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nos partidos políticos e dá outras providências 292 

Lei n2 6.349, de 7 de julho de 1976 
Dispõe sobre a indicação de candidatos a cargos eletivos nos municípios onde os Partidos 
Políticos não constitufram Diretórios Municipais e dá outras providências 295 

Lei n̂  6.358, de 10 de setembro de 1976 
Regula a indicação de candidatos a Prefeito, Vice-Prefdto, e Vereadores onde não se te
nham realizado as convenções partidárias 296 

Lei n2 6.359, de 22 de setembro de 1976 
Fixa prazo para domicílio eldtoral e fíliação partidária para as eleições munidpais de 
1976 297 

Ld n̂  6.365, de 14 de outubro de 1976 
Dá nova redação aos artigos 99 e 106 da Ld n̂  5.682, de 21 de julho de 1971 (Ld Orgâ
nica dos Partidos Políticos), alterada pela Lei n̂  6.043, de 13 de maio de 1974, e dá outras 
piovidàicias 298 

Ld ns 6.384, de 7 de dezembro de 1976 
Regula a eleição para Prefeito, Vioe-Piefeito, e Vereadores, nos municípios que deixaram 
de fazê-la no dia 15 de novembro de 1976 299 

Deaeto-Lei n̂  1.538, de 14 de abril de 1977 
Altera a redação do art. 250 da Ld n̂  4.737, de 15 de julho de 1965, modificada pda Lei 
n2 6.339, de l^de julho de 1976, e dá outras providências 300 

Decreto-Lei n̂  1J39, de 14 de abril de 1977 
Altera a Lei Complementar n̂  15, de 13 de agosto de 1973, que regula a composição e 
funcionamento do Colégio que el^erá o Presidoite da Rq>ública 302 



PÓg. 

Deaeto-Lei n̂  1340, de 14 de abril de 1977 
Regula a composição e o funcionamento do Colégio Eleitmal que elegerá o Governador 
do Estado e dá outras providências 304 

Decreto-Lei n̂  1 ^ 1 , de 14 de abril de 1977 
Intitui subl^endas para as eldções de senador e prefdto e dá outras providências 307 

Deaeto-Lei n̂  1342, de 14 de abril de 1977 
Altera a Lei Complementar n̂  S, de 29 de abril de 1970, modificada pela Lei Complemen
tam? 18, de 10 de maio de 1974 309 

Deo-eto-Lei n̂  1543, de 14 de abril de 1977 
Regula a eleição de Sraiador, prevista no § 2^do art 41, infine, da Constituição Fedaal.... 310 

Emenda Constitucional n̂  8, de 14 de abril de 1977 312 

Lã n2 6.414, de 16 de maio de 1977 
Anq)Iia o número de membros dos diretórios municipais dos partidos políticos 316 

Lei n= 6.415, de 24 de maio de 1977 
Amplia os atuais mandatos partidários 317 

Ato Complementar n̂  104, de 26 de julho de 1977 
Suspende, provisoriamente, a garantia prevista no inciso m e no parágrafo único do art 
118 da Ld n̂  S.682, de 21 de julho de 1971, na redação dada pela Ld rfi 6.339, de 1̂  de 
julhodel976 318 

Ld n2 6.444, de 3 de outubro de 1977 
Alto-a a redação do artigo 10 da Lei nr S.682, de 21 de julho de 1971 (Ld Orgânica dos 
Partidos Políticos) 319 

Ld n2 6.448, de 11 de outubro de 1977 
Dispõe sobre a organização política e administrativa dos Municípios dos Territórios Fede
rais, e dá outras providências 320 

Ld Complementar n̂  33, de 16 de maio de 1978 
Dispõe sobre a renovação de eleições para Prefdto, Vice-Prefeito e Vereadores, nos mu
nicípios criados nos termos do ait 2^ da Ld Complementar i^ 32, de 26 de dezembro de 
1977, e dá outras providências 322 

Resolução do TSE, de n̂  10.416, de 18 de maio de 1978 
Estabelece o número de Deputados à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislati
vas, observado o disposto nos artigos 39 e 13, § 6? da Constituição Federal 323 

Resolução do TSE, de n̂  10.421. de 23 de maio de 1978 
Fixa o número de delegados das Assembleias Legislativas que integrarão o Colégio Eld-
toral nas eleições de 15 de outubro de 1978 325 

Ld n̂  6334, de 26 de maio de 1978 
Dispõe sobre a escolha e o registro, pelos Partidos Políticos, de candidatos às eldções de 
1978, para Governadores e Vice-Goveroadores, Senadores e Deputados Federais e Esta
duais, e dá outras providências 327 
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Decreto n̂  82.029, de 24 de julho de 1978 
Aplica aos militares candidatos a cargos eletivos o disposto no Decreto n̂  S4.062, de 28 
dejuIhodel964 331 

Ld ns 6.553, de 19 de agosto de 1978 
Altera e acrescenta parágrafo ao ait. 101 altera e acrescenta parágrafo ao art. 101 da Lã n̂  
4.737, de 15 de julho de 1965 (dispõe sobre o preenchimento de vaga e a substituição de 
candidato às eleições propocionais ou m^oritáiias) 332 

Emenda Constitucional n̂  11, de 13 de outubro de 1978 
Altera dispositovos da Constituição Federal 333 

Ld n2 6.767, de 20 de dezembro de 1979 
Modifica dispositivos da Ld n̂  5.682, de 21 de julho de 1971 (Ld Orgânica dos Partidos 
Polítioos), nos tomos do ait 152 da Constituição, altO'ado pela Emenda Constitucional n̂  
11, de 1978; dispõe sobre preceitos do Decreto-Lei n= 1541, de 14 de abril de 1977; e dá 
outras providêndas 336 

Ld nS6.815, de 19 de agosto de 1980 
Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nadonal de Imigra
ção e dá outras provid&idas 338 

Ld nS6.817, de 5 de setembro de 1980 
Dispõe sobre a oiganização dos Diretórios Munidpais dos partidos políticos em fcnmação 
e dá outras providêndas 339 

Emenda Constitucional n̂  14, de 9 de setembro de 1980 
Altera o Tptilo das Disposiçções Gerais e transitórias, estendendo os mandatos dos atuais 
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e Suplentes até 1983, imprimindo nova redação ao 
art 209 340 

Emenda Ccxistitucional n̂  15, de 19 de novembro de 1980 
Restabelece o sistema de voto direto nas eleições para Governada de Estado e para Soia-
dor da república 341 

Deo-eto-Lei n̂  1.866. de 9 de março de 1981 
Dispõe sobre nomeação de Prefdto em Município declarado de interesse da Segurança 
Nadonal 342 

Enteada Constitucional n̂  19, de 6 de agosto de 1981 
Alteraoart. 151 da Constituição Federal 343 

Ld nS6.937. de 31 de agosto de 1981 
Dispõe sobre a isenção da multa prevista no art 80 da Lei i^ 4.737, de 15 de julho de 
1965 - Código Eldtoral - estabelece critérios para distribuição dos recursos do fundo par
tidário, referente aos exercidos de 1979 e 1980, e dá outras providêndas 344 

Ld tfi 6.948, de 28 de setembro de 1981 
Dispõe sobre a realização de convraições para roíovação de diretórios que se refere o art 
62 da Ld n̂  6.767, de 20 de dezembro de 1979, e dá outras providências 345 

Ld n2 6.957, de 23 de novembro de 1981 
Dispõe sobre Convenções Municipais para a escolha de Diretórios Municipais e dá outras 
provid^cias 346 
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sobre o fomedmento gratuito de transpoite, em dias de eleição, a eldtores residoites em 
zonas rurais e dá outras providências 347 

Ld n2 6.978, de 19 de janeiro de 1982 
Estabelece normas para a realização de eleições em 1982, e dá outras providências 348 

Ld Complementar vr^2, de 1-de fevereiro de 1982 
Altera a Lei Complementar n̂  5, de 29 de abiil de 1970, que estabelece, de acordo com o 
art 151 e soi parágrafo único da Emenda Contitudonal nr 1, de 17 de outubro de 1%9, 
casos de inelegibilidade, e dá outras provid^cias 352 

Ld Complementam^ 43, de 31 de maiço de 1982 
Alto^a a Lei Complementar n̂  5, de 29 de abril de 1970, que estabelece casos de inelegibi
lidades 354 

Decreto-Lei n̂  1.937, de 27 de abril de 1982 
Acrescraita parágrafos ao art 1- do Decreto-Lei n̂  1.866, de 9 de março de 1981, que dis
põe sobre a nomeação de Prefdto em Município declarado de inta'esse da Segurança Na
cional 355 

Ld ns 6.989, de 5 de maio de 1982 
Dispõe sobre filiação partidária em caso de inccHporação de partidos políticos, e dá outras 
providrâicias 356 

Ld ns 6.990, de 18 de maio de 1982 
Altera a redação do art 92 da Lei nr 4.737, de 15 de julho de 1965, que instituiu o Código 
Eleitoral 358 

Ld n̂  6.996, de 7 de junho de 1982 
Dispõe sobre a utilização do processo eletrônico de dados nos seviços eldtorais, e dá ou
tras providências 359 

Ld n2 6.999, de 7 junho de 1982 
Dispõe sobre a requisição de servidores públicos pela Justiça Eleitoral, e dá outras provi-
dôicias 363 

Ld n2 7.008, de 29 de junho de 1982 
Altaaaredaçãodoc^purdoait 4^daLdnr6.978, de 19 de janeiro de 1982, que dispõe 
sobre as eleições de 1982 365 

Emenda Constitucional n̂  22, de 29 de junho de 1982 366 

Resolução do TSE, n̂  11.355, de 1= de julho de 1982 
Instruções fixando o número de Dq>utados à Câmara dos Dq>utados e às Assembleias Le
gislativas 370 

Ld n2 7.015, de 16 de julho de 1982 
Altera as Lds v^ 4.737, de 15 de julho de 1965 e 6.978, de 19 de jandro de 1982, e dá 
outras providêndas 372 
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Lei n^7.021, de 6 de sâembro de 1982 
Estabelece o modelo de cédula ofícial única a sa usada nas eleições de IS de novembro 
de 1982, e dá outras providâidas 375 

Lá n2 7.090, de 14 de abril de 1983 
Altera dispositivos da Lei n̂  5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos, e dá outras providências 377 

Lã n27.136, de 27 de outubro de 1983 
Dispõe sobre a eleição para Prefeito e Vice-Prefdto em Municípios que forem descaracte
rizados como de interesse da S^iuançaNacioiutl 379 

Lei n2 7.179, de 19 de dezembro de 1983 
Acrescoita parágrafo ao ait 175 da Lei i^ 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleito
ral, alto-ada pela Lei n̂  4.961, de 4 de maio de 1966 380 

Ld n̂  7.191, de 4 de junho de 1984 
Alteraos arts. 16 e 25 da Ld tf 4.737, de 15 de julhode 1965 - Código Eleitoral 381 

Lá Complementarn247, de 22 de outubro de 1984 
Ad^ta a Ld Complemoitar nr 15, de 13 de agosto de 1973, que regula a composição e o 
funcionamento do Col^o que elegia o Presidente da Rq)ública, e dá outras providên
cias, às disposições da Emenda Constitucional n̂  22, de 29 de junho de 1982 382 

Ld n2 7.206, de 5 de julho de 1984 
Fixa a data da eldção de Vereadores dos Municípios criados pela Ld nr 7.009, de 1- de 
julhode 1982, e dá outras providàidas 384 

Ld n̂  7.222, de 2 de outubro de 1984 
Acrescoita parágrafo ao art 31 da Lei tf 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos, definindo o voto cumulativo 385 

Ato da Mesa do Senado Federal, tf 2, de 22 de «itubro de 1984 
Organização do Colégio Eleitoral 386 
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Suspende a execução da locução "ou mandado de segurança" constante da letra e do 
inciso I do artigo 22, do Código Eleitoral, instituído pela Lei n- 4.737, de 15 de julho 
de 1965 388 
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Ld tf 7.307, de 9 de abril de 1985 
Faculta às Comissões Executivas Nacionais dos Partidos Políticos decidir sobre a realiza
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caráter transit<kio 392 



Wg. 
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o ITINERÁRIO DA SOBERANIA POPULAR 

Senador JOSÉ SARNEY 
Presidente do Senado Federal 

Quando uma Constituição livre pôs nas mãos do povo o seu 
destino, força é que este povo caminhe para o futuro com 
as bandeiras do progresso desfraldadas. A soberania na
cional reside nas Câmaras; as Câmaras são a repre
sentação nacional. A opinião pública deste País é o magis
trado último, o supremo tribunal dos homens e das coisas. 
Machado de Assis, Crônkas, 1876 (Obras Completas, vol. 
m,p.345). 

No Brasil do limiar do século XXI enfatiza-se, incessantemente, a soberania popular e sua 
expressão pelo voto. A naturalidade com que nós, brasileiros, falamos hoje de eleições e de 
decisões quanto à coisa pública não foi alcançada com facilidade. O exercício direto da so
berania, o direito de votar não apenas em pessoas, mas de escolher entre questões e priorida
des, consagrado no art. 1°, parágrafo único, da Constituição, é resultado de uma história lon
ga e lenta, que vem-se aceitando apenas desde a segunda metade do século XIX, na história de 
nosso povo. 

Honra-me poder apresentar, em nome do Senado Federal, a presente conqjilação de toda a 
legislação eleitoral, ou a ela associada, que já vigorou ou vigora no Brasil, desde os primórdios. 
É uma boa mostra da operosidade e, por vezes, da criatividade dos nossos legisladOTes e dos go-
vonantes. Em alguns casos, ela indica, também, a distância que separa as mais nobres intenções 
de sua realização efetiva. Assim, por exemplo, a detominação da primeira Constituição republi
cana, a de 1891, de que fosse garantida, na composição da Câmara dos £>q)utados, "a repre
sentação da minoria". Ora, o próprio sistema eleitoral utilizado ao tempo, majorítário-distrítal, e 
mesmo a não pouca fraude de então, nunca permitiram, na chamada República Velha, qualquo* 
atenção às correntes minoritárias de opinião. 

Pela primeira vez se reúnem, no País, em sua totalidade, os textos legais que respalda-
ram, e respaldam, nossa cidadania política, cuja expressão mais direta constitui-se no direito 
de participar do processo de decisão acerca dos negócios públicos. Cidadania política que, 
desde os romanos, envolve o direito de eleger -o jus suffragiu - , e o direito de ser eleito - o 
jus honorum, 

O que esta obra evidencia é o longo itinerário do apofeiçoamento de nosso modelo políti
co, a trajetória da maturidade do povo no exercício pleno de sua soberania Do voto restrito de 
outrora, com suas discriminações, intoleráveis, de renda, de sexo, chegou-se à ampliação de 
agora, até com a ousadia da convocação, ao sufrágio, dos maiores de dezesseis anos. Somente 



Cuba, em todo o mundo, acompanha o BrasU nessa redução da idade para o voto, vibrantemente 
defendida, nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, pelo Senador 
Afonso Arinos. 

A conquista da plena soberania con:q>lementa-se pelo aperfeiçoamento constante das re
gras que se aplicam ao processo de escolha dos responsáveis políticos, pela sociedade. O cons
tante esforço de modificação da legislação eleitoral, retraçado nesta obra, evidencia o zelo em 
aproximar, o mais possível, os procedimentos do voto da vontade geral pq)ular, protegendo-os 
contra a maKcia dos firaudadores. 

Há ainda muito que corrigir, sobretudo no que se refere ao abuso do poder económico. O 
debate permanente no Congresso Nacional, todavia, incluindo esse ponto e tantos outros, como 
o caráto' facultativo do voto, a fidelidade partidária, a divulgação das pesquisas de opinião, o fi
nanciamento dos partidos políticos, o princípio da reeleição, os critérios de inelegibilidade, per
mite afiançar que mais e mais se clarifique o exacício eleitoral e que se alcance, como José de 
Alencar já desejava, no final do século passado, a "alforria do voto", "condição imprescritível da 
concorrência do cidadão na formação da soberania". 

O povo soberano, que se exprime pelo voto e pelo controle sobre seus governantes, prati
ca o agir concreto que, no dizer de Maurice Blondel, é a busca incessante do acordo entre o co
nhecer, o querer e o SCT, molas propulsoras da ação humana, política e moral. Pela ação cons
ciente no processo eleitoral cada vez mais frequentemente praticado, os brasileiros tomam-se os 
autOTes, cada vez mais ciosos, da lei, origem espiritual de toda obediência republicana na ordem 
social, em nome da qual conforma-se o porfil do Brasil moderno. 

O dinamismo das democracias contenporâneas fez da prática regular e constante de elei
ções um imp^ativo incontornável. A con:q>reensão mútua relativamente à div«^idade de opi
niões e de juízos políticos tomou-se um componente fundamental da vida pública e o respeito 
da dignidade dos cidadãos é a tónica maior desta última quadra de nosso século. 

A reunião dos textos normativos sobre eleições e sistemas de voto, que o Senado Federal, 
graças ao notável trabalho empreendido pelo Ministro Nelson Jobim quando deputado, e ultima
do pelo professcx' Walter Costa Porto, coloca à disposição de todos, é tanto um testemunho auto
biográfico da democracia brasileira como o indicador de um caminho que todos nos orgulhamos 
de traçar, de po^correr e de legar a nossos conçatriotas. 

Brasília, no 170° aniversário de instalação do Senado. 



NOSSA LEGISLAÇÃO ELEITORAL 

V/alter Costa Porto 

Eleito para a Camâra FedCTal na legislatura 1991-95, o Deputado Nelson Jobim, em meio 
a muitos afazeres - entre estes o de relator da revisão constitucional - empreendeu uma copila-
ção da legislação eleitoral brasileira, desde a épocíL colonial a nossos dias. Convocado ao Minis
tério da Justiça, não lhe foi possível completar o trabalho que, atendendo a seu honroso convite, 
ultimei. 
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As primeiras eleições aqui realizadas, já na primeira metade do século XVI, se deram para 
a designação dos oficiais de cada Conselho da Camâra, chamados, em algumas das principais 
cidades de então - Salvador, Rio, São Luiz è São Paulo - de Senado da Câmara. Seguiam-se as 
disposições do Título XLV das Ordenações Manoelinas: a eleição era em dois graus, homens 
bons e povo nomeando seis cidadãos para eleitorese estes, de dois em dois, indicando, çoc es
crito, "as pessoas que mais pertencentes lhes pareca°em" para juizes, vereadores, procuradores, 
tesoureiros, "onde os houver", e para escrivães da Camâra O mandato era de apenas um ano 
mas, em cada eleição, se indicam nomes para servirem por três exercícios. Utilizavam-se pelou
ros, bolas de ceras, onde se introduziam os votos e, a cada ano, era convocado um menino de 
sete anos para retirar os nomes que serviriam naquele exCTCício. 

Em 1603, as Ordenações Manoelinas se viram substituídas pelas Ordenações Filipinas 
que, segundo seus analistas, reduziram as funções judiciárias dos órgãos de vereança e acentua
ram seu carater administrativo. 

Com Decreto de 7 de março de 1821, mandou-se proceder a designação dos Deputados às 
Cortes de Lisboa O método de escolha, complexo, seguiu o modelo empregado na Constituição 
espanhola de Cadiz, em quatro graus. Juntas Eleitorais de Freguesia indicavam Juntas de Co
marca, que designavam Juntas de Província que apontavam, afinal, os Deputados. 

As intruções de 1821 serviram, também, para outra eleição, que se realizaria em 1822, 
para a designação dos membros do Conselho de Procuradores Gerais das Provúicias do Brasil. 
Mas o processo foi, pelo Decreto de 16 de fevereiro de 1822, abreviado, sendo os procuradores 
escolhidos "pelos eleitores de paróquia juntos nas cabeças de comarca" 

Decreto de 3 de junho de 1822 convocava uma Assembleia Geral Constituinte e Legislati
va, nossa primeira Contituinte. A Decisão n̂  57, de 19 de junho de 1822, trazia as instruções 
para a eleição que se processaria, por forma indireta em dois graus: o povo, em cada uma das 
freguesias, designaria eleitores de paróquia que nomeariam os deputados.Dissolvida a Consti
tuinte, em novembro de 1823, o Imperador Pedro - que se dizia governante "pela graça de Deus 



nante "pela graça de Deus e Unânime aclamação dos povos" - outorgou a Carta de março de 
1824. A Constituição manteve o processo eleitoral, em dois graus, para a eleição de Senadores e 
Deputados. O voto, extremamente restrito, excluía as mulheres e os que não alcançassem certa 
renda: para o votante, no primeiro grau, cem mil réis de renda líquida anual; para os eleitores, de 
segundo grau, duzentos mil réis. Para se eleger Deputado, era exigido a renda de quatrocentos 
mil réis de renda Uquida e, finalmente, para Senador, a renda - omitida aí a expressão líquida -
de oitocentos mil réis. 

Decreto de 26 de março de 1824 mandou proceder à eleição de Deputados e Senadores e 
membros dos Conselhos Gerais das Províncias. Detalhando o quadro eleitoral indicado na Cons
tituição, determinava que cada paróquia desse tantos eleitores quantas vezes contivesse "o nú
mero de cem fogos em sua população". Embora conhecida e entendida por todos, a expressão 
somente teria sua definição legal, mais tarde, pelo Decreto n^ 157, de 1842: "Por fogo entenda-
se a casa, ou parte dela, em que habite independentemente uma pessoa ou família, de maneira 
que um mesmo edifício pode ter dois ou mais fogos". 

Com o Ato Adicional de 1834 estabeleceu-se que, durante a menoridade do Imperador, o 
Império seria governado "por um Regente eletivo e temporário", com mandato de quatro anos. 
A eleição seria feita "pelos eleitores da respectiva legislatura, os quais, reunidos nos seus colé
gios, votarão por escrutínio secreto, em dois cidadãos brasileiros, dos quais um não será nascido 
na Província, a que pertencerem, os Colégios..." Era uma cópia da primitiva redação do Art. II, 
Secção I, da Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. 

O Decreto n- 157, de 4 de maio de 1842, veio dispor sobre a maneira de se proceder às 
eleições gerais e provinciais, mas, texto do Executivo, sofreu a pecha de inconstitucionalidade 
em razão da determinação do art. 97 da Carta, de que marcasse uma Lei regulamentar "o modo 
prático das eleições e o número dos Deputados relativamente à população do Império". A cria
ção de uma qualificação prévia dos votantes e eleitores através de uma Junta, em cada Paróquia, 
a proibição do voto por procuração e a designação de uma mesa eleitoral com 16 cidadãos esco
lhidos pela sorte, eram algumas das novidades do projeto. 

A Lei n̂  387, de 19 de agosto de 1846, foi o primeiro texto votado pela Assembleia Geral 
para regular a maneira de proceder às eleições de Senadores, Deputados, Membros das Assem
bleias Provinciais - em que se tinham transformado, pelo Ato Adicional, os Conselhos Provin
ciais - Juízes de Paz e Câmaras Municipais. Foi determinada, então, em atenção "às alterações 
por que tem passado a moeda", a duplicação da renda antes reclamada, passando-se a exigir du
zentos mil réis para o votante, quatrocentos para o eleitor, oitocentos para o Deputado, mil e 
seiscentos mil réis para o Senador. E pela primeira vez, no País, a legislação ordinária cuidou de 
inelegibilidades, no art. 83, que vedava a eleição, para membro das Assembleias Provinciais, do 
Presidente da Província, de seu Secretário e do Comandante de Armas. 

Com a chamada Lei dos Círculos ~ Decreto n- 842, de 19 de setembro de 1855 - alterou-
se o sistema de eleição de Deputados e Senadores: de majoritário, de lista, para o distrital, uni
nominal. Exigida a maioria absoluta, não alcançada esta, previa-se até um terceiro escrutínio, 
competindo, então, somente os dois mais votados. A maioria que elegesse o Deputado elegeria, 
também, seu suplente. Anteriormente, pela Lei n- 387, os que seguissem em votos os Deputados 
eleitos seriam designados suplentes. Alargaram-se as inelegibilidades: Presidentes de Província, 
seus secretários, comandantes de armas, inspetores de fazenda, delegados, juízes, não poderiam 
ser votados para qualquer posto eletivo nos distritos em que exercessem autoridade ou jurisdi
ção. 

O Decreto n̂  1.082, de 18 de agosto de 1860, trouxe os círculos de três nomes. A dificul
dade para sua aplicação era a de que, das vinte províncias, seis davam somente dois Deputados e 



sete outras elegiam representantes em número que não era múltiplo de três. Nesses casos, segun
do o art. \-e 2-, do Decreto n^ 1.082, haveria "um ou dois distritos de dois Deputados". Vol-
tou-se a exigir, para a eleição dos Deputados à Assembleia Geral, somente "a maioria relati
va dos votos". A primeira lei dos círculos mandara fazer eleição especial para os suplentes 
pela mesma maioria que fazia o deputado; a segunda determinava nova escolha, em caso de 
vaga. 

Com o Decreto de n^ 2.675, de 20 de outubro de 1875, a chamada Lei do Terço, adotou-
se, no País, o voto incompleto. Terminava a divisão do território eleitoral em círculos e cada 
eleitor deveria indicar, para Deputados à Assembleia Geral ou para membros das Assembleias 
Legislativas, tantos nomes quantos correspondessem a dois terços do número total marcado para 
província. 

Com a Lei n̂  3.029, de 9 de janeiro de 1881, - a chamada Lei Saraiva - vieram as eleições di-
retas. Os antigos votantes e eleitores deram lugar ao eleitor, somente, e a renda líquida exigida 
passou a ser a do antigo votante. Quanto aos analfabetos, impediu-se, pela primeira vez no País, 
seu voto, somente sendo concedido o sufrágio aos que "soubessem ler e escrever". Antes, fora 
permitido o voto ao analfabeto, por vezes expressamente, por vezes de modo indireto, quando se 
permitia não fossem assinadas as cédulas ou o fossem por outrem, a rogo do votante. A Lei Sa
raiva trouxe de volta os círculos, uninominais, chamados agora e para sempre, na legislação 
eleitoral, de distritos. Distritos de um só nome, para os Deputados à Assembleia Geral, distritos 
píurinominais, para os membros das Assembleias Províncias. Voltou-se, também, na escolha 
dos Deputados, ao sistema de turnos, agora limitados a dois. 

Com a República, foi determinada, pelo Decreto n- 200-A, de 9 de fevereiro de 1890, que, 
nas eleições para deputados à Assembleia Constituinte, se observasse o Regimento firmado por 
Aristides Lobo, Ministro dos Negócios do Interior. A escolha seria "por nomeação direta". Ou
tro regulamento foi baixado pelo Decreto n- 511, de 23 de junho de 1890, e firmado pelo novo 
Ministro Faria Alvim. Reafirmando que a designação dos Deputados e Senadores seria feita 
"por eleição popular direta", estabelecendo a distribuição, por Estados e pelo Distrito Fede
ral, dos 205 Deputados e fixando em três os Senadores por Estado, o Regulamento Alvim 
impunha "a pluralidade relativa de votos" para a decisão das eleições: seriam declarados 
eleitos os votados para Deputados que tivessem a maioria dos votos necessariamente até o 
número que o Estado ou o Distrito Federal devesse eleger e os três mais votados para Sena
dores". Segundo o Regulamento Lobo, por seu art. 4-, I, seriam eleitores os que soubessem 
"ler e escrever". Mas se assegurava o direito de voto aos já titulares, em razão da Lei Sarai
va, de 1881. 

Cessou, com a República, a exigência de renda. Mas, como a Constituição retirava o su
frágio dos mendigos (art. 70, 1- e 2 )̂ houve, mais tarde, com a Lei n^ 3.139, de 2 de agosto de 
1916, a exigência de que acompanhassem o requerimento de alistamento de provas do exercício 
de indústria ou profissão ou de que o eleitor tivesse assegurada sua subsistência. 

Com respeito à eleição de Deputados, dispôs a primeira Carta republicana, somente, que 
seria garantida a representação das minorias. E com a primeira lei após a Constituição, a de n̂  
35, de 26 de janeiro de 1892, voltaram os distritos de três Deputados: os Estados que dessem 
cinco Dêpiltãaõrõiniiéíiosrcõnstituiriam um só distrito; quando o número de Deputados não 
fossem perfeitamente divisível por três, juntar-se-ia, para a formação dos distritos, a fracção ao 
distrito da capital. E retomou, também, ó voto incompleto: cada eleitor designaria dois terços do 
número de Deputados; nos distritos de quatro ou cinco nomes, votaria em três. Retomaram, en
tretanto, os problemas da lei do Terço, já que, das vinte e uma novas unidades federadas, so
mente duas Goiás e Alagoas - elegiam um número de Deputados divisível por três; em dezeno-



ve, o eleitor não poderia, efetivamente, votar em dois terços do total. A pluralidade relativa dos vo
tos já que as cédulas continham mais de um nome - decidiriam, ainda uma vez mais, a eleição. 

Em 15 de novembro de 1904, era aprovada a Lei n- 1.269, denominada a Lei Rosa e Silva. 
Dispunha ela que a eleição seria por escruti'nio secreto, mas era possível, se o eleitor o desejasse, 
o voto a descoberto. Os distritos passaram a ser de cinco nomes; os Estados que dessem sete 
Deputados, ou menos, constituiriam um só distrito eleitoral; quando o número de Deputados não 
fosse divisível por cinco - o que iria ocorrer em 18 unidades federadas juntar-se-ia, para a for
mação dos distritos, a fracção, quando de um, ao distrito da capital do Estado, quando de dois ao 
primeiro e segundo distrito. O voto seria ainda incompleto: cada eleitor votaria em ti-ês nomes, 
nos Estados cuja representação contasse com apenas quatro Deputados; em quatro nomes nos 
distintos de cinco; em cinco, nos de seis; e em seis nos disti'itos de sete Deputados. O voto pode
ria ser, também, cumulativo: quando o número de vagas a preencher fosse de cinco ou mais De
putados, o eleitor poderia acumular todos os seus votos ou parte deles em um só candidato, es
crevendo seu nome tantas vezes quantos fossem os votos que lhe pretendesse dar. 

Duas leis sancionadas no Governo Wenceslau Braz as de n^. 3.139 e 3.208, de 2 de agos
to e 27 de dezembro de 1916 - trataram, a primeira do alistamento e da entrega de seu preparo 
ao Poder Judiciário; a segunda, da consolidação das normas eleitorais até então vigentes. Entre 
oub'os itens, a última lei reduzia a possibilidade do voto a descoberto somente à hipótese em que 
deixasse de se reunir a mesa eleitoral de qualquer secção situada fora da sede do município. 

Com a Revolução de 1930, o novo governo provisório designou várias subcomissões para 
o estudo e proposição de reforma das leis. A um desses grupos se deu a tarefa de estudar e suge
rir a reforma da legislação eleitoral. Daí resultou o Código editado pelo Decreto n̂  21.076, de 
24 de fevereiro de 1932, nosso primeiro Código Eleitoral. Trouxe ele as mais ftindas alterações 
à cena eleitoral do País: a representação proporcional, seguindo o esquema sugerido por Assis 
Brasil; o sufrágio feminino; a entrega da verificação e do reconhecimento dos poderes a uma 
Justiça Eleitoral; maior ênfase ao sigilo do voto e, finalmente, a representação profissional. 

A Constituição aprovada em 16 de julho de 1934 acolheu todas as inovações do Código: 
consideravam-se eleitores todos os brasileiros de um e outro sexo (art. 108); o alistamento e o 
voto eram obrigatórios para os homens e para as mulheres, quando exercessem função pública 
remunerada. A Justiça Eleitoral teve regulação detalhada: os representantes eleitos pelas organi
zações profissionais - que já tinham participado da Constituinte - continuaram a ser em número 
equivalente a um quinto da representação popular, esta eleita pelo sistema proporcional e sufrá
gio universal. 

Pela Lei n̂  48, de 4 de maio de 1935, introduziram-se modificações ao Código de 1932. 
Com essas alterações alcançou-se a plena proporcionalidade no sistema eleitoral brasileiro já 
que, antes, tratava-se de um sistema misto, proporcional no primeiro turno e majoritário no se
gundo. 

Somente em 1945, após a longa trégua do Estado Novo, sem eleições e sem a constituição 
dos corpos legislativos, volta a ser reformulado o quadro eleitoral com a edição do Decreto-Lei 
n- 7.58C, de 28 de maio daquele ano. 

Para representação na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas, far-se-ia a 
votação em uma cédula só, com a legenda partidária e qualquer dos nomes da respectiva lista re
gistrada (art. 44). Os lugares não preenchidos com a aplicação do quociente eleitoral e dos quo
cientes partidários seriam ati-ibuídos ao partido que tivesse alcançado o maior número de votos, 
respeitada a ordem de votação nonunal de seus candidatos (art. 48). Os suplentes seriam os mais 
votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos, nas Ustas dos respectivos partidos. 



Realizadas as eleições, em dezembro de 1945, para a Presidência e para a Assembleia 
Constituinte, não foi vedada a candidatura por diversos Estados, tendo o ex-ditador Getúlio Var
gas e o líder comunista Luiz Carlos Prestes sido eleitos por diversas unidades da Federação. 

Com a Constituição de 18 de setembro de 1946, determinou-se que o alistamento e o voto 
seriam obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos e, pela primeira vez, houve menção, 
numa Carta, aos partidos (art. 40, parágrafo único; art. 134 e 141, § 13). 

Com a Lei n- 1.164, de 24 de julho de 1950, produto de uma longa maturação, pois seu 
projeto foi apresentado em novembro de 1946, aprovou-se o segundo Código Eleitoral brasilei
ro. Entre seus itens mais importantes estava a extinção do processo de alistamento ex oglcio, 
instituído pelo Decreto-Lei n̂  7.586/45, e a adoção do princípio de maiores médias para a aloca-
çào das cadeiras em sobra. O voto secreto era assegurado pelo uso de sobrecartas oficiais unifor
mes, pelo isolamento do eleitor em cabine indevassável, pela verificação da autenticidade da so
brecarta à vista da rubrica, pelo emprego de urna que assegurasse a inviolabilidade do sufrágio. 
Na representação proporcionai, insistia-se na escolha uninominal, pelo eleitor, a partir da lista 
apresentada pelos partidos, e a alocação dos lugares não preenchidos se dava pela maior média 
de votos obtida pelas agremiações. 

A Lei n̂  2.550, de 25 de julho de 1955, trouxe as primeiras alterações ao Código, a princi
pal delas foi a instituição da Folha Individual de Votação, e se seguiram as Leis de n^ 2.562, 
de 30 de agosto, instituindo a cédula única para as eleições presidenciais, e 2.982, de 30 de no
vembro de 1956, determinado a utihzação da cédula às demais eleições majoritárias. 

As Leis n2*. 4.109 e 4.115, de 27 de julho e 22 de agosto de 1962, determinaram o uso da 
cédula oficial de votação nas eleições pelo sistema proporcional. A Lei n- 4.109 trouxe também 
mas esse foi item logo revogado - o voto-colorido. 

Em janeiro de 1963 realizou-se um referendo. Altera-se, em 1961, a Constituição, para in
trodução do sistema parlamentarista. Foi o modo encontrado para a aceitação, pela liderança mi
litar, da ascensão, à Presidência da República, do vice João Goulart, com a renúncia de Jânio 
Quadros. Previsto como plebiscito, na Einenda Constitucional n- 4, de 2 de setembro de 1961, 
realizou-se como referendo, nos termos da Lei Complementar n- 2, de 16 de setembro de 1962, 
possibilitando, ao corpo eleitoral, pronunciar-se pelo retomo ao sistema presidencialista, por 
9.457.448 votos, contra 2.073.582 dados ao parlamentarismo. 

Com o movimento militar de 31 de março de 1964, que afastou João Goulart, instalou-se a 
5- República, com amplas modificações na cena eleitoral e partidária: a eleição indireta do Presi
dente e Governadores e de um terço dos Senadores; a sublegenda; a implantação de um bipartidis-
mo, com uma legenda oficial quase a modos de um "partido dominante", na classificação de Duver-
ger; a tentativa do estabelecimento de um patamar de votos para o funcionamento de um partido po
lítico; e o estabelecimento de uma rigorosa disciplina que levaria à perda do mandato de repre
sentantes que se opusessem às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção das agremiações. 

A sublegenda foi introduzida pelo Ato Complementar n- 4, de 20 de novembro de 1965, 
para as eleições de Senadores, Governadores e Prefeitos. Farta foi sua regulamentação e largo 
seu emprego pelos dois partidos, o oficial e o de oposição. A Lei n- 7.551, de 12 de dezembro 
de 1986, extinguiu a sublegenda que só valia, então, para a escolha de Senadores. 

A Constituição aprovada em 24 de Janeiro de 1967 dedicava um capítulo aos partidos po
líticos, proibindo que se coligassem, e exigindo, para o seu funcionamento, que alcançassem dez 
por cento do eleitorado que votara na última eleição para a Câmara, distribuídos em dois terços 
dos Estados, com o mínimo de sete por cento em cada um deles. Essa disposição, modificada 
em textos posteriores, nunca foi aplicada. 



Por emenda de 1982, alterou-se a letra de art. 39 da Constituição e se afirmou que a Câ
mara teria seus representantes eleitos "pelo sistema distrital misto, majoritário e proporcional, na 
forma estabelecida na lei". Grupo designado pelo Ministério da Justiça chegou a elaborar ante-
projeto de lei para aplicação do sistema que, foi, no entanto, recusado por toda a classe política. 
Nova alteração constitucional, em 1985, revogou a medida. 

A Lei n2 6.996, de 7 de junho de 1982, veio disciplinar a utilização do processo eletrônico de da
dos nos serviços eleitorais, pelos TRE nos Estados. Mais tarde, a Lei n̂  7.444, de 20 de dezembro de 
1985, viria enfatizar a implantação do processo eletrônico no alistamento e na revisão do eleitorado. 

Através da Emenda n̂  25, de 15 de maio de 1985, alterou-se a Constituição trazendo-se a 
eleição direta do Presidente e a concessão do voto ao analfabeto. 
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Afinal, em 5 de outubro de 1988, era editada nossa sétima Constituição, atualmente em vi
gor e a sexta de nossas Cartas republicanas. E no quadro eleitoral por ela regulado, dá-se ênfase 
ao exercício direto, pelo corpo eleitoral, da soberania; "Todo poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente," diz o art. 1-, parágrafo único, da Carta. E o exercício 
direto da soberania se fará pelo plebiscito, pelo referendo, pela iniciativa popular (art. 14). 

A inclusão, nesse rol do último procedimento, foi criticado por alguns especialistas: a ini
ciativa popular, ao contrário do plebiscito e do referendo, "não se impulsiona mediante sufrágio, 
limitando-se e confundindo-se com o direito de petição coletivo, sem qualquer quota deliberati
va", afirmaria um desses analistas. 

Em um primeiro plebiscito, realizado em 15 de abril de 1993, foi mantida a forma republi
cana de governo (com 44.266.4335 votos, contra 6.843.159 dados à monarquia) e o sistema pre
sidencialista (com 37.156.841 votos, contra 16.517.862 dados ao parlamentarismo). 

Para a eleição do Presidente requer-se a maioria absoluta, não computados os votos em 
branco. Não alcançada a maioria absoluta, repete-se a eleição, concorrendo somente os dois can
didatos mais votados. Na 1- República, a Constituição de 1891 requeria, igualmente, a maioria 
absoluta mas, não atingida esta, o Congresso é que elegeria o Presidente, dentre os dois mais vo
tados. No periodo, de 1891 a 1930, porém, em nenhuma oportunidade foi necessária a participa
ção do CongrCvSso em um segundo turno. Também em nossa 5^ República, com eleições indire-
tas para Presidente, exigia-se a maioria absoluta. E somente uma vez, na eleição do vice José 
Maria Alkmin, em 11 de abril de 1964, foi necessário um segundo escrutínio. 

Nesta (?• República, a definição de sua primeira eleição presidencial, com a escolha do 
Presidente Fernando CoUor, se deu com um segundo escrutínio. 

Pelo artigo 16 da nova Carta se desejou pôr um fim ao mau costume de se elaborar uma 
lei para cada pleito. Ao invés da alteração na legislação permanente, ao invés de as necessárias 
modificações serem incluídas no Código Eleitoral, o que se fazia era distribuir as inovações em 
leis episódicas, que regulavam cada eleição e que se esgotavam com seu cumprimento. Assim, 
as Leis n̂ *. 5.581, de 26 de maio de 1970, 5.784, de 14 de junho de 1972, 6.055, de 17 de junho 
de 1974, 6.534, de 26 de maio de 1978, 7.332, de 1̂  de julho de 1985, 7.493, de 17 de junho de 
1986, e 7.664, de 29 de junho de 1988, regulavam as eleições de cada um daqueles anos. O arti
go 16 da atual Constituição dispôs: "A lei que alterar o processo eleitoral só entrará em vigor 
um ano após a sua promulgação". Sua má redação logo foi corrigida por emenda apresentada 
pelo Senador Josaphat Marinho e, hoje, o texto determina: "A lei que alterar o processo eleitoral 
entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorta até um ano da 
data de sua vigência" 



Não adiantou muito. Os Senadores e Deputados, agora, se apressam a aprovar, antes de 
outubro do ano anterior ao pleito, as leis de ocasião. A Lei n̂  8.214, de 24 de julho de 1991, cui
dou das eleições de 1991; a de n^ 8.713, de 30 de setembro de 1993, das de 1994. 

Mais recentemente, no termo final do prazo dado pelo art. 16 da Constituição é que foi pu
blicada - no Diário Oficial de 2 de outubro do ano que passou - a Lei n̂  9.100, de 29 de setembro, 
com normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1996. Disposições inovadoras 
sobre a reserva de vagas, de cada partido ou coligação, para mulheres, sobre o sistema eletrônico de 
votação e furacão, e sobre a arrecadação e aplicação de recursos financeiros nas campanhas, se jun
tam, aí, à tediosa reiteração de itens já constantes da legislação eleitoral em vigor. Era de se desejar, 
então - repita-se - que as primeiras passassem a integrar o Código Eleitoral e que as últimas fossem 
deixadas para as didáticas Resoluções que o Tribunal Superior Eleitoral costuma editar antes de cada 
pleito. Ao determinar, por seu art. 11, § 3^, que 20%, no mínimo, das vagas de cada partido ou co
ligação devam ser preenchidas por mulheres, a Lei sofreu a crítica dos que qualificaram a medi
da como privilégio odioso e inconstitucional. Mas, para muitos, foi uma tentativa de corrigir o 
desfavor em que se encontram, no País, as mulheres quanto ao direito de serem votadas - aos 
jus honorum, como denominavam os romanos. E como se chegasse, agora, a reconhecer que 
80% das vagas devam caber, mesmo, aos homens. 

O texto anterior, que regulava as eleições de 1994, se referia ao processamento eletrônico 
para a totalização dos resultados, garantindo, aos partidos e coligações, "o acesso antecipado aos 
programas de computador a serem utilizados na apuração."(art. 24 da Lei n- 8.713/93). Agora, 
pela nova Lei n- 9.100/95, os partidos "poderão constituir constituir sistema próprio de fiscaliza
ção, apuração e totalização dos resultados, contratando, inclusive, empresas de auditoria de sis
temas que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral", receberão, "previamente os programas de 
computador e, simultaneamente, os mesmos dados alimentares do sistema oficial de apuração e 
totalização". É o cuidado para que não se repitam episódios tão lamentáveis como o do escânda
lo Proconsult, que enodoou o pleito de 1982, no Rio de Janeiro, e mostrou como o processamen
to de dados nas eleições pode ser vulnerável à manipulação. 

A Lei n^ 9.096, de 19 de setembro de 1994, veio substituir a Lei Orgânica dos Partidos. 
Retirou-se, de sua denominação, a expressão orgânica, que, como as Constituições de 1946 e 
1967 não autorizavam, a atual também não autoriza. Se as Constituições de 1891 e 1934 se refe
riam a leis orgânicas - "para a execução completa da Constituição", dizia a primeira em seu art. 34, 
inciso 34 e "para completa execução da Constituição", dizia a segunda em seu art. 39,1 - atual não 
as acolhe, falando, somente, em leis complementares. Pela Lei, não perderá o mandato o repre
sentante que deixar a legenda pela qual se elegeu, mas perderá a função ou cargo que exerça na res
pectiva Casa Legislativa em virtude da proporção partidária. E para o "funcionamento parlamentar", 
cada partido deverá obter o apoio de, no nunimo, cinco por cento dos votos apurados, distribuídos 
em, pelo menos, um terço dos Estados, cora um mínimo de dois por cento do total de cada um deles. 
É a volta, na cena eleitoral, da clausula de exclusão, ou de bloqueio - a Speeir-Klausell, como a de
nominam os alemães - e, ao que se anuncia, alguns dos pequenos partidos apontarão, ao Supremo 
Tribunal Federal, sua inconstitucionalidade. Somente a Constituição, segundo eles, e não uma lei or
dinária, poderia constranger, assim, a representação das correntes menores de opinião. 

000 

Após três séculos de eleições como Colónia, depois de quase dois séculos de pleitos como 
país independente, tantos foram nossos diplomas legais - pela primeira vez reunidos, neste vo
lume - e tal a diversidade dos procedimentos eleitorais utilizados que estão a demonstrar bem 
nossa ansiosa busca pela correção e limpidez do voto. 



Superadas as exclusões odiosas que negavam o sufrágio à mulher e aos que não £q)resen-
tassem certa renda, corrigidas as manipulações das mesas e, mais tarde, do inteiro arbítrio nas 
verificações dos poderes, afastada, enfim, a "força enorme dos governos", aproxima-se nossa le
gislação do ideal de unir, efetivamente, polis e demos, afirmando a cidadania plena que somente 
a verdade eleitoral pode garantir. 



ORDENAÇÕES MANUELINAS 

TÍTULO XLV 

Em que modo fe fará a eleiçam dos juizes, e Vereadores, e outros Offl-
ciaes. 

Antes que os Officiaes do derradeiro anno da eleiçam paffada acabem de feruir feus Ofí
cios, nas oitauas de Natal do dito anno fejam juntos em Camará com os homens bons, e pouo 
chamado a Concelho, e o Juiz mais velho requererá a todos os que prefentes forem, que nomeen 
féis homens pêra Enlegedores, os quaes lhe feram nomeados fecretamente, nomeando-lhe cada 
huú féis homens pêra ello mais autos, os quaes tomará em efcripto o Efcriuam da Camará, an
dando por todos com o dito Juiz, fcm outrem ouuir a voz de cada huú fenom os fobreditos; e 
tanto que todos forem preguntados, e fuás vozes efcriptas por o dito Efcriuam, os Juizes com os 
Vereadores veram o rol das vozes, e os que mais vozes teuerem efcolheram pêra Enlegedores, 
aos quaes fera loguo dado juramento dos Auangelhos, que bem e verdadeiramente efcolham 
aquelas peffoas, que pêra taees carreguos lhe parecerem mais pertencentes, e que tenham fegre-
do, e nom diguam os que affl nomearem a outra peffoa algúa; e eftes féis homens fará o Juiz 
apartar de dous em dous, nom fendo eftes dous parentes aaquem do quarto grão, nem cunhados 
dentro do dito grão, e fejam apartados em outra cafa onde peffoa algúa nom eftee, fenom os di
tos Enlegedores, e eftaram affi apartados dous e dous, em maneira que fe nom falem huús com 
os outros, e mande-lhes que cada huú deftes dous dee em efcripto apartado por fi, quaes lhe pa
rece que fam pertencentes pêra Juizes, e em outro titulo dem quaes fam pertencentes pêra Verea
dores, e em outro quaes pêra Procuradores, e em outro os que fam pêra Tefoureiros, onde Tefou-
reiros ouuer, e em outro titulo outros homens bons, que forem pertencentes pêra ferem Efcriuaés 
da Camará, e bens deffes Luguares, e affí Juizes, e Efcriuães dos órfãos onde cuftumam andar 
por eleiçam do Concelho; e affi em outro titulo lhe dem quaefquer que forem pertencentes pêra 
Juizes do Efpritaes nos Luguares onde fe cuftuma, que o nom fejam os Juizes Ordinários, e 
ouuer Juiz apartado por fi; e affi mefmo pêra quaefquer outros Officiaes que por eleiçam fe cuf
tumam fazer. E quando os Luguares forem tam pequenos, que nom poffam os Enlegedores 
achar dentro na Villa, ou pouoraçam todas as peffoas que ham de dar no rol pêra Juizes, enlege-
ram huú do Termo, e outro da Villa, ou pouoraçam, em modo, que fempre feja huú da Villa. E 
porem os ditos Enlegedores, cada dous em feu rol, nom nomearam mais peffoas que aquellas 
que forem neceflarias pêra feruir os ditos Officios três annos, e eftes três roles faram cada dous 
Enlegedores deftes féis huú rol, em tal guifa, que fejam três roles por elles affinados, conuem a 
faber, cada dous affinem feu rol; e fe acertarem dous Enlegedores que nom faibam efcreuer, o 
outro Juiz, ou huú Vereador mais antiguo efcreuerá com elles, e nom fabendo efcreuer, fer-lhes-
ha dado huú bom homem que com elles efcreua, com juramento que nom defcubra, os quaes 
Enlegedores tanto que o juramento lhes for dado nom falem huús com os outros; faluo os dous 
que forem apartados huú com o outro, e nom alcem maõ, nem fe partam dahi atee que fejam 



acabados os ditos roles; e como forem acabados, dem-nos ao dito Juiz mais antiguo, o qual pri
meiramente tomará juramento prefente todo, que a peffoa algúa nom digua, nem dee conta dos 
Officiaes, que na eleiçam feitos ficam; e como lhe os ditos roles forem entregues, veja-os por fi 
foo, e concerte huús com os outros, e efcolherá por aquelles roles, que os féis Enlegedores lhe 
derem, aquelles que mais vozes teuerem, e tanto que os affi apurados teuer, efcreua por fua maõ 
em hua folha, que fe chama pauta, os que ficam efcolheitos pêra Juizes, e em outro titulo os Ve
readores, e em outro os Procuradores, e affi de cada Officio; porem defpois de apurados, no 
ajuntar pêra auerem de feruir huús com os outros terá tal auifamento, que ajunte os mais conue-
nientes, affi por nom ferem parentes, como também os menos practicos com os que o mais fo
rem, e affi oulhando aas condições, como outra qualquer coufa que fe deua efquardar no tal 
ajuntamento, pêra a Terra feer milhor guouemada; e efta folha fera affinada por o dito Juiz, e 
fera cerrada, e affelada. E tanto que a dita pauta for feita, e affinada como dito he, fará pelouros 
defta guifa, conuem a faber, três pêra Juizes, e três de Veradores, e três de Procuradores, e três 
de Tefoureiros, e affi de cada Officio em cada pelouro, e nos pelouros dos Juizes e Vereadores 
nom ajuntaram parentes, ou cunhados dentro do quarto grão, pêra em huú anno auerem de fe
ruir. E eftes pelouros fe poeram em huú faço apartado febre fi, no qual faço fe faram tantos re-
partimentos, quantos forem os Officios que no dito faço ouuerem de eftar, e em cada reparti-
mento fe poerá o titulo de cada Officio, e em eftes repartimentos fe meteram em cada huú os pe
louros daquelle Officio de que for o titulo, affi fe fará outro repartimento em que fe poerá a pau
ta no dito faço com os ditos três roles dos Enlegedores, a qual pauta com os ditos roles fe verá 
no fim dos três annos, pêra fe faber fe os Officiaes que nella foram poftos fahiram, ou fe foi nel-
la feita algúa falfidade, pêra fe dar caftiguo a quem o merecer. 

IE esta eleiçam fe fará poios Juizes no modo que dito he, quando o Corregedor hi nom for 
na Cidade, ou Villa, onde a dita eleiçam fe ouuer de fazer; porque eftando hi, pertence a elle de 
a fazer, e elle fará a apuraçam dos Juizes, e Officiaes por fi foo. A qual eleiçam o dito Correge
dor poderá fazer em qualquer tempo do derradeiro anno da eleiçam paffada. 

2 E o dito faço fe meterá em cofre forte bem fechado com três fechaduras, das quaes te-
ram as chaues os Vereadores que foram o anno paffado, cada huú fua; e eftes que affi teuerem 
as ditas chaues do cofre, nom as daram a outro alguu, que cada hua das ditas chaues tenha, por
que nunca em alguu tempo em hua maõ fejam duas chaues do dito cofre, mas cada huú dos fo-
breditos hirá por fi abrir a fua fechadura quando comprir; e fazendo o contrairo, affi o que a 
chaue der a quem a outra tinha, como aquelle que a receber tendo já outra, fera degradado po 
huú anno fora da Cidade, ou Villa, e feu Termo, e mais paguará cada huú quatro mil reaes, ame-
tade pêra os catiuos, e a outra pêra quem os acufar. 

3 E sendo cafo que alquu dos que teuerem eftas chaues faleça, ou lhe feja necefiario hir 
fora do Luguar, auendo de feer por tanto tempo, que pareça que fera neceffario de fe abrir o dito 
cofre, em tal cafo por ordenança dos Officiaes que affe anno forem, fe dará a dita chaue, ou 
chaues a outra peffoa, ou pefloas, que nos pelouros dos ditos Officios foem andar. 

4 E no tempo que ouuerem de tirar os pelouros dos ditos Officiaes, fegundo feu foro, e 
cuftume, mandaram apreguoar a Concelho, e prefente todos huú moço de hidade de fete annos 
meterá a maõ em cada huú repartimento do dito faço, e reuoluerá bem effes pelouros, e tirará de 
cada repartimento huú pelouro, e aquelles que fanhirem nos pelouros fejam Officiaes effe anno, 
e outros nom. 

5 E se acontecer que cada huú dos ditos Officiaes, que nos ditos pelouros fahir, for faleci
do, ou efteuer abfente de abfencia perlonguada, em maneira que fe nom efpere viir tam cedo, ou 
for impedido doutro impedimento perlonguado, juntar-feham os Officiaes da Camará com os 
homens bons da Cidade, ou Villa, que nos pelouros da Camará foem andar, e aas mais vozes ef-
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colheram quem ferua o dito Officio em luguar daquelle finado, ou abfente, em quanto foomente 
durar fua abfencia, ou impedimento. E efta mefma maneira fe terá, quando defpois que cada huú 
dos ditos Officiaes começar de feruir o dito Officio fe finar, ou abfentar de abfencia perlongua-
da, ou lhe vier alguú impedimento perlonguado, em quanto durar o dito impedimento, ou abfen
cia; e a efte que affi fezerem daram juramento em Camará, que bem e verdadeiramente ferua o 
dito Officio. 

6 E se delpois efte que affi for enlegido pêra feruir em luguar do finado, ou abfente, ou 
impedido, acontecer fahir em outro anno por Official dalguú Officio dos ditos pelouros, feruirá 
todauia o dito Officio, e nom fe efcufará por affi teer já feruido no outro Officio, pêra que foi 
enlegido por abfencia, ou morte, ou impedimento do outro. 

7 E os Juizes que fahirem por pelouros, mandaram requerer as Cartas, pêra vfarem de feus 
Officios de Julguado, aos Defembarguadores do Paaço, ou ao Corregedor da Comarca, ou ao 
Senhorio da Terra, fe pêra effo por fua doaçam, ou priuilegio lhe for dado poder; e atee que 
ajam a dita Cartanom ufaram do dito Officio, e os que contrairo fezerem, aueram por ello aquel-
la pena que Nofta Mercê for. 

8 E mandamos que o que em algúa Cidade, ou Villa for huú anno Juiz, ou Vereador, ou 
Procurador, ou Tefoureiro; nom poffa auer em effe Concelho ninhuú dos ditos Officios, que já 
ouue, e femio, atee três annos contados do dia que fahio de cada huú dos ditos Officios. 

9 emperó efto nom ouerá luguar nos Luguares pequenos, onde fe nom poderem achar pef-
foas taees, que fejam pêra feruir os ditos Officios; porque em eftes taes luguares poderam feer 
Officiaes huú anno, e outro nom. 

10 E avemos por bem que dos Officios de Juizes, Vereadores, Procuradores, e Almotacees 
do Concelhos, nom fejam efcufos nirihúas peffoas, pofto que de Nós tenham priuilegio que fe
jam efcufos dos Officios dos Concelhos, porque Noffa tençam he, que nom fejam efcufos deftes 
quatro por pruilegio que tenham; porque os taees Officios os milhores dos Luguares os deuem 
teer, faluo fe expreffamente no priuilegio differ, que deftes Officios próprios os Efcufamos. 

11 E mandamos que qualquer Senhor de Terras, ou outra peffoa que poder teuer de fazer a 
eleiçam, ou confirmaçam dos fobreditos Officiaes, que defpoies de affi ferem ordenados, fegun-
do emcima Diffemos, tornarem a abrir os pelouros, ou tiraem huús, e meterem outros, ou muda
rem os do huú anno pêra outro, ou efcufarem alguús Officiaes dos que fahem ordenadamente, e 
meterem outros em feu luguar, ou quebrar o modo do fazer da dita eleiçam que emcima Temos 
ordenada, ou mandar fazer cada húa das fobreditas coufas, que feja priuado da Jurifdiçam, que 
affi na dita eleiçam, ou confirmaçam tinha, e nunca mais a pofta fazer: e Mandamos aos Juizes, 
ou Officiaes que forem ordenados contra forma da dita Ordenaçam, que nom feruam os ditos 
Officios; e feriondo-os, Auemos por bem que fejam priuados dos Officios, e nunca mais ajam 
Officio de julguar, e fejam degradados dous annos pêra as partes dAfrica. E efta meima pena 
auerá o Ouuidor de qualquer Senhor, que a dita eleiçam quebrar, ou mudar os Officiaes delia 
por cada huú dos modos acima declarados. E a todos os Officiaes, ante de começarem feruir 
feus Officios, feja dado juramento fobre os Sanctos Auangelhos, que bem e verdadeiramente 
vfem de feus Officios, guardando a Nós Noffo feruiço, e aas partes feu Dereito. 
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ORDENAÇÕES FILIPINAS 

LIVRO I 

TITULO LXVn 

Em que modo se fará a eleição dos Juizes Vereadores, Almotacés e outros 
Oflciaes (1). 

Antes que os Officiaes do derradeiro anno da eleição passada acabem de servir, nas oita
vas do Natal do mesmo anno sejam juntos em Camera com os homens bons e povo, chamada a 
Concelho, e o juiz mais velho lhe requererá, que nomêem seis homens para Eleitores; os quaes 
lhe serão nomeados secretamente, nomeando-lhes cada hum seis homens para isso mais aptos, 
os quaes tomará em scripto o Scrivão da Camera, andando per todos com o dito Juiz , sem ou
trem ouvir o voto de cada hum. E tanto que todos forem perguntados, e os votos pelo dito Scri
vão Scriptos, os Juizes com os Vereadores verão o rol, e escolherão para Eleitores os que mais 
votos tiverem; aos quaes será logo dado juramento dos Sanctos Evangelhos, que bem e verda
deiramente escolham para os carregos do Concelho as pessoas que mais pertencentes lhes pare
cerem, e que tenham segredo (1), e não digam os que assi nomearem a outra pessoa alguma. E 
estes seis fará o juiz apartar de dous em dous, não sendo parentes, nem cunhados dentro do 
quarto grão (2), contando segundo o Direito Canónico (3). E em outra Casa, onde stêm sós, sta-
rão apartados dous a dous, de maneira que não fallhem huns com os outros. E mandelhes, que 
cada dous dêm per scripto apartado per si quaes lhes parecem pertencentes para Juizes: e em ou
tro título quaes para Vereadores: e em outro para Procuradores: e em outros para Thesoureiros, 
onde os houver: e em outra para Scrivães da Câmara: e assi Juiz e Scrivão dos Orphaõs, onde se 
costuma havel-os per eleição. E assi Juizes dos hospitaes, nos lugares onâe houver Juizes per si, 
apartados dos Ordinários: e para quaesquer Officios, que per eleição se costumara fazer. E 
quando os lugares forem tão pequenos, que na povoação delles não achem os Eleitores todas as 
pessoas, que hão de dar no rol para Juizes, elegerão hum do termo e outro da vUla, em modo que 
sempre seja hum da villa 

M.-. liv.lL45pr. 

1. Porém os Eleitores cada dous em seu rol não nomearão mais pessoas, que as necessá
rias para servirem os ditos Officios três annos: e cada dous Eleitores farão hum rol, per elles am
bos assinados, em modo que sejam três roes. E se acertarem dous Eleitores, que não saibam 
screver (1), outro Juiz, ou hum Vereador mais antigo, screva com elles. E não sabendo screver, 
ser-lhes ha dado hum homem bom, que com elles screva, com juramento, que não descubra o 
segredo da Eleição. Os quaes Eleitores, tanto que o juramento lhes for dado, não falarão huns 
com os outros, salvo os dous que, forem apartados. E não deixem de continuar, nem se vão dahi, 
até que sejam acabados os ditos roes. E como forem acabados, os dêm ao Juiz mais antigo, o 
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qual perante todos jurará de não dizer a pessoa alguma os Officiaes, que na eleição ficam feitos. 
E verá per si só os roes, e concertará huns con os outros, e per elles escolherá as pessoas, que 
mais vozes tiverem. E tanto que os assi tiver apurados, screva per sua mão em huma folha, que 
chama pauta, os que ficam eleitos para Juizes, e em outro titulo os Vereadores e Procuradores, e 
assi de cada Officio. E para servirem huns com os outros, juntará os mais convenientes, assi por 
não serem parentes (2), como os mais práticos com os que o não forem tanto, havendo respeito 
as condições e costumes de cada hum, para que a terra seja melhor govemada E esta pauta será 
assinada pelo Juiz, cerrada e sellada. E tanto que for feita, fará três pelouros para Juizes e três 
para Vereadores, e assi para cada Officio. E nos pelouros dos Juizes e Vereadores não ajuntará 
parentes, ou cunhado dentro no dito quarto grão, para em hum anno haverem de servir. Os quaes 
pelouros se porão em hum sacco apartado, com tantos repartimentos, quantos forem os Officios, 
e em cada repartimento se porá o titulo de cada Officio, e nelle se metterão os pelouros daquelle 
Officio. E em outro repartimento se porá a pauta com os três roes, e se verá no fim dos três an
nos, para se saber per elles,se saíram os Officiaes, que nella foram postos, ou se foi nella feita 
alguma falsidade, para se dar o castigo a quem o merecer. 

M.- liv. 1 t. 45 pr. 

2. E esta eleição farão os Juizes, quando o corregedor não for presente na cidade ou villa, 
em que se houver de fazer; porque sendo presente, a elle pertence fazel-a, e apurar os Juizes e 
Officiaes per si só. A qual eleição o Corregedor poderá fazer em qualquer tempo do derradeiro 
anno da eleição passada. 

M.-liv. 1 L 4 5 § 1 . 
3. E o sacco dos pelouros se metterá em hum cofre de três fechaduras, das quaes terão as 

chaves os Vereadores do anno passado, cada hum sua, e não darão a chave a outro, em modo 
que nunca hum tenha duas chaves. E cada hum irá, quando cumprir, abrir a fechadura, de que ti
ver a chave; e o que dér a chave a outro, que outra tenha, e o que a receber, será degradado hum 
anno para fora da villa e seu termo, e pagará quatro mil reis, ametade para Captivos, e a outra 
para quem accusar. 

M.- liv. 1 L 45 § 2. 
4. E fallecendo algum dos que tiverem as chaves, ou indo fora do lugar per tanto tempo, 

que pareça que será necessário abri-se o Cofre, dar-se-ha a chave per ordem dos Officiaes desse 
anno a outra pessoa das que nos pelouros dos ditos Officios costumam andar. 

M.- liv. 1 t. 45 § 3. 

5. E no tempo que houverem de tirar os pelouros, segundo seu foro e costume, mandarão 
pregoar que venham a Concelho; e perante todos hum moço de idade até sete annos metterá a 
mão em cada repartimento, e revolverá bem os pelouros, e tirará hum de cada repartimento, e os 
que saírem nos pelouros, serão Officiaes esse anno, e não outros (1). 

M.-liv. I t 4 5 § 4 . 

6. E se a pessoa, que em algum pelouro sair, for fallecida, ou absente, de maneira que se 
não spere vir cedo, ou for impedido de impedimento prolongado, juntar-se-hão os Officiaes da 
Camera com os homens bons (I), que nos pelouros delia soem andar, e ás mais vozes escolherão 
quem sirva o Officio em lugar do morto, absente, ou impedido, enquanto durar a absencia (2), 
ou impedimento. E esta mesma maneira se terá, quando depois de começar a servir o Official, 
fallecer, ou se absentar, ou for impedido. E a este, que assi elegerem, darão em Camera jura
mento, que bem e verdadeiramente sirva o tal Officio. 

M.-liv. I t 45 §5. 
7. E se este, que assi for eleito em lugar de outro, sair em outro anno por Official de algum 
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Officio dos ditos pelouros, servirá todavia o Officio em que sair. E não se escusará (3), por assi 
ter já servido o Officio, para que foi eleito, por morte, absencia ou impedimento do outro. 

M.-liv. 1L45§6. 

8. E os Juizes, que saírem per pelouros, mandarão requerer as Cartas para usarem (4) de seus 
OfBcios aos Desembargadores do Paço, ou ao Corregedor da Comarca, ou ao Senhorio da terra, se 
para isso per sua doação, ou privilegio lhe for dado poder. E até que hajam as ditas Cartas, não usa
rão dos ditos Officios. E fazendo o contrario, haverão a pena, que houvermos por bem. 

M.-liv. IL 45 §7. 

9. E mandamos, que o que em hum anno for Juiz, Vereador, Procurador, ou Thesoureiro, 
não possa haver em esse Concelho nenhum dos ditos Officios, que já houve e sérvio, até três an
nos, contados do dia, que deixou de servir (1). Porém isto não haverá lugar nos lugares peque
nos, onde se não poderem achar tantas e taes pessoas, que sejam para servir os ditos Officios; 
porque neste caso poderão ser Officiaes hum anno, e outro não. 

M. - l iv . l t .45§§8e9 . 

10. E havemos por bem, que dos Officios de Juizes, Vereadores, Procuradores, Almotacés 
e Depositário do Cofre dos Órfãos, ninguém seja escuso (2), postoque de Nós tenha privilegio 
para ser escuso dos Officios do Concelho, porque deste cinco não he nossa tenção ser pessoa al
guma escusa por privilegio; por quanto os taes Officios, os melhores dos lugares os evem servir, 
salvo se no previlegio se disser expressamente, que destes próprios Officios os escusamos. 

M-l iv . I t 4 5 § 1 0 . 

S.-p. 1 1912§14. 

11. E qualquer Senhor de terras, ou pessoa, que poder tiver de fazer eleição, ou confirma
ção dos sobreditos Officiaes, que depois de assi serem ordenados, tornar a abrir os pelouros, ou 
tirar huns e metter outros, ou os mudar de hum anno para outro, ou escusar algum, que sair na 
eleição, e metter outro em seu lugar, ou mudar o modo de fazer a eleição, que acima temos orde
nado, ou mandar fazer cada huma das sobredita cousas, seja privado da jurisdição, qua na elei
ção, ou confirmação tinha, e nunca mais a possa fazer. E mandamos aos Juizes e Officiaes, que 
forem feitos contra a forma desta Ordenação, não sirvam os ditos Officios; e sevindo-os, sejam 
delles privados, e nunca mais hajam Officio do Concelho, e sejam degradados dous annos para a 
Africa. E esta mesma pena haverá o Ouvidor do Senhor das terras, que a dita eleição quebrar, ou 
mudar os Officiaes delia per cada hum dos ditos modos. 

M.-liv. l . t .45 §11. 

12. E quando se fizerem as eleições, não starão presentes os Alcaides Mores e pessoas podero
sas, nem Senhores de terras e seus Ouvidores, salvo os a que per suas doações, ou privilégios for ou
torgado, como temos dito no Titulo 66: Dos Vereadores, no paragrapho 30: E ao fazer. 

M.-liv. l.t. 46 §§10,29 e 32. 

Almotacés (1). 

13. E os Almotacés se hão de fazer no começo do anno per esta maneira. O primeiro mez 
hão de ser Almotacés os Juizes do anno passado: o segundo dous Vereadores mais antigos: e o 
terceiro hum Vereador e o Procurador. E no lugar, onde houver quatro Vereadores, servirão no 
terceiro mez os outros dous Vereadores, e no quarto mez servirá o Procurador com outra pessoa, 
que será eleita 

M.-liv. 1 t .49pr .e§ 1. 
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14. E para os outros mezes, os Officiaes do Concelho com o Alcaides Mór, onde per Fo
ral, ou previlegio elle ha de ser presente ao fazer dos Almotacés, tomando a todos o primeiro ju
ramento de fazerem os que para isso mais idóneos forem, elegerão ás mais vozes nove pares de 
homens bons (2) dos melhores, que houver no Concelho, que esse anno não forem Officiaes del-
les, que sejam pertencentes para o ser; e serão scriptos em huma pauta, assinada pelos ditos Of
ficiaes, e se cerrará e sellará, e metterá no Cofre da eleição, para se saber no fim do anno, se saí
ram aqueles que foram ordenados E seram postos em nove pelouros, e como forem feitos, tira
rão cada mez hum pelouro perente os dito Officiaes e Alcaide Mór, e o screverão no livro da 
Vereação, E tanto que o mez vier, os obriguem que venham jurar como stiverem scriptos, sendo 
chamado o Alcaide Mór, se ahi houver de star, que venha, ou enviem alguém, para ver como ju
ram, e se não vier, nem mandar outrem por si, dêm-lhe juramento na Camera. E se algum destes 
que elegidos forem, fallecer, ou por outra causa não poder servir seu mez, os Officiaes do Con
celho e Alcaide Mór elegerão outro, que sirva em seu lugar. Porém se o filho de algum homen 
honrado casar novamente no lugar, e for tal, que deva haver os Officios do Concelho, este seja 
Almotacé com hum dos que forem scriptos em esse mez seguinte, chamando ambos os que são 
scriptos. E se algum delles quiser deixar de o ser por lhe fazer honra, entre em seu lugar o que 
assi novamente casar. E se nenhum destes o quiser deixar, então lancem entre ambos sortes, 
qual ficará, e com elle o seja o que assi novamente casar. 

M.- liv. 11. 49 § 2. 

15. E a todos os Officiaes, antes de começarem servir os Officios, será dado juramento so
bre os Sanctos Evangelhos (1), que sirvam bem e verdadeiramente, guardando nosso serviço, e 
ás partes seu direito. 

M.-liv. 1 t. 45§ 11. 

TITULO LXVm 

Dos Almotacés (2). 

Os Almotacés terão cuidado, que o primeiro até o segundo dia, a mais tardar, como entra
rem, mandem logo pregoar, que os Carniceiros, Padeiras, Regateiras, Almocreves, Alfaiates, 
Capateiros, e todos os outros Officiaes usem de seus Officios e dêm os mantimentos em abas
tança, guardando as Vereações e posturas do Concelho. E dado este pregão, ( perguntando algu
mas testemunhas per palavra (3), sem fazerem sobre isso scriptura) se esses Officiaes guardam 
as posturas do Concelho: e se as não guardam, se as demandam os Rendeiros e Jurados: e se não 
demandarem, sabendo que se caíram nellas, digam-no ao Procurador do Concelho, que deman
de. E elles julguem as coimas (4) ao Concelho, pagando-as aos que acharem em culpa, eo Ren
deiro outro tanto, quando se provar, que sabendo piírte delias, as não demandou. 

M.- liv. 1 t. 49 §§ 3 e 4. 

1. E farão as audiências nos dias costumados: e antes da derradeira audiência do seu mez, 
farão dar pregão, que todos os que tem feito coimas, e são penhorados e não despachados, vão 
naquele dia desembargar seus penhores e fallar a seus feitos. E aos que lá não forem, á sua reve
lia, julguem as coimas (1), e dêm despacho a tudo. 

M.-liv. 1 t .49§17. 

2. E despacharão os feitos com brevidade, sem fazerem grandes processos, nem scriptu-
ras, E de qualquer despacho, que derem, poderá a parte appellar, ou aggravar para os Juizes, fa-
zendo-lhes relação do feito per palavra. E logo seja a appellação, ou aggravo por elles visto, e 
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julgado segundo entenderem seu direito, nos feitos, que não passarem da quantia de seiscentos 
réis (2). E como passarem da dita quantia, despachem os Juizes esses i e appelações com os Ve
readores em Camera, segundo dissemos no Título 65: Dos Juizes Ordinários. 

M.-livlt49§17. 
3. E os Almotacés não julgarão coima alguma ao Meirinho da Corte, nem ao Comarca, 

nem a seus homens, encoimarem sem hum bom juramentado (3). 
M-liv. I t49§23. 
4. E constrangerão os Carniceiros, que dêm carneiros, vaccas, porcos e as outras carnes: e 

assi as que venderem os meudos, segundo lhes for mandado nas Vereações. E starão como for 
manhã, no açougue até hora de terça (4), não se indo dahi, e fazendo dar a carne, e repartil-a pe
los ricos e pobres, postoque seja carne dos Siseiros, ou Rendeiros das carnes, havendo cada hum 
como merecer. 
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ALVARÁ DE 12 DE NOVEMBRO DE 1611 

Em que se declarou a forma de fazer as eleições de Juizes e Procuradores. 

Eu El Rei faço saber aos que este meu Alvará e Regimento virem, que eu sou informado, 
assi por queixas, que a mim vem, como por pessoas zelosas do serviço de Deos e meu, e do bem 
publico, quietação e bom governo das Villas e Lugares deste Reino, cujas eleições de Juizes e 
Officiaes das Camarás não vem a mim, para as apurar dos muitos sobornos e desordens, que ha 
nas taes eleições, de que procedem grandes inquietações; e se mettem ordinariamente no gover
no das Terras pessoas inc^azes, e que não tem partes e qualidades para servirem. E porque pe
las Ordenações se não provê bajtantemente nos ditos excessos, nem se declarão penas aos com-
prehendidos em sobomarem as taes eleições; e querendo eu ora prover nisto de maneira, que as 
ditas eleições se facão, como convém a meu serviço, attendendo-se somente ao que for em mais 
beneficio do bom governo das Terras, houve por bem mandar fazer este Regimento, para se 
guardar daqui em diante em todas as eleições(que a mim não vierem para as apurar), que os 
Corregedores e Ouvidores dos Mestrados, e assi os Ouvidores dos Donatários da Coroa, fizerem 
nas Villas e Lugares de suas jurisdicções, e assi pelos Juizes Ordinários delias. 

1 Primeiramente, tanto que os Corregedores, ou Ouvidores entrarem nas Terras, aonde 
hão de fazer a eleição, escolheráõ duas, ou três pessoas, que lhes parecer, das mais antigas e 
honradas, e de que tenhão informação, que são zelosas do bem publico e de sãas consciências, e 
lhes perguntaráõ pelas pessoas, que ha nas ditas Villas, dando-lhes juramento dos santos Evan
gelhos; e saberáõ delias as qualidades, que tem para poderem servir os cargos da governança, e 
dos parentescos, que entre ellas ha, e amizade, ou ódio, e de suas idades. E no mesmo dia, que 
os ditos Corregedores e Ouvidores, ou Juizes Ordinários houverem de fazer eleição, farão lan
çar pregões, que nenhuma pessoa, de qualquer qualidade e condição que seja, soborne na dita 
eleição, pedindo, nem procurando votos para si, nem para outrem, nem por qualquer outra via 
inquietem, sendo certos, que se ha de tirar disso devassa; e os que forem comprehendidos, que 
sobomárão, ou inquietarão a tal eleição, serão presos e condemnados em dous annos de degredo 
para um dos lugares de Africa, e além disso pagaráõ cincoenta cruzados para Captivos. E dos di
tos pregões se farão autos. 

2 E depois de lançados os ditos pregões, e estando o povo junto, o dito Corregedor, Ouvi
dor, ou Juiz, lhe dirão da minha parte, que das pessoas mais nobres e da governança da Terra, ou 
que houvessem sido seus Pais e Avós, votem em seis Eleitores dos mais velhos e zelosos do 
bem publico, e que não sejão parciaes, se na dita Villa houver bandos. 

3 E feito isto, tomará os votos para os Eleitores, e depois de se ter votado nelles, apurará o 
dito Corregedor, Ouvidor, ou Juizes Ordinários os seis, que tiverem mais votos; aos quaes dará 
Juramento dos santos Evangelhos, que elles facão eleição para os três annos seguintes de Juizes, 
Vereadores, e Procuradores do Concelho e mais Officios, que costumão andar na Camará do lu-
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gar, em que se fizer a tal eleição; e que sejão pessoas naturaes da terra, e da govemança delia, ou 
houvessem sido seus Pais e Avós, de idade conveniente, sem raça alguma (I): e nomeando pes
soa, que não seja natural da terra, tenha as partes e qualidades, que se requerem; e que nenhum 
delles vote em si, nem em seu companheiro, e depois de lhes dar juramento, os apartará de dous 
em dous, não sendo parentes nos gráos prohibidos por affinidade, ou consanguinidade, de que 
farão rol por elles assignado; e não nomearão mais pessoas, que as que forem necessárias para 
servirem os três annos seguintes. 

4 E hei por bem e mando, que a pessoa, que um anno for eleita, o não possa tornar a ser, 
senão passados três annos; e pela mesma maneira os que servirem de Juizes, Vereadores e Pro
curador, não poderão servir os taes cargos, senão passados três annos, e isto havendo nas taes 
Terras numero de pessoas bastante; e não o havendo será de dous em dous annos; ou pelo me
nos, que a pessoa, que servir um anno, não possa servir o anno logo seguinte, o que ficará na de
claração do Corregedor, Provedor, ou Ouvidor da Comarca. 

5 E feita pelos seis Eleitores a dita nomeação, antes de o Corregedor, ou Ouvidor a apurar, 
tirará devassa, se houve nella sobomos, assi na eleição dos Eleitores, como na nomeação, que 
elles fizerão; e havendo culpados, os prenderá logo, e procederá contra elles, e os condemnará 
na pena de degredo e dinheiro, como neste se declara, de que dará appellação e aggravo; e cons
tando pela devassa, que algum dos seis Eleitores, ou outro Official foi eleito com sobomo, a tal 
eleição para Eleitor, nem a nomeação, que fez para outro cargo, será havida por valiosa; e o Cor
regedor, Ouvidor, ou Juiz tirará outro, que tiver mais votos, do rol, que se fez para Eleitores, o 
qual com o companheiro do que foi excluído, faráõ nova nomeação e rol, na forma, que neste se 
declara; o que assi se cumprirá, sem embargo de qualquer aggravo, que se interponha por parte 
dos culpados, ou nomeados. 

6 E tanto que os roes estiverem feitos, o Corregedor, Ouvidor, ou Juizes Ordinários, que a 
eleição fizerem, farão os pelouros dos Offidaés, que hãò de servir os três annos seguintes, na 
forma da Ordenação; e conforme a ella se procederá em tudo o mais, que tocar ás ditas eleições, 
que não for neste Regimento declarado. E mando a todos os meus Desembargadores, Correge
dores, Ouvidores e Juizes, assi meus, como de Donatários da Coroa, Justiças, Officiaes e pes
soas, a que o conhecimento deste pertencer, que o cumprão e guardem, como neste se contem; e 
ao Doutor Damião de Aguiar, do meu Conselho, e Chanceller mór destes Reinos, que depois de 
se publicar em minha Chancellaria, envie o traslado delle, sob meu Sello e seu signal, a todos os 
Corregedores e Ouvidores, para delle usarem; e o farão trasladar no livro de suas Correições e 
Ouvidorias; e se registará no livro da Mesa do meu Desembargo do Paço, e nos das Casas da 
Supplicação e Relação do Porto; o qual valerá como Carta, sem embargo da Ordenação do 
Liv.2.Tit. 4- em contrario. Dado em Lisboa a 12 de Novembro. João Feio o fez, anno do Nasci
mento de nosso Senhor Jesus Christo de 1611, e eu Duarte Corrêa de Sousa o fiz escrever. REI. 
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ALVARÁ DE 5 DE ABRIL DE 1618 

DOM FILIPPE, etc. Faço saber aos que esta minha Lei virem, que sendo eu informado 
das muitas desordens, que ha nos legares deste Reino, nas eleições que se fazem de pessoas, 
para haverem de servir de Almotacés os últimos seis mezes do anno, depois de terem servido os 
primeiros seis mezes os Officiaes, que nas Camarás acabam de servir o anno atraz, conforme a 
Ordenação; e que contra forma delia, se elegem para os taes cargos de Almotacés pessoas, que 
não tem as qualidades e partes, que se requerem: e querendo eu ora prover nesta matéria de ma
neira, que se guarde a intenção da Ordenação; e por assim convir a meu serviço e bom governo 
das terras; e que os ditos cargos, que sempre sérvio a gente nobre e da governança, se continuem 
e perpetuem nelles: 

Hei por bem, e mando, que daqui em diante, em todos os logares deste Reino, aonde hou
ver Juizes de Fora, cuja eleição de Vereadores vem a mim para os nomear, as eleições que se fi
zerem de pessoas para servirem os ditos cargos de Almotacés, se façam em gente nobre, e dos 
melhores da terra, na forma da Ordenação, e em que caiba servirem de Vereadores, quando para 
isso forem nomeados, a que mandarei ter muito respeito no apurar das nomeações dos ditos car
gos, pela noticia, que já terão, do governo das terras, tendo servido de Almotacés; e por nenhum 
caso se elegerão pessoas para servirem de Almotacés, que tenham raça alguma, ou que elles, ou 
seus pais, fossem, ou houvessem sido, officiaes mechabicos; nem se elegerão pessoas, que 
servirem actualmente os officios de Justiça, pelos grandes inconvenientes, que disso se se
guem. 

E não se fazendo assim as ditas eleições, como por esta mando, as hei por nullas; e 
o Corregedor da Comarca, aonde as taes eleições se fizerem, ou quem seu cargo servir, 
as julgará e declarará por taes, em qualquer tempo que lhe vier à noticia, ou lhe fôr re
querido por qualquer pessoa, só com informação summaria, que para isso tomará, sem 
outro processo; e procederá contra as pessoas que fizerem as taes eleições, e os senten
ciará em penas de dinheiro e degredo, que lhe parecer, dando appelíação e aggravo; e se 
fará outra eleição de novo: e nas devassas que os Corregedores e Ouvidores das Com-
marcas tiram por Correição cada anno, perguntarão, se se cumpre o conteúdo nesta, e 
procederão contra os culpados. 

E esta Lei não se intenderá nos logares de primeiro banco; porque nesses se guardará o 
que lhes tenho concedido por minhas Provisões e seus Regimentos. E mando aos ditos Cor
regedores, e a todas as Justiças, e aos Officiaes das Camarás dos logares, aonde houver Jui
zes de Fora, e ás mais pessoas, a que o conhecimento desta pertencer, que a cumpram e 
guardem, como nella se contem; e ao Chanceller-mór, que depois de passar pela Chancella-
ria, envie o translado, sob meu sello e seu signal, a todos os Corregedores e Ouvidores, para a 
fazerem publicar nos logares das suas Correições, para vir á noticia de todos; e se registará no 
Livro do registro da Mesa dos meus Desembargadores do Paço, e nos das Casas da Suplicação, 
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e Relação do Porto, e nos Livros das Camarás dos logares, aonde houver Juizes de Fora, e nos 
das Correições da Commarca. 

Dada em Lisboa a 5 de Abril. João Feio a fez: anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de 1618. E eu Duarte Corrêa a fiz escrever. =REI. 
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REGIMENTO DE 10 DE MAIO DE 1640 

De como se farão as eleições de Vereadores, Procuradores, e Officiaes das 
Camarás destes Reinos. 

Dom Pedro, por Graça de Deus, Rei de Portugal, e dos Algarves, d'aquém, d'alem mar, 
em Africa, Senhor de Guiné, etc. Mando a vos Corregedor da Commarca de que tanto que esta 
vos fôr dada, façaes eleição dos Vereadores, e Procuradores, e mais Officiaes, que costumam 
andar por eleição nas Camarás dos ditos Logares, para haverem de servir os três annos, que vem 
de as quaes eleições fareis conforme á Ordenação, do livro 1- titulo 67. E no fazer delias, alem 
do que se contem na dita Ordenação, tereis a maneira seguinte. 

I 

Primeiramente, porque é necessário saber eu, ao tempo que houver de apurar as pessoas 
nomeadas nas ditas eleições, as qualidades, officios, e parentescos, e partes de cada um; e per-
guntando-se por isso depois de feitas as eleições, se descobrirão as pessoas e nellas fossem no
meadas, vos mando, que, tanto que chegares á Cidade, ou Villa, em que houveres de fazer a 
tal eleição, tomeis até três homens dos mais antigos, e nobres, de que tenhaes informações 
que são de boa consciência, e mais zelosos do bem publico, e que sejam naturais da terra, e 
tenham servido nella os officios da governança, aos quaes dareis juramento dos Santos 
Evangelhos, e lhes perguntareis, que pessoas ha nos ditos Logares, e seus Termos das que 
costumam andar na governança, ou cujos pais, e avós, tiverem andado nella, ou outras 
quaesquer, que tiverem qualidades, e partes para, servirem os taes cargos, posto que não se
jam naturaes, e dos parentescos, que ha entre elles, e suas mulheres, e em que grau, e ami
zade, ou ódio, e da idade de cada uma das ditas pessoas, e se é meu criado, ou foi de outrem, 
e de quem, e que officio, e fazenda tem, e se vive nos ditos Logares, ou em seus Termos, e 
se são naturaes da terra, ou o foram, ou não, seus pais, e avós, e se foi official mecânico, e 
de que officio; e quanto ha que o deixou de servir, ou se o foi seu pai, e avós, e se tem Habi
to com tença, ou sem ella, e de que Ordem. 

n 
E de cada uma das ditas pessoas, que se nomearem, fareis fazer um titulo apartado, com 

todas as declarações acima referidas, não se remettendo a informação de um titulo á de outro, 
feito pelo Escrivão da Camará da Cidade, ou Villa, em que fizeres a dita eleição, conforme a Or
denação; e as informações das pessoas, que forem nomeadas para servir de Vereadores, virão 
em um caderno apartado, e as para Procuradores, e outros Officiaes em outros, de cada cargo 
per si. 
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m 
E tanto que tiveres feito o dito caderno, com os títulos apartados das ditas pessoas, vos 

mando, que na margem do título de cada uma delias informeis por vossa letra por informação 
partícular, que tomareis das partes, e qualidades da tal pessoa, e se tem zelo, sufficiencia, e ta
lento para bem servir nos officios da governança, e se é bem acostumado, e quieto, e se tem al
gum homizio, ou outro defeito, de que os informadores não tiverem informado; o que fareis com 
toda a clareza, e distíncção, dando a razão, e motivos, dos impedimentos, que lhes pozeres á 
margem. 

IV 

E depois de feito o dito caderno, hei por bem que, para se evitarem os subornos, que nas 
ditas eleições se poderiam commetter, mandeis logo apregoar nos logares públicos, que nenhu
ma pessoa; por si, nem por outrem, suborne, nem commetta pessoa alguma, que lhe dê seu voto 
para si, nem para outrem, assim para eleitor, como para qualquer outro officio das ditas eleições, 
e que qualquer pessoa que o contrario fizer, será degradada por dous annos para um dos logares 
de Africa, e alem disso não servirá officio algum das ditas eleições, durante o tempo de três an
nos delias, posto que para isso seja eleito; nos quacs pregões se declarará, que acabadas as ditas 
eleições, se ha de tírar enquerição e devassa dos que nellas subornaram, para se saber houve al
guns culpados, contra os quaes se ha de proceder á execução das ditas penas, de que fareis fazer 
autos pelo dito Escrivão. 

E porque em se elegerem eleitores zelosos do bem publico, e sem respeito, consiste a boa 
nomeação das pessoas, que hão de servir de Vereadores, e mais cargos da eleição, fareis ajuntar 
em Camará os homens nobres, e da governança, e os mais que vos parecer, que podem votar nos 
eleitores, e lhes direis a todos juntos, de minha parte, que votem em seus eleitores, conforme a 
Ordenação, que sejam naturaes da terra, e dos mais velhos, e nobres delia, sem raça alguma, e 
que tenham zelo do bem commum, e experiência do governo da terra, e que não sejam parciaes, 
se nella houver bandos, para com liberdade nomearem os Veradores, e mais Officiaes, que hou
verem de servir os ditos três annos; por quanto, se os eleitores não tiverem as qualidades sobre
ditas, tendes ordem minha para os não aprovares. 

VI 

E constando-vos que alguns dos eleitores foram nomeados por subornos, ou outro qual
quer respeito, os não admittíreis, e se nomearão outros, de que se tenha satisfação, e que não fo
ram nomeados por respeitos. 

vn 
E sendo feita a dita eleição de eleitores, que tenham as partes que para isso se requerem, 

lhes dareis a cada um delles juramento dos Santos Evangelhos, que conforme as suas concien-
cias votem nas pessoas que lhes parecerem que melhor, e com mais zelo do bem publico, servi
rão os ditos cargos; e os advertireis de minha parte, que as pessoas, que nomearem, para have
rem de servir, hão de ser das qualidades, e partes que onvem, e naturaes da terra, e dos que cos
tumam andar no governança delia, ou o tivessem sido seus pais, e a vós; e de conveniente ida-
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de,que tenha entrado nos vinte cinco annos, e não de menos, sem raça alguma; e que nomeando 
pessoa, que não seja natural da terra, tenha as partes, e qualidades que se requerem; e que um 
eleitor não vote em si, nem em seu companheiro, e que no rol, que cada dous dos eleitores hão de 
fazer, conforme a Ordenação, se hão de conformar ambos em todo nas pessoas, que no dito rol 
nomearem; e nelle metam mais pessoas das que atégora costumavam vir, e não tão coartadas-e 
que não o cumprindo assim, e constando que a nomeação que fizeram, foi com respeitos, ou su
bornos, não será valiosa, e alem disso mandarei proceder contra elles, como fôr meu serviço. 

vm 

E depois de acabada a dita eleição, e approvada por vós, trasladareis de vossa letra, por 
mais segredo, os roes, que os ditos eleitores fizeram, e assignareis os traslados, os cerrareis, e 
sellareis, e mettereis na arca da Camará, para que se não descubra o segredo delles, nem se saiba 
as pessoas, que são nomeadas, nem se possa saber se sahiram por Officiaes alguns outros, que 
não fossem nomeados, nem viessem nos roes dos eleitores; e os ditos próprios roes, assignados, 
me enviareis, com todos os autos que fizeres das ditas eleições, cerrados, e sellados, os quaes se
rão entregues ao meu Escrivão da Camará dessa Commarca 

IX 

E sendo caso que nos roes dos eleitores se nomêem algumas pessoas de que não se tiver 
informado de suas qualidades e partes, e parentescos, e das mais declarações acima ditas, a to
mareis logo muito secretamente dos mesmos informadores, e da razão, que tiveram para não in
formarem das taes pessoas; e se escreverá no caderno das informações em titulos sobre si, em 
cada uma das ditas pessoas. 

Depois das ditas eleições serem de todo acabadas, tirareis inquerições, e devassa, de que 
será Escrivão o da Correicção, até vinte testemunhas, quaes vos parecer, e alem delias as referi
das, se houve alguma pessoa que subornasse, ou pedisse votos para si, ou para outrem, nas ditas 
eleições; a qual devassa pronunciareis, e procedereis contra os culpados, á execução das penas 
atraz declaradas: e me enviareis o traslado delia com os mais autos das eleições, com carta vos
sa, em que me avisareis particulamente, se se fizeram com quietação, e se houve alguns sobor-
nos, e quaes foram os culpados nelles, com o mais que vos parecer necessário saber-se, quando 
se apurarem as pessoas que houverem de servir os ditos cargos. 

XI 

E este Regimento cumprireis, como nelle se contém, posto que não passe pela Chancella-
ria, sem embargo da Ordenação do livro 2- título 39 em contrário. El-Rei Nosso Senhor o man
dou, pelos Doutores N. e N., ambos do seu Conselho, e seus Desembargadores do Paço. 

Este Regimento encontra-se sem data em Ferreira, Pratica Criminal, tomo IV capitulo III N^ 
56. CoUocamol-o todavia neste lagar, porque João Pedro Ribeiro, no Ind. Chronologico tomo 1-
pag. 106, lhe atribue a data de 10 de maio de 1640, referindo-se a um impresso volante. 

Qualquer que fosse a data da promulgação destas providencias, é certo que são posterio
res ás Ordenações Filippinas, e contem o formulário por que nestes tempos se mandava proce
der ás eleições das Camarás. 
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ALVARÁ DE 6 DE MAIO DE 1649 

* Alvará, em que se declarou, que não pudessem entrar nas pautas por 
Vereadores os Offíciaes de Justiça, ou Fazenda. 

Eu ElRei faço saber aos que este Alvará virem, que por se atalharem os inconvenientes, 
que se me representarão haver, de os Offíciaes de minha Justiça e Fazenda servirem de Vereado
res nas partes, aonde são moradores: Hei por bem, e me praz, que daqui em diante nenhuns dos 
Offíciaes de Justiça e Fazenda das Cidades e Villas notáveis, e cabeça de Correição, sirvão nel-
las os cargos de Vereadores; e que os Corregedores das Comarcas não apurem as pautas, em que 
forem eleitas aquellas pessoas, que vierem nomeadas para Vereadores, tendo os ditos Officios; 
antes terão particular cuidado de nas ditas pautas informarem de todos os eleitos na forma do 
Regimento; com declaração de, não o fazendo assi, se fazerem as diligencias á sua custa, e se 
lhes dar em culpa nas suas residências. E este Alvará mando, que se cumpra inteiramente, como 
nelle se contem; o qual valerá, posto que seu effeito haja de durar mais de um anno, sem embar
go da Ordenação do Liv. 2. Tit. 4- em contrario, e se publicará na Chancellaria mór do Reino, 
para vir á noticia de todos. Manoel do Couto o fez em Lisboa a 6 de Maio de 1649. Jacintho Fa
gundes Bezerra o fez escrever. REI. 

(1) V. AssenL de 29 de Agosto de 1624. 
Liv. 4. das Leis da Torre do Tombo foi. 212. 
Liv. 5. do Desembargo do Paço foi. 84. 
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DECRETO DE 7 DE MARÇO DE 1821 

Manda proceder à nomeação dos Deputados às Cortes Portuguesas, dan
do instrucçoes a respeito. 

Havendo Eu Proclamado no Meu Real Decreto de 24 de Fevereiro próximo passado a 
Constituição Geral da Monarchia, qual fór deliberada, feita e accordada pelas Cortes da Nação a 
esse fim extraordinariamente congregadas na Minha muito nobre e leal Cidade de Lisboa: E 
cumprindo que de todos os Estados deste Reino Unido concorra um proporcional numero de 
Deputados a completar a Representação Nacional: Hei por bem ordenar que neste Reino do Bra-
zil e Dominios Ultramarinos se proceda desde logo à nomeação dos respectivos Deputados, na 
forma das Instrucçoes, que para o mesmo effeito foram adoptadas no Reino de Portugal, e que 
com este Decreto baixam, assignadas por Ignacio da Costa Quintella, Meu Ministro e Secretario 
de Estado dos Negócios do Reino; e aos.Governadores e Capitães Generais das differentes Capi
tanias, se expedirão as necessárias ordens, para fazerem effectiva a partida dos ditos Deputados 
á custa da Minha Real Fazenda. O mesmo Ministro e Secretario de Estado o tenha assim enten
dido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 7 de Março de 1821. 

Com a rubrica de Sua Magestade. 

Instrucçoes para as eleições dos Deputados das Cortes, segundo o metho-
do estabelecido na Constituição Hespanhola, e adoptado para o Reino Unido de 
Portugal, Brazíl e Algarves, a que se refere o Decreto acima. 

CAPITULO I 
Do Modo de Formar as Cortes. 

Artigos da Constituição Hespanhola. 

Art. 27. Cortes são: a reunião de todos os Deputados que representam a Nação, nomeados 
pelos cidadãos na forma que adiante se dirá. 

Art. 28. A base da Representação Nacional é a mesma em ambos os hemispherios. 

Art. 29. Esta base é a população composta dos individuos, que pelas duas linhas são 
oriundos dos Dominios Hespanhóes; dos que tiverem obtido carta de Cidadão das Cortes, e dos 
comprehendidos nas disposições do art 21 que diz assim: São outrossim cidadãos os filhos legí
timos dos estrangeiros domiciliados nas Hespanhas, que, tendo nascido em Dominios Hespa
nhóes, nunca os tiverem deixado sem licença do Governo, e que tendo 21 annos completos, se 
domiciliarem em qualquer povoação dos ditos dominios, exercendo nella algum emprego, offi-
cio ou occupação útil. 

Art. 30. Para o calculo da povoação dos dominios Europeus servirá o ultimo cadastro do 
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anno de 1797, até que possa formar-se outro; e formar-se-ha o correspondente ao calculo dos 
Domínios Ultramarinos, servindo entretanto os mais authenticos cadastros ultimamente forma
dos. 

Addicional. Para o calculo da nossa povoação, servirá o recenseamento de 1801, emquan-
to se não forma outro mais exacto. 

ArL 31. Toda a povoação composta de 70.000 almas, como fica disposto no art. 29, terá 
um Deputado nas Cortes. 

Ad Para que a Nação Portugueza goze de uma representação que preencha cabalmente o 
seu destino, cumpre que o numero dos Deputados não desça de 100: haverá pois para cada 
30.000 almas um Deputado. 

Art. 32. Distribuída a povoação pelas differentes Provindas, se em alguma houver um ex
cesso maior que 35.000 almas, eleger-se-ha mais um Deputado como se o numero chegasse a 
70.000, se, porém, o excesso não passar de 35.000; tal deputado não terá logar. 

Ad. Applicando este artigo segundo a alteração do antecedente, quer dizer, que cada Pro
víncia ha de dar tantos Deputados, quantas vezes contiver em sua povoação o numero de 30.000 
almas; e que se por fim restar um excesso que chegue a 15.000 almas, dará mais um Deputado; 
e não chegando o excesso da povoação a 15.000 almas, não se contará com elle. 

Art 33. A Província cuja povoação não chegar a 70.000 almas, não sendo inferior a 
60.000, elegerá o seu Deputado, se porém, fôr menor, unir-se-ha á immediata para completar o 
de 70.000 requerido. Exceptua-se a Ilha de S. Domingos, que nomeará sençre um deputado, 
seja qual fôr a sua povoação. 

Ad. Este artigo não pode ter applicação a Portugal, visto não haver no Reino Província 
que não exceda muito a 70.000 almas. 

CAPITULO n 
Da nomeação dos Deputados das Cortes. 

Art. 34. Para a eleição dos Deputados de Cortes, se deverão formar Juntas Eleitoraes de 
Freguezias, Comarcas e Províncias. 

CAPITULO m 
Das Juntas Eleitoraes de Freguezias. 

ArL 35. As Juntas Eleitoraes de Freguezias, serão compostas de tobos os cidadãos domici
liados e residentes no território da respectiva Freguezia, em cujo numero serão comprehendidos 
dos Eccleciasticos seculares. 

Art 36. Estas Juntas serão sempre celebradas na Península, Ilhas e Domínios adjacentes, 
no primeiro domingo do mez de Outubro do anno anterior ao da celebração das Cortes. 

Ad. Pelo que respeita ao anno de 1820, serão celebradas as Juntas Eleitoraes de Fregue
zias no segundo domingo do mez de Dezembro. 

Art 37. Nos Domingos Ultramarinos serão convocadas no primeiro domingo do mez de 
Dezembro, 15 mezes antes da celebração das Cortes, e em virtude de um aviso que para tal ef-
feito lhes deve antecipadamente ser dirigido pela autoridade competente. 

Ad. Não tem por agora applicação. 
Art 38. Nas Juntas ou Assembléas Parochiaes, será nomeado um Eleitor parochial por 

cada 200 fogos. 
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Art. 39. Si o numero dos fogos da Freguezia exceder a 300, e não chegar a 400, nomear-
se-hão dous Eleitores; excendendo de 500 ainda que não chegue a 600, nomear-se-hão três, e as
sim progressivamente. 

ArL 40. Nas Parochias cujos fogos não cheguem a 200, comtanto que tenham 150, será 
nomeado um Eleitor; naquellas em que se não achar este numero, os seus moradores se ajudarão 
aos da Freguezia immediata para nomear o Eleitor ou Eleitores que lhe corresponderem. 

Art. 41. A Assembléa Parochial nomeará, á pluralidade de votos, 11 Compromissarios, 
que devem nomear o Eleitor Parochial. 

Art. 42. Si em uma Assembléa Parochial houverem de nomear-se dous Eleitores Paro-
chiaes, eleger-se-hão 21 Compromissarios; e si três, 31; mas nunca se poderá exceder este nu
mero de Compromissarios, afim de evitar a confusão. 

Art 43. Para conciliar a maior commodidade das Povoações pequenas, se observará que, a 
Freguezia de 20 fogos eleja um Compromissario; a que tiver de 30 a 40, dous; a de 50 a 60, três, 
e assim progressivamente. As Freguezias que tiverem menos de 20 fogos se unirão ás immedi-
atamente mais próximas para elegerem um Compromissario. 

ArL 44. Os Compromissarios das Freguezias das povoações pequenas assim eleitos, se 
ajuntarão no logar ou povo que melhor lhe covier; e sendo ao todo 11, ou 9 pelo menos, nomea
rão um Eleitor Parochial; sendo 21, ou 17 pelo menos, nomearão dous; e se forem 31, ou quan
do menos 25, nomearão três Eleitores, ou os que corresponderem. 

Art. 45. Para ser nomeado Eleitor Parochial é necessário ser Cidadão maior de 25 annos, e 
ser morador e residente na Freguezia 

ArL 46. As Assembléas das Parochias serão presididas pela Autoridade politica, ou pelo 
Alcaide da Cidade, Villa ou Aldeia em que se congregarem, com a assistência do Parocho, para 
maior solemnidade do acto; mas se em uma mesma povoação houverem duas ou mais Assem
bléas em razão do numero das Freguezias, então uma daquellas Juntas será presidida pela Auto
ridade civil ou Alcaide; outra por outro Alcaide, e as mais pelas Autoridades subalternas à sorte. 

Ad. Segundo a nossa organisação politica, a presidência destas Juntas compete ao Juiz de 
Fora, Juiz Ordinário, e na falta destes, aos que fizerem suas vezes. Os Vereadores poderão tam
bém presidir, quando assim o demande o numero das Assembléas Parochiaes; e não bastando os 
actuaes, serão chamados os do anno passado. 

Art. 47. Chegada a hora da reunião, a qual se fará nas casas do Conselho, ou no logar do 
costume, achando-se juntos os Cidadãos que tiverem concorrido, se dirigirão com o Presidente á 
Igreja Matriz, e nella celebrará o Paracho a Missa solemne de Espirito Santo, e fará um discurso 
análogo ás circumstancias. 

Ad. Aonde não houver casa do Conselho, ou esta não fôr sufficiente, a Igreja será o logar 
destinado a celebração destas Assembléas. 

Art. 48. Acabada a Missa, voltarão ao logar donde tiverem sabido, e nelle darão principio 
á Junta, nomeando entre os Cidadãos presentes, e a portas abertas, dous Escrutinadores e um Se
cretario. 

Art. 49. Depois perguntará o Presidente se algum Cidadão tem de que queixar-se relativa
mente a conloio ou suborno, para que a eleição recaia em pessoa determinada; e havendo quei
xa, deverá publica e verbalmente verificar-se no mesmo acto. Verificada a accusação, as pessoas 
que tiverem commettido o delicto, perderão o seu voto activo e passivo. Os calumniadores sof-
frerão a mesma pena; e deste juizo não se admitirá recurso algum. 

Art. 50. Suscitando-se duvidas sobre se alguns dos presentes têm ou não as qualidades re-
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queridas para poder votar, a Junta as decidirá no mesmo acto, e esta decisão se executará tam
bém sem recurso por esta vez, e para este fim somente. 

Art. 51. Immediatamente se procederá á nomeação dos Compromissarios, para o que cada 
um dos Cidadãos designará um numero de pessoas igual ao numero dos Compromissarios; en
tão para este fim se aproximará da mesa do Presidente, Escrutinadores e Secretario, e este na 
sua presença escreverá em uma lista os nomes das ditas pessoas; e tanto neste, como em to
dos os outros actos de eleição, ninguém poderá votar em si mesmo, sob pena de perder o direito 
de votar. 

Art. 52. Findo este acto, o Presidente, Escrutinadores e Secretario verificarão as listas, e o Pre
sidente publicará em alta voz os nomes dos Compromissarios eleitos pela pluralidade de votos. 

Art 53. Os Compromissarios nomeados se retirarão a uma casa separada antes da dissolu
ção da junta; e conferindo entre si, nomearão o Eleitor ou Eleitores daquella Parochia, ficando 
eleitos aquelles, que reunirem mais de ametade dos votos. Immediatamente se publicará a no
meação na Junta. 

ArL 54. O Secretario lavrará o termo, que será assignado por elle, pelo Presidente e pelos 
Compromissarios, entregando-se á pessoa ou pessoas eleitas uma copia do dito termo, igual
mente assignada, para fazer constar a sua nomeação. 

Art. 55. Nenhum Cidadão poderá escusar-se destes encargos por qualquer motivo ou pre
texto que seja. 

Art 56. Na Junta Parochial nenhum Cidadão poderá entrar com armas. 

Art 57. Verificada a nomeação dos Eleitores, a Junta se dissolverá immediatamente; e fi
cará sendo nullo todo e qualquer outro acto em que ella queira intrometter-se. 

Art. 58. Os Cidadãos que formarão a Junta, levando o Eleitor ou Eleitores entre o Presidente, 
Escrutinadores e Secretario, se dirigirão à Igreja Matriz, onde se cantará um Te-Deum Solemne. 

CAPITULO IV 
Das Juntas Eleitoraes das Comarcas. 

Art 59. As Juntas Eleitorais de Comarca se comporão dos Eleitores Parochiaes, os quaes 
se reunirão na cabeça de cada Comarca, afim de nomear o Eleitor ou Eleitores que hão de con
correr á Capital da Província para ahi eleger os Deputados das Cortes. 

Art 60. Estas Juntas se convocarão e celebrarão sempre na Península, Ilhas e possessões 
adjacentes, no primeiro Domingo do mez de Novembro do anno anterior ao em que se houve
rem de celebrar Cortes. 

Ad. As Juntas Eleitoraes de Comarca (pelo que toca ao presente anno) serão celebradas no 
Domingo próximo seguinte áquelle em que o tiverem sido as de Parochia. 

Art 61. Nas Províncias Ultramarinas se celebrarão no primeiro Domingo do mez de Ja
neiro próximo seguinte ao mez de Dezembro, em que se tiverem celebrado as Juntas das Paro-
chias. 

Ad. Este artigo não tem agora appUcação. 

Art 62. Para conhecer o numero de Eleitores que cada uma das Commarcas deve nomear, 
ter-se-hão em vista as regras seguintes. 

Art 63. O numero dos Eleitores das Comarcas será o triplo do dos Deputados que se ha
jam de eleger. 

Art. 64. Si o numero das Comarcas da Província fôr maior que o dos Eleitores pedidos 
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pelo artigo precedente Parte II 1821 para a nomeação dos Deputados, que lhes correspondam, 
isso não obstante nomear-se-ha sempre um Eleitor por cada Comarca. 

ArL 65. Si o numero das Comarcas fôr menor que o dos Eleitores que devem nomear-se, 
cada Comarca nomeará um, dous, ou mais, até completar o numero pedido; porém faltando ain
da um Eleitor, será nomeado pela Comarca de maior população; faltando outro, será nomeado 
pela immediata em maior população, e assim successivamente. 

Art. 66. Pelo que fica estabelecido nos arts. 31, 32, 33 e nos três artigos precedentes, o 
censo determina os Deputados que correspondem a cada Província, e os Eleitores de cada uma 
das respectivas Comarcas. 

Ad. O Mappa que vai junto a estas Instrucções indica o numero dos Eleitores, que corres-
podem a cada Comarca, e o numero de Deputados, que correspondem a cada Província. 

Art. 67. As Juntas Eleitoraes de Comarcas serão presididas pela Autoridade civil ou pri
meiro Alcaide da Povoação cabeça da Comarca; e a elle se apresentarão os Eleitores Parochiaes 
com os documentos que legalisam as eleições, para que os seus nomes sejam lançados nos li
vros em que hão de exarar-se as Actas da Junta. 

Ad. Ao corregedor, ou a quem fizer suas vezes, toca o presidir a estas eleições, por ser a 
Autoridade que entre nós corresponde à indicada neste Art. 67. 

Art. 68. No dia determinado os Eleitores Parochiaes, com o Presidente se ajuntarão nos 
Paços do Conselho, e, a portas abertas, principiarão pela nomeação de um Secretario, e de dous 
Escrutinadores escolhidos entre os Eleitores. 

Art. 69. Depois apresentarão os Eleitores as suas Cartas de nomeação para serem exami
nadas pelo Secretario e Escrutinadores, os quaes no dia seguinte deverão informar si as acharam 
ou em regra As nomeações do Secretario, e dos Escmtinadores, serão examinadas por uma 
commissão de três indivíduos da Junta, nomeados para este efeito, e que igualmente no seguinte 
dia informarão sobre este objeto. 

Art. 70. Neste dia congregados os Eleitores Parochiaes, serão lidas as informações sobre 
as Cartas de nomeção; e tendo-se achado defeito em algumas delias, ou nos Eleitores por falta 
de alguma das qualidades requeridas, a Junta resolverá definitivamente, e em acto continuo, e a 
sua resolução se executará sem recurso. 

Art. 71. Concluído este acto, os Eleitores Parochiaes com o seu Presidente se dirigirão á 
Igreja principal, onde a maior dignidade Eclesiástica cantará uma Missa Solemne do Espirito 
Santo, e fará um discurso próprio das circumstancias. 

Art. 72. Acabado este acto religioso, voltarão á casa da Camará, onde assentados os 
Eleitores sem preferencia, o Secretario lerá este capitulo da Constituição; depois do que o 
Presidente fará a mesma pergunta de que trata o art. 49, observando tudo quanto nelle se 
dispõe. 

Art. 73. Immediatamente se procederá a nomeação do Eleitor, ou Eleitores da Comarca, 
elegendo-os um depois de outro, e por escrutínio secreto, por meio de bilhetes, nos quaes esteja 
escrito o nome da pessoa, que cada um elege. 

Art. 74. Recolhidos os votos, o Presidente, Secretario e Escrutinadores os apurarão; e fica
rá eleito aquelle que tiver, quando menos a ametade dos votos e mais um; o Presidente irá publi
cando cada uma das eleições. Si ninguém tiver tido pluralidade absoluta de votos, os dous em 
que houver recahido o maior numero, entrarão em 2- escrutínio, e ficará eleito o que reunir 
maior numero de votos. A sorte decidirá o empate, havendo-o. 

Art. 75. Para ser Eleitor de Comarca, é preciso ser Cidadão, estar em exercício dos seus 
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direitos, ser maior de 25 annos, domiciliado e residente na Comarca, seja qual fôr o seu estado, 
ou Secular, ou Ecclesiastico Secular; podendo recahir a eleição, nos Cidadãos que compõem a 
Junta, ou nos que não entram nella. 

Art. 76. O Secretario escrevera num Livro o Auto da Eleição, e o assignará juntamente 
com o Presidente e Escrutinadores; e delle se dará uma copia, igualmente assignada pelos sobre
ditos, á pessoa, ou pessoas eleitas, para fazer constar a sua nomeação. O Presidente desta Junta 
remetterá uma igual copia assignada por elle e pelo Secretario, ao Presidente da Junta da Provín
cia, aonde se fará notória a Eleição nos papeis públicos. 

Ad. A copia do auto das eleições de Comarca será remettido á Autoridade civil mais gra
duada da Capital da Provinda 

Ad. Em vez da publicação nos papeis públicos, se fará publica a Eleição por Editaes na 
Capital da Província. 

Art. 77. Nas Juntas Eleitoraes de Comarca se observarão as mesmas disposições, que os 
arts. 55,56,57, e 58 prescrevem para as Juntas Eleitoraes de Parochia. 

CAPITULO V 
Das Juntas Eleitoraes de Província. 

Art. 78. As Juntas Eleitoraes de Província constarão dos Eleitores de todas as Comarcas 
delia, os quaes se congregarão na Capital, para alli nomearem os Deputados, que devem assistir 
as Cortes como Representantes na Nação. 

Art. 79. Estas Juntas deverão celebrar-se sempre, na Península e Ilhas adjacentes, no pri
meiro Domingo do mez de Dezembro do anno anterior ás Cortes. 

Ad. As Juntas Eleitoraes de Províncias, respectivas ao presente anno, terão logar em o Do
mingo próximo seguinte á celebração das Assembléas Eleitoraes de Comarca. 

Art. 80. Nas Possessões Ultramarinas se celebrarão no 2- Domingo do mez de Março do 
mesmo anno em que se celebrarem as Juntas de Comarca. 

Ad. Este Artigo não tem por agora applícação. 

Art. 81. Presidirá a estas Juntas a Autoridade civil da Capital da Província, á qual se apre
sentarão os Eleitores das Comarcas com os documentos das suas eleições, para que se notem os 
seus nomes no livro em que hão de exarar-se as Actas da Junta. 

Ad. Como não temos Chefe Politico de Província, cumpre que a Junta Eleitoral de Provín
cia eleja d'entre si Presidente, á pluralidade de votos; e presidirá a esta eleição a Autoridade ci
vil mais graduada da Capital. 

Art. 82. No dia aprazado, os Eleitores das Comarcas com o seu Presidente se ajuntarão 
nos Paços do Concelho, ou no Edifício mais próprio para acto tão solemne, e alli, estando aber
tas as portas, nomearão um Secretario, e dois Escrutinadores á pluralidade de votos, e do nume
ro dos Eleitores. 

Art. 83. A Província, que não deva ter mais de um Deputado, terá pelo menos cinco Elei
tores para a sua nomeação; para o que este numero se dividirá pelas. Comarcas, que a formarem, 
ou se formarão as precisas para este fim. 

Ad. Não ha província em Portugal a que seja applicavel este artigo. 

Art. 84. Serão lidos os quatro capítulos desta Constituição, e que tratam das Eleições. De
pois serão lidas as Certidões dos Autos das Eleições feitas nas cabeças das Comarcas, e que fo
ram remettidas pelos respectivos Presidentes: os Eleitores apresentarão outrosim as Certidões 
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das suas nomeações para serem examinadas pelo Secretario e Escrutinadores, os quaes no dia 
seguinte informarão sobre a sua regularidade. As Certidões da nomeação do Secretario e dos Es
crutinadores serão examinadas por uma commissão de três membros da Junta, nomeados para 
este fim, os quaes também no dia seguinte darão a sua informação sobre aquelle objecto. 

Art. 85. Neste dia, juntos os Eleitores das Comarcas, se lerão as informações sobre as Cer
tidões; e se nellas se tiver achado defeito, ou nos Eleitores carência de algumas das requeridas 
qualidades, a Junta resolverá immediatamente, e sem descontinuar: esta resolução se executará 
sem recurso. 

Art. 86. Immediatamente depois os Eleitores das Comarcas com o seu Presidente, se diri
girão á Igreja Cathedral, na qual se cantará uma Missa solemne do Espirito Santo; e o Bispo, ou 
na sua ausência, a maior Dignidade Ecclesiastica fará um discurso analago ás circumstancias. 

Art. 87. Concluído este acto religioso, voltarão ao logar donde sahiram; e estando as por
tas abertas, sentados os Eleitores, sem precedência, o Presidente fará a pergunta do art. 49, ob
servando tudo o que se dispõe. 

Art. 88. Isto feito, os Eleitores que se acharem presentes, procederão á eleição do Deputa
do ou Deputados, aos quaes elegerão um depois de outro approximando-se da mesa, em que se 
acham o Presidente, Secretario e Escrutinadores; e o Secretario na presença delles escreverá em 
uma lista o nome da pessoa que cada um tiver eleito. O Secretario e os Escrutinadores serão os 
primeiros a votar. 

Art. 89. Recolhidos os votos, o Presidente, Secretario, e Escrutinadores os apurarão, fican
do eleito aquelle, sobre quem recahir, pelo menos, a ametade dos votos e mais um. Si ninguém 
reunir a pluralidade absoluta de votos, os dous que tiverem tido maior numero, entrarão em Ir 
escrutínio, e será eleito aquelle em quem recahir a pluralidade. A sorte decidirá o empate; logo 
feita a Eleição de cada um, o Presidente a publicará. 

Art. 90. Depois da Eleição dos Deputados, se procederá á dos Substitutos, pela mesma 
forma e methodo; e o numero destes será, em cada Província, igual ao terço dos Deputados, que 
lhe corresponderem. Quando uma Província não tiver de eleger mais de um ou dous Deputados, 
elegerá sempre um Deputado Substituto. Estes concorrerão nas Cortes, ou pela morte do pro
prietário, ou pela sua impossibilidade legalisada pelas mesmas Cortes, e isto em qualquer tem
po, que um ou outro accidente se verificar, depois de feita a eleição. 

Art. 91. Para ser Deputado das Cortes é preciso ser Cidadão, e estar em exercício dos seus 
direitos, ser maior de 25 annos, ter nascido na Província, ou ser domiciliado nella com residên
cia de 7 annos, pelos menos, quer seja do estado Secular, quer do Ecclesiastico Secular, e po
dendo recahir a Eleição nos Cidadãos que formam a Junta, ou nos que não entram nella. 

Art. 92. Outrosim é necessário para ser Deputado das Cortes ter um rendimento annual 
proporcionado e proveniente de bens próprios. 

Ad. Não tem agora applicação este artigo. 
ArL 93. Fica suspensa a disposição do artigo precedente até que as Cortes, que ao diante 

se deverão celebrar, declarem ter já chegado o tempo em que deve ter effeito, designando a quo
ta da renda e a qualidade de bens de que deve provir; e será reputado constitucional tudo o que 
as Cortes então resolverem a este respeito, e como se disso aqui se houvesse feito expressa men
ção. 

Ad. Não tem agora applicação este artigo. 
Art. 94. Succedendo que a mesma pessoa seja eleita ao mesmo tempo pela Província em 

que nasceu, e pela em que está domiciliado, subsistirá a eleição do domicilio; e pela Província 
da sua naturalidade representará nas Cortes o Substituto, que lhe corresponder. 
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Art. 95. Não podem ser eleitos Deputados das Cortes os Conselheiros de Estado e todas as 
pessoas que occupam empregos da Casa Real. 

Art. 96. Não podem da mesma sorte ser eleitos Deputados das Cortes os Estrangeiros, ain
da que tenham Carta de Cidadão passada pelas Cortes. 

Art. 97. Nenhum funccionario publico, nomeado pelo Governo, poderá ser eleito Deputa
do das Cortes pela Província, em que exercer as suas funcções. 

Art. 98. O Secretario registará os Autos das Eleições; e o Presidente e todos os Eleitores 
os assignarão com elle. 

Art. 99. Immediatamente todos os Eleitores, sem escusa alguma, outorgarão a todo e a 
cada um dos Deputados poderes amplos, conforme o teor seguinte, entregando a cada um dos 
Deputados o seu respectivo Diploma para ser apresentado em as Cortes. 

Art. 100. Estes poderes serão concebidos nos termos seguinte: "Na Cidade, ou Villa 
de...aos dias do mez... do anno de... nas salas de... estando reunidos os senhores (aqui se escre
verão os nomes do Presidente e dos Eleitores de Comarca, que formam a Junta Eleitoral de Pro
víncia) disseram perante mim Escrivão abaixo assignado, e das testemunhas para o mesmo fim 
chamadas, que havendo-se procedido, em conformidade da Constituição Politica da Monarchia 
Hespanhola, á nomeação dos Eleitores das Parochias e das Comarcas, com todas a solemnidades 
prescriptas pela Constituição, como constou das certidões originaes presentes, reunido os sobre
ditos Eleitores das Comarcas da Província de... em o dia... do mez de...do presente anno, tinham 
feito a nomeação dos Deputados que, em nome, e representação desta Provinda, devem achar-
se nas Cortes; e que por esta Província foram eleitos para Deputados nellas N. N. N.. como 
consta do termo exarado e assignado por N. N.; que em consequência lhes outorgam a todos em 
geral, e a cada um em particular poderes ámpfos para cumprir e desempenhar as augustas func
ções que lhes são commettidas, e para que com os mais Deputados das Cortes, como Repre
sentantes da Nação Hespanhola, possam decidir e resolver tudo quanto entenderem que conduz 
ao bem geral da Nação (usando das faculdades determinadas pela Constituição e dentro dos li
mites que ella prescreve, sem que possam derogar, alterar, ou variar, por qualquer maneira que 
seja, nenhum dos seus artigos) e que os outorgantes se obrigam por si, em nome de todos os mo
radores desta Provinda, em virtude das faculdades, que lhes são concedidas como Eleitores para 
tal nomeados, a ter por firme e valioso, obedecer, cumprir e guardar tudo quanto os ditos Depu
tados das Cortes fizeram e por ellas fôr decidido, conforme a Constituição Politica da Monar
chia Hespanhola. Assim o disseram e outorgaram, sendo presentes como testemunhas N. N., 
que aqui assignaram com os senhores outorgantes: do que dou fé" 

Ad. Estes poderes serão concedidos entre nós nos termos seguintes: "Na Cidade ou Villa 
de... aos...dias...do mez de...do anno de...nas salas de... estando reunidos N. N. e N.(aqui se es
creverão os nomes do Presidente e dos Eleitores das Comarcas, que formam a Junta Eleitoral de 
Provinda) disseram perante mim Escrivão abaixo assignado, e das testemunhas para o mesmo 
fim chamadas, que havendo-se procedido, em conformidade das Instmcções e Ordens da Junta 
Provisional do Governo Supremo do Reino, á nomeação dos Eleitores das Parochias e das Co
marcas com todas as solemnidades prescriptas nas ditas Instrucções, como constou das Certidõ
es originaes presente; reunidos os sobreditos Eleitores das Comarcas da Provinda de... em o 
dia... do mez de... do presente anno, tinham feito a nomeação dos Deputados que, em nome, e 
representação desta Provinda, devem ac!iar-se nas Cortes; e que por esta Provinda foram elei
tos para Deputados nellas N. N. N., como consta do termo exarado e assignado por N. N., que 
em consequência lhes outorgam a todos em geral e a cada um em particular poderes amplos para 
cumprir e desempenhar as augustas funcções, que lhes são commettidas, e para que com os mais 
Deputados das Cortes como Representantes da Nação Portugueza possam proceder á organiza-
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ção da Constituição Politica desta Monarchia, mantida a Religião Catholica-Apostolica-Romana 
e a Dynastia da Sereníssima Casa de Bragança, tomando por bases fundamentaes as da Consti
tuição da Monarchia Hespanhola com as declarações e modificações, que forem apropriadas as 
differentes circumstancias destes Reinos, comtanto porém que estas modificações ou alterações 
não sejam menos liberaes, e ordenando tudo o mais, que entenderem que conduz ao bem geral 
da Nação. E que os outorgantes se obrigam por si, e em nome de todos o moradores desta Pro
víncia, em virtude das faculdades, que lhes são concedidas como Eleitores para este fim nomea
dos, a ter por firme e valioso, obedecer e cumprir e guardar tudo quanto os ditos Deputados das 
Cortes fizerem, e por ellas fôr decidido conforme as Instrucções e Ordens da Junta Provisional 
do Governo Supremo do Reino. Assim o disseram e outorgaram, sendo presentes como testemu
nhas N. e N., que aqui assignaram com os Outorgantes, do que dou fé". 

Art. 101. O Presidente, Escrutinadores e Secretario enviarão sem perda de tempo á Depu
tação permanente das Cortes uma copia das Actas das eleições, que elles assignaram; e publi
cando as eleições por meio da imprensa, remetterão um exemplar a cada uma das povoações das 
Provindas. 

Ad. Esta copia deve ser mandada ao Governo. 
Art. 102. Para indemnizar os Deputados, as respectivas Províncias lhes assistirão confor

me o que as Cortes, no segundo anno de cada Deputação geral, regularem, para a Deputação que 
ha de succeder; e aos Deputados do Ultramar se lhes abonará, além disso, o que se julgar neces
sário, a juizo das suas respectivas Províncias, para as despezas da viagem, ida e vinda. 

Ad. Aos Deputados se hão de dar 4$800 por dia desde aquelle, em que se puzerem em 
marcha para a Capital, os quaes serão pagos pelo Erário, conforme a Resolução da Junta Prepa
ratória das Cortes. 

ArL 103. Nas Juntas Eleitorais de Província observar-se-ha tudo o que dispõem os arts. 
55,56,57 e 58, exceptuando o que previne o arL 328. 

Ad. Este art. 328 é relativo ás Deputações Provinciaes, e não tem agora applicação algu
ma. 

Palácio do Rio de Janeiro em 7 de Março de 1821 Ignacio da Costa Quintella. 
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DECRETO DE 16 DE FEVEREIRO DE 1822 

Crêa o Conselho de Procuradores Geraes das Províncias do Brazil. 

Tendo Eu annuido aos repetidos votos e desejos dos leaes habitantes desta Capital e das 
Provindas de S. Paulo e Minas Geraes, que Me requereram Houvesse Eu de conservar a Regên
cia deste Reino, que Meu Augusto Pai Me Havia Conferido, até que pela Constituição da Mo-
narchia se lhe desse uma final organização sábia, justa e adequada aos seus inalienáveis direitos, 
decoro e futura felicidade; porquanto, de outro modo este rico e vasto Reino do Brazil ficaria 
sem um centro de união e de força, exposto aos males da anarchia e da guerra civil; E Desejando 
Eu, para utilidade geral do Reino-Unido e particular do bom Povo do Brazil, ir de antemão dis
pondo e arreigando o systema constitucional, que elle merece, e Eu Jurei dar-lhe, formando des
de já um centro de meios e de fins, com que melhor se sustente e defenda a integridade e liber
dade deste fertilissimo e grandioso Paiz, e se promova a sua futura felicidade: Hei por bem 
Mandar convocar um Conselho de Procuradores Geraes das Provindas do Brazil, que as repre
sentem interinamente, nomeando aquellas, que têm até quatro Deputados em Cortes, um; as que 
têm de quatro até oito, dous; e as outras daqui para cima, três; os quaes Procuradores Geraes po
derão ser removidos de seus cargos pelas suas respectivas Provindas, no caso de não desempe
nharem devidamente suas obrigações, si assim o requererem os dous terços das suas Camarás 
em vereação geral e extraordinária, procedendo-se á nomeação de outros em seu logar. 

Estes Procuradores serão nomeados pelos eleitores de parochia juntos nas cabeças de co
marca, cujas eleições serão apuradas pela Camará da Capital da Província, sahindo eleitos afinal 
os que tiverem míiior numero de votos entre os nomeados, e em caso de empate decidirá a sorte; 
procedendo-se em todas estas nomeações e apurações na conformidade das Instrucções, que 
Mandou executar Meu Augusto pelo Pai Decreto de 7 de Março de 1821, na parte em que fôr 
applicavel e não se achar revogada pelo presente Decreto. 

Serão as attribuições deste Conselho: 1-, Aconselha^-Me todas as vezes, que por mim lhe 
fôr mandado, em todos os negócios mais importantes e difficeis; 2-, Examinar os grandes pro
jectos de reforma, que se devam fazer na Administração Geral e Particular do Estado, que lhe 
forem communicados; 3-, Propor-Me as medidas e planos, que lhe parecerem mais urgentes e 
vantajosos ao bem do Reino-Unido e á prosperidade do Brazil; 4 ,̂ Advogar e zelar cada um dos 
seus Membros pelas utilidades de sua Província respectiva. 

Este Conselho se reunirá em uma sala do Meu Paço todas as vezes que Eu o Mandar con
vocar, e além disto todas as outras mais, que parecer ao mesmo Conselho necessário de se reu
nir, si assim o exigir a urgência dos negócios públicos, para o que Me dará parte pelo Ministro e 
Secretario de Estado dos Negócios do Reino. 

Este Conselho será por Mim Presidido, e ás suas sessões assistirão os Meus Ministros e 
Secretários de Estado, que terão nellas assento e voto. 
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Para o bom regimen e expediente dos negócios nomeará o Conselho por pluralidade de 
votos um vice-Presidente mensal dentre os seus Membros, que poderá ser reeleito de novo, si 
assim lhe parecer conveniente; e nomeará de fora um Secretario sem voto, que fará o protocollo 
das sessões, e redigirá e escreverá os projectos approvados e as decisões que se tomarem em 
Conselho. Logo que estiverem reunidos os Procuradores de três Províncias, entrará o Conselho 
no exercício das suas ftincções. 

Para honrar, como Devo, tão úteis Cidadãos: Hei por bem Conceder-lhes o tratamento de 
Excellencia, emquanto exercerem os seus importantes empregos; e Mando outrosim que nas 
funcções publicas preceda o Conselho a todas as outras corporações do Estado, e gozem seus 
Membros de todas as preeminências de que gozavam até aqui conselheiros de Estado no Reino 
de Portugal. José Bonifácio de Andrada e Silva, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios 
do Reino e Estrangeiros, o tenha assim entendido e faça executar com os despachos necessários. 
Paço em 16 de Fevereiro de 1822. 

Com a rubrica de S. A. R. o Principe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 1822 

Manda convocar uma Assembléa Geral Constituinte e Legislativa com
posta de Deputados das Províncias do Brazil, os quaes serão eleitos pelas Ins-
trucções que forem expedidas.(*) 

Havendo-Me representado os Procuradores Geraes de algumas Províncias do Brazil já 
reunidos nesta Corte, e differentes Camarás, e Povo de outras, o quanto era necessário, e urgente 
para a mantença da Integridade da Monarchia Portugueza, e justo decoro do Brazil, a Convoca
ção de uma Assembléa Luso-Braziliense, que investida daquella porção de Soberania, que es
sencialmente reside no Povo deste grande, e riquíssimo Continente, Constitua as bases sobre 
que se devam erigir a sua Independência, que a Natureza marcara, e de que já estava de posse, e 
a sua União com todas as outras partes integrantes da Grande Familia Portugueza, que cordial
mente deseja: E Reconhecendo Eu a verdade e a força das razões, que Me foram ponderadas, 
nem vendo outro modo de assegurar a felicidade deste Reino, manter uma justa igualdade de di
reitos entre elle e o de Portugal, sem perturbar a paz, que tanto convém a ambos, e tão própria é 
de povos irmãos: Hei por bem, e como o parecer do Meu Conselho de Estado, Mandar convocar 
uma Assembléa Geral Constituinte e Legislativa, composta de Deputados das Províncias do 
Brazil novamente eleitos na forma das instrucções, que em Conselho se acordarem, e que serão 
publicadas com a maior brevidade. José Bonifácio de Andrada e Silva, do Meu Conselho de Es
tado, e do Conselho de Sua Magestade Fidelíssima El-Rei o Senhor D. João VI, e Meu Ministro 
e Secretario de Estado dos Negócios do Reino do Brazil e Estrangeiros, o tenha assim entendi
do, e o faça executar com os despachos necessários. Paço 3 de Junho de 1822. 

Com a rubrica do Príncipe Regente. 

José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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DECISÃO N2 57 - REINO - EM 19 DE JUNHO DE 1822 

Instrucções, a que se refere o Real Decreto de 3 de junho do corrente ano 
que manda convocar uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa para o 
Reino do Brasil. 

CAPITULO I 
Das Eleições 

1. As nomeações dos Deputados para a Assembleia Geral Constituinte do Brasil serão fei
tas por Eleitores de Paróquia. 

2. Os Eleitores, que hão de nomear os Deputados, serão escolhidos diretamente pelo Povo 
de cada uma das Frequesias. 

3. As Eleições de Frequesias serão presididas pelos Presidentes das Câmaras com assis
tência dos párocos. 

4. Havendo na Cidade ou Vila mais de uma Freguesia, será a Presidência distribuída pelos 
atuais Vereadores da sua Câmara, e na falta destes pelos transatos. 

5. Toda a Povoação ou Frequesia, que tiver até 100 fogos, dará um Eleitor; não chegando 
a 200, poréní se passar de 150, dará dois; não chegando a 300 e passar de 250, dará três, e assim 
progressivamente. 

6. Os Párocos farão afixar nas portas das suas Igrejas Editais, por onde conste o número 
de seus fogos, e ficam responsáveis pela exatidãó. ' 

7. Têm direito a votar nas Eleições Paroquiais todo ò Cidadão casado e todo aquele que ti
ver de.20,anos para çimia sendo solteiro,,^ não, for filhp f̂an^̂ ^ 
tester pelo menos um ano de resi(lênc;ia jia Erequesja pnde derçrp o seu voto., , , ;, ;; ii ? • ;*: r 

8. São excluídos do. voto todosi aqueles que receberem salários ou soldadas ipor qualquer 
rnpdpque,seja. Não são compreendidos nestaregraunicamente os,Guardas-Liyrps_e Irs caixei-
rps de qasas dç çprnércip, os.çrjadps da Casa Real,, que iiao fprem de galão branco, e os Adrpi.T; 
nis.tradoreS|de fazendas rurais.e fábricas. ., '.. . . . . . . . , . . , ; .• - . > ., , , [ ; . ' 

;; ;,i S?i: São, jguaímente excluídos de voto os Religiosos Reguláres^os; Estrangeiros; nãó;natura-^ 
lizados e os criminosos. r n Í 

, , ,10. Prpceder-se-á às, Eleições, de Freguesias/iQ;primeirodoniingo depois que a e|as chega
rem os Presidentes nomeados para assistirem a este ato. , , ,; 5 ^ j? •••, , :«;,;. ,; . f , 

"''•',','• ' ' ,Do_'ModÓ.ile'Prof»dér'.às.Eléi^õ«^^^ 

:": .• ..1'.:No;dia.aprazado para as Eleições Paroquiais, reunido na Frequesia o.respectívoPovOj^ 
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celebrará o Pároco Missa solene do Espírito Santo, e fará, ou outro por ele, um discurso análogo 
ao objeto e circunstâncias. 

2. Terminada esta Cerimónia Religiosa, o Presidente, o Pároco e o povo se dirigirão às 
Casas do Conselho, ou às que melhor convier, e tomando os ditos Presidente e Pároco assento à 
cabeceira de uma Mesa, fará o primeiro, em voz alta e inteligível, a leitura dos Capítulos I e n 
destas Instruções. Depois proporá dentre os circunstantes os Secretários e Escrutinadores, que 
serão aprovados ou rejeitados por aclamações do Povo. 

3. Na Frequesia que tiver até 400 fogos inclusive, haverá um secretário e dois Escrutina
dores; e nas que tiverem daí para cima, dois Secretários e três Escrutinadores. O Presidente, o 
Pároco, os Secretários e os Escrutinadores formam a Mesa ou Junta Paroquial. 

4. Lavrada a Ata desta nomeação, perguntará o Presidente se algum dos circunstantes sabe 
e tem que denunciar suborno ou conluio para que a Eleição recaia sobre pessoa ou pessoas de
terminadas. Verificando-se por exame público e verbal a existência do fato arguido (se houver 
argiiição), perderá o incurso o direito ativo e passivo de voto. A mesma pena sofrerá o calunia
dor. Qualquer dúvida que se suscite será decidida pela Mesa em ato sucessivo. 

5. Não havendo, porém, acusação, começará o recebimento das listas. Estas deverão con
ter tantos nomes quantos são os Eleitores que tem de dar aquela Frequesia; serão assinadas pelos 
votantes, reconhecida a identidade pelo Pároco. Os que não souberem escrever chegar-se-ão à 
Mesa e, para evitar fraude, dirão ao Secretário os nomes daqueles em que votam; este formará a 
Lista competente, que depois de lida será assinada pelo votante com uma Cruz, declarando o Se
cretário ser aquele o sinal de que usa tal indivíduo. 

6. Não pode ser Eleitor quem não tiver (além das qualidades requeridas para votar) domi
cílio certo na Província, há quatro anos inclusive pelo menos. Além disso deverá ter 25 anos de 
idade, ser homem probo e honrado, de bom entendimento, sem nenhuma sombra de suspeita e 
inimizade à Causa do Brasil, e de decente subsistência por emprego, ou indústria, ou bens. 

7. Nenhum Cidadão poderá escusar-se da nomeação, nem entrar com armas nos lugares 
das Eleições. 

CAPITULO ni 
Do Modo de Apurar os Votos 

1. Recolhidas, contadas e verificadas todas as listas, a Mesa apurará os votos aplicando o 
maior cuidado e exação neste trabalho, distribuindo o Presidente as letras pelos Secretários e Es
crutinadores, e ele mesmo lendo os nomes contidos nas mencionadas listas. 

2. Terminada a apuração destas, proceder-se-á à conta dos votos, e o Secretário formará 
uma relação de todos os sujeitos que os obtiverem, pondo o número em frente do nome. Então o 
Presidente e a Mesa, verificando se os que alcançaram a pluralidade possuem os requisitos exi
gidos e demarcados no § 6^ do Capítulo II, os publicará em alta voz. No caso de empate decidirá 
a sorte. 

3. O ato destas Eleições é sucessivo: as dúvidas que ocorerem serão decididas pela Mesa, 
e a decisão será terminante. 

4. Publicados os Eleitores, o Secretário lhes fará imediatamente aviso para que concorram 
à casa onde se fizerem as Eleições. Entretanto lavrará o Termo delas em livro cometente, o qual 
será por ele sobrescrito, e assinado pelo Presidente, Pároco e Escrutinadores. Deste se extrairão 
as cópias necessárias, igualmente assinadas, para se dar uma a cada Eleitor, que lhe servirá de 
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Diploma, remeter-se-á uma à Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil e uma ao Presidente 
da Câmara das Cabeças de Distrito. 

5. As Câmaras das Vilas requererão aos Comandantes Militares os Soldados necessários 
para fazer guardar a ordem e tranquilidade, e executar as comissões que ocorrerem. 

6. Reunidos os Eleitores, os Cidadãos que formaram a Mesa, levando-os entre si e acom
panhados do Povo, se dirigirão à Igreja Matriz, onde se cantará um Te Deum solene. Fará o Pá
roco todas as despesas de altar, e as Câmaras todas as outras; bem como proverão de papel e li
vros todas as Juntas Paroquiais. 

7. Todas as listas dos votos dos Cidadãos serão fechadas e seladas, e remetidas com o Li
vro das Atas ao Presidente da Câmara da Comarca para serem guardadas no Arquivo dela, pon-
do-se-lhes rótulos por fora, em que se declare o número das listas, o ano e a Freguesia, acompa
nhado tudo de um ofício do Secretário da Junta Paroquial. 

8. Os Eleitores, dentro de 15 dias depois da sua nomeação, achar-se-ão no Distrito que 
lhes for marcado. Ficarão suspensos pelo espaço de 30 dias, contados da sua nomeação, todos os 
processos civis em que eles forem autores ou réus. 

9. Todas estas ações serão praíicadas a portas abertas e francas. 

10. Para facilitar as reuniões dos Eleitores, ficam sendo (só para este efeito) Cabeças de 
Distrito, os seguintes: 

Na Província Cisplalina; - Montevideu, Maldonado, Colónia. 

Na Província do Rio Grande do Sul: - Vila de Porto Alegre, Vila do Rio Grande, Vila do 
Rio Pardo, Vila de S. Luís. 

Na Província de Santa Catarina: - Vila do Desterro, Vila de S. Francisco, Vila da Laguna. 

Na Província de S. Paulo: - A Cidade de S. Paulo, Vila de Santos, Vila de Itu, Vila de Cu
ritiba, Vila de Paranaguá, Vila de Taubaté. 

Na Província de Mato Grosso: - Vila Bela, Vila de Cuiabá, Vila do Paraguai Diamantino. 
Na Província de Goiás: - Cidade de Goiás, julgado de Santa Cruz, julgado de Cavalcante. 

Na província de Minas Gerais: - Vila de S. João d'El-Rei, Vila da Princesa da Campanha, 
Vila de S. Bento de Tamanduá, Vila Rica, Cidade de Mariana, Vila de Pitangui, Vila do Prínci
pe, Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Vila do Piracatu. 

Na Província do Rio de Janeiro: - A Capital, Vila de S. João Marcos, Vila de Santo Antó
nio de Sá, Macaé. 

Na Província do Espírito Santo: - Vila da Vitória, Vila de S. Salvador. 
Na Província da Bahia: - Vila de Porto Seguro, Vila de S. Mateus, Vila de S. Jorge, Vila 

do Rio das Contas, Cidade de S. Salvador, Vila de Santo Amaro, Vila do Itapicuru, Vila da Ca
choeira, Vila da Jacobina, Vila de Sergipe, Vila Nova de Santo António. 

Na Província das Alagoas: - Vila de Porto Calvo, Vila das Alagoas, Vila do Penedo. 
Na Província de Pernambuco: - Cidade de Olinda, Cidade do Recife, Garanhuns, Vila das 

Flores, Vila da Barra, Carinhanha, Campo Largo, Cabrobó. 

Na Província da Paraíba: - Cidade da Paraíba, Vila Real, Vila da Rainha da Campina 
Grande. 

Na Província do Rio Grande do Norte. - Cidade Natal, Vila Nova da Princesa. 

Na Província do Ceará: - Vila do Aracati, Vila do Sobral, Vila de Icó. 

Na Província do Piauí: - Vila da Pamaíba, Cidade de Oeiras. 

Na Província do Maranhão: - Cidade de S. Luís, Vila de Itapicuru-merim, Vila de Caxias. 
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Na Província do Pará: - Cidade de Belém, Vila Viçosa, Santarém, Barcelos, Marajó, Vila 
Nova da Rainha, Vila do Crato, Olivença, Cametá. 

11. Os Eleitores das Freguesias das Vilas e lugares intermédios concorrerão àquele Distri
to que mais cómodo lhes for dos apontados. 

CAPÍTULO rv 
Dos Deputados 

1. Os Deputados para a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Reino do Brasil 
não podem ser por ora menos de 100. E porque a necessidade da mais breve instalação da As
sembleia obste a que se espere por novos e mais bem formados Censos, não devendo merecer 
atenção por inexatos todos os que existem, este número 100 será provisoriamente distribuído 
pelas Províncias na seguinte proporção: 

Província Cisplatina 2 
Rio Grande do Sul 3 
Santa Catarina 1 
S.Paulo 9 
Mato Grosso 1 
Goiás 2 
Minas Gerais 20 
Rio de janeiro 8 
Capitania 1 
Bahia 13 
Alagoas 5 
Pernambuco 13 
Paraíba 5 
Rio Grande do Norte 1 
Ceará ,...,;...;....,.„..; ;... ....; , :...... ' 8 : 
P i a m , "• . . . . . . - 1 . 

Maranhão...... ...„.....^;...'„.L........l..i.....„;!..;.::..l^...!...^!..:.;' 4 
Faíá....^......::::....:....^.L:......^^^^^^^ 

2. Para ser nomeado Deputado cumpre, que tenha, aléiti das qualidades exigidas páfá Elei
tor no § 62 càpítíilò II, ás seguintes: Qiie sèjá natural do Brasil ou de outra qualquer parte da 
Monarquia Porbguesa, contanto qtJe tenha 12 àhos dé residência no Brasil, é sendo estr 
que tenha 12 anos de estabelecimento com'famj1ia,aléni dá sua hatúiaUzáçãò; que reún̂  
instrução, recóiihecidâs virtudes, verdadeiro patriotismo e decidido zelo pela causa do Brasil. 

3. Poderão ser reeleitos ôâ Dèpiitãdòs do Brasil; ora residentes rias Cortes dè Lisboâ  ou os 
que ainda para ali não partiram. : > - ;. . >; ; r,; , \„j ,; . ^ 

4. Os Depiítádos receberão pelo Tesouro Público da sua Pròvíticiá 6.000 òruzados anuais, 
pagos a mesada no princípio de cada mês; e no caso de que haja alguma província, que não pós-' 
sa de presente còih á despesa, será ela paga i)elo éofregèî al do Tesouro do Brasily ficándò debi
tada à Província auxiliada para pagá-la quando, melhoradas as suas rendas, ó puder fazer. 

5. Os Governos Provisionais proverão aos transportes dós Deputados das suas rès^ctivas 
Províncias, bem cotiioaoponbial pagamento de suas mesadas. : < • 
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6. Ficarão suspensos todos e quaisquer outros vencimentos, que tiverem os Deputados, 
percebidos pelo Tesouro Público, provenientes de empregos, pensões, etc. 

7. Os Deputados pelo simples ato da Eleição ficam investidos de toda a plenitude de pode
res necessários para as Augustas Funções da Assembleia; bastando para autorização a cópia da 
Ata das suas Eleições. 

8. Se acontecer que um Cidadão seja ao mesmo tempo eleito Deputado por duas ou mais 
Províncias, preferirá a nomeação daquela onde tiver estabelecimento, e domicílio. A Província 
privada procederá a nova escolha. 

9. As Câmaras das Províncias darão aos respectivos Deputados instruções sobre as neces
sidades, e melhoramentos das sua Províncias. 

10. Nenhum cidadão poderá escusar-se de aceitar a nomeação. 

11. Quando estiverem reunidos 51 Deputados, instalar-se-á a Assembleia. Os outros toma
rão nela assento à proporção que forem chegando. 

CAPÍTULO V 
Das Eleições dos Deputados 

1. Os Eleitores das Freguesias, tendo consigo os seus Diplomas, se apresentarão à Au
toridade Civil mais graduada do Distrito (que há de servir-lhes de Presidente até á nomea
ção do que se ordena no § IV deste Capítulo) para que este faça inscrever seus nomes, e Fre
guesias, a que pertencem, no Livro que há de servir para as Atas da próxima eleição dos De
putados; marque-lhes o dia e o local da reunião, e faça intimar à Câmara a execução dos 
preparativos necessários. 

2. No dia aprazado, reunidos os Eleitores presididos pela dita autoridade, depois de fazer-
se a leitura dos Capítulos IV e V, nomeação por aclamação de um Secretário e dois Escrutinado
res, para examinarem os Diplomas dos Eleitores, e acusarem as faltas que lhe acharem, e assim 
mais uma Comissão de dois dentre eles para examinarem os Diplomas do Secretário e Escruti
nadores, os quais todos darão conta no dia seguinte das suas informações. 

3. Logo depois começarão a fazer por escrutínio secreto e por cédulas a nomeação do Pre
sidente escolhido dentre os Eleitores, e, apurados os votos pelo Secretário e Escrutinadores, será 
publicado o que reunir a pluralidade, do que se fará Ata ou Termo formal com as devidas expli
cações. Tomando o novo Presidente posse, o que será em ato sucessivo, retirar-se-á o Colégio 
Eleitoral. 

4. No dia seguinte, reunido e presidido o Colégio Eleitoral, darão as Comissões conta do 
que acharam nos Diplomas. Havendo dúvidas sobre eles (ou qualquer outro objeto), serão deci
didas pelo Presidente, Secretário, Escrutinadores e Eleitores; e a decisão é terminante. Achando-
se, porém, legais, dirigir-se-á todo o Colégio à Igreja principal, onde se celebrará pela maior 
Dignidade Eclesiástica Missa solene do Espírito Santo, e o Orador mais acreditado (que não se 
poderá escusar) fará um discurso análogo ás circunstâncias, sendo as despesas como no art. 6 do 
Capítulo ffl. 

5. Terminada a Cerimónia, tomarão ao lugar do Ajuntamento e, repetindo-se a leitura dos 
Capítulos rv e V, e feita a pergunta do § Ar-, Capítulo H, procederão á eleição dos Deputados, 
sendo ela feita por cédulas individuais, assinadas pelo votante, e tantas vezes repetidas, quantas 
forem os Deputados que deve dar a Província; publicando o Presidente o nome daquele, que ob
tiver a pluralidade, e formando o Secretário a necessária Relação, em que lançará o nome do 
eleito e os votos que teve. 
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6. Preenchido o número, e verificadas pelo Colégio Eleitoral as qualidades exigidas no § 2 
do Capítulo rv, formará o Secretário o Termo da eleição, e circunstâncias que a acompanharam; 
dele se extrairão duas cópias, uma das quais será remetidas à Secretaria de Estado dos Negócios 
do Brasil, e outra fechada e selada à Câmara da Capital, levando inclusa a relação dos Deputa
dos que saíram eleitos naquele distrito, com o número de votos, que teve, em frente do seu 
nome. Este Termo e Relação serão assinados por todo o Colégio, que desde logo fica dissolvido. 

7. Recebidas pela Câmara da Capital da Província todas as remessas dos diferentes Distri
tos, marcará por Editais o dia e hora em que procederá à apuração das diferentes nomeações: e 
nesse dia, em presença dos Eleitores da Capital, dos Homens bons e do Povo, abrirá as Cartas, 
fazendo reconhecer pelos circunstantes que elas estavam intactas, e, apurando as relações pelo 
método já ordenado, publicará o seu Presidente, aqueles que maior número de votos reunirem. 
A sorte decidirá os empates. 

8. Depois de publicadas as eleições, formados e exarados os necessários termos e Atas as
sinadas pela Câmara e Eleitores da Capital, se dará uma cópia a cada um dos Deputados, e re-
meter-se-á outra à Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil. 

9. O Livro das Atas, e as Relações e Ofícios recebidos dos diferentes Distritos serão ema-
çados conjuntamente, sobrepondo-se-lhes o rótulo - Atas das Eleições dos Deputados para a 
Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Reino do Brasil no ano de 1822; e se guardará 
no Arquivo da Câmara 

13. A Câmara, os Deputados, Eleitores, e Circunstantes dirigir-se-ão à Igreja principal, 
onde se cantará solene Te Deum a expesas da mesma Câmara. 

Paço, 19 de junho de 1822. - José Bonifácio de Andrada e Silva. 
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CARTA DE LEI DE 25 DE MARÇO DE 1824 

Manda observar a Constituição Política do Império, oferecida e jurada 
por Sua Majestade o Imperador. 

Dom Pedro Primeiro, por Graça de Deus, e Unânime aclamação dos povos. Imperador 
Constitucional, e Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos siíditos, que 
tendo-nos requerido os povos deste Império, juntos em Câmaras, que nós quanto antes jurásse
mos e fizéssemos jurar o Projeto de Constituição, que havíamos oferecido às suas observações 
para serem depois presentes à nova Assembleia Constituinte; mostrando o grande desejo, que ti
nham, de que ele se observasse já como Constituição do Império, por lhes merecer a mais plena 
aprovação, e dele esperarem a sua individual, e geral felicidade Política: Nós Juramos o sobredi
to Projeto para o observarmos e fazermos observar, como Constituição, que de ora em diante 
fica sendo deste Império; a qual é do teor seguinte. 

EM NOME DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

TÍTULO 12 
Do Império do Brasil, seu Território, Governo, Dinastia, e Religião 

Art. 1. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles 
formam uma Nação livre, e independente, que não admite com qualquer outra laço algum de 
união ou federação, que se oponha à sua Independência 

Art. 2. O seu território é dividido em Províncias na forma em que atualmente se acha, as 
quais poderão ser subdivididas, como pedir o bem do Estado. 

Art. 3. O seu Governo é Monárquico, Hereditário, Constitucional e Representativo. 

Art. 4. A Dinastia Imperante é a do Senhor Dom Pedro I, atual Imperador e Defensor Per
pétuo do Brasil. 

Art. 5. A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a religião do Império. To
das as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas para 
isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo.^ ' 

TÍTULO 22 
Dos Cidadãos Brasileiros 

Art. 6. São cidadãos brasileiros 

I. Os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingénuos, ou libertos, ainda que o pai seja 
estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua Nação. 
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II. Os filhos de pai brasileiro, e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estran
geiro, que vierem estabelecer domicílio no Império. 

in. Os filhos de pai brasileiro, que estivesse em país estrangeiro em serviço do Império, 
embora eles não venham estabelecer domicílio no Brasil. 

IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já residentes no Brasil 
na época, em que se proclamou a Independência nas Províncias, onde habitavam, aderiram a 
esta expressa, ou tacitamente pela continuação da sua residência 

V. Os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua Religião. 

A Lei determinará as qualidades precisas, para se obter Carta de naturalização. 

Art. 7. Perde os direitos de cidadão brasileiro. 

I. O que se naturalizar em país estrangeiro. 

II. O que sem licença do Imperador aceitar emprego, pensão ou condecoração de qualquer 
governo estrangeiro. 

in. O que for banido por sentença. 

Art. 8. Suspende-se o exercício dos Direitos Políticos 

I. Por inc^acidade física, ou moral. 

II. Por sentença condenatória a prisão, ou degredo, enquanto durarem os seus efeitos. 

TÍTULO 32 
Dos Poderes, e Representação Nacional 

Art. 9. A divisão, e harmonia dos Poderes Políticos é o princípio conservador dos Direitos 
dos cidadãos, e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias, que a Constituição oferece. 

Art. 10. Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 
quatro: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder Judicial. 

Art. 11; Os representantes da fiação brasileira são o Imperador, è a Àssetíibleia Geral. 
Art, 12. Todos; estesi Poderes no Império do Brasil são delegações da Nação. 

• ' f í f a L Ò ' 4 ^ ' ' ' • ' " ' • " '•''''''•' "•"' '•' '••' '" •:^''^----' •••'''•••<'"' 

'•^. . •./•..:^::-' •:'•!'•:: • - - " . • ' • • " • • • " D o ' P õ d è r ' L é g i s I a t i v o í • • ' • • ' ' ' • ' y^^'"•""•''''> '•• • 

^ D(K Ramos 4o Poder Legislativo, e suas atribuiçÕKi , 

Art. 13. O Poder Legislativo é delegado á Assembleia Geral com a sanção dò Imperador. «;. 
A A . 14. A Assembleia Geral compõe-se de duas.Câmaras: de Deputadçys, e Câmara de Se

nadores,, ou Senado.,v; •;! ,;, ..:' .••s:-::! ••':••:•'.• '•:•.'•' •'••'-.• "•̂ '" •̂-••.'•. ;.:veu, K:.;:I /̂; "'. .-':•.:,•:• •>. •.-•:. 
Art. 15. É da atribuição da Assembleias Gera l^^ . ' ^ ' ' • ' ' ; ^ • : i- • ; ,i ,, :-: , • 

I. Tomar Juramento ao Imperador, ao Pnncipe Imperial, ao Regente, ou Regência. 

II. Eleger a Regência, ou o Regente, e níárc^ òs limites da sua autoridade. 

III. Reconhecer o Príncipe Imperial, como sucessor dó trono, na primeira reunião logo de
pois do seu nascimento. :5r ;> • ; ,t : ;; • / 

ly, Nornear.tutpr ao l^ipçrador menpf, ca§o seu,paii;0 

V. Resolver as dúvidas, que ocorrerem sobre a sucessão da Coroa. '• : - r; ;; ,;.: v . 
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VI. Na morte do Imperador, ou vacância do trono, instituir exame da administração, que 
acabou, e reformar os abusos nela introduzidos. 

VII. Escolher nova dinastia, no caso da extinção da imperante. 
Vin. Fazer Leis, interpretá-las, suspendê-las, e revogá-las. 
IX. Velar na guarda da Constituição, e promover o bem geral da Nação. 
X. Fixar anualmente as despesas públicas, e repartir a contribuição direta. 
XI. Fixar anualmente, sobre a informação do Governo, as forças de Mar, e Terra ordiná

rias, e extraordinárias. 
XII. Conceder, ou negar a entrada de forças estrangeiras de Terra e Mar dentro do Impé

rio, ou dos portos dele. 
Xni. Autorizar ao Governo, para contrair empréstimos. 
XIV. Estabelecer meios convenientes para pagamentos da dívida pública. 
XV. Regular a administração dos bens nacionais, e decretar a sua alienação. 
XVI. Criar, ou suprimir empregos públicos, e estabelecer-lhes ordenados. 
XVII. Determinar o peso, valor, inscrição, tipo, e denominação das moedas, assim como o 

padrão dos pesos e medidas. 
Art 16. Cada uma das Câmaras terá o tratamento - de Augustos, e digníssimos senhores 

representantes da Nação. 
Art. 17. Cada Legislatura durará quatro anos, e cada Sessão anual quatro meses. 
Art. 18. A Sessão Imperial de abertura será todos os anos no dia três de maio. 
Art. 19. Também será Imperial a Sessão do encerramento; e tanto esta como a da abertura 

se fará em Assembleia Geral, reunidas ambas as Câmaras. 
Art. 20. Seu cerimonial, e o da participação ao Imperador será feito na fórmula do Regi

mento interno. 
Art. 21. A nomeação dos respectivos presidentes, vice-presidentes, e secretários das Câ

maras, verificação dos poderes dos seus membros. Juramento, e sua poUcia interior, se executará 
na forma de seus Regimentos. 

Art. 22. Na reunião das duas Câmaras, o Presidente do Senado dirigirá o trabalho; os de
putados, e senadores tomarão lugar indistintamente. 

ArL 23. Não se poderá celebrar Sessão em cada uma das Câmaras, sem que esteja reunida 
a metade, e mais um dos seus respectivos membros. 

Art. 24. As Sessões de cada uma das Câmaras serão públicas, à exceção dos casos, em que 
o bem do Estado exigir, que sejam secretas. 

Art 25. Os negócios se resolverão pela maioria absoluta de votos dos membros presentes. 
Art. 26. Os membros de cada uma das Câmaras são invioláveis pelas opiniões, que profe

rirem no exercício das suas funções. 
Art. 27. Nenhum senador, ou deputado, durante sua deputação, pode ser preso por Autori

dade alguma, salvo por ordem da sua respectiva Câmara, menos em flagrante delito de pena ca
pital. 

Art 28. Se algum senador, ou deputado for pronunciado, o Juiz, suspendendo todo o ulte
rior procedimento, dará conta à sua respectiva Câmara, a qual decidirá, se o processo deva conti
nuar, e o membro ser, ou não suspenso no exercício das suas funções. 

Art 29. Os senadores, e deputados poderão ser nomeados para o Cargo de Ministro de Es-
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tado, ou Conselheiro de Estado, com a diferença de que os senadores continuam ter assento no 
Senado, e o deputado deixa vago o seu lugar da Câmara, e se procede a nova eleição, na qual 
pode ser reeleito e acumular as duas funções. 

Art. 30. Também acumulam as duas funções, se já exerciam qualquer dos mencionados 
cargos, quando foram eleitos. 

Art. 31. Não se pode ser ao mesmo tempo membro de ambas as Câmaras. 

Art. 32. O exercício de qualquer Emprego, a exceção dos de Conselheiro de Estado, e Mi
nistro de Estado, cessa interinamente, enquanto durarem as funções de Deputado, ou de Sena
dor. 

Art. 33. No intervalo das Sessões não poderá o Imperador empregar um senador, ou depu
tado fora do Império; nem mesmo irão exercer seus empregos, quando isso os impossibilite para 
se reunirem no tempo da convocação da Assembleia Geral ordinária, ou extraordinária. 

Art. 34. Se por algum caso imprevisto, de que dependa a segurança pública, ou o bem do 
Estado, for indispensável, que algum senador, ou deputado saia para outra Comissão, a respecti
va Câmara o poderá determinar. 

CAPÍTULO II 
Da Câmara dos Deputados 

Art. 35. A Câmara dos Deputados é eletiva, e temporária. 

Art. 36. É privativa da Câmara dos Deputados a Iniciativa 

I. Sobre Impostos. 

II. Sobre Recrutamentos. 

ni. Sobre a escolha da nova dinastia, no caso da extinção da Imperante. 

Art. 37. Também principiarão na Câmara dos Deputados 

I. O Exame da administração passada, e reformada dos abusos nela introduzidos. 

II. A discussão das propostas, feitas pelo Poder Executivo. 

Art. 38. É da privativa atribuição da mesma Câmara decretar, que tem lugar a acusação 

dos ministros de Estado, e conselheiros de Estado. 

Art. 39. Os deputados vencerão, durante as Sessões, um subsídio pecuniário, taxado no 

fim da última Sessão da Legislatura antecedente. Além disto se lhes arbitrará uma indenização 

para as despesas da vinda, e volta. 

CAPÍTULO m 
Do Senado 

Art 40. O Senado é composto de membros vitalícios, e será organizado por eleição Pro
vincial. 

Art. 41. Cada Província dará tantos senadores, quantos forem metade de seus respectivos 
deputados, com a diferença, que, quando o número dos deputados da Província for ímpar, o nú
mero dos seus senadores será metade do número imediatamente menor, de maneira que a Pro
víncia, que houver de dar onze deputados, dará cinco seisadores. 

Art 42. A Província, que tiver um só deputado, elegerá todavia o seu senador, não obstan
te a regra acima estabelecida. 
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Art. 43. As eleições serão feitas pela mesma maneira, que as dos deputados, mas em listas 
tríplices, sobre as quais o Imperador escolherá o terço na totalidade da lista. 

Art. 44. Os lugares de senadores, que vagarem, serão preenchidos pela mesma forma da 
primeira eleição pela sua respectiva Província 

Art. 45. Para ser senador requer-se 

I. Que seja cidadão brasileiro, e que esteja no gozo dos seus Direitos Políticos. 

II. Que tenha de idade quarenta anos para cima. 

ni. Que seja pessoa de saber, c^acidade, e virtudes, com preferência os que tiverem feito 
serviços à Pátria. 

rV. Que tenha de rendimento anual por bens, indústria, comércio ou empregos, a soma de 
oitocentos mil réis. 

Art. 46. Os príncipes da Casa Imperial são senadores por Direito, e terão assento no Sena
do, logo que chegarem à idade de vinte e cinco anos. 

ArL 47. É da atribuição exclusiva do Senado 

I. Conhecer dos delitos individuais, cometidos pelos membros da Família Imperial, minis
tros de Estado, conselheiros de Estado, e senadores; e dos delitos dos deputados, durante o pe
ríodo da Legislatura. 

II. Conhecer da responsabilidade dos secretários, e conselheiros de Estado. 

in. Expedir cartas de convocação da Assembleia, caso o Imperador o não tenha feito dois 
meses depois do tempo, que a Constituição determina; para o que se reunirá o Senado extraordi
nariamente. 

rV. Convocar a Assembleia na morte do Imperador para a eleição da Regência, nos casos, 
em que ela tem lugar, quando a Regência Provisional o não faça. 

Art. 48. No juízo dos crimes, cuja acusação não pertence à Câmara dos Deputados, acusa
rá o Procurador da Coroa, e Soberania Nacional. 

ArL 49. As Sessões do Senado começam e acabam ao mesmo tempo que as da Câmara 
dos Deputados. 

Art 50. A exceção dos casos ordenados pela Constituição, toda a íeunião do Senado fora 
do tempo das Sessões da Câmara dos Deputados é ih'cita e nula. 

Art. 51. O subsídio dos senadores será de tanto, e mais metade, do que tiverem os deputa
dos. 

CAPÍTULO V 
Dos Conselhos Gerais de Província, e suas atribuições 

Art. 71. A Constituição reconhece, e garante o direito de intervir todo o cidadão nos negó
cios da sua Província, e que são imediatamente relativos a seus interesses peculiares. 

Art. 72. Este direito será exercitado pelas Câmaras dos Distritos, e pelos Conselhos, que 
com o título de - Conselhos Geral da Província - se devem estabelecer em cada Província, aon
de não estiver colocada a Capital do Império. 

Art. 73. Cada um dos Conselhos Gerais constará de vinte e um membros nas Províncias 
mais populosas, como sejam Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São 
Paulo, e Rio Grande do Sul; e nas outras de treze membros. 
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ArL 74. A sua eleição se fará na mesma ocasião, e da mesma maneira, que se fizer a dos 
Representantes da Nação, e pelo tempo de cada legislatura. 

ArL 75. A idade de vinte e cinco anos, probidade, e decente subsistência são as qualidades 
necessárias para ser membro destes Conselhos. 

ArL 76. A sua reunião se fará na Capital da Província; e na primeira Sessão preparatória 
nomearão Presidente, Vice-Presidente, Secretário, e Suplente; que servirão por todo o tempo da 
Sessão: examinarão, e verificarão a legitimidade da eleição dos seus membros. 

ArL 77. Todos os anos haverá Sessão, e durará dois meses, podendo prorrogar-se por mais 
um mês, se nisso convier a maioria do Conselho. 

ArL 78. Para haver Sessão deverá achar-se reunida mais da metade do número dos seus 
membros. 

ArL 79. Não podem ser eleitos para membros do Conselho Geral, o Presidente da Provín
cia, o Secretário, e o Comandante das Armas. 

ArL 80. O Presidente da Província assistirá à instalação do Conselho Geral, que se fará no 
primeiro dia de dezembro, e terá assento igual ao do Presidente do Conselho, e à sua direita; e aí 
dirigirá o Presidente da Província sua fala ao Conselho; instruindo-o do estado dos negócios pú
blicos, e das providências, que a mesma Província mais precisa para seu melhoramento. 

ArL 81. Estes Conselhos terão por principal objeto propor, discutir, e deliberar sobre os 
negócios mais interessantes das suas Províncias; formando projetos peculiares, e acomodados às 
suas localidades, e urgências. 

ArL 82. Os negócios, que começarem nas Câmaras serão remetidos oficialmente ao Secre
tário do Conselho, aonde serão discutidos a portas abertas, bem como os que tiverem origem 
nos mesmos Conselhos. As suas resoluções serão tomadas à pluralidade absoluta de votos dos 
membros presentes. 

ArL 83. Não se podem propor, nem deliberar nestes Conselhos Projetos 
I. Sobre interesses gerais da Nação. 
II. Sobre quaisquer ajustes de umas com outras Províncias. 
II. Sobre imposições, cuja iniciativa é da competência particular da Câmara dos Deputa

dos. Art. 36. 
IV. Sobre execução de Leis, devendo porém dirigir a esse respeito representações motiva

das à Assembleia Geral, e ao Poder Executivo conjuntamente. 
ArL 84. As Resoluções dos Conselhos Gerais de Provícia serão remetidas diretamente ao 

Poder Executivo, pelo intermédio do Presidente da Província. 
ArL 85. Se a Assembleia Geral se achar a esse tempo reunida, lhe serão imediatamente en

viadas pela respectiva Secretaria de Estado, para serem propostas como Projetos de Lei, e obter 
a aprovação da Assembleia por uma única discussão em cada Câmara. 

ArL 86. Não se achando a esse tempo reunida a Assembleia, o Imperador as mandará pro
visoriamente executar, se julgar que elas são dignas de pronta providência, pela utilidade, que de 
sua observância resultará ao bem geral da Província. 

ArL 87. Se porém não ocorrerem essas circunstâncias, o Imperador declara, que - Suspen
de o seu juízo a respeito daquele negócio - Ao que o Conselho responderá, que - recebeu mui 
respeitosamente a resposta de sua Majestade Imperial. 

ArL 88. Logo que a Assembleia Geral se reunir, lhe serão enviadas assim essas Resolu
ções suspensas, como as que estiverem em execução, para serem discutidas, e deliberadas, na 
formado ArL 85. 
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Art 89. O método de prosseguirem os Conselhos Gerais de Província em seustrabalhos, e 
sua polícia interna, e externa, tudo se regulará por um Regimento, que lhes será dado pela As
sembleia Geral. 

CAPITULO VI 
Das Eleições 

Art. 90. As nomeações dos deputados, e senadores para a Assembleia Geral, e dos mem
bros dos Conselhos Gerais das Províncias, serão feitas por eleições indiretas, elegendo a massa 
dos cidadãos ativos em Assembleias Paroquiais os eleitores de Províncias, e este os Repre
sentantes da Nação, e Província. 

Art. 91. Têm voto nestas eleições primárias 
I. Os cidadãos brasileiros, que estão no gozo de seus direitos políticos. 
II. Os estrangeiros naturalizados. 
Art. 92. São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais 
I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais se não compreendem os casados, e Oficiais 

MiUtares, que forem maiores de vinte e um anos, os bacharéis formados, e clérigos de Ordens 
Sacras. 

II. Os filhos famílias, que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem ofícios 
públicos. 

m. Os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros, e primeiros-caixeiros 
das casas de comércio, os criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco, e os admi
nistradores das fazendas rurais, e fábricas. 

IV. Os religiosos, e quaisquer, que vivam em comunidade claustral. 
V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz, indústria, co

mércio, ou empregos. 
Art. 93. Os que não podem votar nas Assembleias Primárias de Paróquia, não podem ser 

membros, nem votar na nomeação de alguma autoridade eletiva nacional, do local. 
Art. 94. Podem ser eleitos, e votar na eleição dos deputados, senadores, e membros dos 

Conselhos de Províncias todos os que podem votar na Assembleia Paroquial. Excetuam-se 
I. Os que não tiverem de renda líquida anual duzentos mil réis por bens de raiz, indústria, 

comércio, ou emprego. 
II. Os libertos. 
ni. Os criminosos pronunciados em querela, ou devassa 
Art. 95. Todos os que podem ser eleitos, são hábeis para serem nomeados deputados. Ex

cetuam-se 
I. Os que não tiverem quatrocentos mil réis de renda líquida, na forma dos Arts. 92 e 94. 
II. Os estrangeiros naturalizados. 
ni. Os que não professarem a religião do Estado. 
Art. 96. Os cidadãos brasileiros em qualquer parte, que existam, são elegíveis em cada 

Distrito Eleitoral para deputados, ou senadores, ainda quando aí não sejam nascidos, residentes, 
ou domiciliados. 

Art. 97. Uma Lei regulamentar marcará o modo prático das eleições, e o número dos de
putados relativamente à população do Império. 
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TITULO 52 
Do Imperador 

CAPÍTULO I 
Do Poder Moderador 

Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização política, e é delegada privati
vamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Nação, e seu primeiro representante, para que 
incessantemente vele sobre a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos mais po
deres políticos. 

Art. 99. A pessoa do Imperador é inviolável, e sagrada: ele não está sujeito a responsabili
dade alguma. 

Art. 100. Os seus títulos são "Imperador Constitucional, e Defensor Perpétuo do Brasil" e 
tem o tratamento de Majestade Imperial. 

Art. 101. O Imperador exerce o poder Moderador. 

I. Nomeando os senadores, na forma do Art. 43. 

II. convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quan
do assim o pede o bem do Império. 

ni. Sancionando os decretos, e Resoluções da Assembleia Geral, para que tenham força 
de Lei: Art. 62. 

IV. Aprovando, e suspendendo inteiramente as Resoluções dos Conselhos provinciais: 
Arts. 86,e87. 

V. Prorrogando, ou adiando a Assembleia Geral, e dissolvendo a Câmara dos Deputados, 
nos casos, em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra, que a substi
tua. 

VI. Nomeando, e demitindo livremente os ministros de Estado. 

VII. Suspendendo os magistrados nos casos do Art. 154. 

Vni. Perdoando, e moderando as penas impostas aos réus condenados por sentença. 

IX. Concedendo anistia em caso urgente, e que assim aconselhem a humanidade, e bem 
do Estado. 

CAPÍTULO n 
Do Poder Executivo 

Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus ministros de 
Estado. 

São suas principais atribuições 

I. Convocar a nova Assembleia Geral ordinária no dia três de junho do terceiro ano da le
gislatura existente. 

Vni. Fazer tratados de aliança ofensiva, e defensiva, de subsídios, e comércio, levando-os 
depois de concluídos ao conhecimento da Assembleia Geral, quando o interesse, e segurança do 
Estado o permitirem. Se os tratados concluídos em tempo de paz envolverem cessão, ou troca de 
território do Império, ou de possessões, a que o Império tenha direito, não serão ratificados, sem 
terem sido aprovados pela Assembleia Geral. 
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IX. Declarar a guerra, e fazer a paz, participando à Assembleia as comunicações, que fo
rem compatíveis com os interesses, e segurança do Estado. 

TITULO 72 
Da Administração e Economia das Províncias 

CAPITULO II 
Das Câmaras 

Art. 167. Em todas as cidades, e vilas ora existentes, e nas mais, que para o futuro se criarem 
haverá Câmaras, às quais compete o Govemo económico, e municipal, das mesmas cidades e vilas. 

Art. 168. As Câmaras serão eletivas, e compostas do número de vereadores, que a Lei de
signar, e o que obtiver maior números de votos, será presidente. 

Art. 169. O exercício de suas funções municipais, formação das suas posturas policiais, 
aplicação das suas rendas, e todas as suas particulares, e úteis atribuições, serão decretadas por 
uma Lei regulamentar. 

TITULO 8̂  
Das Disposições Gerais, e Garantias dos Direitos Civis, 

e Políticos dos Cidadãos Brasileiros 

Art. 173. A Assembleia Geral no princípio das suas Sessões examinará se a Constituição 
Política do Estado tem sido exatamente observada para prover, como for justo. 

Art. 174. Se passados quatros anos, depois de jurada a Constituição do Brasil, se conhecer 
que algum dos seus artigos merece reforma, se fará a proposição por escrito, a qual deve ter ori
gem na Câmara dos Deputados, e ser apoiada pela terça parte deles. 

Art. 175. A Proposição será lida por três vezes com intervalos de seis dias de uma á outra 
leitura; e depois da terceira, deliberará a Câmara dos Deputados, se poderá ser admitida à dis
cussão, seguindo-se tudo o mais, que é precisa para formação de uma Lei. 

Art. 176. Admitida a discussão, e vencida a necessidade da reforma do Artigo Constitu
cional, se expedirá Lei, que será sancionada, e promulgada pelo Imperador em forma ordinária; 
e na qual se ordenará aos eleitores dos deputados para a seguinte Legislatura, que nas procura
ções lhes confiram especial faculdade para a pretendida alteração, ou reforma. 

Art. 177. Na seguinte Legislatura, e na primeira Sessão será a matéria proposta, e discuti
da, e o que se vencer, prevalecerá para a mudança, ou adição à Lei fundamental; e juntando-se à 
Constituição será solenemente promulgada 

Art. 178. E só Constitucional o que diz respeito aos limites, e atribuições respectivas dos 
Poderes Políticos, e aos Direitos Políticos, e individuais dos cidadãos. Tudo, o que não é Consti
tucional, pode ser alterado sem as formalidades referidas, pelas Legislaturas ordinárias. 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos cidadãos brasileiros, que 
tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição 
do Império, pela maneira seguinte 
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V. Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Esta
do, e não ofenda a moral pública. 

XXX. Todo o cidadão poderá apresentar por escrito ao Poder Legislativo, e ao Executivo 
reclamações, queixas, ou petições, e até expor qualquer infração da Constituição, requerendo 
perante a competente autoridade a efetiva responsabilidade dos infratores. 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1823. - João Severiano Maciel da Costa - Luiz José 
de Carvalho e Mello. - Clemente Ferreira França - Marianno José Pereira da Fonseca. - João 
Gomes da Silveira Mendonça. - Francisco Villela Barboza. - Barão de Santo Amaro. - António 
Luiz Pereira da Cunha. - Manoel Jacinto Nogueira da Gama. - José Joaquim Carneiro de 
Campos. 
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DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1824 

Manda proceder à eleição dos Deputadas e Senadores da Assembléa Ge
ral Legislativa e dos Membros dos Conselhos Geraes das Provmcias. 

Tendo a maioria do Povo Braziieiro approvado o projecto de Constituição organizado 
pelo Conselho de Estado, e pedido que elle fosse jurado, como foi, para ficar sendo a Constitui
ção do Império: E cessando por isso a necessidade das eleições de Deputados para nova Assem
bléa Constituinte, a que Mandei proceder por Decreto de 17 de Novembro do anno próximo pas
sado: Hei por bem que, ficando sem effeito o citado decreto, se proceda á eleição dos Deputados 
para a Assembléa simplesmente Legislativa, na forma das Instrucções, que com este baixam as-
signadas por João Severiano Maciel da Costa, do Meu Conselho de Estado, Ministro e Secreta
rio de Estado dos Negócios do Império. O mesmo Ministro e Secretario de Estado o tenha assim 
entendido, e o faça executar com os despachos necessários. Paço em 26 de Março de 1824, 3- da 
Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade Imperial. 
João Severiano Maciel da Costa. 

Instrucções para se proceder ás eleições das Camarás de Deputados e Se
nadores da Assembléa Geral Legislativa do Império do Brazil, e dos Membros 
dos Conselhos Geraes das Provincias. 

CAPITULO I 
Das Eleições Das Assembléas Parochiaes 

§ \- As nomeações dos Deputados e Senadores para Assembléa Geral do Império do Bra
zil, e dos Membros dos Conselhos Geraes das Provincias, serão feitas por eleitores de parochia. 
(Art 90 da Constituição.) 

§ 2- Em cada freguezia deste Império se fará uma assembléa eleitoral, a qual será presidi
da pelo Juiz de Fora, ou Ordinário, ou quem suas vezes fizer, da cidade ou villa, a que a fregue
zia pertence, com assistência do Parocho, ou de seu legitimo substituto. 

§ 3- Havendo mais de uma freguezia na cidade ou villa, e seu termo, o Juiz de Fora, ou 
Ordinário presidirá á assembléa da freguezia principal, sendo as das outras presididas pelos Ve
readores effectivos, e mais pessoas da Governança, nomeados pela Camará, si precisos forem. 

§ 42 Toda a parochia dará tantos eleitores, quantas vezes contiver o numero de cem fogos 
na sua população; não chegando a duzentos, mas passando de cento e cincoenta, dará dous: pas
sando de duzentos e cincoenta, dará trez, assim progressivamente. 
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§ 5- Os Parochos farão affixar nas portas de suas Igrejas editaes, por onde conste numero 
de fogos na sua freguezia, e ficam responsáveis pela exactidão. 

§ 6̂  Tem votos nas eleições primarias: 1- Os cidadãos brazileiros, que estão no gozo de 
seus direitos políticos; 2- Os estrangeiros naturalisados, com tanto que uns e outros sejam domi
ciliários da freguezia, ou tenham pelo menos alli a sua residência desde a dominga da Septuage-
sima, que é quando os Parochos devem fazer os róes de seus freguezes, e tomar delles conheci
mento. Os que depois deste dia mudarem de freguezia, devem ir votar na em que dantes resi
diam. 

§ 7- São excluídos de Votar nas assembléas parochiaes: 

1- Os menores de vinte e cinco annos, nos quaes se não comprehendem os casados, e offi-
ciaes militares, que forem maiores de vinte e um annos; os Bacharéis formados, e os Clérigos de 
Ordens Sacras. 

2- Os filhos famílias, que estiverem em companhia de seus pais, salvo si servirem officios 
públicos. 

3- Os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros, e primeiros caixeiros 
das casas de commercio; os criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco; e os ad
ministradores das fazendas ruraes, e fabricas. 

42 Os Religiosos, e quaesquer que vivam em communidade claustral. 

5- Os que não tiverem de renda liquida annual cem mil réis por bens de raiz, industria, 
commercio, ou emprego. (Arts. 91 e 92 da Constituição.) 

§ 8- Proceder-se-ha ás eleições de parochias nas cidades e villas no dia designado pela 
Camará, e nas freguezias do termo no primeiro domingo depois que a ellas chegarem os Presi
dentes, nomeados para assistirem a este acto. 

CAPITULO n 
Modo de Proceder á Nomeação dos Eleitores Parochiaes 

§ 1- No dia aprazado pelas respectivas Camarás para as eleições parochiaes, reunido o res
pectivo povo na Igreja matriz pelas oito horas da manhã, celebrará o Parocho Missa do Espirito 
Santo, e fará, ou outrem por elle, uma oração análoga ao objecto, e lerá o presente capitulo das 
eleições. 

§ 2- Terminada esta cerimonia religiosa, posta uma mesa no corpo da Igreja, tomará o Pre
sidente assento á cabeceira delia, ficando a seu lado direito o Parocho, ou'0 Sacerdote, que suas 
vezes fizer, em cadeiras de espaldar. Todos os mais assistentes terão assentos sem precedência, 
e estarão sem armas, e a portas abertas. O Presidente fará em voz alta e intelligivel a leitura des
te capitulo, e do antecedente. 

§ 32 O Presidente, de accôrdo com o Parocho, proporá á assemblea eleitoral dous cidadãos 
para Secretários, e dous para Escrutadores, que sejam pessoas de confiança publica, as quaes 
sendo approvadas, ou regeitadas por acclamação do povo, tomarão logar de um e outro lado. O 
Presidente, o Parocho, os Secretários e os Escrutadores formam a mesa da assemblea parochial. 

§ 42 Lavrada a acta desta nomeação, perguntará o Presidente si algum dos circumstantes 
sabe, ou tem de denunciar suborno ou conloio, para que a eleição recaia em pessoa, ou pessoas 
determinadas. Verificando-se por exame publico e verbal a existência de facto (si houver argui
ção), perderá o incurso o direito activo o passivo de voto por esta vez somente. A mesma pena 
soffrerá o calumniador. A mesa resolverá a questão á pluralidade de votos, fazendo-se de tudo 
um auto com todas as circumstancias, para ser em seu devido tempo apresentados á Assemblea 
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Nacional, e se tomarem a tal respeito as medidas, que em casos taes se possam offerecer, fican
do salvo ao queixoso o direito de petição. 

§ 5- Immediatamente votando primeiro o Presidente, o Parocho, Escrutadores e Secretá
rios, lançarão suas relações em uma uma, onde se recolherão todas as mais, que por sua vez fôr 
apresentando cada um dos moradores da freguezia, que tem direito de votar, as quaes serão por 
elles assignadas, e devem conter tantos nomes e suas respectivas ocupações, quantas são as pes
soas que a Parochia dever dar para eleitores. 

§ 6^ Podem ser eleitores, e votar na eleição dos Senadores e Deputados, todos os que po
dem votar nas assembléas parochiaes. Exceptuam-se os seguintes: 

1- Os que não tiverem de renda liquida annual duzentos mil réis por bens de raiz, com-
mercio, industria ou emprego. 

22 Os libertos. 

3- Os criminosos pronunciados em querela, ou devassa. (Art. 94 da Constituição.) 
7- O eleitor deve ser homem probo, e honrado, de bom entendimento, sem nenhuma som

bra de suspeita, e inimizade á causa do Brazil. 
§ 8- Nenhum cidadão, que tem direito de votar nestas eleições, poderá isentar-se de apre

sentar a lista de sua nomeação. Tendo legitimo impedimento, comparecerá por seu procurador, 
enviando a sua lista assignada, e reconhecida por Tabellião nas cidades ou villas, e no termo por 
pessoa conhecida e de confiança. 

CAPITULO m 
Do Modo de Apurar os Votos para Eleitores 

§ l- Entregues que sejam todas as listas, mandará o Presidente por um dos Secretários 
contar, publicar e escrever na acta o numero delias. 

§ 2- Dissolvida pela Mesa qualquer duvida, ordenará o Presidente que um dos escmtado-
res, em sua presença, lêa cada uma das listas recebidas, e repartirá as letras do alphabeto pelo 
outro escrutador e secretários, os quaes irão escrevendo, cada um em sua relação, os nomes dos 
votados, e o numero dos votos por algarismos successivos da numeração natural, de maneira 
que o ultimo numero de cada nome mostre a totalidade dos votos, que este houver obtido, publi
cando em voz alta os números, á proporção que fôr escrevendo. 

§ 3- Acabada a leitura das listas, um dos secretários, pelas relações indicadas, publicará 
sem interrupção alguma os nomes de todas as pessoas, e o numero de votos, que obtiveram para 
eleitores de Parochia, formando das taes relações uma geral, que será copiada na acta, princi
piando desde o numero máximo, até o minimo, que será assignada pela Mesa. 

§ 4- Esta nomeação será regulada pela pluralidade relativa de votos. Os que tiverem a 
maioria delles serão declarados eletores de Parochia até aquelle numero, que a freguezia deve 
dar, com tanto que nelles se verifiquem os predicados exigidos. Os immediatos depois destes 
servirão de supplentes para substituírem qualquer dos proprietários, que legitimo impedimento 
tiver. 

§ 52 Publicados os eleitores, o Secretario lhes fará immediatamente aviso por carta, para 
que concorram á Igreja, onde se fizeram as eleições. Entretanto, lavrado termo delias no compe
tente livro, delle se extrahirão cópias authenticas, que serão assignadas pela Mesa, para se dar 
uma a cada eleitor, que lhe servirá de diploma. 

§ 6^ Reunidos os eleitores, se cantará na mesma Parochia um Te-Deum solemne para o 
qual fará o Vigário as despezas do Altar, e as Camarás todas as outras; ficando a cargo de seus 
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respectivos procuradores apromptarem mesa, assentos, papel, tinta, servente, e o mais que ne
cessário fôr, para se effectuar com toda a dignidade este solemne acto. As Camarás requererão 
aos Commandantes militares os soldados necessários para fazer guardar a ordem e tranquilida
de, e executar as commissões, que ocorrerem. 

§ 1- Todas as listas dos votos dos cidadãos serão fechadas e selladas, e remettidas com o 
livro das actas ao Presidente da Camará da cabeça do districto, para serem aguardadas no archi-
vo delia, pondo-se-lhes rotulo por fora, em que se declare o numero das listas, o anno, e a fre-
guezia; acompanhado tudo de um officio do Secretario da mesa parochial. 

§ 8̂  Com este ultimo acto se haverá a assembléa parochial por dissolvida; e ficará nullo 
qualquer procedimento que de mais praticar. 

CAPITULO rv 
Dos Collegios Eleitoraes, e suas Reuniões 

§ 1- Os eleitores, dentro de quinze dias depois da sua nomeação, achar-se-hão no districto, 
que lhes fôr marcado. Ficarão suspensos por espaço de trinta dias, contados dessa mesma data, 
todos os processos em que os eleitores forem autores ou réos, querendo. 

§ 2- Para facilitar as reuniões dos eleitores, ficam sendo (para este effeito somente) cabe
ças de districtos as seguintes: 

Província Cisplatina 

Maldonado. 
Montevideo. 
Colónia do Sacramento. 

Província do Rio Grande do Sul 

Cidade de Porto Alegre. 

Villa do Rio Grande. 
Villa do Rio Pardo. 
Villa de S. Luiz. 

Província de Santa Catharina 

Cidade do Desterro. 
Villa de S. Francisco. 
Villa da Laguna. 
Província de S. Paulo 

Imperial cidade de S. Paulo. 
Villa de Santos. 
Fidelíssima villa do Itú. 

Villa da Coritiba. 
Villa de Paranaguá. 

Villa de Taboaté. 
Província de Mato Grosso 

Cidade de Mato Grosso. 

Cidade do Cuyabl 

Provinda de Sergipe d'El-Rei 
Cidade de Sergipe! 
Villa Nova de Santo António. 

Província das Alagoas 

Cidade dos Alagoas. 

Villa de Porto Calvo. 

Villa de Penedo. 
Província de Pernambuco 

Cidade de Olinda 

Villa de Goyanna. 
Villa do Limoeiro. 
Cidade do Recife. 
Villa de Serinhem. 
Villa da Barra. 
Villa das Flores. 
Carunhanha 
Campo Largo. 
Cabrobó. 

Província da Parahyba. 

Cidade da Parahyba. 
Villa Real. 

Villa da Rainha da Campina Grande. 
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Villa do Paraguay Diamantino. 

Província de Goyaz 

Cidade de Goyaz. 
Julgado de Santa Cruz. 

Julgado do Cavalcante. 

Província de Minas Geraes 

Imperial Cidade do Ouro Preto. 
Cidade de Marianna. 

Fidelíssima Villa do Sabarl 

Villa de Pitangui. 

Villa do Piracatú. 

Julgado de S. Romão. 

Villa de S. João Del-Rei. 

Villa da Princeza da Campanha 

Villa de S. Bento de Tamanduá 

Villa do Príncipe. 
Villa de N. S. do Bom Sucesso. 
Província do Rio de Janeiro 

Muito leal e heróica cidade de S. Sebastião. 

Villa de S. João Marcos. 
Villa de Santo António de Sá. 

Villa de Macahé. 
Província do Espírito Santo 

Cidade da Victoria. 

Villa de Campos. 
Província da Bahia 

Cidade de S. Salvador 
Villa de Santo Amaro. 
Villa da Cachoeira. 
Villa do Itapicurú. 
Villa da Jacubina. 
Villa do Rio das Contas. 
Villa de S. Jorge. 
Villa do Camamú. 
Villa do Porto Seguro. 
Villa de S.Matheus. 

Província do Rio Grande do Norte 

Cidade do Natal. 

Villa da Nova Princeza. 

Villa de Porto Alegre. 

Província do Ceará 

Cidade da Fortaleza. 

Villa do Aracatí. 

Villa do Icó. 

Villa do Sobral. 

Villa do Crato. 

Província do Piauhy 

Cidade de Oeyras. 

Villa da Pamahyba. 

Cidade de S. Luiz. 

Villa de ítapicurú-mirim. 

Villa de Caxias. 

Villa de Alcântara. 

Província do Pará 

Cidade de Belém. 

Villa de Bragança. 

Villa Viçosa. 

Villa de Santarém. 

Villa de Barcellos. 

Villa de Marajó. 

Villa Nova da Rainha 

Villa do Crato. 

Villa de Otivença. 

Villa de Cametá. 

§ 32 Os eleitores das freguezias das villas e logares intermédios concorrerão áquelle dis-
tricto, que mais commodo lhes fôr dos indicados. 
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§ 4^ Os Deputados para a Assembléa Legislativa deste Império devem ser por agora do 
numero provisoriamente distribuído pelas províncias na forma seguinte: 

Província Cisplatína 2 Sergipe dEL-Rei 2 

Rio Grande do Sul 3 Alagoas 5 

Santa Catharina 1 Pernambuco 13 

S. Paulo 9 Parahyba. 5 

Mato Grosso 1 Rio Grande do Norte 1 

Goyaz 2 Ceará. 8 

Minas Geraes 20 Piauhy 1 

Rio de Janeiro 8 Maranhão 4 

Espirito Santo 1 Pará. 3 

Bahia. 13 

§ 5- Os eleitores das freguezias, tendo comsígo seus diplomas, se apresentarão á autorida
de civil mais graduada do seu districto (que ha de servir de Presidente até a nomeação do que se 
ordena no § 7^ deste capitulo), para que este faça escrever seus nomes e freguezias, a que perte-
cem, no livro que ha de servir para as actas da próxima eleição; marque-lhes o dia e o local da 
reunião, e faça intimar á Camará a promptificação dos necessários preparativos. 

§ 62 No dia ^razado, reunidos os eleitores, e presididos pela dita autoridade, depois de fa-
zer-se a leitura dos capítulos 4 ,̂ 5-, 6^ e 9- nomearão por acclamação dous secretários e dous es
crutadores para examinarem os diplomas dos eleitores, e accusarem as faltas, que nelles acha
rem; e assim mais uma commíssão de dous dentre elles, para examinarem os diplomas dos se
cretários e escrutadores, os quaes todos darão conta no dia seguinte de suas informações. 

§ 7- Immedíatamente começarão a fazer por escrutínio secreto, e por cédulas, a nomea
ção de presidente, escolhido d'entre os eleitores; e apurados os votos pelos secretários e escru
tadores, será eleito, e publicado o que reunir a pluralidade relativa, de que se fará termo com as 
devidas explicações. Tomando o novo presidente posse (o que será em acto successivo; retirar-
se-ha o collegio eleitoral. 

§ 8̂  No seguinte dia, reunido e presidido o collegio, darão as commissões conta do que acha
ram nos diplomas. Havendo duvidas sobre elles, ou acerca de qualquer outro objecto, serão resolvi
das pelo presidente, secretario, escrutadores e eleitores; e a decisão é terminante. Achando-se porém 
legaes os diplomas, dirigir-se-ha o collegio á Igreja principal, aonde se celebrará (pela maior Digni
dade ecclesiastica) Missa solemne do Espirito Santo, e um dos oradores mais acreditados (que se não 
poderá escusar) fará um discurso análogo ás circumstancias; sendo as despezas feitas na forma do 
capitulo 32 § 6 ;̂ e finda esta acção religiosa, voltará immedíatamente ao logar do ajuntamento. 

CAPITULO V 
Da Eleição de Senadores 

§ 1- Achando-se o collegio reunido no logar indicado, procederá immedíatamente por esta 
primeira vez á eleição da Camará dos Senadores, cujos Membros serão vitalícios, e feita a sua 
proposta por eleição provincial. 

§ 2- Cada Província dará tantos Senadores, quantos forem metade de seus respectivos De-
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putados, com a differença que, quando o numero dos Deputados da província fôr impar, o nu
mero dos seus Senadores será metade do numero immediatamente menor. (Art. 41 da Constituição.) 

§ 3^ A Província que der um só Deputado, elegerá todavia o seu Senador, não obstante a 
regra acima estabelecida. (Art. 42 da Constituição.) 

§ 4- Esta eleição será feita por listas tríplices, das quaes Sua Magestade Imperial escolherá 
o terço da sua totalidade. Os logares, que vagarem, serão preenchidos pela mesma forma da pri
meira eleição por sua respectiva Provinda. (Arts. 43 e 44 da Constituição.) 

§ 5- Para ser Senador é necessário: 

1- Que seja cidadão brazileiro, e que esteja no gozo dos seus direitos políticos. 

2- Que tenha a idade de quarenta annos para cima. 

3- Que seja pessoa de saber, capacidade e virtudes, com preferencia os que tiverem feito 
serviço á Pátria. 

4- Que tenha de rendimento annual por bens, industria, commercio, ou emprego a quantia 
liquida de oitocentos mil réis. (Art. 45 da Constituição.) 

§ 6^ Lido o presente capitulo, e feita a pergunta determinada no Cap. 2- § 4-, se procederá 
a esta eleição, votando primeiro o presidente, os secretários, os escrutadores, e depois todos os 
eleitores por listas (que serão recolhidas em uma uma, nas quaes se contenha o triplo do numero 
dos Senadores, que pertencem á sua a respectiva Província; declarando marginalmente a cada 
um dos nomes a idade, emprego ou occupação, e rendimento exigido da pessoa nomeada 

§ 7- Entregues que sejam todas as listas para a eleição dos Senadores, mandará o presiden
te por um dos secretários contar, publicar, e escrever na acta o numero delias, apurando-se os 
votos pelo methodo estabelecido no Cap. 3- § 2-

§ 8- Terminada a leitura das listas, um dos secretários pelas relações indicadas publicará 
sem interrupção os nomes de todas as pessoas, que obtiveram votos para Senadores, formando-
se uma lista geral pela ordem dos números, desde o máximo até o mínimo, que será o objecto da 
acta da eleição com todas as mais circumstancias, que a acompanharam, a qual será assignada 
pela Mesa, e collegio eleitoral, em cuja presença se queimarão as referidas listas. 

§ 9̂  O livro desta acta ficará no archivo da Camará cabeça do districto, e delia se extrahi-
rão duas cópias authenticas pelo Escrivão da Camará, e concertadas por outro Escrivão, ou Ta-
bellião, se remetterão fechadas e selladas com a maior brevidade e segurança, uma para a Secre
taria de Estado dos Negócios do Império, e outra para a Camará da capital, onde se hão de apu
rar as eleições, acompanhadas uma e outra do officio do Secretario do collegio eleitoral, que se 
retirará, havendo naquelle dia por findos os seus trabalhos. 

CAPITULO VI 
Da Eleição dos Deputados 

§ 1- No dia immediato pelas oito horas da manhã, reunido o collegio no mesmo logar, de
pois de lido este capitulo, e feita a pergunta do Cap. 2- § 4-, se procederá á eleição dos Deputa
dos, votando primeiro o presidente, o secretario, e escrutadores, e todos os eleitores por listas, 
que serão recolhidas em uma urna, nas quaes se contenham os nomes, moradas, e empregos ou 
occupações de tantas pessoas, quantas são as que a Provinda deve dar á Camará dos Deputados, 
conforme a tabeliã inserta nestas Instrucções. 

§ 2- Todos os que podem ser eleitores são hábeis para ser Deputados. Exceptuam-se: 
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1- Os que não tiverem de renda liquida annual a quantia de quatrocentos mil réis por bens, 
industria, commercio ou emprego. 

2- Os estrangeiros, ainda que naturalisados sejam. 

3- Os que não professarem a Religião do Estado. 

§ 3- O Deputado deve ter a maior instrucção, reconhecidas virtudes, verdadeiro patriotis
mo, e decidido zelo pela causa do Brazil. 

§ 4- Os eleitores podem votar para Deputados nos mesmos indivíduos, em que votaram 
para Senadores, porque recahindo a escolha destes na terça parte da lista tríplice, ficariam ex
cluídos de um e outro cargo os dous terços da proposta, em que necessariamente se hão de com-
prehender os cidadãos beneméritos, taes quaes se devem considerar os que entram nessa eleição; 
até para que os eleitores tenham a mais ampla liberdade de votar em uma e outra. 

§ 5- Entregues que sejam todas as listas, se praticará o que está determinado no capitulo 3-
§ 22, e capitulo 5^ § 7^ 

§ 6r Depois de lida todas as listas, se executará litteralmente a disposição dos §§ 8̂  e 9̂  do 
capitulo antecedente. 

CAPITULO v n 
Da Eleição dos Membros dos Conselhos Provinciaes 

§ l- Em terceiro logar proseguirá o coUegio eleitoral no dia seguinte em acto successivo á 
eleição dos Membros dos Conselhos Geraes de Província, por listas, e decretado numero, como 
está disposto nos arts. 73, 74 e 75 da Constituição, guardando-se em tudo o mais o methodo das 
antecedentes eleições. 

CAPITULO v m 
Da Ultima Apuração dos Votos 

§ \° Recebidos pela Camará da capital todos os officios dos collegios eleitoraes das cida
des e villas de sua Província, imediatamente assignará o primeiro domingo, ou dia santo, que 
der o intervallo de cinco dias, e dahi para cima, para a apuração das ditas eleições, o que fará pu
blico por editaes, affixados nos logares do estylo, pelos quaes convide os eleitores da capital, 
pessoas da Governança, e Povo delia para assistirem á solemnidade deste acto. 

§ 2- No dia aprazado, reunida a Camará da capital com assistência de seu respectivo Presi
dente nos Paços do Conselho, ou no logar que mais convier, pelas oito horas da manhã, e com 
toda a publicidade, abrirá o Presidente os officios recebidos, relativamente á eleição dos Sena
dores; e fazendo conhecer aos circumstantes que elles estavam intactos, mandará contar, e escre
ver na acta o numero das authenticas remettidas. 

§ 32 E principiando o Presidente pela eleição dos Senadores, apurando-as com os Verea
dores e Procurador do Conselho pelo methodo estabelecido no capitulo 3^ § 2 ,̂ o Escrivão da 
Camará publicará sem demora ou interrupção alguma os nomes das pessoas e numero de votos 
que obtiveram para Senadores da Assembléa Nacional por aquella Província, formando-se desta 
eleição uma acta geral desde o numero máximo até o minimo, a qual será finalmente assignada 
pela mesma Camará e eleitores, que presentes se acharem. 

§ 42 Esta nomeação será regulada pela pluralidade relativa. Serão apurados para Senadores 
os que tiverem a maioria de votos, contando-se seguidamente desde o numero máximo até com
pletar o triplo dos Senadores que a Província deve dar, formando-se uma relação especial dos 
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nomes dos eleitos, com declaração do numero dos votos e as mais clausulas recommendadas no 
capitulo 32 § 62 

§ 52 Esta lista assim apurada (Subscripta pelo Escrivão e assignada pela Camará) será re-
mettida com officio da mesma Camará á Imperial Presença com toda a brevidade e segurança 
pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, para que Sua Magestade Imperial escolha 
da totalidade da lista tríplice o numero de Senadores que pertencem áquella Província; cujo re
sultado será participado á Camará pela mesma Secretaria de Estado para sua intelligencia, e po-
rem-se no livro das actas as verbas necessárias. 

Uma certidão authentica da acta geral desta eleição acompanhará a referida lista apurada. 

§ 62 No dia immediato da apuração dos Senadores, reunida da mesma sorte a Camará no 
logar indicado, e com a mesma publicidade, abrindo o Presidente os officios relativos á eleição 
dos Deputados da Assembléa Nacional, procederá, como está determinado nos §§ 2- e 32 deste 
capitulo. 

§ 72 A pluralidade relativa regulará igualmente esta eleição, de maneira que serão declara
dos Deputados da Assembléa Nacional os que tiverem a maioria de votos seguidamente até o 
numero dos que devem representar por sua respectiva Província: de que se fará termo especial, 
do qual se extrahirão cópias authenticas pelo Escrivão da Camará, para ser uma remettida á Se
cretaria de Estado dos Negócios do Império, e outra para servir de diploma ao Deputado nomea
do, acompanhando-o de um officio da Camará para identidade da pessoa que o apresenta, sem o 
que não será admitido a esse exercício. 

§ 82 Para supplentes dos Deputados nomeados ficam designadas, por agora, as pessoas 
que a estes se seguirem em numero de votos, constantes da acta geral, precedendo-se entre si 
pelo maior numero que cada um delles tiver; de maneira que, achando-se algum dos Deputados 
legitimamente impedido por ausência, moléstia prolongada, ou por ter sido nomeado Senador, a 
Camará da capital expedirá ao supplente um diploma igual aos que se passaram aos Deputados; 
acompanhando-o de um officio, em que declare que vai tomar na Assembléa logar como substi
tuto, ou por falta absoluta, ou durante o impedimento temporário; seguindo-se este methodo 
quando forem mais de um os legitimamente impedidos. 

§ 92 Apuradas as relações pelo modo determinado, e publicadas as eleições pelo Presiden
te, serão immediatamente os Deputados que presentes estiverem, e que facilmente se puderem 
chamar, acompanhados pela Camará, eleitores, pessoas da Governança, e Povo, conduzidos á 
Igreja principal, aonde se cantará solemne Te-Deum a expensas da mesma Camará, com o que 
fica terminado este solemne acto. 

§ 10. No dia immediato voltará a Camará ao mesmo logar para se apurar a eleição dos 
Membros dos Conselhos Geraes de Província; e abertos os officios qife lhes são relativos, proce-
der-se-ha em tudo o mais como está deliberado nos §§ 8̂  e 92 deste capitulo; e com a remessa 
dos diplomas aos eleitos se haverá por concluída esta acção. 

CAPITULO DC 
Providencias Geraes 

§ 12 Si a apuração de cada uma das eleições se não puder ultimar no mesmo dia até sol 
poste, o Presidente mandará recolher as relações e listas em um cofre de duas chaves, de que 
terá o Presidente uma, e o Secretario outra, o qual fará arrecadar em logar seguro, para no dia se
guinte ser aberto em mesa plena, e se proseguir na apuração dos votos. 

§ 2- Os Deputados da Assembléa Nacional receberão pelo Thesouro Publico de sua Pro-
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vincia seis mil cruzados, na forma do art. 39 da Constituição, e Decreto de 11 de Fevereiro do 
anno próximo passado; e no caso que haja alguma Provincia, que não possa de presente com 
essa despeza, será ella paga pelo cofre geral do Thesouro do Brazil, ficando debitada a Provincia 
auxiliada, para pagal-a quando, melhoradas suas rendas, o puder fazer. 

§ 3- Os Governos Provinciaes proverão aos transportes dos Deputados de suas respectivas 
Províncias, bem como ao pontual pagamento de suas mesadas, remettendo-as ao Thesouro Pu
blico. 

§ 4 - 0 subsidio dos Senadores será de tanto, e mais metade do dos Deputados, na forma 
do art. 51 da Constituição, tendo a opção, concedida no Decreto de 11 de Fevereiro do anno pró
ximo passado. 

§ 5- Os cidadãos brazileiros em qualquer parte, que existam, são elegíveis em cada distric-
to eleitoral para Deputados ou Senadores, ainda quando não sejam nascidos ou domiciliados na-
quella Provincia. (Art. 96 da Constituição.) 

§ 6̂  Quando qualquer fôr nomeado por duas ou mais Províncias conjunctamente, preferirá 
a da sua naturalidade; na falta desta, a da residência, e na falta de ambas, prevalecerá aquella em 
que tiver mais votos relativamente ao collegio que o elegeu. 

§ 7- Nenhum eleitor poderá nomear para Deputado, ou Senador seus ascendentes, ou 
descendentes, irmãos, tios e primos irmãos, sob pena de perder o voto activo e passivo. 

§ 82 No caso de empate nas apurações dos últimos votos, decidirá a sorte. 
§ 9- Si qualquer dos coUegios eleitoraes fôr negligente na remessa das suas authenticas, 

calculada esta demora pelas distancias, e tempo competente para sua reunião, a Camará da capi
tal officiará á da cabeça do districto, para que proponha os meios de accelerar esta importante 
diligencia, fazendo-lhe patente os graves inconvenientes, que se podem seguir da falta de cum
primento deste dever. 

§ 10. Os Governos Provinciaes e Commandantes das Armas respectivas prestarão o ne
cessário auxilio para que se facilite esta correspondência de umas com outras Camarás, e destas 
com o Ministério, afim de serem seus officios remettidos com brevidade e segurança. 

§ 11. Os Deputados poderão ser reeleitos de uma para outra Legislatura; e nenhum cida
dão poderá escusar-se de aceitar estas nomeações por esta vez, emquanto a Assembléa Legislati
va não organizar a Lei regulamentar, que deve servir de regra para as futuras eleições. 

§ 12. Todos os papeis e livros relativos a estas eleições mandará a Camará da capital em-
massar com seus competentes rótulos, para ficarem em guarda no seu archivo. 

§ 13. O exercício de qualquer emprego, á excepção dos de Conselheiro de Estado e de Mi
nistro de Estado, cessa interinamente, em quanto durarem as funcções de Deputado ou Senador. 

Paço em 26 de Março de 1824. - João Severiano Maciel da Costa. 
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DECRETO DE 9 DE AGOSTO DE 1827 

Ordena que os eleitores, nomeados para a 1- eleição de qualquer legisla
tura, sejam os competentes durante ella para proceder a eleição de Senadores e 
a de Deputados para substituir aos que forem nomeados Ministros de Estado. 

Tendo resolvido a Assembléa Geral Legislativa deste Império, que os eleitores nomeados 
para a primeira eleição de qualquer legislatura, sejam os competentes em toda a duração delia 
para proceder ás eleições ordenadas pelos arts. 29 e 44 da Constituição, mas que nas províncias, 
em que para este fim já se tiver procedido á nomeação de novos eleitores, compita a estes o fa
zer as referidas eleições na presente legislatura: Hei por bem sanccionar a mencionada resolução 
para seu devido cumprimento. 

O Visconde de S. Leopoldo, do Meu Conselho de Estado, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negócios do Império, o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos necessá
rios. Palácio do Rio de Janeiro em 9 de Agosto de 1827, 6̂  da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. 
Visconde de S. Leopoldo. 
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LEI DE 15 DE OUTUBRO DE 1827 

Creando os Juizes de Paz em cada Freguezia ou Capella Curada (1). 

Art. l- Em cada huma das Freguezias, e das Capellas filiaes curadas (1), haverá hum Juiz 
de Paz, e hum supplente para servir no seu impedimento (2), em quanto se não estabelecerem os 
districtos, conforme a nova divisão estatística do Império (1). 

ArL 2- Os Juizes de Paz serão electivos pelo mesmo tempo e maneira, por que se elegem 
os Vereadores dás Camarás (1). 

Art. 3- Podem ser Juizes de Paz os que podem ser eleitores (2). 
Art. 4- Ao eleito não approveitará escusa alguma, salvo doença grave e prolongada, ou 

emprego civil (3), e militar (4), que seja impossível exercer conjuntamente, devendo provar pe
rante a Camará a legitimidade destes impedimentos, para ella então chamar o immediato em vo
tos, afim de servir de supplente (1); e no caso contrario poderá ser constrangido, impondo-se-
Ihes as mesmas penas comminadas aos Vereadores. Aquelle porém, que tiver servindo duas ve
zes successivamente, poderá escusar-se por outro tanto tempo. 

Art. 5- Ao Juiz de Paz compete (2): 
1. Conciliar as partes, que pretendem demandar por todos os meios pacificos, que estive

rem ao seu alcance: mandando lavrar termo do resultado, que assignará com as Partes e Escri
vão. Para a concihação não se admittirá procurador (1), salvo por impedimento da parte, prova
do tal, que a impossibilite de comparecer pessoalmente, e sendo outro sim o procurador munido 
de poderes illimitados. 

2. Julgar pequenas demandas, cujo valor não exceda a 16$000 ouvindo as partes, e á vista 
das provas apresentadas por ellas; reduzindo-se tudo a termo na forma do § antecedente (2): 

3. Fazer separar os ajuntamentos, em que ha manifesto perigo de desordem; ou fazer vi-
gial-os afim que nelles se mantenha a ordem, e, em caso de motim, deprecar a força armada para 
rebatel-o, sendo necessário. A acção porém da tropa não terá lugar, senão por ordem expressa 
do Juiz de Paz, e depois de serem os amotinadores admoestados pelo mesmo trez vezes para se 
recolherem ás suas casas, e não obedecerem (1). 

4. Fazer pôr em custodia o bêbado durante a bebedice (2). 
5. Evitar as rixas, procurando conciliar as partes; fazer que não haja vadios, nem mendi

gos obrigando-os a viver de honesto frabalho, e corrigir os bêbados por vicios, turbulentos, e 
meretrizes escandalosas, que perturbão o socego publico, obrigando-os a assignar termo de bem 
viver, com comminação de pena; e vigiando sobre seu procedimento ulterior (3). 

6. Fazer destruir os quilombos, e providenciar a que se não formem (4). 
7. Fazer auto de corpo de delicto nos casos, e pelo modo marcados na Lei (5). 
8. Sendo indicado o delinquente, fazer conduzil-o á sua presença para intertogal-o á vista 
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dos factos existentes e das testemunhas, mandando escrever o resultado do interrogatório. E pro
vado com evidencia quem seja delinquente, fazer predel-o na conformidade da lei, remettendo-o 
immediatamente com o interrogatório ao Juiz Criminal respectivo (6). 

9. Ter huma relação dos criminosos para fazer prendel-os, quando se acharem no seu dis-
tricto; podendo em seguimento delles entrar nos districtos visinhos. E tendo noticia de algum 
criminoso em outro districto, avisar disso ao Juiz de Paz, e ao Juiz Criminal respectivo (7). 

10. Fazer observar as posturas policiaes das Camarás, impondo as penas delias aos seus 
violadores (8). 

11. Informar ao Juiz dos Orphãos á cerca do menor, ou desacisado, a quem fallecer o pai, 
ou que se achar abandonado pela ausência ou deleixo do mesmo. Infontiar igualmente ao mes
mo Juiz á cerca de direitos que comecem a existir a favor de pessoas que não exercerem plena
mente a administração de seus bens; e á cerca dos bens abandonados pela ausência de seus do
nos (1), falta, ou deleixo de seus procuradores. E em quanto o Juiz dos Orphãos não providen
ciar, acautelar o perigo, que possa haver, tanto sobre as pessoas, como sobre os bens, remetten-
do immediatamente ao respectivo Juiz o auto que a tal assumpto praticar. 

12. Vigiar sobre a conservação das matas e florestas publicas, onde as houver, e obstar nas 
particulares ao corte de madeiras reservadas por lei (2). 

13. Participar ao Presidente da Província todas as descobertas, que ou casualmente, ou em 
virtude de diligencias publicas ou particulares se fizerem no seu districto: de quaesquer produc-
ções úteis do reino mineral, vegetal, ou animal, remettendo-lhe as amostras. 

14. Procurar a composição de todas as contendas, e duvidas, que se suscitarem enlre mo
radores de seu districto, á cerca de caminhos particulares, atravessadouros, e passagens dos rios 
ou ribeirões; á cerca das aguas empregadas na agricultura ou mineração; dos pastos, pescas, e 
caçadas: dos limites, tapagens, e cercados das fazendas e campos: e á cerca finalmente dos dam-
nos feitos por escravos, familiares, ou animaes domésticos (3). 

15. Dividir o districto em quarteirões, que não conterão mais de 25 fogos, e nomear para 
cada hum delles hum official que o avise de todos os acontecimentos, e execute suas ordens (4). 

Art. 6. Cada Juiz de Paz terá hum Escrivão do seu cargo, nomeado e juramentado pela Ca
mará (1), cujo provimento será gratuito, e não estará sujeito a prestação alguma (2). 

Este Escrivão servirá igualmente de Tabelião de Notas, no seu districto somente (3), para 
poder fazer, e approvar testamentos, e perceberá os emolumentos devidos aos Escrivães e Tabel-
liães (1). No impedimento ou falta do Escrivão, servirá interinamente hum homem juramentado 
pelo Juiz de Paz (2). 

Art. 7 . 0 Juiz de Paz terá os mesmos emolumentos (3) que os Juizes de Direito. 

Art. 8. O Juiz de Paz não chamará pessoa alguma á sua presença (4) sem lhe declarar o 
fim para que, excepto em negocio de segredo, fazendo essa declaração. 

Art. 9. O Juiz de Paz, sendo desobedecido, fará conduzir o desobediente á sua presença; e 
mandará lavrar termo da desobediência, ouvindo summariamente o Réo: e sendo convencido, 
lhe imporá a pena de muita de 2 a 6$000, ou de 2 a 6 dias prisão, quando o desobediente não te
nha meio de satisfazer a multa. O Réo não será havido por desobediente, sem que lhe tenha sido 
intimado o mandado por escripto (5), e o Official tenha passado contra fé. 

Art. 10. O produto das multas impostas pelo Juiz de Paz será applicado ás despezas das 
Camarás. 

Art. 1 1 . 0 máximo das penas que pode impor o Juiz de Paz não excederá á multa de 
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30$000, e a prisão de 1 mez, e a Casa de Correcção (havendo no lugar ), ou officinas publicas 
por trezmezes(l). 

Art. 12. O termo de bem viver, e sentença que impõe pena, terá lugar em consequência de 
prova de 2 a 3 testemunhas com audiência da parte. E nestes dous casos poderá o Réo fazer per
guntas às testemunhas sobre seus depoimentos: e tanto estas como as respostas serão escriptas e 
assignadas (2). 

Art. 13. Quando o Juiz de Paz impozer qualquer pena, será o Réo, estando preso, conduzi
do com o processo perante o Juiz Criminal respectivo: e estando solto será notificado para com
parecer, e allegar a sua justiça, pena de revelia (3). 

Art. 14. O Juiz Criminal, convocando dous Juizes de Paz mais visinhos, confirmará, ou re
vogará a sentença, sem mais recurso (4). 

Art. 15. Ficão revogadas todas as Leis, que estiverem em opposição á presente. 
Com a rubrica de Sua Magestade Imperial - Visconde de S. Leopoldo. 
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DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1828 

Manda fazer as eleições para a próxima legislatura pelas instrucções de 
26 de Março de 1824, com certas declarações. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa 
Geral Legislativa: Far-se-hão as eleições para a próxima legislatura, e as que tiverem lugar, du
rante a mesma, pelas Instrucçõe.; de 26 de Março de 1824, com as seguintes declarações: 

1- Proceder-se-ha em cada província ás eleições primarias no mesmo dia em todas as as-
sembléas parochiaes, depois ás secundarias, também noutro determinado dia em todos os colle-
gios eleitoraes, para o que, assim como para as apurações nas Camarás das capitães, o Ministro 
e Secretario de Estado dos Negócios do Império na provincia onde estiver a Corte, e os Presi
dentes das demais províncias em Conselho, tendo em consideração as respectivas distancias, fi
xarão as devidas épocas, e darão as providencias, que convierem, para que as eleições se con
cluam legal e impreterivelmente dentro e_m seis me_zes, contados do recebimento do decreto da 
convocação, sob pena de perdimento dos empregos, que tiverem, e inhabilidade perpetua para 
quaesquer outros, se a demora na expedição das ordens fôr causa de se ellas não effectuarem no 
prefixo termo. 

2-.0 Ministro dos Negócios do Império, e os Presidentes, em Conselho, poderão estreitar 
os districtos eleitoraes já designados, multiplicando-os como mais convier. 

3- Os eleitores, que faltarem sem causa que os impossibilite, julgada tal pelos collegios 
eleitoraes, serão multados na quantia de 30$000 a 60$000, a juizo dos mesmos collegios, appli-
cados para a despeza dos estabelecimentos de intrucção publica do respectivo lugar. 

4- As mesas dos collegios eleitorais, que não remetterem em tempo o resultado de seus 
trabalhos ás Camarás, ou autoridades dos respectivos districtos, serão multadas pelo Governo na 
provincia onde estiver a Corte, e nas outras pelos Presidentes em Conselho, na quantia de 
300$0(X) a 600$000, rateados entre os seus membros, applicados para a despeza dos Cursos Ju
rídicos: na mesma pena incorrerão as Camarás das cabeças dos districtos, que não fizerem as 
competentes Pemessas para as Camarás das capitães; e estas quando não fizerem as apurações 
no tempo devido: as autoridades das cabeças dos districtos, que incorrerem na pena deste artigo, 
pagarão tanto como cada um dos membros das Camarás, que fôr condemnado. 

5- As mesas dos collegios eleitoraes, o Governo, e os Presidentes em Conselho, remette-
rão as listas dos multados na forma dos artigos precedentes, ás Camarás dos respectivos distric
tos; cujos procuradores farão a cobrança das multas perante as autoridades judiciarias do lugar. 

6^ As cópias, listas, e certidões, que receber O Ministro e Secretario de Estado dos Negó
cios do Império, em observância do capitulo 5-, § 9-, capitulo 6 ,̂ § 6 ,̂ capitulo 8̂ , §§ 5- e 7- das 
instrucções, serão pelo mesmo Ministro enviadas ás Camarás do Corpo Legislativo. 
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7- Todas as duvidas, e questões sobre a idoneidade dos elegíveis, ou suborno, relativos 
aos Senadores ou Deputados, serão decididas pelos collegios eleitoraes, e estes remetterão o ter
mo que de tudo se deve lavrar, com as necessárias clarezas, ás respectivas Camarás Legislativas, 
para julgarem definitivamente. 

8- Quando se nomear o Presidente de que falia o art. 7- do capitulo 4̂  das intrucções, se
rão também nomeados, por escrutínio, os Secretários e Escrutadores, que hão de servir em a 
nova mesa. 

José Clemente Pereira, do Meu Conselho, Ministi-o e Secretario de Estado dos Negócios 
do Império, o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos necessários. Palácio do 
Rio de Janeiro em 29 de Julho de 1828,7- da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. 
José Clemente Pereira. 
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LEI DE 12 DE OUTUBRO DE 1828 

Dá nova forma às Câmaras Municipais, marca suas atribuições, e o pro
cesso para a sua eleição, e dos Juizes de Paz 

D. Pedro I, por Graça de Deus, e unânime aclamação dos povos, Imperador Constitucional 
e Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos súditos, que a Assembéia Geral 
decretou, e Nós queremos a Lei seguinte: 

TITULO I 
Forma da Eleição das Câmaras 

Art. 12- As Câmaras das cidades se comporão de nove membros, e as das vilas de sete, e 
de um secretário. 

Art. 22 - A eleição dos membros será feita de quatro em quatro anos, no dia 7 de setem
bro, em todas as paróquias dos respectivos termos das cidades ou vilas, nos lugares que as Câ
maras designarem, e que 15 dias antes anunciarão por editais afixados nas portas principais das 
ditas paróquias. 

Art. 32 - Têm voto na eleição dos Vereadores os que têm voto na nomeação dos eleitores 
de paróquia, na conformidade da Constituição (arts. 91 e 92). 

Art. 4- - Podem ser Vereadores todos os que podem votar nas Assembleias paroquiais, 
tendo dois anos de domicílio dentro do termo. 

Art. 52 - No domingo que preceder pelo menos quinze dias, ao em que deve proceder-se à 
eleição, o Juiz de Paz da paróquia fará publicar e afixar nas portas da igreja matriz e das capelas 
filiais delas a lista geral de todas as pessoas da mesma paróquia que têm direito de votar, tendo 
para esse fim recebido as listas parciais dos outros Juizes de Paz, que houver nos diferentes dis
tritos, em que a sua paróquia estiver dividida 

Nos lugares onde se não tiverem ainda criado os Juizes de Paz, farão os párocos as listas 
gerais, e as publicarão pela maneira determinada: recebendo as listas parciais dos capelães das 
filiais. 

Art. 6r-0 que se sentir agravado por ter sido indevidamente incluído na lista dos votan
tes, ou dela excluído, poderá apresentar a sua queixa motivada à Assembleia eleitoral, logo que 
se reunir; e a Assembleia conhecendo, e decidindo definitivamente sem recurso, se achar ser 
justificada a queixa, e ter havido dolo naquele, que lhe deu lugar, o multará na quantia de 
30$000 para as despesas da Câmara, a que remeterá a relação dos multados. 

Art. 7- - Reunidos os cidadãos no dia decretado e nos lugares que se designarem, depois 
que se tiver formado a Mesa na conformidade das instruções, que regulam as Assembleias paro-
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quiais para eleição dos membros das Câmaras Legislativas, cada um dos votantes entregará ao 
Presidente um cédula, que contenha o número de nomes de pessoas elegíveis, correspondente ao 
dos Vereadores, que se houverem de eleger, e que será assinada no verso, ou pelo mesmo votan
te ou por outro a seu rogo, e fechada com um rótulo, dizendo - Vereadores para a Câmara da ci
dade de ... ou vila de ... imediata, e sucessivamente entregará outra cédula, que contenha os no
mes de duas pessoas elegíveis, uma para Juiz de Paz e outra para suplente do distrito, onde estes 
houverem de servir e será do mesmo modo assinada, e fechada com rótulo, dizendo - Juiz de 
Paz, e suplente da paróquia de... ou capela de ... 

ArL 8- - Os que não puderem ir pessoalmente por impedimento grave, mandarão as cédu
las em carta fechada ao Presidente da Assembleia declarando o motivo por que não compare
cem. 

Art. 9- - Todo cidadão com direito de votar que não concorrer pessoalmente a dar a sua 
cédula, ou não a mandar, sem legítimo impedimento participado ao Presidente da Assembleia 
paroquial e aquele cujo impedimento for declarado improcedente pela Mesa da dita Assembleia, 
a quem compete o Juizo a tal respeito, será condenado em lOSOOO para as obras públicas; e o 
pagamento será promovido pelo Procurador da Câmara perante o Juiz de Paz respectivo, debai
xo de sua responsabilidade. Para este fim a Mesa remeterá à Câmara respectiva a relação dos 
multados. 

Art. 10 - Recebidas as cédulas dos votantes, a Mesa remeterá fechadas as que respeitam 
aos Vereadores com ofício, em que se declare o número delas, à respectiva Câmara, a qual, logo 
que houver recebido as de todas as paróquias de seu termo, as apurará a portas abertas em dia 
que deverá designar e fazer público por editais. 

Art. II - A Mesa, com os assistentes antes de se dissolver, procederá ao exame e apura
ção dos votos para Juizes de Paz e seus suplentes, separando as cédulas segundo os distritos de 
cada um dos votantes, e declarará, depois de apurados os votos, os que saírem eleitos, pela 
maioria para os mesmos distritos, participando a eleição por ofício à respectiva Câmara. 

Art. 12 - Feita a apuração das cédulas remetidas à Câmara pelo modo sobredito, os que 
obtiverem maior número de votos serão os Vereadores. A maioria dos votos designará qual é o 
Presidente, segundo a Constituição, art. 168. 

Art. 1 3 - 0 Secretário, e nesta primeira eleição o Escrivão da Câmara, lavrará a ata, a qual 
assinada por ele e pelos membros da Câmara, será guardada no arquivo, juntamente com as cé
dulas, que se queimarão depois da seguinte eleição. No prazo de três dias será remetida a cada 
um dos Vereadores uma carta oficial, com a cópia autêntica, assinadas ambas pelos membros da 
Câmara. 

Art. 14 - Igualmente participará à Câmara os nomes dos Vereadores, e o número de votos 
que cada um obteve, à Secretaria de Estado dos Negócios do Império na Província do Rio de Ja
neiro, e nas outras dos Presidentes. 

Art. 15 - A Câmara que não fizer expedir e entregar aos Vereadores eleitos as atas da sua 
eleição, pagará 200$000 para as despesas das obras públicas, divididos pro rata, entre seus 
membros. 

Art. 16 - No dia I- de dezembro os Vereadores eleitos enviarão à Câmara os seus títulos 
e, sendo conferidos e parecendo legais, o Secretário, e nesta primeira eleição o Escrivão, partici
pará aos mesmos Vereadores para que venham tomar posse. 

Art. 17 - No dia 7 de janeiro se apresentarão na Câmara os novos Vereadores e prestarão 
o juramento pela maneira seguinte: "Juro aos Santos Evangelhos desempenhar as obrigações de 
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Vereador da cidade ou vila de tal... de promover quanto em mim couber, os meios de sustentar a 
felicidade pública", depois do que tomarão posse dos lugares que lhes competirem. 

Art. 18 - Os Vereadores podem ser reeleitos, mas poderão escusar-se, se a reeleição for 
imediata. 

Art. 19 - Ao eleito não aproveitará motivo de escusa, exceto: 

1-) enfermidade grave ou prolongada; 

2°) emprego civil, eclesiástico ou militar, cujas obrigações sejam incompatíveis de se 
exercerem conjuntamente. 

Art. 20 - Aquele que se escusar representará à Câmara os motivos que justificam a escu
sa; e se ela julgar legais, assim o declarará, e mandará no mesmo ato tirar pelo Secretário cópias 
da ata da apuração, e da em que for atendida a escusa, com declaração dos motivos alegados, e 
com ofício as fará àquele, que tiver a maioria de votos, depois dos já apurados, o qual achando 
que a escusa é dolosa da parte do escusado, o poderá representar à mesma Câmara, de cuja deci
são haverá recurso nas províncias para o Presidente, e na capital para o Ministro dos Negócios 
do Império. Este método de substituição se guardará acontecendo morrer ou ficar impedido al
gum dos Vereadores que tiver aceitado. 

Art. 21 - A Câmara que, dentro do prazo de oito dias depois de apresentada a escusa, não 
executar a disposição do artigo antecedente será multada em 200$ na forma do art. 15. 

Art. 22 - Em todos os casos, em que acontecer empate entre dois, ou mais eleitos, entrarão 
os nomes dos que tiverem igual número de votos em uma uma, e decidirá a sorte. 

Art. 23 - Não podem servir de Vereadores conjuntamente no mesmo ano, e na mesma ci
dade ou vila, pai, filho, irmãos ou cunhados, enquanto durar o cunhadio, devendo no caso de se
rem nomeados, preferir o que tiver maior número de votos. 

TÍTULO n 
Funções Municipais 

Art. 24 - As Câmaras são corporações meramente administrativas e não exercerão jurisdi
ção alguma contenciosa. 

Art. 25 - As Câmaras farão em cada ano quatro sessões ordinárias de três em três meses, 
no tempo que elas marcarem, e durarão os dias que forem necessários; nunca menos de seis. 

Art. 26 - Ocorrendo algum negócio urgente, e que não admita demora, o Presidente pode
rá convocar a Câmara extraordinariamente. 

Art. 27 - Achando-se reunidos nas cidades ou vilas cinco Vereadores, poderão deliberar; a 
maioria de votos decide, e no caso de empate, terá o Presidente voto de qualidade para o desempate. 

Art. 2 8 - 0 Vereador que tiver impedimento justo o fará constar ao Presidente; e se faltar 
sem justificado motivo, pagará nas cidades por cada 4$ rs., e nas vilas 2$ rs. para as obras do 
Conselho, que o Secretário carregará logo em receita. Faltando os Vereadores atuais, chamar-se-
ão os imediatos em votos, quando o impedimento passar de quinze dias, ou a urgência e impor
tância dos negócios exigir o número completo dos Vereadores. 

Art. 29 - No dia marcado para princípio de cada uma das sessões ordinárias, se reunirão 
os Vereadores às nove horas da manhã na casa da Câmara, e aí, a portas abertas, havendo assen
tos para os espectadores que concorrem diariamente, o Presidente no topo da mesa, tendo aos la
dos os Vereadores assentados sem distinção, nem precedências, dará princípio à sessão pelas pa
lavras - Abre-se a sessão. 
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Art. 30 - As sessões durarão cada dia, praticadas as mesmas formalidades, o tempo que for 
necessário para a discussão, e propostas das matérias, que nela devem ter lugar; não excedendo po
rém o de quatro horas. Termina-se a sessão pelas palavras do Presidente - Fecha-se a sessão. 

Art 31 - Aberta a sessão, o Presidente declarará a matéria da discussão, manterá a ordem 
nela, dando a palavra ao que primeiro a pedir, e fazendo observar a decência e civilidade entre 
os Vereadores e espectadores. 

Art. 32 - Se algum Vereador não quiser voltar à ordem o Presidente o mandará calar; e 
não obedecendo, o fará sair da sala, consultando primeiramente os outros Vereadores; ou levan
tará a sessão, quando a nada se queira sujeitar. Nesse caso a Câmara na sessão seguinte delibera
rá se deve o Vereador ser, ou não, admitido e sendo resolvido pela negativa, se chamará o ime
diato, salvo o recurso ao Conselho Geral da Província, ou ao Conselho da Presidência, enquanto 
aquele não estiver em exercício. 

Art. 33 - Qualquer dos Vereadores e o Presidente pode propor e discutir o que lhe parecer 
conveniente ao desempenho das suas atribuições, e o fará por escrito, com assinatura e data. 

Art. 34 - Tendo falado os Vereadores que quiserem sobre a matéria, o Presidente a porá à vo
tação dando também o seu voto por último, e o que a maioria decidir se tomará como resolução. 

Art. 3 5 - 0 Secretário, que estará junto à Mesa, lavrará a ata, declarando nela os objetos 
expostos à discussão, as propostas e emendas, que se apresentaram, e por quem; a final decisão, 
e os nomes dos que votaram, pró e contra; e esta ata será assinada pelo Presidente e todos os 
Vereadores presentes. 

Art. 36 - Se na discussão algum Vereador faltar à ordem e civilidade, e o Presidente o não 
chamar a ela, qualquer dos outros Vereadores poderá requerer-lhe que faça, e havendo dúvida 
sobre a resolução do Presidente, a Câmara decidirá por votos. 

Art. 3 7 - 0 Vereador que precisar de algum tempo de licença, a poderá obter da Câmara; 
tendo a Câmara sempre em atenção o número dos Vereadores existentes, o estado dos negócios 
públicos e a urgência dos motivos alegados. 

An. 38 - Nenhum Vereador poderá votar em negócio de seu particular interesse, nem dos 
seus ascendentes, ou descendentes, ou cunhados, enquanto durar o cunhadio. Igualmente não 
votarão aqueles que jurarem ter suspeição. 

Art. 39 - As Câmaras, na sua primeira reunião, examinarão os provimentos e posturas 
atuais para propor ao Conselho Geral o que melhor convier aos interesses do Município; fican
do, depois de aprovados, sem vigor todos os mais. 

Art 40 - Os Vereadores tratarão nas vereações dos bens e obras do Conselho, do governo 
económico e policial da terra; e do que neste ramo for à prova dos seus habitantes. 

Art. 41 - Cuidarão saber o estado em que se acham os bens e obras do Conselho, para rei
vindicarem os que se acharem alheados contra a determinação das leis, e farão repor no antigo 
estado as servidões e caminhos públicos, não consentindo de maneira alguma que os proprietá
rios dos prédios usurpem, tapem, estreitem ou mudem a seu arbítrio as estradas. 

Art. 42 - Não poderão vender, aforar ou trocar bens e móveis do Conselho sem autoridade 
do Presidente da Província em Conselho, enquanto se não instalarem os Conselhos Gerais, e na 
Corte sem a do Ministro do Império, exprimindo os motivos e vantagens da alienação, afora
mento ou troca com a descrição topográfica e avaliação dos peritos dos bens que se pretendem 
alienar, aforar ou trocar. 

Art. 43 - Obtida a faculdade, as vendas se farão sempre em leilão público, e a quem mais 
der, excluídos os oficiais que servirem então nas Câmaras, e aqueles que tiverem feito a propos-
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ta, e exigindo-se fianças idóneas, quando se fizerem a pagamentos, por se não poderem realizar 
logo a dinheiro, pena de responsabiUdade pelo prejuízo daí resultante. 

Art. 44 - Da mesma forma, e com as mesmas cautelas e responsabilidade prescritas no ar
tigo antecedente se farão os arrendamentos dos bens dos Conselhos; mas estes contratos pode
rão as Câmaras celebrar por deliberação sua e serão confirmados pelos presidentes das Provín
cias em Conselho, e na Corte pelo Ministro do Império. 

Art. 45 - Quando acharem não ser a prol dos Conselhos, que se alienem, ou arrendem os 
bens, mandá-los-ão aproveitar, pondo neles bons administradores para que venham à melhor ar
recadação, ficando os ditos Vereadores responsáveis pela falta de execução. 

Art. 46 - A Câmara dará anualmente conta ao Conselho Geral, depois que as tiver tomado 
ao Procurador, fazendo-se então publicar pela imprensa, onde a houver; e na falta por editais afi
xados nos lugares públicos, e o Conselho Geral proverá sobre elas como achar conveniente. 
Aparecendo algum alcance, proceder-se-á imediatamente à sua arrecadação assim como a das 
rendas, e quaisquer dívidas que se deixarão de cobrar, pena de responderem pelos prejuízos re
sultantes de sua neghgência. 

Art 47 - Poderão ajustar de empreitada as obras que se houverem de fazer, metendo-as 
primeiramente em pregão para preferirem aqueles que se oferecerem por menor preço, prece
dendo vistoria legal, publicação do plano e sua avaliação: e na falta de empreiteiros, as poderão 
fazer por jornal. E quando as obras forem de grande importância, e alguns sócios, ou empreen
dedores se oferecerem a fazê-las, percebendo algumas vantagens para sua indenização, enviarão 
as propostas aos Conselhos Gerais da Província. 

Art. 48 - Farão pór em boa guarda todas as rendas, foros, coimas e mais coisas, que à Câ
mara pertençam em arca forte de três chaves, das quais uma estará em poder do Presidente, ou
tra do Fiscal, outra do Secretário. 

Art. 49 - Igualmente mandarão fazer os cofres e armários precisos, não os havendo, para a 
guarda dos documentos das eleições, escrituras e mais papéis que formam o arquivo da Câmara, 
e onde se tenham os livros das vereações, tombos e quaisquer outros; os quais todos devem ser 
numerados e rubricados pelo Presidente gratuitamente, com seus termos de abertura e encerra
mento. 

Art. 50 - Os livros indispensáveis são: um para o registro das posturas em vigor e outro 
em que se registre a presente lei e todos os artigos das que se forem publicando que disserem 
respeito às Câmaras. 

Art. 51 - Requererão aos Juízes territoriais que lhes façam os tombamentos de seus bens, 
a quem fica pertencendo esta jurisdição, e geralmente defenderão perante as Justiças seus dire-
tos para que Ih'os façam manter, não fazendo sobre eles avença alguma. 

Art. 52 - Não poderão quitar coima nem dívida alguma do Conselho, sob pena de nulida
de e de pagarem o duplo. 

Art. 53 - A Câmara da Capital dará posse e juramento ao Presidente da Província de que 
se lavrará termo, que será assinado pelo mesmo Presidente e Vereadores presentes, e a comuni
cará às Câmaras da Província para que se faça pública por editais. 

Art. 54 - Do mesmo modo às Câmaras respectivas pertence reconhecer os títulos de todos 
os empregados que não tiverem superiores no lugar, a quem compita esse reconhecimento e 
fazê-los registrar, tomar-lhes juramento e fazer publicar por editais a sua posse. 

Art. 55 - As Câmaras compete repartir o termo em distritos, nomear os seus oficiais e dar-
Ihes títulos, e dar título aos Juízes de Paz, e fazer publicar por editais os nomes e empregos des
tes funcionários. 
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Art 56 - Em cada reunião, nomearão uma comissão de cidadãos probos, de cinco pelo 
menos, a quem encarregarão a visita das provisões civis, militares, eclesiásticas, dos cárceres 
dos conventos dos regulares e de todos os estabelecimentos públicos de caridade para informa
rem de seu estado e dos melhoramentos que precisam. 

Art. 57 - Tomarão por um dos primeiros trabalhos fazer construir ou consertar as praças 
públicas, de maneira que hajam nelas a segurança e comodidade, que promete a Constituição. 

Art. 58 - Darão parte anualmente, ou quando convier, ao Presidente da Província e Conse
lho Geral das infrações da Constituição e das prevaricações ou negligências de todos os empre
gados. 

Art. 59 - Participarão ao Conselho Geral os maus tratamentos e atos de crueldade, que se 
costumam praticar com escravos, indicando os meios de preveni-los. 

Art. 60 - Promoverão as eleições dos membros das Câmaras Legislativas, da maneira que 
as determinar a lei. 

Art. 61 - Serão assinantes dos Diários dos Conselhos Gerais da Província, dos das Câma
ras Legislativas e dos periódicos que contenham os extratos das sessões das Câmaras Munici
pais da Província, se os houverem. 

Art. 62 - Farão publicar anualmente pela imprensa, onde melhor lhes convier, um extrato 
de todas as resoluções tomadas com as declarações especificadas nas atas. 

Art. 63 - Darão aos Deputados e Senadores da Província, a que pertencerem, as informa
ções que eles pedirem e todas as que julgarem precisas, ainda que se não peçam. 

Art. 64 - As deliberações das Câmaras, que se dirigirem ao Conselho Geral, ou sejam pro
postas, criação, revogação, ou alteração de uma lei peculiar; estabelecimento de uma nova obri
gação para o Município com o nome de postura, òu qualquer objeto da sua competência, bem 
como as representações às autoridades superiores, serão assinadas por toda a Câmara. 

Nas que tiverem por objeto ordenar o cumprimento das suas posturas e os das leis, cuja 
execução esteja a seu cargo, bastará que os ofícios sejam assinados pelo Presidente e secretário. 

Art 65 - No que pertence às Câmaras, e desempenho de suas aU-ibuições, nenhuma juris
dição e ingerência terão os Corregedores das Comarcas. 

TÍTULO n 
Posturas Policiais 

Art. 66 - Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito à polícia e economia das povoações e 
seus termos, pelo que tomarão deliberações, e proverão por suas posturas sobre os objetos seguintes: 

1 - Alinhamento, limpeza, iluminação e desempachamento de ruas, cais e praças, conser
vação e reparos de muralhas feitas para segurança dos edifícios e prisões públicas, calçadas, 
pontes, fontes, aquedutos, chafarizes, poços, tanques e quaisquer outras construções em benefí
cio comum dos habitantes, ou para decoro e ornamento das povoações. 

2 - Sobre o estabelecimento de cemitérios fora do recinto dos templos, conferindo a esse 
fim com a principal autoridade eclesiástica do lugar; sobre o esgotamento de pântanos e qual
quer estagnação de águas infectas; sobre a economia e asseio dos currais e matadouros públicos; 
sobre a colocação de curtumes; sobre os depósitos de imundícies e quanto possa alterar e cor
romper a salubridade da atmosfera. 

3 - Sobre edifícios ruinosos, escavações e precipícios nas vizinhanças das povoações; 
mandando-lhes pôr divisas para advertir os que transitam; suspensão e lançamento de corpos, 
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que possam prejudicar ou enxovalhar aos viandantes; cautela contra o perigo proveniente da di
vagação dos loucos, embriagados, de animais ferozes ou danados e daqueles que, correndo, po
dem incomodar os habitantes, providências para acautelar e atalhar os incêndios. 

4 - Sobre as vozerias nas ruas em horas de silêncio, injúrias e obscenidades contra a moral 
pública. 

5 - Sobre os daninhos e os que trazem gado solto sem pastor em lugares aonde possam 
causar qualquer prejuízo aos habitantes ou lavouras, extirpação de répteis, venenosos ou quais
quer animais e insetos devoradores das plantas; e, sobretudo, o mais que diz respeito à polícia. 

6 - Sobre construção, reparo e conservação das estradas, caminhos plantações de árvores 
para preservação dos seus limites à comunidade dos viajantes, e das que forem úteis para sustenta
ção dos homens e dos animais, ou sirvam para a fabricação de pólvora e outros objetos de defesa 

7 - Proverão sobre lugares, onde pastem e descansem os gados para consumo diário, en
quanto os Conselhos os não tiverem próprios. 

8 - Protegerão os criadores e todas as pessoas que trouxerem seus gados para os vende
rem, contra quaisquer opressões dos empregados dos Registros, e currais dos Conselhos aon
de haja, ou dos marchantes e mercadores deste género, castigando com multas e prisão, nos 
termos do título terceiro, art. 71, os que lhes fizerem vexames e acintes para os desviarem do 
mercado. 

9 - Só nos matadouros públicos ou particulares, com licença das Câmaras, se poderão ma
tar e esquartejar as reses; e calculado o arrobamento de cada uma rês, estando presentes os Exa-
tores dos direitos impostos sobre a carne, permitir-se-á aos donos dos gados conduzi-los depois 
de esquartejados, e vendê-los pelos preços que quiserem e onde bem lhes convier, contanto que 
o façam em lugares patentes, em que a Câmara possa fiscalizar a limpeza e salubridade dos ta
lhos e da carne, assim como a fidelidade dos pesos. 

10 - Proverão iguahnente sobre comodidade das feiras e mercados, abastança e salubrida
de de todos os mantimentos e outros objetos expostos à venda pública, tendo balança de ver o 
peso e padrões de todos os pesos e medidas para se regularem as aferições; e sobre quanto possa 
favorecer a agricultura, comércio e indústria dos seus distritos, abstendo-se absolutamente de ta
xar os preços dos géneros, ou de lhes pôr outras restrições à ampla liberdade, que compete a 
seus donos. 

11 - Excetua-se a venda da pólvora e de todos os géneros suscetíveis de explosões e fabri
cos de fogos de artifício, que pelo seu perigo só se poderão vender, e fazer nos lugares marcados 
pelas Câmaras e fora do povoado, para o que se fará a conveniente postura, que imponha conde
nação aos qUe a contravierem. 

12 - Poderão autorizar espetáculos públicos nas ruas, praças e arraiais, uma vez que não 
ofendem à moral pública, mediante alguma módica gratificação para as rendas dos Conselhos, 
que fixarão por suas posturas. 

Art. 67 - Cuidarão os Vereadores, além disto, em adquirir modelos de máquinas e instru
mentos rurais ou das artes, para que se façam conhecidos aos agricultores industriosos. 

Art. 68 - Tratarão de haver novos animais úteis ou de melhorar as raças dos existentes, as
sim como de ajuntar sementes de plantas interessantes e árvores frutíferas ou prestadias para as 
ditribuirem pelos lavradores. 

Art. 69 - Cuidarão no estabelecimento e conservação das casas de caridade para que se 
criem expostos, se curem os doentes necessitados e se vacinem todos os meninos do Distrito, e 
adultos que o não tiverem sido, tendo médico ou cirugião de partido. 
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Art. 70 - Terão inspeção sobre as Escolas de primeiras letras, e educação, e destino dos 
órfãos pobres, em cujo número entram os Expostos; e quando estes Estabelecimentos e os de 
Caridade, de que trata o art. 69, se achem por Lei , ou de fato encarregados em alguma Cidade 
ou Vila a outras autoridades individuais, ou coletivas, as Câmaras auxiliarão sempre quando es
tiver de sua parte para a prosperidade, e aumento dos sobreditos estabelecimentos. 

Art. 71 - As Câmaras deliberarão em geral sobre os meios de promover e manter a tran
quilidade, segurança, e saúde, e comodidade dos habitantes; o asseio, segurança, elegância, e re
gularidade externa dos edifícios, e ruas das povoações, e sobre estes objetos formarão as suas 
Posturas, que serão publicadas por Editais, antes e depois de confirmadas. 

ArL 72 - Poderão em as ditas suas Posturas cominar penas até oito dias de prisão, e 
30$000 de condenação, as quais serão agravadas nas reincidências até 30 dias de prisão e 
60$000 de multa. As ditas Posturas só terão vigor por um ano enquanto não forem confirmadas, 
a cujo fim serão levadas aos Conselhos Gerais, que também as poderão alterar, ou revogar. 

Art 73 - Os Cidadãos, que se sentirem agravados pelas deliberações, acórdãos, e Posturas 
das Câmaras, poderão recorrer para os Conselhos Gerais, e na Corte para a Assembleia Geral 
Legislativa, e aos Presidentes das Províncias, e por estes ao Governo quando a matéria for mera
mente económica e administrativa. 

TÍTULO m 
Aplicação das Rendas 

Art. 74 - Não despenderão as rendas dos Conselhos senão em objetos próprios de suas 
atribuições, nem darão aos Juízes ou outros Empregados senão o que por Lei estiver determina
do, ou no futuro for ordenado pelo Poder Legislativo. 

Art. 7 5 - 0 Procurador não fará despesa, que não seja autorizada por Postura, ou determi
nada por deliberação da Câmara. 

Art 76 - Não podendo prover a todos os objetos de suas atribuições, preferirão aqueles 
que forem mais urgentes; e nas Cidades, ou Vilas, onde não houver Casas de Misericórdia, aten
tarão principalmente na criação dos Expostos, sua educação, e dos mais órfãos pobres e desam
parados. 

Art. 77 - Geralmente proporão ao Conselho Geral da Província, tanto os meios de aumen
tar suas rendas, como a necessidade, ou utilidade de fazer delas alguma extraordinária aplicação. 

ArL 78 - É proibido porém todo ajuntamento para tratar, ou decidir negócios não com
preendidos neste Regimento, como proposições, deliberações, e decisões feitas em nome do 
povo, e por isso nulos, incompetentes, e contrário à Constituição, art. 167, e muito menos para 
depor autoridades, ficando entendido, que são subordinadas aos Presidentes das Províncias, pri
meiros administradores delas. 

TÍTULO IV 
Dos Empregados 

Art. 79 - A Câmara nomeará o seu Secretário, o qual terá a seu cargo a escrituração de 
todo o expediente dela, passará as certidões que lhe forem pedidas, sem precisão de despacho, 
levando por ela os emolumentos taxados por Lei aos Escrivães; e terá em boa guarda e arranjo 
os livros da Câmara, e quanto pertencer ao Arquivo, pelo que receberá uma gratificação anual, 
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paga pelas rendas do Conselho. Será conservado, enquanto bem servir. Os Escrivães atuais ser
virão de Secretários durante os seus títulos. 

ArL 80 - A Câmara nomeará um Procurador, que será afiançado, ou por elas mesma de
baixo de sua responsabilidade, ou por fiador idóneo na proporção das rendas, que tem de arreca
dar; e servirá por quatro anos. 

ArL 81 - Ao procurador compete: 

Arrecadar, e aplicar as rendas, e multas destinads às despesas do Conselho. 

Demandar perante os Juízes de Paz a execução das Posturas, e a imposição das penas aos 
contraventores delas. 

Defender os direitos da Câmara perante as Justiças Ordinárias. 

Dar conta da Receita e Despesa todos os trimestres no princípio das sessões. 

Receberá seis por cento de tudo quanto arrecadar; se este rendimento porém for superior 
ao trabalho, a Câmara convencionará com o Procurador sobre a gratificação merecida. 

ArL 82 - Nomeará a Câmara um Porteiro, sendo necessário, um ou mais Ajudantes deste, 
encarregados da execução de suas ordens, e serviço da Casa com uma gratificação paga pelas 
rendas do Conselho. 

ArL 83 - Também nomeará a Câmara um ou mais Fiscais e seus suplentes para servirem 
durante os quatro anos, assim estes como os nomeados no artigo precedente, servindo uma vez, 
não poderão ser constrangidos a tomar a servir senão depois de passados outros quatro anos. 

ArL 84 - Quando o Termo da Cidade, ou Vilas compreender mais de uma Freguesia, ou 
tiver Capelas Curadas, nomeará a Câmara para cada uma delas, sendo necessário o Fiscal com 
seu Suplente ou independente ou sujeito ao da Cidade, ou Vila, como julgar mais conveniente. 

ArL 85 - Aos Fiscais, e aos Suplentes, na falta, compete: 

Vigiar a observância das Posturas da Câmara promovendo a sua execução pela advertên
cia aos que forem obrigados a elas, ou particularmente ou por meio de Editais. 

Ativar o Procurador no desempenho de seus deveres. 

Executar as ordens da Câmara. 

Dar-lhe parte em cada reunião do estado da sua administração, e de tudo quanto julgarem 
conveniente. Para o expediente, no desempenho destes seus deveres, se servirão do Secretário, e 
o Porteiro da Câmara. 

ArL 86 - Serão responsáveis os Fiscais e seus Suplentes no tempo em que servirem, pelos 
prejuízos ocasionados por sua negligência; e se esta for julgada grave pela Câmara, ou continua
da, serão por ela multados na quantia de 10$ a 30$000 demandados perante os Juízes de Paz se 
recusarem pagar. 

ArL 87 - Os Fiscais nas capitais das Províncias receberão uma gratificação paga pelas 
rendas do Conselho, e aprovada pelo Conselho Geral ou pelo Governo, sendo na Corte. 

ArL 88 - Os Juízes de Paz são os privativos para julgarem as multas por contravenções às 
Posturas das Câmaras e requerimento dos Procuradores delas, ou das partes interessadas; e no 
processo seguirão o disposto nas Leis que regularem suas atribuições, dando em todos os casos 
apelação na forma das mesmas Leis, se a parte o requerer, logo que se lhe intimar sentença. 

ArL 89 - Em todos os casos, em que esta Lei manda às Câmaras, que se dirijam aos Presi
dentes, devem elas, na Província, onde estiver a Corte, dirigir-se ao Ministro do Império; nela 
também se dirigirão à Assembleia Geral nos casos, em que nas demais Províncias houverem de 
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dirigir-se aos Conselhos Gerais; e enquanto estes se não instalarem farão suas vezes os das Pro
víncias. 

Art. 90 - Ficam revogadas todas as leis, alvarás, decretos, e mais resoluções, que dão às 
Câmaras outras atribuições, ou lhes impõem obrigações diversas das declaradas na presente Lei 
e todas as que estiverem em contradição à presente. 

IMPERADOR - com rubrica e guarda. 
José Clemente Pereira. 
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DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1830 

Determina que as qualidades exigidas nos eleitores parochiaes sejam ava
liadas na consciência dos votantes. 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa 
Geral Legislativa: 

Art. 1- As qualidades exigidas nos eleitores parochiaes pelo § 7- do capítulo 1- das Instru
ções de 26 de Março de 1824 devem ser avaliadas na consciência dos votantes. 

Art. 2- Nenhuma duvida, ou questão, poderá suscitar-se acerca de taes qualidades. 
Art. 7>- Está sem vigor, para este effeito, somente, o § 7̂  capítulo 2- das sobreditas Instruc-

ções. 
O Marquez de Caravellas, do Meu Conselho de Estado, Ministro e Secretario de Estado 

dos Negócios do Império, o tenha assim entendido, e expeça os despachos necessários. - Palá
cio do Rio de Janeiro em trinta de Junho de mil oitocentos e trinta, nono da Independência e do 
Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade Imperial. 
Marquez de Caravellas. 
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LEI DE 14 DE JUNHO DE 1831 

Sobre a forma da eleição da Regência permanente, e suas atribuições. 

A Regência, em Nome do Imperador, faz saber a todos os súbditos do Império, que a As
sembléa Geral Decretou a Lei seguinte: 

Art. 1- Durante a minoridade do Senhor D. Pedro II, o Império será governado por uma 
Regência permanente, nomeada pela Assembléa Geral, composta de três membros, dos quaes o 
mais velho em idade será o Presidente, como determina o título 5- capítulo 5- art. 123 da Consti
tuição. 

Art. 2- Esta nomeação se fará em Assembléa Geral, reunidas as duas Camarás, á pluralida
de absoluta de votos dados em escrutínio secreto: no que se procederá pela maneira seguinte: 

Art. 3- No dia que fôr accordado pelas Camarás, reunidas ellas, e servindo de Secretários 
dous do Senado, e dous da Camará dos Deputados, far-se-ha a chamada, e verificado o nu
mero de Deputados e Senadores presentes serão uns e outros successivamente chamados à 
mesa; e ahi lançarão na urna, suas cédulas contendo os nomes de três pessoas para membros 
da Regência. 

Art. 4- Recolhidas e contadas as cédulas, far-se-ha a apuração, e os três que mais votos 
obtiverem tendo pluralidade absoluta serão declarados membros da Regência. 

Art. 5- Se a eleição se não completar no primeiro escrutínio, correr-se-ha segundo, no qual 
os votos deverão recahir em tantos dos candidatos mais votados, quantos forem o triplo dos 
membros que estiverem por eleger. 

Art. 6̂  Se ainda no segundo escrutínio se não completar a eleição, correr-se-ha terceiro, 
restricto a tantos dos candidatos mais votados, quantos fizerem o dobro dos membros, que falta
rem, por eleger. 

Art 7- Se em resultado do terceiro escrutínio a eleição se não completar, proceder-se-ha á 
nomeação dos membros, que faltarem, um a um, com a declaração, de que o primeiro escrutínio 
será livre; o segundo restricto aos quatro candidatos mais votados; e o terceiro aos dous mais 
votados até que algum obtenha a pluralidade absoluta. 

Art. 8- Nos casos de empate em qualquer das votações a sorte decidirá; e não se poderá le
vantar a sessão, sem que a eleição esteja concluída. 

Art. 9- Terminada a eleição, e verificada a sua regularidade, e prestado o juramento aos 
membros da Regência, a Assembléa Geral a fará publica em todo o Império por uma Procla
mação. 

Art. 10. A Regência nomeada exercerá, com a referenda do Ministro competente, todas as 
attribuíções, que, pela Constituição do Império competem ao Poder Moderador, e ao Chefe do 
Poder Executivo, com as limitações e excepções seguintes. 
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Art. 11. A attribuição sobre a Sancção das Resoluções, e Decretos da Assemblea Geral 
será exercida pela Regência com esta formula por ella assignada - A Regência, em Nome do 
Imperador, Consente. 

Art. 12. Os Decretos da Assemblea Geral serão apresentados á Regência por uma Deputa
ção de três membros da Camará ultimamente deliberante, a qual usará da formula seguinte: -A 
Assemblea Geral dirige á Regência o Decreto incluso, que julga vantajoso, e útil ao Império. 

Art. 13. Se a Regência entender que ha razões para que a Resolução, ou Decreto seja rejei
tado, ou emendado, poderá suspender a Sancção com a seguinte formula - Volte á Assemblea 
Geral - , expondo por escripto as referidas razões. 

A exposição será remettida á Camará, que tiver iniciado o Projecto, e sendo impressa se 
discutirá em cada uma das Camarás; e vencendo-se por mais das duas terças partes de votos dos 
membros presentes em cada uma delias, ou em reunião no caso em que tem lugar, que a Resolu
ção ou Decreto passe sem embaigo das razões expostas, será novamente apresentado á Regên
cia, que immediatamente dará a Sancção. Não se vencendo na forma dita, não poderá o mesmo 
Projecto ser novamente proposto nessa sessão, podendo ser em qualquer das seguintes. 

Art. 14. A Regência deverá dar a Sancção no prazo de um mez. Se a não der no dito prazo, 
entender-se-ha que a nega; e em tal caso remetterá a exposição das razões até aos primeiros oito 
dias da sessão ordinária do anno seguinte. 

Art. 15. Se a Camará dos Deputados, durante o Governo da Regência, não adoptar alguma 
Proposição do Poder Executivo, o primeiro Secretario delia o participará por officio ao Ministro 
que tiver feito a proposição. 

Art. 16. A formula da promulgação das Leis, dui^nte o governo da Regência, será conce
bida nos seguintes termos: - A Regência permanente, em Nome do Imperador o Senhor D. Pe
dro II, Faz saber a todos os súbditos do Império que a Assemblea Geral decretou, e ella Sanccio-
nou a Lei seguinte (a integra da Lei nas suas disfxjsições somente). Manda por tanto etc, o mais 
como se acha no art. 69 da Constituição. 

Art. 17. A attribuição de suspender os Magistrados será exercida pela Regência cumulati
vamente com os Presidentes das respectivas Provindas, em Conselho, ouvindo o Magistrado, e 
precedendo informação na forma do art. 154 da Constituição. 

Art. 18. A attribuição de nomear Bispos, Magistrados, Commandantes da Força de Terra e 
Mar, Presidentes das Províncias, Embaixadores e mais Agentes Diplomáticos e Commerciaes, e 
membros da Administração da Fazenda Nacional na Corte, e nas Províncias os membros das 
Juntas de Fazenda, ou as autoridades, que por Lei as houverem de substituir, será exercida pela 
Regência. 

A attribuição porém de prover os mais empregos civis, ou ecclesiasticos (excepto os aci
ma especificados, e aquelles cujo provimento definitivo competir por Lei a outra autoridade), 
será exercida na Corte pela Regência, e nas Províncias pelos Presidentes em Conselho, prece
dendo as propostas, exames, e concursos determinados por Lei. 

O provimento das cadeiras dos Cursos Jurídicos, Academias Medico-Cirurgicas, Militar e 
de Marinha, continuará a ser feito como actualmente, precedendo sempre concurso. 

O provimento dos Benefícios Ecclesiasticos, que não tem cura dalmas, fica suspenso, as
sim como o pagamento das côngruas dos que vagarem. 

Art. 19. A Regência não poderá: 

l- Dissolver a Camará dos Deputados. 
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2- Perdoar aos Ministros e Conselheiros de Estado, salvo a pena de morte, que será com-
mutada na immediata, nos crimes de responsabilidade. 

3- Conceder amnistia em caso urgente, que fica competindo á Assemblea Geral, com a 
Sancção da Regência dada nos termos dos artigos antecedentes. 

4- Conceder Títulos, Honras, Ordens Militares, e Distincções. 

5- Nomear Conselheiros de Estado, salvo no caso em que fiquem menos de três, quantos 
bastem para se preencher este numero. 

6^ Dispensar as formalidades, que garantem a liberdade individual. 

Art. 20. A Regência não poderá, sem preceder approvação da Assemblea Geral: 

1- Ratificar Tratados, e Convenções de Governo a Governo. 

2- Declarar a guerra 

Art 21. A Regência, estando reunida, terá a mesma continência militar, que compete ao 
Imperador: os requerimentos, representações, petições, memoriaes, e officios que lhe forem diri
gidos, serão feitos como ao Imperador. 

Art. 22. Os Membros da Regência, emquanto nella estiverem, não poderão exercer outro 
Emprego, nem mesmo as funcções de Senador ou Deputado. Cada um delles terá a continência 
militar, que compete aos Generaes Commandantes em Chefe, tratamento de Excellencia, e orde
nado de doze contos de réis annualmente, sem poder accumular outro algum vencimento da Fa
zenda Publica. 

Art. 23. O mesmo vencimento fica competindo aos Membros da actual Regência Provisó
ria na razão do tempo de seu serviço. 

Art. 24. A presente Lei terá seu effeito independente de Sancção da Regência, e será pu
blicada com a seguinte formula - A Regência, em nome do Imperador, faz saber a todos os súb
ditos do Império, que a Assemblea Geral Decretou a Lei seguinte, etc. O mais como no art. 16 
desta Lei. 

Manda portanto a todas as Autoridades, á quem o conhecimento, e execução da referida 
Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, e guardar tão inteiramente como nella se con
tém. O Secretario de Estado dos Negócios do Império a faça imprimir, publicar e correr. Dada 
no Palácio do Rio de Janeiro aos quatorze dias do mez de Junho de mil oitocentos e trinta e um, 
decimo da Independência e do Império. 

MARQUEZ DE CARAVELLAS. 

NICOLÁO PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO. 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

Manoel José de Souza França. 

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial Manda executar o Decreto da Assem
blea Geral Legislativa, que Houve por bem Promulgar, sobre a forma da eleição da Regência 
Permanente, e suas attribuições, como acima se declara. 

Para Vossa Magestade Imperial vêr. 
António José de Paiva Guedes de Andrade, a fez. 

Registrada a fl. 157 do Liv 5^ de Leis, Alvarás e Cartas. Secretaria de Estado dos Negó
cios do Império em 15 de Junho de 183 L - Bento Francisco da Costa Aguiar de Andrada. 

Manoel José de Souza França. 
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LEI DE 12 DE OUTUBRO DE 1832 

Ordena, que os eleitores dos Deputados para a seguinte Legislatura, lhes 
confiram nas procurações, faculdade para reformarem alguns artigos da Cons
tituição. 

A Regência, em nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do 
Império que a Assembleia Geral Legislativa decretou e ela sancionou a lei seguinte: 

Artigo único - Os eleitores dos Deputados para a seguinte Legislatura lhes conferirão nas 
procurações especial faculdade para reformarem os artigos da Constituição, que se seguem: 

O art. 49, a fim de poder o Senado reunir-se independente da Câmara dos Deputados, 
quando se converter em Tribunal de Justiça. 

O art 72, na parte que excetua de ter Conselho Geral a Província, onde estiver colocada a 
Capital do Império. 

Os arts. 73, 74, 76, 77, 80, 83, § 3^, 84, 85 86, 87, 88 e 89 para o fim de serem os Conse
lhos Gerais convertidos em Assembleias Legislativas Proviciais. 

O art. 101, § 4-, sobre aprovação das Resoluções dos Conselhos Provinciais pelo Poder 
Moderador. 

O art. 123, para o fim de que a Regência Permanente seja de um só membro, e quanto à 
forma de sua eleição. 

Os arts. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144, para o fim de ser suprimido o Conselho 
de Estado. 

Os arts. 170 e 171, em relação à reforma, que fizer no art. 83, § 3 .̂ 

Manda portanto a todas as autoridades, a quem o conhecimento e a execução da referida 
lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, e guardar tão inteiramente como nela se contém. 

O Secretário de Estado dos Negócios do Império a faça imprimir, publicar e correr. Dada 
no Palácio do Rio de Janeiro, aos doze dias do mês de outubro de mil oitocentos e trinta e dois, 
undécimo da Independência e do Império. - Francisco de Lima e Silva - José da Costa Carva
lho - João Bráulio Moniz - Nicolau Pereira de Campos Vergueiro. 
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ArL 8- O Presidente da Província assistirá à instalação da Assembleia Provincial, que se 
fará, à exceção da primeira vez, no dia que ela marcar; terá assento igual ao do Presidente dela, e 
à sua direita; e aí dirigirá à mesma Assembleia a sua fala, instruindo-a do estado dos negócios 
públicos, e das providências, que mais precisar a Província para seu melhoramento. 

Art. 9- Compete às Assembleias Legislativas Provinciais propor, discutir, e deliberar, na 
conformidade dos arts. 81, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 da Constituição. 

Art. 10. Compete às mesmas Assembleias legislar: 

§ 1- Sobre a divisão civil, judiciária, e eclesiástica da respectiva Província, e mesmo sobre 
a mudança da sua capital para o lugar que mais convier. 

§ 2- Sobre instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, não compreenden
do as faculdades de Medicina, os Cursos Jundicos, Academias atualmente existentes e outros 
quaisquer estabelecimentos de instrução que para o futuro forem criados por lei geral. 

§ 3- Sobre os casos e a forma por que pode ter lugar a desapropriação por utilidade muni
cipal ou provincial. 

§ 4- Sobre a polícia e economia municipal, precedendo propostas das Câmaras. 

§ 5- Sobre a fixação das despesas municipais e provinciais, e os impostos para elas neces
sários, contanto que estes não prejudiquem as imposições gerais do Estado. As Câmaras pode
rão propor os meios de ocorrer às despesas dos seus municípios. 

§ 6̂  Sobre repartição da contribuição direta pelos municípios da Província, e sobre a fiscaliza
ção do emprego das rendas públicas provinciais c municipais, e das contas da sua receita e despesa. 

As despesas provinciais serão fixadas sobre orçamento do Presidente da Província, e as 
municipais sobre orçamento das respectivas Câmaras. 

§ 7- Sobre a criação e supressão dos empregos municipais e provinciais, e estabelecimento 
dos seus ordenados. 

São empregos municipais e provinciais todos os que existirem nos municípios e provín
cias, à exceção dos que dizem respeito à administração, arrecadação, e contabilidade da Fazenda 
Nacional; à administração da Guerra e Marinha, e dos Correios gerais; dos cargos de Presidente 
de Província, Bispo, Comandante Superior da Guarda Nacional, membro das Relações e tribu
nais superiores, e empregados das Faculdades de Medicina, Cursos Jurídicos e Academias, em 
conformidade da doutrina do § 2- deste artigo. 

§ 8- Sobre obras públicas, estradas e navegação no interior da respectiva Província, que 
não pertencem à administração geral do Estado. 

§ 9- Sobre construção de casas de prisão, trabalho e correção, e regime delas. 

§ 10. Sobre casas de socorros públicos, conventos e quaisquer associações políticas ou re
ligiosas. 

§11. Sobre os casos e a forma por que poderão os presidentes das Províncias nomear, sus
pender e ainda mesmo demitir os empregados provinciais. 

Art. 11. Também compete às Assembleias Legislativas Provinciais: 

§ 1- Organizar os Regimentos internos sobre as seguintes bases: 1- Nenhum Projeto de 
Lei, ou Resolução, poderá entrar em discussão sem que tenha sido dado para ordem do dia, pelo 
menos vinte quatro horas antes; 2- Cada Projeto de Lei, ou Resolução, passará pelo menos por 
três discussões; 3- De uma a outra discussão não poderá haver menor intervalo do que vinte qua
tro horas. 

§ 2- Fixar, sobre informação do Presidente da Província, a Força policial respectiva. 
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§ 3- Autorizar às Câmaras Municipais e o Governo Provincial para contrair empréstimos, 
com que ocorram às suas respectivas despesas. 

§ 4- Regular a Administração dos bens provinciais. Uma Lei Geral marcará o que são 
bens provinciais. 

§ 5- Promover, cumulativamente com a Assembleia e o Governo Gerais, a organização da 
estatística da Província, a catequese, e civilização dos indíngenas, e o estabelecimento de coló
nias. 

§ 6^ Decidir, quando tiver sido pronunciado o Presidente da Província, ou quem suas ve
zes fizer, se o processo deva continuar, e ele ser, ou não, suspenso do exercício de suas funções, 
nos casos em que pelas Leis tem lugar a suspensão. 

§ 7- Decretar a suspensão, e ainda mesmo a demissão do Magistrado, contra quem houver 
queixa de responsabilidade, sendo ele ouvido, e dando-se-lhe lugar à defesa 

§ 8̂  Exercer, cumulativamente com o Governo Geral, nos casos e pela forma marcados no 
§ 35 do art. 179 da Constituição, o direito que esta concede ao mesmo Governo Geral. 

§ 9- Velar na Guarda da Constituição e das Leis na sua Província, e representar à Assem
bleia e ao Governo Gerais contra as Leis de outras Províncias que ofenderem os seus direitos. 

Art. 12. As Assembleias Províncias não poderão legislar sobre imposto de importação, 
nem sobre objetos não-compreendidos nos dois precedentes artigos. 

Art. 13. As Leis e Resoluções das Assembleias Legislativas Provinciais, sobre os objetos 
especificados nos arts. 10 e 11. serão enviadas diretamente ao Presidente da Província, a quem 
compete sancioná-las. 

Excetuam-se as Leis e Resoluções que versarem sobre os objetos compreendidos no art. 
10, § 42; §§ 5- e 6 ,̂ na parte relativa à Receita e Despesa Municipal, e § 7- na parte relativa aos 
empregos municipais; e no art. 11, §§ 1-, 6 ,̂ 7- e 9 ,̂ as quais serão decretadas pelas mesmas As
sembleias, sem dependência da sanção do Presidente. 

Art. 14. Se o Presidente entender que deve sancionar a Lei ou Resolução, o fará pela se
guinte fórmula, assinada de seu punho: Sanciono, e publique-se como Lei. 

Art. 15. Se o Presidente julgar que deve negar a sanção, por entender que a Lei ou Resolu
ção não convém aos interesses da Província, o fará por esta fórmula - Volte à Assembleia Le
gislativa Provincial - , expondo debaixo de sua assinatura as razões em que se fiindou. Neste 
caso será o Projeto submetido à nova discussão; e se for adotado tal qual, ou modificado no sen
tido das razões pelo Presidente alegadas, por dois terços dos votos dos membros da Assembleia, 
será reenviado ao Presidente da Província, que o sancionará. Se não for adotado, não poderá ser 
novamente proposto na mesma sessão. 

Art. 16. Quando porém o Presidente negar a sanção, por entender que o Projeto ofende os 
direitos de alguma outra Província, nos casos declarados no § 8- do art. 10; ou os Tratados feitos 
com as nações estrangeiras; e a Assembleia Provincial julgar o contrário, por dois terços dos vo
tos, como no artigo precedente; será o Projeto, com as razões alegadas pelo Presidente de Pro
víncia, levado ao conhecimento do Governo e Assembleia Gerais, para esta definitivamente de
cidir se ele deve ser ou não sancionado. 

Art. 17. Não se achando nesse tempo reunida a Assembleia Geral, e julgando o Governo 
que o Projeto deve ser sancionado, poderá mandar que ele seja provisoriamente executado, até 
definitiva decisão da Assembleia Geral. 

Art. 18. Sancionada a Lei ou Resolução, a mandará o Presidente publicar pela forma se
guinte: - F... Presidente da Província de... Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assem-
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bléia Legislativa Provincial Decretou, e eu sancionei a Lei, ou Resolução seguinte. (A integrada 
Lei nas suas disposições somente.) Mando portanto a todas as autoridades, a quem o conheci
mento e execução da referida Lei ou Resolução pertencer, que a cumpram, e façam cumprir tão 
inteiramente como nela se contém. O Secretário desta Província a faça imprimir, publicar e cor
rer. 

Assinada pelo Presidente da Província a Lei ou Resolução, e selada com o Selo do Impé
rio, guardar-se-á o original no Arquivo Público, e enviar-se-ão exemplares dela a todas as Câ
maras e Tribunais, e mais lugares da Província, onde convenha fazer-se pública. 

Art. 19.0 Presidente dará ou negará a sanção, no prazo de dez dias, e não o fazendo ficará 
entendido que a deu. Neste caso, e quando, tendo-lhe sido reenviada a Lei, como determina o 
art. 15, recusar sancioná-la, a Assembleia Legislativa Provincial a mandará publicar com esta 
declaração; devendo então assiná-la o Presidente da mesma Assembleia. 

Art. 20. O Presidente da Província enviará à Assembleia e Governo Gerais cópias autênti
cas de todos os Atos Legislativos Provinciais que tiverem sido promulgados, a fim de se exami
nar se ofendem a Constituição, os impostos gerais, os direitos de outras Províncias ou os Trata
dos; casos únicos em que o Poder Legislativo Geral os poderá revogar. 

Art. 21. Os membros das Assembleias Províncias serão invioláveis pelas opiniões que 
emitirem no exercício de suas funções. 

Art. 22. Os membros das Assembleias Provinciais vencerão diariamente, durante o tempo 
das sessões ordinárias, extraordinárias e das prorrogações, um subsídio pecuniário, marcado 
pela Assembleia Provincial na primeira sessão da Legislatura antecedente. Terão também, quan
do morarem fora do lugar da sua reunião, uma indenização anual para as despesas de ida e volta, 
marcada pelo mesmo modo, e proporcionada à-exténsão da viagem. 

Na primeira Legislatura, tanto o subsídio, como a indenização, serão marcados pelo Presi
dente da Província. 

Art. 23. Os membros das Assembleias Provinciais que forem Empregados Públicos não 
poderão, durante as sessões, exercer o seu emprego, nem acumular ordenados, tendo porém a 
opção entre o ordenado do emprego e o subsídio que lhes competir, como membros das ditas 
Assembleias. 

Art. 24. Além das atribuições, que por Lei competirem aos Presidentes da Províncias, 
compete-lhes também: 

§ 1- Convocar a nova Assembleia Provincial, de maneira que possa reunir-se no prazo 
marcado para as suas sessões. 

Não a tendo o Presidente convocado seis meses antes deste prazo, será a convocação feita 
pela Câmara Municipal da Capital da Província. 

§ 2- Convocar a Assembleia Provincial extraordinariamente, prorrogá-la e adiá-la, quando 
assim o exigir o bem da Província, contando porém que em nenhum dos anos deixe de haver 
sessão. 

§ 3^ Suspender a publicação das Leis Provinciais, nos casos, e pela forma marcados nos 
art. 15 e 16. 

§ 4- Expedir Ordens, Instruções e Regulamentos adequados à boa execução das Leis Pro
vinciais. 

Art. 25. No caso de dúvida sobre a inteligência de algum artigo desta reforma, ao Poder 
Legislativo Geral compete interpretá-lo. 

Art. 26. Se o Imperador não tiver Parente algum, que reúna as qualidades exigidas no art. 
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122 da Constituição, será o Império governado, durante a sua menoridade, por um Regente ele-
tivo e temporário, cujo cargo durará quatro anos, renovando-se para esse fim a eleição de quatro 
em quatro anos. 

Art. 27. Esta eleição será feita pelos eleitores da respectiva Legislatura, os quais, reunidos 
nos seus Colégios, votarão por escrutínio secreto em dois cidadãos brasileiros, dos quais um não 
será nascido na Província, a que pertecerem os Colégios, e nem um deles será cidadão naturali
zado. 

Apurados os votos, lavrar-se-ão três atas do mesmo teor, que contenham os nomes de to
dos os votados, e o número exato de votos que cada um obtiver. Assinadas estas atas pelos elei
tores, e seladas, serão enviadas, uma à Câmara Municipal, a que pertencer o Colégio, outra ao 
Governo Geral, por intermédio do Presidente da Província, e a terceira diretamente ao Presiden
te do Senado. 

Art. 28. O Presidente do Senado, tendo recebido as atas de todos os Colégios, abri-las-á 
em Assembleia Geral, reunidas ambas as Câmaras e fará contar os votos: o cidadão que obtiver 
a maioria deste será o Regente. Se houver empate, por terem obtido o mesmo número de votos, 
dois ou mais cidadãos entre eles decidirá a sorte. 

Art. 29. O Governo Geral marcará um mesmo dia para esta eleição em todas as Províncias 
do Império. 

Art. 30. Enquanto o regente não tomar posse, e na sua falta e impedimentos, governará o 
Ministro de Estado do Império; e a falta ou impedimento deste, o da Justiça. 

ArL 31. A atual Regência governará até que tenha sido eleito, e tomado posse, o Regente, 
de que trata o art. 26. 

Art. 32. Fica suprimido o Conselho de Estado, de que trata o Título 3^, C^ítulo 7^ da 
Constituição. 

Manda portanto a todas autoridades, a quem o conhecimento e execução das referidas mu
danças e adições pertencer, que as cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como 
nelas se contêm. O Secretário de Estado dos Negócios do Império as faça Juntar à Constituição, 
imprimir, promulgar e correr. Palácio do Rio de Janeiro aos doze dias do mês de agosto de mil 
oitocentos trinta e quatro, décimo terceiro da Independência, e do Império. 

FRANCISCO DE LDVIA SILVA 
JOÃO BRÁUUO MONIZ 

António Pinto Chichorro da Gama 
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LEI N2105, DE 12 DE MAIO DE 1840 

Interpreta alguns artigos da Reforma Constitucional. 

O Regente, em nome do Imperador o Senhor D. Pedro IJ, faz saber a todos os súditos do 
Império que a Assembleia Geral Legislativa Decretou, e ele sancionou a Lei seguinte: 

Art. 1- A palavra - Municipal - do art. 10, § 4^ do Ato Adicional, compreende ambas as 
anteriores - Polícia, e Economia - , e a ambas estas se refere a cláusula final do mesmo artigo -
precedendo Propostas das Câmaras. A palavra - Polícia - compreende a Polícia Municipal, e 
Administrativa somente, e não a Polícia Judiciária 

ArL 2- A faculdade de criar, e suprimir Empregos Municipais, e Provindas, concedidas às 
Assembleias de Província pelo § 7- do art. 10 do Ato Adicional, somente diz respeito ao número 
dos mesmos empregos, sem alteração da sua natureza, e atribuições, quando forem estabelecidos 
por Leis Gerais relativas a objetos sobre os quais não podem legislar as referidas Assembleias. 

Art. 3- O § 11 do mesmo art. 10 somente compreende aqueles Empregados Provinciais, 
cujas funções são relativas a objetos sobre os quais podem legislar as Assembleias legislativas 
de Província, e por maneira nenhuma aqueles que são criados por Leis Gerais relativas a objetos 
da competência do Poder Legislativo Geral. 

Art. 42 Na palavra - Magistrado - de que usa o art 11 § 7- do Ato Adicional, não se com
preendem os Membros das Relações, e Tribunais Superiores. 

ArL 5- Na decretação da suspensão, ou demissão dos Magistrados, procedem as Assem
bleias Provinciais como Tribunal de Justiça. Somente podem portanto impor tais penas em vir
tude de queixa, por crime de responsabilidade a que elas estão impostas por Leis criminais ante
riores, observando a forma de processo para tais casos anteriormente estabelecida. 

ArL 6̂  O Decreto de suspensão, ou demissão, deverá conter: 1-, o relatório do fato; 2-, a 
citação da Lei, em que o Magistrado está incurso; 3-, uma sucinta exposição dos fundamentos 
capitais da decisão tomada. 

ArL 7- O art. 16 do Ato Adicional compreende implicitamente o caso, em que o Presiden
te da Província negue a sanção a um Projeto por entender que ofende a Constituição do Império. 

ArL 8̂  As Leis Provinciais, que forem opostas à interpretação dada nos artigos preceden
tes, não se entendem revogadas pela promulgação desta Leis, sem que expressamente o sejam 
por atos do Poder Legislativo Geral. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Majestade Imperial manda executar o Decreto da Assem
bleia Geral Legislativa, que houve por bem sancionar, em que se interpretam alguns artigos da 
Reforma Constitucional, como acima se declara. 
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DECRETO N2157, DE 4 DE MAIO DE 1842 

Dá instrucções sobre a maneira de proceder às Eleições Geraes e Provin-

ciaes. 

Tomando em consideração o relatório do Meu Ministro e Secretario de Estado dos Negó
cios do Império: Hei por bem que se proceda ás Eleições para a presente legislatura pelas Ins
trucções, e mais ordens em vigor, com as alterações seguintes. 

CAPITULO I 
Do alistamento dos cidadãos activos, e dos fogos 

Art. l- Em cada Parochia formar-se-ha uma Junta composta do Juiz de Paz do districto, 
em que estiver a Matriz, como Presidente; do Parocho, ou quem suas vezes fizer; e de um Fis
cal, que será o Subdelegado, que residir na Parochia, ou o immediato supplente deste no seu im
pedimento. Não havendo, ou não residindo na Parochia Subdelegado, o Juiz de Paz, e o Paro
cho, nomearão o Fiscal dentre os primeiros seis suppientes do Juiz de Paz. Esta Junta formará 
duas listas, contendo uma os cidadãos activos, que podem votar nas Eleições primarias, e ser vo
tados para Eleitores de Província; e outra os fogos da Parochia. 

A Usta dos cidadãos activos terá ao diante de cada um dos nomes nellas inscriptos a nota 
de - Votante - ou de - elegível. 

Serão notados como votantes todos os cidadãos activos, que tem voto nas eleições prima
rias conforme os arts. 91 e 92 da Constituição; e como elegíveis todos os cidadãos activos, que 
podem ser votados para Eleitores conforme o art. 94 da mesma Constituição. 

As deliberações desta Junta serão tomadas á pluralidade de votos. 

Art. 2- Na lista dos cidadãos activos de uma Parochia não será comprehendido o que nella 
não tiver um mez de residência, pelo menos, antes da primeira reunião da Junta. 

Os que nella se tiverem estabelecido ha menos de mez irão votar na em que anteriormente 
residião. 

Art. 3^ Também não serão comprehendidos na Usta dos cidadãos activos para Eleitores os pro
nunciados em queixa, denuncia, ou summario; estando a pronuncia competentemente sustentada. 

Art 42 A lista dos cidadãos activos será formada por quarteirões, e por ordem alphabetica, 
devendo conter tantos capítulos, quantos forem os quarteirões da Parochia; e os nomes dos cida
dãos nella contidos serão numerados successivamente conforme a ordem natural, e successiva 
da numeração, de maneira que o ultimo numero mostre a totalidade dos cidadãos activos delia. 

A lista dos fogos será pela mesma maneira organisada por quarteirões declarando-se em 
frente de cada um fogo o nome da pessoa, ou chefe de família, que o habite, sendo os fogos 
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igualmente numerados conforme a ordem natural, e successiva da numeração, de sorte que o ul
timo numero dos fogos indique a totalidade delles. 

ArL 5^ Para a formação destas listas os Parochos, Juizes de Paz, Inspectores de quarteirão, 
Collectores ou Administradores de Rendas, Delegados, Subdelegados, e quaesquer outros Em
pregados públicos, devem ministrar á Junta todos os esclarecimentos, que lhes forem pedidos, 
procedendo, para os satisfazerem, até a diligencias especiaes, se forem precisas. 

Art. 6^ Por fogo entende-se a casa, ou parte delia, em que habita independentemente uma 
pessoa, ou familia; de maneira que um mesmo edifício pôde ter dous ou mais fogos. 

Art. 1- No primeiro domingo, que se seguir pelo menos três dias ao recebimento deste de
creto, reunir-se-ha a Junta; e no domingo, em que se completarem quinze dias depois da sua reu
nião, serão affixadas as referidas duas listas na porta da Igreja matriz, antes da Missa conven
tual; e até quinze dias depois serão recebidas, e decididas pela Junta as reclamações, e repre
sentações, tanto sobre a illegal inclusão, exclusão, e classificação dos cidadãos actives, como so
bre o indevido augmento, ou diminuição de fogos. 

Art. 8- Todas as alterações, que a Junta, em virtude das reclamações, de que trata o artigo 
antecedente, fizer nas listas, que tiver affixado, deverão ser publicadas pelo mesmo modo, como 
additamentos, ou declarações das mesmas listas. 

Art 92 Organisadas assim definitivamente as listas, se extrahiráõ delias duas cópias, das 
quaes, depois de verificadas, e assignadas pela Junta, será enviada uma ao Juiz de Paz, que hou
ver de presidir á Assembléa Parochial; e outra no Município da Corte ao Ministro e Secretario 
de Estado dos Negócios do Império, e nas Províncias aos respectivos Presidentes; e com isto se 
haverá por satisfeita toda a incumbência da Junta, e ella por dissolvida. 

ArL 10. Quando acontecer que entre o domingo, em que findarem os primeiros quinze 
dias da reunião da Junta, na forma do art. 7 ,̂ e o dia marcado para a eleição, não decorra um 
prazo de vinte e três dias completos, a Junta em todo caso se entenderá de facto dissolvida oito 
dias antes do da eleição. 

Art. 11 .0 Fiscal deve, e os interessados podem, representar ao Ministro e Secretário de 
Estado dos Negócios do Império na Corte, e aos Presidentes nas Províncias, contra os abusos, e 
illegalidades commettidas na formação das listas, e suas alterações; a fim de que se faça effecti-
va a responsabilidade dos que a tiverem. 

CAPITULO n 
Da formação da Mesa Parochial, e entrega das cédulas 

Art. 12. No dia marcado para a reunião da Assembleia Parochial, o juiz de Paz do distric-
to, em que estiver a matriz, com o seu Escrivão, o Parocho ou quem suas vezes fizer, se dirigi
rão á Igreja matriz, de cujo corpo, e Capella-mór se farão duas divisões, uma para os votantes, e 
outra para a Mesa. 

Só nas Parochias, em que não houver matriz, fica permittido reunir-se em outro edifício, 
que antecipadamente designarão, mandando nelle fazer-se a divisão indicada. 

Art. 13. Terminada a cerimonia religiosa, e feita a leitura, de que se trata o § 2^ do Cap. 2^ 
das Instrucções de 26 de Março de 1824, annunciará o Juiz de Paz que vai proceder-se á nomea
ção da Mesa. Immediatamente o Parocho lerá pela cópia da lista affixada os números, e nomes 
dos cidadãos notados como elegiveis, e o Escrivão do Juiz de Paz irá lançando em uma uma um 
bilhete com o mesmo numero, que fôr lido. Estes bilhetes deveráõ estar feitos, e numerados com 
antecipação. 
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Art. 14. Concluída pelo Parocho a leitura da lista, e recolhidos na urna os bilhetes com os 
números correspondentes aos dos nomes dos cidadãos elegíveis, mandará o Juiz de Paz extrahir 
delia, por um menor, dezaseis bilhetes; e os cidadãos que os números designarem, estando pres
tes, ou outros igualmente sorteados na falta delles, formaráõ a Commissão, que tem de nomear, 
primeiramente dous Secretários, e depois dous Escrutadores, os quaes terão de compor a Mesa 
com o Juiz de Paz, e o Parocho. 

Art. 15. Os cidadãos designados pela sorte na forma do artigo antecedente tomaráõ logo 
assento na divisão da Mesa; e sob a presidência do Juiz de Paz, servindo de Escrutador o Paro
cho, e de Secretario o Escrivão do Juiz de Paz, procederão por escrutínio secreto, e á pluralidade 
de votos, á eleição dos dous Secretários, e dos dous Escrutadores dentre os cidadãos presentes, 
ou que possão comparecer dentro de uma hora. 

No impedimento de qualquer membro da Mesa, que não seja o Juiz de Paz, ou o Parocho, os 
quaes tem substitutos designados por lei, a mesma Mesa nomeará quem substitua ao impedido. 

Art. 16. Feita a eleição da Mesa, o Escrivão do Juiz de Paz lavrará acta no livro próprio, em 
que relate fielmente todo o succedido, e se declare quaes os cidadãos nomeados Secretários, e quaes 
os Escrutadores, e com quantos votos. Esta acta, depois de approvada, será assignada por todos, fi
cando assim de facto dissolvida a Commissão, e constituída a Mesa parochial, a qual compete: 

§ 1- Reconhecer a identidade dos votantes. 

§ 2- Receber as cédulas, numera-las, e apura-las. 
§ 32 Requisitar á Autoridade competente as medidas necessárias para manter-se a ordem 

na assembléa, e fazer observar este Decreto. 
Art. 17. Immediatamente depois de constituída a Mesa Parochial, o Juiz de Paz, fazendo a 

chamada pela lista dos votantes, convidará os cidadãos activos do quarteirão mais distante da 
matriz para irem á Mesa, cada um por sua vez, á medida que fôr chamado, entregar suas cédu
las; observando-se depois o mesmo com cada um dos quarteiíões da Parochia, preferindo os 
mais distantes aos mais próximos, e não podendo entrar na divisão, em que estiver a Mesa, os 
cidadãos de um quarteirão, senão depois que tiverem sahido os que anteriormente tiverem entra
do, e forem chamados pelo Juiz de Paz. 

Art. 18. Nenhum cidadão poderá votar nas Assembléas Parochiaes se não tiver sido incluí
do na lista dos cidadãos activos, de que trata o art. 1- deste Regulamento, ou seja como votante, 
ou como elegível; e nenhum cidadão poderá ser eleito se não tiver sido notado na mesma lista 
como elegível. 

Art. 19. Os cidadãos activos que não estiverem presentes quando o seu quarteirão votar, 
só serão admittidos a fazê-lo quando, depois de terem votado todos os quarteirões, se fizer nova 
chamada dos mesmos; a qual se repetirá emquanto houver presentes cidadãos votantes, que ain
da não tenhão dado seus votos. 

Art. 20. Se a ordem prescrípta nos artigos antecedentes fôr transtornada, entrando, sem 
serem chamados pelo Presidente, na divisão da Mesa maior numero de cidadãos, deverá este por 
si, ou por votação da Mesa (a que sempre se procederá neste caso a requerimento de qualquer de 
seus membros) ordenar que se retirem todos os presentes; e no caso de não ser obedecido, pode
rá suspender o trabalho até que se restabeleça a ordem; e fará proceder contra os desobedientes. 

Art. 21. Á proporção que cada votante fôr entregando a sua cédula, um dos Secretários de
signado pelo Presidente a numerará, rubricará e recolherá na urna. 

Art. 22. Quando as cédulas não forem entregues na forma prescripta neste Decreto, e se 
não poderem extremar as que tiverem sido recebidas regularmente, proceder-se-ha a novo rece
bimento de cédulas, se a Mesa assim o resover, depois de queimadas as primeiras. 

93 



Art. 23. Findo o recebimento das cédulas, e indo-se proceder na apuração, serão convida
dos e admittidos na divisão da Mesa os cidadãos presentes, para que assistão querendo, á sua 
apuração e mais actos da Mesa, até que seja dissolvida 

Art. 24. As cédulas constarão de tantos nomes, quantos eleitores se devem nomear. 

Se constarem de menor numero de nomes, serão não obstante, apuradas: se contiverem 
maior números, serão desprezados os nomes excedentes no fim. 

Aqucllas que contiverem nomes de pessoas não elegíveis, terão vigor somente a respeito 
das pessoas devidamente nomeadas. 

Art. 25. Não é permittido ao eleitor o mandar por outrem a sua cédula, mas a deve pes
soalmente apresentar. 

CAPITULO ni 
Disposições diversas 

Art. 26. Principiada a apuração de qualquer eleição, não será recebida mais cédula alguma. 
Art. 27. Quando as eleições se não puderem fazer no dia marcado, deveráõ verificar-se no 

primeiro dia que se seguir ao em que tiver cessado o impedimento. 

Art. 28. Havendo denuncia de suborno em qualquer eleição, será remettida com todos os 
documentos e provas que se apresentarem á autoridade competente, a fim de proceder conforme 
o direito. 

Art. 29. As cédulas dos votantes nas eleições primarias, como as dos eleitores nas secun
darias, serão emmassadas e lacradas, e remettidas pelas Mesas para os archivos das Camarás 
Municipais, onde se conservarão até a futura legislatura, e então serão queimadas. 

Fica salvo a qualquer cidadão interessado o direito de requerer pela Autoridade Judiciaria 
competente um exame nellas á sua custa Este exame será feito em presença do Presidente da 
Camará, Secretario, e dos Vereadores, que se puderem reunir; e, concluindo elle, serão judicial
mente emmassadas e lacradas de novo as cédulas, e entregues ao archivo da Camará 

Art. 30. Os livros que as Camarás Municipaes devem fornecer na forma do § 5- do Cap. 
3-, § 9- do Cap. 52, e § 6̂  do Cap. 6̂  das Instrucções de 26 de Março de 1824, serão numerados 
e rubricados, abertos e encerrados pelo Presidente da Camará, ou por qualquer Vereador por elle 
designado. 

Art. 31. Não é permettido chamar supplente, senão para substituir eleitor que tenha falleci-
do ou mudado seu domicilio para fora da Província. Em todos os outros casos se entenderá que 
o eleitor dará seu voto no coUegio que lhe seja mais commodo. 

Art. 32. As Mesas dos collegios, se se apresentarem eleitores de outros districtos, farão no 
fim das actas da eleição declaração especial delles e dos collegios a que cada um pertencia; 
como também declararão quaes os do seu districto que ahi não votarão, e quaes os supplentes 
chamados, e por morte e mudança de domicilio de quaes eleitores. 

Art. 33. Além das duas copias, de que tratão o § 9^ do Cap. 5^ e o § 6^ do Cap. 6 .̂ das Ins
trucções de 26 de Março de 1824, se extrahirá na mesma ocasião mais uma terceira, que será en
viada ao Presidente da Provinda. 

Art. 34. Com as ordens que acompanharem este Decreto para as presentes eleições, irá 
também a que marcar o dia da eleição em cada Província; de maneira que a Junta de parochia 
forme as listas do art. 1-, emquanto se publica e chega ao conhecimento de todos os parochía-
nos o dia da eleição. 
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A eleição primaria não poderá ter lugar na mais remota parochia, senão cinco semanas 
pelo menos depois que a elas cegarem as ordens. 

Cândido José de Araújo Vianna, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 
Negócios do Império, o tenha assim entendido e faça executar com os despachos necessários. 
Palácio do Rio de Janeiro em quatro de Maio de um mil oitocentos quarenta e dous, vigésimo 
primeiro da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade o Imperador. 
Cândido José de Araújo Vianna. 
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LEI N2 387, DE 19 DE AGOSTO DE 1846 

Regula a maneira de proceder às Eleições de Senadores, Deputados, 
Membros das Assembléas Provinciaes, Juizes de Paz, e Camarás Municipaes. 

Dom Pedro por Graça de Deos, e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitu
cional, e Defensor Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos Súbditos, que a Assem-
bléa Geral Decretou, e Nós Queremos a Lei seguinte. 

LEI REGULAMENTAR DAS ELEIÇÕES DO IMPÉRIO DO BRASIL 

TITULO I 
Da qualificação dos votantes 

CAPITULO I 
Da formação das Juntas de Qualificação 

Art 1- Na terceira Dominga do mez de Janeiro do anno, que primeiro se seguir á promul
gação desta Lei, far-se-ha em cada Parochia huma Junta de Qualificação, para formar a lista ge
ral dos Cidadãos, que tenhão direito de votar na eleição de Eleitores, Juizes de Paz, e Vereado
res das Camarás Municipaes. 

Art 2^ O Presidente da Junta será o Juiz de Paz mais votado do districto da Matriz, esteja, 
ou não em exercido, esteja embora suspenso por acto do Governo, ou por pronuncia em crime 
de responsabilidade. Na sua ausência, falta, ou impossibilidade physica, ou moral, fará as suas 
vezes o immediato em votos. 

Art 3- O Juiz de Paz, de que trata o Artigo antecedente, será sempre o eleito na ultima 
eleição geral de Juizes de Paz, embora se tenha procedido a outra eleição posterior em virtude 
de nova divisão, ou encorporação de districtos. Nas Parochias creadas depois da eleição geral 
servirá de Presidente da Junta o Juiz de Paz eleito em virtude da creação da Parochia. 

Art 4- Hum mez antes do dia marcado para a formação da Junta, o Presidente convocará 
nominalmente, por Editaes affixados nos lugares públicos, e publicados pela imprensa, onde a 
houver, e por notificação feita por Official de Justiça, ou por Officio, os Eleitores da Parochia, e 
igual numero de Supplentes, para que se reunão no dia designado, sob sua presidência, no Con
sistório, e se este não for bastante espaçoso, no corpo da Igreja Matriz, ou em outro edifício por 
elle designado, se não puder ser na Matriz, a fim de organisar-se a Junta de Qualificação. 

Art. 5- Os Eleitores convocados serão unicamente os primeiros votados da eleição até o 
numero de Eleitores, que tiver dado a Parochia, e não quaesquer Supplentes, embora estejão mu-
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dados, mortos, ou impedidos alguns Eleitores: assim como os Supplentes convocados serão unica
mente os primeiros irrar.ediatos em votos aos nomeados Eleitores, não se chamando Supplentes me
nos votados em lugar de alguns dos mais votados, que estejão mudados, mortos, ou impedidos. 

Art. 6^ Nas Parochias creadas, depois da ultima eleição de Eleitores, deverá o Presidente 
da Junta convocar, em lugar de Eleitores, e Supplentes, os oito Cidadãos, que lhes ficarem ím-
mediatos em votos; os quatro primeiros para representarem a turma dos Eleitores, e os outros 
quatro a turma dos Supplentes. 

Art. 7- O Governo na Corte, e os Presidentes nas Províncias expedirão em tempo as preci
sas ordens ás Camarás Municipaes, e estas, até o ultimo de Novembro impreterivelmente, aos 
que tem de presidir ás Juntas de Qualificação do seu Município, remettendo-lhes copia authentí-
ca das Actas da eleição dos Eleitores, e da do Juiz de Paz do districto da Matriz, bem como de
claração do numero de Eleitores, que deo a Parochia no anno de 1842. 

ArL 8- No dia aprazado, ás nove horas da manhã, reunidos os Eleitores, e Supplentes, o 
Presidente tomará assento no topo da mesa, tendo á sua esquerda o Escrivão de Paz, e os Eleito
res, e Supplentes em torno da Mesa. 

O Presidente, depois de feita a leitura do presente Capitulo, annuncíará que vai proceder á 
formação da Junta de Qualificação. Immediatamente fará a chamada dos Eleitores convocados, 
e o Escrivão irá lançando em huma lista os nomes dos presentes, com declaração dos votos de 
cada hum, e pela ordem da votação, que obtiverão para Eleitores. Concluída a chamada, o Presi
dente lerá a lista, e publicará o numero total dos Eleitores presentes, passando a dividil-os em 
duas turmas iguaes; a primeira dos mais votados, e a segunda dos menos votados; e escolherá 
dous Eleitores, hum que será o ultimo da 1- turma, e outro que será o primeiro da 2- turma Se o 
numero dos Eleitores presentes for impar, não será contado o Eleitor mais votado, para que o 
numero fique par. 

ArL 9- Se a lista dos Eleitores presentes contiver três nomes, escolherá o Presidente o 2- e 
3-; se contiver dous, serão estes os designados; e se contiver somente hum, chamará este a hum 
Cidadão de sua confiança que tenha as qualidades de Eleitor, e ambos farão parte da Junta de 
Qualificação. 

Art. 10. Se não comparecer nenhum Eleitor, o Presidente convidará o seu immediato em 
votos na ordem da votação para Juiz de Paz; e se este não comparecer até o dia seguinte pelas 9 
horas da manhã, será convidado a immediato, e assim por diante. O Cidadão assim convidado 
nomeará huma pessoa de sua confiança, que tenha as qualidades de Eleitor, e ambos serão 
Membros da Junta de Qualificação. 

Art. 11. Designados por este modo dous Membros da Junta passará o Presidente a desig
nar os outros dous dentre os Supplentes presentes, fazendo-se a lista delles, e procedendo-se a 
tal respeito como está disposto nos Arts. 8̂  e 9 .̂ 

Art. 12. Se não comparecer nenhum Supplente, convidará o Presidente o 5^ votado na elei
ção de Juiz de Paz do districto, e se este não comparecer até o dia seguinte pelas 9 horas da ma
nhã, convidará o 6 ,̂ e assim por diante. O Cidadão convidado nomeará huma pessoa de sua con
fiança, que tenha as qualidades de Eleitor, e ambos serão Membros da Junta de Qualificação. 

Art. 13. As disposições anteriores, relativas á designação dos Membros da Junta de Quali
ficação, são appiicaveis ás turmas mandadas convocar no Art. 6 ,̂ nas Parochias creadas depois 
da ultima eleição de Eleitores. 

Art. 14. Os quatro Cidadãos assim designados comporão, com o Presidente, a Junta de 
Qualificação, e tomarão immediatamente assento de hum, e outro lado da mesa A Junta imporá 
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a multa do Art. 126 aos Eleitores, Supplentes, e mais Cidadãos, que, sendo convocados, deixa
rem de comparecer sem motivo justificado. 

Art. 15. O Presidente da Junta mandará lavrar pelo seu Escrivão huma Acta circunstancia
da da formação delia, mencionando os nomes dos Eleitores, Supplentes, e mais pessoas convi
dadas, que deixarem de comparecer, e as multas, que lhes forem impostas, os nomes das pes
soas, que os substituírem, e consignando por extenso, e pela ordem em que forem escriptas, as 
listas dos Eleitores, e Supplentes, que comparecerem para a organisação da Junta. A Acta será 
lavrada em o livro especial da qualificação, e assignada pelo Presidente, e Membros da Junta, e 
por todos os Eleitores, e Supplentes, que tiverem sido presentes. 

CAPITULO n 
Do Processo da Qualífícação 

Art. 16. Lida a Acta da formação da Junta, o Presidente, feita a leitura do presente Capítu
lo, annunciará que se vai proceder immediatamente á organisação da lista geral dos votantes. 

Art. 17. Serão comprehendidos na lista geral dos votantes (Art. 91 da Constituição): 1-os 
Cidadãos Brasileiros, que estiverem no gozo de seus Direitos Políticos: 2- os Estrangeiros natu-
ralisado, com tanta que huns, e outros tenhão pelo menos hum mez de residência na Parochia 
antes do dia da formação da Junta: os que ahi residirem menos tempo serão qualificados na Pa
rochia, em que dantes residião. Os Cidadãos, que de novo chegarem á Parochia vindos de fora 
do Império, ou de outra Província, qualquer que seja o tempo que tenhão de residência na epo-
cha da formação da Junta, serão incluídos na lista, se mostrarem animo de ahi permanecer. 

Art. 18. Não serão incluídos na lista geral (Artigo 92 da Constituição): 

1- Os menores de 25 annos, nos quaes se não comprehendem os casados, e os Officiaes Mili
tares, que forem maiores de 21 annos; os Bacharéis formados, e os Clérigos de Ordens Sacras. 

2- Os filhos famílias, que estiverem em companhia de seus pais, salvo se servirem Offi-
cios Públicos. 

3- Os criados de servir, em cuja classe não entrão os Guarda-livros, e primeiros Caixeiros 
das casas de commercio; os criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco; e os Ad
ministradores das Fazendas ruraes, e Fabricas. 

4- Os Religiosos, e quaesquer, que vivão em Communidade claustral. 

5- Os que não tiverem de renda liquida annual, avaliada em prata, a quantia de 1(X)$000 
por bens de raiz, industria, commercio, ou Emprego. 

6^ As praças de pret do Exercito, e Armada, e da Força Policial paga, e os Marinheiros, 
dos Navios de Guerra. 

Art. 19. A lista geral será feita por districtos, por quarteirões, e por ordem alphabetica em 
cada quarteirão, e os nomes dos votantes numerados successivamente pela ordem natural da 
numeração, de sorte que o ultimo numero mostre a totalidade dos votantes. Em frente do 
nome de cada votante se mencionará a sua idade, ao menos provável, profissão, e estado. 
Para este fim os Juizes de Paz em exercício, nos districtos da Parochia, enviarão ao Presi
dente da Junta, até o ultimo de Dezembro, a lista parcial do seu respectivo districto, do mes
mo modo organisada. 

Art. 20. A Junta celebrará as suas Sessões em dias successivos, principiando ás 9 horas da 
manhã, e terminando ao sol posto, devendo concluir o seu trabalho no espaço de 20 dias ao mais 
tardar. Os Parochos, e Juizes de Paz assitirão aos trabalhos da Junta como informantes; mas a 
falta de huns, e outros, não interromperá as Sessões. 
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Art. 21. Feito o alistamento, será lançado em o livro da qualificação, em a competente 
Acta assignada pela Junta, e delle se extrahirão três copias, pela mesma assignadas, das quaes 
huma será remettida na Corte, ao Ministro do Império, e nas Províncias aos Presidentes, huma 
affixada no interior da Igreja Matriz, em lugar conveniente, e á vista de todos, e outra, que ficará 
em poder do Presidente. Do mesmo livro se extrahirão copias parciaes do alistamento de cada 
hum dos districtos, assignadas pela Junta, para serem remettidas aos respectivos Juizes da Paz 
em exercício, a fim de que as facão publicar por Editaes. O que concluído, interromper-se-hão 
por trinta dias as Sessões da Junta, ficando porem o Presidente obrigado, durante esse tempo, a 
inspeccionar, se he conservada a lista affixada, e, no caso de desapparecer, a substituil-a, man
dando tirar nova copia do livro, que deve estar sob sua guarda. 

Art. 22. Passado o intervallo de trinta dias depois de affixada a lista na Matriz, ajunta ce
lebrará Sessão em cinco dias consecutivos, para decidir sobre quaesquer queixas, reclamações, 
ou denuncias, que qualquer Cidadão pôde fazer acerca das faltas, ou illegalidades, com que te
nha procedido a Junta; ou seja em relação ao queixoso, reclamante, ou denunciante, ou em rela
ção á qualquer outro. 

Art. 23. As queixas, reclamações, ou denuncias só serão admittidas vindo assignadas; e 
quando forem acompanhadas de documentos justificativos, que serão isentos do sello, o Presi
dente passará recibo delles. As decisões da Junta serão motivadas, e lançadas nos requerimen
tos, que serão restituídos ás partes. 

ArL 24. As alterações que se fizerem, em virtude das queixas, reclamações, ou denuncias, 
serão igualmente lançadas em livro da qualificação, em a respectiva Acta, e delle se tirarão as 
copias determinadas no Artigo 21. Quando as copias da lista geral abrangerem maior espaço, 
que o de huma folha, será cada folha assignada por toda a Junta. 

Art 25. Todos os annos, na 3- Dominga de Janeiro, se formará a Junta Qualificadora para 
rever a qualificação de anno antecedente, observando-se todas as disposições do presente, e do 
l-, não só a respeito da formação da Junta, como do processo da revisão. 

Art. 26. A revisão terá unicamente por fim: 1̂  eliminar os Cidadãos, que houverem falle-
cido, estiverem mudados, ou tiverem perdido as qualidades de votantes: 2- incluir os que se tive
rem mudado para a Parochia, ou adquirido as qualidades de votantes. 

Art. 27. Feita a revisão, incluídos, e excluídos os que o deverem ser, far-se-ha huma nova 
lista geral, que será igualmente lançada no livro da qualificação, publicada, e remettida ás diver
sas Autoridades já mencionadas, praticando-se o mesmo a respeito das alterações feitas em vir
tude das queixas, reclamações, ou denuncias. 

Art. 28. Formada a Junta de Qualificação, ficarão suspensos, por espaço de sessenta dias, 
os processos eiveis, em que os seus Membros forem autores, ou réos, se o quizerem; assim 
como, durante o mesmo tempo, não se poderão inlentar contra elles novos processos crimes, sal
vo o caso de prisão em flagrante delícto. 

Art. 29. No impedimento de qualquer dos Membros da Junta, durante os seus trabalhos, a 
mesma Junta nomeará quem o substitua, contanto que tenha as qualidades de Eleitor. O Presi
dente será substituído pelo modo estabelecido no Artigo 2-. 

Art. 30. O Presidente da Junta requisitará o Escrivão de Paz, ou o do Subdelegado, assim 
como os Officiaes de Justiça, que forem necessários; e no impedimento, ou falta destes Empre
gados, nomeará, e juramentará pessoas, que sirvão para os trabalhos da eleição somente. 

Art. 31. Para a formação das listas de qualificação, os Parochos, Juizes de Paz, Dele
gados, Subdelegados, Inspectores de Quarteirão, Collectores, e Administradores de Rendas, 
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e quaesquer outros Empregados Públicos devem ministrar á Junta os Esclarecimentos, que lhes 
forem pedidos, procedendo para os satisfazerem até a diligencias especiaes, se forem precisas. 

Art. 32. No caso de dissolução da Camará dos Deputados servirá para a eleição de Eleito
res a qualificação ultimamente feita, não se procedendo a nova qualificação entre a dissolução, e 
a eleição feita em consequência delia. 

CAPITULO m 
Dos recursos da qualifícação 

Art. 33. Em cada Município haverá hum Conselho Municipal de recurso, composto do 
Juiz Municipal, que será o Presidente, do Presidente da Camará Municipal, e do Eleitor mais vo
tado da Parochia cabeça do Município. No caso de qualquer delles ter feito parte da Junta Qualifica-
dora de alguma Freguezia, servirá em seu lugar o seu substituto legal, ou o immediato em votos. 

Art. 34. Nos Muncipios, que estiverem reunidos a outros, formando hum só Termo Judi
ciário, e em que não resida o Juiz Municipal, será o Conselho presidido pelos respectivos Sup-
plentes. Nos Municípios, que não tiverem Tribunal de Jurados, será o Conselho composto do 
Presidente da Camará Municipal, do seu immediato em votos, e do Eleitor mais votado. 

Art. 35. Para este Conselho pode qualquer Cidadão recorrer da Junta de Qualificação, ten
do precedido reclamação desattendida por ella sobre o objecto do recurso, nos seguinte casos: 1-
inscripção indevida na lista dos votantes: 2- omissão na mesma lista: 3- exclusão dos inscriptos 
na qualificação do anno anterior. 

Art. 36. Este Conselho se reunirá no 3- Dominga do mez de Abril, em lugar publico, an-
nunciado por Editaes, e funccionará por espaço de 15 dias. Suas deliberações serão tomadas por 
maioria de votos, e sempre motivadas, declarando-se os seus fundamentos não só na Acta, que 
se deve lançar em livro próprio, mas também nos despachos proferidos nos requerimentos das 
partes, a quem serão restituídos. As Actas serão escriptas por qualquer dos Membros do Conse
lho, excepto o Presidente, e o livro ficará depositado no Archivo da Camará Municipal. 

Art. 37. O Conselho remetterá ao Presidente da Junta de Qualificação huma relação nomi
nal das pessoas, cujos recursos tiverem sido attendidos: o Presidente da Junta as fará incluir no livro 
da qualificação, em a lista supplementar, e o remetterá immediatamente á Camará Municipal. 

Art 38. Das decisões deste Conselho poder-se-ha recorrer para a Relação do Districto, a 
qual decidirá promptamente o recurso, segundo a formula estabelecida nos artigos 32 e 33 do 
Regulamento das Relações, com preferencia a qualquer outro serviço, sem formalidade de Juizo, 
examinando as reclamações não attendidas, e os documentos, que as acompanharão, sem admit-
tir novos, nem allegações. Se a Relação julgar attendivel o recurso, mandará reparar a injustiça, 
procedendo-se em conformidade do disposto no Artigo antecedente, e imporá aos Membros do 
Conselho a multa do Artigo 126 § 1- numero 3^ O recurso será apresentado na Relação, dentro 
do prazo marcado para as appellações crimes, e não lerá affeito suspensivo. 

TITULO n 
Da eleição dos Eleitores 

CAPITULO I 
Da organisação das Mesas Parochiaes 

Art. 39. As nomeações dos Deputados, e Senadores para a Assembléa Geral do Império 
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do Brasil, e dos membros das Assembeas Legislativas Provinciaes, serão feitas por Eleitores de 
Parochia (Artigo 90 da Constituição, e Artigo 4^ do Acto addcional), fazendo-se em cada Fre-
guezia, huma Assembléa Parochial, a qual será igualmente presidida pelo Presidente da Junta de 
Qualificação. 

Art. 40. A eleição de Eleitores em todo o Império será no primeiro domingo do mez de 
novembro do 4- anno de cada Legislatura. Exceptua-se o caso de dissolução da Camará dos 
Deputados, em que o Governo marcará hum dia, em que a eleição se fará em todo o Império. 

Art. 41. Hum mez antes do dia estabelecido no Artigo antecedente, o Presidente da Mesa 
Parochial, tendo recebido, por intermédio da Camará Municipal, as ordens do Governo para a 
eleição, convocará, na forma dos Artigos 4-, 5^ e 6 ,̂ as pessoas ahi mencionadas, a fim de proce
der se á organisação da Mesa Parochial. Pela mesma occasião convidará os Cidadãos qualifica
dos a fim de darem os seus votos. 

Art. 42. No dia aprazado, reunido o Povo pelas 9 horas da manhã, celebrará o Parocho 
Missa do Espirito Santo, e fará, ou outrem por elle, huma Oração análoga ao objecto. Ter
minada a ceremonia religiosa, posta no Corpo da Igreja huma mesa, tomará o Presidente as
sento á cabeceira desta, ficando á sua esquerda o Escrivão, e de hum, e outro lado os Eleito
res e Supplentes; fazendo-se porém huma divisão conveniente, de sorte que os indivíduos 
chamados para a organisação da Mesa, estando sempre ao alcance da inspecção, e fiscalisa-
ção dos Cidadãos presentes, possão preencher regularmente as funcçães, que a Lei lhes in
cumbe. Todos os mais assistentes terão assentos, sem precedência, e estarão sem armas, e a 
portas abertas. 

Art, 43. O Presidente fará, em voz alta, e inteligível, a leitura deste Titulo, e do Capitulo I. 
do Titulo antecedente: immediatamente fará a chamada, e procederá á designação dos Membros 
da Mesa Parochial, observando fielmente todas as disposições dos Artigos 8̂  até 15 inclusiva
mente. A Acta da organisação da Mesa será lançada em hum livro próprio da eleição de Eleito
res, e differente do da qualificação. 

Art. 44. Concluída a Acta da Formação da Mesa, o Presidente fará inutilisar a separação, 
que a isolava dos assistentes, e retirar de junto delia as cadeiras destinadas aos Eleitores, e Sup
plentes; e depois de haver assim desembaraçado a Mesa, de sorte que os assistentes possão ro
dear, e examinar os seus trabalhos, encetará a eleição, declarando - Está installada a Assembléa 
Parochial. 

Art. 45. São applicaveis aos Membros das Mesas Parochiaes, em quanto durarem suas 
fucções, as disposições do Artigo 28. 

Art 46. Compete á Mesa Parochial o seguinte: 

§ 12 O reconhecimento da identidade dos votantes, podendo ouvir, em caso de duvida, o 
testemunho do Juiz de Paz, do Parocho, ou de Cidadãos em seu conceito abonados. 

§ 2- A apuração dos votos dos votantes, e a expedição dos Diplomas aos Eleitores. 

§ 3- A decisão dé quaesquer duvidas, que se suscitem acerca do processo eleitoral, na par
te que lhe he commettida. 

§ 4- Coadjuvar o Presidente na manutenção da ordem, na forma desta Lei. 

As decisões da Mesa serão tomadas por maioria, votando em primeiro lugar o Presi
dente. 

Art. 47. Compete ao Presidente da Mesa Parochial: 

§ 12 Regular a policia d'Assembléa Parochial, chamando á ordem os que delia se desvia
rem, impondo silencio aos espectadores, fazendo sahir os que se não aquietarem, e os que inju-
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riarem os Membros da Mesa, ou a qualquer dos votantes; mandando fazer neste caso auto de de
sobediência, e remettendo-o á Autoridade competente. No caso porém de offensa physica contra 
qualquer dos Mesarios, ou votantes, poderá o Presidente prender o offensor, remettendo-o ao 
Juiz competente para o ulterior procedimento na forma das Leis. 

§ 2- Regular os trabalhos da Mesa, designando hum dos Supplentes, ou seus substitu
tos, para fazer a leitura das sedulas, debaixo de sua inspecção directa, e immediata; mandan
do rectificar quaesquer enganos, que tenhão havido; e deferindo ás reclamações, que com o 
respeito conveniente pôde fazer qualquer dos assistentes sobre os trabalhos da Mesa. O Pre
sidente designará hum dos Eleitores Mesarios para servir de Secretario desde que se achar a 
Mesa installada. 

CAPITULO II 
Dos recebimento das sedulas dos votantes 

Art. 48. Installada a Assembléa Parochial, se procederá ao recebimento das sedulas dos 
votantes, sendo estes chamados pela ordem, em que estiverem seus nomes inscriptos no alista
mento, e recolhendo-se as sedulas em huma uma, á proporção que se forem recebendo. Finda a 
chamada pela lista geral, se praticará o mesmo com a supplementar, se existir. Dos que não acu
direm á 1- chamada, far-se-ha hum rol, pelo qual se procederá a huma 2-, e depois a huma 3-
Esta terá sempre lugar em outro dia depois da segunda, em hora annunciada pelo Presidente ao 
encerrar a Sessão do dia antecedente. 

Art. 49. Com a terceira chamada termina o prazo do recebimento das sedulas; as recebidas 
serão contadas, e emmassadas; e o seu numero mencionado em a Acta especial, em que se de
clare o dia, e hora, em que a terceira chamada se fez, e-os nomes dos votantes, que a ella não 
acudirão, os quaes por esse facto perderão o direito de votar nessa eleição. 

Art. 50. Não se receberão votos de quem não esteja incluido na qualificação, nem dos vo
tantes, que não comparecerem pessoalmente, assim como não serão admittidas as sedulas, que 
contiverem nomes riscados, alterados, ou substituídos por outros. 

Art. 51. Os votantes não serão obrigados a assignar suas sedulas; e estas devem conter 
tantos nomes, e suas respectivas occupações, quantos Eleitores tiver de dar a Parochia. 

Art. 52. Em quanto não for fixado por Lei o numero de Eleitores de cada Parochia do Im
pério, na forma do Artigo 107, será elle regulado na razão de 40 votantes por cada Eleitor. Dará 
mais hum Eleitor aquella Parochia, que além de hum múltiplo de 40 contiver huma fracção de 
mais de 20 votantes: nenhuma Parochia porém deixará de dar ao menos hum Eleitor, por menor 
que seja o numero dos votantes. 

Não obstante a regra antecedente, os Eleitores de qualquer Parochia em nenhum caso irão 
além do número dado por essa Parochia naquella das duas eleições de 1842, e de 1844, em que 
menor numero houver eleito; accrescentando-se-lhe huma quinta parte mais. 

Art. 53. Podem ser Eleitores todos os que podem votar nas Assembléas Parochiaes. Ex-
ceptuão-se: 

§ 1- Os que não tiverem de renda liquida annual, avaliada em prata, a quantia de duzentos 
mil réis por bens de raiz, commercio, industria, ou Emprego. 

§ 22 Os Libertos. 

§ 32 Os pronunciados em queixa, denuncia, ou summario, estando a pronuncia competente 
sustentada. 
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CAPITULO m 
Da apuração dos votos 

Art. 54. Terminado o recebimento das sedulas, e lavrada a Acta ordenada no Artigo 49, 
dissolvidas pela Mesa as duvidas, que occorrerem, ordenará o Presidente que hum dos Supplen
tes, ou seus Substitutos, em sua presença, leia cada huma das listas recebidas, e repartirá as le
tras do alphabeto pelos outros três Membros da Mesa, os quaes irão escrevendo, cada hum em 
sua relação, os nomes dos votados, e o numero dos votos por algarismos successivos da numera
ção natural, de maneira que o ultimo numero de cada nome mostre a totalidade dos votos, que 
este houver obtido, publicando em voz alta os números, á proporção que for escrevendo. As se
dulas, que contiverem menor numero de nomes, do que deve dar a Parochia para Eleitores, se
rão, não obstante, apurados: se contiverem maior numero, serão desprezados os nomes exceden
tes no fim. 

Art 55. Acabada a leitura das listas, o Secretario, pelas relações indicadas, publicará 
sem interrupção alguma os nomes de todas as pessoas, e o numero de votos, que obtiverão 
para Eleitores da Parochia, formando das taes relações huma geral, que será lançada na Acta 
especial da apuração, principiando desde o numero máximo até o minimo, que será assigna-
da pela Mesa. 

Art. 56. A eleição dos Eleitores será regulada pela pluralidade relativa de votos. Os que ti
verem a maioria delles serão declarados Eleitores de Parochia até aquelle numero, que a Fregue-
zia deve dar. Os immediatos depois destes servirão de SupUentes. Ser recahir maioria de votos 
em hum individuo, que a Mesa julgue não estar em circunstancias de ser Eleitor, expedir-lhe-ha, 
não obstante, o respectivo Diploma, lançando na Acta a declaração de todas as duvidas, que oc
correrem sobre a idoneidade do votado, a fim de que o Collegio Eleitoral decida por occasião da 
verificação dos Poderes dos Eleitores. 

Art. 57. Publicados os Eleitores, o Secretario lhes fará immediatamente aviso por carta, 
para que concorrão á Igreja, onde se fizerão as eleições. Entretanto se extrahirão copias authenti-
cas da Acta especial da apuração desde o máximo até o menor numero de votos, as quaes serão 
assignadas pela Mesa, e se dará huma a cada Eleitor, que lhe servirá de Diploma. 

Art 58. Reunidos os Eleitores, se cantará hum Te-Deum solemne, para o qual fará o Vigá
rio as despezas do Altar, e as Camarás todas as outras, ficando a cargo de seus respectivos Pro
curadores apromptarem, mesa, assentos, papel, tinta, serventes, e o mais que necessário for para 
se effeituar com toda a dignidade este solemne acto. 

Art 59. O livro das Actas será remettido ao Presidente da Camará Municipal com Officio 
do Secretario da Mesa Parochial; e inutilisando-se as listas dos votantes, se haverá a Assembléa 
Parochial por dissolvida, sendo nullo qualquer procedimento, que de mais praticar. 

Art. 60. Quando em alguma Freguezia se não puder verificar a eleição no dia designado, 
far-se-ha, logo que cesse o impedimento, em outro dia designado pelo Presidente da Mesa Paro
chial, ou por esta, se já tiver sido installada, e annunciado por Editaes: não poderão porém os 
Eleitores votar para Deputados, se a sua eleição se não tiver concluído antes do dia marcado 
para a reunião dos CoUegios Eleitoraes. 

Art 61. As urnas, em que se guardarem de hum dia para outro as sedulas, e mais papeis 
relativos á eleição, serão, depois de fechadas, e lacradas, recolhidas com o livro das Actas em 
hum Cofre de três chaves, das quaes terá huma o Presidente, outra hum dos Eleitores, e outra 
hum dos Supplentes Membros da Mesa. O Cofre ficará na parte mais ostensiva, e central da 
Igreja, ou edifício, onde se estiver fazendo a eleição; e guardado pelas sentinellas, que a Mesa 

103 



julgar precisas, não se pondo impendimento a quaesquer Cidadãos, que igualmente o queirão 
quardar com a sua presença. 

TITULO III 
Da Eleição Secundaria 

CAPITULO I 
Dos Collegios Eleitoraes, e Eleição dos Deputados 

Ari. 62. Os Eleitores de Parochia se reunirão em Collegios Eleitoraes, quando tiverem de 
proceder á eleição de Deputados, e Senadores á Assembléa Geral, ou de Membros das Assem-
bléa Legislativas Provinciaes. 

Art. 63. Logo que for publicada esta Lei, os Presidentes das Provincias procederão a huma 
nova divisão dos Collegios Eleitoraes, conservando, ampliando, ou restringindo os Círculos 
existentes; combinando a commodidade dos Eleitores com a conveniência de não serem muito 
circumscriptos os Círculos. Determinada huma vez a nova divisão, não poderá ella ser alterada 
senão por Lei. 

Art. 64. Ficarão suspensos, por espaço de 40 dias, contados da nomeação dos Eleitores, 
todos os processos, em que os mesmos forem autores, ou réos, querendo. 

Art. 65. Nenhum Eleitor poderá votar, se não no Collegio Eleitoral, em cujo Circulo esti
ver a Freguezia, pela qual for eleito. Não se chamará Supplente, se não substituir o Eleitor, que 
tiver fallecido, ou mudado seu domicilio para fora da Província, ou que por ausente delia, se 
ache inhibido de comparecer no dia da eleição. 

Art. 66. O Presidente interino do Collegio Eleitoral he o Presidente da Assembléa Paro-
chial da Freguezia, onde se reunir o Collegio, e na falta, ou impedimento, o seu immediato em 
votos. 

Art. 67. As Camarás providenciarão, para que sejão presentes aos Collegios Eleitoraes os 
livros das Actas das Assembléas Parochiaes, os quaes reverterão com promptidão, e segurança, 
para seu Archivo, dissolvido o Collegio. 

Art. 68. A eleição dos Deputados á Assembléa Geral far-se-ha em todo o Império trinta 
dias defois do dia marcado para a eleição primaria, tanto nos casos ordinários, como quando ti
ver sido dissolvida a Camará dos Deputados. 

Art. 69. No dia aprazado, reunidos os Eleitores pelas 9 horas da manhã, o Presidente inte
rino tomará assento á cabeceira da mesa, que deverá ser collocada de modo, que possa ser ro
deada e inspeccionada pelos Eleitores, os quaes terão assento indistintactamente. O Presidente, 
feita a leitura do presente Capitulo, chamará para servirem interinamente como Secretários e Es
crutadores, os 4 Eleitores, que mais moços lhe parecerem, e havendo reclamação de que existão 
outros Eleitores mais moços, o Collegio decidirá por meio de votação, se devem estes ser os 
chamados, ou outros. 

ArL 70. Constituída a Mesa interina, se procederá á nomeação de dois Secretários, e dois 
Escrutadores, em escrutínio secreto, votando cada Eleitor em 4 nomes. Os dois mais votados se
rão os Secretários, e os outros dois Escrutadores. Os nomeados tomarão logo assento na mesa, e 
immediátamente se passará a nomear o Presidente, por escrutínio secreto, e por sedulas, dentre 
os Eleitores; e apurados os votos pelos Secretários, e Escrutadores, será eleito, e publicado o que 
reunir a pluralidade relativa Tomando o novo Presidente posse, em acto successivo, nomeará 
huma Commissão de 3 Eleitores, á qual entregarão os seus Diplomas os Mesarios, tomando es-
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tes conta dos Diplomas de todos os outros Eleitores. Lavrada, e assignada a Acta especial da 
installação do Collegio, este retirar-se-ha. 

ArL 71. No dia seguinte, reunido, e presidido o Collegio, darão as Commissões conta do 
que acharão nos Diplomas. Havendo duvidas sobre elles, ou acerca de qualquer outro objecto, 
serão resolvidas pelo Presidente, Secretario, Escrutadores, e Eleitores. Quando o Collegio anul-
lar o Diploma de hum, ou mais Eleitores, chamará os Supplentes para os substituírem: tomará 
todavia em separado, não só os votos dos Eleitores declarados nuUos, como os daquelles que os 
substituírem, e de tudo se fará na Acta minuciosa declaração. 

Art. 72. Verificados os Poderes dos Eleitores, dirigir-se-ha o Collegio á Igreja principal, 
onde se celebrará, pela maior Dignidade Ecclesiastica, Missa solemne do Espirito Santo, e hum 
dos Oradores mais acreditados (que se não poderá isentar) fará hum discurso análogo ás circus-
tancias, sendo as despezas feitas na forma do Art. 58; e finda a cerimonia religiosa, voltará o 
Collegio ao lugar do ajuntamento, e procederá immediatamente á eleição dos Deputados, cha-
mando-se os Eleitores por Freguezias, e recolhendo-se em huma uma as sedulas, que se forem 
recebendo. 

Art. 73. As sedulas devem conter os nomes, moradas, e empregos, ou occupações de tan
tas pessoas, quantas são os Deputados, que a Província deve dar, com assignatura do Eleitor. 

Art. 74. A Província do Rio Grande do Sul dará três Deputados; Santa Catharina hum; S. 
Paulo nove; Mato Grosso hum; Goyas dois; Minas Geraes vinte; Rio de Janeiro dez; Espirito 
Santo hum; Bahia quatorze; Sergipe d'ELRei dois; Alagoas cinco; Pernambuco treze; Parahiba 
cinco; Rio Grande do Norte hum; Ceará oito; Piauhy dois; Maranhão quatro; Pará três. 

Art. 75. Todos os que podem ser Eleitores são hábeis para serem Deputados. Exceptuão-
se: 

§ l- Os que não tiverem de renda liquida annual, avaliada em prata, a quantia de quatro
centos mil réis por bens de raiz, industria, commercio, ou Emprego. 

§ 2- Os Estrangeiros, ainda que naturalizados sejão. 

§ 3- Os que não professarem a Religião do Estado. 
ArL 76. O Eleitor pôde votar, sem limitação alguma, naquelles que em sua consciência fo

rem dignos, e julgar que tem as habilitações precisas, competindo exclusivamente a quem verifi
car os Poderes dos eleitos examinar se tem elles as condições de idoneidade exigidas pela Cons
tituição. 

Art. 77. Entregues que sejão todas as listas, mandará o Presidente, por hum dos Secretá
rios, contar, publicar, e escrever na Acta o numero delias; designará hum dos Escrutadores para 
as ler, debaixo de sua inspecção immediata, e directa, advertindo qualquer engano,,e exigindo 
que seja reparado, ou por si mesmo, ou a requerimento de qualquer Eleitor; e se procederá á 
apuração dos votos pelo methodo estabelecido no Art. 54. 

Art. 78. Terminada a leitura das listas, hum dos Secretários, pelas relações indicadas, pu
blicará sem interrupção os nomes de todas as pessoas, que obtiverão votos para Deputados, for
mando huma lista geral pela ordem dos números, desde o máximo até o minimo, que será o ob
jecto da Acta, com todas as mais circunstancias, que acompanharão, a qual será assignada pela 
Mesa, e Collegio Eleitoral, em cuja presença se queimarão as referidas listas, dando-se o Colle
gio por dissolvido. 

Art. 79. Hum dos Secretários, em acto successivo ao da eleição, extrahirá três copias 
authenticas da acta, que serão assignados por todos os menbros da mesa do Collegio, conferi
das, e concertadas pelo Secretario da Camará, e na falta por huin Tabellião de Notas: será a pri
meira remettida á Camará da Capital, a segunda ao Presidente da Provinda, e a terceira ao Mi-
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nistro do Império. Estas Actas serão entregues, dentro dos respectivos Officios, em qualquer 
Agencia do Correio, quatro dias depois do encerramento do CoUegio, e a Mesa cobrará recibo, 
salvo se preferir fazel-as chegar particulamente ao seu destino, em hum prazo, que não exceda a 
tantos dias, quantas veses se contiverem quatro legoas na distancia do lugar da reunião do CoUe
gio á Capital. O livro da Actas será restituído ao Archivo da Camará Municipal. 

CAPITULO n 
Da eleição de Senadores, e Membros das 

Assembléas Legislativas Provinciais 

Art. 80. Tendo-se de nomear algum Senador, por morte, ou augmento de numero, se pro
cederá a nova eleição de Eleitores de Parochia, em dia designado pelo Presidente da respectiva 
Provinda, o qual também marcará o dia, em que se hão de reunir os Collegios Eleitores, com
postos dos Eleitores então nomeados 

Art. 81. Cada Eleitor votará para Senador por huma lista de três nomes, declarando a ida
de emprego, ou occupação de cada hum dos votados. Se tiverem de eleger-se dois Senadores, 
votará cada eleitor em seis nomes, assim por diante. 

Art. 82. Para ser Senador requer-se: 

§ 1- Que seja Cidadão Brasileiro, e que esteja no gozo de seus direitos políticos. 

§ 2- Que tenha a idade de quarenta annos para cima. 

§ 3- Que seja pessoa de saber, capacidade, e virtudes, com preferencia os que tiverem fei
to serviços á Pátria. 

§ 42 Que tenha de rendimento annual, por bens, industria, commercio, ou Emprego, a 
quantia liquida de oitocentos mil réis, avaliada em prata. 

Art. 83. A idade de vinte e cinco annos, probidade, e decente subsistência, são as qualida
des necessárias para ser Membro das Assembléas Legislativas Provinciaes. Exceptuão-se da re
gra relativa á idade os casados, e os Officiaes Militares, que poderão ser eleitos quando forem 
maoires de vinte e hum annos; os Bacharéis formados e os Clérigos de ordens Sacras. Não po
dem ser eleitos Membros da Assembleia provincial, o Presidente da Província, o seu Secretario, 
e o commandante das Armas. 

Art. 84. Os Senadores, e Membros das Assemléas Provinciaes serão eleitos pelo methodo 
estabelecido no Capitulo antecedente, observando-se fielmente todas as disposições ahi conti
das, á respeito da installação, dos Collegios, ceremonia religiosa, recebimento e apuração dos 
votos, expedição das Authenticas, &c. Na Eleição da Assembleia Provincial deve ser remettida 
á mesma Assembléa, por intermédio do seu Secretario, a Authentica, que no Capitulo preceden
te se manda remetter ao Ministro do Império. 

CAPITULO ni 
Da ultima apuração dos votos 

Art. 85. Dois mezes depois do dia marcado para a reunião dos Collegios Eleitoraes, far-se-
ha a apuração geral dos votos nas Camarás Municipaes das Capitães das Províncias. A Camará 
convidará por Editaes os Cidadãos para assistirem a esse solemne acto. 

Art. 86. No dia aprazado, reunida a Camará, pelas 9 horas da manhã, e com toda a publici
dade, abrirá o Presidente os Officios recebidos, e fazendo reconhecer aos circunstantes que elles 
estavão intactos, mandará contar, e escrever na Acta o numero das Authenticas recebidas: im-
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mediatamente se passará á apural-as, com os Vereadores presentes pelo methodo estabelecido 
no Art. 54. Finda a apuração, o Secretario da Camará publicará, sem demora ou interrupção al
guma, os nomes das pessoas, e numero de votos, que obtiverão, formando-se huma Acta geral, 
desde o numero máximo até o minimo, a qual será assignada pela mesma Camará, e Eleitores, 
que presentes se acharem. 

Art. 87. A Camará Municipal se limitará a sommar os votos mencionados nas differentes Actas. 
Se porém houver duplicata de eleições em hum Collegio, e vierem duas Actas desse Collegio, apurará a 
que mais legitima lhe parecer, deixando de apurar a outra, e também deixará de apurar quaesquer Actas 
de reuniões de Eleitores celebradas em lugares, que não estejão declarados CoUegios Eleitoraes; fazen
do pwêm declaração especificada das Actas, que deixou de apurar englobadamente, e mencionado por 
extenso os votos attribuidos em cada huma dessas Actas á quaesquer Cidadãos. 

ArL 88. A pluralidade relativa regulará a eleição, de maneira que serão declarados eleitos 
os que tiverem a maioria de votos seguidamente até o numero dos que deve eleger a Província. 
Da Acta se extrahirão copias authenticas pelo Secretario da Camará, huma para ser remetida ao 
Ministro do Império, ou ao Presidente da Provinda, no caso da eleição da Assembléa Provin
cial, e outra para servir de diploma ao eleito, acompanhada de hum Officio da Camará para 
identidade da pessoa. 

ArL 89. Para Supplentes dos Deputados, e Membros das Assembléas Provinciaes, ficão 
designadas as pessoas que se lhes seguirem em numero de votos, constantes da Acta geral, pre-
cedendo-se entre si pelo maior numero, que cada hum delles tiver, de maneira que achando-se 
algum dos effectivos legitimamente impedido por ausência, moléstia prolongada, ou por ter sido 
nomeado Senador, a Camará da Capital expedirá ao Supplente hum Diploma igual aos que se 
passarão aos effetivos; acompanhando-o de hum officio, em que declare que tomar assento 
como substituto, ou por falta absoluta, ou durante o impedimento temporário. 

Art. 90. Apuradas as relações pelo modo determinado, e publicadas as eleições, sCTão immedi-
atamente os eleitos, que presentes estiverem, e que facilmente se puderem chamar, acompanhados 
pela Camará, Eleitores e Povo, conduzidos á Igreja principal, onde se cantará solemne Te-Deum a 
expensas da mesma Camará, com o que fica terminado o solemne acto da apuração dos votos. 

Art. 91. Na eleição de Senador, a certidão authentica da Acta geral da apuração será reme
tida á Secretaria d'Estado dos Negócios do Império, acompanhando a lista triplice (subscrita 
pelo Secretario da Camará, por ella assignada, e com Officio da mesma Camará) apurada dentre 
os primeiros votados até o triplo dos Senadores, que tiver eleito a Província. 

TITULO IV 
Da eleição dos Juizes de Paz e Camarás Municipaes 

Art. 92. A eleição dos Juizes de Paz, e Camarás Municipaes será feita de 4 em 4 annos, no 
dia 7 de Setembro, em todas as Parochias do Império. Qualquer que seja o numero de districtos 
de Paz da Parochia, e embora se contenhão nella Capellas Curadas, a eleição será huma só, no 
mesmo lugar, e com huma só Mesa Parochial, para apurar todos os votos da Freguezia, não só 
para Vereadores, como para Juizes de Paz dos diversos districlos, e Capellas Curadas, que nella 
se comprehenderem. 

Art. 93. O Presidente da Assembléa Parochial nestas eleições será o mesmo designado 
pela presente Lei para presidir á Junta de Qualificação, e á eleição primaria. 

Art. 94. Hum mez antes do dia marcado para a eleição, o Presidente, a quem a Camará 
Municipal já deverá ter expedido as ordens para se proceder a ella, convocará, na forma dos Ar-
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tigos 42, 5- e 6 ,̂ as pessoas ahi mencionadas, a fim de proceder-se á organisação da Mesa Paro-
chial. Pela mesma occasião convidará os Cidadãos qualificados votantes para irem dar os seus 
votos, publicando a lista geral delles por copia authentica da qualificação. 

Art. 95. No dia aprazado, reunido o respectivo Povo pelas 9 horas da manhã, posta huma 
mesa no corpo da Igreja, o Presidente, tomando assento à cabeceira delia, tendo à sua esquerda o 
Escrivão, e de hum e outro lado os Eleitores, e Supplentes, separados pela divisão ordenada no 
Artigo 42, fará em voz alta, e intelligivel, a leitura do presente Titulo, do Titulo II, e do Capitulo 
I do Titulo I: immediatamente procederá à organisação da Mesa Parochial nos termos prescrip-
tos para a eleição primaria. 

Art. 96. Lavrada a Acta da formação da Mesa, em livro especial para esta eleição, o Presi
dente declarará - Está installada a Assembléa Parochial - e passará ao recebimento das sedulas 
dos votantes, fazendo a chamada delles pela copia authentica da qualificação, que, na forma da 
Lei, deve estar em seu poder. 

Art. 97. Podem votar para Juizes de Paz, e Vereadores, todos os cidadãos comprehendidos 
na qualificação, geral da Parochia. 

Art. 98. Podem ser Vereadores todos os que podem votar nas Assembléas Parochiaes, ten
do dois annos de domicilio dentro do Termo. 

Art. 99. Podem ser Juizes de Paz todos os que podem ser Eleitores, com tanto que morem 
no districto, a que pertencer a eleição. 

Art. 100. Cada votante entregará duas sedulas, huma contendo os nomes de sete ou nove 
pessoas para Vereadores, e outra contendo quatro nomes para Juizes de Paz. As sedulas, sem as-
signatura, serão fechadas, tendo por fora o rotulo - Vereadores para a Camará Municipal da Vil-
la de... ou Cidade de...; Juizes de Paz do Districto de..., ou da Capella de... 

Art. 101. Terminado o recebimento das listas, o Presidente mandará separar as sedulas re
lativas á eleição de Vereadores, e as pertencentes a cada hum dos Districtos, ou Capellas para a 
eleição de Juizes de Paz; contar, publicar, e escrever na Acta, com a devida distincção, o numero 
de sedulas pertencentes a cada eleição. Começará a apuração pelas sedulas de Vereadores, pas
sando successivamente ás sedulas pertencentes á eleição de Juizes de Paz de cada hum dos Dis
trictos. De tudo se fará huma Acta circunstanciada, com a precisa clareza, contendo o numero de 
votos, desde o máximo até o minimo, de cada huma das eleições. 

Art. 102. Não se aceitarão sedulas, senão dos que comparecerem pessoalmente, e aos 
que faltarem, sem legitimo impedimento, participado á Mesa, esta imporá a multa do Artigo 
126 §72 

Art. 103. A Mesa remetterá á Camará Municipal o livro das Actas, acompanhado de Offi-
cio do Secretario, e, queimadas as listas, se haverá por dissolvida a Assembléa Parochial. 

Art. 104. As disposições do Titulo II são inteiramente applicaveis á eleição de Juizes de 
Paz, e Vereadores, salvo na parte, em que estiverem alteradas pelo presente Titulo. 

Art. 105. Recebidas pelas Camarás Municipaes as Actas das diversas Parochias, procede
rão immediatamente á apuração dos votos para Vereadores, em dia annunciado por Editaes, se
guindo o methodo geral das apurações. Terminada a apuração, serão declarados Vereadores os 
que tiverem maioria de votos; os immediatos serão supplentes. As Camarás enviarão a cada 
hum dos Vereadores eleitos huma copia authentica da Acta da apuração tirada pelo seu Secreta
rio, assignada pelos Membros da Camará, e acompanhada de Officio da mesma Camará, convi-
dando-os a irem prestar o juramento, e tomar posse no dia sete de Janeiro. Para prestarem jura
mento no mesmo dia serão igualmente convidados pelas Camarás os Juizes de Paz eleitos, cujos 
Supplentes serão os immediatos em votos. 
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Art 106. As Camarás, logo que concluírem a apuração, participarão ao Ministro do Impé
rio na Corte, e aos Presidentes nas Províncias, o resultado da eleição de Vereadores, e Juizes de 
Paz do seu Município. 

TITULO V 
Disposições Geraes 

Art. 107. De oito em oito annos proceder-se-ha ao arrolamento geral da população do Im
pério, pela maneira, que o Governo julgar acertada; devendo conter os mappas geral, e parciaes, 
além de outras declarações que forem julgadas necessárias, a do numero de fogos de cada huma 
Parochia. Este arrolamento determinará o numero de Eleitores, correspondendo cem fogos a 
cada Eleitor, e dando hum Eleitor mais a Parochia, que, além de hum múltiplo qualquer de cem, 
contiver mais huma fracção maior de cincoenta fogos. Nenhuma Parochia porem deixará de dar 
ao menos hum Eleitor, por menor que seja o numero dos seus fogos. O arrolamento será enviado 
à Assembléa Geral para o fim de fixar-se por Lei o numero de Eleitores de cada Parochia do Im
pério. Por fogo entende-se a casa, ou parte delia, em que habita huma pessoa livre, ou huma fa
mília com economia separada, de maneira que hum edificio pode conter dois, ou mais fogos. 

Art. 108. Suspender-se-ha o recrutamento em todo o Império por três mezes, a saber: nos 
sessenta dias anteriores, e nos trinta posteriores ao dia da eleição primaria. Ficão prohibidos ar-
rumamentos de tropas, e qualquer outra ostentação de força militar no dia da eleição primaria, a 
huma distancia menor de huma légua do lugar da eleição. 

Art. 109. Em qualquer eleição, concluída a apuração das listas, o Presidente do acto man
dará publicar por Editaes, na porta do edificio, onde se estiver fazendo a eleição, e pela impren
sa, onde a houver, o resultado da votação. 

ArL 110. O Presidente da Junta de Qualificação será sempre o indivíduo que houver feito 
a convocação dos Eleitores, e Suplentes para a formação da Junta; e seus Substitutos serão em 
todo o caso os que se lhe seguirem na escala da eleição, de que foi tirado o seu nome, embora no 
acto da ínstallação da Junta, antes, ou no progresso de seus trabalhos, entrem em exercício Juí
zes de Paz dados pela eleição para hum novo quadriennio. 

Art. 111. Qualquer procedimento Judicial, ex-officio, ou a requerimento de parte, que 
deva ter lugar por motivo de defeito, vício, ou irregularidade na formação das Juntas de Qualifi
cação, organisação das Mesas Parochiaes, e Collegios Lieitoraes, como acerca da qualificação, e 
apuração dos votos em qualquer eleição, só poderá ser iniciado depois de verificados pela Auto
ridade competente os Poderes conferidos pela eleição, de que se tratar. 

Art. 112. Dissolvida a Camará dos Deputados, considera-se finda a Legislatura, e cassa
dos os Poderes dos respectivos Eleitores, os quaes servirão todavia para os trabalhos das Mesas 
Parochiaes. Qualquer eleição por elles feita posteriormente ao acto da dissolução ficará sem vigor. 

Art. 113. Quando os Eleitores de huma mesma Legislatura tiverem de proceder, em acto 
successivo, a mais de huma eleição, servirá em todas ellas a mesma Mesa, que a principo se 
houver nomeado, e não se repetirá a ceremonia religiosa ordenada pela Lei. 

Art. 114. Quando os Collegios Eleitoraes se reunirem, tendo sido já verificados os Diplo
mas em reunião anterior, praticar-se-ha logo no I- dia da reunião a nomeação da Mesa, solemni-
dade religiosa, recebimento das listas, e mais actos da eleição. 

Art. 115. No caso de empate nas apurações dos últimos votos, decidirá a sorte; o sortea-
mento será annunciado por Editaes, com anticipação de vinte e quatro horas ao menos, e feito 
com a maior publicidade, para que assistão, se quizerem, as partes interessadas, devendo as se-
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dulas ser extrahidas da uma por hum menino, que não tenha mais de 7 annos, lidas em voz alta 
pelo Presidente do acto, e apresentadas a qualquer dos assistentes, que o requerer. 

Art. 116. As Camarás, e Juizes de Paz, eleitos para as Cidades, Villas, e districtos nova
mente creados, só terão exercício até tomarem posse os que deverem servir em virtude da elei
ção geral de 7 de Setembro. 

Art. 117. Para completar o numero de nove Vereadores nas Camarás das Villas, que forem 
elevadas à cathegoria de Cidades, serão chamados a exercício os dois Supllentes immediatos, 
até à época da eleição geral. 

Art. 118. O Governo he competente para conhecer das irregularidades commettidas nas 
eleições das Camarás Municipaes, e Juizes de Paz, e mandar reformar as que contiverem nulli-
dade. Esta attribuição poderá ser provisoriamente exercida pelos Presidentes de Província, quan
do da demora possa resultar o inconveniente de não entrarem em exercício os novos eleitos no 
dia designado pela Lei. 

Art. 119. Todos os livros, de que trata esta Lei, serão fornecidos pelas Camarás Munici
paes, numerados, e rubricados, abertos, e encerrados pelos Presidentes delias ou por quaesquer 
Vereadores por elles nomeados. O Governo pagará a importância dos livros, e cofres para guar
da das sedulas, quando as Camarás Municipaes o não puderem fazer por falta de meios. 

Art. 120. Se na execução desta Lei occorreram duvidas, que possão ser decididas pelo Go
verno, ou pelos Presidentes de Provinda, serão as decisões publicadas pela imprensa, communi-
cadas officialmente a todas as Autoridades, a quem possa interessar o seu conhecimento, e apre
sentadas ao Senado, e á Camará dos Deputados na sua primeira reunião. 

Art. 121. Os Presidentes das Provincias remetterão à Camará dos Deputados, por intermé
dio do Governo, copias authenticas das Actas da eleição de Eleitores de todas as Freguezias das 
respectivas Provincias, e a Camará dos Deputados decidirá, na occasião da verificação dos Po
deres de seus Membros, da legitimidade dos mesmos Eleitores. Os Eleitores, que assim forem 
julgados validos, serão os competentes, durante a Legislatura, para procederem a qualquer elei
ção de Deputados, e Membros das Assembléas Provinciaes. Se a Camará dos Deputados annul-
lar a eleição primaria de qualquer Freguezia, proceder-se-ha a nova eleição, cuja Acta será 
igualmente remetida à mesma Camará, para deliberar sobre a sua legitimidade. 

Art. 122. Não he permitido ao Eleitor mandar por outrem a sua sedula, mas a deve pes
soalmente apresentar. 

Art. 123. O Governo remetterá á Camará respectiva as copias authenticas, que receber, da 
eleição de Senadores, e Deputados. 

Art. 124. Os Cidadãos Brasileiros, em qualquer parte que existão, são eligiveis em qualquer 
districto eleitoral para Deputados, ou Senadores, ainda quando não sejão nascidos, ou domiciliados 
naquella Província (Artigo 96 da Constituição). Quando qualquer for nomeado por duas, ou mais 
Provincias conjunctamente, preferirá a da sua naturalidade; na falta desta, a da residência; e na falta 
de ambas, prevalecerá aquella, em que tiver mais votos relativamentes aos CoUegios, que o elegerão. 

Art. 125. Nenhum Eleitor poderá votar para Deputados, Senadores, e Membros das As
sembléas Provinciaes, em seus ascendentes, ou descendentes, irmãos, tios, e primos-irmãos. 

Art. 126. Serão multados, quando, na parte, que lhes tocar, se mostrarem omissos, ou 
transgredirem as disposições da presente Lei: 

§ 1- Pelo Ministro do Império na Corte, e Presidentes nas Provincias: 

'N- l- As Camarás Municipaes das Capitães, e do Município Neutro, funccionando como 
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apuradoras das Actas dos Collegios Eleitoraes, na quantia de 400 a 800$ repartidamente pelos 
Vereadores em exercício. 

N- 2- As Mesas dos Collegios Eleitoraes na quantia de 200 a 700$, repartidamente pelos 
seus Membros. 

N^ 3- As Camarás Municipaes em geral, e os Conselhos Municipaes de recurso, na quan
tia de 200 a 700$ repartidamente pelos seus Membros. 

N- 4- O Presidente da Junta de Qualificação, e da Assembléa Parochial, na quantia de 100 
a 300$. 

N- 52 As Juntas de Qualificação, e Mesas Parochiaes, na quantia de 150 a 400$ repartida
mente pelos seus Membros. 

§ 2- Pelos Collegios Eleitoraes: 

Os Eleitores que, sem causa justificada, faltarem ás reuniões dos Collegios Eleitoraes em 
30 a 60$. 

§ 3- Pelas Camarás Municipaes: 

Os Eleitores que não assignarem as Actas da eleição secundaria, na quantia de 60 a 80$. 

§ 42 Pelas Mesas dos Collegios Eleitoraes: 

Os Secretários das Camarás Municipaes, ou Tabelliães, chamados para o serviço do Art. 
79, na quantia de 20 a 40$. 

§ 5- Pelas Juntas de Qualificação, e Mesas Parochiaes: 

N- l- Os Membros das mesmas, que se ausentarem sem motivo justificado, na quantia de 
40 a 60$. 

N- 2- Os Eleitores, e Supplentes, e mais Cidadãos convocados para a formação delias, que 
não comparecerem, ou, tendo comparecido, não assignarem a Acta, na quantia de 40 a 60$. 

N- 3- Os Escrivães de Paz chamados para qualquer serviço em virtude desta Lei, na quan
tia de 20 a 40$. 

§ 6^ Pelas Juntas de Qualificação: 

Os Juizes de Paz que não enviarem as listas parciaes dos votantes, ou não fizerem publicar 
os Editaes de que trata o Artigo 21, na quantia de 40 a 60$. 

§ 7- Pelas Mesas Parochiaes: 

Os votantes, que sem impedimento legitimo participado ás mesmas, não votarem na elei
ção de Juizes de Paz, e Vereadores, na quantia de 10$. 

Art. 127. As multas decretadas por esta Lei farão parte da Renda Municipal do Termo, em 
que residir a pessoa multada. Huma Portaria do Ministro do Império, ou do Presidente da Pro
víncia, contendo os nomes dos multados, os m.otivos, e a quantia da multa, assim como huma 
certidão da Acta das Camarás Municipaes, Juntas de Qualificação, Mesas Parochiaes, Collegios 
Eleitoraes, e Mesas dos mesmos, em que as multas houverem sido impostas, terão força de sen
tença para a cobrança delias. 

Art. 128. Os Presidentes da Província, que, por demora na expedição das ordens, forem 
causa de se não concluírem em tempo as eleições, incorrem na pena do perdimento dos Empre
gos que tiverem, e inhabilidade perpetua para quaesquer outros. Esta pena será imposta judicial
mente, na forma das Leis. 

Art. 129. Ficão revogadas todas as disposições relativas ao processo das eleições de Sena
dores, Deputados, Membros das Assembléas Provinciaes, Juizes de Paz, e Camarás Municipaes, 
as quaes se farão somente pela presente Lei. 
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Mandamos por tanto a todas as Autoridades, a quem o conhecimento, e execução da refe
rida Lei pertencer, que a cumprão, e facão cumprir, e guardar, tão inteiramente, como nella se 
contém. O Ministro e Secretario d'Estado dos Negócios do Império a faça imprimir, publicar, e 
correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro aos dezenove de Agosto de mil oitocentos e quarenta 
e seis, vigésimo quinto da Independência e do Império. 

IMPERADOR. Com Rubrica e Guarda. 
Joaquim MarcelUno de Brito 
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DECRETO N2 484, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1846 

Declara como deve avalíar-se a renda liquida em prata, que, na conformi
dade da Lei Regulamentar das Eleições, deve ter o Cidadão para votar, e ser 
votado. 

Conformando-Me com o parecer da Secção do Conselho d'Estado dos Negócios do Impé
rio, exarado em Consulta de vinte e hum do corrente, sobre as duvidas, que se tem suscitado 
acerca do modo, por que deve avaliar-se a renda liquida em prata, que na conformidade da Lei 
numero trezentos e oitenta e sete de dezenove de Agosto deste anno, devem ter tanto os cida
dãos votantes, como os elegíveis: Hei por bem Declarar que, attentas as alterações, por que tem 
passado a moeda, se deve calcular a mencionada renda pelo valor de réis do tempo, em que a 
Constituição foi promulgada; e que consequentemente os cem mil réis da renda do votante, que 
a Lei prescreve se avalie em prata, equivalem a duzentos mil réis; devendo do mesmo modo 
computar-se no dobro da moeda actual a renda em prata, que exige a mesma Lei nos que houve
rem de ser votados, quer para Eleitor, quer para Deputado, ou Senador. 

Joaquim Marcellino de Brito, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado do Negó
cios do Império, o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos necessários. Palácio 
do Rio de Janeiro em vinte e cinco de Novembro de mil oitocentos quarenta e seis, vigésimo 
quinto da independência e do Império. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador 
Joaquim Macellino de Brito. 
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DECRETO N2 565, DE 10 DE JULHO DE 1850 

Declara que os Eleitores da Parochia, uma vez eleitos na conformidade 
da Lei n- 387, de 19 de Agosto de 1846, são competentes para proceder a todas 
as eleições de Senadores, durante a respectiva Legislatura. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Ge
ral Legislativa: 

Art. \- Os Eleitores de Parochia, uma vez eleitos, em virtude do artigo oitenta da Lei nu
mero trezentos e oitenta e sete, de dezenove de Agosto de mil oitocentos e quarenta e seis, são 
competentes para proceder a todas as eleições de Senadores que hajam de fazer-se até o fim da 
Legislatura, que então decorrer. 

Art. 2- Ficam revogadas as disposições em contrario. O Visconde de Montalegre, Conse
lheiro de Estado, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gócios do Império, assim o tenha entendido, e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro, em 10 
de Julho de 1850, 29- da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Visconde de Monttalegre. 
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DECRETO N2 842, DE 19 DE SETEMBRO DE 1855 

Altera a Lei de 19 de Agosto de 1846. 

Hei por bem Sanccionar e mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Ge
ral Legislativa. 

Art. 1- A Lei de 19 de Agosto de 1846 será observada com as seguintes alterações: 

§ 1- Os membros das Juntas de Qualificação, e os das Mesas das Assembléas Parochiaes, 
que tem de ser tirados d'entre os Eleitores, e Supplentes, conforme a disposição do Artigo 8 ,̂ e 
seguinte da dita Lei, serão eleitos, dous pelos referidos Eleitores, e na sua falta pelas pessoas de
signadas no Artigo 10 ,̂ e dous pelos Supplentes, e na sua falta pelas pessoas designadas no Arti
go 12-, podendo os votos recahir em quaesquer Cidadãos da Parochia que tenhão as qualidades 
para Eleitor. 

§ 2- A eleição dos Secretários e Escrutadores dos CoUegios Eleitoraes continuará a ser fei
ta por escrutínio secreto. Votando porém cada Eleitor em dous nomes somente. Serão Secretá
rios os dous mais votados, e Escrutadores os dous immediatos em votos. 

§ 3- As Províncias do Império serão divididas em tantos Districtos Eleitoraes quantos fo
rem os seus Deputados á Assembléa Geral. 

§ 4- A primeira divisão será feita pelo Governo, ouvidos os Presidentes das Províncias, e 
só por Lei poderá ser alterada. Na divisão guardará o Governo as seguintes bases: 

1- As freguezias, de que se compozer cada Districto Eleitoral, serão unidas entre si sem 
interrupção. 

2- Os diferentes Districtos Eleitoraes de cada Província serão designados por números or-
dinaes, e iguaes, quanto for possível, em população de pessoas livres. 

§ 5 - 0 Governo designará para cabeça de cada Districto Eleitoral a Cidade, ou Villa mais 
central, onde se reunirão em um so Collegio no dia marcado para a eleição dos Deputados á As
sembléa Geral, e no edifício, que o Governo também designar, todos os Eleitores do Districto; e 
depois de observadas as formalidades para a organização do Collegio, e as mais de que trata o 
Capitulo l- do Titulo 3^ da Lei, procederão á eleição de hum Deputado, votando cada Eleitor 
por cédula não assignada, e escripta em papel fornecido pela Mesa. Recolhidos os votos em es
crutínio secreto, contados e apurados, ficará eleito Deputado o Cidadão que obtiver maioria ab
soluta de votos. 

§ 62 Se ninguém obtiver maioria absoluta de votos, proceder-se-ha immediatamente a se
gundo escrutínio, votando cada Eleitor unicamente em hum dos quatro Cidadãos mais votados 
no primeiro escrutínio. Se ainda no segundo escrutínio ninguém obtiver maioria absoluta de vo
tos, proceder-se-ha immediatamente a terceiro, votando cada Eleitor unicamente em hum dos 
dous Cidadãos mais votados no segundo escrutínio, e ficará eleito Deputado o que obtiver maio-
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ria absoluta de votos. No caso de empate decidirá a sorte, e aquelle contra quem ella decidir será 
declarado Supplente. 

§ 7- Fora do caso da ultima parte do paragrapho antecedente, finda a eleição de Deputado, 
proceder-se-ha á eleição de hum Supplente, observando-se a respeito delia o mesmo que fica de
terminado para a eleição de Deputados. 

§ 8- Tanto para o Deputado, como para o Supplente, servirá de Diploma huma copia 
authentica da Acta, dispensada a remessa da copia destinada á Camará da Capital pela disposi
ção do Artigo 79 da Lei. 

§ 92 O Governo, não obstante a regra estabelecida no paragrapho 5 ,̂ poderá subdividir em 
mais de hum CoUegio os Districtos em que pela disseminação da população for muito difficil a 
reunião de todos os Eleitores em hum só CoUegio, com tanto que nunca a distancia do lugar em 
que se reunir o CoUegio seja menor de trinta léguas de sua extremidade. 

§ 10. Quando o Districto tiver mais de hum CoUegio, reunidos os Eleitores em cada hum 
delles nos edificios designados pelo Governo, e observadas as formalidades indicadas no para
grapho 52, procederão á eleição na forma do mesmo paragrapho, devendo porém a cédula de 
cada Eleitor conter dous nomes, hum para Deputado, e outro para Supplente, sem que se faça 
essa designação. Recolhidos, contados e apurados os votos, se lavrará a Acta, que será no mes
mo acto transcripta no livro das notas do Tabellião do lugar, e assignada pela Mesa e Eleitores 
que o quizerem, sendo obrigado o dito Tabellião a dar logo traslado a quem o requerer. Desta 
Acta continuarão a ser extrahidas as três copias de que trata a Artigo 79 sa Lei, sendo porém re-
mettida á Camará Municipal da cabeça do Districto a que era destinada á da Capital da Provín
cia. 

§ U. A remessa das Actas nunca deixará de ser feita pelo Correio dentro do prazo, e com 
todas as formalidades prescriptas do Artigo-79 da Lei, ainda quando por duplicata hajão de che
gar particularmente ao seu destino. 

§ 12. Trinta dias depois do marcado para a eleição a Camará Municipal da cabeça do Dis
tricto, reunida com os Eleitores do respectivo CoUegio, que serão convocados, fará com elles a 
apuração, procedendo na forma dos artigos 85, 86 e 87 da Lei. 

O Cidadão que reunir maioria de votos será declarado Deputado, e Supplente e seu imme-
diato, ainda que só tenhão maioria relativa. Os Diplomas serão expedidos pela Camará Munici
pal na forma do Artigo 88 da Lei. 

§ 13. O Cidadão que for eleito Deputado por mais de hum Districto terá opção do Distric
to que quizer representar, e será substituído pelo respesctivo Supplente, e na falta deste proce
der-se-ha á nova eleição. A opção será feita dentro de três dias depois da verificação dos pode
res; e na falta delia a preferencia se regulará pela disposição do Artigo 124 da Lei. 

§ 14. As Províncias do Rio de Janeiro e Sergipe darão mais dous Deputados, e mais hum a 
de Piauhy. 

§ 15. A eleição dos Membros das Assembléas Provinciaes será também feita por Distric
tos, guardando-se a respeito delia as mesmas regras estabelecidas para a eleição dos Deputados, 
e alterando-se o seu numero da maneira declarada no paragrjçho seguinte. 

§ 16. A Assembléa Provincial da Bahia terá 42 Membros, a três por Districto; a de Minas 
Geraes 40, a dous por Distrito; a de Pernambuco 39, a três por Districto; a de S. Paulo 36, a qua
tro por Districto; a do Rio de Janeiro, tantos quantos derem os seus Districtos á razão de 5, ex
ceptuados o Districto ou Districtos da Corte, e seu Municipio; a do Ceará 32, a quatro por Dis
tricto; as de S. Pedro e Maranhão 30, a cinco por Districto; a do Pará 30, a dez por Districto; as 
das Alagoas e Parahíba 30, a seis por Districto; a de Sergipe 24, a seis por Districto; a de Piauhy 
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24, a oito por Districto; as de Goyaz, Rio Grande do Norte e Matto Grosso 22, a onze por Dis-
tricto; as de Santa Catharina, Espirito Santo, Amazonas e Paraná 20. 

§ 17. Nas Províncias que tiverem hum só Districto Eleitoral, o Governo dividirá pelos 
CoUegios do mesmo Districto o numero dos Membros, de que se composer a Assembléa Pro
vincial, elegendo cada CoUegio o numero somente dos que houver de dar. 

§ 18. Os Districtos ou subdivisões do Districto que derem até quatro Membros á Assem
bléa Provincial darão dous Supplentes; os que derem cinco até seis Membros, darão três Sup-
plentes; os que derem sete até oito, darão quatro Supplentes; e assim por diante. 

§2 19. Fica revogado o Artigo 111 da Lei. 

§ 20. Os Presidentes de Província, e seus Secretários, os Commandantes de Armas, e Ge-
neraes em Chefe, os Inspectores de Fazenda Geral e Provincial, os Chefes de Policia, os Delega
dos e Subdelegados, os Juizes de Direito e Munucipaes, não poderão ser votados para Membros 
das Assembleas Provinciaes, Deputados ou Senadores nos CoUegios Eleitoraes dos Districtos 
em que exercerem authoridade ou jurisdicção. Os votos que recahirem em taes Empregados se
rão reputados nuUos. 

Art. 2- Ficão revogados todas as disposições em contrário. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne

gócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em deze-
nove de Setembro de mil oitocentos e cincoenta e cinco, trigésimo quarto da Independência e do 
Império. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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DECRETO N21.812, DE 23 DE AGOSTO DE 1856 

Contêm ínstrucções para execução do Decreto n- 842, de 19 de Setembro 
de 1855. 

Usando da attribuição que Me confere o Art. 102, § 12 da Constituição do Império, e para 
execução do Decreto n- 842, de 19 de Setembro do anno próximo passado. Hei por bem Orde
nar que se observem as instrucções seguintes: 

CAPITULO 12 
Da formação das Juntas de qualificação, e das 

Mesas das Assembléas parochiaes 

Art. l- Os Juizes de paz mais votados dos districtos das matrizes, de que tratão os Arts. 2r 
e 3^ da Lei n2 387, de 19 de Agosto de 1846, convocarão, para a formação das Juntas de qualifi
cação e das Mesas das Assembléas parochiaes, segundo a maneira indicada nos Arts. 4^ e 5̂  da 
dita Lei, os Eleitores e supplentes de parochia que houverem nomeado os Deputados, e cuja 
eleição já estiver reconhecida pelo Poder competente. 

Não serão convocados os Eleitores e supplentes que se tiverem mudado das respectivas 
parochias. 

Art. 2- Nas parochias que ainda não tiverem Eleitores, ou em que estes se não acharem re
conhecidos pelo Poder competente, por haverem sido creadas depois da última eleição, e bem 
assim naquellas que, por haverem os antigos Eleitores terminado as suas funcções, em razão de 
ter começado nova Legislatura, estiverem sem novos Eleitores por motivo de não terem sido 
eleitos, ou de não haver sido approvada a respectiva eleição pelo Poder competente, o Presiden
te da Junta ou da Mesa parochial convocará, em lugar de Eleitores e de supplentes, os oito cida
dãos que lhe ficarem immediatos em votos e residirem na parochia, sendo os quatro primeiros 
para representarem a turma dos Eleitores, e os outros quatro a dos supplentes. 

Se não se acharem na lista dos votados para Juiz de paz mais de quatro nomes além do do 
Presidente, convidará este hum cidadão, que tenha as qualidades de Eleitor, para representar a 
turma dos supplentes. 

ArL 3- Nas novas parochias, em quanto se não tiver procedido á eleição dos respectivos 
Juizes de paz, competirá a presidência da Junta de qualificação ou da Mesa parochial ao mais 
votado do districto a que pertencia o lugar em que se achar a Matriz das mesmas parochias, e no 
impedimento ou falta deste, ao seu immediato em votos. 

Art. 4- No dia aprazado, ás 9 horas da manhã, reunidos os Eleitores e supplentes, o Presi
dente tomará assento no topo da mesa, tendo á sua esquerda o Escrivão de paz, e collocando-se 
os Eleitores e supplentes em torno da mesma mesa. Feita a leitura, na parte que respeitar ao acto, 
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ordenada nos Arts. 8̂ , 43 e 95 da Lei n̂  387, de 19 de Agosto de 1846, e a do presente Capítulo 
destas Instrucções, annunciará o Presidente que se vai proceder á eleição dos Membros da Junta, 
ou da Mesa parochial pela forma disposta no § 1- do Art. 1- do Decreto n̂  842, de 19 de Setem
bro de 1855. 

Art. y Immediatamente o Presidente fará a chamada dos Eleitores convocados, e o Escrivão 
irá lançando em uma lista os nomes de todos os que não responderem. Cada um dos presentes entre
gará, pela ordem da chamada, uma cédula não assignada, contendo os nomes de dous cidadãos da 
parochia, que tenhão as qualidades de Eleitor, e serão recolhidas em uma uma á proporção que se fo
rem recebendo não só estas cédulas, como as que apresentarem os Eleitores, que comparecerem an
tes de dar-se começo á apuração, com tanto que seus nomes constem da referida lista. 

Art. 6^ Concluído o recebimento das cédulas, o presidente contará, publicará, e fará escre
ver na Acta o numero delias, e immediatamente dará principio á sua leitura, tomando o Escrivão 
os nomes dos votados e o numero de votos pela forma estabelecida no Art. 54 da Lei n̂  387, de 
19 de Agosto de 1846, facilitando-se aos Eleitores e Supplentes a inspecção ocular na leitura das 
cédulas, ou na sua apuração, a fim de que possa qualquer delles requerer que seja reparado al-
gun engano. 

Art. 7- Concluída a apuração, o Presidente declarará Membros da Junta ou da Mesa paro
chial os dous cidadãos que obtiverem a pluraridade relativa de votos: se mais de dous a tiverem 
por empate, se decidirá, em acto sucessivo, e pela sorte, qual dentre estes deva ser preferido. 

Art. 8̂  Se não comparecer nenhum Eleitor, o Presidente convidará o seu immediato na or
dem de votação para Juiz de paz, e se este não comparecer até o dia seguinte pelas 9 horas da 
manhã, será convidado o immediato, e assim por diante. O cidadão que comparecer nomeará os 
dous Membros da Junta ou da Mesa parochial, cuja eleição pertencia aos Eleitores. 

Art. 9̂  Eleitos os dous primeiros Membros da Junta ou da Mesa parochial, se procederá 
immediatamente á eleição dos outros dous pelos supplentes, observando-se o que a tal respeito 
dispõem os Arts.5-, 6^ e 7°. 

Art. 10. Se não comparecer nenhum supplente, convidará o Presidente o 5- votado na elei
ção de Juiz de paz do districto, e se este não comparecer até o dia seguinte pelas 9 horas da ma
nhã, convidará o 6 ,̂ e assim por diante. O cidadão que comparecer nomeará os dous Membros 
da Junta ou da Mesa parochial, cuja eleição pertencia aos supplentes. 

Art. 11. Se o Presidente for Eleitor, votará na eleição dos Membros da Junta ou da Mesa 
parochial com os mais Eleitores, ou com os supplentes, se estiver incluído na lista destes. Não 
poderá porém ser eleito Membro da Junta ou da Mesa parochial, reputando-se nuUos os votos 
que nelle recahirem. 

Art. 12. As questões que se suscitarem acerca da elegibilidade de qualquer cidadão para 
Membro da Junta ou da Mesa parochial, serão decididas pela pluralidade dos votos da turma que 
houver concorrido para a sua eleição. 

A allegação poderá ser apresentada por qualquer cidadão com tanto que seja feita por es-
cripto e immediatamente que se publicar o resultado da eleição, e só se permitirá que tomem 
parte na discussão aquelles que tiverem de decidir da questão. 

Reconhecida a não elegibilidade do cidadão, se procederá logo á nova eleição. 

Art. 13. As disposições anteriores relativas á eleição dos Membros da Junta ou da Mesa 
parochial, são applicaveis ás turmas de que trata o Artigo 2-

Art 14. Se não comparecer nenhum dos cidadãos que deverem representar os Eleitores e 
supplentes no caso do Art. 2-, o Presidente convidará d'entre os cidadãos que se seguirem aquel
les em votos, e que puderem comparecer até o dia seguinte pelas 9 horas da manhã, os dous 

119 



mais votados, dando preferencia, no caso de igualdade de votação, aos que estiverem presentes, 
e se mais de dous se acharem nestas circumstancias, se decidirá pela sorte em acto successivo. 
Sendo a falta de huma só turma, convidará hum cidadão somente. 

No caso de não haver, além dos oito cidadãos de que se trata, nemhum votado para Juiz de 
paz, ou se nenhum comparecer, o Presidente convidará dous cidadãos que tenhão as qualidades 
de Eleitor, ou hum só, se comparercer algum daquelles. 

Os cidadãos assim convidados, quer na 1- quer na 2* hypothese, elegerão os Membros da 
junta ou da Mesa parochial por parte das turmas que representarem. 

Art. 15. Os quatro cidadãos que forem eleitos comporão, com o Presidente, a Junta ou 
Mesa parochial, e tomarão immediatamente assento de hum e de outro lado da mesa. Os traba
lhos começarão pela imposição da multa do Art, 126, § 5^ da Lei n̂  387, de 19 de agosto de 
1846 aos Eleitores, supplentes e mais cidadãos que, sendo convocados, deixarrem de compare
cer sem motivo justificado. 

Art. 16. O Presidente da Junta ou da Mesa parochial mandará lavrar pelo seu Escrivão 
huma acta circumstanciada da formação delia, fazendo-se menção dos nomes dos Eleitores, sup
plentes, e mais cidadãos convocados que deixarem de comparecer, de as multas que lhes forem 
impostas, bem como dos nomes das pessoas que os substituírem, e dos que comparecerão e vo
tarão na eleição dos Membros da Junta ou Mesa parochial, declarando-se por extenso o resulta
do da eleição e todas as mais circumstancias que occorrerem. A acta será escripta no livro de 
que tratão os Arts. 15, 43 e 96 da Lei n- 387, de 19 de Agosto de 1846, e assignada pelo Presi
dente e Membros da Junta ou Mesa parochial, e por todos os Eleitores, supplentes e mais cida
dãos que tiverem concorrido para a eleição da mesma Junta ou Mesa. 

Art. 17. No impedimento ou falta de qualquer dos Membros da Junta ou da Mesa paro
chial, depois de assignada a Acta de que trata o Artigo precedente, a mesma Junta quem os subs
titua com tanto que tenha as qualidades de Eleitor. 

Se porém o dito impedimento ou falta se der antes de assignada a Acta, proceder-se-ha á 
eleição do substituto pela mesma maneira estabelecida para a primeira eleição. 

O Presidente será substituído pelo seu immedato em votos na eleição para Juiz de paz, e 
quando estiverem impedidos todos os Juizes do districto, serão convocados os do districto mais 
visinho. 

CAPITULOU 
Da composição das Mesas dos CoUegios eleitoraes 

Art. 18. Feita a leitura de que trata o Art. 69 da Lei numero 387, de 19 de Agosto de 1846, 
e do presente Capitulo destas Instrucções, e constituída a Mesa interina do Collegio, se procede
rá á eleição de dous Secretários, e dous Escrutadores, d'entre os Eleitores, por escrutínio secre
to, e por cédulas não assignadas, votando cada Eleitor em dous nomes somente. Os dous mais 
votados serão os Secretários, e Escrutadores os dous immediatos em votos. No caso de empate, 
a sorte designará em acto successivo os que devão ser preferidos. 

Ari. 19. Se o resultado da votação apresentar menos de quatro nomes, proceder-se-ha a 
novo escrutínio, votando cada Eleitor em tantos nomes quantos forem precisos para completar-
se o numero dos Membros da Mesa do Collegio, e ficarão eleitos os que reunirem pluralidade de 
votos, sendo porém designados para Escrutadores, ainda quando tenhão obtido maior numero de 
votos do que os Secretários. 

Art. 20. Tomando assento na Mesa os eleitos para Secretários e Escrutadores, passará o 
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Collegio a nomeação de Presidente, e aos mais actos de que trata o Art. 70 da Lei n- 387, de 19 
de Agosto de 1846. Na Acta especial da instalação do Collegio se fará menção dos nomes de to
dos os Eleitores que houverem obtido votos para Secretários, e Escrutadores desde o máximo 
até o minimo. Esta Acta será assignada pelo Presidente interino do Collegio, e por todos os 
Membros da Mesa, e mais Eleitores que se tiverem achado presentes. 

ArL 21. Se durante os trabalhos tiver impedimento algum dos Membros da Mesa, será 
substituído pela maneira seguinte: o Presidente pelo Secretario que houver obtido maior numero 
de votos, e os outros Membros pelos immediatos em votos ao ultimo Escrutador. Se nenhum 
houver na respectiva lista, o Presidente nomeará dentre os Eleitores quem deva supprir a falta 
que se der. 

CAPITULO IV 
Da eleição de Deputados á Assembleia Geral, e 

Membros das Assembléas Legislativas Provinciaes 

Art. 22. Na eleição de Deputado á Assembléa Geral, e Membros das Assembléas Legisla
tivas Provinciaes, se observarão em cada huma das Províncias do Império as disposições dos 
Decretos concernentes á divisão dos respectivos districtos eleitoraes, de conformidade com as 
regras prescriptas nos Capítulos 1- e 3- da Lei n̂  387, de 19 de Agosto de 1846, na parte em que 
não forão alteradas pelo Decreto n̂  842, de 19 de setembro de 1855. 

Art. 23. Na eleição da Assembléa Provincial continuará a ser remettida á mesma Assem
bléa, por intermédio do seu Secretario, a nuthentica que no Art. 79 da Lei n̂  387, de 19 de 
Agosto de 1846 se manda remetter ao Ministro do Império. 

CAPITULO m 
Da eleição de Senadores 

Art. 24. Para a eleição de Senadores os Eleitores se reunirão nos Collegios eleitoraes crea-
dos em virtude do Decreto n̂  842, de 19 de Setembro de 1855, observando-se o que a este res
peito dispõem os Capítulos 2- e 3^ do Tit. 3- da Lei n- 387, de 19 de Agosto de 1846, e Decreto 
n- 565 de 10 de Julho de 1850 com as aJtrações seguintes: 

§ 12 A eleição dos Secretários e Escrutadores do Collegio eleitoral se fará pela forma dis
posta nos Arts. 18 e 19 das presentes Instrucções. 

§ 22 A lista que tem de entregar cada Eleitor, contendo os nomes das pessoas em quem vo
tar para Senador, não será assignada. 

§ 32 Depois de lavrada e assignada a Acta da eleição, de conformidade com o Art. 78 da 
Lei n- 387, de 19 de Agosto de 1846, será no mesmo acto trancripta no livro das notas do Tabel-
lião do lugar, e asssignada pela Mesa e Eleitores que o quizerem, sendo obrigado o dito Tabel-
lião a dar logo traslado a quem o requerer. Desta Acta continuarão a ser extrahidas as três copias 
de que trata o Art. 79 da dita Lei, e a remessa delias nunca deixará de ser feita pelo Correio den
tro do prazo e com todas as formalidades prescriptas no referido Artigo, ainda quando por dupli
cata hajão de chegar particularmente ao seu destino. 

CAPrruLO V 
Disposições geraes 

Art. 25. As cédulas ou listas que contiverem os votos dos Eleitores para Membros das As-
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sembléas Provinciaes, Deputados ou Senadores, serão escriptas em papel fornecido pelas Mesas 
dos CoUegios eleitoraes. Este papel será de igual tamanho, e da mesma côr e qualidade, e distri
buído antes de proceder-se á chamada de que trata o Art. 72 da Lei n̂  387, de 19 de Agosto de 
1846. 

Art. 26. As Actas dos Collegios eleitoraes nas eleições de Deputado e de Membros das 
Assembléas Provinciaes deverão ser assignadas na conformidade do Artigo 78 da Lei n̂  387, de 
19 de Agosto de 1846, e transcriptas no livro das notas do Tabellião do lugar, na forma e nos ca
sos do § 10 do Art. 1̂  do Decreto n̂  842, de 19 de Setembro de 1855. 

Art. 27. Serão reputados nullos os votos que para Membros das Assembléas Pronviciaes, 
Deputados ou Senadores, recahirem nos Presidentes de Província, e seus Secretários, Comman-
dantes d'armas, e Generaes em chefe, Inspectores de Fazenda Geral e Provincial, Chefes, Dele
gados, e Subdelegados de Policia, e Juizes de Direito e Municipaes nos Collegios eleitoraes dos 
districtos em que exercerem autoridade ou jurisdicção. 

Dos votos que forem reputados nullos pelos Collegios eleitoraes se fará expressa menção 
na Acta da respectiva eleição. 

ArL 28. Nas eleições dos Membros da Assembléas Provinciaes, Deputados ou Senadores 
se obsevarão todas as disposições do Tit. 5^ da Lei numero 387, de 19 de Agosto de 1846, que 
lhes disserem respeito, e não se acharem revogadas pelo Decreto n- 842, de 19 de Setembro de 
1855. 

Luiz Pedreira do Coutto Feiraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Ne
gócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em vinte 
e três de Agosto de mil oitocentos cicoenta e seis, trigésimo quinto da Independência e do Impé
rio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz-
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DECRETO N21.082, DE 18 DE AGOSTO DE 1860 

Altera a Lei n̂  387, de 19 de Agosto de 1846, e o Decreto n̂  842, de 19 de 
Setembro de 1855, sobre eleições. 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Ge
ral Legislativa: 

Art. 12 A Lei n^ 387, de 19 de Agosto de 1846, e o Decreto de n̂  842, de 19 de Setembro 
de 1855 serão observados com as seguintes alterações; 

§ 1- Nenhuma Província dará menos de dous Deputados á Assembléa Geral. 

§ 2- As Províncias do Império serão divididas em districtos eleitoraes de três Deputados 
cada hum. Quando porém derem só dous Deputados, ou o numero destes não fôr múltiplo de 
três, haverá hum ou dous districtos de dous Deputados. 

§ 3- Haverá tantos collegios eleitorais quantas forem as cidades e villas do Império, com 
tanto que nenhum delles tenham menos de" vfnte eleitores. Nos Municípios porém em que não 
verificar este numero, os respectivos eleitores formarão collegios com os da cidade ou villa do 
mesmo districto que ficar mais próxima, excepto quando distarem entre si mais de trinta legoas 
por terra, caso em que poderá haver collegios de menos de vinte eleitores. 

§ A- Os Deputados á Assembléa Geral serão eleitos por maioria relativa de votos. 

§ 5- Não haverá supllentes de Deputados, á Assembléa Geral. No caso de morte do Depu
tado, opção por outro districto, ou perda do seu lugar por qualquer motivo, proceder-se-ha á 
nova eleição no respectivo districto. 

§ 62 A eleição dos membros das Assembléas provinciaes far-se-ha da mesma maneira que 
a dos Deputados á Assembléa Geral, ficando revogada a disposição do paragrapho dezasete do 
artigo primeiro do Decreto de 19, de Setembro de 1855, e distribuindo-se o numero que compe
te á cada província, nos termos dos paragraphos dezaseis do mesmo artigo, pelos novos distric
tos, na proporção do numero de Deputados que cada hum delles eleger. 

§ 7- As disposições do paragrapho quatro e quinto são extensivas aos membros das As
sembléas Provinciaes. 

§ 8- Nos districtos eleitorais, que tiverem mais de hum Collegio, o Governo designará 
para apuração geral dos votos a Camará Municipal da Cidade ou Villa mais importante dos mes
mos districtos. 

§ 9- Os Eleitores, de que trata o paragrapho doze do artigo primeiro do Decreto de 19 de 
Setembro de 1855, são unicamente os do Collegio, que se reúne na Cidade ou Villa, cabeça do 
districto eleitoral, e sua funcções limitão-se a assistir ao acto da apuração, e reclamar contra 
qualquer irregularidade, que nella observem, lançando-se a reclamação na Acta respectiva. Po-
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derão porém assistir áquelle acto, e usar do mesmo direito de reclamação os Eleitores dos de
mais CoUegios do districto. 

§ 10. O Governo na Corte, e os Presidentes nas Províncias fixarão o numero de Eleitores 
que deva dar cada Parochia, na razão de hum Eleitor por trinta votantes, conforme a menor das 
qualificações feitas nos annos de 1857,1858e 1859, com tanto porém que nenhuma Parochia dê 
menos Eleitores do que o numero approvado na actual Legislatura, nem tenha augmento maior 
que a metade desse numero. 

Se faltar alguma das qualificações acima apontadas, regulará a menor das duas que existi
rem; havendo apenas huma, esta; e na falta das três, a do corrente anno. 

§ 1 1 . Quando de huma ou mais Parochias se houver desmembrado território para se 
annexar a outra, ou para formar nova Parochia, esta ou aquella juntamente com as que per
derão território não darão maior numero de Eleitores do que derão antes da alteração, ou 
quando reunidas na eleição da actual Legislatura, salvo o augmento permittido no para-
grapho antecedente. 

A distribuição do numero de Eleitores, que deve tocar a cada huma delias, será feita sobre 
a base da qualificação anterior ao desmembramento. 

§ 12. Nas Parochias que soffrerem alteração em seus territórios, ou que forem creadas de
pois da execução desta Lei, far-se-ha a distribuição do numero de seus Estados segundo a regra 
estabelecida no paragrapho antecedente. 

§ 13. As incompatibilidades estabelecidas pelo paragrapho vinte do artigo primeiro do De
creto de 19 de Setembro de 1855 comprehendem os Juizes de Orphãos, e os substitutos destes, 
bem como os dos funccionarios designados no mesmo Decreto que tiverem estado no exercicio 
dos respectivos cargos dentro dos quatro mezes anteriores á eleição secundaria. 

§ 14. A incompatibilidade dos funccionarios effectivos, a que se refere o paragrapho 
antecedente, e o vigésimo do artigo primeiro do Decreto de 19 de Setembro de 1855, subsis
te ainda em todo o districto eleitoral, se não tiverem deixado seis mezes antes da eleição se
cundaria o exercicio dos respectivos cargos, em virtude de renuncia, demissão, accesso ou 
remoção. 

§ 15. Os prazos marcados nos dous paragraphos antecedentes ficão reduzidos a três mezes 
para a primeira eleição de Deputados que se fizer em virtude desta Lei; bem como nos casos da 
dissolução da Camará dos Deputados. 

§ 16. A eleição de Eleitores da próxima Legislatura terá lugar na ultima dominga do mez 
de Dezembro deste anno. 

ArL 22 A organisação dos novos districtos eleitoraes se fará de conformidade com o para
grapho segundo do artigo primeiro, attendendo o Governo na annexaçáo dos actuaes districtos, 
quanto fôr possível a sua integridade e contiguidade. 

Feita a divisão e designação de que tratão os paragraphos segundo, terceiro, oitavo, deci
mo e decimo primeiro do artigo primeiro, não poderão ser alteradas senão por Lei. 

ArL 3- Ficão revogadas as disposições em contrario. 
João de Almeida Pereira Filho, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos 

Negócios do Império, assim o tenha entendido, e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 
dezoito de Agosto de mil oitocentos e sessenta, trigésimo nono da Independência e do Império. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
João de Almeida Pereira Filho. 

João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

124 



Transitou na Chancellaria do Império em 20 de Agosto de 1860. - Josino do Nascimento 
Silva. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negócios do Império em 20 de Agosto de 1860. 
- José Bonifácio Nascentes de Asambuja. 
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DECRETO N2 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 Assembléa 
Geral: 

Art. 1- As Juntas parochiaes serão eleitas pelos eleitores da parochia, e pelos immediatos 
na ordem da votação correspondente ao terço do numero dos eleitores, os quaes votarão em duas 
cédulas fechadas, contendo cada uma dous nomes com o rotulo - para mesarios - para supplen-
tes - Serão declarados membros das Juntas os quatro mais votados para mesarios, e seus substi
tutos os quatro mais votados para supplentes. Immediatamente depois, os eleitores somente ele
gerão, por maioria de votos, o Presidente e três substitutos, votando em duas cédulas fechadas, 
das quaes a primeira conterá um só nome com o rotulo - para Presidente, e a segunda três no
mes com o rotulo - para substitutos - . O Presidente, mesarios, e seus substitutos deverão ter os 
requisitos exigidos para eleitor. 

Esta eleição, presidida pelo Juiz de Paz mais votado, se fará três dias antes do designado 
para o começo dos trabalhos da qualificação, lavrando-se uma Acta na conformidade do art. 45 
da Lei de 19 de Agosto de 1846 e mais disposições em vigor. Convidados os eleitores e o pri
meiro terço dos immediatos em votos e constituída a Junta, o Juiz de Paz entregará ao Presiden
te desta o resultado dos trabalhos preparatórios acompanhado das lista parciaes de districtos, e 
dos demais documentos e esclarecimentos ordenados por lei. 

Não havendo três eleitores, pelo menos, ou immediatos em votos no primeiro terço no 
acto da convocação ou no acto da organização da Junta, por morte, ausência fora da Província, 
mudança, ou não comparecimento, o Juiz de Paz completará aquelle numero convocando ou 
convidando os Juizes de Paz e seus immediatos em votos; na falta de uns e outros, cidadãos com 
as qualidades de eleitor; e todos promiscuamente farão a eleição. De igual modo se procederá 
nas parochias, cujo numero de eleitores fôr inferior a três. 

Nas parochias novamente creadas, os eleitores, que ahi residirem desde a data do provi
mento canónico, serão convocados até perfazerem o numero de três. Na falta ou insufficiencia 
de eleitores, se procederá pelo modo já estabelecido neste artigo. 

§ 1- Na falta de eleitores, por ter sido annuUada a eleição dos da legislatura corrente, não 
se haver effectuado a eleição, ou não estar approvada pelo poder competente, serão convocados 
os da legislatura anterior. 

Na falta absoluta dos últimos, o Juiz de Paz recorrerá á lista dos votados para Juizes de 
Paz do quatriennio corrente, e, na falta destes, convidará três cidadãos com as qualidades de 
eleitor. 

§ 2- Para verificar e apurar os trabalhos das Juntas parochiaes, constituir-se-ha na sede de 
cada município uma Junta municipal composta do Juiz Municipal ou substituto do Juiz de Direi-
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to, como Presidente, e de dous membros eleitos pelos Vereadores da Camará, em cédulas con
tendo um só nome. No mesmo acto e do mesmo modo serão eleitos dous substitutos. 

O Presidente da Junta municipal, nos municipios que não constituírem termos, será o sup-
plente respectivo do Juiz Municipal. Nos municipios de que trata a segunda parte do art. 34 da 
Lei de 19 de Agosto de 1846, a Junta municipal será organizada como ahi se dispõe. 

§ 3- No impedimento ou falta do Presidente da Junta parochial e dos seus substitutos, os 
mesarios elegerão dentre si o Presidente. No impedimento ou falta de qualquer dos mesarios e 
seus substitutos, a mesa se completará na forma do art. 17 do Decreto n- 1812, de 23 de Julho de 
1856. Na falta ou impedimento de todos os mesarios e seus substitutos, se obsevará o disposto 
no art. 4^ do Decreto n̂  2621, de 22 de Agosto de 1860. 

O mesmo se praticará para supprir a falta dos membros e substitutos eleitos das Juntas 
municipaes. 

§ 4^ As listas geraes, que as Juntas parochiaes devem organizar, conterão, além dos nomes 
dos cidadãos qualificados, a idade, o estado, a profissão, a declaração de saber ou não lêr e es
crever, a filiação, o domicilio e a renda conhecida, provada ou presumida; devendo as Juntas, no 
ultimo caso, declarar os motivos de sua presumpção, e as fontes de informção a que tiverem re
corrido. 

I. Têm renda legal conhecida: 

N. 1. Os Officiaes do Exercito, da Armada, dos corpos policiaes, da guarda nacional e da 
extincta 2- linha, comprehendidos os activos, da reserva, reformados e honorários; 

N. 2. Os cidadãos que pagarem annualmente 6$000 ou mais de imposições e taxas geraes, 
provinciais e municipaes; 

N. 3. Os que pagarem o imposto pessoal estabelecido pela Lei n- 1507, de 26 de Setembro 
de 1867; 

N. 4. Em geral, os cidadãos que a titulo de subsidio, soldo, vencimento ou pensão, recebe
rem dos cofres geraes, provinciaes ou municipaes 200$000 ou mais por anno; 

N. 5. Os advogados e solicitadores, os médicos, cirurgiões e pharmaceuticos, os que tive
rem qualquer titulo conferido ou approvado pelas Faculdades, Academias, Escolas e Institutos, 
de ensino publico e secundário, superior e especial do Império; 

N. 6. Os que exercerem o magistério particular como directores e professores de collegios 
ou escolas, frequentadas por 10 ou mais alumnos; 

N. 7. Os clérigos seculares de ordens sacras; 

N. 8. Os Titulares do Império, os Officiaes e Fidalgos da Casa Imperial, e os criados desta 
que não forem de galão branco; 

N. 9. Os negociantes matriculados, os corretores e os agentes de leilão; 
N. 10. Os guarda-livros e primeiros caixeiros de casas commerciaes que tiverem 200$000 

ou mais de ordenado, e cujos títulos estiverem registrados no regristo do commercio; 

N. 11. Os proprietários e administradores de fazendas ruraes, de fabricas e de officinas; 

N. 12. Os capitães de navios mercantes e pilotos que tiverem carta de exame. 

II. Admitte-se como prova de renda legal: 

N. 1. Justificação judicial dada perante o Juiz Municipal ou substituto do Juiz de Direito, 
na qual se prove que o justificante tem, pelos seus bens de raiz, industria, commercio ou empre
go, a renda liquida annual de 200$; 

N. 2. Documento de estação publica, pelo qual o cidadão mostre receber dos cofres ge-
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raes, provinciaes ou municipaes vencimento, soldo ou pensão de 200$000 pelo menos, ou pagar 
o imposto pessoal ou outros na importância de 6$000 annualmente; 

N. 3. Exhibição de contracto transcripto no livro de notas, do qual conste que o cidadão é 
rendeiro ou locatário, por prazo não inferior a três annos, de terrenos que cultiva, pagando 
20$000 ou mais por anno; 

N. 4. Titulo de propriedade immovel, cujo valor locativo não seja inferior a 200$000. 

§ 52. Ficam elevados: a trinta dias o prazo do art. 20 e a dez dias o do art. 22 da Lei de 19 
de Agosto de 1846. 

No ultimo prazo ouvirão as Juntas parochiaes as queixas, denuncias e reclamações que 
lhes forem feitas; e, reduzindo-as a termo assignado pelo queixoso, denunciante ou reclamente, 
emittirão sobre ellas sua opinião com todos os meios de esclarecimento; mas só poderão delibe
rar sobre a inclusão de nomes que tenham sido omittidos. 

§ 6 .̂ As Juntas parochiaes trabalharão, desde as dez horas da manhã, durante seis horas 
consecutivas em cada dia; suas sessões serão publicas e as deliberações tomadas por maioria de 
votos. Todos os interessados poderão requerer verbalmente ou por escripto o que julgarem a 
bem de seu direito e da verdade da qualificação, dando-se-lhes um prazo razoável, até cinco 
dias, para apresentarem as provas de suas allegações. 

Das occurrencias de cada dia Se lavrará uma Acta, que será assignada pelos membros da 
Junta e pelos cidadãos presentes que o quizerem. 

§ 1° Organizada no primeiro prazo de que trata o § 5°. a lista geral dos votantes da paro-
chia com todas as indicações do § 4 .̂ e com as observações convenientes para esclacimento e 
decisão da Junta municipal, será publicada pela forma determinada no art. 21 da Lei de 19 de 
Agosto de 1846 e também pela imprensa, se a houver no município. 

Do mesmo modo se procederá com a lista supplementar, depois do segundo prazo. 
§ 8°. Concluídos os trabalhos da Junta parochial e remettidos immediatamente ao Juiz 

Municipal ou ao substituto do Juiz de Direito, este convocará, com antecedência de dez dias, os 
Vereadores que tiverem de eleger os outros dous membros da Junta do município, para que no 
dia e hora designados compareçam no paço da Camará Municipal, ou em outro edifício que of-
fereça mais commodidade. 

Ahi presentes, se effectuará em acto publico a eleição com as formadidades que estão es
tabelecidas para a composição das Juntas de qualificação e mesas parochiaes, e lhe forem appli-
caveis. De tudo se lavrará uma acta circumstanciada, a qual será assignada pelas pessoas que in-
tervierem no acto e pelos cidadãos presentes que o quizerem. 

§ 9- Installada a Junta municipal, o Presidente distribuirá pelos membros delia as listas pa
rochiaes, para que as examinem, e mandará annunciar por editaes e pela impresa, onde a houver, 
o dia e hora em que deverão principiar as sessões ordinárias para a verificação e apuração de 
cada uma das referidas listas, começando pelas das parochias mais distantes. 

§ 10. Esta reunião da Junta municipal, que deverá principiar trinta dias depois de encerra
dos os trabalhos das Juntas parochiaes, ou antes, se fôr possível, durará o tempo necessário, 
comtanto que não exceda de um mez; e poderá ser interrompida depois de quinze dias, se hou
ver muita affluencia de trabalho, para recomeçar no vigésimo dia, que será annunciado pelos 
meios de publicidade já indicados. 

§ 11. A Junta municipal compete: 
\- Apurar e organizar definitivamnte, por parochias, districtos de paz e quarterões, a lista 

geral dos votantes do município, com a declaração dos que são elegíveis para eleitores, servin-
do-se para este fim dos trabalhos das Juntas parochiaes, das informações que devem prestar-lhe 
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os agentes fiscaes das rendas geraes, provinciaes e municipaes, bem como todas as outoridades 
e chefes de repartições administrativas, judiciarias, policiaes, civis, militares e ecclesiasticas; fi
nalmente, de todos os esclarecimentos e meios de prova necessários para verificação da exist
ência dos cidadãos alistados e das qualidades com que o devem ser. 

2-. Incluir pelo conhecimento que a Junta tiver, ou pelas provas exhibidas de capacidade 
politica, os cidadãos cujos nomes houverem sido omittidos. 

3°. Excluir os que tiverem sido indevimente qualificados pelas Juntas parochiaes, devendo 
neste caso notifical-os por editaes affixados nos lugares mais públicos, ou pela imprensa, para 
allegarem e sustentarem o seu direito. 

4°. Ouvir e decidir, com recurso necessário para o Juiz de Direito, todas as queixas, de
nuncias e reclamações que versarem sobre a regularidade dos trabalhos das Juntas parochiaes, 
assim como tomar conhecimento ex-offício e com o mesmo recurso, de quaesquer irregularida
des, vicios, ou nullidades que descobrir no processo dos trabalhos das Juntas parochiaes. 

§ 12. As sessões da Junta municipal serão publicas e durarão desde as dez horas da manhã 
até ás quatro da tarde; suas deliberações serão tomadas por maioria de votos. 

Todos os interessados poderão requerer verbalmente ou por escripto o que julgarem a bem 
de seu direito e da verdade da qualificação, e terão um prazo razoável, até cinco dias, para apre
sentarem as provas de suas allegações. 

Das occurrencias de cada dia se lavrará uma Acta, a qual será assignada pelos membros da 
Junta e pelos cidadãos presentes que o quizerem. 

§ 13. Revistas, alteradas ou confirmadas as listas enviadas pelas Juntas parochiaes, serão 
publicadas na sede do município, e devolvidas ás ditas Juntas, para que também as publiquem 
nas parochias. A publicação será feita durante dous mezes, por editaes, e quatro vezes com in-
tervallos de quinze dias, pelos jornaes, se os houver no município. Ao mesmo tempo se enviará 
cópia de cada uma das ditas listas ao Juiz de Direito. 

§ 14. Decorrido o prazo de dous mezes, marcado para a publicação das listas no para-
grapho antecedente, as Juntas municipaes reunir-se-hão segunda vez durante dez dias, a fim de 
receberem recursos de suas decisões para os Juizes de Direito das respectivas comarcas; o que 
será annunciado com oito dias, pelo menos, de antecedência Nas comarcas em que houver mais 
de um Juiz de Direito, é competente para conhecer dos recursos o da T vara eivei. Perante a 
Junta municipal servirá de Escrivão o Secretario da Camará Municipal. 

§ 15. Os recursos podem ser interpostos: pelos não alistados ou por seus especiaes procu
radores, quando se tratar de sua inclusão; por qualquer cidadão da parochia, quando se tratar de 
exclusão de cidadãos alistados na mesma parochia, ou de nullidade. 

Devem ser acompanhados de documentos que façam prova plena, ou de justificação pro
cessada com citação do Promotor Publico, no primeiro caso, e dos interessados no segundo. 

§ 16. Presente os recursos á Junta municipal, esta, no mesmo dia ou no immediato, se as 
partes não requererem a dilação do § 12, os decidirá, proferindo despacho nos requerimentos 
dos recorrentes, e mandando transcrevel-o na Acta do dia e publical-o pelos meios estabele
cidos. 

§ 17. O despacho favorável da Junta, no 1̂  caso do § 15, será immediatamente executado, 
salvo o recurso com effeito devolutivo, que qualquer cidadão pôde interpor para o Juiz de Direi
to; quando, porém, houver indeferimento, seguirão os papeis no prazo de três dias para o sobre
dito Juiz, podendo os interessados produzir novas allegações e documentos. 

Também seguirão para o Juiz de Direito, qualquer que seja a decisão da Junta municipal, 
os recursos no segundo caso do § 15. 
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§ 18. Os recursos interpostos sobre qualificação serão decididos pelo Juiz de Direito, ehi 
despachos fundamentados, no prazo improrrogável de trinta dias. 

A decisão produzirá desde logo todos os seus effeitos. 

Todavia, no caso de exclusão, poderão os cidadãos interessados interpor a todo tempo re
curso para a Relação do districto, a qual o decidirá promptamente, na conformidade do art. 38 
da Lei de 19 de Agosto de 1846. 

Se, porém, a decisão versar sobre irregularidades e vicios que importem nullidade da qua
lificação, haverá recurso necessário e com effeito suspensivo para o mesmo Tribunal, o qual o 
decidirá no prazo improrrogável de trinta dias, contados da data em que os papeis tiverem enu-a-
do na respectiva Secretaria, e, se o recurso não fôr provido dentro deste prazo, ter-se-ha por fir
me e irrevogável a decisão do Juiz de Direito. No caso de annuUação, o Presidente do Tribunal 
da Relação enviará immediatamente ao Presidente da respectiva Província cópia do acórdão, a 
fim que sejam dadas promptas providencias para a nova qualificação. Servirá perante o Juiz de 
Direito o Escrivão do Jury. 

§ 19. Satisfeitas todas as formalidades prescriptas nos paragraphos antecedentes e lança
das pelas Juntas municipaes as listas geraes em livro especial, que ficará no archivo da Camará 
do municipio, está ultimada e encerrada a qualificação; e a todos os cidadãos irrevogavelmente 
inscriptos na lista se passarão titulos de qualificação, que deverão ser impressos e extrahidos de 
livros de talão. 

Estes titulos serão remittidos, dentro de três dias, pelas Juntas municipaes aos Juizes de 
Paz em exercício nas respectivas parochias. 

§ 20. Por meio de editaes publicados na imprensa do lugar, e affixados na porta da Cama
rá Municipal e da igreja matriz da parochia, convidará sem demora o Juiz de Paz respecrivo os 
cidadãos qualificados para pessoalmente receberem seus titulos de qualificação no prazo de 30 
dias. A entrega do titulo será feita ao próprio cidadão, o qual por si, ou por outrem, se não sou
ber escrever, o assignará perante o Juiz de Paz, e passará recibo em livro especial. Decorrido 
aquelle prazo, os titulos não reclamados serão remettidos á Camará Municipal, e ahi guardados 
em um cofre. 

No caso de recusar o Juiz de Paz a entrega do titulo de qualificação ao cidadão a quem 
pertencer, poderá este recorrer 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, decidirá definitivamente. 

O mesmo recurso terá lugar no caso de recusar a Camará Municipal a entrega do titulo de 
qualificação depositado em seu cofre. 

§ 21. A qualificação feita em virtude desta lei é permanente para o effeito de não poder 
nenhum cidadão ser eliminado, sem provar-se que falleceu, ou que perdeu a c^acidade politica 
para o exercício do direito eleitoral por alguns dos factos designados no art. 7.- da Constituição 
do Império. 

§ 22. A prova da perda da capacidade politica do cidadão, na conformidade do paragrapho 
antecedente, deve ser a mais completa e incumbe áquelle que requerer a eUminação. Perante a 
Junta municipal, quando reunida será produzida essa prova por meio de certidão authentica de 
alguns dos fatos de que resulta a perda de capacidade, ou por meio de sentença proferida pelo 
Juiz de Direito da comarca em processo regular instaurado com citação pessoal do eliminado, 
quando se acharem lugar conhecido, e em todo caso com citação edital de quaesquer terceiros 
interessados. 

A eliminação por morte poderá ser feita ex-officio pt!a Junta municipal com a exhibição 
da certidão de óbito, que, á sua requisição, lhe deverá ministrar a repartição competente. 
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§ 23. Poderão ser também eliminados da lista de uma parochia, durante a reunião das Jun
tas municipaes a que se refere o § 14, os cidadãos que tiverem mudado de domicílio para muni
cipio differente ou para paiz estrangeiro. 

Se a mudança fôr de uma para outra parochia do mesmo municipio, ou de um para outro 
districto da mesma parochia, far-se-hão nas listas as alterações consequentes 

§ 24. A qualificação pelo processo ordinário estabelecido nos paragraphos antecedentes 
será feita de dous em dous annos. 

§ 25. Nos termos do arL 21 da Lei de 19 de Agosto de 1846, as Juntas Municipaes envia
rão ao Ministro do Império, no municipio da Corte, e aos Presidentes, nas Provincias, cópia da 
lista geral, de que trata o § 19, e, em todos os annos, no mez de janeiro, cópia da lista comple
mentar, contendo os nomes dos cidadãos excluidos da lista geral, ou nella novamente incluídos 
durante o anno anterior. 

§ 26. São nuUos os trabalhos da Junta parochial de qualificação: 

I. Tendo sido a organização da Junta presidida por Juiz incompetente ou não juramentado; 

II. Tendo concorrido para eleição dos membros da Junta pessoas incompetentes em tal nu
mero, que pudessem ter influído no resultado da eleição; 

ni. Não se tendo feito, nos termos do art. 4^ da Lei de 19 de Agosto de 1846, a convoca
ção dos eleitores e dos immediatos em votos, que deviam concorrer para a eleição dos membros 
da Junta, vicio que, entretanto se considerará sanado pelo comparecimento voluntário da maio
ria, não só dos eleitores, como dos immediatos em votos que deviam ser convocados conforme 
o artigo 1-; 

rv. Tendo a Junta deixado de ftmccionar no lugar designado para as suas reuniões, salvo o 
caso de força maior, devidamente comprovado; 

V. Tendo por causas justificadas e attendiveis funccionado em lugar diverso do designado 
para suas reuniões, sem fazer constar por editaes o novo lugar destas; 

VI. Tendo feito parte da Junta pessoas sem as qualidades de eleitor; 

Vn. Não se tendo reunido a Junta pelo tempo e nas occasiões que a lei marca; 

Vin. Não tendo sido feita a qualificação por districtos, quarteirões, e com todas as decla
rações exigidas nesta lei. 

§ 27. As irregularidades não especificadas no paragrapho antecedente não annullam o pro
cesso da qualificação, se este fôr em sua substância confirmado ou corrigido pela Junta munici
pal; e apenas dão lugar á responsabilidade dos que as motivaram, uma vez que se verifique ter 
havido culpa. 

§ 28. São nuUos os trabalhos da Junta municipal: 

I. Nos casos marcados no § 26, ns. I, II, m, IV, V, VI, VE; 

II. Não se tendo feito nos termos do § 8- deste artigo, a convocação dos Vereadores que 
deveriam ter concorrido para a eleição dos dous membros da Junta; o que, comtudo, se conside
rará sanado pelo comparecimento voluntário da maioria dos ditos Vereadores; 

in. Não tendo sido feita a qualificação por parochias, districtos, quarteirões e com todas 
as declarações exigidas nesta lei; 

rv. Não se tendo feito a publicação da lista geral da qualificação pelo tempo e modo pres-
cripto no § 13. 

§ 29. E applicavel aos trabalhos da Junta municipal a disposição do § 27, se as irregulari-
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dades não forem das mencionadas no paragrapho antecedente, ou houverem sido suppridas em 
tempo. 

Os recursos sobre nullidades e irregularidades serão interpostos perante o Secretario da 
Camará Municipal detro de 30 dias depois de finda a qualificação. 

Art. 2- O Ministro do Império fixará o numero de eleitores de cada parochia sobre a base 
do recenseamento da população e na razão de um leitor por 400 habitantes de qualquer sexo ou 
condição, com a única exepção dos súbditos de outros Estados. Havendo sobre o múltiplo de 
400 numero excedente de 200, accrecerá mais um eleitor. 

Em falta de dados estatísticos para a fixação de eleitores de alguma parochia, ser-lhe-ha 
marcado o mesmo numero de eleitores da ultima eleição approvada. 

§ 1- Para todos os effeitos eleitoraes até o novo arrolamento geral da população do Impé
rio, subsistirão inalteráveis as circumscripções parochiaes contemplada no actual recenseamen
to, não obstante qualquer alteração feita com a creação de novas freguezias, ou com subdivisão 
das existentes. 

§ 2- Fixado o numero de eleitores de cada parochia, só por lei poderá ser alterado, para 
mais ou para menos, á vista das modificações que tiverem occorrido no novo arrolamento da po
pulação. 

§ 3- A eleição de eleitores geraes começará em todo o Império no primeiro dia útil do mez 
de Novembro do quarto anno de cada legislatura. 

Exceptua-se o caso de dissolução da Camará dos Deputados, no qual o Goveno marcará, 
dentro do prazo de quatro mezes contados da data do decreto de dissolução, um dia útil para o 
começo dos trabalhos da nova eleição. 

§ 4^ As Mesas das assembléas parochiaes serão constituídas do modo estabelecido nesta 
lei, art. 1̂  e seus § § l^ e 3= 

§ 5- A organização, porém, das Juntas e Mesas parochiaes, para se proceder á primeira 
qualificação e eleição em virtude desta lei, será feita pelos eleitores e supplentes, sem prejuízo 
no modo estabelecido no art. 1- e § § 1- e 3-

§ 6̂  Não se admittirá questão sobre a elegibilidade de qualquer cidadão para membro da 
mesa, se o seu nome estiver na lista da qualificação como cidadão elegível, e não houver deci
são, que o mande eliminar, proferida três mezes antes da eleição. 

Exceptua-se o caso de exhibir-se prova de que o dito cidadão acha-se pronunciado por 
sentença, passada em julgado, a qual o sujeite á prisão e livramento. 

§ 7- Compete á mesa da assembléa parochial: 
I. Fazer as chamadas dos votantes pela lista geral da qualificação da parochia e pela com

plementar dos cidadãos qualificados até três mezes antes da eleição; 

II. Apurar as cédulas recebidas; 
ni. Discutir e decidir as questões de ordem que forem suscitadas por qualquer membro da 

mesa, ou cidadão votante da parochia; 
rv. Verificar a identidade dos votantes, procedendo a tal respeito nos termos do § 16 deste 

artigo; 
V. Expedir diplomas aos eleitores; 
VI. Enviar ao collegio eleitoral a que pertencerem os eleitores uma cópia authentica das 

actas da eleição, uma igual ao Ministro do Império, na Corte, e ao respectivo Presidente, em 
cada Provinda, e outra, por intermédio deste, ao 1- Secretario da Camará dos Deputados ou do 
Senado, conforme fôr a eleição de eleitores geraes ou especiaes para Senador. 
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§ 8- Ao Presidente da mesa da assembléa parochial incumbe: 

I. Dirigir os trabalhos da mesa; 

II. Regular a discussão das questões que se suscitarem, dando ou negando a palavra e sus-
pendedo ou prorogando os trabalhos; 

ni. Desempatar a votação dos assumptos discutidos pela mesa; 

IV. Manter a ordem no interior do edifício, onde nenhuma autoridade poderá intervir sob 
qualquer pretexto, sem requisição sua, feita por escripto, ou verbalmente, se não fôr possivel por 
aquelle modo. 

§ 9- Installada a.mesa parochial, começará a chamada dos votantes, cada um dos quaes de
positará na uma uma cédula fechada por todos os lados, contendo tantos nomes de cidadãos ele
giveis, quantos corresponderem a dous terços dos eleitores que a parochia deve dar. 

Se o numero de eleitores da parochia exceder o múltiplo de três, o votante addicionará aos 
dous terço um ou dous nomes, conforme fôr o excedente. 

§ 10. Os trabalhos da assembléa parochial continuarão todos dos dias, começando ás 10 
horas da manhã e suspendendo-se ás quatro horas da tarde, salvo se a esta hora se estiver fazen
do a chamada dos cidadãos qualificados de um quarteirão, a qual deverá ficar terminada. 

§ 11. A hora em que cessarem os trabalhos de cada dia se lavrará uma acta, na qual se de
clarem as occurrencias do dia e o estado do processo eleitoral, com expressa menção do numero 
das cédulas recebidas, dos nomes dos cidadãos que não acudiram á terceira chamada, e do nu
mero das cédulas apuradas, dispensadas as actas especiaes de que tratam os arts. 49 e 55 da Lei 
de 19 de Agosto de 1846. 

§ 12. Servirá de diploma ao eleitor um resumo da votação, datado e assignado pelos mem
bros da mesa, segundo o modelo que fôr estabelecido em regulamento pelo Governo. Recebel-
o-hão os cidadãos elegiveis que tiverem reunido maioria de votos até ao numero de eleitores que 
deve eleger a parochia 

§ 13. É applicavel aos cidadãos elegiveis, que tiverem recebido votos para eleitores, a dis
posição de § 6^ deste artigo. 

§ 14. No acto da eleição não se admittirá protesto ou reclamação que não seja escripta e 
assignada por cidadão votante da parochia. 

Admittem-se, porém, observações que, por bem da ordem e regularidade dos trabalhos, 
queira verbalmente fazer algum votante. 

Admittidos o protesto, a reclamação ou as obeservações, só aos membros da mesa cabe 
descutil-os e decidir pelo voto da maioria. 

§ 15. Os protestos demasiadamente extensos serão simplesmente mencionados, e não 
transcriptos nas actas, mas serão integralmente transcriptos no livro das actas, em seguida á ulti
ma, e a transcripção será encerrada com a rubrica de todos os membros da mesa 

Quando extrahirem-se as cópias das actas para os fins declarados no art. 121 da Lei de 19 
de Agosto de 1846, serão trancriptos nas. mesmas cópias os sobreditos protestos, sob pena de 
responsabilidade de quem sem estes extrahil-as. 

§ 16. A transcripção, erro de nome ou contestação de identidade não poderá servir de pre
texto para que deixe de ser admittido a votar o cidadão que acudir á chamada, apresentar o seu 
titulo de qualificação, cujo numero de ordem coincida com o da lista geral, e, escrevendo seu 
nome perante a mesa, mostrar que a letra é igual á da assignatura do titulo, ou, não sabendo es
crever, provar com o testemunho de pessoas fidedignas que é qualificado. 

Nos casos de duvida, ex-officio, ou a requerimento de três eleitores ou cidadãos elegiveis, 
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deverá a mesa tomar o voto em separado com todas as declarações necessárias para justificar o 
seu procedimento. 

§. 17. Para Deputados á Assembléa Geral, ou para membros das Assembléas Legislativas 
Provinciaes, cada eleitor votará em tantos nomes quantos corresponderem aos dous terços do 
numero total marcado para a Província. 

Se o numero marcado para deputado á Assembléa Geral e membros da Assembléa Legis
lativa Provincial fôr superior ao múltiplo de três, o eleitor addicionará aos dous terços um ou 
dous momes de cidadãos, conforme fôr o excedente. 

§. 18. Emquanto por lei especial não fôr alterado o numero de Deputados á Assembléa 
Geral, cada Província elegerá na mesma proporção ora marcada. 

§.19. Nas que tiverem de eleger Deputados em numero múltiplo de três, cada eleitor vota
rá na razão de dous terços; nas que tiverem de eleger quatro Deputados, o eleitor votará em três 
nomes, e nas que tiverem de eleger cinco Deputados, o eleitor votará em quatro. 

Nas Províncias que tiverem de eleger somente dous Deputados, cada eleitor votará em 
dous nomes. 

Para as eleições geraes de Deputados e Senadores, a Província do Rio de Janeiro e o Mu
nicipio da Corte formam a mesma circunscripção eleitoral. 

§ 20. no caso de vagas, durante a legislatura, o eleitor votará em um ou dous nomes, se as 
vagas forem só uma ou duas. 

Para três ou mais vagas, o eleitor votará como dispõem os §§ 17 e 19. 

§ 21. Na eleição de Senador observar-se-ha o seguinte: 

1- A organização das mesas parochiaes para a eleição dos eleitores especiaes, a ordem dos 
trabalhos, e o modo de proceder á eleição dos eleitores serão os mesmos estabelecidos no § 4^ 
deste artigo; 

2- A eleição primaria, ou a secundaria, se aquella estiver feita, proceder-se-ha dentro do 
prazo de três mezes contados do dia em que os Presidentes de Província houverem recebido a 
communicação do Presidente do Senado ou do Governo, ou tiverem noticia certa da vaga. Uma 
e outra communicação serão registradas no Correio. 

§ 22. O Ministro do Império, na Corte, e os Presidentes nas Províncias, crearão definitiva
mente tantos collegios eleitoraes quantas forem as cidades e villas, comtanto que nenhum delles 
tenha menos de vinte eleitores. 

§ 23. As authenticas dos collegios eleitorais de cada Província serão apuradas pela Cama
rá Municipal da capital, excepto as dos collegios da Província do Rio de Janeiro, nas eleições 
para Deputado á Assembleia Geral e senadores, as quaes serão apurados pela Camará Municipal 
da Corte. 

§ 24. A eleição de Vereadores das Camarás Municípaes e de Juizes de Paz se fará no 1-. 
dia do mez de julho do ultimo anno do quatriennío, observando-se na organização da mesa paro-
chial e no recebimento e apuração das cédulas dos votantes tudo quanto nesta lei está determina
do para a eleição de eleitores. 

§ 25. Cada cidadão depositará na urna duas cédulas com os respectivos rótulos, contendo 
uma os nomes de seis cidadãos elegíveis para Vereadores, se o municipio dér nove Vereadores, 
ou de cinco cidadãos elegíveis, se o municipio dér sete Vereadores; outra contendo os nomes de 
quatro cidadãos elegives para Juízes de Paz da parochia em que residir, ou do dístricto, se a pa-
rochia tiver mais de um. 
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§ 26. Só podem ser Vereadores os cidadãos com as qualidades de eleitor, residentes no 
municipio por mais de dous annos. 

§ 27. Só podem ser Juizes de Paz de um districto os cidadãos que, além dos requisitos de 
eleitor, tiverem por mais de dous annos residentes nesse districto. 

§ 28. Se o municipio fôr constituído por uma só parochia, a mesa parochial, finda a elei
ção, expedirá logo os diplomas aos Juizes de Paz e Vereadores eleitos, e, fazendo extrahir duas 
cópias authenticas das actas, remetterá uma á Camará Municipal, e outra ao Juiz de Direito da 
Comarca. 

§ 29. Se o municipio comprehender mais de uma parochia, as respectivas mesas paro-
chiaes expedirão os diplomas só aos juizes de paz, e ás duas cópias das actas darão o destino in
dicado no paragrapho antecedente. 

A Camará Municipal, 30 dias depois daquelle em que tiver começado a eleição, procederá 
á apuração geral dos votos para Vereadores, e disto lavrará uma acta, da qual remetterá cópias 
ao Juiz de Direito da Comarca, além das que devem remetter como diplomas aos novos eleitos, 
na forma do art. 105 da Lei de 19 de Agosto de 1846. 

§. 30. O Juiz de Direito é o funccionario competente para conhecer da validade ou nullida-
de da eleição de Juizes de Paz e Vereadores das Camarás Municipaes, mas não poderá fazel-o 
senão por via de reclamação, que deverá ser apresentada dentro do prazo de 30 dias, contados 
do dia da apuração. 

Declarará nulla a eleição, se verificar algun dos casos applicaveis do art. 1-. § 26 desta lei, 
ou que houve fraude plenamente provada, e que prejudique o resultado da eleição; e fará intimar 
o seu despacho por carta do Escrivão do Jury não só á Camará Municipal, como a cada um dos 
membros da mesa da assembléa parochial, e por edital aos interessados. 

Do despacho que approvar a eleição só haverá o recurso voluntário de qualquer cidadão 
votante do municipio, que o deverá interpor dentro de 30 dias, contados da publicação do edital 
do mesmo despacho; do que, porém, annullar a eleição, além do recurso que a qualquer cidadão 
é licito interpor, haverá recurso necessário com effeito suspensivo para a Relação do districto. 

§ .31.0 Juiz de Direito deverá proferir o seu despacho no prazo improrogavel de 15 dias, 
contado da data em que receber as cópias authenticas, e, no caso de recurso, deverá enviar as ac
tas com o seu despacho motivado e com as ai legações e documentos do recorrente, no prazo 
também de 15 dias, contado da data da interposição do recurso, á autoridade superior competen
te; a qual o decidirá definitiva e irrevogavelmente, nos termos da ultima parte do § 18 do art. 1-
destalei. 

§. 32. O Presidente do Tribunal da Relação enviará ao Presidente da respectiva Província 
a cópia do acórdão, e immediatamente se procederá a nova eleição no caso de anullação da pri
meira. 

§. 33. Os Vereadores e Juizes de Paz do quatriennio anterior são obrigados a servir em-
quanto os novos eleitos não forem empossados. 

Art. 32 Não poderão ser votados para Deputados á Assembléa Geral Legislativa os Bispos, 
nas suas dioceses; e para membros das Assembléas Legislativas Provinciaes, Deputados á As
sembléa Geral ou Senadores, nas Províncias em que exercerem jurisdicção: 

I. Os Presidentes de Província e seus Secretários; 

II. Os Vigários Capitulares, Governadores de Bispados, Vigareos Geraes, Provisores e Vi-
gareos foraneos; 
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m. Os Commandantes de Armas, Generaes em Chefe de terra ou de mar. Chefes de esta
ções navaes. Capitães de porto, Commandantes militares e dos corpos de policia; 

IV. Os Inspectores das Thesourarias ou repartições de fazenda geral e provincial, os res
pectivos Procuradores Fiscaes ou dos Feitos, e os Inspectores das Alfandegas; 

V. Os Desembargadores, Juizes de Direito, Juizes substitutos, Municipaes ou de Orphãos, 
os Chefes de Policia e seus Delegados e Subdelegados, os Promotores Públicos, e os Curadores 
geraes de Orphãos; 

VI. Os Inspectores ou Directores Geraes da Instrucção publica. 

§ 1- A incompatibilidade eleitoral prevalece: 

I. Para os referidos funccionarios e seus substitutos legaes, que tiverem estado no exercí
cio dos respectivos empregos dentro de seis mezes anteriores á eleição secundaria; 

II. Para os substitutos que exercerem os empregos dentro dos seis mezes, e para os que os 
procederem na ordem da substituição, e que deviam ou podiam assumir o exercício; 

III. Para os funccionarios effectivos desde a data da aceitação do emprego ou funcção pu
blica até seis mezes depois de o terem deixado em virtude de remoção, accesso, renuncia ou de
missão. 

§ 22 O prazo de seis mezes, de que trata o paragrapho antecedente, é reduzido ao de três 
mezes, no caso de dissolução da Camará dos Deputados. 

§ 3- Também não poderão ser votados para membros dâsAssembléas Provinciaes, Depu
tados e Senadores, os emprezai ios, directores, contractadores, arrematantes ou interessados na 
arrematação de rendimentos, obras ou fomecimentos públicos naquellas Províncias em que os 
respectivos contractos e arrematações tenham execução e durante o tempo delles. 

§ 4- Serão reputados nullos os votos que para membros das Assembléas Provinciaes, De
putados ou Senadores recahirem nos funccionarios e cidadãos especificados neste artigo; e disto 
se fará menção motivada nas actas dos coUegios ou das Camarás apuradoras. 

§ 52 Salva a disposição do art. 34 da Constituição do Império, durante a legislatura, e seis 
mezes depois, é incompativel com o cargo de Deputado a nomeação deste para empregos ou 
commissões retribuídas, geraes ou provinciaes, e bem assim a concessão de privilégios e a cele
bração de contractos, arrematações, rendas, obras ou fornecimentos públicos. Exceptuam-se: 1-
os accessos por antiguidade; 2- o cargo de Concelheiro de Estado; 3^ as Presidências de Provín
cias, missões diplomáticas especiaes e commissões militares; 4^ o cargo de Bispo. 

A prohibição relativa a empregos (salvo accesso por antiguidade), commissões; privilé
gios, contractos e arrematações de rendas, obras ou fomecimentos públicos, é applicavel aos 
membros das Assembléas Legislativas Provinciaes, com relação ao governo da Província 

Art. 42 O Governo fará colligir e publicará por decreto todas as disposições que ficam vi
gorando em relação ao processo eleitoral. 

Promulgado o referido decreto, ficará sem vigor a disposição do art. 120 da Lei n- 387 de 
19 de Agosto de 1846. 

Art. 5- Fica o Govemo autorizado a espaçar a reunião da Assembléa Geral Legislativa da 
seguinte legistatura, comtanto que se effectue dentro do primeiro anno. 

Outrosim é autorizado a encurtar para a primeira eleição geral os prazos mencionados nos 
§§52al0 ,13,14el8doar t . 1̂  

Art. 62 A eleição das Assembléas Provinciaes continuará a ser feita pelo processo da legis
lação vigente, em quanto se não eleger novo corpo eleitoral. 
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As incompatibilidades, porém, serão também observadas nessas eleições, desde que se 
promulgue a presente lei. 

Art. 7- Revogam-se as disposições em contrário. 

O Doutor José Bento da Cunha e Figueiredo, do Meu Conselho, Senador do Império, Mi
nistro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. 
Palácio do Rio de Janeiro em vinte de Outubro de mil oitocentos setenta e cinco, quinquagesimo 
quarto da Independência e do Império. 

Com a Rubrica de Sua Majestade o Imperador. 
José Bento da Cunha e Figueiredo. 
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DECRETO N2 6.097, DE 12 DE JANEIRO DE 1876 

Manda observar as Instrucções regulares para execução do Decreto n̂  
2.675 de 20 de Outubro de 1875. 

Tendo ouvido a Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado, Hei por bem 
que para execução do Decreto N^ 2.675 de 20 de Outubro de 1875 se observem as Instrucções 
regulamentares que com este baixam, assignadas pelo Dr. José Bento da Cunha e Figueiredo, do 
Meu Conselho, Senador dos Império, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império, 
que assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro, em doze de Janeiro de 
mil oitocentos e setenta e seis, quinquagesimo quinto da Independência e do Império. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
José Bento da Cunha e Figueiredo. 

INSTRUCÇÕES REGULAMENTARES PARA EXECUÇÃO DO DECRETO 
N2 2.675 DE 20 DE OUTUBRO DE 1875. 

TITULO I 
Da qualificação dos votantes 

CAPITULO I 
Disposições Gerais deste Titulo 

Art. \- De dous em dous annos, a contar do de 1876, proceder-se-ha em todo o Império 
aos trabalhos de qualificação dos cidadãos aptos para votar nas eleições primarias, nas de Juizes 
de Paz e nas de Vereadores das Camarás Municipaes. 

Estes trabalhos terão começo, quanto á primeira qualificação, no dia que o governo desig
nar, e, quanto ás seguintes, na 3- dominga do mez de Janeiro de cada biennio. No mencionado 
dia se reunirão para tal fim as Juntas parochiaes. 

(Decreto n^ 2.675, de 1875 art. 1̂  § 24 e Lei n^ 387 de 1846 art. l^) 

Art. 2- São encarregados os trabalhos de qualificação: 

1- As Juntas parochiaes, que organizarão as listas dos cidadãos aptos para ser votantes em 
cada parochia; 

2- As Juntas municipaes, que, verificando e apurando estas listas, organizarão a da qualifi
cação dos cidadãos de cada município; 

3- Aos Juizes de Direito e ás Relações, que decidirão os recursos. 
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(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. I.2 §§ 4.2, 11 e 18.) 
Art. 3- A qualificação feita em virtude do Decreto n- 2.675 de 20 de Outubro de 1875 é 

permanente para o effeito de não poder nem-um cidadão ser eliminado sem provar-se que falle-
ceu ou que perdeu a capacidade politica para o exercício do direito eleitoral por algum dos fac
tos designados no art. 7- da Constituição do Império. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 1̂  § 21.) 

CAPITULO n 
Da Organização das Juntas Parochíaes 

Art. 42 Três dias antes do designado no art. 1- para a reunião das Juntas parochiaes, se 
procederá á eleição dos seus membros sob a presidência do Juiz de Paz mais votado do ditricto 
da matriz, ainda que não se ache em exercício, embora esteja delle suspenso por acto do Gover
no, ou em virtude de pronuncia por crime de responsabilidade. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  parte 2^ e Lei rf 387 de 1846 art. 22) 

§ 12 O Juiz de Paz a que se refere este artigo será sempre o eleito na ultima eleição geral, 
embora se tenha procedido a eleição posterior em consequência de nova divisão ou incorporação 
de districtos. 

(Lei n2 387 de 1846 art. 32) 

§ 2- Quanto a convocação, de que trata o art 5 ,̂ para a eleição da Junta parochial fôr feita 
por Juiz de Paz de quati-iennio a expirar, ao dito Juiz, e no seu impedimento ou falta aos outros 
Juizes de Paz, do mesmo districto e quatriennio, segundo a ordem da votação, compete em todo 
caso a presidência da dita eleição, ainda quando ao tempo desta já se achem em exercício os Jui
zes de Paz eleitos para o novo quatriennio. 

No caso de não ter sido feita a dita convocação pelo Juiz de Paz mais votado, por estar im
pedido, todavia competír-lhe-há aquella presidência desde que cessar o impedimento. 

Si, porém, não puder presidir á eleição o Juiz de Paz do quatriennio findo que tiver 
feito a convocação, nem algum dos seus substitutos do mesmo districto, assumirá a presi
dência da eleição da Junta o Juiz de Paz mais votado do novo quatriennio, ou, na sua falta 
ou impedimento, o legitimo substituto, devendo ceder a presidência a qualquer daquelles 
que se apresentar. 

(Lei n2 387 de 1846 art. 110, Decreto n̂  503 de 1847 e Av. n̂  35 de 1853.) 

§ 3° Trasladada canonicamente de uma para outra Igreja a sede de parochia contemplada 
no actual recenseamento, pertence ao Juiz de Paz mais votado do districto da nova matriz presi
dir á organização da Junta parochial. 

(Insti-ucções n̂  565 de 1868 art. 7̂ ) 

§ 4- Os Juizes de Paz do quatriennio findo, emquanto conservarem a jurisdicção, por não 
ter havido eleição na época legal, ou ter sido annullada a ultima eleição, são competentes para 
presidir á organização das Juntas parochiaes. 

(Insti-ucções n̂  565 de 1868 art. 3 )̂ 

§ 52 Nos de ausência, falta, ou impossibilidade physica ou moral do Juiz de Paz compe
tente para presidir á organização da Junta parochial, será este substituído: 

1- Pelos Juizes de Paz seus immediatos, segundo a ordem da votação, com tanto que este
jam juramentados, ou logo que sejam; 

2- Na falta, ausência ou impossibilidade destes, pelos Juizes de Paz de cada um dos dis-
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trictos que a parochia tiver, segundo a ordem de sua votação, preferidos os dos districtos mais 
vizinhos á sede da parochia, e em ultimo lugar pelos dos districtos mais próximos de outras pa-
rochias, ainda que estas pertençam a município diverso. 

(Instrucções n̂  565 de 1868 art. 1̂ ) 

§ 6^ Estas substituições se farão independentemente de convocação ou convite dos substi
tutos, ou de ordem prévia de autoridade superior, sempre que por qualquer modo constar áquel-
les a falta do Juiz de Paz a quem deverem substituir. 

(Instrucções n̂  565 de 1868 art. 2̂ ) 

§ 7- Logo que se apresentar, para tomar a presidência, qualquer dos Juizes de Paz que ti
verem precedência ao que a estiver exercendo, ceder-lhes-ha este o lugar. 

(Instrucções n̂  565 de 1868 art. 22) 

Art. 5- Para fazer-se a eleição da Junta parochial, o Juiz de Paz que houver de presidir a 
este acto, deverá, 30 dias antes do marcado para a organização da mesma Junta, convocar nomi
nalmente por editaes, que nos lugares públicos se affixarão e serão publicados pela imprensa, si 
a houver, e por notificação feita por Official de Justiça, ou por officio: 

1- Os Eleitores existentes da parochia cuja eleição tiver sido approvada pela Camará dos 
Deputados, exceptuados somente: 1- os que tiverem mudado o domicilio para fora da mesma 
parochia, ainda que para esta voltem, caso em que se não comprehende a ausência temporária da 
parochia, provada por factos significativos que revelem não ter havido animo deliberado de ef-
fectiva mudança, a qual sempre se presumirá nos dous seguintes casos achar-se o cidadão in
cluído em lista de qualificação de outra parochia sem ter reclamado, e haver nella exercido car
go para o qual a lei exija domicilio; 2- os que se acharem ausentes da Provida; 

2- O terço dos immediatos em votos aos Eleitores, contando-se este terço em relação ao 
numero dos Eleitores effectivamente convocados, de modo que a proporção seja sempre de um 
immediato para três Eleitores, dous para seis, e assim por diante, embora o numero daquelles 
Eleitores exceda o múltiplo de três. 

Não serão convocados os immediatos que estiverem comprehendidos nas duas excepções 
do numero antecedente. 

Em nenhum caso porém poderão ser convocados immediatos que não se achem incluídos 
no primeiro terço da respectiva lista, contado em relação ao numero total dos Eleitores que a pa
rochia deve dar. 

Quando se apresentar, reclamando o seu direito de votar, o eleitor ou immediato que não 
tiver sido convocado por motivo de mudança de domicilo para fora da parochia, será resolvida 
esta questão pela pluralidade dos votos dos Eleitores e mais cidadãos convocados para tomarem 
parte na eleição. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art F, e Lei n̂  387 de 1846 art. 42) 

§ 12 Quando o Juiz de Paz competente deixar de fazer por qualquer motivo a convocação 
de que trata este artigo, o primeiro dos seus substitutos legaes, nos termos dos §§ 52. e 62. do art. 
42., cumprirá este dever no prazo de 24 horas contadas das 10 horas da manhã do dia em que 
aquelle Juiz é obrigado a praticar esse acto. Expirado o prazo sem que a convocação tenha sido 
feita pelo dito substituto, cabe a qualquer dos outros desempenhar immediatamente o mesmo 
dever. O tempo que assim decorrer até realizar-se o acto da convocação, não será computado 
nos 30 dias marcados neste artigo. Si, porém, fôr excedido este tempo, designar-se-ha novo dia 
para a reunião da Junta nos termos do art. 23. 

(Instruções n2 168 de 1849 arts. 72 e 82) 
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§ 2- No edital da convocação se declarará expressamente que a reunião dos Eleitores e im
mediatos para o dito fim se fará ás 10 horas da manhã no consistório, ou, si este não offerecer 
sufficiente espaço, no corpo da igreja matriz, ou finalmente, si nesta não fôr absolutamente pos
sível, em outro edificio situado dentro da parochia e designado pelo Juiz de Paz de accôrdo com 
Juiz de Direito, ou com o Juiz Municipal ou quem suas vezes fizer nos termos em que o primei
ro não residir, expondo os motivos que exigirem a mudança. 

Si depois da publicação do edital occorrer caso imprevisto que, não admittindo demora, 
obste absolutamente á reunião na matriz, o Juiz de Paz designará e annunciará logo em novo 
edital o edificio em que a reunião se fará, communicando o facto ao Juiz de Direito ou ao Juiz 
Municipal. 

Si durante os trabalhos da Junta sobrevier motivo de força maior que obrigue á mudança 
de lugar, á mesma Junta competirá designar o edifício, para o qual se transferirão os trabalhos. 
Não se effectuará porém a mudança sem prévio annuncio por edital em que se especifíque o mo
tivo. 

Na acta competente se mencionará circumstanciadamente a occorrencia em qualquer dos 
casos. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § ó^ Lei n̂  387 de 1846 art. 4^ Aviso ns 29 de 1860 e 
Instrucções n- 565 de 1868 art. 96.) 

§ 32 A falta dos Eleitores ou dos seus immediatos comprehendidos no primeiro terço, que 
tiverem morrido, mudado da parochia sua residência, ou se houverem ausentado para fora da 
Província, não será supprida, no acto da convocação, salvo no caso do § 4- deste artigo. 

Si porem, annullados em virtude de acto da Camará dos Deputados os poderes de algum 
Eleitor, passar a occupar o seu lugar o respectivo supplente, será convocado este como Eleitor, e 
em seu lugar o immediato que se seguir em votação ao ultimo do primeiro terço. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. l^; Lei ns 387 de 1846, art. 5 ,̂ e Aviso n^ 53 de 1854.) 

§ 4- Na parochia cujo numero de Eleitores fôr inferior a três, ou em que, por morte, ausên
cia da província, ou mudança da parochia, não puderem ser convocados três pelo menos, o Juiz 
de Paz convocará, pelo mesmo modo já estabelecido neste artigo ácêrca da convocação dos 
Eleitores, e até completarem aquelle numero, os Juizes de Paz que a elle se seguirem, pela or
dem da votação, e na falta destes, a cidadãos com as qualidades de Eleitor e residentes na paro
chia. 

Do mesmo modo, si não puderem ser convocados, pelo menos, três immediatos compre
hendidos no primeiro terço, a falta destes será supprida ou preenchida, até ao dito numero, pela 
convocação dos immediatos em votos aos ditos Juizes de Paz, segundo a ordem de sua votação, 
e na falta destes, por cidadãos com as qualidades de Eleitor e residentes na parochia. 

Esta ultima disposição não é applicavel ao caso em que seja inferior a três o numero dos 
immediatos necessários para perfazer o terço do dos Eleitores effectivamente convocados. Em 
tal caso o Juiz de Paz convocará somente um ou dous immediatos aos Juizes de Paz, ou cidadã
os, conforme o numero daquelles Eleitores. 

Assim, si tiverem sido convocados de três a cinco, ou de seis a oito Eleitores, e nenhum 
immediato puder sel-o, convocar-se-hão apenas dous substitutos deste no segundo caso e um no 
primeiro: a necessidade da convocação de três substitutos dos immediatos, para perfazer-se este 
numero, refere-se pois ao caso, unicamente, de serem convocados 9 ou mais Eleitores. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 1̂  parte 3^) 

§ 5- Sempre que a convocação para a eleição da Junta fôr feita por Juiz de Paz de districto 
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vizinho, a falta dos Eleitores, nos casos do paragrapho antecedente, não será supprida pelos Jui
zes de Paz segundo a regra estabelecida no mesmo paragrapho, e sim por cidadãos com os req
uisitos alli exigidos. A falta porém dos immediatos aos Eleitores será supprida pelos immediatos 
aos Juizes de Paz do districto da matriz, na conformidade do referido paragrapho. 

(Decreto n .̂ 1.812 de 1856 art. 22.) 

§ 6 .̂ Quando ao acto da organização da Junta parochial não comparecerer nenhum Eleitor 
ou comparecerem menos de 3 dos Eleitores ou dos seus substitutos convocados, o Juiz de Paz 
presidente preencherá, só até ao numero 3, a sua falta, convocando por officio, ou, si estiverem 
presentes, verbalmente, os Juizes de Paz seus immediatos, nos termos do art. 6 .̂, e na falta del-
les, cidadãos com as qualidades de eleitor e residentes na parochia. 

Si ao mesmo acto nenhum immediato comparecer, ou comparecerem menos de 3 dos im
mediatos ou de seus substitutos convocados, o dito presidente preencherá também as faltas, na 
proporção do terço dos Eleitores presentes, mas só até ao numero de 3, covidando pelo modo 
acima declarado quem os deva substituir. 

Assim, si comparecerem de 3 a 5 Eleitores, e nenhum immediato, será convidado um só 
substituto; si comparecerem de 6 a 8 Eleitores, serão convidados 2 substitutos na falta absoluta 
de immediatos ou 1 só, si estiver presente um immediato; finalmente, si comparecerem de 9 a 
11 Eleitores e nenhum ou menos de 3 immediatos, serão convidados, no l^. caso, 3 substitutos, 
e no 2-., 1 ou 2 substitutos para perfazer-se o numero de 3. 

O convite será feito: 

1-. Aos immediatos que se seguirem aos já convocados, e que, estando comprehendidos 
no 1-. terço em relação ao numero total dos Eleitores que a Parochia dér, tenham todavia deixa
do de ser contemplados na convocação por não haver esta abrangido o numero completo dos 
Eleitores por motivo de morte, mudança da parochia, ou ausência para fora da Província: assim, 
si, sendo 30 o numero completo dos Eleitores que a parochia dér, só tiverem sido effectivamente 
convocados 27, e consequentemente, em vez de todos os 10 immediatos que constituírem o 1-. 
terço, só o houverem sido 9, terço de 27, mas comparecerem unicamente 2 immediatos, convi-
dar-se-ha em 1-. lugar, para perfazer-se o numero de 3, o 10 .̂ immediato que não fora convoca
do, e só na falta deste o primeiro immediato dos Juizes de Paz; 

2-. Aos immediatos dos Juizes de Paz; 

3-. A cidadãos com as qualidades de Eleitor e residentes na parochia. 

(Decreto n .̂ 2.675 de 1875 art l^. parte 3̂ .) 

§ 7-. No caso de presidir á eleição da Junta parochia! Juiz de Paz de districto vizinho, a 
falta de Eleitores ou immediatos será preenchida pelo modo estatuído no § 5°. 

§ 8- Será esperado até ás 10 horas do dia seguinte o comparecimento dos novos convoca
dos; mas, si este não se acharem presentes até então, o Juiz de Paz presidente completará imme-
diatamente o numero necessário, por convite feito a cidadãos presentes com as qualidades de 
Eleitor e residentes na parochia, preferindo para a substituição dos Juizes de Paz e dos immedi
atos destes os que se seguirem em votos e se acharem presentes. 

(Decreto n2 2.675 de 1875 art. 12 parte 3^ Decreto n2 1.812 de 1856 arts. 8,10 e 14.) 

§ 92 Nas parochias novamente creadas, contempladas no actual recenseamento, serão con
vocados, até 3 e segundo a ordem de sua votação, os Eleitores das parochias de que aquellas fa
ziam parte, residente em território das novas desde a data do provimento canónico, e um dos 
seus immediatos que ahi também residam desde a mesma data. 

No caso de ter-se formado a nova parochia com terrotorios desmembrados de duas ou 
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mais, serão convocados com preferencia os Eleitores de qualquer delias e seus immediatos, cuja 
residência na nova parochia fôr mais vizinha do lugar da igreja matriz. 

Na falta de todos, ou de algum destes Eleitores e seus immediatos, será preenchido e com
pletado o seu numero pelo modo estabelecido nos paragraphos anteriores. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 1̂  parte 4̂ ) 

§ 10. Não havendo Eleitores em uma parochia, por ter sido annullada a eleição dos da le
gislatura corrente, ou não se haver ella effectuado, ou não estar ainda approvada pela Camará 
dos Deputados, serão convocados os Eleitores da legislatura precedente e seus immediatos, ob
servadas as disposições dos paragraphos anteriores. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 1= § l^) 

§ 11. No caso de falta absoluta destes últimos Eleitores e de seus immediatos do 1- terço, 
serão convocados, em lugar daquelles, até 3 dos Juizes de Paz do districto da matriz, e, em lugar 
dos ditos immediatos, outros tantos immediatos dos Juizes de Paz. E na falta dos Juizes de Paz e 
seus immediatos, serão convocados ou convidados, para supprirem a falta dos 1-, até 3 cidadãos 
com as qualidades de Eleitor e residentes na parochia, e a dos segundos até outros três cidadãos 
com iguaes requisitos. 

No caso de constar officialmente, depois da convocação, ter sido approvada a ultima elei
ção de Eleitores, ficará sem effeito aquelle acto e serão convocados os novos Eleitores e seus 
immediatos, ainda com reducção do prazo legal, fazendo-se em todo caso a nova convocação 
por officio do Juiz de Paz dirigido a cada um dos Eleitores e dos immediatos destes. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 1̂  parte. 2^ Instrucções n̂  565 de 1868 art. 41.) 
Art. 6̂  Os Juizes de Paz e seus suppientes que houverem de ser convocados ou convida

dos, nos casos especificados nas disposições anteriores, para supprirem as faltas dos Eleitores e 
immediatos destes, serão sempre os eleitos para o quatriennio dentro do qual se fizer a convoca
ção ou o convite. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art 1̂  § 1̂  parte T-) 

Art. 7- No caso de se não ter feito, nos termos do art 5-, a convocação dos Eleitores e de 
seus immediatos, considerar-se-ha contudo sanado tal vicio pelo comparecimento voluntário da 
maioria, não só destes, como daquelles. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 26 n2 3.) 

Art. 8- No dia aprazado para a aleição da Junta parochial, reunidos os Eleitores e seus im
mediatos, ou sobstitutos convocados, á hora e no lugar designados nos termos do art. 5- § 2-, to
marão assento: o dito Juiz de Paz, como presidente, no topo da mesa com o Escrivão do Juizo á 
sua esquerda, e em tomo da mesma mesa os ditos Eleitores e seus immediatos ou sobstitutos. 
Feita pelo presidente a leitura do art. 1= §§ 1̂  e 3^ do Decreto n̂  2.675 de 20 de Outubro de 1875 
e do cap. 2- destas Instrucções, annunciará elle que se vai proceder á eleição da Junta parochial. 

Na falta, ou impedimento do Escrivão, e no caso de ser este eleito membro da Junta, será 
substituído como se determina no art. 25. 

Si lhe competir, como Eleitor ou immediato, votar na dita eleição, exercerá este direito 
sem interromper as funções de Escrivão da mesma Junta; 

(Lei n2 387 de 1846 arts. 8 e 30. Decreto n̂  1.812 de 1856 art. 4^ Decreto n^ 2.621 de 
1860 art. 32) 

Art. 9- Immediatamente o Juiz de Paz presidente fará a chamada dos Eleitores e seus im
mediatos, ou sobstitutos convocados, e o Escrivão irá lançando em uma lista os nomes de todos 
os que não responderem. Cada um dos presentes entregará, pela ordem da chamada, duas cedu-
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las fechadas de todos os lados, e não assignadas, contendo cada uma dous nomes de cidadãos da 
parochia com as qualidades de Eleitor.Uma destas cédulas terá o rótulo Para mesarios e a ouU-a 
Para supplentes ; e serão recolhidas em uma urna á proporção que forem entregues. 

Si algum dos convocados, não sobstituidos, comparecer depois da chamada, mas antes de 
dar-se começo á apuração das cédulas, será admitido a votar. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 1̂  Lei n^ 387 de 1846 art. 8^ Decreto n^ 1.812 de 1856 
art. 52) 

Art. 10. Concluido o recebimento das cédulas, o Juiz de Paz presidente, depois de as sepa
rar segundo os seus rótulos, em dous massos distinctos, contará as de cada um destes e publicará 
o seu numero; do que tomará nota o Escrivão para ser lançado na acta. 

Immediatamente o mesmo presidente dará principio á leitura das cédula, começando pelas 
que tiverem o rótulo Para mesarios , e o Escrivão irá tomando os nomes dos cidadãos votados e 
o numero dos votos por algarismos successivos da numeração natural, de maneira que o ultimo 
numero de cada nome mostre a totalidade dos votos que este houver obtido, publicando em alta 
voz os números á proporção que os escrever. 

(Decreto n̂  1.812 de 1856 art. (^) 

Art. 11. As cédulas em que houver numero de nomes inferior ao determinado, serão não 
obstante apuradas; das que porém contiverem numero superior se desprezarão os excedentes, se
gundo a ordem em que os nomes se acharem escriptos. 

Não se apurará a cédula que contiver nome riscado, alterado ou substituito, ou declaração 
contraria á do rótulo; também, quando se encontrar mais de uma dentro de um só invólucro, 
quer sejam todas escriptas em papeis separados, quer uma delias no próprio invólucro, nenhuma 
se apurará. 

(Lei n^ 387 de 1846 art. 54 e Instrucções n̂  565 de 1868 art. 83.) 

Art. 12. No caso de se enconu-arem cédulas em numero superior ao dos votantes, serão to
davia apuradas; mas si, á vista da apuração, verificar-se que o excesso inflúe no resultado da 
eleição, ficará esta sem effeito e se procederá immediatamente a nova eleição da Junta, decla
rando o Juiz de Paz de em alta voz a razão deste facto. Da accorrencia se fará na acta menção es
pecificada. 

(Instrucções n̂  565 de 1868 art. 75. Aviso n̂  204 de 1864 e outros.) 

ArL 13. Acabada a apuração das cédulas de cada um dos dous massos, o Juiz de Paz presi
dente publicará sem interupção os nomes dos cidadãos votados e o numero dos votos de cada 
um, e declarará membros da Junta parochial os quatros cidadãos que obtiverem a pluralidade re
lativa de votos para mesarios, e seus substitutos os quatro que também a obtiverem para sup
plentes. 

Em caso de igualdade de votação proceder-se-ha, em acto successivo, ao desempate pela 
sorte. 

(Decreto n^ 1.812 de 1856 art. 7̂ ) 

Art. 14. Seguir-se-ha logo a eleição do Presidente da Junta parochial e de três substitutos 
deste, concorrendo para a eleição os Eleitores somente, cada um dos quaes entregará pela ordem 
da chamada duas cédulas fechadas de todos os lados e não assignadas, contendo uma, que terá o ró
tulo Para Presidente , um só nome de cidadão da parochia com as qualidades de Eleitor, e a outra, 
que terá o rótulo Para substitutos, três nomes de cidadãos com os mesmos requisitos. Recolhidas as 
cédulas na uma, serão apuradas, em 1̂  lugar, as da eleição do Presidente, e logo depois as da elei
ção dos seus substitutos, sendo declarados eleitos os que obtiverem a maioria de votos. 
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É applicavei ao processo desta eleição o que se acha disposto nos arts. 9 a 13 a respeito da 
dos membros das Juntas e seus substitutos. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art.l2) 

ArL 15. Quando se acharem em branco todas as cédulas recebidas, ou quando todos os 
convocados recusarem votar, proceder-se-ha pelo modo estabelecido no § 6^ do art. 5- para o 
caso de falta absoluta de Eleitores e de immediatos. 

(Instrucções n̂  565 de 1868 art.27.) 

§ 12 Si nenhuma das cédulas puder ser apurada nos casos da 2- parte do art. 11, far-se-ha 
logo nova eleição, e si fôr indentico o resultado desta, proceder-se-ha segundo o disposto na 
parte acima citada do § 6.̂  do art. 5.^ 

§ 2- Si, feita a apuração das cédulas, verificar-se que não se acha completo o numero dos 
cidadãos que deviam ser eleitos, a falta se preencherá por nova eleição, votando-sc em cédulas 
que só contenham o numero necessário de nomes; e si o resultado ainda fôr o mesmo, proceder-
se-ha f)elo modo estabelecido na parte final do paragrapho antecedente. 

Art. 16. Aos Eleitores e mais cidadãos convocados para fazerem a eleição da Junta é per-
metido inspeccionar ocularmente a leitura das cédulas e a sua apuração, e requerer que seja re
parado qualquer engano. 

(Decreto n̂  1.812 de 1856 art. 6̂ ) 

ArL 17. Si o Juiz de Paz presidente fôr Eleitor, ou immediato comprehendido no 1- terço, 
votará na eleição da Junta, e poderá ser eleito presidente ou membro desta, ou substituto. 

(Decreto n^ 1.812 de 1856 art. 11 parte 1̂ ) 

Art. 18. As questões que se suscitarem ácêrca da elegibilidade de qualquer cidadão para 
membro da Junta ou presidente desta, e para substitutos, serão decididas pela pluralidade dos 
votos dos Eleitores e mais cidadãos que tiverem tomado parte na eleição respectiva, decidindo o 
Juiz de Paz presidente no caso de empate, só no qual poderá votar. A qualquer cidadão qualifi
cado da parochia é permitido apresentar allegação áquelle respeito, logo que se publicar o resul
tado da eleição; mas só poderão intervir na discussão os competentes para decidir. 

Não se admitirá porém questão sobre a elegibilidade de qualquer cidadão, si o seu nome 
estiver incluído na lista de qualificação como elegível, e não houver decisão proferida três me-
zes antes da eleição e pela qual perdesse essa qualidade. Exceptúa-se o caso de exhibir-se prova 
de achar-se dito cidadão pronunciado por sentença passada em julgado que o sujeite a prisão e 
livramento. Reconhecida a não-elegibilidade do eleito, proceder-se-ha immediatamente a nova 
eleição. 

Constituída a Junta, não terá lugar allegação nem decisão alguma sobre a elegibilidade de 
qualquer de seus membros. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 arL 2^ § ó ,̂ e Decreto n^ 1.812 de 1856 art. 12.) 
Art. 19. Todos os Eleitores, e mais cidadãos convocados, são obrigados a conservar-se no 

lugar da eleição até á assignatura da acta da organização da Junta Os que não a assignarem in
correrão na multa estabelicida no art. 126 § 5- n- 2 da Lei n- 387 de 19 de Agosto de 1846. 

(Lei n2 387 de 1846 arts. 15 e 126 § 5= n̂  2, Decreto n£ 1.812 de 1856 art. 16.) 
Art 20. O Juiz de Paz presidente convidará immediatamente para tomarem assento os 

eleitos presidente e membros da Junta parochial, ou os seus substitutos; si nem um nem outros 
estiverem presentes em numero sufficiente para constituir-se a Junta, o Juiz de Paz convidará 
por officio os ausentes e esperará o seu comparecimento até ás 2 horas da tarde. Passado este 
prazo, proceder-se-ha a nova eleição para preencherem-se os lugares dos que não tiverem com-
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parecido. Esta nova eleição será feita pelos Eleitores e seus immediatos presentes, obeservadas 
as disposições anteriormente estabelecidas, ou, si já não estiverem presentes ou recusarem-se ao 
novo acto, por cidadãos convidados pelo Juiz de Paz. Do mesmo modo se procederá no caso de 
recusarem todos os eleitos, ou algum, tomar assento. 

(Decreto n2 2.675 de 1875 art. 1̂  § 3^, e Decreto n̂  1.812 de 1856 arts. 15 e 17 parte 2̂ ) 

Art. 21. O Juiz de Paz presidente mandará em seguida lavrar pelo Escrivão uma acta cir
cunstanciada da organização da Junta, mencionando-se por extenso e expressamente os cidadãos 
votados para presidente, membros da junta e seus substitutos, e o numero; de votos dados a cada 
um desde o máximo até ao minimo; os nomes dos Eleitores, dos immediatos destes e de outros 
cidadãos convocados para o acto da organização da Junta, que não comparecerem, e dos que os 
tiverem substituído nesse acto; os nomes dos que compareceram e votaram na eleição, e final
mente todas as ocorrências e incidentes havidos durante esta. 

A dita acta será lavrada em um livro especial e assignada: 1- pelo Juiz de Paz presidente 
da eleição da Junta, pelos cidadãos eleitos presidente e membros da mesma Junta, ou pelos 
substitutos que em sua falta tiverem tomado assento; 2- por todos os Eleitores, immediatos des
tes e mais cidadãos, que tiverem votado na eleição e se acharem presentes. 

No final da mesma acta se fará expressa declaração dos nomes dos que deixaram de assig-
nal-a e dos motivos. 

(Decreto n̂  1.812 de 1856 art. 16, einstrucções n2 565 de 1808 arL 72.) 

Art. 22. Assim constituída a Junta, o Juiz de Paz que tiver presidido á eleição, entregará ao 
Presidente eleito a acta da organização da mesma Junta, bem assim quaesquer documentos que 
tenham sido apresentados, e finalmente as listas dos Inspectores de quarteirão e as parciaes de 
districto, que são obrigados a enviar áquelle Juiz de Paz, até ao ultimo dia do mez de Dezembro 
do anno antecedente ao da reunião da Junta, os Juizes de Paz em exercício dos diversos distric-
tos da parochia, as quaes devem ser organizados pelo mesmo modo estabelecido no art. 27. 

As listas pacíaes de districto se basearão na ultima qualificação dos votentes e comprehen-
derão: 

\- Uma relação dos cidadãos incluídos na ultima qualificação que houverem fallecido ou 
mudado de parochia a sua residência, declarando-se em seguida ao nome de cada um a data do 
fallecimento (para o que poderá o Juiz de Paz requisitar da competente autoridade informação 
ou certidão),ou a da mudança de domicilio, e indicando-se ao mesmo tempo o numero sob o 
qual se acharem relacionados na lista da ultima qualificação; 

2- Uma relação dos cidadãos que, tendo sido qualificados como elegíveis para Eleitores, 
houverem perdido esta qualidade, declarando-se em seguida ao nome de cada um o motivo da 
perda e indicando-se ao mesmo tempo os números sob os quaes se acharem incriptos na lista da 
ultima qualificação; 

3- Uma relação dos cidadãos que estejam no caso de ser incluídos na qualificação por se 
haverem mudado para o districto ou adquirido as qualidades de votante depois da ultima qualifi
cação, declarando-se, em seguida ao nome de cada um, a data da mudança para o districto, ou a 
razão pela qual adquiriu aquellas qualidades; 

4- Uma relação dos cidadãos que, tendo sido incluídos como simples votantes na ultima 
qualificação, houverem adquirido a qualidade de elegíveis para Eleitores, declarando-se em se
guida ao nome de cada um o motivo do reconhecimento dessa qualidade e indicando-se ao mes
mo tempo os números sob os quaes se acharem inscriptos na lista da ultima qualificação. 

Para a organização das listas e relações de que trata este artigo, poderá o Juiz de Paz req
uisitar das competentes autoridades as certidões, documentos ou esclarecimentos precisos. 
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(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 1̂  parte 2^ e § 42. Decreto n̂  2.865 de 1861 art. P Lei n̂  
387del846art. 31.) 

Art. 23. Quando por qualquer motivo não se puder constituir em alguma parochia a res
pectiva Junta no tempo próprio, salvo o caso do § 1̂  do art. 5-, o Governo na Corte e os Presi
dentes nas Províncias designarão novo dia para esse fim e farão as necessárias communicações. 

(Aviso rfi 22 de 1847 § 1̂ , e outros Avisos.) 

4- Em geral, os cidadãos que, a titulo de subsidio, soldo, vencimento ou pensão, recebe
rem dos coites geraes, provinciaes ou municipaes 200$500 ou mais por anno; 

5- Os advogados e solicitadores, os médicos, cirurgiões e pharmaceuticos, os que tiverem 
qualquer titulo conferido ou approvado pelas faculdades, academias, escolas e institutos de ensi
no publico secundário, superior e especial do Império; 

6^ Os que exercerem o magistério particular como directores e professores de collegios ou 
escolas, frequentados por 10 ou mais alumnos; 

7- Os elerigos seculares de ordens sacras; 

8- Os titulares do Império, os officiaes e fidalgos da Casa Imperial, e os criados desta que 
não forem de galão branco; 

9- Os negociantes matriculados, os correctores e os agentes de leilão; 

10. Os guarda-livros e primeiros caixeiros de casas commerciaes que tiverem 200$5(K) ou 
mais de ordenado, e cujos titulos estiverem registrados no registro do commercio; 

11. Os proprietários e administradores de fazendas ruraes, de fabricas e de officinas; 

12. Os capitães de navios mercantes e pilotos que tiverem carta de exame. 

§ 2- Admitte-se como prova de renda legal: 

1- Justiticação judicial dada perante o Juiz Municipal ou Substituto do Juiz de Direito, na 
qual se prove que o justificante tem, pelos seus bens de raiz, industria, commercio ou emprego, 
a renda liquida annual de 200$; 

2- Documento de estação publica, pelo qual o cidadão mostre receber dos cofres geraes, 
provinciaes ou municipaes vencimento, soldo ou pensão de 200$000 pelo menos, ou pagar o 
imposto pessoal ou outros na importância de 6$000 annualmente; 

3- Exhibição de contracto transcripto em livro de notas, do qual conste que o cidadão é 
rendeiro ou locatário, por prazo não inferior a três annos, de terrenos que cultiva, pagando 
20$000 ou mais por anno; 

42 Titulo de propriedade immovel, cujo valor locativo não seja inferior a 200$000. 

§ 3- Quanto aos cidadãos mencionados nos differentes números do § 1- deste artigo, a 
Junta terá sempre por conhecida a renda necessária para serem incluídos na lista dos votantes, e 
se limitará a verificar si aquelles cidadãos estão comprehendidos em qualquer dos casos especi
ficados nos ditos números. 

A respeito de quaesquer outros cidadãos, a renda legal será presumida pela Junta, ou pro
vada perante ella pelos meios designados no § 2-

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. I^ § 4 )̂ 

Art. 29. Os Parochos, Juizes de Paz, Delegados e Subdelegados de Policia, Inspectores de 
quarteirão, Collectores e Administradores de rendas e quaesquer outros empregados públicos 
são obrigados a prestar á Junta todos os esclarecimentos que esta requisitar para os trabalhos da 
organização da lista geral dos votantes, procedendo para este fim até a diligencias especiaes, si 
forem precisas. 
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(Lein2 387del846art.31.) 

Art. 30. As sessões da Junta, que serão publicas, se celebrarão em dias successivos, tendo 
principio ás 10 horas da manhã e devendo durar 6 horas consecutivas. 

Os trabalhos da Junta deverão concluir-se no prazo de 30 dias. Suas deliberações serão to
madas por maioria de votos. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. F §§ 5^ e ó )̂ 

Art. 31. Todos os interessados poderão requerer verbalmente ou por escripto, durante a 1-
reunião da Junta, o que julgarem a bem de seu direito e da verdade da qualificação, e se lhes 
dará um prazo razoável até 5 dias para apresentarem as provas de suas allegações. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. ]2 § 62) 

Art. 32. No caso de impedimento ou falta do Presidente da Junta, e dos seus subtitutos, os 
mesarios elegerão dentre si quem a presida. 

No de impedimento ou falta de qualquer dos membros da Junta, e dos seus substitutos, os 
presentes elegerão para substituil-o um cidadão que tenha as qualidades de Eleitor e seja resi
dente na parochia, prevalecendo, si houver empate, o voto do Presidente. 

Si o impedirnento ou falta fôr de todos os membros da Junta e seus substitutos, o Presi
dente desta nomeará para compol-a dous cidadãos com os requisitos acima ditos, e com elles 
elegerá os outros dous membros, votando os três por escrutínio secreto. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 32 Decreto n̂  1.812 de 1856 art. 17 parte 1̂  Decreto 
n2 2.621dcl860art.42) 

Art. 33. Em cada dia se lavrará no livro especial, de que trata o art. 21, uma acta circuns
tanciada, da qual constarão as deliberações tomadas pela Junta, com a exposição dos motivos e 
quaesquer ocorrências havidas durante os trabalhos, e as multas que tenham sido impostas. A 
acta será assignada por todos os membros da Junta e poios cidadãos da parochia presentes que o 
quizerem. 

(Decreto n2 2.675 de 1875 art. I2 § 62 parte 2̂ ) 

Art. 34. Acabada a organização da lista geral, que trata o art. 26, com todas as indicações 
mencionadas no art. 27 e com as observações convenientes para esclarecimento e decisão da 
Junta municipal, será transcripta essa lista em livro especial. 

A mesma lista será publicada pela imprensa, si o município a tiver, e do livro em que esti
ver lançada se estrahirão três cópias, que a Junta assignará, e das quaes será remettida uma ao 
Ministro do Império na Corte, e nas Províncias ao Presidente, outra se affixará no interior da 
Igreja matriz no lugar mais conveniente e publico, e a terceira ficará em poder do Presidente da 
Junta. Cada folha destas cópias será assignada por toda a Junta. 

Serão também extrahidas e assignadas pela Junta cópias parciaes da referida lista por dis-
trictos, para serem remettidas, dentro de oito dias contados daquelle em que ficar terminada a 
lista geral, aos respectivos Juizes de Paz em exercicio, a fim de as fazerem publicar por editaes. 

O Presidente da Junta é obrigado a inspeccionar, até á 2̂  reunião desta, a conservação da 
dita lista affixada na matriz, e, no caso de desapparecer, a substituil-a por nova cópia extrahida 
do competente livro, o qual estará sob sua guarda. 

(Decreto n2 2.675 de 1875 art. I2 § 72 - Lei n2 387 de 1846 art. 21. - Decreto n2 583 de 
1849.) 

Art. 35. Os dous livros especiaes de que tratam os arts. 21, 33 e 34, serão fornecidos pela 
Camará do município, e abertos, numerados, rubricados e encerrados pelo Presidente desta, ou 
pelo Vereador que elle designar. 
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(Lei n2 387 de 1846 art. 119.) 
Art. 36. Passado o intervallo de 30 dias depois daquelle em que, se determina no art. 34, 

fôr affixada na matriz a cópia da lista geral dos votantes da parochia, reunir-se-ha novamente a 
Junta parochial, e celebrará sessões durante 10 dias consecutivos, nas quaes receberá as queixas, 
reclamações, ou denuncias, que qualquer cidadão lhe apresentar sobre faltas ou illegalidades em 
seus trabalhos, em relação quer ao queixoso, reclamante ou denunciante, quer a outrem. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 52, e Lei n̂  387 de 1846 art. 22.) 

Art. 37. Estas queixas, reclamações ou denuncias, serão reduzidas a termo, que será assig-
nado pelo cidadão que as apresentar. Si as acompanharem documentos, o Presidente da Junta 
passará recibo destes, sendo pedido. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. l^ § 52 parte 2^ e Lei n2 387 de 1846 art. 23.) 

Art. 38. Tomando logo conhecimento das ditas queixas, reclamações ou denuncias, a Jun
ta só deliberará ácêrca da inclusão de nomes omittidos na lista geral; quanto ás que se referirem 
á exclusão de nomes inscriptos na mesma lista, a Junta, embora nada possa decidir a tal respeito, 
deverá comtudo dar a sua opinião fundamentada, prestando todos os esclarecimentos possíveis. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 5^ parte 2̂ ) 

Art. 39. Organizada, pelo mesmo modo estabelecido no art. 27, nova lista ou lista supple-
mentar dos cidadãos, cujos nomes devam ser incluídos segundo as deliberações da Junta, em 
virtude das ditas queixas, reclamações ou denuncias, e transcripta no livro especial de que trata 
o art. 34, se fará a sua publicação, e a extracção das cópias determinadas no mesmo artigo para 
os fins nelle declarados. 

(Decreto n2 2.675 de 1875 art. I2 § 72 parte 2̂ ) 

Art. 40. Nas actas das sessões, que serão lavradas pela mesma forma estatuída no art. 33, 
se fará menção das queixas, reclamações, ou denuncias apresentadas, declarando-se: I2, os no
mes dos que as fizerem, e resumidamente o seu objecto; 22, as deliberações tomadas pela Junta, 
quando se tratar da inclusão de novos nomes, ou a sua opinião, quando se pretender a exclusão. 

Art. 41. Concluídos os trabalhos da Junta parochial, o Presidente desta remetterá immedi-
atamente ao substituto do Juiz de Direito, ou ao Juiz Municipal, os livros da qualificação, e to
dos os mais papeis e documentos concernentes aos ditos trabalhos. 

(Decreto n2 2.675 de 1875 art. I2 § 82) 

§ 12 A remessa dos ditos livros, papeis e documentos será feita pelo Correio sob registro 
ou por Official de justiça, ou por pessoa da confiança do Presidente da Junta, de modo que, o 
mais tardar, até 10 dias, contados daquelle em que se tiverem encerrado os trabalhos da mesma 
junta, sejam recebidos pelo Substituto do Juiz de Direito ou pelo Juiz Municipal. 

Só no caso de não haver no lugar agencia do Correio, ou no de não poder ser feita por este 
no prazo indicado, a referida remessa, se recorrerá a qualquer dos outros dous meios. 

O Substituto do Juiz de Direito ou o Juiz Municipal passará recibo dos ditos livros, papeis 
e documentos, com declaração do dia do recebimento. 

(Lei n2 387 de 1846 art. 79.) 

§ 22 Quando até ao ultimo dia do prazo estabelecido no paragrapho antecedente o Substi
tuto do Juiz de Direito ou o Juiz Municipal não receber os livros, papeis e documentos de que 
trata o mesmo paragrapho, immedlatamente os reclamará do Presidente da Junta parochial. 

Si os ditos Substituto ou Juiz não receberem todos os livros e papeis que lhes devam ser 
remettidos, reclamarão do mesmo modo os que faltarem. 

§ 32 Si algum dos livros achar o mesmo Substituto ou Juiz falta ou substituição de folhas, 
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ou qualquer vicio, immediatamente chamará duas testemunhas que verifiquem o facto, e proce
derá ao auto do corpo de delicio com peritos. 

Do mesmo modo procederá si achar violados o invólucro dos livros e o dos papeis, ou 
suspeitar que o foram. 

Art. 42. Reunir-se-hão novamente as Juntas parochiaes no dia que o seu Presidente mar
car, e por convite deste, para o fim de receberem os respectivos livros de actas e as listas que 
lhes remetterem as Juntas municipaes nos termos do § 1- do art. 62. 

A Junta parochial remetterá os ditos livros, no prazo e pelo modo estabelecidos no art. 41 
§ 1-, á Camará do município para serem archivados; e publicará as mencionadas listas. 

Da sessão que para este fim fôr celebrada se lavrará uma acta no respectivo livro. 

Si a Junta não se reunir até três dias depois do designado, o seu Presidente mandará publi
car as referidas listas. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1= § 13.) 

CAPITULO IV 
Da Organização da Junta Municipal 

Art. 43. A Junta Municipal se reunirá na sede do Município. 

§ 1- Presidirá a esta Junta: 

O Substituto do Juiz de Direito da 1- vara eivei, ou o Juiz Municipal, no município em que 
residir; 

O respectivo supplente, no município que estiver reunido ao da residência do Juiz Munici
pal, formando um só Termo Judiciário; 

O Presidente da Camará Municipal, no município que não tiver Tribunal de Jurados. 

§ 2- Serão membros da mesma Junta: 

No município em que residir o Substituto do Juiz de Direito ou o Juiz Municipal, e no que 
a esse estiver reunido fonnando um só Termo Judiciário, dois cidadãos com as qualidades de 
Eleitor e residentes no respectivo município, os quaes serão eleitos pelos Vereadores da Camará 
Municipal; 

No município que não tiver Tribunal de Jurados o Vereador immediato em votos ao Presi
dente da Câmara Municipal, e o Eleitor mais votado da parochia onde estiver a sede do municí
pio, que não se achar ausente ou impossibilitado. 

§ 3- Não pôde presidir á Junta Municipal ou fazer parte delia quem tenha servido em Junta 
parochial do município. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. P § 2 ,̂ e Lei n̂  387 de 1846 arts. 33 e 34.) 

Art. 44. A Junta municipal se reunirá para celebrar suas sessões ordinárias no dia que fôr 
designado dentro do prazo mais breve possível, o qual não excederá a 30 dias, contados daquel-
le em que se houverem concluído e encerrado os trabalhos das Juntas parochiaes. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 1̂  § 10.) 

Art. 45. A fim de elegerem os dous membros da Junta e dous substitutos destes, serão 
convocados para o dia que fôr designado, com antecedência de 10, todos os Vereadores da Ca
mará do Município, ainda os que não se acharem em exercício, comtanto que não estejam priva
dos deste por effeitos legaes. Não serão porém convocados os não juramentados e os que estive
rem ausentes do município, e neste caso convocar-se-hão em lugar dos impedidos os respectivos 
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supplenles, os quaes deverão ser juramentados, si já o não estiverem, até ao dia da eleição da 
Junta pelo Presidente desta. 

§ \- No município que não tiver Tribunal de Jurados, serão convocados os cidadãos men
cionados no art. 43 para constituírem a Junta neste caso especial. 

§ 22 É applicavel a esta eleição o disposto no art. 7^ 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. l̂  § 8̂ ) 

Art. 46. É competente para fazer a convocação de que trata o artigo antecedente, em todos 
os casos do art 43, o Substituto do Juiz de Direito ou o Juiz Municipal. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 82) 

Art. 47. Serão substituídos: 

Ó Juiz Municipal, ou o Substituto do Juiz de Direito, pelo respectivo supplente, e na falta 
de supplentes pelo Presidente da Camará Municipal; 

O Supplente do dito Juiz ou Substituto, no municipio reunido ao da residência destes, pe
los supplentes que se lhe seguirem, e, na falta de outros supplentes, pelo Presidente da Camará 
Municipal; 

O Presidente da Camará Municipal, quando Presidente da mesma Junta no caso especial 
da ultima parte do § 2- do art. 43, pelo Vereador immediato que se achar desimpedido. 

(Lei n2 387 de 1846 arts.33 e 34.) 

Art. 48. A convocação de que trata o art. 45 se fará por editaes, que serão publicados pela 
imprensa, si a houver, na sede do municipio, e por officios, marcando-se o dia em que, ás 10 ho
ras da manhã, deverão os convocados comparecer na Casa da Camará Municipal, ou, caso seja 
absolutamente indispensável, em outro edifício expressa e previamente designado que offereça a 
necessária communidade. 

Os referidos editaes e officios serão enviados por Official de Justiça ao Secretário da Ca
mará Municipal para mandar affixar os primeiros e enU êgar os segundos. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. l̂  § 8̂  parte 1̂ ). 

Art. 49. O Juiz Municipal, ou o Substituto do Juiz de Direito designará um Escrivão do 
Juízo para executar todos os trabalhos preparatórios concernentes á convocação. 

Desde o dia, porém, em que se dever proceder á eleição da Junta, até á conclusão dos seus tra
balhos .servirá perante ella, como Escrivão, o Secretario da Camará Munucipal, e, na falta deste e de 
quem o substitua, um cidadão nomeado e juramentado pelo Presidente damesma Junta. 

No municipio que não tiver Tribunal de Jurados, também servirá como Escrivão da Junta 
o Secretario da Camará Municipal. 

(Decreto ns 2.675 de 1875 art. is § 14 parte 2^ - Lei ns 387 de 1846 art. 30 - Aviso if 114 
del847§22inyíne.) 

Art. 50. No dia designado para a eleição da junta municipal, reunidos os funccionarios 
convocados, o Presidente, depois de lêr o presente capitulo annunciara que se vai proceder por 
escrutinio secreto á eleição dos membros da mesma Junta, e de dous substitutos destes. 

Art. 51. A esta eleição se procederá segundo as disposições, que lhe forem applicaveis, do 
cap. 2- do tit. l- destas Instrucções. Cada um dos funccionarios convocados entregará duas cé
dulas, tendo uma destas o rótulo - Para mesario - e a outra o rótulo - Para supplente - . Em cada 
uma delias se escreverá um só nome de cidadão com as qualidades de Eleitor o residente no mu
nicipio. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art.12 §§ 2^ e 82) 
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Art. 52. No caso de não comparecer nem-um dos Vereadores até ás 2 horas da tarde, ser-
Ihes-ha feito novo convite por officios para as 10 horas da manhã do dia seguinte; e si ainda nes
se dia e á hora marcada nem-um se apresentar, o Presidente da junta convocará immediatamente 
para novo dia, que se designará com antecedência de oito dias, os supplentes dos Vereadores, 
em número igual ao destes e segundo a ordem da votação, embora não estejam juramentados. Si 
também esses supplentes não comparecerem, serão convocados pelo mesmos modo os que se 
lhes seguirem em votos, e na sua falta, os Vereadores do quatriennio antecedente em 1- lugar, os 
supplentes destes em segundo lugar, e finalmente os Vereadores, e seus supplentes, do municí
pio mais vizinho. 

§ 1- Do mesmo modo procederá o Presidente da Junta, quando todos os convocados recu
sarem votar ou votarem em branco, ou quando, tendo votado em cidadão que careça dos requisi
tos declarados no fim do art. 51, recusarem fazer nova eleição, ou de novo votarem na mesma 
pessoa ou em outra que também careça daquelles requisitos. 

(Instrucções n̂  565 de 1868 art. 27.) 

§ 2- Si até ás 2 horas da tarde não comparecer mais do que um Vereador, ficará adiada a 
eleição para o dia seguinte ás 10 horas da manhã, fazendo-se novo convite aos Vereadores, e si 
ainda então não comparecer mais do que um, serão convocados tantos supplentes quantos perfa
çam, com o Vereador que tiver comparecido, numero igual ao dos Vereadores do município. 

§ 32 Feita a nova convocação ou convite a que se referem este artigo e seus paragraphos, 
não será admittido a votar nem-um dos anteriormente convocados, que depois compareça. 

§ 42 Si, feita a apuração das cédulas, não ficar completo o resultado da eleição, proceder-
se-ha sem demora a nova eleição para preenchimento das vagas, e, si o resultado ainda fôr o 
mesmo, o Presidente da Junta e o cidadão ou os cidadãos eleitos, com os quaes se considerará 
constituída a mesma Junta, preencherão os lugares vagos pelo modo estabelecido no art. 32 par
te 2 .̂ 

§ 5- Na Junta formada pelo modo especial estabelecido no § 2- do art. 43 por ser de muni
cípio que não tenha Tribunal de Jurados, a falta de comparecimento do Vereador ou do Eleitor 
convocado para compôl-a será preenchida, por convite do Presidente, pelos cidadãos que a cada 
um daquelles se seguirem na ordem da votação. A falta do Presidente porém será supprida pelo 
Vereador, membro da mesma Junta. 

(Lei n2 387 de 1846 arts. 33 e 34.) 

§ 62 Das ocorrências extraordinárias mencionadas neste artigo e seus paragraphos fará 
participação especial o Presidente da Junta ao Juiz de Direito, e também na Corte ao Ministro do 
Império, e nas Províncias ao Presidente. 

Art. 53. Si nem-um dos cidadãos eleitos comparecer para tomar assento, o Presidente da 
Junta procederá pelo modo estabelecido no artigo 20. 

Si só um dos eleitos comparecer, se procederá também a nova eleição para se preencher a 
falta, e si não fôr possível a nova eleição, se procederá como está estabelecido no art. 32 parte 2-

Art. 54. Não podem ser eleitos membros da Junta municipal cidadãos que hajam feito par
te das Juntas parochiaes. 

(Lei n2 387 de 1864 art 33.) 

Art. 55. Si durante os trabalhos da Junta municipal deixarem de comparecer algum de 
seus membros e os substitutos, será preenchida a falta pelo modo estabelecido na 2- parte do art. 
32. Deverá ser residente no município o cidadão que para este fim se eleger. 
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Si a falta ou impedimento fôr do Presidente, será substituído pelo modo estabelecido no 
art. 47. 

No caso de serem para este fim convidados Vereadores nos termos do dito art. 47, si estes 
não comparecerem, os dous membros da Junta nomearão para preencher a falta do Presidente 
um cidadão que tenha os requisitos legaes, decidindo a sorte em caso de empate. 

No caso de ser formada a Junta municipal pelo modo especial a que se refere o § 5- do art. 
52, proceder-se-ha nos mesmos termos deste paragrapho. 

Art 56. Nas questões que se suscitarem ácêrca da elegibilidade de qualquer cidadão para 
membro da Junta municipal, se observará, no que fôr applicavel, o disposto no art. 18 relativo ás 
Juntas parochiaes. 

ArL 57. Constituída a Junta municipal, lavrar-se-ha logo a respectiva acta semelhante á de 
que trata o art. 21, a qual será assignada pelos membros da mesma Junta, pelos funccionanos e 
cidadãos que na eleição tiverem intervindo, e pelos mais cidadãos presentes que o quizerem. Em 
seguida o Presidente da Junta distribuirá pelos membros delia as listas parochiaes, para que as 
examinem no próprio lugar da reunião, e nos termos do Art. 44 marcará, annunciando por edi-
taes e pela imprensa, onde a houver, o dia e hora em que deverão principiar as sessões ordinárias 
da mesma Junta para verificação e apuração de cada uma das referidas listas, começando-se pe
las das parochias mais distantes. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 arL 1̂  §§ ga e 9 )̂ 

Art. 58. Lançar-se-hão as actas da Junta municipal em um livro especial, que será forneci
do pela Camará do município, e aberto, numerado, rubricado e encerado pelo Presidente desta, 
ou pelo Vereador que elle designar. 

(Lei ns 387 de 1846 art. 119.) 

CAPITULO V 
Das Funcções da Junta Municipal 

Art. 59. No trigésimo dia depois daquelle em que se houverem concluído e encerrado os 
trabalhos de todas as Juntas parochiaes do município, ou antes do trigésimo dia, no que, segun
do o art. 57, tiver sido designado pelo Presidente da Junta munucipal, reunir-se-ha esta para ce
lebrar a sua 1- sessão ordinária, a qual durará o tempo necessário, não excedendo este a 30 dias. 

Quando fôr grande a affluencia de trabalhos, poderá a Junta, passados 15 dias, deliberar 
que, sem prejuízo do prazo máximo já estabelecido neste artigo, se interrompa a sessão até ao 
vigésimo dia; deste em diante proseguirão os trabalhos para serem concluídos sem mais inter
rupção. Por editaes, e si fôr possível pela imprensa, mandará a Junta pulbicar esta deliberação. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 10.) 
Art. 60. A Junta municipal compete: 

1- Apurar e organizar definitivamente, por parochias, districtos de paz e quarteirões, a lis
ta geral dos votantes do município, com a declaração dos que são elegíveis para Eleitores, ser-
vindo-se para este fim dos trabalhos das Juntas parochiaes, das informações que devem prestar-
Ihe os agentes fiscaes das rendas geraes, províncíaes e municipaes, bem como todas as autorida
des e chefes de repartições administrativas, judiciarias, policiaes, civis, militares e ecclesiasti-
cas; finalmente, de todos os esclarecimentos e meios de prova necessários para verificação da 
existência dos cidadãos alistados e das qualidades com que o devem ser. 

1- Incluir pelo conhecimento que a Junta tiver, ou pelas provas exhíbidas de capacidade 
politica, os cidadãos cujos nomes houverem sido omittidos. 
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3-Excluir os que tiverem sido indevidamente qualificados pelas Juntas parochiaes, deven
do neste caso notifical-os por editaes affixados nos lugares mais públicos, ou pela imprensa, 
para allegarem e sustentarem o seu direito. 

4- Ouvir e decidir, com recurso necessário para o Juiz de Direito, todas as queixas, denun
cias e reclamações que versarem sobre a regularidade dos trabalhos das Juntas parochiaes, assim 
como tomar conhecimento ex officio, e com o mesmo recurso, de quaesquer irregularidades, ví
cios, ou nullidades que descobrir no processo dos trabalhos das Juntas parochiaes. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art-l^ § 11.) 

Art. 61. No exercício da função de que tratam os n^ 1-, 3- e 4- do artigo antecedente, a 
Junta municipal observará as seguintes disposições: 

§ 1- Das listas da qualificação definitivamente concluída nos termos do Decreto n- 2.675 
de 28 de Outubro de 1875 e destas Instrucções não podem as Juntas municipaes eliminar cida
dão algum sinão nos seguintes casos: perda da capacidade politica, morte, mundança de domici
lio para município differente, ou para paiz estrangeiro. 

No primeiro destes casos a eliminação não pode ter lugar sinão em virtude de requerimento de 
algum cidadão e de prova completa, por este produzida, de haver perdido o qualificado a capacidade 
politica por ter-se naturalizado em paiz estrangeiro, ou ter aceitado sem licença do Imperador empre
go, pensão ou condecoração de qualquer Governo estrangeiro, ou ter sido banido por sentença, nos 
termos do art. 7̂  da Constituição do Império. Esta prova consistirá em certidão authentica de qual
quer dos ditos factos, ou sentença proferida pelo Juiz de Direito da comarca, em processo regular, 
instaurado com citação pessoal do cidadão, cuja eliminação se requerer, quando se achar em lugar 
conhecido, e em todo caso com citação edital de quaesquer terceiros interessados. 

Nos outros dous casos referidos a elimnação poderá ser feita ex officio pela Junta munici
pal: no caso de morte, só á vista de certidão de obito, que lhe fôr apresentada, ou que ella houver 
requisitado da autoridade ou repartição competente, e no de mudança de domicilio, pelo conhe
cimento que a Junta tiver do facto, ou pelas informações que lhe forem dadas, ou ella requisitar. 

(Decreto n̂  2.075 de 1875 art. 12 §§ 21,22 e 23 parte 1̂  

§ 2- A respeito do cidadão comprehendido em qualificação definitivamente concluída, e 
que haja mudado seu domicilio de uma para outra parochia do mesmo município, ou de um para 
outro districto da mesma parochia, fará a Junta nas respectivas listas as consequentes alterações. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 § 3^ parte 2̂ ) 

§ 32 Na notificação que, no caso do citado n̂  3^ do artigo antecedente, a Junta fizer por 
editaes e pela imprensa, para allegarem e sustentarem o seu direito, aos cidadão comprehendidos 
nas listas geraes organizadas pelas Juntas parochiaes e que por aquella tiverem sido excluídos, 
serão declarados os motivos da exclusão. Na respectiva acta se fará idêntica declaração. 

(Lei n2 387 de 1846 art. 23.) 

§ 4- As queixas, denuncias e reclamações, a que se refere o citado n- 4- do artigo antece
dente, e que qualquer cidadão poderá apresentar, serão reduzidas a termo, que este cidadão as-
signará e se transcreverá na acta. Si as acompanharem documentos, o Presidente da Junta passa
rá recibo destes, sendo pedido. 

Antes de as decidir poderá a Junta requisitar para seu esclarecimento os precisos docu
mentos e informações, e receberá qualquer contestação, que será também reduzida a termo as-
signado pelo cidadão que a apresentar. 

Proferidas as decisões, que na acta se transcreverão integralmente, serão ellas remettidas 
sem demora com os requerimentos e termos das queixas, denuncias e reclamações, e com todos 
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os papeis e documentos que lhes forem concernentes, ao Juiz de Direito, para delias conhecer 
em recurso necessário; o que será mencionado na acta da sessão. 

Da entrega dos ditos papeis ao Juiz de Direito o Secretario da Camará Municipal, com Es
crivão da Junta, haverá recibo. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1= § 5^ parte 2^ e § 11 n̂  4, e Lei n̂  387 de 1846 art. 31.) 

§ 5- As decisões que, nos termos da segunda parte do referido n- 4^ do artigo antecedente, 
a Junta tomar sobre as irregularidades, vicios ou nuUidades que descobrir no processo dos traba
lhos das Juntas parochiaes, e de que tomar conhecimento ex officio, serão, como no caso do 
paragrapho anterior e para o mesmo fim, remettidas também ao Juiz de Direito, e transcriptas na 
acta da sessão. Entretanto não se interromperão os trabalhos da Junta 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 11 n^ 4.) 

Art. 62. Revistas, alteradas ou confirmadas pela Junta municipal as listas geraes, organiza
das pelas Juntas parochiaes, serão ellas lançadas nos livros especiaes da qualificação dos votan
tes de cada parochia, e assignadas pela Junta municipal. 

§ 1- Nestas listas fará a Junta municipal a competente declaração dos cidadãos elegíveis 
para Eleitores, exigida no n̂  1- do art. 60. 

De cada uma destas listas será enviada, no prazo de cinco dias, uma cópia authentíca se
gundo o art. 34, ao Juiz de Direito da comarca, e outra á Junta da respectiva parochia, acompa-
nhando-a o livro das actas desta, do qual trata o art. 21. 

§ 2- Serão sem demora publicadas as referidas listas, todas na sede do município, e cada 
uma, por ordem da respectiva Junta Parochial, na parochia a que pertencer, por meio de editaes 
affixados durante dous mezes e pela imprensa, si a houver, quatro vezes com o intervallo de 15 dias. 

O Secretario da Camará Municipal e em cada parochia o Escrivão do Juizo de Paz são 
obrigados a substituir immediatamente os editaes que se inutilizarem ou forem tirados. 

§ 7>- Si fôr necessário o Secretario da Camará requisitar, a Junta nomeará quem o auxilie 
nos seus trabalhos, especialmente na occasião de se extrahirem as cópias das listas de que tratam 
os dous paragraphos anteriores. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. P § 13. Decreto n̂  511 de 1847 art. 13.) 
Art. 63. Decorrido o prazo de dous mezes, contado do dia seguinte ao do encerramento da 

1- reunião das Juntas municipaes, estas se reunirão segunda vez durante dez dias consecutivos a 
fim de receberem recursos de suas decisões para os Juizes de Direito das respectivas comarcas. 

Esta 2^ reunião será annunciada com antecedência de oito dias, pelo menos, por edital e 
pela imprensa, si a houver no lugar. 

Nas comarcas que tiverem mais de um Juiz de Direito, é competente para conhecer dos re
feridos recursos o da 1- vara eivei. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 14.) 

Art. 64. Os recursos que tiverem por fim a inclusão de cidadãos na qualificação, serão in
terpostos por meio de requerimento pelos próprios a quem se referirem, ou por seus especiaes 
procuradores; os que porém tiverem por fim a exclusão poderão sel-o por qualquer cidadão da 
parochia. 

Também poderão ser interpostos por qualquer cidadão da parochia os recursos que versa
rem sobre irregularidades, vicios ou nuUidades dos trabalhos das Juntas e da organização destas. 

Os ditos recursos serão tomados por termo, procedendo-se como está determinado no § 4^ 
do art. 61. 
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No caso de recurso voluntário, será este instruído com certidão dos respectivos termos 
e das decisões sobre que versarem, além dos documentos que os recorrentes quizerem pro
duzir. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. P § 15 parte 1̂ ) 

Art. 65. Os recursos deverão ser acompanhados de documentos que façam prova plena, ou 
de justificações processadas com citação do Promotor Publico, no 1- caso do artigo anterior, e 
com citação dos interessados nos outros dous casos. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. P § 15 parte 2̂ ) 

Art. 66. A Junta, no mesmo dia em que lhe forem apresentados os recursos, ou no imme-
diato, salvo o prazo de que trata o art 72, os decidirá proferindo despacho nos requerimentos dos 
recorrentes, o qual será transcripto na acta e publicado por edital e pela imprensa, si a houver. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art 1̂  § 16) 

Art. 67. As decisões favoráveis aos recorrentes que requererem sua inclusão na qualificação, 
serão logo executadas incluindo-se seus nomes nas respectivas listas; mas dessas decisões poderá 
qualquer cidadão interpor, para o Juiz de Direito, recurso com effeito devolutivo. Si porém forem 
desfavoráveis as decisões no mesmo caso, a Junta remetterá, dentro de três dias, os recursos com to
dos os papeis e documentos, que os acompanharem, ao dito Juiz de Direito, e com quaesquer novos 
documentos ou allegações que naquelle prazo os interessados quizerem produzir. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art l^ § 17.) 

Art. 68. As decisões proferidas pela Junta sobre os recursos interpostos para exclusão de 
cidadãos comprehendidos na qualificação, ou relativos a irregularidades, vicios ou nuUidades 
dos trabalhos das Juntas e da organização destas, não terão effeito immediato, e os recursos se
rão remettidos pela Junta ao Juiz de Direito dentro do prazo e pelo modo estarbelecidos na se
gunda parte do artigo antecedente, sob pena de responsabilidade. 

§ 1- Os recursos necessários nos termos deste artigo e do antecedente serão remettidos ao 
Juiz de Direito pelo Correio e sob registro. Também serão remettidos pelo mesmo modo os re
cursos voluntários, quando os recorrentes o requererem. 

§ 2- Si a Junta municipal deixar de remetter ao Juiz de Direito até ao ultimo dia de sua 
sessão os recursos, nos termos deste artigo e do antecedente, terão os recorrentes o direito de in-
terpôl-os directamente perante o Juiz de Direito no prazo de quinze dias. 

Si o recurso não remettido versar sobre irregularidades, vicios e nullidades da qualifica
ção, incumbe ao Promotor Publico fazel-o seguir para o Juiz de Direito, quando o facto lhe 
constar ou lhe fôr denunciado. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 1̂  § 17 parte 2*) 

Art. 69. Na segunda reunião a Junta municipal não pôde tomar deliberação alguma sobre 
inclusão ou exclusão de cidadãos, sinão por virtude de recursos interpostos nos termos dos arti
gos anteriores. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. l^ § 14.) 

Art. 70. As sessões da Junta municipal serão publicas, e durarão desde as dez horas da 
manhã até ás quatro da tarde. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 12.) 

Art. 71. As deliberações da Junta serão sempre tomadas por maioria de votos. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 12.) 

Art. 72. Em qualquer sessão poderão os interessados requerer verbalmente ou por escripto 
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o que julgarem a bem do seu direito e da verdade da qualificação, e se lhes concederá prazo ra
zoável, até cinco dias, para apresentarem provas de duas allegações, comtanto que este se inclua 
nos prazos dos arts. 59 e 63. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. l̂  § 12 parte 2̂ ) 

Art. 73. De cada sessão se lavrará uma acta circumstanciada semelhante á de que trata o 
art. 33, a qual será assignada pelos membros, da Junta municipal e por todos os cidadãos presen
te que o quizerem. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 2^ § 12 parte 3̂ ) 

Art. 74. Findos os trabalhos da qualificação, será lançada em livro especial, fornecido pela 
Camará do município, e aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo Presidente desta, ou pelo 
Vereador que elle designar, a lista geral dos cidadãos do município por parochias, districtos e 
quarteirões, organizada de conformidade com as listas parochiaes feitas na 1- reunião, como se 
acha estabelecido no art. 62. 

Serão também lançadas no mesmo livro quatro listas supplementares da dita lista geral, 
organizadas, como esta, por parochias, districtos e quarteirões, contendo uma os nomes dos ci
dadãos incluídos, outra os dos excluídos, outra os dos deputados elegíveis e outra os dos decla
rados não elegíveis, á vista das decisões tomadas pela Junta na 2- reunião em virtude de recur
sos interpostos. 

No livro especial de cada parochia se lançará a parte das ditas listas supplementares que 
lhe fôr concernente, escrevendo-se em seguida á respectiva lista geral. 

Da lista geral da qualificação do município, bem como das listas supplementares de que se 
trata neste artigo, remetterá a Junta cópias authentícas ao Ministro do Império na Corte, e ao 
Presidente nas Províncias, e destas ultimas listas remetterá também cópia authentíca ao Juiz de 
Direito competente segundo o art. 63, e ao Juiz de Paz mais votado de cada parochia. Cada folha 
destas cópias será assignada por toda a Junta. 

Por editaes e pela imprensa, si a houver, publicarão os Juizes Municipaes ou os Substitu
tos dos Juizes de Direito, na sede do município, as mesmas listas supplementares, e o dito Juiz 
de Paz, em cada parochia, a parte delias que a esta fôr relativa. 

(Decreto n2 2.675 de 1875 art. l̂  §§ 13 e 19.) 

Art. 75. Concluídos estes trabalhos, passarão os títulos de qualificação, procedendo-se a 
este respeito se segundo as disposições do cap. 8- destas Instrucções. 

(Decreto n^ 2675 arL 1̂  19.) 

Art. 76. O livro das actas da Junta municipal, e o da qualificação do município, concluídos 
todos os trabalhos da mesma Junta, serão recolhidos no archivo da Camará do município. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875. 12 § 19.) 

Art. 77. No 1- dia útil do mez de Janeiro de cada anno, por convocação feita pelos Presi
dentes das Juntas municipaes, estas se reunirão de novo, por prazo que não exceda a cinco dias, 
para organizarem duas listas complementares, nas quaes lançarão, em uma os nomes dos cidadã
os incluídos na qualificação e na outra os nomes dos excluídos delia, pelas decisões dos Juízes 
de Direito e Relações, proferidas em virtude dos recursos interpostos nos termos dos anteriores 
artigos. Para este fim os mesmos Juizes e Tribunaes remetterão aos Presidentes das Juntas rela
ções nominaes dos incluídos ou excluídos por suas decisões, cujas datas serão declaradas na-
quellas listas. 

Desta relações nominaes os Presidentes das Juntas enviarão, logo que as receberem, 
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cópia aos Juizes de Paz mais votados das respctivas parochias para o fim indicado no § 4^ do 
art. 107. 

Quanto á organização destas listas complementares e ao procedimento que a respeito del
ias se deve seguir, se observarão as disposições, que lhe forem applicaveis, do art. 74 relativo ás 
listas supplementares. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 25.) 

Art 78. Qualquer omissão commettida na organização das ditas listas complementares, 
quanto aos nomes dos cidadãos que deverem ser incluídos na qualificação, ou desta excluídos 
em virtude das decisões dos Juizes de Direito e Relações não privará os primeiros daquelles ci
dadãos do direito de votar nas eleições, nem importará este direito quanto aos segundos. A 
omissão ficará supprida com a exhibição, perante a Mesa paroquial, em ocasião, competente, de 
certidão das referidas decisões. 

(Instruccões n̂  168 de 1849 art. 13.) 

Art. 79. Da dita reunião da Junta municipal se lavrará uma acta no livro especial das actas 
desta Junta, e se remetterão cópias, authenticas delia ao Ministro do Império na Corte, e ao Pre
sidente nas Províncias. 

CAPITULO VI 
Dos Recursos 

ArL 80. Os recursos necessários e os interpostos pelos interessados perante as Juntas mu-
nicipaes, nos termos dos art. 64 e 65, das deliberações das mesmas Juntas, serão decididos pelo 
Juiz de Direito da comarca em despachos fundamentados no prazo improrogavel de 30 dias con
tados daquelle em que receberem os mesmos recursos, sob pena de responsabilidade. 

Si o Juiz de Direito não julgar o recurso dentro do prazo marcado, terá o recorrente o di
reito de renovar o mesmo recurso para a Relação do districto, interpondo-o perante o dito Juiz 
de Direito. 

Si não fôr interposto este novo recurso, ficará subsistindo com todos os seus effeitos a de
cisão recorrida. 

Si o recurso não decidido pelo Juiz de Direito versar sobre irregularidades, vicios, ou nul-
lidades da qualificação, incumbe ao Promotor Publico fazel-o seguir para a Relação do districto, 
quando o facto lhe constar, ou lhe fôr denunciado. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art 1̂  § 18 parte 1̂ ) 
Art. 81. Concluída a qualificação pela Junta municipal, serão interpostos perante o Secre

tario da Camará Municipal, dentro de 30 dias contados daquelle em que se finalizar o lançca-
mento das listas no livro competente,os recursos sobre irregularidades e nuUidades da mesma 
qualificação, os quaes serão decididos pelo Juiz de Direito no prazo e pelo modo estabelecidos 
no artigo antecedente. É applicavel a este caso a disposição da 2- e da 3- parte do dito artigo. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art l^ § 29 parte 2&) 
Art 82. O recorrente ou qualquer interessado poderá, nos casos do artigo do antecedente, 

apresentar ao Juiz de Direito as allegações e documentos que julgar convenientes a bem de seu 
direito, ou da verdade e legalidade da qualificação. 

Art 83. Nos processos dos recursos servirá perante o Juiz de Direito o Escrivão do Jury ou 
quem o deva substituir. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 18 infine.) 
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Art 84. As decisões do Juiz de Direito em recursos sobre a qualificação produzirão desde 
logo todos os seus effeitos. 

§ 1- No caso porém de exclusão, poderão os cidadãos interessados interpor a todo tempo 
recurso para a Relação do districto. 

Os recursos interpostos serão tomados por termo lavrado pelo Escrivão do Jury, inde
pendente de despacho, em livro especial, no qual posteriormente serão transcriptas as decisões 
que sobre elles forem proferidas. 

§ 2- Si a decisão versar sobre irregularidade e vicios que importem a nullidade da qualifi
cação, haverá delia recurso necessário para a Relação com effeito suspensivo. 

O recurso será remettido pelo Correio, sob registro, para este Tribunal no prazo de três 
dias contados da data da decisão do Juiz de Direito. Acompanharão o mesmo recurso os papeis 
sobre que tiver sido dada a decisão recorrida. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. P § 18, partes 2- e 3*) 

Art. 85. As Relações decidirão, no prazo improrogavel de 30 dias contados da data do re
cebimento dos respectivos papeis na Secretaria, os recursos concernentes a irregularidades e vi
cios que importem a nullidade da qualificação; e promptamente, conforme a disposição; do art 
38 da Lei n- 387 de 19 de Agosto de 1846, os outros recursos. 

Si o recurso não fôr provido dentro do referido prazo, ter-se-ha por firme e irrevogável a 
decisão do Juiz de Direito. 

No caso ser annullada a qualificação, ou no de não ter sido decidido o recurso no prazo es
tabelecido, o Presidente da Relação, no 1- caso, enviará immediatamente ou Ministro do Impé
rio na Corte, e ao Presidente nas Provindas, cópia do respectivo acórdão, a fim de proceder-se 
promptamente a nova qualificação, e, no 2- caso, communicará a occorrencia, a frni de provi-
denciar-se convenientemente. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 de art. l^ § 18, partes ^ e 3̂ ) 

CAPITULO v n 
Das Nullidades da Qualifícação 

Art. 86. Importam necessariamente nullidade da qualificação os seguintes motivos: 

§ 1- Quanto aos trabalhos da Junta parochial: 

1- Ter sido a organização da Junta presidida por Juiz incompetente ou não juramentado; 

2- Terem concorrido para a eleição dos membros da Junta pessoas 'incompetentes em tal 
numero, que pudessem ter influído no resultado da eleição; 

3- Não se ter feito, nos termos do art. 4- da Lei n^ 387 de 19 de Agosto de 1846, a convo
cação dos Eleitores e dos immediatos em votos, que deviam concorrer para a eleição dos mem
bros da Junta; vicio que, entretanto, se considerará sanado pelo comparecimento voluntário da 
maioria, não só dos Eleitores, como dos immediatos em votos que deviam ser convocados con
forme o art. 5- destas Instruções; 

4- Ter a Junta deixado de ftinccionar no lugar designado para suas reuniões, salvo o caso 
de força maior, devidamente comprovado; 

5- Ter, por causas justificadas e attendiveis, ftinccionado em lugar diverso do designado 
para suas reuniões, sem fazer constar por editaes o novo lugar destas; 

6^ Terem feito parte da Junta pessoas sem as qualidades de Eleitor; 
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7- Não se ter reunido a Junta pelo tempo e nas occasiões que o Decreto n- 2.675 de 20 de 
Outubro de 1875 estas Instrucções determinam; 

8̂  Não ter sido feita a qualificação por districtos e quarteirões, e com todas as declarações 
exigidas no mesmo Decreto e nestas Instrucções. 

§ 2- Quanto aos trabalhos da Junta municipal: 

1- Ter occorrido qualquer dos casos especificados nos n̂ * 1, 2 e 4 a 7 do paragrapho ante
cedente; 

2- Não se ter feito, nos termos do art. 45 destas Instrucções, a convocação dos Vereadores 
que deveriam ter concorrido para a eleição dos dous membros da Junta; o que, comtudo, se con
siderará sanado pelo comparecimento voluntário da maioria dos ditos Vereadores; 

3- Não ter sido feita a qualificação por parochias, districtos e quarteirões, e com todas as 
declarações exigidas no referido Decreto e nestas Instruções; 

4^ Não se ter feito a publicação da lista geral da qualificação pelo tempo e modo prescrip-
tos no art 62 destas Instrucções. 

(Decreto n̂  2.675 de 20 de Outubro de 1875 art. 1̂  §§ 26 e 28.) 

Art. 87. Qualquer irregularidade não especificada no artigo antecedente, embora pudesse 
por sua natureza influir na substancia do processo da qualificação, não o annulará nos dous se
guintes casos, e apenas dará lugar á responsabilidade de quem a motivar, uma vez que se verifi
que ter culpa: 

1- Si, tendo occorrido durante os trabalhos das Juntas parochiaes, fôr aquelle processo em 
sua substancia confirmado ou corrigido pelas Juntas municipaes; 

1- Si, tendo occorrido durante os trabalhos das Juntas municipaes, fôr por estas supprida 
em tempo. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 12§§ 27 e 29.) 

Art. 88. Em nem-um caso se julgará nuUa a qualificação por irregularidades que não in-
fluirem directa e substancialmente no seu processo ou no seu resultado. 

CAPITULO Vin 
Dos Titules de Qualificação 

Art. 89. Até 10 dias depois daquelle em que se concluir o lançamento das listas geraes da 
qualificação no competente livro, nos termos do art. 74, cada Junta municipal passará, segundo 
o modelo junto n- 1, os titulos de qualificação de todos os cidadãos inscriptos nas ditas listas. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 19.) 
Art. 90. Estes titulos, extrahidos de livros de talão impressos, serão assignados pelo Presi

dente da Junta e pelo Secretario da Camará Municipal, ou quem suas vezes fizer, e deverão con
ter, além da indicação da província, município, parochia, districto e quarteirão, o nome, idade, 
estado, profissão, filiação, domicilio e renda do cidadão; a circumstancia de saber este, ou não, 
ler e escrever; o numero sob o qual se achar qualificado na respectiva lista; a data da sua qualifi
cação, ou da decisão em virtude da qual tiver sido posteriormente incluído; finalmente a declara
ção de ser simples votante ou elegível para Eleitor. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. F § 19.) 

Art. 91. Em cada talão, que será rubricado pelo Presidente da Junta, se escreverá o numero 
do titulo de qualificação, o nome do cidadão e o numero da lista em que se achar incluído, e se 
designará a parochia a que pertencer. 
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ArL 92. Dos titulos de qualificação, passados na conformidade do art. 89, os que perten
cem aos cidadãos a respeito de cuja inclusão nas listas geraes não tenha havido recurso, serão 
remettidos pela Junta, no prazo de três dias, aos Juizes de Paz, em exercício, das parochias em 
que residirem os ditos cidadãos para o fim declarado no art. 93. 

Os que porém forem relativos aos cidadãos a respeito dos quaes tenha sido interposto re
curso, não serão expedidos e se recolherão no archivo da Camará Municipal até serem decididos 
os recursos, ou ficarem estes sem effeitos nos casos dos arts. 80 e 85. 

Proferidas as decisões que negarem provimento a estes recursos, ou nos casos dos men
cionados arts. 80 e 85, o Presidente da Junta remettera aos competentes Juizes de Paz, no prazo 
de três dias contados daquelle em que tiverem disto conhecimento, os titulos de qualificação 
pendentes a que se refere a parte ^ deste artigo. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. P § 19.) 
§ 1- Quanto aos cidadãos não inscriptos nas mencionadas listas geraes, que, em virtude de 

recurso, forem nellas posteriormente incluídos, o Presidente da Junta mandará passar pelo Se
cretario da Camará Municipal e com elle assignará os competentes titulos, que remettera aos 
respectivos Juizes de Paz no prazo de três dias contados daquelle em que tiver conhecimento of-
ficial do provimento do recurso. 

§ 2- Serão recolhidos no archivo da Camará Municipal os livros de talão, á vista dos quaes 
o Secretario desta prestará os esclarecimentos que lhe forem requisitados e passará as certidões 
que forem requeridas. 

Art. 93. Os Juizes de Paz, logo que receberem os titulos de qualificação, mandarão affixar 
editaes nas portas da Casa da Camará Municipal e das igrejas matrizes, e, si houver imprensa, 
publical-os por esta, convidando os cidadãos qualificados para pessoalmente procurarem os res
pectivos titulos no prazo de trinta dias. 

O próprio cidadão, ou si não souber escrever, outrem por elle, assignará o seu titulo peran
te o Juiz de Paz na occasião de ser-lhe por este entregue, e passará recibo em livro para tal fim 
especialmente destinado. 

Os titulos que, decorrido o prazo marcado, não forem recebidos, serão remettidos pelo 
Juiz de Paz á Camará Municipal, que os mandará recolher e guardar em um cofre. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. l^ § 20.) 
Art 94. Quando o Juiz de Paz duvidar ou recusar entregar o titulo ao cidadão que para re-

cebel-o se apresentar, poderá este recorrer para o Juiz de Direito, que decidirá, ouvindo aquelle 
Juiz, cuja resposta deve ser dada no prazo de três dias. 

O mesmo recurso terá lugar no caso de recusar a Camará Municipal a entrega do titulo de 
qualificação depositado em seu cofre. 

(Decreto n^ 2.675 art. 1̂  § 20 parte 2*) 

Art. 103.0 Juiz de Paz presidente, antes de proceder á organização da Mesa parochial, fará a lei
tura deste capitulo e dos artigos do tiL 1- cap. 2^ concernentes á organização das Juntas parochiaes. 

(Lei n2 387 de 1846 art 43.) 

CAPITULO m 
Da Eleição dos Eleitores 

Art 104. No dia designado para a eleição o Parocho celebrará Missa do Espirito Santo, e 
ás 10 horas se reunirá a Mesa parochial no lugar determinado no art. 5- § 2- para a reunião das 
Juntas parochiaes, e dará começo aos trabalhos. 

161 



(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ § 10. - Lei n̂  387 de 1846 art. 42.) 

Art. 105. Compete: 

§ 1- Á Mesa da Assembleia parochial: 

1- Fazer as chamadas dos votantes pela lista geral da qualificação da parochia e pela com
plementar dos cidadãos qualificados até três mezes antes da eleição; 

2- Apurar as cédulas recebidas; 

3- Discutir e decidir as questões de ordem que forem suscitadas por qualquer membro da 
Mesa, ou cidadão votante da parochia; 

4- Verificar a identidade dos votantes, procedendo a tal respeito nos termos do § 6̂  do ar
tigo 107 destas Instruções; 

5- Expedir diplomas aos Eleitores; 

6r Enviar ao coUegio eleitoral a que pertencerem os Eleitores uma cópia authentica das ac
tas da eleição, uma igual ao Ministro do Império, na Corte, e ao respectivo Presidente, em cada 
Província, e outra, por intermédio destes, ao 1- Secretario da Camará dos Deputados ou do Se
nado, conforme fôr a eleição de Eleitores geraes ou de especiaes para Senador. 

§ 2- Ao Presidente da mesma Mesa: 

\- Dirigir os trabalhos desta; 

2- Regular a discussão das questões que se suscitarem, dando ou negando a palavra e sus
pendendo ou prorogando os trabalhos; 

3- Desempatar a votação dos assumptos discutidos pela Mesa; 

4- Manter a ordem no interior do edificio, onde nenhuma autoridade poderá intervir sob 
qualquer pretexto sem requisição sua, feita por escripto, ou verbalmente, si nao fôr possível por 
aquelle modo. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ §§ 7^ e Ŝ ) 

Art. 106. Installada a Mesa parochial, o Presidente desta designará um dos mesarios para 
servir como secretario e outro para fazer chamadas, e poderá incumbir esta funcção aos três me
sarios successivamente, exceptuado o Secretario, si as listas forem demasiadamente extensas. 

Em seguida se começará a chamada dos votantes, cada um dos quaes depositará na urna 
uma cédula fechada por todos os lados, contendo tantos nomes de cidadãos elegíveis quantos 
corresponderem a dous terços dos Eleitores que a parochia dever dar. Será declarada a profissão 
do cidadão votado. 

Si o numero dos Eleitores da parochia exceder a três ou ao múltiplo de três, o votante ad-
dicionará aos dous terços um ou dous nomes conforme fôr o excedente. Conseguintemente, si ti
verem de ser eleitos quatro ou cinco Eleitores, cada cédula conterá três nomes no 1- caso e qua
tro no 2-, e assim por diante. 

Nas parochias que derem menos de três Eleitores, cada cédula conterá o nome do único 
Eleitor ou dos dous que houverem de ser eleitos. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ § 7^ n̂  1 e § 9̂  - Lei n̂  387 de 1846 art. 47 § 2= infine e 
art. 51.) 

Art. 107. Serão feitas três chamadas dos votantes. As duas primeiras poderão ter logar no 
mesmo dia ; a 3- se fará sempre ás dez horas do dia seguinte ao do encerramento da 2- O Presi
dente da Mesa annunciará este dia e hora, em alta voz, logo que fôr encerrada a ^ chamada. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ § 10. - Lei n̂  387 de 1846 art. 48.1 

§ 1- A 1- chamada dos votantes se fará pelas listas geral, supplementar e complementar, 
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segundo a ordem dos districtos e dos quarteirões, a sua numeração ê a ordem em que os nomes 
se acharem inscriptos nas ditas listas. 

Faltando estas ou estando viciadas, serão suppridas pelo edital da convocação, ou por có
pia authentica, extrahida quer do livro da qualificação recolhido na Camará Municipal, quer das 
listas que tiverem sido remetidas ao Governo na Corte, e ao Presidente nas provincias. 

A ^ e a 3 ' chamada se farão pela relação dos nomes dos votantes que houverem deixado 
de comparecer á antecedente. 

(Lei n2 387 de 1846 art. 48. - Instrucções n̂  565 de 1868 art. 60.) 

§ 2- Na 3̂  chamada o nome do votante, que não comparecer logo, será repetido em alta voz. 

(Aviso ns 369 de 1860.) 

§ 32 O cidadão que, em qualquer da três chamadas, nao estiver presente quando seu nome 
for pronunciado, será não obstante admittido a votar, si comparecer antes de estar terminada a 
chamada. 

§ 4- Até concluir-se a 3- chamada, será admitido a votar o cidadão que, embora não esteja 
incluido na respectiva lista complementar, ou não se ache esta ainda organizada ou não tenha 
sido remettida, provar ter a isso direito, apresentando certidão de provimento de recurso para in
clusão na lista, proferido três mezes antes da eleição. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ § 7= n^ 1. - Instrucções n̂  565 de 1868 art. 65.) 

§ 5^ Não será admitido a votar em qualquer das chamadas o cidadão contra o qual se pro
var, exhibindo-se certidão, ter sido excluído da respectiva lista por decisão proferida, em virtude 
de recurso, três mezes antes da eleição. 

(Instruções n̂  168 de 1849 art. 13.) 

§ 6̂  Nem a transposição ou erro de nome, nem a contestação de identidade poderá servir 
de pretexto para que deixe de ser admitido a votar o cidadão que acudir á chamada, apresentar o 
seu titulo de qualificação, cujo o numero de ordem coincida com o da lista geral, e, escrevendo 
seu nome perante a Mesa, mostrar que a letra é igual á da assignatura do titulo, ou, não sabendo 
escrever, provar, com o testemunho e a letra de quem por elle tiver assignado o titulo, ou com o 
testemunho de pessoa fidedignas, que é o qualificado. 

Nos casos de duvida a Mesa deverá , ex officio, ou a requerimento de três Eleitores ou ci
dadãos elegíveis, receber em separado a cédula, mandado fazer nella e na acta as declarações ne
cessárias para justificar o seu procedimento. 

Para verificação da identidade dos votantes a Mesa terá presente o livro de talão de que 
tratam os arts. 90 e 91, e que para este fim lhe será remettido conjunctamente com o livro das 
actas pela Camará Municipal, em cujo archivo deve estar guardado na forma do § 2^ do art. 92. 

(Decreto n̂  2.675 art. 2^ § 16.) 
§ 1- Será também recebida em separado, nos casos e do modo indicados na 2- parte do pa-

ragrafho antecedente, a cédula que for entregue por cidadãos que se allegue estar privado, por 
motivo legal, do direito de votar. 

(Decreto n= 2.675 de 1875 art. 2^ § 16.) 
Art. 108. As cédulas poderão ser assignadas, ou não, e escriptas no próprio invólucro ou 

em papel separado; mas devem ser fechadas por todos os lados. A cédula em que esta circums-
tancia se não dér, não será admittida, e o Presidente da Mesa advertirá da falta o votante para 
que immediatamente a preencha, e só depois de ser recebida se chamará outro votante. 

As cédulas serão introduzidas, na uma em que se recolherem, por uma simples abertura, pela 
qual só uma cédula possa passar; e até concluir-se o recebimento estará fechada a mesma uma. 
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Esta uma será, depois de lacrada, recolhida com o livro das actas em um cofre de três cha
ves, das quaes o Presidente terá uma , o mesario mais votado outra e o menos votado a terceira. 
A sorte decidirá no caso de igualdade de votação. 

Art. 109. Podem ser Eleitores todos os cidadãos aptos para votar nas Assembléas paro-
chiaes, si estiverem incluídos na qualificação, ou si, tendo interposto recuso, este houver sido 
provido três mezes antes da eleição. 

Exccptúam-se: 

1- Os que não tiverem a renda liquida annual de 400$; 

2- Os libertos; 

3- Os pronunciados por queixa, denuncia ou summario, tendo a sentença passado em jul
gado. 

(Lei n2 387 de 1846 art 53. - Decreto n^ 484 de 25 de Novembro de 1846.) 

Art. 110. Concluído o recebimento das cédulas, serão estas contadas e emmassadas, e se men
cionarão expressamente, na acta do dia em que terminar a 3* chamada, o numero total das recebi
das durante as três chamadas e os nomes dos cidadãos que não houverem comparecido á 3* 

Immediatamente o Presidente da Mesa designará um dos mesarios para ler em sua presen
ça cada uma das cédulas recebidas, e annuciará que se vai proceder á apuração destas. 

Repartirá as letras do alphabeto pelos outros três mesarios, cada um dos quaes irá escrevendo, 
em sua relação, os nomes dos votados e o numero dos votos por algarismo successivos da numera
ção natural, de maneira que o ultinx) numero de cada nome mostre a totalidade dos votos que este 
houver obtido, e publicando em voz alta os números á proporção que os fôr escrevendo. 

(Lei n2 387 arts. 49 e 54.) 

Art. 111. As cédulas serão contadas tirando-se da urna cada uma por sua vez, e se apura
rão abrindo-se também e examinando-se cada uma por sua vez. 

(Instrucções de 27 de Setembro de 1856 art. 4-) 

§ 1- As cédulas em que se achar numero de nomes inferior ao que deverem conter em con
formidade da regra estabelecida no art. 106, serão não obstante apuradas. Das que contiverem 
numero superior, serão desprezados os nomes excedentes, e segundo a ordem em que os mes
mos se acharem escriptos. 

(Lei n2 387 de 1846 art. 54.) 

§ 2- Embora se não ache fechada por todos os lados alguma cédula, serão não obstante 
apurada 

(Aviso n2 540 de 1860.) 
§ 3^ Não se apurará a cédula que contiver nome riscado, alterado ou substituído, ou declaração 

contraria á do rotulo; quando se encontrar mais de uma dentro de um só invólucro, quer sejam todas 
escriptas em papeis separados, quer uma delias no próprio invólucro, nenhuma se apurarl 

(Decreto n̂  2.261 de 1860 art. - 12 Instrucções n^ 565 de 1868 art 83.) 

§ 4- Serão apuradas em separado as cédulas que, nos casos dos §§ 6^ e 7- do art. 107, tive
rem sido recebidas em separado. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 arL22 § 16.) 

§ 5- Apurar-se - ha em separado o voto dado a cidadão cujo nome se acha na cédula alte
rado por troca, augmento ou suppressão do sobrenome ou appellido, ainda que se refira visivel
mente a individuo determinado. 

(Instrucções n̂  565 de 1867 art. 77.) 
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Art. 112. Finda a apuração dos votos, a Mesa parochial procederá, por sorteio conforme 
dispõe o art. 115 da Lei n̂  387 de 19 de Agosto de 1846, ao desempate dos cidadãos que tive
rem obtido igual numero de voto, e em seguida formará o Secretario e lerá em alta voz relações, 
uma geral, na qual se comprehenderão todos os votados, e outra especial que comprehenderão 
somente os que para Eleitores tiverem obtidos a pluraridade relativa dos votos e os immediatos 
a elles até ao terço da totalidade dos Eleitores que a parochia dever dar. 

Tanto em uma como em outra destas relações os nomes serão escriptos segundo a ordem 
dos votos, que também se escreverão com letras alphabeticas, começando-se pelo numero máxi
mo; e ambas serão assignadas peia Mesa e transcriptas na acta. 

O Presidente da Mesa, concluída a leitura das relações, declarará os nomes dos Eleitores 
da parochia e os dos seus immediatos até ao terço da totalidade dos Eleitores, e mandará publi
car por edital na porta do edifício, e pela imprensa, si a houver, o resultado da votação. 

Assignada a acta do dia na conformidade do art. 114, o Secretario da Mesa remetterá 
como officio ao Presidente da Camará Municipal o livro das actas, e inutilizadas as cédulas, se 
haverá por dissolvida a Assembléa parochial. 

(Lei n2 387 de 1846 arts. 55, 59 e 109 - Decreto n̂  2.621 de 1860 art. 18.) 
Art. 113. Os trabalhos da Mesa parochial começarão ás 10 horas da manhã e continuarão 

todos os dias até ás 4 da tarde, em que suspenderão, salvos si a esta hora se estiver fazendo a 
chamada dos cidadãos qualificados de um quarteirão, a qual deverá ficar terminada. 

(Decreto nS 2.675 de 1875 art. 2^ § 10.) 

Art. 114. Á hora em que cessarem os trabalhos de cada dia se lavrará, no mesmo livro em 
que estiver escripta a acta da organização da Mesa, uma acta, na qual se declarem as occorren-
cias do dia e o estado do processo eleitoral, fazendo-se expressa menção, nas occasiões compe
tentes, do numero das cédulas recebidas, dos nomes dos cidadãos que não tiverem comparecido 
á 3- chamada, das horas em que esta foi começada e concluída, do numero das cédulas apuradas, 
dispensadas as actas especiaes de que tratam os arts. 49 e 55 da Lei n- 387 de 19 de Agosto de 
1846, e finalmente das multas que tiverem sido impostas. 

Todas as actas serão assignadas pelo Presidente e mais membros da Mesa. Si algum ou al
guns não quizerem assignal-as, declarar-se-ha esta ocorrência no final da acta, e se chamará para 
supprir a falta o legitimo substituto. No caso de recusarem a assignatura todos os membros da 
Mesas e seus substitutos, esta será novamente organizada. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ § 11. - Lei n̂  387 de 1846 art. 43 - Instrucções n̂  168 
de 1849 art 23.) 

Art. 115. No acto da eleição não se admittirá reclamação ou protesto que não seja escripto 
e assignado por cidadão votante da parochia. Serão aceitas porém as observações que por bem 
da ordem e regularidade dos trabalhos queira verbalmente fazer algum votante. 

Admittindo o protesto ou reclamação, ou aceitas as observações, caberá só aos membros 
da Mesa discutil-os e decidir pelo voto da maioria 

Os protestos demasiadamente extensos serão simplesmente mencionados, e não transcri
tos nas actas, mas transcrever-se-hão integralmente no livro das actas em seguida á ultima, sen
do a transcripção encerrada com a rubrica de todos os membros da Mesa. 

Quando se extrahirem as cópias das actas para os fins declarados no n̂  6 do § 1- do art. 
105 destas Instrucções, serão transcriptos nas mesmas cópias os sobreditos protesto sob pena de 
responsabilidade de quem as extrahir sem elles. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ §§ 14 e 15.) 
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Art. 116. A Mesa parochial expedirá aos Eleitores os seus diplomas. 

Estes diplomas constarão do resumo da votação dos Eleitores, datado e assignado pelos 
membros da Mesa, e feito segundo o modelo n̂  2. 

No logar competente do diploma se farão as observações que a Mesa parochial julgar con
venientes, e uma exposição resumida das duvidas que tiverem occorrido ácêrca da elegebilidade 
do cidadão, indicando-se a acta em que se acharem mencionadas. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art.22 § 12.) 

Art 117. No caso de serem annuUados pelo Poder competente os votos dados a algum 
Eleitor, será pela Camará Municipal, na falta da Mesa parochial, cassado o diploma desse Elei
tor, e conferido novo diploma ao immediato em votos aos Eleitores, que fôr occupar o seu lugar. 

A vaga que em consequência se der na lista dos immediatos do 1- terço, será preenchida 
pelo cidadão que se seguir em votos ao ultimo destes. 

(Aviso n2 53 de 1854.) 

CAPITULO rv 
Da Eleição Secundaria 

Art. 118. O Ministro do Império da Corte e os Presidentes nas Províncias crearão definitiva
mente tantos collegios eleitoraes quantas forem as cidades e villas, comtanto que nem-um desses te
nha menos de 20 Eleitores. Nos municípios porém em que se não verificar este numero, os respecti
vos Eleitores formarão coUegio com os da cidade ou villa mais próxima, excepto quando distarem 
entre si mais de 30 léguas, caso em que poderá haver coUegio de menos de 20 Eleitores. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. T § 22, e Decreto n^ 1.082 de 1860 art-l^ § 3̂ ) 

§ 1- As authenticas dos collegios eleitoraes serão curadas pela Camará Municipal da Capital 
da Provinda, excepto as dos collegios da Corte e da Província do Rio de Janeiro, nas eleições de Se
nadores e Deputados á Assembléa Geral, que serão apuradas pela Camará Municipal da Corte. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ § 23.) 

§ 2- A apuração geral dos votos se fará logo que a competente Camará Municipal tiver re
cebido as authenticas de todos os collegios da província, annunciado-se por edital, publicado 
pela imprensa, o dia e a hora em que houver de começar o acto. 

A Camará Municipal procederá á apuração geral dentro do período que decorrer do 30^ ao 40^ 
dia, contados do dia marcado para a reunião dos collegios. Este prazo porém poderá ser prorogado até 
60 dias, contados igualmente da dita reunião, no caso de não terem sido recebidas todas as authenticas. 

O processo e as formalidades que na dita apuração se devem observar, serão os mesmos 
estabelecidos na legislação anterior ao Decreto n̂  2.675 de 20 de Outubro de 1875. 

§ 3- Além das authenticas que devem ser remettidas nos termos dos arts. 79 e 84 da Lei n̂  
387 de 19 de Agosto de 1846, os collegios eleitoraes enviarão, por intermédio do Governo na 
Corte e dos Presidentes nas provindas, no prazo e pelo modo estabelecidos nos ditos artigos e 
no § 11 do art.12 do Decreto n̂  842 de 19 de Setembro de 1855, uma ao 1̂  Secretario do Senado 
ou ao da Camará dos Deputados, conforme fôr a eleição. 

Art. 119. Organizadas as Mesas dos collegios eleitoraes na conformidade do § 2- do art. 1-
do Decreto n- 842 de 19 de Setembro de 1855, do capitulo 2- das instrucções annexas ao 
Decreto n- 1.812 de 23 de Agosto de 1856, e mais legislação em vigor, o Presidente interino 
do coUegio fará a leitura do presente capitulo, além da do capitulo 1- do titulo 3- da Lei n-
387 de 19 de Agosto de 1846 e do cap. 2- das ditas instrucções. 
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ArL 120. Os trabalhos dos collegios eleitoraes nas eleições, quer de Senadores, quer de 
Deputados á Assembléa Geral, quer dos Membros das Assembléas Legislativas Provinciaes, 
continuarão a ser regulados pelas disposições da legsilação em vigor com as alterações que 
constam deste capitulo e de suas secções. 

Art. 121. As actas dos collegios eleitoraes lavradas e assignadas nos termos da art. 78 da 
Lei n- 387 de 19 de Agosto de 1846, serão transcriptas do livro de notas do Tabellião do lugar, 
por elle ou por quem suas vezes fizer, como se acha determinado no § 10 do art. 1- do Decreto 
n- 842 de 19 Setembro de 1855, e nos arts. 24 e 26 das Instrucções annexas ao Decreto n- 1.812 
de 23 de Agosto de 1856. 

SECÇÃO 1̂  
Da Eleição de Deputados á Assembléa Geral e de Membros 

das Assembléas Legislativas Provinciaes 

Art. 122. A eleição de Deputados á Assembléa Geral e a dos Membros das Assembléas 
Legislativas Provinciaes serão feitas por Provincias. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 2^ §§ 17,18 e 19.) 

Art. 123. Para Deputados á Assembléa Geral, cujo numero continua a ser o que se acha actual
mente fixado para cada Província, emquanto não fôr alterado por lei especial, e para Membros das 
Assembléas Legislativas Provinciaes, cujo numero também continua a ser o actualmente estabeleci
do para cada Provinda, votará o eleitor em tantos nomes quantos corresponderem aos dous terços do 
numero total dos Deputados ou dos Membros da Assembléa Provincial que a Prorvincia dér. 

Na circumscripção formada pela reunião da provincia do Rio de Janeiro e do Municipio 
da Corte para a eleição dos Deputados á Assembléa Geral, os dous terços referem-se ao numero 
total dos Deputados que actualmente dão a Provincia e o Municipio. 

Quando o numero total dos Deputados á Assembléa Geral, ou dos Membros da Assem
bléa Legislativa Provincial, fôr superior a três ou ao múltiplo de três, o Eleitor addicionará aos 
dous terços um ou dous nomes conforme o excedente. Assim, si o numero total dos Deputados 
fôr quatro ou cinco, o Eleitor votará em três nomes no primeiro caso e em quatro no segundo. 

Nas Provincias que elegerem só dous Deputados, o Eleitor votará em dous nomes. 
(Decreto ns 2.675 de 1875 art. T- § 19.) 
Art. 124. No caso de vagas durante a legislatura, o Eleitor votará em um nome si houver 

uma só vaga, e em dous si as vagas forem duas. 
Sendo três ou mais as vagas, o Eleitor votará segundo as regras estabelecidas no artigo an

tecedente. 
(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ § 20.) 

SECÇÃO 2^ 
Da Eleição de Senadores 

Art. 125. Na eleição de Eleitores especiaes que devem votar para Senadores se observa
rão, quanto á organização das Mesas parochiaes, á ordem dos trabalhos e ao processo da eleição, 
as disposição estabelecidas para a eleição dos Eleitores geraes. 

Cada votante porém incluirá em sua cédula tantos nomes quantos forem os Eleitores que a 
parochia dér. 

(Decreto ns 2.675 de 1875 art. T- § 21 n^ 1.) 
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Art. 126. Á eleição primaria, ou, si esta estiver feita, á secundaria, se. procederá dentro do 
prazo de três mezes contados do dia em que o Presidente da Provincia houver recebido do Presi
dente do Senado, ou do Governo, communicação da vaga no Senado, ou desta tiverem noticia 
certa. Uma e outra communicação serão registradas no Correio. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2= § 21 n̂  2.) 
Art. 127. Cada Eleitor votará em três nomes si houver de preencher-se uma vaga de Sena

dor, em seis si forem duas as vagas.e assim por diante, na forma do art. 81 da Lei de n̂  387 de 
19 de Agosto de 1846. 

Quanto ao mais o processo desta eleição será o mesmo estabelecido para a dos Deputados 
á Assembléa Geral. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2= § 17.) 
O mesmo cofre permanecerá na parte mais ostensiva e central da igreja ou do edifício 

onde se estiver fazendo a eleição, e será guardado pelas sentinellas que a Mesa julgar precisas, 
não se pondo impedimento a quaesquer cidadãos que também o queiram guardar. 

(Lei vr 387 de 1846 arts. 51 e 61. - Instnicções de 27 de Setembro de 1856 arts. 2= e B^-
Decreto n̂  2.621 de 1860 art 11.) 

SECÇÃO 3̂  
Das Incompatibilidades Eleitoraes 

Art. 128. Não poderão ser votados para Deputados á Assembléa Geral os Bispos, na suas 
dioceses; e para Membros das Assembléas Legislativas Proviciaes, Deputados á Assembléas 
Geral ou Senadores, nas Províncias em que exercem jurisdição: 

1- Os Presidentes de Provincia e seus Secretários; 
2- Os Vigários Capitulares, Governadores de bispados, Vegarios geraes, Provisores e Vi

gários foraneos; 
3- Os Commandantes d'Armas, Generaes em chefe de terra ou de mar. Chefes de estações 

navaes. Capitães de porto, Commandantes militares e dos corpos de Policia; 
4- Os Inspectores das Thesourarias ou Repartições de Fezenda geral e provincial, os res

pectivos Procuradores Fiscaes ou dos Feitos, e os Inspectores das Alfandegas; 
5- Os Desembargadores, Juizes de Direito, Juizes substitutos, Municipaes ou de Orphãos, 

os Chefes de Policia e seus Delegados e Subdelegados, os Promotores públicos, e os Curadores 
geraes de órphãos; 

6n Os Inspectores ou Directores geraes da Instrucção publica. 
§ 1- A incompatibilidade eleitoral prevalece: 
1- Para os referidos funccionarios e seus substitutos legaes que tiverem estado no exerci

do dos respectivos empregos dentro dos seis mezes anteriores á eleição secundaria; 
2- Para os substitutos que exercerem os empregos dentro dos seis mezes, e para os que 

precederem na ordem da substituição, e que deviam ou podiam assumir o exercício; 
3- Para os funccionarios effectivos desde a data da acceitação do emprego ou fiincção pu

blica até seis mezes depois de o terem deixado em virtude de remoção, accesso, renuncia ou de
missão. 

§ 22 O prazo de seis mezes, de que trata o paragrapho antecedente, é reduzido ao de três 
mezes no caso de dissolução da Camará dos Deputados. 

§ 3- Também não poderão ser votados para Membros das Assembléas Provinciaes, Depu-
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tados e Senadores, os emprezarios, directores, contractadores, arrematantes ou enteressados na 
arrematação de rendimentos, obras ou fornecimentos públicos, naquellas províncias em que os 
respectivos contractos e arrematações tenham execução durante o tempo delles. 

(Art. 32 do Decr. n̂  2.675 de 1875.) 
Art. 129. Serão reputados nullos os votos que para Senadores, Deputados á Assembléa 

Geral e Membros das Assembléas Legislativas Provinciaes recahirem nos funccionarios e cida
dãos especificados no artigo antecedente, e disto se fará menção motivada nas actas dos colle-
gios e das Camarás apuradoras. 

N'este caso o diploma de Deputado á Assembléa Geral ou de Membro de Assembléa Le
gislativa Provincial será expedido ao immediato em votos. 

(Art 32 § 42 de Decr. n̂  2.675 de 1875.) 

CAPITULO V 
Da Eleição das Gamaras Municipaes e dos Juízes de Paz 

Art. 130. A eleição dos Vereadores das Gamaras Municipaes e a dos Juizes de Paz se fa
rão em todas as parochias do Império, de quatro em quatro annos, no 1̂  dia do mez de Julho do 
ultimo anno do quatriennio. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2̂  § 24.) 
Art. 131. Quanto á organização da Mesa parochial e ao processo do recebimento e apuração 

das cédulas nesta eleição, se seguirá o que está estabelecido para a eleição de Eleitores geraes. 
(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2̂  § 24.) 
Art. 132. Qualquer que seja o numero de districtos de paz da parochia, e embora nella se 

contenham capellas curadas, a eleição será uma só, no mesmo lugar e perante uma só Mesa pa
rochial, que apurará todos os votos da parochia, não só para Vereadores, como para Juizes de 
Paz dos diversos districtos, e capellas curadas que nella se comprehenderem. 

(Lei n2 387 de 1846 art. 92.) 
Art. 133. Constituída a Mesa, o Presidente lerá, além do presente capitulo, o 22 do tit. 22 

destas Intrucções. 
(Lei n2 387 de 1846 art. 95.) 
Art. 134. Cada cidadão votante depositará na uma duas cédulas sem assignatura e fecha

das por todos os lados. 
Em uma destas, que terá o rotulo - Para Vereadores da Gamara Municipal da cidade ou da 

villa de... - se conterão seis nomes de cidadãos elegíveis si fôr nove o numero dos Vereadores 
do município, ou cinco nomes si fôr sete o numero dos Vereadores. 

Na outra cédula, que terá o rotulo - Para Juizes de Paz da parochia de... ou do districto n.. 
da parochia de..., ou da capella de... -, se conterão quatro nomes de cidadãos elegíveis. 

(Decreto n2 2.675 de 1875 art. 22 § 25 e Lei n2 387 de 1846 art. 100.) 
Art. 135. Terminado o recebimento das cédulas, o Presidente mandará separar as que fo

rem relativas á eleição de Vereadores, e as pertencentes a cada um dos districtos ou capellas 
para a eleição de Juizes de Paz, e contar, publicar e escrever na acta, com a devídada destíncção, 
o numero de cédulas pertencentes a cada eleição. 

Começará a apuração pelas cédulas de Vereadores, e passará successívamente ás cédulas 
pertencentes á eleição de Juiz de Paz de cada um dos districtos. 

Na acta se fará de tudo circumstanciada menção com a precisa clareza, e se indicará o nu-
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mero de votos, desde o máximo até ao minimo, obtidos pelos votados em cada uma das eleições, 
procedendo-se, no que fôr applicavel, pelo modo estabelecido no art. 112. 

(Lei n2 387 de 1846 art. 101.) 

Art. 136. A Mesa parochial remetterá á Camará Municipal o livro das actas acompanhado 
de officio do Secretario; e, inutilizadas as cédulas, se haverá por dissolvida a mesma Mesa. 

(Lei n2 387 de 1846 art. 103 e também art. 59.) 

Art. 137. Só pode ser eleito: 

Vereador, o cidadão que, tendo as qualidades de Eleitor, seja residente no municipio por 
mais de dous annos; 

Juiz de Paz, o cidadão que, além das qualidades de Eleitor, tenha residência por mais de 
dous annos no districto para que fôr eleito. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ §§ 26 e 27.) 

ArL 138. Si no municipio houver uma só parochia, a Mesa parochial, finda a eleição, ex
pedirá logo os diplomas aos Juizes de Paz e aos Vereadores eleitos, e fazendo extrahir das actas 
duas cópias authenticas, remetterá á Camará Municipal, e outra ao Juiz de Direito da comarca. 

Si, porém, o municipio comprehender mais de uma parochia, a Mesa expedirá os diplo
mas só aos Juizes de Paz, dando ás duas cópias das actas o referido destino. 

E neste caso a Camará Municipal, 30 dias depois daquelle em que tiver começado a elei
ção, procederá, em dia annunciado por editaes, á apuração geral dos votos para Vereadores pelo 
modo estabelecido para semelhantes actos. Terminada a apuração, serão declarados Vereadores 
os cidadão que tiverem obtido maioria de votos; os immediatos serão supplentes. Disto se lavra
rá uma acta, da qual se remetterá cópia authentica ao Juiz de Direito da comarca. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2̂  §§ 28 e 29.) 

Art. 139. Os diplomas que devem ser expedidos aos Vereadores e aos Juizes de Paz cons
tarão de uma cópia Sauthentica da acta da apuração dos votos. Esta cópia será tirada pelo Secre
tario da Mesa parochial e assignada pelos membros desta nos casos em que, nos termos do arti
go antecendente, compete á mesma Mesa a expedição dos diplomas; e será tirada pelo Secreta
rio da Camará Municipal e assignada pelos membros desta, no caso da parte final do dito artigo, 
em que pertence á referida Camará expedir os diplomas aos Vereadores. 

Estes diplomas serão acompanhados de officips pelos quaes se convidarão os cidadãos 
eleitos Vereadores e Juizes de Paz para prestarem juramento e tomarem posse no dia 7 de Janei
ro perante a Camará Municipal. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ §§ 28 e 29) 

se a tempo de poderem os Eleitores concorrer à reunião do collegio eleitoral. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 1̂  § 26 n2 3 - InsU-uções n̂  168 de 1849 art. 9 )̂ 

Art. 140. Logo que se concluir a apuração final dos votos, a Camará Municipal participará 
o resultado da eleição de Vereadores e Juizes de Paz ao Ministro do Império na Corte, e ao Pre
sidente nas Províncias. 

(Lei n2 387 de 1846 art. 106.) 

Art. 141. Os Vereadores e Juizes de Paz quatriennio anterior são obrigados a servir em-
quanto os novos eleitos não forem empossados. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 22 § 33.) 

Art. 142. No caso de se não ter procedido, em alguma ou algumas parochias do municipio, 
á eleição para Vereadores no dia para tal fim designado, poderá esta ser feita nos dias immedi-
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atamente seguintes, comtanto que o seja em acto successivo sem que se tome necessária nova 
convocação, e em tempo em que não possa ser ainda conhecido naquella ou naquellas parochias 
o resultado da votação das outras do município. 

§ 1- Si não puder ser feita a eleição nos dias immediatamente seguintes ao designado, por 
se não verificarem as circumstancias referidas neste artigo, e o numero dos votantes da parochia 
ou das parochias fôr inferior á metade do numero total dos votantes do município, prevalecerá a 
eleição que tiver sido feita pelas outras parochias do mesmo município, sem embargo da falta de 
votação daquelles, salvo a disposição do § 3^ 

§ 2- Na hypothese de ser superior á metade do numero total dos votantes do município o nu
mero dos votantes da parochia, ou das parochias em que se tiver deixado de fazer a eleição, proce-
der-se-ha a nova eleição geral no município, ficando sem effeito as eleições parciaes effectuadas. 

§ 32 Também se procederá a nova eleição geral no município, ainda no caso de ser supe
rior á metade do numero total dos votantes delle o numero dos da parochia ou das parochias em 
que se tiver feito a eleição, si o numero de votos, com que ás outras caberia concorrer, puder in
fluir no resultado da eleição quanto á maioria dos Vereadores. 

§ 4- Nos casos dos antecedentes §§ 2- e 3^ o Ministro do Império na Corte, ou o Presiden
te nas Provindas, mandará proceder a nova eleição geral no município. 

§ 5- As disposições dos piaragraphos anteriores applicam-se ao caso de annullação parcial 
da eleição. 

(Lei n2 387 de 1846 arts. 60 e 104, e Aviso n^ 62 de 1853 parte final.) 

Art. 143. Nos districtos em que não se tiver no tempo competente a eleição de Juizes de 
Paz, far-se-ha posteriormente em dia designado pelo Ministro do Império na Corte, e pelo Presi
dente nas Províncias, ainda que o districto pertença a alguma parochia que não tenha concorrido 
na época legal, nem possa mais concorrer para a eleição de Vereadores do quatriennio. 

(Aviso n2 8 de i 849, n2 3.) 

Art. 144. Sem embargo de ficar prejudicada, nos casos dos §§ 2^ e 3- do art. 142, a eleição 
realizada para Vereadores em alguma parochia, subsistirão todavia as eleições feitas para Juizes 
de Paz dos districtos da mesma parochia. 

(Avison2 8del849, n2 3.) 

Art. 145. O Juiz de Direito é o funccionario competente para conhecer da validade ou nul-
lidade das eleições de Juizes de Paz e de Vereadores das Camarás Municipaes. 

Compete-lhe porém exercer esta attribuição só em virtude de reclamação que lhe fôr apre
sentada dentro do prazo de trinta dias contados do dia da final apuração dos votos. 

Nas comarcas que tiverem mais de um Juiz de Direito, pertence a dita attribuição ao da 1-
Vara eivei. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ § 30.) 

Art. 146. Será declarada nulla a eleição de Vereadores, ou de Juizes de Paz nos seguintes casos: 

1- Quando se verificar algum dos motivos expressamente mencionados no art. 86 § 1-
destas Instrucções, que tenha applicação a essa eleição; 

2- Quando houver prova plena de fraude que prejudique o resultado da eleição. 

(Decreto n^ 2675 de 1875 art. 2^ § 30 parte 2̂ ) 

Art. 147. 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 já em seu poder se acharem as 
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cópias authenticas das actas de que trata o art. 138, ou, no caso contrario, do dia em que receber 
estas cópias. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ § 31.) 
ArL 148. O despacho pelo qual fôr anullada a eleição será, por ordem do Juiz de Direito, 

intimado por carta do Escrivão do Jury á Camará Municipal e também a cada um dos membros 
da Mesa parochial, e por edital aos interessados. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 2^ § 30 parte 2 .̂) 

Art. 149. Do despacho pelo qual fôr approvada a eleição só haverá recurso voluntário, in
terposto, dentro do prazo de 30 dias contados da publicação edital do mesmo despacho, por 
qualquer cidadão votante do municipio. 

Do despacho porém, pelo qual fôr annuUada a eleição, haverá recurso necessário com effeito 
suspensivo para a Relação do districto, além do recurso que a qualquer cidadão é licito inteipôr. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 2^ § 30 parte 3̂ ) 

Art 150. No caso de recurso, o Juiz de Direito, no prazo de 15 dias contados da data de 
sua interposição, deverá enviar á Relação do districto as actas com o seu despacho motivado e 
com as allegações e documentos do recorrente. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 2^ § 31.) 

Art 151. A Relação do districto decidirá o recurso definitiva e irrevogavelmente nos ter
mos do art. 85 destas Instrucções. 

O Presidente do Tribunal enviará ao Ministro do Império na Corte, e ao Presidente nas 
Províncias, cópia do acórdão. 

E, no caso de annuUação da eleição, serão expedidas immediatamente as necessárias or
dens para se proceder a outra eleição. 

(Decreto n̂  2.675 de 1875 art. 2^ §§ 31 e 32.) 

Art. 152. Logo que ao Juiz de Direito fôr apresentado o recurso para elle interposto, ou 
logo que recorrer da decisão que proferir, mandará o mesmo Juiz de Direito publicar o facto por 
edital e pela imprensa, si a houver no lugar. 

TITULO in 
Disposições Geraes destas Instrucções 

Art. 153. Continua em vigor, com as modificações que resultam das disposições do Decreto n̂  
2.675 de 20 de Outubro de 1875 e destas Instrucções, o art 126 da Lei n̂  387 de 19 de Agosto de 1846, 
relativo á imposição de multas por omissão ou transgressão dos preceitos da legislação eleitoral. 

Art. 154. As Camarás Municipaes fornecerão os livros necessários para os trabalhos da 
qualificação e das eleições, os quaes serão numerados, rubricados, abertos e encerrados pelos 
Presidentes das mesmas Camarás ou pelos Vereadores que elles designaram, bem assim os li
vros de talão, contendo impressos os titulos de qualificação de que trata o art. 90, e finalmente 
as umas e os cofres destinados á guarda das cédulas. 

O Governo pagará a importância de todos esses livros e mais objectos quando as Camarás 
não puderem, por falta de meios, satisfazer a despeza. 

No caso de não serem fornecidos pelas Camarás Municipaes os primeiros dos ditos livros, 
supprir-se-ha a falta por outros, que serão numerados, rubricados, abertos e encerrados pelos 
Presidentes das Juntas ou das Mesas. 

(Lei n^ 387 de 1846 art. 119, e Instrucções n̂  168 de 1849 art 16.) 
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Art 155. Subsistem as disposições legislativas e regulamentares anteriores ao Decreto n̂  
2.675 de 20 de Outubro de 1875, não revogadas ou alteradas por este, as quaes, nos termos do 
art. A- do mesmo Decreto, serão coUigidas e publicadas por Decreto do Poder Executivo. 

TITULO IV 
Disposições Transitórias 

Art. 156. A eleição dos Eleitores que devem eleger os Deputados á Assembléa Geral para 
1 ^ legislatura, bem assim a dos Vereadores das Camarás Municipaes e a dos Juizes de Paz para 
o quatriennio que deve começar em Janeiro de 1877, se realizarão nos dias que o Governo de
signar dentro do anno de 1876. 

Será também designado pelo Governo o dia em que se reunirão, no anno de 1876, as Jun
tas parochias para darem começo aos trabalhos da primeira qualificação dos votantes a que se 
deve proceder em virtude do Decreto n̂  2.675 de 20 de Outubro de 1875. 

Art. 157. A organização das Juntas e Mesas parochiaes será feita segundo o processo esta
belecido no tit. \- cap. 2- destas Instrucções, com as seguintes alterações somente: 

§ \- Serão eleitos estas Juntas e Mesas, três dias antes do designado para a sua reunião, 
pelos Eleitores e supplentes da legislatura actual, aprovados pela Camará dos Deputados. 

§ 2- Para esse fim o Juiz de Paz competente convocará com o prazo e pelo modo determi
nados no art. 5- destas Instrucções: 

1- Os Eleitores da parochia que se não acharem comprehendidos nas excepções especifi
cadas na 1- parte do § 3- do dito art. 5 .̂ Os que por este motivo não puderem ser convocados, e 
os que tiverem morrido, não serão substituídos por supplentes. 

2- Os supplentes desses Eleitores em numero igual ao dos Eleitores effectívamente convo
cados, e segundo a ordem de sua votação, não entrando naquelle numero os que estiverem com
prehendidos nas excepções a que se refere o n- 1- deste paragrapho. 

Só podem ser convocados os supplentes que se seguirem immediatamente aos Eleitores, e 
que se acharem incluídos na respectiva lista até ao numero marcado dos Eleitores da parochia. 
Em nem-um caso serão substituídos pelos que se lhes seguirem, salva a disposição da ultima 
parte do §32 do art. 52. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 2^ § 52) 

Art 158. Os Eleitores e supplentes convocados farão promiscuamente a eleição dos qua
tro membros da Junta ou da Mesa parochial e de seus substitutos, pelo modo determinado nos 
arts. 9- e seguintes destas Instrucções. 

Concluída esta eleição, immediatamente se procederá á do Presidente da mesma Junta ou Mesa e 
de seus substitutos, votando só os Eleitores pelo modo disposto no arL 14 das mesmas Instrucções. 

As Juntas municipaes serão entretanto organizadas pela maneira estatuída no tit. \- cap. 4 .̂ 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art 2= § 5̂ ) 

Art 159. Os prazos fixados nos arts. 30, 36,44,59, 63 e 80 destas Instrucções ficam redu
zidos para a primeira qualificação: 

A 20 dias, no máximo, o prazo da 1- reunião das Juntas parochias; 

A 5 dias o da 2^ reunião das mesmas Juntas; 

A 15 dias o que deve decorrer entre a 1- e a 2- reunião; 

A 15 dias o que deve decorrer entre o dia do encertamento da 2- reunião das Juntas paro
chias, e o da 1- reunião das Juntas municipaes; 
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A 30 dias o que deve decorrer entre a 1- e a 2- reunião das Juntas municipaes, fazendo-se 
sete em sete dias, pela imprensa, si a houver no lugar, as quatro publicações das listas de que 
trata o arL 62 § 2- destas Instrucções; 

A 6 dias o da ^ reunião das Juntas municipaes; 

A 20 dias o prazo dentro do qual devem os Juizes de Direito decidir os recursos que para 
elles se interpuzerem. 

(Decreto n̂  2675 de 1875 art. 5^ parte 2̂ ) 

Art. 160. As ultimas qualificações, definitivamente concluídas nos termos da legislação 
anterior ao Decreto n̂  2.675 de 20 de Outubro de 1875, servirão de base á primeira que se fizer 
em virtude do mesmo Decreto. 

As Juntas municipaes poderão eliminar daquellas qualificações, sobre informação das res
pectivas Juntas parochiaes, os cidadãos que forem fallecidos, estiverem mudado da parochia, ou 
tiverem perdido as qualidades de votante, independentemente das provas e formalidades exigi
das no art. 61 § 1-destas Instrucções. 

Art. 161. Nas parochias onde, na occasião em que se tiver de proceder á primeira eleição 
de Eleitores geraes ou especiaes e de Vereadores e Juizes de Paz, em virtude do Decreto n̂  
2.675 de 20 de Outubro de 1875, não estiver ainda concluida a nova qualificação, não se fará 
eleição alguma até que essa qualificação esteja devidamente ultimada. 

Esta disposição não se applicará ás eleições posteriores: nellas se observará a legislação ante
rior áquelle Decreto, segundo a qual tem lugar recorrer-se, no caso mencionado, á ultima qualifica
ção regularmente concluida, comtanto que esta tenha sido feita nos termos do mesmo Decreto. 

(Instrucções n̂  565 de 1868 art. 54.) 
Art 162. Na eleição de Deputados á Assembléa Geral para a 16̂  legislatura o prazo para a 

apuração geral dos votos não excederá a 40 dias contados do dia marcado para a reunião dos 
collegios eleitoraes. 

ArL 163. Emquanto se não eleger novo corpo eleitoral, a eleição dos Membros das As-
sembléas Legislativas Provinciaes continuará a ser feita pelo processo da legislação anterior ao 
Decreto n^ 2.675 de 20 de Outubro de 1875. 

Serão porém observadas, ainda neste caso, as disposições do § 5- do art 3- do dito Decre
to, que detemina os motivos de incompatibilidade, entendendo-se sempre que estes se referem a 
toda a Provinda. 

Si, depois de eleito o novo corpo eleitoral, occorrer vaga em alguma Assembléa Legislati
va Provincial cujos Membros hajam sido anteriormente eleitos, será feita por todos os eleitores 
da Província a eleição, para preenchimento do lugar ou dos lugares vagos, conforme a disposi
ção do art. 124. destas Instrucções. 

(Decreto n^ 2.675 de 1875 art. 62) 
Palácio do Rio de Janeiro, em 12 de Janeiro de 1876. José Bento da Cunha e Figueiredo. 
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DECRETO N£ 6.241, DE 5 DE JULHO DE 1876 

Fixa o numero de Eleitores das Parodiias do Império. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Inçerador, Ha por bem, em execução do art. 
V- do Decreto n̂  2675 de 20 de Outubro de 1875, fixar o número de Eleitores das Parochias do 
Império, pelo modo que consta das relações que com este baixam, assignadas pelo Dr. José Ben
to da Cunha e Figueiredo, do Conselho de sua Magestade o Imperador, Senador do Império, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negócios do Império, que assim o tenha entendido e faça exe
cutar. Palácio do Rio de Janeiro em cinco de Julho de mil oitocentos setenta e seis, quinquagesi-
mo quinto da Independência e do Inq)erio. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 
José Bento da Cunha e Figueiredo. 

NÚMEROS DE ELEITORES DAS PAROCHIAS DO IMPÉRIO. 

ALAGOAS 

Parochias: Eleitores 
Nossa Senhora dos Prazeres de Maceió 31 
Nossa Senhora Mãi do Povo de Jaraguá 09 
Nossa Senhora do Ode Santo António 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 Passo de Camaragibe 53 
Nossa Senhora da Conceição de Alagoas 24 
Nossa Senhora do Ó do Rio de S. Miguel 31 
Nossa Senhora das Brotas de Atalaia , 61 
Nossa Senhora do Rosário do Pilar 24 
Santa Maria Mágdalena da Imperatriz 74 
Nossa Senhora da Graça de Muricy 31 
Senhor Bom Jesus do Bomfím da Assembléa 57 
Senhor Bom Jesus dos Pobres de Quebrangulo 27 
Nossa Senhora da Piedade de Anadia 35 
Nossa Senhora da Conceição do Limoeiro 25 
Nossa Senhora do Amparo da Pabneira dos índios 42 
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Parochias: Eleitores 
Nossa Senhora da Conceição de Cururipe 23 
Nossa Senhora do Rosário do Penedo 44 
S.Francisco de Borja de Piassambussú 10 
Nossa Senhora da Conceição do Porto Real do Collegio 33 
Nossa Senhora do Ó de Traipú 31 
SanfAnna do Panema 22 
Nossa Senhora da Conceição da Mata Grande 13 
Nossa Senhora da Conceição d'Agua Branca 14 
Santíssimo Coração de Jesus do Pão de Assucar 22 
Somma 866 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de Julho de 1876. - José Bento da Cunha Figueiredo. 

AMAZONAS 

Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora da Conceição de Manáos 43 
Santo Angelo de Tauapessassú 3 
Nossa Senhora da Graça de Cudajaz , 5 
Nossa Senhora do Carmo de Canumã 4 
Santo António de Borba 3 
Nossa Senhora das Dores de Manicoré 11 
Nossa Senhora da Conceição de Barcellos 2 
Nossa Senhora do Rosário de Thomar 4 
S.Gabriel {S.JosédeMarabitanas} 6 
Santa Rita de Moura 1 
Nossa Senhora do Carmo do Rio Branco 1 
Nossa Senhora da Conceição de Alvellos , 6 
Santa Thereza de Teffé 5 
Nossa Senhora de Guadelupe de Fonte Boa 2 
S. Paulo de Olivença 7 
S. Francisco Xavier de Tabatinga 2 
Nossa Senhora do Rosário de Serpa 6 
Nossa Senhora da Conceição de Sfflves S 
Nossa Senhora do Carmo da Villa Bella da Imperatriz 8 
Nossa Senhora do Bom Socorro de Andirá 4 
Nossa Senhora da Conceição de Maués 7 
Somma ; 138 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de julho de 1876.- José Bento da Cunha e Figueiredo. 

BAHIA 

Parochias: Eleitores. 
S. Salvador 37 
S.Pedro Velho 33 

178 



Parochias: Eleitores 
Santíssimo Sacramento de Santa Anna 42 
Nossa Senhora da Conceição da Praia 12 
Nossa Senhora da Victoria 27 
Santíssimo Sacramento da Rua do Passo 8 
Santisso Sacramento do Pilar 20 
Santo António Além do Carmo 40 
Nossa Senhora das Brotas 12 
Nossa Senhora dos Mares 9 
Nossa Senhora da Penha de Itapagipe 14 
Nossa Senhora da Conceição de Itapoan 12 
S. Bartholomeu de Pirajá 7 
S. Miguel de Cotegipe 5 
Nossa Senhora do Ó de Paripe 8 
Nossa Senhora da Piedade de Matuim 6 
Santa Anna da Ilha de Maré 3 
Nossa Senhora da Encarnação de Passe 11 
Divino Espirito Santo de Abrantes 9 
S. Bento de Monte Gordo 9 
S. Pedro do Assú da Torre 30 
Senhor do Bomfím da Matta de S. João 20 
Nossa Senhora do Monte de Itapicurii da Praia 29 
Nossa Senhora da Abbadia 14 
Nossa Senhora do Rosário da Cachoeira 22 
Nossa Senhora da Conceição da Feira 28 
S. Pedro de Muritiba 32 
Nossa Senhora do Bom Successo da Cruz das Almas 39 
S Thiago do Iguape 18 
S. Estevão de Jacuhipe 19 
Nossa Senhora do Desterro do Outeiro Redondo 9 
Senhor Deus Menino de S. Félix 8 
S. Gonçalo dos Campos 31 
Nossa Senhora do Resgate das Umburanas 13 
S. Bartholomeu de Maragogipe 30 
S. Felippe de Maragogipe 32 
Nossa Senhora da Conceição do Almeida 24 
Santa Anna do Rio da Dona 29 
Nossa Senhora da Conceição da Tapera 28 
Nossa Senhora do Bom Conselho de Amargosa 25 
Nossa Senhora de Nazareth da Pedra Branca 4 
Nossa Senhora do Rosário de Santo Amaro 20 
Nossa Senhora da Purificação de Santo Amaro 27 
S. Pedro do Rio Fundo 27 
Nossa Senhora da Oliveira dos Campinhos 21 
Nossa Senhora da Ajuda do Bom Jardim 38 
S. Domingos daSaúbara 11 
S. Gonçalo da Villa de S. Francisco 10 
Santa Anna do Catú 45 
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Parochias: Eleitores. 
Parochias: Eleitores 
Nossa Senhora do Monte 18 
Nossa Senhora da Madre de Deus do Boqueirão 7 
S. Sebastião das Cabeceiras de Passe 22 
Nossa Senhora do Socorro do Recôncavo 8 
Santa Anna da Feira 20 
Nossa Senhora da Conceição do Riachão de Jacuhipe 13 
Nossa Senhora da Conceição de Coité 10 
Nossa Senhora dos Remédios 11 
Santa Barbara 28 
Senhor do Bomfim 14 
Nossa Senhora dos Humildes 18 
S. José de It^ororocas 15 
Santa Anna do Camisão 20 
Nossa Senhora do Rosário do Orobó 29 
Nossa Senhora da Serra Preta 9 
Nossa Senhora da Conceição da Baixa Grande 18 
Nossa Senhora das Dores do Monte Alegre 18 
Nossa Senhora da Conceição do Gavião 6 
Nossa SenhcH-a de Nazareth das Farinhas 33 
Santa Anna da Aldêa 13 
Nossa SenhOTa das Dores da Nova Lage 25 
Santo António de Jesus 24 
Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe 6 
Nossa Senhora da Madre de Deus de Pirajuhía 11 
S. Gonçalo e Senhor do Bomfim da Estiva 9 
Santíssimo Sacramento de Itaparica 12 
Senhor Bom Jesus da Vera-Cruz de Itaparica 6 
Santo Amaro do Catú 8 
Santíssimo Coração de Jesus de Valença 19 
Santa Aima de Serapuhy 6 
Nossa Senhora da Conceição de Guerém 16 
Santo António de Jequiriçá (Nossa Senhora da Conceição de Carirys) 63 
S. Vicente Ferro- de Areia 6 
Parochias: Eleitores. 
Santo André de Santarém 10 
Nossa Senhora do Rosário de Cayiú - 7 
Divino Espirito Santo da Velha Boipeba 2 
S. Braz de Taperoá 10 
Senhor do Bomfim da Nova Boipeba 5 
Nossa Senhora da Assumpção de Camamú 18 
Nossa SenhOTa das Dores de Igrapiúna 4 
Nossa SenhOTa das Candeias de Barcellos 5 
S. Miguel da Barra do Rio de Contas 9 
S. Sebastião de Marahú 7 
S. Jorge dos Dhéos 14 
Santo António da Barra de Una - 7 
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Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora da Pena de Porto Seguro 8 
Santa Cruz de Porto Seguro 3 
Parochias: Eleitores 
Divino Espirito Santo da Villa Va-de 1 
S. João Batista do Trancoso 4 
S. Boaventura do Poxim de Cannavieiras 8 
Nossa Senhora do Carmo de Belmonte 11 
Santo António de Caravellas 10 
Nossa Senhora da Purificação do Prado 6 
S. Bernardo de Alcobaça 9 
Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa 10 
S. José de Porto Alegre 5 
Divino Espirito Santo de Inhambupe 27 
Nossa Senhora da Conceição do Aporá 25 
Nossa Senhora dos Prazeres 28 
Nossa Senhora da Purificação dos Campos 38 
Santíssimo Coração de Maria 12 
Santíssimo Coração de Jesus do Pedrão 25 
Santa Anna da Serrinha _ 9 
S. João Baptista de Ouriçangas 19 
Jesus, Maria e José da Igreja Nova 28 
Senhor Deus Menino dos Araçás 9 
Santo António de Alagoínhas 17 
Nossa Senhora da Saúde da Missão 28 
Nossa Senhora do Livramento do Barracão 16 
Nossa Senhora da Conceição de Soure 15 
Santa Tho-eza do Pombal 9 
Nossa Senhora do Amparo da Ribeira do Páo Grande 9 
Santa Anna do l^icano 18 
Nossa Senhora da Conceição e Santíssimo Coração de Jesus de Monte Santo 23 
Santíssima Trindade de Massacará 7 
S. João Baptista de Geremoabo 30 
Santo António da Gloria do Curral dos Bois 15 
Nossa Senhora do Bom Conselho dos Montes do Boqueirão 17 
Nossa Senhora do Patrocínio de Coité 32 
Santo António da Jacobina 22 
Santíssimo Coração de Jesus do Riachão 15 
Nossa Senhora da Saúde de Jacobina 10 
Senhor do Bomfím da Villa Nova da Rainha 27 
Santo António da Freguezia Velha de Jacobina 21 
Santo António das Queimadas 8 
Nossa Senhora da Graça do Morro do Chapéo 19 
Nossa Senhora da Conceição do Mundo Novo 10 
Nossa Senhora das Grotas do Joazeiro , 20 
S. José da Barra de Sento Sé 17 
Santo António do Capim Grosso 22 
Nossa Senhora do Livramento do Rio de Contas 32 
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Santíssimo Sacramento e Minas do Rio de Contas 20 
Senhor Bom Jesus do Rio de Contas 62 
Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora do Carmo do Morro do Fogo 36 
Nossa Senhora do Allivio do Brejo Grande 17 
Nossa Senhora da Conceição dos Lençóes 41 
Nossa Senhora da Conceição do Campestre 19 
S.João de Santa Izabel de Paraguassú 45 
S. Sebastião do Sincorá 21 
Nossa Senhora da Graça de Maracás 23 
Nossa Senhora da Victória da Conquista 47 
Santa Anna de Caeteté 44 
Senhor do Bom Jesus dos Meiras 22 
Nossa Senhora do Rosário do Gentio 19 
Santo António da Barra 52 
Nossa Senhora da Boa-Viagem e Almas 50 
Nossa Senhora Mãi dos Homens de Monte Alto 30 
Nossa Senhora do Rosário do Riacho de Santa Anna 16 
S. José de Carinhanha 19 
Nossa Senhora da Gloria do Rio das Éguas 67 
Santa Anna dos Brejos 24 
Santo António do Urubu de Cima 47 
Nossa Senhora da Conceição de Macahubas 48 
Nossa Senhora das Brotas de Macahubas 44 
Senhor Bom Jesus do Chique-Chique 39 
Santo António do Pilão Arcado 45 
S. Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande 29 
Santa Rita do Rio Preto 39 
Santa Anna do Campo largo 31 
Santa Anna do Angical 26 
Somma 3.422 

Palácio do Rio de janeiro, em5 de julho de 1876. José Bento da Cunha e Figueiredo. 

Parochias: Eleitores. 

CEARA 

S. José da Fortaleza 52 
Nossa Senhora da Conceição de Macejana 19 
Nossa Senhora dos Prazeres de Soures 34 
Nossa Senhora dos Remédios de Piracurú 20 
Nossa Senhora da Penha de Marangu^e 40 
Nossa Senhora da Conceição de Pacatuba 18 
S. José de Aquiráz 34 
Nossa Senhora da Conceição do Cascavel 57 
Nossa Senhora do Rosário de Aracaty 44 
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Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora da Conceição do Limoeiro 33 
Nossa Senhora do Rosário de S. Bernardo das Russas 38 
Santa Anna da União 19 
Nossa Senhora da Espectação do Icó 36 
Santos Cosme e Damião do Pereiro 31 
S. Vicente Ferrer das lavras 41 
S. Raymundo Nonato da Várzea Alegre 35 
Santo António da Boa-Vista 17 
Nossa Senhora da Purificação do Saboeiro 14 
Nossa Senhora do Carmo de S. Matheus 39 
Santo António da Barbalha 32 
Senhor Bom Jesus do Jardim 35 
Nossa Senhora dos Milagres 34 
S. José de Missão Velha 49 
Nossa Senhora da Gloria de Maria Pereira 44 
Nossa Senhora da Palma de Baturité 68 
S. Francisco das Chagas de Canindé 30 
Nossa Senhora da Conceição do Acarape 30 
Nossa Senhora das Mercês da Imperatriz 57 
S. Francisco de Umburetama 31 
Santa Quitéria 28 
Nossa Senhora da Conceição do Acaracú 32 
Santa Arma do Acaracú 33 
S. Gonçalo da Serra dos Cocos dolpú 62 
S. Anastácio do Tamboril 29 
Nossa Senhora da Assumpção da Viçosas 49 
Nossa Senhora da Boa Viagem 25 
Nossa Senhora da Piedade da Palma 20 
Nossa Senhora da Conceição da Barra de Pentecóste 19 
Jesus, Maria, José Quixadá 23 
Santo António de Queixeramobim 41 
Nossa Senhora do Rosário de S. João do Principe 33 
Nossa SenhOTa do Carmo de Flores 7 
Nossa Senhora da Paz de Ameiroz 15 
Nossa Senhora da Conceição do Cococy 8 
Santo António do Brejo Secco 24 
Nossa Senhora das Dores do Assarê 40 
Senhor Bom Jesus Apparecido da Cachoeira 18 
Nossa Senhora da Conceição do Riacho do Sangue 13 
Nossa Senhora da Penha do Crato 46 
S. Pedro da Serra do Crato 25 
S. José de Granja 37 
Nossa Senhora da Conceição da Amarração 9 
Nossa Senhora da Conceição do Sobral 74 
Santo António do Aracaty-assú 14 
Santa Anna da Telha 46 
Somma 1.801 
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Parochias: Eleitores. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de julho de 1876. -José Bento da Cunha e Figueiredo. 

ESPIRITO SANTO 

Nossa Senhora da Victoria 11 
S. José do Queimado 8 
S. João de Cariacica 13 
S. João do Carapina 3 
Santa Leopoldina 5 
Nossa Senhora da Conceição do Vianna 12 
Santa Izabel 4 
Nossa Senhora do Rosário do Espirito Santo 4 
Nossa Senhora da Conceição da Serra 11 
Santos Reis Magos de Nova Almeida 5 
Nossa Senhora da Penha de Santa Cruz 9 
S. Benedicto do Riacho 2 
Nossa Senhora da Conceição de Linhares do Rio Doce 5 
Nossa Senhora da Conceição da Barra de S. Matheus 7 
S. Sebastião de Itaúnas „ 2 
S. Matheus 12 
Nossa Senhora da Conceição de Guarapary 8 
Nossa Senhora da Assumpção de Benevente 13 
S. Pedro do Cachoeiro 9 
S. Pedro de Alcântara do Rio Pardo 6 
Nossa Senhora da Penha do Alegre 7 
S. Miguel do Veado 4 
S. Pedro do Itabapoana 14 
Nossa Senhora da Conceição do Aldeamento Affonsino 5 
Nossa Senhora do Amparo de Itapemirim 23 
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GOYAZ 

Santa Anna de Goyaz 9 
Nossa Senhora do Rosário de Goyaz 4 
Nossa Senhora do Rosário da Barra 3 
Nossa Senhora do Pilar do Ouro Fino 4 
S. José de Mossamedes 5 
Nossa Senhora da Abbadia do Curraiinho 8 
S. Francisco de Assis do Anicuns 3 
S. Sebastião do Allemão 3 
Nossa Senhora do Rosário do Rio Claro 2 
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Parochias: Eleitores. 

Santa Rita do Anta 4 
S. José do Araguaya 1 
Nossa Senhora da Penha de Jaraguá 12 
Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte 19 
Nossa Senhora da Penha de Corumbá 17 
Senhor do Bomfim 18 
Nossa Senhora da Conceição de Campinas 7 
Nossa Senhora da Abbadia do Pouso Alto 4 
Nossa Senhora da Conceição de Santa Cruz 15 
Nossa Senhora do Carmo de Villa Bella 6 
Santa Rita do Paranahyba 6 
Santa Luzia 16 
Nossa Senhora da Conceição da Villa Formosa da Imperatriz 19 
Nossa Senhora do Rosário de Flores 6 
Parochias: Eleitores. 

Santa Rosa 5 
Divino Espirito Santo do Vaivém 12 
Nossa senhora Madre de Deus do Catalão 26 
Nossa Senhwa das Dores do Rio Verde 6 
Divino Espirito Santo do Jatahy 5 
Divino Espirito Santo de Torres do Rio Bonito 3 
Nossa Senhora do Pilar 7 
Nossa Senhora da Conceição do Crixás 2 
Santo António do Amaro Leite 3 
S. José do Tocantins 7 
Nossa Senhora da Conceição de Trahyras 4 
S .Sebastião do forte 4 
S.lbeodoro de Nova Roma 3 
Santa Anna de Cavalcante 7 
S.FèUx 2 
Nossa Senhora dos Remédios de Arraias 8 
Santo António do Morro do Chapéo 4 
Santa Maria de Taguatinga 10 
S. Domingos 8 
Santa Anna da Posse 10 
S.João da Palma 7 
Parochias: Eleitores. 

Divino Espirito Santo do Peixe 4 
Nossa Senhora da Conceição do Norte 6 
S. José do Duro 5 
Nossa Senhora da Natividade 8 
Santa Anna da Chiada 3 
S. Miguel e Almas 5 
Nossa Senhora das Mercês do Porto In^erial 10 
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Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora do Carmo 3 
Nossa Senhora da Consolação da Boa-Vista do Tocantins 20 
Santa Maria do Araguaya 1 
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MARANHÃO 

Nossa Senhora da Victoria 21 
Nossa Senhora da Conceição 23 
S. João Baptista 22 
S. Joaquim do Bacanga 6 
S. João Baptista dos Vinhaes 3 
Nossa Senhora da Luz do Paço do Lumiar 7 
S. José dos índios 2 
S. Mathias de Alcântara 20 
S. José de Cortes 3 
Santo António e Almas 17 
S. Bento dos Perizes 27 
S. Bento de Bacurítuba 6 
S. Vicente Ferrer de Cajapió 19 
S. Ignacio do Pinheiro 11 
S. José de Guimarães 35 
S. João Baptista de Cunirupú 30 
S. Francisco Xavier de 1\iryassú 17 
Santa Helena 9 
Nossa Senhora do Rosário 17 
Nossa Senhora da Lapa e Pias de S. Miguel 5 
Nossa senhora da Conceição do Icatú 24 
S.José do Periá..., 14 
Nossa Senhora da Conceição do Vianna 24 
S. José de Penalva 11 
S. Francisco Xavier de Monção 11 
Nossa Senhora de Nazareth do Baixo Mearim 11 
Nossa Senhora da Graça do Arary 7 
Nossa Senhora das Dores de Itapicurú-mirim 15 
S. Sebastião da Vargem Grande 14 
Nossa Senhora das Dores da Chiçadinha 12 
Santa Maria de anajatuba 10 
Nossa Senhora da Conceição do Brejo 27 
Santa Anna do Burity 21 
S. Bernardo do Pamahyba 20 
Nossa Senhora da Conceição das Barreirinhas 15 
Nossa Senhora da Conceição de Arayozes 8 
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Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora da Conceição da Tutoya 7 
Santa Rita e Santa Philomena do Codó 39 
Nossa Senhora da Piedade do Coroatá 13 
S. Luiz Gonzaga do Alto Mearim 24 
Nossa Senhora da Conceição e S. José de Caxias 21 
S. Benedicto de Caxias 26 
Nossa Senhora de Nazareth da Trezidella 12 
S. José dos Mattões 38 
S. Bento de Pastos Bons 29 
S. Félix de Balsas 26 
S. Sebastião da Passagem Franca 27 
Nossa SenhcH-a da Conceição da Manga 19 
Santa Cruz da Barra do Corda 6 
Senhor do Bomfim da Chapada 48 
S. Pedro de Alcântara da Carolina 25 
Santa Thereza do Porto Franco 4 
Nossa Senhora de Nazareth do Riachão 11 
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MATO-GROSSO 

Senhor Bom Jesus de Cuyabá 27 
S. Gonçalo de Pedro n 13 
Nossa SenhOTa da Guia 7 
Nossa Senhora do Livramento 10 
Santo António do Rio Abaixo 13 
Santa Anna do Sacramento da Chiada 6 
Nossa Senhora das Brotas 13 
Nossa Senhora do Carmo de Miranda 10 
Santa Cruz de Corumbá 7 
Santa Anna do Paranahyba 8 
Nossa Senhora da Conceição do Alto Paraguay Diamantino 5 
Nossa Senhora do Rosário do Rio Acima 8 
Nossa Senhora do Rosário do Poconé 8 
S. Luiz de Cáceres 11 
S. S. Trindade de Maío-Grosso 3 
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MINAS-GERAES 

Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto 19 
Nossa Senhora da Conceição de António Dias 16 
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Parochias: Eleitores. 
S. Bartholomeu 11 
Nossa Senhora da Conceição de António Pereira 1 
Santo António da Casa Branca 4 
Nossa Senhora da Conceição do Rio de Pedras 4 
Nossa Senhora da Boa-Viagem da Itabira do Campo 10 
Nossa Senhora de Nazareth da Cachoeira do Campo 13 
Santo António do Ouro Branco 8 
Nossa Senhora da Piedade de Paraopéba 14 
Nossa Senhora da Conceição de Congonhas do Canço 19 
Nossa Senhora da Conceição de Queluz 22 
C{q)ella Nova de Nossa Senhora da DOTCS 28 
Santo Amaro 14 
Santo António de Itaverava 12 
S. Gonçalo de Catas Altas de Noruega 7 
Nossa Senhora das Grotas do Brumado de Suassuhy 22 
S. Braz de Suassuhy 12 
Nossa Senhora da Piedade da Boa-Espo-ança 20 
Espirito Santo do Lamim , 6 
Nossa Senhora da Assumpção de Marianna 11 
Nossa Senhora da Conceição de Camargos 4 
Nossa Senhwa de Nazareth do Infeccionado 4 
Nossa Senhora do Rosário do Sumidouro 13 
S. Caetano do Ribeirão Abaixo 11 
Nossa Senhora da Conceição do Brumado 3 
Senhor Bom Jesus do Furquim 14 
Nossa Senhora da Saúde 14 
Nossa Senhora do Rosário de Paula Moreira 17 
S. José da Barra Longa 15 
Nossa Senhora do Pilar de Pitanguy 16 
Santa Anna do Rio de S.João 15 
Nossa Senhora do Bom-Despacho 13 
Santa Anna da Maravilha 8 
S. Gonçalo do Pará 7 
SantaAnnadoRiodeS. João Acima 11 
Nossa Senhora da Conceição do Ponq)eu 7 
Nossa Senhora da Piedade do Pará 19 
Nosòa Senhora do Carmo do Cajurú 6 
Nossa Senhora das Dores do Indaiá 20 
Nossa Senhora do Patrocínio da Marmellada 15 
Nossa Senhora do L(»'eto da Morada Nova 9 
S. Sebastião do Pouso Alegre 10 
Santo António dos Tiros 11 
Santo António do Ribeirão de Santa Barbara 11 
S. Gronçalo do Rio Abaixo 17 
S. João Baptista do Morro Grande 19 
Nossa Senhora do Rosário de Cocaes 9 
Senhor Bom Jesus do Amparo do Rio de S. João 8 
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Parochias: Eleitores. 
S. Miguel de Piracicava , 24 
Nossa Senhora da Conceição de Cattas Altas de Mato Dentro 19 
S. Domingos do Praia 13 
Nossa Senhora do Rosário de Itabira 19 
Nossa Senhora do Carmo de Itabira 11 
Nossa Senhora da Conceição do Cuiethé 2 
Santa Anna dos Ferros 23 
Santa Maria 7 
S. Sebastião da Joannesia ou Parahyba de Mato Dentro 14 
Nossa Senhora de Nazareth de António Dias Abaixo 12 
S. José da Lagoa 8 
Santa Aima do Alfié 10 
S. Sebastião da Ponte Nova 24 
Santa Cruz do Escalvado 10 
S. Sebastião da Pedra do Anta 13 
Santa Margarida 16 
S. Francisco do Ribeirão Vramelho 23 
Nossa Senhora da Conceição do Casca 13 
Santa Anna do Jequery .„ 17 
Santa Anna do Abre Campo 17 
S. José da Pedra Bonita 10 
Nossa SenhOTa da Conceição de Sabará 17 
Nossa Senhora da Lapa 7 
Santa Quitoia 26 
Nossa Senhora da Conceição dos Rapozos 15 
Nossa Senhora do Pilar de Congonhas de Sabará 24 
Santo António do Rio Acima 5 
Nossa SenhOTa da Boa-Viagem do Curral d'El-Rei 14 
Nossa Senhora do Carmo do Betim 12 
S. Gonçalo da Contagem 17 
Nossa Senhora do Bomsuccesso de Caethé 9 
Nossa Senhora da Madre de Deus de Roças Novas 7 
Santissimo Sacramento de Taquarassú 14 
Nossa SenhOTa da Conceição de Jaboticatubas 12 
Senhor do Bomfím 19 
S. Sebastião de Itatiaiussú 20 
Nossa SenhOTa da Piedade do Geraes 14 
S. Gonçalo da Ponte 8 
Nossa SenhOTa das Necessidades do Rio do Peixe 15 
Santo António de Matheus Leme 13 
Santa Luzia 15 
Nossa SenhOTa da Saúde da Lagoa Santa 16 
Senhor de Mattosinhos 19 
Santissimo Sacramento de Jequitibá 19 
Santo António do Curvello 17 
Nossa Senhora da Piedade dos Bagres 10 
Santa Anna de Trahiras 9 
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Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora dos Prazeres do Milho Verde 5 
Nossa Senhora do Livramento do Papagaio 18 
Santo António de Sete Lagoas 17 
Nossa Senhora do Carmo do Taboleiro Grande 18 
Nossa Senhora da Conceição do Serro 30 
Santo António do Rio do Peixe 20 
Nossa Senhora do Patrocínio do Serro 16 
S. Sebastião de Correntes 33 
Santo António do Peçanha 23 
Nossa Senhora da Penha da Rio Vermelho 21 
S. Gonçalo do Rio das Pedras 3 
S. Miguel e Almas 17 
Nossa Senhora da Conceição de Mato Dentro 11 
S. Domingos do Rio do Peixe 10 
Nossa Senhora do Pilar do Morro de Gaspar Soares 15 
S. Francisco de Assis de Paraúna 6 
Nossa Sehhora da Oliveira de Itambé de Mato-Dentro 14 
Santo António da Diamantina 31 
Nossa Senhora da Conceição do Rio Manso 10 
S. Gonçalo do Rio Preto 11 
Santo António de Gouvêa 27 
S. João da Chiada 21 
Nossa Senhora da Conceição de Curimatahy 8 
Santo António de Itacambirussú da Serra do Grão-Mogol 44 
S. José de Gorotuba 35 
S. Gonçalo do Brejo das Almas 28 
Santo António de Itacambira 25 
S. Pedro do Fanado de Minas Novas 25 
Nossa Senhora da Graça da Capellinha 33 
Santa Cruz da Chapada 18 
Nossa Senhora da Conceição do Sucuriú 13 
Nossa Senhora da Piedade 18 
Nossa Senhora da Conceição de Philadelphia 10 
Nossa Senhora da Conceição d'Agua Suja 12 
S. João Batista 11 
Nossa Senhora da Penha de França 12 
S. José de Jacury 13 
Santíssimo Coração de Jesus das Barreiras 13 
Nossa Senhora da Conceição do Rio Pardo 49 
Santo António de Salinas 40 
S. Sebastião dos Lençóes 17 
Nossa Senhora da Graça do Tremedal 22 
Santo António de Arassuahy 23 
Santo António da Itinga 27 
S. Sebastião do Salto Grande 3 
S. Miguel de Jequitinhonha 7 
S. Domingos de Arassuahy 16 
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Parochias: Eleitores. 
S. José de Montes Claros 25 
Senhor do Bomfím 15 
Santa Anna dos Olho d'Agua 9 
Santa Anna de Contendas 35 
Santíssimo Coração de Jesus 18 
Nossa Senhora do Bom Successo da Barra do Rio das Velhas 18 
S.Romão 8 
S. José da Pedra dos Angicos 11 
Nossa Senhora das Dores da Januaría 10 
Nossa Senhora do Amparo do Brejo Salgado 21 
Nossa Senhora da Conceição de Morrinhos 10 
Santo António da Manga 37 
Santa Rita de Guarda-Mór 10 
Santa Anna do Buríty 19 
Santa Anna da Catinga 5 
Santa Anna dos Alegres 14 
Nossa Senhora Mãi dos Homens 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 
Santa Anna do Rio das Velhas 8 
Santo António de Patos 23 
Santa Anna do Pamahyba 14 
Santíssimo Sacramento de S. Domingos do Araxá. 34 
Santo António da Pratinha 7 
SPrancisco de Chagas do Campo Grande 8 
Nossa Senhora do Carmo do Arraial Novo 10 
Nossa Senhora do Patrocínio 29 
Santa Anna do Pouso Alegre de Coromandel 18 
S. Sebastião da Serra do Salitre 31 
Santo António e S. Sebastião da Uberaba 26 
S. Pedro da Uberabinha 10 
Nossa Senhora do Carmo do Frutal 13 
Nossa Senhora do Carmo do Prata 9 
Nossa Senhora do Rosário da Boa-Vista do Rio Verde 4 
S. Francisco de Salles 7 
S. José do Tijuco 7 
Nossa Senhora da Ajuda de Três Pontas 27 
Espirito Santo da Varginha 18 
Nossa Senhora do Carmo de Campo Grande 15 
Nossa Senhora das Dores da Boa-Esperança 26 
Espírito Santo dos Coqueiros 9 
S. Francisco d'Agoapé 16 
Nossa Senhora do Montserrat de Santa Maria de Baependy 39 
Nossa Senhora da Conceição do Pouso Alto 19 
S. José do Pícú 9 
S. Ihomé das Lettras 10 
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Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora da Conceição do Passa-Quatro 8 
Espirito Santo da Christina 13 
Nossa senhora do Carmo do Pouso Alto 14 
S. Sebastião da Capituba , 12 
Santa Catharina 12 
Nossa Senhora da Conceição da Virginia do Pouso Alto 10 
Santo António do Valle da Piedade da Campanha 19 
Espirito Santo da Mutuca 11 
Santo António da Tapera 9 
Nossa Senhora do Porto de Guanhães 9 
Nossa Senhwa da Conceição do Rio Verde 8 
Nossa Senhora da Saúde das Aguas Virtuosas 7 
S. Gonçalo da Campanha 18 
Três Corações de Jesus, Maria, José do Rio Verde 8 
Senhor Bom Jesus do Lambary 6 
Nossa Senhora da Conceição de Ayúruoca 11 
Nossa Senhora do Rosário da Lagoa 6 
Nossa Senhora do Bom Conselho dos Serranos 7 
S. Domingos da Bocaina 13 
Senhor Bom Jesus do Livramento 5 
Senhor Bom Jesus dos Passos 19 
Nossa Senhora das Dores do Atorado 6 
S. Sebastião da Ventania 10 
Nossa Senhora do Carmo do Rio Claro 14 
Santa Rita de Cássia do Rio Claro 5 
Santa Rita do Rio Claro 9 
S. Sebastião do Paraízo 19 
S. Carlos do Jacuhy 9 
S. Francisco das Chagas do Monte Santo 18 
Nossa Senhora das Dores de Guaxupé 11 
S. José e Nossa Senhora das Dores de Alfenas 11 
Sacra Família e Santo António do Machado 10 
Nossa Senhora do Carmo da Escaramuça 7 
S. Sebastião do Areado 10 
S. João Baptista do Douradinho 8 
S. Joaquim da Serra Negra 17 
Nossa Senhora do Livramento do Piumhy 19 
Nossa SenhOTa da Assumpção do Cabo Vorde 12 
S. José da Boa-Vista 12 
Nossa Senhora da Conceição da Boa-Vista 7 
S. Bento de Tamanduá 21 
Senhor Bom Jesus do Campo Bello 12 
Espirito Santo de It^ecerica 13 
Nossa Senhora do Desterro 13 
Nossa Senhora das Candêas 20 
S. Vicente Férrer da Formiga 25 
Nossa Senhora do Carmo dos Arcos 10 
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Parochias: Eleitores. 
Santa Anna do Bambuhy 16 
Nossa Senhora da Oliveira 11 
S. Francisco de Paula 14 
Nossa Senhora da Gloria do Passatempo 7 
Nossa Senhora do Carmo do Japão 8 
Santo António do Amparo 16 
Nossa Senhora da Apparecida do Cláudio 10 
Senhor Bom Jesus Dos Martyres do Pouso Alegre 18 
Santa Rita de Sapucahy ..24 
Nossa Senhora da Conceição da Apparecida da Estiva 12 
S.Fancisco de Paula de Ouro Fino 23 
Santo António de Jacutinga 11 
Senhor Bom Jesus do Campo Mistico 13 
Nossa Senhora do Carmo da Borda da Matta 14 
S José do Paraizo 25 
S. João Baptista das Cachoeiras 20 
Santa Anna de Capivary 8 
Nossa Senhora da Conceição de Jaguary 8 
Santa. Rita da Extrema 8 
S.José do Toledo 4 
Nossa Senhora do Carmo de Cambuhy 11 
Nossa senhora da Coceição de Itajubá 12 
S. Caetano da Vargem Grande 12 
Nossa Senhora da Conceição de-Pirangussú r.. 7 
Nossa Senhora da Soledade de Itajubá 13 
Santa Rita da Boa-Vista 13 
Nossa Senhora do Patrocínio de Caldas 10 
Nossa Senhora do Carmo do Campestre 11 
S. Sebastião de Jaguary 8 
S. Francisco de Paula do Machadinho 8 
Santa Rita de Cássia 7 
Nossa Senhora do Pilar de S. João d'El-Rei 27 
Nossa Senhora da Conceição de Carrancas 4 
Nossa Senhora da Conceição da Barra 5 
Nossa Senhora de Nazareth 25 
S. Miguel de Cajurú 9 
Nossa Senhora da Madre de Deus 11 
Parochias: Eleitores. 
Santa Rita do Rio Baixo 8 
Santo António de S. Joséd'El-Rei 10 
Nossa Senhora da Conceição de Prados 8 
Santo António da Lagoa Dourada 7 
Nossa Senhora da Penha de França da Lage , 7 
Santa Anna da Ressaca do Caiandahy 5 
Nossa Senhora do Bom Successo 12 
S. João Baptista 11 
S.lhiago 10 
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Parochias: Eleitores. 
Santa Anna de Lavras do Funil 28 
Senhor Bom Jesus dos Perdões 22 
S. João Nepomuceno de Lavras 16 
Nossa Senhora do Carmo da Cachoeira 13 
Nossa Senhora da Piedade de Barbacena 47 
Nossa Senhora dos Remédios 49 
Santa Rita de Ibitipóca 15 
Nossa Senhora do Desterro do Mello 6 
Nossa Senhora da Conceição de Ibitipóca 9 
S. Miguel e Almas de João Gomes 12 
Santo António do Juiz de Fora 36 
Nossa Senhora da Glória em S. Pedro de Alcântara 5 
Nossa Senhora da Assumpção de Chapéo d'Uvas 14 
S. José do Rio Preto 23 
S. Francisco de Paula do Monte Verde 10 
Nossa senhora da Conceição do Porto do Turvo 17 
S. Vicente Ferrer 11 
Senhor Bom Jesus do Bom Jardim 7 
S. Manoel do Pomba 17 
Espirito Santo do Pomba 19 
S. João Baptista da Gloria 7 
Nossa Senhora do Rosário da Pimenta 18 
S.Roque de Piumhy 12 
Senhor do Bom Fim das Mercês do Pomba 9 
Senhor Bom Jesus da Canna Verde do Taboleiro 11 
Nossa Senhora das Mercês do Pomba 14 
S. José do Paraopéba 11 
S.Sebastião da Leopoldina 19 
Nossa Senhora da Madre de Deus do Angu 12 
Santa Rita de Meia Pataca 15 
Nossa Senhora da Conceição do Laranjal 10 
Santa Anna do Pira Pirapitinga 10 
Nossa Senhora da Piedade 13 
Nossa Senhora da Conceição da Boa-Vista 14 
Senhor Bom Jesus do Rio Pardo , 9 
Nossa Senhora das Mercês do Mar de Hespanhá 31 
S. José de Além Parahyba 10 
Divino Espirito Santo do Mar de Hespanhá 15 
Santo António do Aventureiro 11 
Nossa Senhora das Dores de Monte Alegre 11 
Santíssimo Sacramento 28 
Divino Espirito Santo da Forquilha 22 
Nossa Senhora do Desterro do Desemboque 6 
Nossa Senhora da Conceição do Rio Novo 22 
Divino Espirito Santo do Piáo 11 
S. João Nepomuceno 24 
S. Januário de Ubá 28 
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Parochias: Eleitores. 
S. João Baptista do Presidio 15 
Santa Anna do S^é 13 
Santo António de Muriahé 8 
S. João do Barroso 8 
Santa Anna dos Bagres 9 
Santa Rita do Turvo 12 
S. Miguel de Arripiados 15 
S. Sebastião dos Afflictos 16 
Sant'Anna da Barra do Bacalháo 16 
S. Sebastião de Coimbra 7 
S. Miguel do Anta 26 
Nossa Senhora da Conceição de Piranga 11 
S. Caetano de Chopotó 6 
SJosé do Chopotó 9 
Nossa Senhora da Oliveira de Piranga 5 
Nossa Senhora da Coceição do Turvo 13 
Santo António do Calambáo 12 
S. Paulo do Muriahé 9 
Nossa Senhora das Dores de Victoria 5 
Nossa Senhora da Gloria de Muriahé 12 
Parochias: Eleitores. 
S. Francisco da Gloria 9 
Santa Luzia do Carangola 12 
S. Sebastião da Cachoeira Alegre 10 
S. Francisco de Assis da Capivara 7 
S. Francisco de Paula da Boa-Familia 7 
S. Sebastião da Matta 8 
Nossa Senhora da Conceição dos Tombos de Carangola 7 
Senhor dos Passos do Rio Preto 22 
Santo António da Oliveira 5 
Santa Rita da Jacutinga 11 
Nossa Senhora das Dores do Rio do Peixe 8 
Santa Barbara do Monte Verde 9 
S. Francisco das Chagas do Monte Alegre 12 
Santa Maria 6 
Nossa Senhora da Abbadia do Bom Successo 10 
Santo António do Monte 30 
Nossa Senhora da Luz do Atterrado 15 
Somma 5.193 
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PARÁ 

Nossa Senhora da Graça 34 
Santa Anna da Campina 17 
Santíssima Trindade 17 
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Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora de Nazareth do Desterro 11 
S. Vicente de Inhangq>y 4 
Santa Anna de Bujarú 11 
S. Domingos da Boa Vista 7 
Santa Anná do Capim 12 
S. Francisco Xavier de Barcarena 11 
S. Miguel de Beja 4 
Nossa Senhora da Conceição de Bemfica 9 
Nossa Senhora do Ó do Mosqueiro 10 
Divino Espirito Santo do Mojú 10 
S. José do Acará 15 
Nossa Senhora da Soledade de Cairary 5 
Santa Anna de Iguarapé-mirím 21 
Nossa Senhora da Conceição de Abaete 20 
Divino espirito Santo de Ourém 5 
S. Miguel de Guamá 7 
Nossa Senhora da Piedade de Irituia 8 
Nossa Senhora de Nazareth da Vigia 19 
Nossa SenhOTa do Rosário de Collares 8 
Parochias: Eleitores. 
S. Caetano de Odivellas 7 
Nossa Senhora do Rosário de Curuçá 16 
S. Miguel de Cintra 14 
Nossa r~ihora do Socorro de Salinas 4 
Nossa Senhora do Rosário de Santarém Novo 3 
S. João Batista de Cametá 42 
Nossa Senhora do Carmo de Tocantins 9 
Nossa Senhora da conceição de Macajuba 8 
Santo António do Baião 11 
Santa Anna de Breves 2 
Menino Deus de Anajá 10 
Nossa Senhora da Luz de Portel 12 
S. Miguel de Melgaço 9 
Nossa Senhora da Assumpção de Oeiras r. 9 
S. João Baptista do Curralinho 9 
S. Sebastião da Boa-Vista 10 
S. Francisco de Paula de Muaná 15 
Nossa senhora da Conceição de Cachoeira 8 
Nossa Senhora da Conceição de Ponta de Pedras 17 
S. Francisco Xavier de Monsarás 5 
Menino Deus de Soure 3 
Nossa senhora da Conceição de Salvaterra 4 
Santo António de Chaves 21 
Nossa Senhora do Rosário de Bragança 23 
Nossa Senhora de Nazareth de Quatipurú 4 
Nossa Senhora de Nazareth de Viseu 10 
Santo António de Gurupá 7 
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Santa Cruz do Villarinho do Monte 2 
Nossa Senhora do Rosado de Airaiollos 2 
Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora da Conceição de Almeirim 2 
S.Braz do Porto de Móz 4 
S. João Baptista de Veiros 5 
S. João Baptista de Pombal 1 
S. Francisco Xavier de Souzel 3 
S. Francisco de Assis de Monte Alegre 7 
Nossa Senhora de Graça da Prainha 3 
Nossa Senhora da Conceição de Santarém 21 
Nossa Senhora da Saúde do Alter do Chão 4 
Nossa Senhora da Assumpção da Villa Franca 9 
Santo Ignacio do Boim 3 
Santa Anna de Itaituba 5 
Nossa Senhora da Conceição de Aveiros 5 
Santo António de Alemquer 11 
Santa Anna de Óbidos 24 
S. João Be^tista de Faro 9 
Nossa Senhora da saúde de Juraty 4 
S. José de Macapá 2 
Nossa Senhora da Assumpção de Mazagão 5 
Somma 675 

Palácio do Rio de Jíineiro, em 5 de julho de 1876. - José Bento da Cunha e Figueiredo. 

PARAHYBA 

Nossa Senhora das Neves 29 
Nossa Senhora do Livramento 10 
Santa Rita 17 
Nossa Senhora da Conceição da Jacóca 5 
Nossa Senhora da Assunçção de Alhandra 3 
Nossa Senhora da Penha de França da Taquara 9 
S. Pedro e S. Paulo de Mamanguape 35 
S. Miguel da Bahia da Traição 8 
Nossa Senhora da Luz da Indq)endencia 48 
Senhor do Bomfim da Sara da Raiz 22 
Nossa Senhcra da Boa-Viagem da Alagôa Grande 28 
Nossa Senhora da Conceição de Araruna 25 
Nossa Senhora do Livramento de Bananeiras 31 
Nossa Senhora das Mercês do Cuité 16 
S. Sebastião do Triumpho 9 
Nossa Senhora da Luz da Pedra Lavrada 6 
Nossa Senhora da Conceição de Areia 64 
Santa Anna da Alagôa Nova 27 
Nossa Senhora do Pilar 26 
Nossa Senhora da Rainha dos Anjos do Taipú 44 
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Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora da Conceição do Ingá 32 
Nossa Senhora do Rosário de Natuba 22 
Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande 38 
Nossa Senhora dos Milagres de S. João 38 
Nossa Senhora das Dores da Alagôa do Monteiro 26 
Nossa Senhora da Conceição de Cabaceiras 20 
Nossa Senhora da Guia de Patos 17 
Santa Maria Magdalena da Serra do Teixeira 18 
Santa Luzia de Sabugy 11 
Nossa Senhora do Bom Successo do Pombal 32 
Nossa Senhora dos Remédios do Catolé do Rocha 42 
Santo António do Piancó 34 
Nossa Senhora da Misericórdia 17 
Nossa Senhora da Conceição da Misericórdia 20 
Nossa Senhora dos Remédios de Souza 44 
Nossa Senhora do Rosário de S. João de Souza 30 
Nossa Senhora da Piedade da Cajazeiras 18 
S. José de Piranhas 15 
Somma 936 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de Julho de 1876. - José Bento da Cunha e Figueiredo. 

PARANÁ 

Nossa Senhora da Luz de Curitiba 28 
S. José dos Pinhaes 18 
Nossa Senhora dos Remédios de Iguassú 9 
Nossa Senhora do Amparo de Votuverava 18 
Santo António do Arraial Queimado 12 
Nossa Senhora da Piedade de Campo Largo 17 
Santo António da Lapa 22 
Senhor Bom Jesus da Columna do Rio Negro 12 

Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora da Conceição da Palmeira 13 
S. João do Triumpho 3 
Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá 20 
Senhor Bom Jesus dos Perdões de Guarakessava 10 
S. Luiz de Guaratuba 5 
Nossa Senhora do Pilar de Antonina 14 
Nossa Senhora do Porto de Morretes 12 
S. Sebastião do Porto de Cima 4 
Santa Anna de Castro 25 
Nossa Senhora dos Remédios de Tibagy 12 
Senhor Bom Jesus de Jaguariahy va 6 
S. José do Christianismo 9 
Santa Anna de Ponta Grossa 21 
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Parochias: Eleitores. 
Nossa Senhora de Bethlém de Guarapuava 13 
Senhor Bom Jesus do Campo de Palmas 8 
Somma 311 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de Julho de 1876. - José Bento da Cunha e Figueiredo. 

PERNAMBUCO 

S. Frei Pedro Golçalves 19 
Santíssimo Sacramento de Santo António 35 
S. José do Recife 41 
Santíssimo Sacramento da Boa-Vista 48 
Nossa Senhora da Graça da Capunga 13 
Nossa Senhora da Paz dos Afogados 28 
Nossa Senhora da Saúde do poço da Panella 13 
Nossa Senhora do Rosário da Várzea 16 
S. Lourenço da Matta 13 
Santo Amaro do Jaboatão 30 
Nossa Senhora do Rosário de Muribeca 18 

Parochias: Eleitores. 
Divino Espirito Santo do Páo d'Alho 39 
Nossa Senhora da Glória de Goitá 39 
Nossa Senhora da Luz 16 
Nossa senhora da Conceição de Nazareth 52 
Santo António de Tracunhaem 51 
Nossa Senhora do Rosário de Goyanna 35 
Nossa Senhora do 0'de Goyanna 28 
S. Lourenço de Tljucupapo 16 
Nossa Senhora do Desterro de Itambé 56 
S.Vicente 45 
S. Salvador da Sé (Curato) 12 
S. Pedro Martyr 7 
Nossa Senhora dos Prazeres de Maranguape 11 
Santos Cosme e Damião de Iguarassú 32 
Nossa Senhora da Conceição de Itamaracá 8 
Nossa Senhora da Apresentação do Limoeiro 39 
Santo Amaro de Taquaratinga 33 
Santo António do Cabo 53 
Nossa Senhcffa do 0'de Ipojuca 48 
Santo Antão da Victoria 71 
Nossa Senhora da Conceição da Escada 51 
Nossa Senhora da Conceição de Serinhaem 28 
Nossa Senhora da Penha da Gameleira 18 
Nossa Senhora da Conceição de S. José do Rio Formoso 18 
Nossa Senhora da Purificação de S. Gonçalo de Una 18 
S. Miguel de Barreiros 27 
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Parochias: Eleitores. 
S. José da Agonia de Agua Preta 57 
Nossa Senhora da Conceição dos Montes 19 
Nossa Senhora das Dores de Caruaru 29 
S. Caetano da Raposa 13 
Nossa Senhora do 0'do Altinho 32 
Senhor Bom Jesus de Panellas 21 
Nossa Senhora da Conceição de Quip^á 40 
Parochias: Eleitores. 
Senhor Bom Jesus dos Afflictos de S. Bento 31 
Nossa Senhora da Conceição do Bonito 74 
S. José dos Bezerros 28 
Santa Anna do Gravata 21 
Jesus, Maria e José do Papacaça 49 
Santo António de Garanhuns 62 
S. Félix do Buique 23 
Nossa senhora da Conceição da Pedra 11 
Nossa Senhora da Penha de Villa Bella 14 
Nossa Senhora da Conceição de Pajeú de Flores 27 
Nossa Senhora das Dores da Villa do Triunpho 18 
S. José de Ingazeira 31 
S. José do Brejo da Madre de Deus 40 
Santa Águeda de Pesqueira 31 
Nossa Senhora das Montanhas de Cimbres 15 
Nossa Senhora da Conceição da Lagoa de baixo 13 
Nossa Senhora da saúde de Tacaratú 14 
Senhor Bom Jesus dos Afflictos da Fazenda Grande 38 
Nossa Senhora da Assumpção e S. Gonçalo do Cabrobó 16 
Santa Anna da Leopoldina 5 
Senhor Bom Jesus dos Afflictos do Exú 12 
Nossa Senhora do Bom Conselho de Granito 9 
Santo António do Salgueiro 17 
Santa Maria Rainha dos Anjos de Petrolina 12 
Santa Maria da Boa-Vista 6 
S. Sebastião de Ouricury 26 
Santa Anna do Bom Jardim 77 
Nossa Senhora da Conceição de Aguas Bellas 18 
Somma 2.074 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de Julho de 1876 - José Bento da Cunha e Figueireido. 

PIAUHY 

Nossa Senhora do Amparo de Tho-ezina 21 
Nossa Senhora das Dores de Therezina 33 
Nossa Senhora dos Remédios da União 19 
Nossa Senhora da Conceição das Barras 36 
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Parochias: Eleitores. 
S. Gonçalo da Batalha 10 
Nossa Senhora da Graça da Pamahyba 13 
Nossa Senhora dos Remédios do Burity do Lopes 11 
Nossa Senhora do Carmo de Piracuruca 8 
Nossa Senhora dos Remédios de PeripCTy 8 
Nossa Senhora da Conceição de Pedro n 11 
Santo António de Campo Maior 22 
Nossa Senhora do Desterro do Marvão 16 
Senhor do Bonfim do Príncipe In:q)erial 22 
Santa Aima da Independência 30 
S. Cronçalo de Amarante 42 
Nossa Senhwa da Victoría de Oeiras 32 
Nossa Senhora do 0'de Valença 32 
Nossa Senhora dos Remédios dos Picos 19 
Nossa Senhora das M^cês de Jaicós 38 
Santo António de Jeromenha 7 
Nossa Senhora da Uhyca da Manga 12 
Senhor Bom Jesus da Gurguéia 17 
Nossa Senhora da Conceição do Corrente 8 
Nossa Senhora do Livramento de Pamaguá 14 
Santa Philomena 14 
S. Raymundo Nonato 16 
S. João Baptista do Piauhy 15 
Somma 526 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de Julho de 1876.- José Bento da Cunha e Figueiredo. 

RIO GRANDE DO NORTE. 

Nossa Senhora da Apresentação do Natal 22 
S. Gonçalo de Amarante 29 
S. Miguel e Nossa Senhora dos Prazeres de Extremoz 45 
Senhor Bom Jesus dos Navegantes do Porto dos Touros 23 
Santa Anna da Cidade de S.José 28 
Nossa Senhora do 0'de Papary 13 
S. João Baptista do Arez 7 
Nossa Senhora da Penha de Canguaretama 29 
Nossa Senhora dos Prazeres da Goianinha 31 
Nossa Senhora da Conceição de Nova Cruz 26 
Santa Rita da Cachoeira 26 
S. João Batista do Assú 22 

Parochias: Eleitores. 
Santa Anna de Mattos 25 
S. José dos Angicos 13 
Nossa Senhora da Conceição de Macáo 10 
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Parochias: Eleitores. 
Santa Anna do Triumpho 14 
Santa Anna do Príncipe 25 
Nossa Senhora do O' da Serra Negra 7 
Nossa Senhora da Conceição do Azevedo do Jardim 19 
Nossa Senhora da Guia do Acary 29 
Santa Luzia de Mossoró 20 
S. João Baptista do Apody 16 
S. Sebastião de Caraúbas 8 
Santa Anna da Imperatriz 28 
Nossa Senhora das Dores do Patú 12 
Nossa Senhora da Conceição do Páo dos Ferros 49 
S. João Baptista de Porto Alegre 8 
Sonuna 584 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de Julho de 1876.- José Bento da Cunha e Figueiredo. 

RIO GRANDE DO SUL 

N. S. da Madre de Deus de Porto-Alegre 19 

Parochias: Eleitores. 
N. S. do Rosário de Porto-Alegre 26 
N.S. das Dores de Porto-Alegre 11 
N. S. de Bethlém 7 
N. S. da Conceição de Viamão 15 
N. S. dos Anjos da Aldêa 12 
N. S. do Livramento das Pedras Brancas 9 
S. João Baptista de Camaquam 6 
N. S. das Dores de Camaquam 6 
N. S. da Conceição de S. Leopoldo 16 
Santa Christina do Pinhal 14 
Santa Anna do Rio dos Sinos 9 
S. José do Hortencio 13 
S. Miguel dos Dous Irmãos 7 
S. Pedro do Bom Jardim 7 
Senhor Bom Jesus do Triunçho 10 
S. João Baptista do Monte Negro 14 
S. Jeronymo 16 
S. José de Taquary 20 
Santo Amaro 16 
Santo António da Patrulha 22 
S.Francisco de Paula de Cima da Serra 13 
N. S. da Oliveira da Vaccaria 14 
S.Paulo da Lagoa Vermelha 11 
N. S. da Conceição do Arroio 15 
S. Domingos das Torres 8 
N. S. do Rosário do Rio Pardo 29 
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Parochias: Eleitores. 

Santa Cruz 14 
Santa Barbara da Encruzilhada 16 
S. José do Patrocínio 5 
N. S. da Conceição da Cachoeira 26 
Santa Maria da Bocca do Monte 20 
N. S. da Assumpção de Caçapava 12 
Santo António das Lavras 10 
Santa Anna da Boa-Vista 7 
N.S. da Conceição de S.Sepé 6 
S.Grabriel 33 
S. Pedro do Rio Grande do Sul 27 
N. S. das Necessidades do Povo Novo 6 
N. S. da Conceição do Tahim 2 
Santa Victoria do Palmar 11 
S. José do Norte 5 
N.S. da Conceição do Estreito 3 
S. Luiz de Mostardas 6 
S. Francisco de Paula de Pelotas 29 
Santo António da Boa-Vista 8 
N. S. da Consolação do Boquete 6 
N. S. da Conceição do Boqueirão 5 
N. S. da Conceição de Piratinim 16 
N. S. da Luz das Cacimbinhas 11 
N.S. da Conceição de Cangussú 19 
N. S. do Rosário do Cenito de Cangussú 8 
Espirito Santo de Jaguaião 16 
N. S. da Graça do Arroio Grande 13 
S. João Baptista do Herval 9 
S. Sebastião de Bagé 36 
N. S. do Patrocínio de D. Pedrito 15 
N. S. da Conceição da Apparecida do Alegrete 22 
N. S. do Rosário do Passo do Alegrete 12 
S. João Baptista de Quarahim 10 
Santa Anna do Livramento 24 
S. Patrício de Itaquy 4 
S. Francisco de Assis 16 
S. Francisco de Borja 28 
S. Luiz de Missões 7 
Santa Anna do Uruguay 16 
Espiríto Santo da Cruz Alta 20 
Santo António da Palmeira 18 
Santo Angelo 20 
S.Martinho 17 
N.S. da Conceição da Apparecida do Passo Fundo 20 
N. S. da Soledade 22 
Somma 1.021 
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Parochias: Eleitores. 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de Julho de 1876.- José Bento da Cunha e Figueiredo. 

RIO DE JANEIRO 

CORTE 

S. S. Sacramento 41 
S.José 32 
Nossa Senhora da Candelária 12 
Santa Rita 61 
Santa Anna 70 
Santo António dos Pobres 36 
Divino Espirito Santo 26 
S. Francisco Xavier do Engenho Velho 31 
S.ChristovSo 23 
Nossa Senhora da Gloria 41 
S. João Baptista da Lagoa 27 
Nossa Senhora do Desterro do Campo Grande 24 
Nossa Senhora do Loreto de Jacarépaguá 19 
Nossa Senhora da Ajuda da Dha do Governador 7 
Senhor Bom Jesus do Monte dePaquetá 3 
S. Salvador do Mundo da Guaratiba , 19 
S. Thiago de Inhaúma 15 
Nossa Senhora da Apresentação de Irajá 13 
Santa Cruz (Curato) 7 
Sonuna 507 

PROVINaA 

Santo António dos Guarulhos 37 
S.Sebastião 25 
S.Gonçalo 27 
Santa Rita da Lagoa de Cima 3 
Nossa Senhora da Natividade de Carangola 13 
Nossa Senhora das Dores de Macabú 20 
Nossa Senhora da Penha do Morro do Coco 16 
S. Benedicto 10 
S. Salvador de Campos 46 
Senhor Bom Jesus de Itabapoana 9 
S. João Baptista da Barra 17 
S. Francisco de Paula da Barra Secca 15 
S. Sebastião de Itab^oana 9 
S. Fidelis de Sigmaringa 23 
S. José de Leonissa 19 
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Parochias: Eleitores. 

Santo António de Pádua „ 21 
Nossa Senhora da Conceição da Ponte Nova 8 
Senhor Bom Jesus do Monte Va-de 16 
Nossa Senhora da Piedade da Lage 15 
S. S. Sacramento de Cantagallo 26 
Nossa Senhora do Carmo 16 
Santa Rita do Rio Negro 16 
Nossa Senhora da Conceição das Duas Barras 8 
S. Francisco de Paula 17 
Santa Maria Magdalena 12 
Parochias: Eleitores. 

S. Sebastião do Alto 14 
S. João Baptista de Nova Friburgo 14 
S. José do Ribeirão 19 
Nossa Senhora da Conceição do Ribeirão da Sebastiana 5 
Nossa Senhora da Conceição de Paquequer 9 
Nossa Senhora da Assunq)ção de Cabo Frio 20 
S. Pedio da Aldeia 28 
S. João Batista de Macahé 12 
S. José do Barreto 4 
Nossa Senhora das Neves 20 
Nossa Senhora da Conceição de Macabú 9 
Nossa Senhora da Conceição de Carapebús 11 
Nossa Senhora do Desterro de Quissaman 9 
Sacra Familia da Barra de S. João 22 
S. Sebastião de Araruama 37 
S. Vicente de Paula 17 
Nossa Senhora de Nazareth de Saquarema 34 
Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito 45 
Nossa Senhora da Conceição da Boa-Esperança 19 
Nossa Senhora da Lapa de Capivary 23 
Nossa Senhora do Amparo de Correntezas 9 
Nossa Senhora da Conceição dos Gaviões (Curato) 10 
S. João Baptista de Nictheroy 44 
S. Lourenço 12 
S. Sebastião de Itaipú 9 
S.Gonçalo 19 
Nossa Senhora da Conceição da Jurujuba 6 
Nossa Senhora da Conceição de Cordeiros 16 
S. João Batista de Itaborahy 45 
Nossa Senhora do Desterro de Itamby 5 
Nossa Senhora da Conceição do Porto das Caixas 8 
Nossa Senhora do Amparo de Maricá 40 
Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim 9 
Nossa Senhora do Pilar 9 
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Parochias: Eleitores. 

Nossa Senhora da Guia de Pacopahyba 6 
S.Pedro de Alcântara de Petrópolis 11 
Nossa Senhora da Piedade de Magé 14 
Nossa Senhora da Ajuda de Guapy-noiriín 18 
Nossa Senhora da Conceição da Apparecida 13 
S. Nicoláo de Suruhy 5 
Santo António de Theresopolis 8 
Santo António da Sapucaia 7 
Santo Anna de Macacú 18 
Santo António de Sá de Macacú 4 
Parochias: Eleitores. 

S. José da Boa-Morte 28 
Nossa Senhora da Conceição de Vassouras 25 
Santa Cruz dos Mendes .8 
Nossa Senhora da Conceição do Paty do Alferes 35 
S. Sebastião dos Ferreiros 11 
Sacra Família do Tinguá 14 
Nossa Senhora da Gloria de Valença 45 
Santa Tha°eza ...26 
Santo António do Rio Bonito 17 
Nossa Senhora da Piedade das Ipiabas 13 
Santa Izabel do Rio Preto 5 
S. Pedro e S. Paulo 11 
Santo António da Encruzilhada 14 
Nossa Senhora da Conceição da Bemposta 17 
Santa Anna de Cebolas 15 
S. José do Rio Preto 14 
Santa Anna do Pirahy 28 
S. João Baptista do Arrozal 15 
Nossa Senhora das Dores do Pirahy 9 
S. José do Turvo 5 
S. Sebastião da Barra Mansa 29 
Divino Espirito Santo da Barra Mansa 8 
Nossa Senhora do Rosário dos Quatis 5 
Nossa Senhora do Amparo da Barra Mansa 11 
Patriarcha S. Joaquim 7 
Nossa Senhora dos Remédios de Paraíy 22 
Nossa Senhora da Conceição de Paraty-mirim 8 
Nossa Senhora da Conceição de Rezende 30 
S. José do Campo Bello 11 
Senhor Bom Jesus do Ribeirão de Santa Arma 9 
Santo António da Vargem Grande 8 
S. Vicente Ferro- 9 
S. Francisco Xavier de Itagualiy 13 
Nossa Senhora da Conceição do Bananal 10 
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Parochias: Eleitores. 

S. Pedro e S. Paulo do Ribeirão das Lages 10 
Nossa Senhora da Piedade de Iguassú 11 
Nossa Senhora da Conceição de Marapicú 13 
Santo António de Jacutinga 15 
S. João de Merity 6 
Santa Anna das Palmeiras 5 
S.João Marcos 21 
S. José do Bom Jardim 9 
Nossa Senhora da Conceição do Passa Três 12 
Nossa Senhora da Conceição de Angra dos Reis 11 
Nossa Senhora da Conceição da Ribeira 12 
Nossa Senhora da Conceição de Mambucaba 6 
Santa Anna da Ilha Grande 18 
S. S. Trindade de Jacuecanga 6 
Nossa Senhora da Guia de Mangaratíba 7 
Nossa Senhora da Conceição de Jacarehy 4 
Santa Anna de Itacurussá 7 
Santa Senhora da Piedade do Rio Claro 31 
Santo António de C^ivary , 9 
Somma 1.908 

Palácio do Rio de Janeiro em 5 de Julho de 1876 - José Bento da Cunha e Figueiredo. 

SANTA CATHARINA 

Nossa Senhora do Desterro 20 
Nossa Senhora das Necessidades de Santo António 7 
Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão 7 
S. João Beçtísta do Rio Vermelho 4 
S. Francisco de Paula de Cannavieiras 10 
Santíssima Trindade de Detraz do Morro 6 
Nossa Senhora da Conceição da Lagoa 8 
S. Miguel da Terra Firme 25 
S. José da Terra Firme 23 
Nossa Senhora do Rosário da Enseada do Brito 5 
S. Pedro de Alcântara 6 
S. Joaquim de Garopaba 8 
Santo Amaro do Cubatão 9 
Santa Izabel e Theresopolis 2 
S.Joaquim da Costa da Serra .4 
S. João de Campos Novos 5 
S. Sebastião da Fóz das Tijucas Grandes 11 
S. João Baptista do Alto Tijucas 7 
Senhor Bom Jesus dos Afflictos do Porto Bello 8 
Nossa Senhora da Graça de S. Francisco 18 
Nossa Senhora da Gloria do Sahy 5 
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Parochias: Eleitores. 

S. Pedro de Alcântara e Nossa Senhora da Conceição da Barra Velha 7 
Senhor Bom Jesus de Paraty 8 
Santíssimo Sacramento de Itajahy 16 
Nossa Senhora da Penha de It^acaroy 6 
Nossa Senhora do Bom Successo de Cambriú 9 
S. Pedro Apostolo do Alto Biguassú 6 
Nossa Senhora dos Prazeres de Lages 15 
Nossa Senhora do Patrocinio de Baguaes 6 
Nossa Senhora da Conceição de Curitibanos 5 
S. Francisco Xavier de JoinvUle 10 
Santo António dos Anjos da Laguna 18 
S. João Baptista de Imarohy 12 
Senhor Bom Jesus da Pescaria Brava 6 
Santa Anna do Mirim 7 
Santa Anna de Villa Nova 3 
Nossa Senhora da Piedade do "Hibarão 19 
Nossa Senhora Mãi dos Homens do Araranguá 13 
Somma 364 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de Julho de 1876 - José Bento da Cunha e Figueiredo. 

SÃO PAULO 

Nossa Senhora da Assumpção da Sé 20 
Nossa Senhora da Conceição de Santa Ephigenia 10 
Nossa Senhora da Conceição e S. João Batista 8 
Senhor Bom Jesus de Mattosinhos do Braz 5 
Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos 6 
Espectação de Nossa Senhora do O' 5 
Nossa Senhora da Penha de França 5 
Nossa Senhora da Conceição de S. Bonardo 6 
Nossa SenhOTa do Desterro de JuquCTy 7 
Santo Amaro 13 
Nossa Senhora dos Prazeres de It^ecerica 12 
Santa Anna de Paranahyba 8 
Nossa Senhora do Montserrat da Cutia 12 
Nossa SenhOTa da Conceição de Jacarehy 25 
SantaBranca 14 
Santa Izabel 14 
Nossa Senhora do Patrocinio 8 
Santa Arma de Mogy das Cruzes 28 
Nossa Senhora da Ajuda da Itaquaquecetuba 5 
Senhor Bom Jesus do Arujá 4 
Nossa Senhora da Escada 4 
S. José do Parahytinga 10 
S. José dos Campos 32 
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Parochias: Eleitores. 

Nossa Senhora da Piedade da Buquira 5 
Nossa Senhora da Ajuda de Caçapava 16 
Santo António do Parahybuna 24 
Nossa Senhora da Conceição do Bairro Alto 5 
Nossa Senhora das Dores de Capivary 6 
Divino Espirito Santo da Natividade 8 
S. Luiz do Parahytinga 22 
Nossa Senhora da Conceição da Lagoinha 12 
S. Francisco das Chagas de Taubaté 47 
Santa Cruz do Paiolinho 5 
Nossa Senhora do Bom Successo de Pindamonhangaba 36 
S. Bento de Sapucahy-mirim 11 
Santo António do Pinhal 4 
Santo António de Guaratinguetá 51 
Nossa Senhora da Conceição do Cunha 20 
Nossa Senhora da Piedade de Lx)rena 22 
Nossa Senhora da Conceição do Cruzeiro 11 
Nossa Senhora da Conceição de Silveiras 15 
Nossa Senhora da Piedade do Sapé 15 
Senhor Bom Jesus do Livramento do Bananal 37 
Santa Anna de Arêas 14 
S. José dos Barreiros 14 
S. João Baptista de Queluz 13 
Parochias: Eleitores. 

S. Francisco de Paula dos Pinheiros 9 
Nossa Senhora do Rosário de Santos 23 
S.Vicente 4 
Nossa Senhora da Conceição de Itanhaem 4 
Exaltação de Santa Cruz de Ubatuba 19 
S. Sebastião 12 
Santo António de Caraguatatuba 4 
Nossa Senhora da Ajuda e Bom Successo de Villa Bella 17 
Senhor Bom Jesus do Iguape 25 
Nossa Senhora da Conceição de Jucupiranga 7 
Santo António de Juquiá 4 
Nossa Senhora das Dores da Prainha 4 
S. João Baptista da Cananéa 9 
Nossa Senhora da Guia de Xiririca 14 
Santa Anna de Iporanga 6 
Nossa Senhora da Conceição de Campinas 38 
Nossa Senhora do Carmo e Santa Cruz de Campinas 35 
Nossa Senhora do Desterro de Jundiahy 19 
Nossa Senhora de Bethlém de Jundiahy 16 
Nossa Senhora da Candelária de Itú 26 
Nossa Senhora da Piedade de Cabreúva 7 
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Parochias: Eleitores. 

Nossa Senhora da Candelária de Indaiatuba 9 
Nossa Senhora do Patrocinio de Monte-Mór 8 
Nossa Senhora Mãi dos Homens de Porto Feliz 19 
Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba 34 
Nossa Senhora das Dores de Canipo Largo 12 
S. Roque 11 
Nossa Senhora da Penha de Araçariguama 4 
Nossa Senhora das Dores de Una 14 
Nossa Senhora da Piedade 12 
Nossa Senhora da Conceição de Bragança 29 
Nossa Senhora do Soccorro do Rio do Peixe 20 
S. João Batista de Atibaia 11 
Nossa Senhora do Carmo de Campo Largo 4 
Nossa Senhora de Nazareth 11 
Santo António da Cachoeira 15 
Nossa Senhora do Amparo 29 
Nossa Senhora do Rosário da Serra Negra 12 
Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga 37 
Senhor Bom Jesus do Alambary 6 
S. João Batista do Guarehy 11 
Nossa Senhora das Dores de Sarapuhy 11 
Nossa Senhora da Conceição do Cíção Bonito de Paranápanema 17 
Nossa Senhora da Conceição de Tatuhy 30 
Nossa Senhora das Dores de Botucatú 16 
Nossa Senhora dos Remédios da Ponte de Tieté 7 
Nossa Senhora das Dores do Rio Novo 11 
Nossa Senhora da Piedade do Rio Bonito 7 
Nossa Senhora da Piedade dos Lençóes 14 
S. Domingos 9 
Santa Cruz do Rio Pardo 10 
Santa Anna da Itapeva da Faxina 25 
Nossa Senhora do Bom Successo 6 
S. João Baptista do Rio Verde 7 
Nossa Senhora da Conceição das Lavrinhas 5 
S. Sebastião do Tijuco Preto 6 
Santo António do Apiahy :.... 13 
Santo António da Constituição 38 
Santa Barbara 6 
S.Pedro 8 
Nossa Senhora do Patrocinio de Cí̂ jivary de Baixo 20 
Santíssima Trindade de Tieté 25 
S. José de Mogy-mirim 29 
Nossa Senhora da Conceição de Mogy-guassú 10 
Divino Espirito Santo do Pinhal 13 
Nossa Senhora da Penha de Mogy-mirim 15 
S.João da Boa-Vista 19 
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Nossa Senhora das Dores da Casa Branca 20 
Santa Rita do Passa-Quatro 6 
S. Sebastião da Boa-Vista 10 
Nossa Senhora da Conceição de Caconde 10 
Divino Espirito Santo do Rio do Peixe 8 
S.Simão 9 
S. Sebastião do Ribeirão Preto 14 
S. João Baptista do Rio Claro 29 
Nossa Senhora da Conceição de Itaquery 7 
Nossa Senhora das Dores da Limeira 33 
Nossa Senhora do Patrocínio das Araras 13 
Senhor Bom Jesus dos Afflictos de Pirassununga 17 
Nossa Senhora de Bethlém do Descalvado 14 
S. Bento de Araraquara 18 
S. José do Rio Preto 7 
S. Carlos do Pinhal 17 
Nossa Senhora das Dores de Brotas 18 
Divino Es{)irito Santo dos Dous Córregos 7 
Nossa Senhora do Patrocínio de Jahú 16 
Nossa Senhora da Conceição da Franca 21 
Nossa Senhora do Carmo da Franca 7 
Santa Barbara de Macahubas 12 
Santa Rita do Paraiso 7 
Santo António da Rifaniã 6 
Senhor Bom Jesus da Canna Verde de Batataes 20 
Santo António da Alegria 5 
Santa Anna dos Olhos d'Agua 8 
S. Bento e Santa Cruz de Cajuní 13 
Nossa Senhora do Carmo do Jaboticabal 8 
Espirito Santo dos Barretos 5 
Somma 2.046 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 de Julho de 1876. José Bento da Cunha e Figueiredo. 

SERGIPE 

Nossa Senhora da Conceição do Aracaju 14 
Nossa Senhora da Conceição de Cotinguiba 9 
Santíssimo Coração de Jesus de Laranjeiras 40 
Senhor dos Passos de Maroim 16 
Nossa Senhora Divina Pastora 11 
Jesus, Maria e José do Pé do Banco 9 
Santo António de Própria 45 
Nossa Senhora da Conceição do Porto da Folha 21 
Nossa Senhora da Saúde de Japaratuba 15 
Nossa Senhora da Victoria de S. Christovão i 14 
Nossa Senhora da Ajuda de It^oranga 15 
Nossa Senhora da Conceição de Itabaianinha 24 
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Nossa Senhora do Socorro do Gerú 3 
Nossa Senhora da Inq)eratriz dos Campos do Rio Real 12 
Nossa Senhora da Piedade do Lagarto 26 
Santa Luzia do Rio Real 12 
Nossa Senhora de Guadelupe da Estancia 25 
Nossa Senhora da Conceição de Araúa 15 
Santa Anna do Buquim 13 
Nossa Senhora do Amparo do Riachão 21 
Santo Amaro das Grotas 12 
Nossa Senhora do Rosário do Cattete 15 
Santo António da Villa Nova 16 
S. Félix da Pacatuba 30 
Nossa Senhora da Purificação da Capella 23 
Nossa Senhora das Dores 18 
Santo António e Almas de Itabaiana 58 
Nossa Senhora da Boa-Hora do Campo do Brito 17 
Santa Anna de Simão Dias 21 
Espirito Santo (hoje Santo António dos Campinhos) 16 
Somma 586 

Palácio do Rio de Janeiro, em 5 d,e Julho de 1876. José Bento da Cunha Figueiredo. 
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DECRETO N2 3.029, DE 9 DE JANEIRO DE 1881 

Reforma a legislação eleitoral 

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Ga°al: 
ArL 1- As nomeações dos Senadores e Deputados para a assembléa geral, membros das 

Assembléas Legislativas Provinciaes; e quaesquer autoridades electivas, serão feitas por eleiçõ
es directas, nas quaes tomarão parte todos os cidadãos alistados eleitores de conformidade com 
esta lei. 

A eleição do Regente do Império continua a ser feita na forma do Acto Addícional á 
Constituição Política pelos eleitores de que trata a presente lei. 

Dos eleitores 

Art 22 E, eleitor todo cidadão brazileiro, nos termos dos arts. ó̂ , 91 e 92 da Constituição 
do Império, que tiver renda liquida annual não inferior a 200$ por bens de raiz, industria, com
mercio ou emprego. 

Nas exclusões do referido art 92 comprehendem-se as praças de pret do exercito, da ar
mada e dos corpos policiaes, e os serventes das repartições e estabelecimentos públicos. 

Art 3^ A prova da renda, de que trata o artigo antecedente, far-se-ha: 
§ l- Quanto á renda proveniente de immoveis: 
I. Si o immovel se achar na demarcação do imposto predial ou decima urbana - com certi

dão de repartição fiscal de estar o immovel averbado com valor locativo não inferior a 200$ ou 
com recibo daquelle inq)osto passado pela mesma repartição. 

n. Si o immovel não se achar na demarcação do imposto predial ou decima urbana, ou não 
estiver sujeito a este imposto, ou si consistir em terrenos de lavoura ou de criação, ou em quaes-
quo" outros estabelecimentos agrícolas ou ruraes: 

Quando o occupar o próprio dono - pela conq)utação da renda á razão de 6% sobre o va
lor do immovel, verificado por titulo legitimo de propriedade ou posse, ou por sentença judicial 
que as reconheça. 

Quando não occupar o próprio dono - pela computação da renda feita do mesmo modo, 
ou pela exhibição de contrato do arrendamento ou aluguel do immovel, lançado em livro de no
tas com antecedência de um anno, pelo menos, e expressa declaração do preço do arrendamento 
ou aluguel. 

§ 2- Quanto á renda proveniente de industria ou profissão: 
I. Com certidão que mostre estar o cidadão inscripto, desde um aimo antes, no registro do 

commercio, como negociante, corretor, agente de leilões, administrador de tr^iche, capitão de 
navio, piloto de carta, ou como guarda-livros ou 1- caixeiro de casa commercial, ou administra-
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dor de fabrica industrial, uma vez que a casa commercial ou a fabrica tenha o ílindo capital de 
6:800$ pelo menos. 

II. Com certidão, passada pela respectiva repartição fiscal, de possuir o cidadão fabrica, 
officina ou outro estabelecimento industrial ou rural, cujo fundo capital seja, pelo menos, de 
3:400$, ou com certidão ou talão de pagamento de imposto de industria ou profissão ou de qual
quer outro imposto baseado no valor locativo do immovel urbano ou mral, em importância an-
nual não inferior a 24$ no município da Corte, a 12$ dentro das cidades e a 6$ nos demais lóga-
res de Inçerío. 

in. Com certidão, passada pela respectiva repartição fiscal, de possuir o cidadão estabele
cimento commercial, cujo fundo capital seja de 3:400$, pelo menos, e pelo qual também pague 
o imposto declarado no numero antecedente. 

rV. Os irrçostos a que se referem os dous últimos números só conferem a capacidade elei
toral, havendo sido pagos pelo menos um anno antes do alistamento. 

Não servirão para prova da renda quaesquer outros impostos não mencionados nesta lei. 
§ 3- Quanto á renda proveniente de emprego publico: 
I. Com certidão do Thesouro Nacional e das Thesourarias de Fazenda geraes e provin-

ciaes, que mostre perceber annualmente o cidadão ordenado não inferior a 200$, por emprego 
que dê direito á aposentação, não sendo, porém, esta ultima condição applicavel aos empregados 
do Senado, da Camará dos Deputados e das Assembléas Legislativas Provinciaes, comtanto que 
tenham nomeação effectiva 

n. Com igual certidão das Camarás Municipaes, quanto aos que nellas exercerem empre
gos que dê direito á aposentação. 

in. A mesma prova servirá para os empregados aposentados ou jubilados e para os offi-
ciaes reformados do exercito, da armada e dos corpos policiaes, comprehendidos os officiaes 
honorários que percebam soldo ou pensão. 

IV. Os serventuários providos vitaliciamente em officios de justiça, cuja lotação não fôr 
inferior a 200$ por anno, provarão a respectiva renda com certidão da lotação dos mesmos offi
cios, passada pela repartição competente. 

§ Ar Quanto á renda proveniente de titulos de divida publica geral ou provincial - com 
certidão authentica de possuir o cidadão no próprio nome ou, si fôr casado, no da mulher, desde 
um anno antes do alistamento, titulos que produzam annualmente quantia não inferior á renda 
exigida 

§ 52 Quanto á renda proveniente de acções de bancos e companhias, legalmente autoriza
dos, e de depósitos em caixas económicas do Governo - com certidão authentica de possuir o 
cidadão, desde um anno antes do alistamento, no próprio nome ou, si fôr casado, no da mulher, 
titulos que produzam quantia não inferior á mencionada renda. 

Art. 42 São considerados como tendo a renda legal, independentemente de prova: 
I. Os Ministros e os Conselheiros de Estado, os Bispos, e os Presidente de província e 

seus secretários. 
n. Os Senadores, os Deputados á Assembleia Geral e os membros das Assembleias Legis

lativas Provinciaes. 
m. Os magistrados perpétuos ou temporados, o secretario do Supremo Tribunal de Justiça 

e os das Relações, os promotores públicos, os curadores gwaes de orphãos, os Chefes de Policia 
e seus secretários, os delegados e subdelegados de policia. 

rV. Os clérigos de ordens sacras. 
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V. Os directores do Thesouro Nacional e das Thesourarias de Fazenda geraes e provin-
ciaes, os procuadores fiscaes e os dos Feitos da Fazenda, os inspectores das Alfandegas e os 
Chefes de outras repartições de arrecadação. 

VI. Os directores das Secretarias de Estado, o inspector das terras publicas e colonisação, 
o director geral e os administradores dos Correios, o director geral e vice-director dos Telegraphos, 
os inspectores ou directores das Obras Públicas geraes ou provinciaes, os directores das estradas 
de ferro pertencentes ao Estado, e os chefes de quaesquer outras repartições ou estabelecimentos 
públicos. 

Vn. Os empregados do Corpo Diplomático ou Consular. 
Vin. Os officiaes do exCTcito, da armada e dos corpos policiaes. 
IX. Os directores, lentes e professores das faculdades, academias e escolas de instrucção 

superior, os inspectores geraes ou directores da instrucção pública na Corte e provindas, os di
rectores ou reitores de institutos, collegios ou outros estabelecimentos públicos de instrucção, e 
os respectivos professores, os professores públicos de instrucção primaria por titulo de nomea
ção effectiva ou vitalícia. 

X. Os habilitados com diplomas scientificos ou litterarios de qualquer faculdade, acade
mia, escola ou instituto nacional ou estrangeiro, legalmente reconhecidos. 

Será titulo comprobatório o próprio diploma ou documento authentico que o suppra. 
XI. Os que desde mais de um anno antes do alistamento dirigirem casas de educação ou 

ensino, frequentadas por 20 ou mais alumnos, ou leccionarem nas mesmas casas. 
Servirá de prova - certidão passada pelo inspector ou director da instrucção publica na 

Corte ou nas providas. 
Xn. Os juizes de paz e os vereadores effectivos do quatriennio de 1877 - 1881 e do se

guinte, e os cidadãos qualificados jurados na revisão feita no anno de 1879. 
ArL 52 O cidadão que não puder provar a renda legal por algum dos meios determinados 

nos artigos precedentes será admittido a fazel-o: 
I. Pelo valor locativo do prédio em que houver residido desde um anno antes, pelo menos, 

com economia própria, sendo o valor locativo annual, por elle pago, de 400$ na cidade do Rio 
de Janeiro, de 300$ nas da Bahia, Recife, S. Luis do Maranhão, Belém do Pará, Nictheroy, S. 
Paulo e Porto Alegre, de 200$ nas demais cidades, e de 100$ nas villas e outras povoações. 

II. Pelo valor locativo annual de 200$, pelo menos, de terrenos de lavoura ou de criação, 
ou de quaesquer outros estabelecimentos agrícolas ou niraes, que o cidadão haja tomado por ar
rendamento desde um anno antes. 

§ 1- A prova será dada em processo summario perante o juiz de direiío da comarca; e, nas 
que tiverem mais de um juiz de direito, perante qualquer delles, e será a seguinte: 

I. Quanto aos prédios sujeitos ao imposto predial ou decima urbana - certidão de reparti
ção fiscal, de que conste estarem averbados com o referido valor locativo annual. 

n. Quanto aos prédios não sujeitos ao dito imposto ou decima - contrato de arrendamento 
ou aluguel, celebrado por escriptura publica com a data de um anno antes, pelo menos, ou por 
escripto particular lançado com igual antecedência em livro de notas, havendo expressa declara
ção do preço do arrendamento ou aluguel; e, em falta destes documentos - o titulo legitimo ou 
sentença passada em julgado, que prove ter o ultimo dono do prédio adquirido a propriedade ou 
posse deste por valor sobre o qual, á razão de 6%, se compute a renda annual, na importância 
declarada no n I deste artigo. 

ni. Quanto aos terrenos de lavoura ou cnução, ou outros estabelecimentos agricolas ou ru-
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raes - contrato de arrendamento por escriptura publica com a data de um anno antes, pelos me
nos, havendo expressa declaração do preço. 

IV. As provas que ficam designadas se addicionará sempre o recibo do proprietário do 
prédio, terreno ou estabelecimento, com data não anterior a um mez, provando estar pago até en
tão do preço do arrendamento ou aluguel. 

§2 -0 juiz de direito julgará, á vista das provas estabelecidas no paragr^ho antecedente, 
por sentença proferida no prazo de 15 dias, ouvindo o promotor publico, que responderá dentro 
do de cinco dias. 

Nenhum processo comprehenderá mais de um cidadão, e nelle não terá logar pagamento 
de sello, nem de custas, excepto as dos escrivães, que serão cobrados pela metade. 

§ 3- A sentença do juiz de direito será fundamentada e delia haverá recurso vonlutario 
para a relação do districto, interposto dentro do prazo de 10 dias pelo próprio interessado ou por 
seu procurador especial, no caso de exclusão; e por qualquer eleitor da parochia ou districto, no 
caso de admissão. 

§ 4- As certidões e outros documentos exigidos para o alistamento dos eleitores são isen
tos de sello e de quaesquer outros direitos. 

§ 5- Em caso de falta ou impedimento, o juiz de direito será substituído: 

Nas comarcas que tiverem um só juiz de direito: 1- pelo juiz municipal effectivo da sede 
de comarca; 2- pelos juizes municipaes effectivos dos outros termos da mesma comarca, que fo
rem mais vizinhos. 

Nas comarcas que tiverem mais de um juiz de direito: 1- pelos outros juizes de direito, 
conforme a regras geral de sua substituição ; 2- pelos juizes substituídos formados, de conformi
dade com a mesma regra. 

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

Do alistamento eleitoral 

Art. 62 O alistamento dos eleitores será preparado, em cada termo, pelo juiz municipal, de-
fmitivamente organizado por comarcas pelos juizes de direito destas. 

§ 1- Na corte o Ministro do Inperio, e nas provindas os Presidentes, marcarão dia para 
começo dos trabalhos do primeiro alistamento que se fizer em virtude desta lei. 

§ 2- Nas comarcas que tiverem mais de um juiz de direito, tanto o preparo como a organi
zação definitiva do alistamento serão feitos pelos juizes de direto, cada um no respectivo distric
to criminal, competindo ao do 1- o registro do alistamento geral dos eleitores de toda a comarca, 
pelo modo estabelecido nos §§ 8̂  a U deste artigo. 

Para este fim ser-lhe-hão remettidos pelos outros juizes us itustamentos parciaes que tive
rem organizado. 

§ 3- Em caso de falta ou impedimento, o juiz de direito será substituído: 1- pelo juiz muni
cipal effectivo da sede da comarca; 2- pelos juizes municipaes effectivos dos outros termos da 
mesma comarca, que forem mais vizinhos. 

Nas comarcas que tiverem mais de um juiz de direito: 1- pelos outros juizes de direito, 
conforme a regra geral de sua substituição; 2- pelos juizes substitutos formados, de conformida
de com a mesma regra. 
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Si todos elles faltarem ou acharem-se impedidos, o alistamento dos eleitores será organi
zado pelo juiz de direito da comarca mais vizinha. 

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

Em cada requerimento não poderá figurar mais que um cidadão. 
O juiz de direito-e os juizes municipaes serão, porém, incluídos ex-officio no alistamento 

da parochía de seu domicilio. 
§ 5- Só no alistamento da parochia em que tiver domicilio poderá ser incluido o cidadão 

que fôr reconhecido eleitor. 
§ 62 Os requerimentos de que traía o § 4^ serão entregues aos juizes minicipaes no prazo 

de 30 dias, contados da data do edital em que estes deverão convidar para tal fim os cidadãos 
dos seus minicipios. 

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

§ 7- Estes mesmos juizes, no prazo de 10 dias, exigirão por despachos lançados naquelles 
requerimentos, e que serão publicados por edital, a apresentação dos documentos legaes que não 
tiverem sido juntos, sendo concedido para essa apresentação o prazo de 20 dias. 

§ 8- Findo este ultimo prazo, os juizes municipaes enviarão aos juizes de direito da comar
ca, dentro do de 20 dias, todos os requerimentos recebidos e respectivos documentos, acompa
nhados de duas relações, que organizarão por municípios, parochias e districtos de paz, sendo 
collocados os nomes por ordem alphabetica em cada quarteirão. 

Em uma destas relações se contCTão os nomes dos cidadãos que houverem exhibído todos 
os documentos legaes, em devida forma, e na outra se mencionarão os nomes daquelles cujos 
requerimentos não se acharem completamente instruídos ou forem aconí̂ anhados de documen
tos defeituosos, declarando-se as faltas ou defeitos. Em ambas as relações farão os juizes 
municipaes as observações que lhes parecerem convenientes para esclarecimento dos juizes de 
direito. 

§ 92 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 relações, julgarão provado 
ou não o direito de cada cidadão de ser reconhecido eleitor, por despachos fundamentados, pro
feridos nos próprios requerimentos; e, de conformidade com estes despachos, organizarão o alis
tamento geral e definitivo dos eleitores por comarcas, municípios, parochias, districtos de paz e 
quarteirões, podendo para esse fim exigir de quaesquer autoridades ou empregados públicos as 
informações de que necessitarem. 

Nos dez primeiros dias do dito prazo será permitido aos cidadãos apresentar aos juizes de 
direito, para serem juntos aos seus requerimentos, os documentos exigidos pelos juizes munici
paes, ou quaesquer outros que melhOT provem o seu direito, quando não tenham podido fazel-o 
perante estes em tempo próprio, devendo ser informados pelos respectivos juizes municipaes os 
requerimentos que acompaharem esses documentos. 

§ 10 No prazo de 20 dias em seguimento do estabelecido no paragrapho antecedente, os 
juizes de direito farão extrahir cópias do alistamento geral da comarca, das quaes remetterão -
uma ao Ministro do Império na Corte, ou nas provindas ao Presidente, e outra ou outras ao ta-
bellião ou tabelliães a quem competir fazer o registro do mesmo alistamento. Além destas farão 
também extrahir cópias parciaes do alistamento, contendo cada uma o relativo a cada município 
da comarca, as quaes remetterão aos respectivos juizes municipaes, que as publicarão por edital 
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logo que as receberem, e as farão registrar pelo tabellião ou tabelliães do município, quando este 
não fôr o da cabeça da comarca. 

Em falta absoluta de tabellião será feito este serviço pelo escrivão ou escrivães de paz, que 
o juiz competente designar. 

§ II Si houver mais de um tabellião na cabeça da comarca ou no município, o juiz de di
reito ou o juiz municipal poderá mandar fazer o registro por dous ou mais, quando julgar conve
niente esta divisão do trabalho á vista do numero das parochias ou dos districtos de paz. desig
nando quaes os município, parochias ou districtos de paz que ficarão a cargo de cada um. 

§ 12 O registro será feito em livro fornecido pela respectiva Camará Municipal, aberto e 
encerrado pelo juiz de direito ou pelo juiz municipal, os quaes também numerarão e rubricarão 
as folhas do mesmo livro: 

§ 13 O registro ficará concluído no prazo de 40 dias, contados do em que o respectivo ta
bellião houver recebido a cópia do alistamento. Esta cópia será devolvida ao juiz competente 
com declaração da data do registro. 

O trabalho do registro terá preferencia 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 provinda, comarca, município, parochia, dis-

tricto de paz e quarteirão, o nome, idade, filiação, estado, profissão, domicilio e renda do eleitor, 
salvas as excepções do art. 4 ,̂ a circumstancia de saber ou não ler e escrever, e o numero e data 
do alistamento. 

Os titulos serão extrahidos e remettidos aos juizes municipaes dentro do prazo de 30 dias, 
contados do em que se tiver concluído o alistamento geral. 

Quarenta e oito horas depois de terem recebido os titulos, juizes municipaes convidarão 
por edital os eleitores, comprehendidos nos alistamentos dos respectivos municípios, para os 
irem receber, dentro de 40 dias, nos togares que para este fim designarem, desde as 10 horas da 
manhã até ás 4 da tarde. 

Nas comarcas especiaes a entrega dos titulos será feita pelos juizes de direito, que tiverem 
organizado o alistamento. 

§ 15. Os titulos serão entregues aos propios eleitores, os quaes os assignarão á margem perante 
o juiz municipal ou juiz de direito; e em livro especial passarão recibo com sua assignatura, sendo 
adnnittído a assignar pelo eleitor, que não souber ou não puder escrever, outro por elle indicado. 

§ 16 Os titulos dos eleitores, que os não tiverem procurado dentro do prazo designado 
para sua entrega, serão remettidos pelo juiz competente ao tabellião que houver feito o registro 
do respectivo alistamento, o qual os conservará sob sua guarda, afim de entregal-os quando fo
rem solicitados pelos próprios eleitores, satisfeita por estes a exigência do paragrapho antece
dente, sendo assignados o titulo e recibo deste perante o mesmo tebellião. 

§ 17. Quando o juiz municipal ou juiz de direito recusar ou demorar por qualquer motivo 
a entrega do titulo, poderá o próprio eleitor, por simples requerimento, recorrer do juiz munici
pal para o juiz de direito, e deste para o Ministro do Império na Corte, ou nas províncias para os 
Presidentes destas. 

Nestes casos o juiz de direito ou o Ministro do Império na Corte e os Presidentes nas po-
vindas, mandarão 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 official de justiça encarregado da entrega. 
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o recurso será decidido dentro do prazo de 5 dias, contados do recebimento da resposta 
do juiz recorrido; ou da data em que deveria ter sido dada. 

No caso de recusa ou demora na entrega do titulo pelo tabellião que o tiver sob sua guar
da, haverá recurso, pelo modo acima estabelecido, para o juiz de direito, na cabeça da comarca, 
e fora desta, para o respectivo juiz municipal. 

§ 18. No caso de perda de titulo poderá o eleitor requerer ao competente juiz de direito 
novo titulo, á vista de justificação daquella perda com citação do promotor publico, e de certi
dão do seu alistamento. 

O despacho será proferido no prazo de 48 horas; e, si fôr negativo, haverá recurso para o 
Ministrito do Império na Corte, ou nas províncias para os Presidentes destas. 

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

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

Art. 7̂  Para o primeiro alistamento que se fizer em virtude desta lei, ficam reduzidos a 4 
mezes os prazos de que se trata nos arts. 3- § 1̂  n. H, § 2- ns. I e FV, § 4^ e § 5-; art. 4̂  n. XI; e 
art. 5- ns. I e n, e § 1̂  ns. II e IH relativamente ás provas de renda. 

Art. 8- No primeiro dia útil do mez de Setembro de 1882, e de então em diante todos os 
annos em igual dia, se procederá á revisão do alistamento geral dos eleitores, em todo o Império, 
somente para os seguintes fins: 

I. De serem eliminados os eleitores que tiverem fallecido ou mudado de domicilio para 
fora da comarca, os fallidos não rehabilitados, os que estiverem interdictos da administração de 
seus bens, e os que, nos termos dos art. 7- e 8̂  da Constituição, houverem perdido os direitos de 
cidadão brazileiro ou não estiverem no gozo de seus direitos políticos. 

II. De serem incluídos no dito alistamento os cidadãos que requererem e provarem ter ad
quirido as qualidades de eleitor de conformidade com esta lei, e souberem ler e escrever. 

§ 1- A prova de haver o cidadão attingido a idade legal será feita por meio da competente 
certidão; e a de saber ler e escrever pela lettra e assignatura do cidadão que requerer a sua inclu
são no alistamento, uma vez que a lettra e firma estejam reconhecidos por tabellião no requeri
mento que para este fim dirigir. 

§ 22 Para que se considere o cidadão domiciliado na parochia, exige-se que nella resida 
um anno antes da revisão do alistamento geral dos eleitores, salva a disposição do § 4-

§ 3- O eleitor eliminado do alistamento de uma comarca, por ter mudado para outra seu 
domicilio, será incluído no alistamento desta, bastando para este fim que perante o juiz de direi
to da ultima comarca prove o novo domicillio e exhiba seu titulo de eleitor com a declaração da 
mudança, nele posta pelo juiz de direito respectivo , ou, em falta deste titulo, certidão da sua eli
minação, por aquele motivo, do alistamento em que se achava seu nome. 

§ 42 Si a mudança de domicillio fôr para parochia, districto de paz ou secção comprehen-
didos na mesma comarca, o juiz de direito desta, requerendo o eleitor, fará no alistamento as ne
cessárias declarações. 

§ 52 A eUminação do eleitor terá logar somente nos seguintes casos de morte, á vista da 
certidão de óbito; de mudança do domicilio para fora da comarca, em virtude do requerimento 
do próprio eleitor ou de informações da competente autoridade, precedendo annuncio por edital 
affixado com antecedência de 30 dias em logar publico da sede da comarca e na parochia, dis
tricto de paz ou secção de sua residência, ou de certidão authentica de estar o eleitor alistado em 
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outra parochiã de comarca diversa, onde tenha estabelecido novo domicilio, sendo apresentada 
esta certidão por meio de requerimento assignado por pessoa competente nos termos do § 7-; e 
no de perda dos direitos de cidadão brazileiro ou suspenção do exercício dos direitos políticos, 
de fallencia ou interdicção da gerência de seus bens, á vista das provas exigidas no § 22 do art. 
12 do Decreto Legislativo n. 2675 de 20 de Outubro de 1875. 

§ 6̂  Nos trabalhos das revisões dos alistamentos serão observadas as disposições desta 
lei relativas ao processo estabelecido para o primeiro alistamento geral, reduzidos porém a 10 
dias os prazos dos §§ 7^ e 8= a 30 o do § 92, a 10 o do § 10, e a 30 os dos §§ 13 e 14, todos do 
art 62 

§ 72 A eliminação do eleitor, em qualquer dos casos do n. I deste artigo.será requerida 
pelo promotor publico ou pelo seu adjunto, ou por três eleitores da respectiva parochiã, por 
meio de petição documentada nos termos do § 32. 

Os documentos serão fornecidos gratuitamente pela repartição ou pelo funccionario publi
co competente. 

§ 82 As eliminações, induções e alterações que se fizerem nos alistamentos, quando se 
proseder sua revisão, serão pubUcadas, com a declaração dos motivos, por editaes affixados nas 
portas das matrizes e capellas, ou em outro logares públicos. 

§ 92 Concluindo os trabalhos das revisões e extrahidas as necessárias cópias, o juiz de di
reito passará os titulos de eleitor que competirem aos novos alistados, seguindo-se para sua ex
pedição e entrega as disposições dos §§ 14 a 16 do art. 62 desta lei. 

§ 10. No caso de dissolução da Camará dos Deputados, servirá para á eleição o alistamen
to ultimamente revisto, não se procedendo á nova revisão entre a dissolução e a eleição que se 
fizer consequência delia. 

Art 92 As desisões dos juizes de direito sobre a inclusão dos cidadãos no alistamento dos 
eleitores, ou a sua exclusão deste, serão definitivas. 

Delias, porém, terão recurso para a Relação do districto, sem effeito suspencivo: I2 os 
cidadãos não incluídos e os excluídos, requerendo cada um de per si; 22 qualquer eleitor da 
comarca, no caso de inclusão indevida de outro, referindo-se cada recurso a um só indivi
duo. 

Estes recursos serão interpostos no prazo de 30 dias quando ás inclusões, e em todo tem
po, quando ás exclusões. 

§ 12 Interponto estes recursos, os recorrentes allegarão as razões e juntarão os documentos 
que enteda'em ser abem de seu direito. 

No prazo de 10 dias, contados do recebimento dos recursos, os juizes de direito reforma
rão ou confirmarão as suas decisões; e, no ultimo caso, o recorrente fará seguir o processo para a 
Relação, sem acrecentar razões nem juntar novos documentos. 

§ 22 Os recursos interpostos para a Relação de decisões proferidas sobre alistamento de 
elitores serão julgados, no prazo de 30 dias, por todos os seus membros presentes. 

§ 32 Não é admissível suspeição de juizes no julgamento dos recursos, salvos somente os 
casos do art. 61 do Código do processo Criminal; nem se interroperão os prazos por motivo de 
faias judiciaes. 

§ 42 Serão observados as disposições do Decreto Legislativo n. 2675 de 20 de Outubro de 
1875 e das respectivas instrucções de 12 de Janeiro de 1876, sobre os recursos, na parte não al
terada por esta lei. 
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Dos Elegíveis 

Art 10. E elegível para os casos de Senador, Deputado á Assembléa Geral, membro de 
Assembléa Legislativa Provincial, Vereador e Juiz de paz todo cidadão que fôr eleitor nos ter
mos do arL 2- desta lei, não se achando pronunciado em processo criminal, e salvas as disposi
ções especiaes que se seguem: 

§ 1- Requer-se: 
Para Senador: a idade de 40 annos para cima e a renda annual de 1:600$ por bens de raiz, 

industria, commercio ou emprego; 
Para Deputado á Assembléa Geral: a renda annual de 800$ por bens de raiz, industria, 

commercio ou emprego; 
Para membro de Assembléa Legislativa Provincial: o domicilio na província por mais de 

dous annos; 
Para VCTcador e juiz de paz: - o domicilio no município e districto por mais de dous an

nos. 
§ 2- Os cidadãos naturalizados não são, porém, elegíveis para cargo de deputado á Assem

bléa Geral sem terem seis annos de residência no Império, depois da naturalização. 

Das incompatibilidades 

Art 11. Não podem ser votados para Senador, Deputado á Assembléa Geral ou menbro de 
Assembléa Legislativa Provincial: 

L Em todo o Império: 
Os directores geraes do Thesouro Nacional e os directores das Secretarias de Estado. 
n. Na Corte e nas províncias em que exercerem autoridade ou jurisdicção: 
Os Presidentes de Provinda; 
Os Bispos em suas dioceses; 
Os commandantes de armas; 
Os generaes em chefe de terra e mar. 
Os chefes de estações navaes; 
Os capitães de porto; 
Os inspectores ou directores de Arsenaes; 
Os inspectores de corpos do exercito; 
Os commandantes de corpos militares e de policia; 
Os secretários de Governo Provincial e o Secretários de Policia da Corte e Províncias; 
Os inspectores de Thesourarias de Fazenda geraes ou provinciaes, e os chefes de outras 

repartições de arrecadação; 
O director geral e os administradores dos Correios; 
Os inspectores ou directores de instrucção publica, e os lentes e directores de faculdade ou 

outros estabelecimentos de instrucção superior; 
Os inspectores das Alfandegas; 
Os desembargadores; 
Os Juizes de direito; 
Os Juizes municipaes, de orphãos e os juizes substitutos; 
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Os Chefes de Policia; 
Os promotores públicos; 
Os curadores geraes de orphãos; 
Os desembargadores de relação ecclesiasticas; 
Os vigários ceq)itulares; 
Os govCTnadores de bispado; 
Os vigários geraes, provisores e vigários foraneos; 
Os procuradores fiscaes, e os dos Feitos da Fazenda e seus ajundantes. 
ni. Nos districtos em que exercerem autoridade ou jurisdicção: 
Os delegados e subdelegados de Policia. 
§ 1- A incompatibilidade eleitoral prevalece: 
I. Para os referidos fiinccionarios e seus substitutos legaes, que tiverem estado no exercí

cio dos respectivos empregos dentro de seis mezes anteriores á eleição. 
II. Para os substitutos que exercerem os empregos dentro dos seis mezes, bem como para 

que os precederem na ordem da substituição e deviam ou podiam assumir o exercício. 
in. Para os fimccionarios effectivos, para os substitutos dos juizes de direito, nas comar

cas especiaes, e para os supplentes dos juizes municipaes, desde a data da aceitação do emprego 
ou funcção publica até seis mezes depois de o terem deixado, em virtude de remoção, accesso, 
renuncia ou demissão. 

§ 2°. Também não poderão ser votados para Senador, Deputado á Assembléa Geral ou 
membro de Assembléa Legislativa Provincial: - os directores de estradas de ferro pertecentes ao 
Estado, os directores e engenheiros chefes de obras publicas, emprezarios, contratadores e seus 
prepostos, arrematantes ou interessados em arrematação de taxas ou rendhnentos de qualquer 
natureza, obras ou fornecimentos públicos, ou em conpanhias que recebam subvenção, garantia 
ou fiança de juros ou qualquer auxilio, do qual possam auferir lucro pecuniário da Fazenda ge
ral, provincial ou das Municipalidades, naquellas provindas onde exercerem os ditos cargos, ou 
os respectivos contratos e arrematações tenham execução e durante o tempo delles. 

A palavra <interessados> não comprehende os accionistas. 
Art 12. O fiinccionario publico de qualquer classe que perceber pelos cofres geraes, pro-

viciaes ou municipaes, vencimentos ou porcentagens ou tiver direito a custas por actos de offi-
cios de justiça, si aceitar o logar de Deputado á Assembléa Geral ou de membro de Assembléa 
Legislativa Provincial, não poderá, durante todo o periodo da legislatura, exercer o emprego ou 
cargo publico remunerado que tiver, nem perceber vencimentos ou outraá vantagens, que delle 
provenham, nem contar antiguidade para aposentação ou jubilação, nem obter remoção ou ac
cesso em sua carreira, salvo o que lhe competir por antiguidade. 

§ \-. Os juizes de direito ficarão avulsos durante o periodo da legislatura, e finda esta vol
tarão para as comarcas em que se achavam, si estiverem vagas, ou irão servir em comarcas equi
valentes, que o Governo lhes designarl 

§ 22. A aceitação do logar de Deputado ou de membro de Assembléa Legislativa Provin
cial importará para os juizes substitutos nas comarcas especiaes, e para os juizes municipaes e 
de orphãos a renuncia destes cargos. 

§ 3°. O funccionarío publico conqjrehendido na disposição deste artigo, que aceitar o lo
gar de Senador, será aposentado ou jubilado com o vencimento correspondente ao tempo de 
exercido que tiver, na forma da lei. 
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§ 42. Das disposições deste artigo exceptuam-se: 
I. Os Ministros e Secretários de Estado; 
II. Os Conselheiros de Estado; 
in. Os Bispos; 
rV. Os embaixadores e os enviados extraordinários em missão especial; 
V. Os Presidentes de província; 
VI. Os ofTiciaes militares de terra ou mar, quanto á antiguidade, e, nos intervallos das ses

sões, quanto ao soldo. 
ArL 13. Os Ministros e Secretários de Estados não poderão ser votados para Senador em-

quanto exercerem o cargo e até seis mezes depois, salvo na província de seu nascimento ou do
micilio. 

ArL 14. Não poderão os Senadores e, durante a legislatura e seis mezes depois, os Deputa
dos á Assembléa Geral, salva a disposição do arL 34 da Constituição, nem os membros das As-
sembléas Legislativas Proviciaes, aceitar do Governo geral ou povincial commissões ou empre
gos remunerados, excepto os de Conselheiro de Estado, Presidente de província, embaixador ou 
enviado extraordinário em missão especial. Bispo e commandante de forças de terra ou mar. 

Não se comprehendem nesta disposição as nomeações por accesso de antiguidade para 
emprego civil ou posto militar de terra ou mar. 

Não poderão também os Senadores, os Deputados á Assembléa Geral e os membros das 
Assembléas Legislativas Provinciaes obter a concessão, acquisição ou gozo de privilégios, con
tratos, arrematações de rendas, obras e fornecimentos públicos, embora a titulo de simplices in
teressados. 

Esta disposição não comprehende os privilégios de invenção. 

Da Eleição em Geral 

Art. 15. As eleições de Senadores, Deputados á Assembléa Geral, membros das Assem
bléas Legislativa Provinciaes, vereadores e juizes de paz continuarão a fazer-se nos dias e pelo 
modo determinados na legislação vigente, com os alterações seguintes: 

§ 12. A eleição começará e terminará no mesmo dia 
§ 22. São dispensadas as ceremonias religiosas e a leitura das leis e regulamentos, que de

viam preceder aos trabalhos eleitoraes. 
§ 32. Fica prohibida a presença ou intervenção de força publica durante o processo eleito 

ral. 
§ 42. O logar, onde dever funccionar a mesa da assembléa eleitoral, será separado, por 

uma divisão, do recinto destinado á reunião da mesma assembléa, de modo que não se impossi
bilite aos eleitores a inspecção e flscalisação dos trabalhos. 

Dentro daquelle espaço só poda°ão entrar os eleitores á medida que forem chamados para 
votar. 

§ 52. Conq)ete ao presidente da mesa regular a policia da assembléa eleitora, chamando á 
ordem os que delia se desviarem, fazendo sahir os que não forem eleitores ou injuriarem os 
membros da mesa ou a qualquer eleitor, mandando lavrar neste caso auto de desobediência e re-
mettendo-o á autoridade competente. 

No caso, porém, de offensa physica contra qualquer Jos mesarios ou eleitores, o presiden
te poderá prender o offensor, remettendo-o ao juiz competente para ulterior procedimento. 
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§ 6̂ . As eleições se farão por parochias, ou, nas que contiverem numero de eleitpres supe
rior a 2S0, por districto de paz, ou, fínalmente, por secções de parochia ou de districto, quando a 
parochia, formando um só districto de paz ou o districto, contiver numero de eleitores excedente 
ao designado. Cada secção deverá conter 100 eleitores, pelo menos. 

O Governo, na Corte, e os Presidentes, nas províncias, designarão com a precisa antece
dência os edifícios em que deverão fazer-se as eleições. Só em falta absoluta de outros edifícios 
poderão ser designados para esse fim os templos religiosos. 

§ 7-. Em cada parochia, districto de paz ou secção, se organizará uma mesa para o recebi
mento, apuração dos votos e mais trabalhos da eleição. 

Esta mesa se conqxirá: 
I. Nas parochias ou distríctos de paz: do juiz de paz mais votado da sede da parochia ou 

do districto de paz, como presidente, nos termos dos art. 2- e 3- da lei n- 387 de 19 de Agosto 
de 1846, e de quatro membros, que serão: os dous juizes de paz que áquelle se seguirem em vo
tos, e os dous cidadãos immediatos em votos ao 4 .̂ juiz de paz. 

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

Quando por ausência falta ou impossibilidade não conçarecCT o 2- ou o 3- juiz de paz, 
que devem ser membros da mesa, será convidado o 4- e si destes três juizes de paz só con:ç)are-
cer um ou nenhum se í^resentar, o presidente da mesa convidará para supprir as faltas, um ou 
dous eleitores dentre os presentes. 

Si deixarem de comparecer os dous cidadãos immediatos em votos aos juízes de paz, que 
devem também compor a mesa, ou algum delles, serão convocados um ou dous que áquelles se 
seguirem em votos, até ao 4 ,̂ sendo a falta destes últimos preenchida por eleitores dentre os pre
sentes, designados, no caso de faltarem ambos, pelo presidente, e no caso de comparecer um, 
pelo immediato que tiver comparecido. 

Esta mesa será constituída na véspera do dia designado para a eleição, dia em que também 
se reunirá a de que trata o numero seguinte, lavrando o escrivão de paz, em acto continuo, no li
vro que tiver de servir para a eleição, a acta especial de sua formação ou ínstallação, a qual será 
assignada pelo presidente e demais membros da mesa constituída. 

n. Nas secções da parochia que contiver um só districto de paz ou nos dos distríctos de 
paz: - de um presidente e de quatro membros, os quais serão nomeados: o presidente e dous 
destes membros pelo juízes de paz da sede da parochia ou do districto; e os outros dous pelos 
immediatos dos mesmos juizes de paz. 

Estas nomeações serão feitas dentre os eleitores da secção respectiva três dias antes do 
marcado para a eleição, no edificio designado para a da parochia ou districto, havendo convoca
ção dos referidos juizes e de seus quatro immediatos com a antecedência de 15 dias. 

Basta o comparecimento de um dos juizes de paz e de um dos immediatos convocados 
para se proceder á mesma nomeação. 

Concluído este acto, o escrivão de paz lavrai a, no livro que tivCT de servir para a eleição 
na respectiva secção, a acta especial da nomeação da mesa. 

Esta acta será assignada pelos juízes de paz e seus immediatos, que houverem comparecido. 
§ S- Quando, no caso do § 6̂ , se dividir em secções alguma parochia ou districto, a mesa 

da secção onde estivo* a sede da parochia será organizada pelo modo estabelecido no § 7̂  n̂  I. 
Quando o districto dividido não fôr o da sede da parochia, será também organizada do 

mesmo modo a mesa naquella das secções do districto que contiver maior número de eleitores. 
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Seiá applicavel somente ás demais secções a regra estabelecida no n̂  n do § 7°. 
§ 92 Os juizes de paz deverão concorrer para formar as mesas eleitoraes, quer estejam ou 

não em exercício, estejam embora suspensos por acto do Governo, ou por pronuncia em crime 
de responsabilidade. Esta disposição é extensiva aos quatro immediatos aos mesmos juizes, na 
parte que lhes for applicavel. 

§ 10. Os presidentes e mais membros, que têm de compor as mesas eleitoraes, são obriga
dos a participar por escripto, até ás 2 horas da tarde da véspera do dia da eleição, o impedimento 
que tivCTem, sob a pena do art. 29 § 14. 

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

§11.0 presidente ou membros das mesas eleitoraes, etn caso de falta ou impedimento du
rante os trabalhos da eleição, serão substituídos pelo modo seguinte: 

Nas mesas eleitoraes de parochia, districto ou secção organizadas pela forma estabelecida 
no n̂  I do § 7-: - 1- o presidente, pelo juiz de paz que se lhe seguir em votos, ainda que seja 
membro da n^sa e, no caso de não hav»' juiz de paz desimpedido, pelo eleitor que os membros 
presentes nomearem, decidindo a sorte em caso de emnate; 2- os membros da mesa pelo modo 
determinado na 2* e na ̂  parte do n I citado. 

Nas mesas das secções de que trata a parte final do § 8-: 
- 1- o presidente, pelo eleitor que os membros presentes nomearem, decidindo a sorte em 

caso de empate; 2- 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, fal
tando ambos os ditos membros, pelos eleitores que o presidente convidar. 

§ 12. Não será válida qualquer eleição feita perante mesa que não fór organizada pela for
ma estabelecida nos paragraphos anteriores. 

§ 13. Quando na véspera, ou, não sendo possível, no dia da eleição até á hora marcada 
para o começo dos trabalhos, não se puder installar a mesa eleitoral, não haverá eleição na paro
chia, districto ou secção. 

§ 14. Deixará também de haver eleição na parochia, districto ou secção onde por qualquer 
outro motivo não pudo- ser feita no dia próprio. 

§ 15. No dia e no edifício disignados para eleição começarão os trabalhos desta ás 9 horas 
da manhã. 

Reunida a mesa, que deve ser installada na véspera, se procederá ao recebimento das cé
dulas dos eleitores pelo modo estabelecido para a eleição primaria na legislação vigente. 

§ 16. Cada candidato á eleição de que se tratar, até ao número de três, poderá apresentar 
um eleitor para o fim de fiscalisar os trabalhos em cada uma das assembléas eleitoraes do dis
tricto. Na ausência do candidato, a apresentação poderá ser feita por qualquer eleitor. 

Havendo, porém, mais de três candidatos, terão preferência os fiscaes daquelles que apre
sentarem maior número de assignaturas de eleitores, declarando que adoptam a sua candidatura 

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

Os fiscaes terão assento nas mesas eleitoraes e assignarão as actas com os respectivos 
membros, mas não terão voto deliberativo nas questões que se suscitarem acerca do processo da 
eleição. 
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o não conparecimento dos fiscaes ou a sua recusa de assignatura nas actas não trará inter
rupção dos trabalhos, nem os annullará. 

§ 17. Haverá uma só chamada dos eleitores. 
Si depois de fíndar esta chamada, mas antes da abertura da uma que contiver as cédulas, 

algum eleitor que, não tendo acudido á mesma chamada, requerer ser admitido a votar, será re
cebida a sua cédula. 

§ 18. Nenhum eleitor será admittido a votar sem apresentar o seu titulo, nem poderá ser 
recusado o voto do que exhibir o dito titulo, não competindo á mesa entrar no conhecimento da 
identidade de pessoa do eleitor em qualquer destes casos. 

Si, porém, a mesa reconhecer que é falso o titulo apresentado ou que pertence a eleitor, 
cuja ausência ou fallecimento seja notório, ou si houver reclamação de outro eleitor que declare 
pertencer-lhe o titulo, apresentando certidão de seu alistamento passada pelo competente tabel-
lião, a mesa tomará em separado o voto do portador do titulo, e assim também o do reclamante, 
si exhibir novo titulo expedido nos termos do art. 6̂  § 18 desta lei, afim de ser examinada a 
questão em Juizo competente, á vista do - impugnado ou sobre que haja duvida, - que ficará em 
poder da mesa para ser remettido ao mesmo Juizo para os devidos effeitos, com quaesquer ou
tros documentos que forem apresentados. 

§ 19.0 voto será escrípto em piçel branco ou anilado, não devendo ser transparente, nem 
ter marca, signal ou numeração. A cédula será fechada de todos os lados, tendo rotulo conforme 
a eleição a que se proceder. 

As cédulas que contiverem signaes exteriores ou interiores, ou forem escriptas em papel 
de outras cores ou transparente, serão ^luadas em separado e remettidas ao poder verificador 
competente com as respectivas actas. 

Depois de lançar na uma sua cédula, o eleitor assignará o seu nome em um livro para esse 
fim destinado e fornecido pela Camará Municipal, o qual será aberto e encerrado pelo respectivo 
presidente ou pelo vereador por elle designado, que também numerará e rubricará todas as fo
lhas do mesmo livro. 

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

Finda a votação, e em seguida á assignatura do último eleitor, a mesa lavrará e assignará 
um termo, no qual se declare o numero dos eleitores inscriptos no dito livro. 

O mesmo livro será remettido á camará municipal com os demais Uvros concernentes á 
eleição. 

§ 20. Concluída a apuração dos votos, que se fará pelo modo estabelecido na legislação 
vigente, será lavrada e assignada pela mesa, e pelos eleitores que quizerem, a acta da eleição, na 
qual serão mencionados os nomes dos eleitores que não tiverem comparecido, os quaes por essa 
falta não incorrerão na pena de multa. 

A mesma acta será transcrita no livro de notas do tabelião ou do escrivão de paz, e assig
nada pela mesa e pelos eleitores que quizerem. 

§ 21. E permittido a qualquer eleitor da parochia, districto ou secção apresentar por escrip-
to e com sua assignatura protesto relativo a actos do processo eleitoral, devendo este protesto, 
rubricado pela mesa e com o contra-protesto desta, si julgar conveniente fazel-o, ser appensado 
á cópia da acta que, segundo a disposição do paragr^ho seguinte, fôr remettida ao Presidente 
do Senado, da Câmara dos Deputados, da Assembléa Legislativa Provincial, ou á Camará Muni
cipal. Na acta se mencionará simplesmente a apresentação do protesto. 

226 



§ 22. A mesa fará extrahir três cópias da referida acta e das assignaturas dos eleitores no 
livro de que trata o § 19, sendo as ditas cópias assignadas por ella e concertadas por tabelião ou 
escrivão de paz. 

Destas cópias serão enviadas - uma ao Ministro do Império na Corte, ou ao Presidente nas 
províncias; outra ao Presidente do Senado da Camará dos Deputados ou da Assembléa Legisla
tiva Provincial, conforme a eleição a que se proceder; e a terceira ao Juiz de direito que trata o 
art. 18, si a eleição fòr de Deputado á Assembléa Geral ou de membro de Assembléa Legislativa 
Provincial. 

Na eleição de vereadores, a ultima das ditas cópias será enviada á Camará Municipal res
pectiva. 

Quando a eleição fòr para Senador, será esta ultima cópia enviada á Camará Municipal da 
Corte, si a eleição a ella pertencer e á Província do Rio de Janeiro, e ás Camarás das capitães das 
outras províncias, si a eleição a estas pertencer. 

Acompanharão as referidas cópias as das actas da formação das respectivas mesas eleito-
raes. 

Da eleição de Senadores 

ArL 16. A eleição de Senador continua a ser feita por provinda, mas sempre em lista tri-
plice, ainda quando tenham de ser preenchidos dous ou mais logares: nesta hypothese proceder-
se-ha á segunda eleição logo depois da escolha de Senador em virtude da primeira, e assim por 
diante. 

L O Governo, na Corte e provinda do Rio de Janeiro, e os Presidentes nas outras provín
cias designarão dia para a eleição, devendo proceder-se a esta dentro do prazo de três mezes. 

Este prazo será contado: 
No caso de morte do Senador, do dia em que na Corte o Governo, e nas províncias o Pre

sidente, tiverem conhecimento certo da vaga, ou em que receberem communicação desta, feita 
ao Governo pelo Presidente do Senado, ou ao Presidente da respectiva província pelo Governo 
ou pelo Presidente do Senado. Estas communicações serão dirigidas pelo Correio sob registro. 
No caso de augmento do numero de Senadores, do dia da publicação da respectiva lei na Corte 
ou na província a que se referir. 

n. Cada eleitor votará em três nomes, constituindo a lista triplice os três cidadãos que 
maior numero de votos obtiverenL 

§ 1- A apuração geral das authenticas das assembléas eleitoraes e a formação da lista tri
plice serão feitas pela Camará Municipal da Corte, quanto ás eleições desta e da Provinda do 
Rio de Janeiro, e pelas Camarás das capitães das outras províncias, quanto ás eleições destas. 

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

L Devem intervir nos referidos actos ainda os vereadores que se não acharem em exerci
do ou estivaem suspensos por acto do Governo, ou por pronunda em cnroe de responsabilidade. 

n. Na apuração a Camará Municipal se limitará a sommar os votos mencionados nas dif-
ferentes authenticas, attendendo somente ás das eleições feitas perante mesas organizadas pela 
fónma determinada nos §§ 7̂  a U do art. 15. 

m. Finda a dita apuração, se lavrará uma acta, na qual se mencionarão os nomes dos cida
dãos e o numero de votos que obtiv»-am para Senador, desde o máximo até ao minimo; as oc-
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correncias que se deram durante os trabalhos da apuração; e as representações que, por escripto 
e assignadas por qualquer cidadão elegível, sejam presentes á Camará Municipal, relativas á 
mesma apuração. 

rv. Desta acta, depois de devidamente assignada, a Camará Municipal remetterá - uma 
cópia authentica ao Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Império, acompanhando a 
lista tríplice, assignada pela mesma Camará, para ser presente ao poder. Moderador; - outra có
pia da mesma acta ao Presidente do Senado; - e outra ao Presidente da respectiva província. 

§ 2- Na verificação dos poderes a que proceder o Senado, nos termos do art. 21 da Consti
tuição, si resultar a exclusão da lista tríplice do Senador, nomeado, far-se-ha nova eleição em 
toda a província: no caso da exclusão recahir em qualquer dos outros dous cidadãos contempla
dos na lista tríplice, será organizada pelo Senado nova lista e sujeita ao Poder Moderador. 

I. Si o Senado reconhecer que algum ou alguns dos três cidadãos incluídos na lista tríplice 
se acham comprehendidos em qualquer das incompatibilidades especificadas no art. 11, serão 
declarados nullos os votos que lhes tiverem sido dados: e o cidadão ou cidadãos que se segui
rem completarão a lista tríplice. 

II. Proceder-se-ha também á nova eleição em toda a província, quando, antes da escolha 
do Senador, fallecer algum dos três cidadãos que compuzerem a lista tríplice. 

O mesmo se obsa°vará no caso de morte do Senador nomeado, cujos poderes não tenham 
sido ainda verificados ou quando algtun dos cidadãos incluídos na lista tríplice careça de qual
quer das condições de elegibilidade exigidas nos ns. I, n e IV do art. 45 da Constituição. 

Da eleição de Deputados á Assembléa Geral e membros das Assembléas Legislativas Pro-
vinciaes 

Art. 17. As províncias serão divididas em tantos districtos eleitoraes quantos forem os 
seus Deputados á Assembléa Geral, attendendo-&e quanto possível á igualdade de população en
tre os districtos de cada província e respeitando-se a contiguidade do território e a integridade do 
município. 

§ 1 - 0 Governo organíziuá e submetterá á approvação do Poder Legislativo a divisão dos 
ditos districtos sobre as seguintes bases: 

I. O município da Corte comprehenderá três districtos eleitoraes e os das capitães da Ba
hia e Pernambuco dous districtos, cada um. 

n. Os districtos eleitoraes de cada província serão designados por números ordínaes, com
putada a população segundo a base do art. 2̂  do Decreto Legislativo n̂  2675 de 20 de Outubro 
de 1875. 

m. Para cabeça de cada districto eleitoral será designado o logar mais central e importante 
delle. 

rv. Na divisão dos districtos eleitoraes só serão contempladas as parochias e municípios 
,reados ate 31 de Dezembro de 1879. 

Para todos os effeitos eleitoraes até ao novo arrolamento da população geral do Império 
subsistirão inalteráveis as círcumscripções parochíaes e municipaes contempladas na divisão 
dos districtos eleitoraes feita em virtude desta lei, não obstante qualquer alteração resultante de 
creação, extincção ou subdivisão de parochias e municípios. 

§ 22 A divisão dos districtos eleitoraes, feita de conformidade com o paragrapho preceden
te, será posta provisoriamente em execução até á definitiva approvação do Poder Legislativo, 
não podendo o Governo alteral-a depois de sua publicação. 

§ 3- Cada districto elegerá um Deputado á Assembléa Geral e o numero de membros da 
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Assembléa Legislativa Provincial marcado no art. 1̂  § 16 do Decreto Legislativo n- 842 de 19 
de Setembro de 1855. 

Quanto ás Províncias de Santa Catharína, Paraná, Espírito Santo e Amazonas, que têm de 
ser divididas em dous districtos, elegerá cada uma delias 22 membros, cabendo 11 por districto. 

ArL 18.0 juiz de direito que exercer jurisdicção na cidade ou villa designada pelo Gover
no para cabeça do 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 elle presidida, a qual fará a apuração geral dos 
votos das diversas eleições do mesmo districto para Deputado á Assembléa Geral ou membros 
das Assembléas Legislativas Provinciaes. 

A esta apuração se procederá pelas authenticas das actas daquellas eleições, dentro do pra
zo de 20 dias, contados do em que ellas se tiveram feito, precedendo annuncio por editaes e avi
so aos ditos presidentes com declaração do dia, hora e logar da reunião. 

Para que ajunta apuradora possa funccionar é necessária a presença, pelo menos, de qua
tro presidentes de assembléas eleitoraes. Na falta destes, serão chamados pela ordem de sua vo
tação 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. 

Na apuração a junta se limitará a sommar os votos mencionados nas differentes authenti
cas, attendendo somente ás das eleições feitas perante mesas organizadas pela forma de termina
da nos §§ 7- a 11 do art. 15, procedendo no mais como dispõe a legislação vigente. Os eleitores 
prementes, que quizerem, assignarão a acta da apuração. 

§ 1- Na cidade, onde houvo' mais de um juiz de direito, será presidente da junta apuradora 
o mais antigo, tendo preferencia o de mais idade quando fôr igual a antiguidade; e, segundo a 
mesma regra, serão substituídos uns pelos outros no caso de falta ou impedimento. 

No município em que, nos termos do § 1̂  n̂  I do artigo antecedente, houver dous ou mais 
districtos eleitoraes, seguir-se-ha para a presidência de cada junta apuradora a regra acima esta
belecida, correspondendo a antiguidade do juiz de direito ao numero dos districtos eleitoraes, de 
modo que o mais antigo sirva no 1-, o immediato no ̂  e assim por diante. 

§ 2- Não se considerará eleito Deputado á Assembléa Geral o cidadão que não reunir a 
maioria dos votos dos eleitores, que concorrCTem á eleição. 

Voltam os círculos, denominados, agora, e para sempre na legislação eleitoral do país, de 
distritos. 

A redação é imperfeita: maioria absoluta, obviamente, é o que se desejava. 
Neste caso o presidente da junta expedirá os necessários avisos pata se proceder á nova 

eleição vinte dias depois da apuração geral. 

Na segunda eleição, para a qual servirão nas assembléas eleitoraes as mesmas mesas da 
primeira, só poderão ser votados os dous cidadãos que nesta tiverem obtido maior numero de 
votos, sendo sufficiente para eleger o Deputado a maioria dos votos, que forem apurados. 

§ 3- Na eleição dos membros das Assembléas Legislativas Provinciaes cada eleitor votará 
em um só nome. 

Serão considerados eleitos os cidadãos que reunirem votação igual, pelo menos, ao quo
ciente eleitoral, calculado sobre o numero total dos eleitores que concorrerem á eleição. 

Si algum ou alguns dos cidadãos não reunirem aquella votação, proceder-se-ha, quanto 
aos logares não preenchidos, á nova eleição pela forma disposta no paragrapho antecedente, ob-
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servando se também, quanto ao numero dos nomes sobre os quaes deva recahir a nova votação, 
a regra estabelecida no mesmo paragrapho. 

Art. 19. Concluída definitivamente a eleição e transcripta no livro de notas de um dos 
tabelliães do logar a acta da apuração geral dos votos, a junta apuradora expedirá diplomas 
aos eleitos - Deputado á Assembléa Geral ou membros da Assembléa Legislativa Provin
cial, remettendo as cópias authenticas da acta da apuração dos votos ao Ministro do Impé
rio, na Corte, ao Presidente, nas províncias, e á Camará dos Deputados ou á Assembléa Le
gislativa Provincial, conforme fôr a eleição, fícando revogado o art. 90 da Lei n 387 de 19 
de Agosto de 1846. 

Art. 20. No caso de reconhecer a Camará dos Deputados ou a Assembléa Legislativa Pro
vincial que um ou mais dos eleitos estão coiiq)rehendidos em qualquer das incompatibilidades 
especificadas no art. 11 serão declarados nullos os votos que lhes tiverem sido dados, e proce-
der-se-ha á nova eleição, na qual não poderão ser votados o cidadão ou cidadãos, cuja eleição ti
ver sido por esse motivo annuUada 

Proceder-se-ha também á nova eleição, si da annullação de votos pela Camará ou Assem
bléa resultar a exclusão de algum dos que tiverem obtido o respectivo diploma. 

Art. 21. No caso de vaga de Deputado á Assembléa Geral ou de membro de Assembléa 
Legislativa Provincial, que occorrer durante a legislatura, proceder-se-ha á nova eleição para o 
preenchimento do logar, dentro do prazo de três mezes, contados do dia em que, na Corte o Go
verno e nas províncias o Presidente, tiverem conhecimento certo da vaga, ou em que receberem 
communicação desta, feita pelo Presidente da Camará dos Deputados, no primeiro caso, ou pelo 
Presidente da Assembléa Legislativa Provincial, no segundo. Estas communicações serão dirigi
das pelo Correio sob registro. 

Da eleição de vereadores e juizes de paz 

Art. 22. Na eleição de vereadores cada eleitor votará em um só nome. 
As Camarás Municipaes continuarão a fazer a furacão geral dos votos do município. 
Serão declarados VCTeadores os cidadãos que, até ao numero dos que deverem compor a 

Camará do município, reunirem votação igual, pelo menos, ao quociente eleitoral, calculado so
bre o numero total dos eleitores que concorrerem á eleição. 

Si algum ou alguns dos cidadãos não reunirem aquella votação, proceder-se-ha á nova 
eleição pelo modo determinado no § 3̂  do art 18. 

No processo desta eleição e em todos os seus termos serão observadas as disposições da 
legislação vigente, com as alterações feitas nesta lei. 

§ 1- Quando se tiver deixado de proceder á eleição em parochias, districtos de paz ou 
secções, cujo numero de eleitores exceder á metade dos de todo o município, ou quando nas 
eleições annulladas houver concorrido maior numero de eleitores do que nas julgadas válidas, 
ficarão sem effeito as das outras parochias, districtos de paz e secções, e se procederá á nova 
eleição geral no município. 

Em nenhum outro caso se fará nova eleição geral. 
§ 2- Na Corte, nas c^itaes das provindas e nas demais cidades os vereadores só poderão 

ser reeleitos quatro annos depois de findar o quatríennio em que servirem. 
§ 3- No caso de morte, escusa ou mudança de domicilio de algum vereador proceder-se-ha 

á eleição para preenchimento da vaga 
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§ 42 Quando, em razão de vagas ou de faltas de comparecimento, não puderem reunir-se 
vereadores em numero necessário para celebrarem-se as sessões, serão chamados para perfaze
rem a maioria dos membros da Camará os precisos immediatos em votos aos veradores. Si, no 
caso da ultima parte do § 3̂  do art.l8, se houver procedido a duas eleições para vereadores, 
aquelles immediatos serão os da primeira eleição. 

Só poderão ser channados, em taes casos, os immediatos em votos aos vereadores, até nu
mero igual ao dos vereadores de que a Camará se compuzer. 

§ 52 As Capiaras Municipaes continuarão a compor-se do mesmo numero de vereadores 
marcado na legislação vigente, com excepção das seguintes que terão: a do município da Corte, 
21 membros; as das capitães das Províncias da Bahia e Pernambuco, 17; as das capitães das do 
Pará, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Geraes, S. Paulo e S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, 13; e as das capitães das demais provindas, 11. 

Cada uma das mesmas Camarás terá um presidente e um vice-presidente, os quaes serão 
eleitos annualmente, na 1- sessão, pelos vereadores d'entre si. 

§ 62 As Camarás não poderão funccionar sem a presença da maioria de seus membros. 

Ao vereador que faltar á sessão, sem motivo justificado, será imposta a multa de 10$ nas 
cidades e de 5$ nas villas. 

ATL 23. A eleição dos juizes de paz continuará a fazer-se pelo modo determinado na legis
lação vigente, com as alterações feitas nesta lei. 

A furacão dos votos será feita pela Camará Municipal respectiva, quando a parochia ou 
o districto de paz estiver dividido em secções. 

ArL 24. As funcções de vereador e de juiz de paz são incompatíveis com as de empregos 
públicos retribuídos; e não podem SCT accumuladas com as de Senador, Deputado á Assembléa 
Geral e membro de Assembléa Legislativa Provincial, durante as respectivas sessões. 

Art 25. Feita a primeira eleição de Deputados á Assembléa Geral pelo modo estabelecido 
nesta lei, proceder-se-ha também á eleição das Camarás Municipaes e dos juizes de paz em todo 
o Império no primeiro dia útil do mez de julho, que se seguir, começando a correr o quatriennio 
no dia 7 de janeiro subsequente. 

ArL 26. Quando alguma villa fôr elevada, á categoria de cidade, a respectiva Camará Mu
nicipal continuará a funccionar com o numero de vereadores, que tiver, até á possa os que forem 
nomeados na eleição geral para o quatriennio seguinte. 

Art. 27. A disposição da ultima parte do n IV do § 1- do art. 17 não impede a eleição 
de Camarás e juizes de paz nos municípios, parochias e districtos de paz, que forem nova
mente creados, comtanto que o sejam dentro dos limites marcados para os districtos eleito-
raes. 

Art. 28. O juiz de direito da comarca continua a ser o funccionario competente para co
nhecer da validade ou nullidade, não só da eleição de vereadores e juizes de paz, mas também 
da ^ur^ão dos votos, decidindo todas as questões concernentes a estes assumptos, pela forma 
que dispõe a legislação vigente. 

§ l- Nas comarcas que tiverem mais de um juiz de direito competirão essas attribuições ao 
juiz de direito do l- districto criminal, ê, na sua falta, aos que deverem substituil-o. 

§ 2r Das decisões do juiz de direito sobre as eleições de vereadores e juizes de paz, em 
conformidade deste artigo, haverá recurso para a Relação do districto. O recurso será julgado, 
no prazo de 30 dias, por todos os seus membros presentes. 
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Parte Penal 

Art. 29. Além dos crimes contra o livre gozo e exercício dos direitos políticos do cidadão, 
mencionados nos arts. 100, 101 e 102 do Código Criminal, serão também considerados crimes 
os definidos nos paragraphos seguintes e punidos com as penas nelle estabelecidas. 

§ 1- Apresentar-se algum individuo com titulo eleitoral de outrem, votando ou pretenden
do votar: 

Penas: prisão de um a nove mezes e multa de 100$ a 300$000. 

Nas mesmas penas incorrerá o eleitor que concorrer para esta fraude, fornecendo o seu titulo. 

§ 2- Votar o eleitor por mais de uma vez na mesma eleição, aproveitando-se de alistamen
to múltiplo: 

Penas: privação do direito do voto activo e passivo por quatro a oito annos e multa de 
100$a300$000. 

§ 32 Deixar a autoridade competente de incluir no alistamento dos eleitores cidadão que, nos 
termos desta lei, tenha provado estar nas condições de eleitor, incluir o que não estiver em taes con
dições ou excluir o que não se achar comprehendido em alguns dos casos do § 5̂  do art. 8-; 

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

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

§ 4- Deixar a autoridade competente de preparar e enviar ao juiz de direito, nos termos do 
§ 8- do art. 6 ,̂ os requerimentos dos cidadãos que pretenderem ser alistados e as relações que os 
devem acompanhar: 

Penas: suspensão do emprego por um a três annos e multa de 300$ a 1:000$000. 

Nas mesmas penas incorrerá o empregado que occultar ou extraviar titulos de eleitor e do
cumentos, que lhe forem entregues, relativos ao alistamento. 

§ 5- Passar certidão, attestado ou documento falsos, que induza a inclusão no alistamento 
ou a exclusão: 

Penas: as do art. 129 § 8- do Código Criminal. 

Ao que se servir da certidão, attestado ou documentos falsos para se fazer alistar: 

Penas: as do art. 167 do Código Criminal. 

§ 6̂  Impedir ou obstar de qualquer maneira a reunião da mesa eleitoral ou da junta apura-
dora no logar designado: 

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

§ 1- Apresentar-se alguém munido de armas de qualquer natureza: 

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

Si as armas estiverem occultas: 

Penas dobradas. 

§ 82 Violar de qualquer maneira o escrutinio, rasgar ou inutilizar livros e papeis relativos 
ao processo da eleição: 

Penas: prisão com trabalho por um a três annos e multa de 1:000$ a 3:000$, além das pe
nas em que incorrer por outros crimes. 

§ 9- Occultar, extraviar ou subtrahir alguém o titulo do eleitor: 

Penas: prisão por um a seis mezes e multa de 100$ a 300$000. 
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§ 10. Deixar a mesa eleitoral de receber o voto do eleitor que se apresentar com o respec
tivo titulo: 

Penas: privação do voto activo e passivo por dous a quatro annos e multa de 400$ a 
1:200$000. 

§ 11. Reunir-se a mesa eleitoral ou ajunta apuradora fora do logar designado para a elei
ção ou apuração: 

Penas: prisão por seis a dezoito mezes e multa de 500$ a 1:500$000. 

§ 12. Alterarem o presidente e os membros da mesa eleitoral ou junta apuradora o dia e a 
hora da eleição, ou induzirem por outro qualquer meio, os eleitores em erro a este respeito: 

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

§ 13. Fazer parte ou concorrer para a formação de mesa eleitoral ou de junta apuradora 
illegitimas: 

Penas: privação do voto activo e passivo por quatro a oito annos e multa de 300$ a 
1:000$000. 

§ 14. Deixar de comparecer, sem causa participada, para a formação da mesa eleitoral; 
conforme determina o § 10 do art. 15: 

Penas: privação do voto activo e passivo por dous a quatros annos e multa de 200$ a 
600$000. 

Si por esta falta não se puder formar a mesa: 

Penas: privação do voto activo e passivo por quatro a oito annos e multa de 400$ a 
1:200$000. 

§ 15. O presidente da província que, por demora na expedição das ordens, der causa a se 
não concluírem em tempo as eleições: 

Penas: suspensão do emprego por seis mezes a um anno. 
§ 16. A omissão ou negligencia dos promotores públicos no cumprimento das obrigações, 

que lhes são impostas por esta lei, será punida com suspensão do emprego por um a três annos e 
multa de 300$ a 1:000$000. 

§ 17. As disposições dos arts. 56 e 57 do Código Criminal são applicaveis aos multados 
que não tiverem meios ou não quizerem satisfazer as multas. 

Art. 30. No processo e julgamento dos crimes previstos no artigo antecedente, ainda quan
do commetidos por pessoas que não são empregados públicos, se observarão as disposições do 
art. 25, § 1- e 5 ,̂ da Lei n .̂ 261 de 3 de Dezembro de 1841 e respectivos regulamentos. 

§ 1- Nestes processos observar-se-ha o disposto nos arts. 98 e 100 da Lei de 3 de Dezembro de 
1841, quanto ao pagamento de custas e sellos, e não serão retardados pela superveniencia de férias. 

As primeiras certidões serão passadas gratuitamente. 

§ 2- Aos promotores públicos das respectivas comarcas serão intimadas todas as decisões 
proferidas pelas autoridades competentes afim de promoverem a responsabilidade dos funccio-
narios que nella houverem incorrido ou requererem o que fôr de direito. 

Dec. 3. 029/81 ait. 18§32 
As expressões "por listas" e "quociente eleitoral" poderiam levar a equívoco, tão ligadas estão elas, em nossos dias, ao 
sistema proporcional. Mas, em verdade, o Império somente conheceu o sistema majoritário, de lista, com a variante do 
sistema majoritário-distrital, nos penodos de 1855/1875 e de 1881 até o final da monarquia. 
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Art. 31. Serão multados administrativamente quando deixarem de cumprir quaesquer das 
obrigações que lhes são impostas: 

§ 1- Pelo Ministro do Império na Corte e pelo Presidente nas províncias: 

I. Os juizes de direito e as Camarás Municipaes, funccionando como apuradores de actas 
de assembleas eleitoraes: na quantia de 100$ a 300$ os primeiros, e de 50$ a 200$ cada verea
dor. 

II. Os funccionarios e empregados públicos que deixarem de prestar as informações exigi
das para o alistamento dos eleitores: na quantia de 50$ a 200$000. 

§ 2- Pelos juizes de direito: 

I. As mesas eleitoraes: na quantia de 250$ a 500$, repartidamente pelos seus membros. 

II. Os presidentes das mesas eleitoraes ou seus substitutos, chamados para apuração de ac
tas de assembleas eleitoraes, que não comparecerem sem motivo justificado: na quantia de 50$ a 
200$ cada um. 

III. Os tabelliães incumbidos da transcripção de acta de apuração dos votos: na quantia de 
50$al00$000. 

§ 3- Pelas mesas eleitoraes: 

I. Os membros destas que não comparecerem, ausentarem-se ou deixarem de assignar a 
acta sem motivo justificado: na quantia de 50$ a 100$000. 

II. Os cidadãos convocados para a formação das mesmas mesas que não comparecerem ou 
que, tendo comparecido, não assignarem a acta: na quantia de 50$ a 100$000. 

III. Os escrivães de paz ou de subdelegacia de Policia, chamados para qualquer serviço em 
virtude desta lei: na quantia de 50$ a 100$000. 

§ 4S Da imposição das multas administrativas cabe recurso na Corte para o Governo, e nas 
províncias 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 executivamente. 

Disposições Geraes 

Art. 33. No caso de empate nas apurações ultimas de votos em qualquer eleição será pre
ferido o cidadão que fôr mais velho em idade. 

Art. 34. As Camarás Municipaes fornecerão os livros necessários para os trabalhos do 
alistamento dos eleitores e os de talões, devendo estes conter impressos os títulos de eleitor, 
bem como fornecerão os livros, umas e mais objectos necessários para a eleição. 

A importância desses hvros e demais objectos será paga pelo Governo, quando as Cama
rás não puderem, por falta de meios, satisfazer a despeza. 

No caso de não serem fornecidos pelas Camarás Municipaes os mencionados livros, sup-
prir-se-ha a falta por outros, que serão numerados e rubricados, com termo de abertura e encer
ramento, pelos juizes de direito ou juizes municipaes e pelos presidentes das mesas eleitoraes ou 
juntas apuradoras. 

Art. 35. Emquanto não estiver concluído definitivamente o primeiro alistamento geral dos 
eleitores, conforme se determina nesta lei, não haverá eleições para Deputados à Assembléa Ge
ral, salvo o caso previsto no art. 29 da Constituição, para Senadores, membros das Assembleas 
Legislativas Provinciaes, vereadores e juizes de paz. 
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o Governo poderá espaçar até ao último dia útil do mez de Dezembro de 1881 a eleição 
geral dos Deputados para a próxima legislatura. 

Art. 36. Em acto distincto ou não das instruções, que serão expedidas para a execução desta 
lei, o Governo colligirá todas as disposições das leis vigentes e dos diversos actos do Poder Executi
vo, relativos a eleições, que estejam em harmonia com a mesma lei e convenha conservar. 

Este trabalho será sujeito à approvação do Poder Legislativo no começo da primeira ses
são da próxima legislatura; e, depois de approvado, considerar-se-hão revogadas as leis e dispo
sições anteriores relativas a eleições, cessando desde que fôr publicado esse trabalho a attribui-
ção concedida ao Governo no art. 120 da Lei n̂  387 de 19 de Agosto de 1846. 

Art. 37. Ficam revogados as disposições em contrario. 

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó
cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 9 de Ja
neiro de 1881, 602 ja independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello 
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DECRETO N^ 7.981, DE 29 JANEIRO DE 1881 

Manda observar as instrucções para o primeiro alistamento dos eleitores 
a que se tem de proceder em virtude da Lei n- 3.029 de 9 de janeiro do corrente 
anno. 

Tendo ouvido a Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado, Hei por bem 
que, para o primeiro alistamento dos eleitores a que se tem de proceder em virtude da Lei n̂  
3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno, se observem as instruções que com este baixam, assig-
nadas pelo Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gócios do Império, que assim o tenha entendido e faça executar . Palácio do Rio de Janeiro em 
29 de Janeiro de 1881,60° da Independecia e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 

Instrucções para o primeiro alistamento de eleitores a que se tem de proceder em virtude da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro 
de 1881, e ás quaes se refere o Decreto desta data 

Das autoridades encarregadas do alistamento dos eleitores 

ArL 1- Os trabalhos do primeiro alistamento dos eleitores começarão no dia que fôr mar
cado pelo Ministro do Império na Corte e pelos Presidentes nas províncias. 

Art. 2- O alistamento dos eleitores, nas comarcas onde houver um só juiz de direito, será 
preparado em cada termo pelo respectivo juiz municipal, e definitivamente organizado pelo juiz 
de direito da comarca. 

Art 3- Quando houver mais de um termo sob a jurisdicção de um só juiz municipal for
mado, a este compete o preparo do alistamento nos termos de sua jurisdicção. 

No termo onde não residir o juiz municipal formado, o respectivo supplente Umitar-se-ha 
a receber os requerimentos e documentos que Ihé forem apresentados por aquelles que não pre
ferirem fazer a entrega ao dito juiz municipal, e a envial-os a este dentro de três dias, passando 
recibo dos requerimentos e documentos que receber. 

Art. 4- Nas comarcas especiaes de mais de um juiz de direiro, a estes compete o preparo e 
a organização do alistamento, cada um no respectivo districto criminal. 

Nas comarcas especiaes de um só termo, ao respectivo juiz de direito compete igualmente 
preparo e a organização do alistamento. 

Art. 5- Os juizes municipaes serão substituidos em suas faltas ou impedimentos pelo res
pectivo supplentes. 

Art. 6^ Nas comarcas que tiverem um só juiz de direito, será este substituído: 
1- Pelo juiz municipal effectivo da sede da comarca; 
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2- Pelos juizes municipaes effectivos dos outros termos da mesma comarca, preferindo 
nesta substituição os dos termos mais vizinhos aos dos mais remotos; 

3- Pelo juiz de direito da comarca mais vizinha, isto é aquella cuja sede fôr mais próxima 
do juiz impedido. 

Art. 7- Nas comarcas de mais de um juiz de direito, se substituirão; 
1- Uns pelos outros, conforme a regra geral de sua substituição; 
2- Pelos 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 único. Estas regras de substituição serão observadas de modo que os juizes de di

reito nunca sejam substituídos pelos supplentes dos juizes municipaes, ou dos juizes substitutos. 
Art. 8- O serviço do alistamento dos eleitores, que a lei incumbe ás autoridades judicia

rias, prefere a qualquer outro. 
Art. 9^ O Governo na Corte, e os Presidentes nas províncias, em actos especiaes, declara

rão quaes os termos e comarcas mais vizinhos, afim de estabelecer-se a ordem das substituições, 
conforme prescrevem o art 6̂  ns. 2^ e 3^ e o art. 7- n- 3^ 

Dos eleitores 

Art. 10 São eleitores todos os cidadãos brazileiros, que se acharem no gozo dos direitos 
políticos, e provarem as condições exigidas para o exercício do direito de votar. 

Art. 11. São cidadãos brazileiros; 
I. Os que no brazil tiverem nascido, quer sejam ingénuos ou libertos, ainda que o pai seja 

estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço da sua nação. 
II. Os filhos de pai brazileiro e os illegitimos de mãi brazileira, nascidos em paiz estran

geiro, que vierem estabelecer domicilio no Império. 
ni. Os filhos de pai brazileiros, que estivesse em paiz estrangeiro em serviço do Império, 

embora elles não venham estabelecer domicilio no Brazil. 
IV. Todos os nascidos em Portugal e suas possessões, que, sendo já residente no Brazil na 

época em que se proclamou a Independência nas províncias onde habitavam, adhenram a esta 
expressa ou tacitamente pela continuação da sua residência. 

V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua religião. 
Art. 12. Perde o direito de cidadão brazileiro: 
I. O que se naturalisar em paiz estrangeiro. 
n . O que, sem licença do Imperador, aceitar emprego, pensão ou condecoração de qual

quer governo estrangeiro. 
in. O que fôr banido por setença. 
ArL 13. Suspende-se o exercício dos direitos políticos: 
I. Por incapacidade physíca ou moral, legalmente verificada. 
II. Por sentença condemnatoria a prisão ou degredo, emquanto durarem os seus effeitos. 
Art. 14. São requesitos legaes para o exercício do direito de voto, além do gozo dos direitos 

políticos: 
I. Ter o cidadão vinte e cinco annos ou mais de idade, salvo os casados e officíaes milita

res que forem maiores de vinte e um annos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras. 
n. Ter renda líquida annual não inferior a 200$000 por bens de raiz, industria, commercio 

ou emprego. 
ArL 15. São excluídos do direito de votar: 
I. Os filhos-famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo si servirem ofScios públicos. 
n. Os criados de servir, em cuja classe não entram os guardas-lívros e primeiros caixeiros 
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das Casas de commercio, os criados da casa Imperial que não forem de galão branco, e os admi
nistradores das fazendas ruraes e fabricas. 

ni. Os religiosos e quaesquer que vivam em communidade claustral. 
rv. As praças de pret do exercito, da armada e dos corpos policiaes. Na designação de 

corpos policiaes se comprehendem todos os indivíduos alistados para o serviço de policia, qual
quer que seja a sua denominação. 

V. Os serventes das repartições e estabelecimentos pubUcos. 

Do processo do alistamento dos eleitores 

ArL 16. No dia marcado para começarem os trabalhos do primeiro alistamento dos eleito
res, os juizes municipaes e os juizes de direito, encarregados de seu preparo, expedirão editaes 
convidando os cidadãos, que pretendam ser inscriptos no registro eleitoral, a requerel-o no prazo 
improrogavel de trinta dias. 

ArL 17. Os editaes mencionarão os dias, hora e logar para a apresentação dos requerimen
tos e serão affixados em logares públicos, e publicados pela imprensa, onde a houver. 

Dos protocoUos das audiências constará o dia de expedição dos editaes. 
ArL 18. Nenhum cidadão será incluído no alistamento dos eleitores, sem que o requeira 

singularmente, por si ou por procuração, sendo o requerimento assignado pelo próprio indivi
duo, quando souber ler e escrever, ou pelo procurador; e quando não souber ler e escrever, por 
um individuo a seu rogo. 

Os juizes de direito e municipaes serão ex-officio incluídos no alistamento da parochia do 
seu domicilio. 

ArL 19. Cada cidadão no requerimento que ^resentar declarará a parochia, o districto de 
paz e o quarteirão de seu domicilio, provando com documentos as condições indispensáveis 
para que possa ser inscripto no respectivo registro eleitoral. 

Paragrapho único. As certidões e outros documentos exigidos para o alistamento dos elei
tores são isentos de sello e de quaesquer outros direitos. 

ArL 20. A posse não contestada dos direitos políticos, não havendo prova em contrario, é 
sufficiente para que o cidadão, si tiver os demais requisitos para eleitor, seja comprehendido no 
alistamento. 

Entende-se provada a dita posse pelo exercido anterior dos direitos políticos e de quaes
quer cargos públicos. 

ArL 21. A idade será provada por meio de certidão de b^tismo ou por qualquer outro do
cumento authentico que legalmente a substitua. 

Será dispensada esta prova quando o cidadão se achar comprehendido em alguma das 
classes a que se refere o a r L H n ^ l e o a r L S ó destas intrucções. 

ArL 22. Os juizes municipaes e os juizes de direito são obrigados a passar recibo dos re
querimentos, e dos documentos que os acompanham, podendo o recibo ser impresso para so
mente ser assignado pelo juiz. 

ArL 23. Os despachos para apresentação de documentos serão proferidos em prazo nunca 
maior de dez dias, contados da data da entrega do requerimento. 

Estes despachos serão lançados nos próprios requerimentos e publicados por edital. 
ArL 24. Para apresentação dos documentos será marcado no despacho do requerimento e 

no edital a que se refere o artigo antecedente o prazo de vinte dias. 
ArL 25. Findo este ultimo prazo, os juizes municipaes, dentro de vinte dias, enviarão aos 

juizes de direito todos os requerimentos acompanhados de duas relações, organizadas por muni
cípios, parochias, districtos de paz e quarteirões, com os nomes dos indivíduos que requereram 
collocados por ordem alphabetica nos quarteirões de seus domicílios. 
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Art. 26. Dessas duas relações, uma conterá os nomes dos cidadãos que exhibirem os docu
mentos legaes na devida forma, e outra os nomes dos que não instruíram devidamente os seus 
requerimentos, por não terem juntado os documentos legaes, ou por tel-os juntado defeituosos, 
declarando-se quaes as faltas e defeitos. 

Em ambas as relações farão os juizes municipaes as observações que julgarem convenien
tes para esclarecimento dos juizes de direito. 

Art 27. Os juizes de direito no mesmo dia em que receberem os requerimentos prepara
dos pelos juizes municipaes, ou no immediato, publicarão editaes convidando os cidadãos a que 
no prazo de dez dias requeiram para juntar a seus requerimentos, vindos do juizo municipal. Os 
documentos exigidos naquelle juizo, ou outros que melhor provem o seu direito, quando não o 
tenham podido fazer em tempo próprio. 

Estes requerimentos não poderão ser admittidos sem que venham informados pelos juizes 
municipaes, o que estes farão no prazo de três dias, contados da data do recebimento dos mes
mos. 

Art 28. Dentro do mesmo prazo não somente os juizes municipaes, mas quaesquer outras 
autoridades, empregados e repartições publicas são obrigados a prestar aos juizes de direito as 
informações e esclarecimenstos, e a fomecer os documentos que lhes forem requisitados. 

Art 29. Passados os dez dias a que se refere o art. 27, e dentro de quarenta e cinco, conta
dos da data do edital de que trata o mesmo artigo, os juizes de direito, por despachos fundamen
tados, proferidos nos próprios requerimentos, julgarão provado ou não o direito de cada cidadão 
de ser reconhecido eleitor. 

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

Art 31. A parochia do domicilio é aquella em que o cidadão reside habitualmente. 
Na palavra domicílio não se comprehendem os escriptorios para exercício da advocacia, 

da medicina ou de qualquer outra profissão. 
Art. 32. Depois do julgamento definitivo de que trata o art. 29, haverá um prazo de 

vinte dias, dentro do qual serão extrahidas cópias do alistamento geral da comarca, sendo 
uma para ser remettida na Corte ao Ministro do Império, e nas providas aos Presidentes, e 
tantas outras quantos forem os tabelliães da sede da comarca, encarregados do registro dos 
eleitores. 

Art 33. Além das cópias do artigo antecedente, se extríihirão cópias dos alistamentos rela
tivos a cada um dos municípios, que não forem o da cabeça da comarca, afim de serem enviadas 
aos juizes municipaes, para que as façam publicar por edital em cada um dos municípios e regis
trar por tabellião ou quem suas vezes fizer. 

No município da sede da comarca o edital do respectivo alistamento será publicado pelo 
juiz de direito. 

Art 34. Além das precedentes serão extrahidas tantas cópias parciaes do alistamento 
quantas forem as parochias, districtos de paz, secões de parochias e de discrictos de paz, onde de 
conformidade com a Lei n̂  3029 de 9 de janeiro do corrente anno se tiverem de constituir mesas 
de assembléas eleitoraes. Estas cópias serão opportunamente remettidas aos juizes de paz mais 
votados, que entregarão aos presidentes das mesas eleitoraes nas secções de parochia e de dis-
tricto de paz aquellas que forem relativas ao alistamento dos eleitores destas secções. 

O juiz de direito na sede da comarca e os juizes municipaes effectivos nos outros termos, 
designarão d'entre os escrivães e tabelliães quem deva fazer este serviço, ficando a seu cargo 
mandal-o executar por dous, três ou por todos estes serventuários. 

Art 35. Todos as cópias de que tratam os três artigos precedentes, serão assignadas pelo 
juiz de direito e pelo mesmo rubricadas em cada uma das folhas. 
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Art. 36. Nas comarcas onde, segundo o disposto no art. 4-. destas instrucções e art. 6̂  § 2-
da Lei n- 3.029 de 9 de janeiro do corrente anno, os juizes de direito tiverem a seu cargo o pre
paro e a definitiva organização do alistamento, logo que se houver terminado o prazo a que se 
refere o art. 24, os juizes de direito marcarão aos interessados o prazo de dez dias destinado a 
comprovação de provas e juntada de documentos, segundo dispõe o art. 27, e dentro de quarenta 
e cinco dias, nos quaes se computarão aquelles dez, darão os despachos definitivos, a que se re
fere o art. 29. 

Art. 37. Proferidos os despachos definitivos relativamente ao alistamento dos eleitores de 
cada um dos districtos, onde os juizes de direito exercem jurisdicção criminal, serão extrahidas 
as cópias respectivas, afim de serem remettidas ao juiz de direito do primeiro desses districtos, o 
qual ordenará o registro nos termos do art. 33. 

O edital do alistamento em cada districto criminal será publicado pelo respectivo juiz de 
direito. 

Art. 38. Os requerimentos ficarão archivados no respectivo cartório, depois do depacho 
definitivo, e ás partes se entregarão somente os documentos originaes que forem requeridos, fi
cando traslado. 

Art. 39. As decisões dos juizes de direito sobre a inclusão dos cidadãos no alistamento dos 
eleitores, ou a sua exclusão deste, serão definitivas. 

Delias, porém, terão recurso para a Relação do districto, sem effeito suspensivo: 1- os ci
dadãos não incuidos e os excluídos, requerendo cada um de per si; 2- qualquer eleitor da comar
ca, no caso de inclusão indevida de outro, referindo-se cada recurso a um só individuo. 

Estes recursos serão interpostos no prazo de 30 dias, quanto ás inclusões ou não inclusões, 
e em todo o tempo, quanto às exclusões. 

Da prova da renda 

Art. 40. Na prova da renda exigida para ser eleitor serão estrictamente observadas as pres-
cripções da Lei n̂  3.029 de 9 de janeiro do corrente anno. 

Art. 41. Si a renda provier de bens de raiz, examinar-se-ha si estão elles ou não sujeitos ao 
imposto predial ou decima urbana. 

Art. 42. No caso do immovel ser urbano, e estar sujeito a este imposto, a renda será prova
da por algum dos seguintes modos: 

1- Certidão da competente repartição fiscal de estar o immovel averbado com valor locati
vo annual não inferior a 2005000; 

2- Recibo de pagamento daquelle imposto sobre a base do mesmo valor locativo não infe
rior a 2005000. 

Art. 43. Quando o immovel não se achar na demarcação do imposto predial ou decima ur
bana, ou não estiver sujeito a este imposto, si consistir em terrenos de lavoura ou de criação ou 
em quaesquer outros estabelecimentos agrícolas ou ruraes, se examinará si é ou não occupado 
pelo próprio dono. 

§ \- Quando fór occupado pelo próprio dono, o rendimento será computado na razão de 
6% sobre o valor do immovel, verificado por titulo legitimo de propriedade ou posse, ou por 
sentença judicial que as reconheça. 

§ 2- Quando o immovel não fór occupado pelo próprio dono seu rendimento será também 
calculado na razão de 6% sobre o valor, sendo este verificado pelo modo estabelecido neste arti
go ou á vista do preço do aluguel ou arrendamento. 

§ 3 - 0 preço do aluguel ou arrendamento será provado pela exhibição do respectivo con
trato, lançado em livro de notas, pelo menos quatro mezes antes do dia marcado para começo do 
primeiro alistamento. 
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§ 4- Para que os contratos constituam prova da renda do immovel é necessário que expres
samente declarem o preço do aluguel ou arrendamento. 

Art. 44. A renda proveniente de industria ou profissão será provada pelos seguintes modos: 
I. Certidão de estar o cidadão matriculado como negociante, pelo menos desde quatro me-

zes antes do dia marcado para começo do primeiro alistamento. 
II. Certidão de estar o cidadão desde o mesmo tempo inscrito no registro do commercio 

em alguma das seguintes classes: 
1-Corretor; 
22 Agente de leilões; 
3- Administrador de trapiche; 
4^ Capitão de navio; 
5- PUoto de carta; 
6r Guarda-livros ou 1- caixeiro de casa commercial; 
7- Administrador de fabrica industrial. 
Art. 45. Para que os guardas-livros, ou l^s caixeiros de casa commercial e administradores 

de fabrica industrial sejam alistados, é necessário provarem que a casa commercial ou fabrica 
industrial tem o fundo capital realizado ou effectivo não inferior a 6:800$000. 

ArL 46. O fundo capital será provado pelos seguintes modos: 
1- Si o estabelecimento pertencer a companhia ou sociedade mercantil - com certidão do 

registro do commercio, que prove se achar inscripto o contrato da sociedade ou estatutos da 
companhia, pelo menos quatro mezes antes do dia do começo do primeiro alistamento; 

2- Si o estabelecimento não pertencer a companhia ou sociedade mercantil-com certidão 
que demonstre o quantum do fundo capital, passada por official publico, á vista do ultimo balan
ço da casa commercial ou fabrica, extrahido do respectivo livro, o qual deverá ser exhibido ao 
official publico que tiver de passar a certidão. 

Art. 47. Constitue também prova legal da renda proveniente de industria ou profissão: 
I. Certidão extrahida de qualquer repartição fiscal, geral ou provincial, de haver o cidadão 

pago, pelo menos quatro mezes antes do dia do começo do primeiro alistamento, imposto de in
dustria ou profissão, ou outro fundado no valor locativo do immovel urbano ou rural, sendo 
qualquer destes impostos não inferior: a 24$0{X), annuaes, no município da Corte; a 12$000, nas 
outras cidades; e a 6$0(X), nos demais logares do Império. 

II. Certidão da repartição fiscal competente, de possuir o cidadão fabrica ou outro estabe
lecimento industrial ou rural, cujo fiindo capital seja, pelo menos, 3:400$0{)0. 

A prova da existência do fundo capital será a mesma estabelecida no artigo antecedente. 
EQ. Certidão da respectiva repartição fiscal, de possuir o cidadão estabelecimento com

mercial, de fundo cq)ital não inferior a 3:4OO$000, e de ter pago, pelo menos quatro mezes an
tes, o imposto de industria e profissão. 

E applicavel a este caso o que já está determinado para provar-se em casos semelhantes o 
fundo capital. 

ArL 48. E prova legal da renda proveniente de emprego publico: 
I. Certidão de Thesouro Nacional e das Thesourarias de Fazendas geraes e provinciaes, 

pela qual se mostre que o cidadão percebe annualmente vencimento não inferior a 200$000, por 
emprego que dê direito á aposentação. 

II. Certidão das Camarás municipaes, quanto aos que nellas exercem empregos, provando 
que o empregado aufere vencimento annual não inferior a 200$000, e que tem direito á aposen
tação. 

in. Certidão das mesmas repartições, quanto aos empregados geraes, provinciaes e muni
cipaes, e officiaes do exercito, da armada, dos corpos policiaes, e honorários, que percebam dos 
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cofres geraes, provinciaes ou municipaes, por aposentação, jubilação, reforma ou pensão, venci
mentos annuaes não inferior a 200$000. 

rv. Certidão de locação dos officios de justiça, pela qual se prove que o respectivo serven
tuário tem rendimento annual não inferior a 200$000. 

Art. 49. O direito á aposentação se provará á vista das leis geraes ou provinciaes que te
nham determinado as respectivas condições, organizado os serviços ou creado os empregos. 

Art. 50. Serão alistados eleitores, embora sem direito expresso á aposentação, os emprega
dos das secretarias do Senado, da Camará dos Deputados e das Assembléas Legislativas Provin
ciaes, comtanto que exhibam titulo de nomeação effectiva, e certidão de que têm vencimentos 
não inferiores a 200$ por ano. 

Art. 51. Também é renda legalmente reconhecida, como condição do direito de voto, a 
proveniente: 1- - de titulos da divida publica, geral ou provincial; 2- - de acções de bancos e 
companhias, legalmente autorizados; 3- - de deposito nas caixas económicas do Governo. 

Art. 52. Prova-se a renda proveniente de titulos da divida publica geral ou provincial -
com certidão authentica de possuir o cidadão, desde quatro mezes antes do dia do começo do 
primeiro alistamento, em seu nome ou no da mulher, si fôr casado, titulos desta espécie, cujo ju
ros produzam annualmente renda não inferior a 200$000. 

Art. 53. E prova de renda provenienie de acções de bancos e companhias - certidão authentica 
de possuil-as o cidadão, pelo menos desde quatro mezes antes do dia do começo do primeiro alista
mento, em seu nome ou no da mulher, si fôr casado, em numero e valor tal que no ultimo dividendo 
tenham produzido juros correspondentes a uma renda annual não inferior a 200$000. 

Art. 54. Somente se considerarão titulos de renda, para conferir o direito de votar, as acçõ
es de bancos e companhias que, sendo nacionaes, estejam legalmente constituídos, e estrangei
ros, competentemente autorizados a funccionar no Império. 

Art. 55. A renda proveniente dos depósitos em caixas económicas do Governo se provará 
por meio dos respectivos conhecimentos, ou de certidões authenticas que mostrem que o deposi
to se effectuou em nome do cidadão ou no da mulher, si fôr o casado, pelo menos desde quatro 
mezes antes do dia do começo do primeiro alistamento, e que produza annualmente rendimento 
não inferior a 200$000. 

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

I. Ministros e Conselheiros de Estado; Bispos; Presidentes de provinda e respectivos se
cretários. 

II. Senadores, Deputados á Assembléa Geral e membro das Assembléas Legislativas Pro
vinciaes. 

m. Magistrados perpétuos ou temporários; secretario do Supremo Tribunal de Justiça e 
secretários das Relações; promotores públicos; curadores geraes de orphãos; chefes de policia e 
seus secretários; delegados e subdelegados de policia. 

rv. Clérigos de ordens sacras. 
V. Directores do Thesouro Nacional e inspectores das Thesourarias de Fazenda geraes e 

provinciaes; procuradores fiscaes e dos Feitos da Fazenda; inspetores das Alfandegas e chefes 
de outras repartições de arrecadação. 

VI. Directores das Secretarias de Estado; inspector das terras publicas e colonisação; di
rector geral e administradores dos Correios; director geral e vice-director do telegraphos; ins
pectores ou directores das obras publicas geraes ou provinciaes; directores das estradas de ferro 
pertencentes ao Estado, e chefes de quaesquer outras repartições ou estabelecimentos públicos. 

Vn. Empregados do corpo diplomático ou consular, que estiverem no Império. 
VIU. Officiaes do exercito, da armada e dos corpos policiaes. 
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DC. Directores, lentes e professores das faculdades, academias e escolas de instrucção supe
rior; inspectores geraes ou directores da instrucção publica na Corte e nas províncias; directores ou 
reitores de institutos, collegios ou outros estabelecimentos públicos de instrucção, e respectivos pro
fessores; professores públicos de instrucção primaria por titulo de nomeação effectiva ou vitalícia 

X. Os habilitados com diplomas scientificos ou litterarios de qualquer faculdade, acade
mia, escola ou instituto nacional ou estrangeiro, legalmente reconhecidos. 

XI. Os que, desde mais de quatro mezes antes do primeiro alistamento, dirigirem casas de 
educação ou ensino, frequentadas por 20 ou mais alumnos, o leccionarem nas mesmas casas. 

Xn. Os juizes de paz e vereadores effectivos do quatriennio de 1877-1881 e do seguinte; e 
os cidadãos qualificados jurados na revisão feita no anno de 1879. 

ArL 57. Os cidadãos a que se refere o artigo antecedente, desde que o requererem, serão 
alistados, uma vez que estejam comprehendidos em alguma 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- m do art. 56 são unicamente os 
effectivos que tenham solicitado seus titulos, prestado juramento e exercido os cargos. 

Art. 59. Servirá de prova aos cidadãos comprehendidos no n̂  XI do art. 56 certidão passada 
pelo inspector ou director da instrucção publica ou por quem suas vezes fizer, na Corte e nas 
províncias. 

Art. 60. Os juízes de paz e vereadores a que se refere o n̂  Xn do art. 56 serão alistados á 
vista de certidão de que foram eleitos, prestaram juramento, entraram em exercício e a respecti
va eleição não foi posteriormente annullada. 

Art. 61. A prova de estar comprehendido na lista dos jurados pela revisão de 1879 será 
dada mediante certidão do escrivão do Jury. 

Art. 62. O cidadão que não puder provar a renda por algum dos meios determinados nos 
artigos antecedentes, será admittido a fazel-o em processo singular e summario requerido ao juiz 
de direito da comarca, e, quando esta tiver mais de um, a qualquer delles. 

Mediante este processo singular e summario, será declarado que tem a renda legal o cida
dão que provar que desde quatro mezes pelo menos antes do dia do começo do primeiro alista
mento, reside, com economia própria, em prédio cujo valor locativo annual, por elle pago, seja: 

I. De 400$000 na cidade do Rio de Janeiro. 
II. De 300$000 nas cidades de Belém do Pará, S. Luiz do Maranhão, Recife, Bahia, Nic-

theroy, S. Paulo e Porto Alegre. 
ni. De 200$000 nas demais cidades. 
IV. De 100$000 nas villas e outras povoações. 
Art. 63. Será igualmente declarado que tem a renda legal o cidadão que provar que, desde qua

tro mezes pelo menos antes do dia do começo do primeiro alistamento na respectiva província, to
mou por arrendamento terrenos de lavoura ou de criação, ou quaesquer outros estabelecimentos agrí
colas ou ruraes, cujo valor locativo annual, por elle pago, seja de 200$000 pelo menos. 

Art. 64. Na petição inicial o requerente declarará o logar de sua morada, especificando o 
município, parochia, districto, quarteirão, rua, numero do prédio, si fôr urbano, tempo de resi
dência no prédio, e, si o occupa por contrato de aluguel ou arrendamento, o nome do proprietá
rio. 

Art. 65. A petição virá acompanhada dos documentos legaes comprobatórios do valor lo
cativo do prédio, os quaes são os seguintes: 

I. Sendo o prédio sujeito a imposto predial ou decima urbana, certidão de repartição fiscal, 
de que conste sua averbação com o referido valor locativo. 

II. Não sendo o prédio sujeito ao dito imposto, contrato de arrendamento ou aluguel cele
brado por escriptura publica, com a data de quatro mezes antes do dia do primeiro alistamento, 

243 



ou por escripto particular, lançado com igual antecedência em livro de notas, havendo expressa 
declaração do preço do arrendamento ou aluguel. 

III. A falta dos documentos, a que se referem os números antecedentes, será supprida por 
titulo de dominio ou posse, ou por sentença judicial que os reconheça, provando que o ultimo 
dono do prédio o adquiriu por preço, sobre o qual computando-se seu rendimento na razão de 
6%, se verifique que produz annualmente a importância declarada nos arts. 62 e 63. 

IV. Quanto aos terrenos de lavoura ou criação e outros estabelecimentos agrícolas ou ru-
raes, a prova será o contrato de arrendamento por escriptura publica, celebrado pelo menos qua
tro mezes antes, havendo expressa declaração do preço. 

ArL 66. E substancia] neste processo que ás provas acima exigidas se addicione o recibo 
do propríetário do prédio, terreno, ou estabelecimento, com data não anterior a um mez, provan
do estar pago até então do preço do arrendamento ou aluguel. 

Art. 67. O juiz de direito, recebendo a petição, examinará si vem acompanhada dos docu
mentos legaes, para neste caso dar-lhe andamento, e no outro mandar juntar os documentos. 

Art. 68. Instruída a petição, será distríbuida e autoada, 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 conveniente a bem da justiça e esclarecimento da verdade. 

Art. 69. Subindo os autos á conclusão, o juiz deferirá ou não o requerimento do promotor, 
ordenando as diligencias de caracter summario, e julgará afinal, em sentença fundamentada, no 
prazo de quinze dias, contado do em que houver sido apresentada em juizo a petição. 

Nenhum processo comprehenderá mais de um cidadão e nelle não terá logar pagamento 
de sello nem de custas, excepto as dos escrivães que serão cobradas pela metade. 

Art. 70. No caso de falta ou impedimento no julgamento destes processos será o juiz de 
direito substituído: 

I. Nas comarcas de um só juiz de direito: 1- pelo juiz municipal effectivo da sede da co
marca; 2- pelos juizes municipaes effectivos dos outros termos da mesma comarca, que forem 
mais vizinhos. 

II. Nas comarcas de mais de um juiz de direito: 1- pelos outros juizes de direito conforme 
a regra geral de sua substituição; 2- pelos juizes substitutos formados, de conformidade com a 
mesma regra 

Paragrapho único. Si 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 voluntário, com effeito devoluti
vo, interpos'.o para a Relação do districto, dentro de dez dias de sua publicação: 

I. Pelo próprio interessado ou seu procurador, quando não fôr admiltida a prova da 
renda. 

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

Dos Recursos 

Art. 72. Os recursos de que tratam os arts. 39 e 71 serão interpostos por meio de requeri
mento ao juiz de direito, que os mandará tomar por termo. 

Interpondo estes recursos, os recorrentes allegarão as razões e juntarão os documentos que 
entenderem ser a bem de seu direito. 

No prazo de 10 dias, contados do recebimento dos recursos, os juizes de direito reforma
rão ou confirmarão as suas decisões, e, no ultimo caso, o recorrente fará seguir o processo para a 
Relação, sem acrescentar razões nem juntar novos documentos. 

Art. 73. A certidão da sentença de admissão determinará a inclusão no alistamento do in
dividuo que a tiver obtido, si o alistamento não estiver encerrado. 
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Art. 74. Os recursos serão julgados pela Relação no prazo de trinta dias; contados da data 
do seu recebimento, por todo o Tribunal, não podendo em caso algum o dito prazo ser interrom
pido por motivo de férias. Si não forem providos dentro do referido prazo ter-áe-ha por firme e 
irrevogável a decisão do juiz de direito. 

Art. 75. No julgamento destes recursos não será admittida suspeição dos juizes, salvo nas 
hypotheses expressas no art. 61 do Código do Processo Criminal, com applicação ao caso, a sa
ber: 1- inimizade capital; 2- amizade intima; 3- parentesco consanguíneo ou affim até o 2-
gráo. 

ArL 76. Serão também observadas as disposições do Decreto Legislativo n̂  2.675 de 20 
de Outubro de 1875 e das respectivas Instrucções de 12 de Janeiro de 1876, sobre os recursos, 
na parte não alterada pela Lei n- 3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno. 

Do Registro do Alistamento dos Eleitores 

Art 77. O alistamento dos eleitores será registrado, em livros próprios a cargo dos tabel-
liães, e, na sua falta, de escrivães de paz, para tal fim designados. 

Art. 78. Haverá um registro geral por comarca, e outros especiaes por municípios, não 
comprehendendo o da sede da comarca. 

Art. 79. O registro geral da comarca ficará a cargo do tabellião ou tabelliães da cidade ou 
villa, cabeça da comarca. 

Art 80. Quando na cidade ou villa, sede da comarca, houver mais de um tabellião, e o juiz 
de direito, á vista do numero das parochias, julgar conveniente a divisão do trabalho do registro, 
o encarregará a dous ou mais tabelliães, distribuindo os alistamentos das parochias ou districtos 
de paz e designando os que ficarem a cargo de cada um delles. 

Art. 8 1 . 0 registro dos alistamentos dos municípios que não forem sede de comarca, será 
ordenado pelos juizes municipaes, e ficará a cargo do respectivo tabellião; podendo ser distri
buído pelo modo estabelecido no artigo antecedente, quando houver mais de um tabellião, e o 
juiz municipal julgar conveniente a divisão do trabalho. 

Art. 82. Nos municípios onde não houver tabellião, o registro ficará a cargo do escrivão 
ou escrivães de paz, designados pelo juiz municipal. 

Art. 83. Os registros, tanto o geral como os parciaes, ficarão concluídos dentro de quaren
ta dias, contados da data do recebimento das cópias dos alistamentos pelos tabelliães ou escrivã
es de paz, sendo este trabalho feito de preferencia a qualquer outro. 

Art. 84. Os tabelliães e escrivães de paz, encarregados do registro, são obrigados a accusar 
immediatamente o recebimento das cópias do alistamento, declarando a data em que as recebe
rem, bem como a devolver-as aos juizes de direito e municipaes, de quem as houverem recebi
do, com a declaração do dia em que ficou terminado o registro. 

As cópias dos alistamentos serão recolhidas aos archivos dos respectivos juizos, ficando a 
cargo e sob a responsabilidade de um dos seus escrivães. 

Art. 85. O registro será feito em livros fomecidos pela respectiva Camará Municipal, aber
tos e encerrados pelo juiz de direito na sede da comarca, e pelos juizes municipaes nos outros 
municípios; sendo pelos mesmos juizes numeradas e rubricadas as suas folhas, e escripturados 
segundo o modelo junto, sob n- 1. 

Art. 86. As Camarás Municipaes fornecerão os livros á requisição dos juizes de direito no 
município da sede da comarca, e nos outros á requisição dos juizes municipaes. 

Art. 87. Quando as Camarás Municipaes não puderem fornecer os livros por falta de 
meios, serão elles fomecidos pelo Governo, providenciando o Ministro do Império na Corte, e 
os Presidentes nas provindas, de modo que a falta dos ditos livros não embarace os trabalhos do 
alistamento e registro dos eleitores. 

245 



Da Expedição e Entrega dos Títulos de Eleitor 

Art. 88. Ao cidadão reconhecido eleitor é garantido o direito de votar, por meio de um ti
tulo extrahido do alistamento geral da comarca e assignado pelo juiz de direito, que tiver organi
zado o mesmo alistamento. 

Art. 89. Os títulos de eleitor serão impressos conforme o modelo junto, sob n̂  2, em livros de 
talão, e conterão, além da indicação da provinda, comarca, município, parochia, districto de paz 
e quarteirão, o nome, idade, filiação, estado, profissão, domicilio e renda do eleitor, salvas as 
excepções do art 56, a circumstancia de saber ou.não ler e escrever e o numero e data do alista
mento. 

Art 90. Os juizes de direito, além de assignarem os titulos, rubricarão os talões donde fo
rem cortados, em cada um dos quaes se escreverá o numero do titulo, o nome do cidadão, a pa
rochia e o districto de paz a que pertencer. 

Este trabalho será feito conjunctamente com o da extracção das cópias de que tratam os 
arts. 32, 33 e 34, ou em acto seguido, de modo que rio prazo de trinta dias da terminação do alis
tamento sejam os mencionados titulos remettidos aos juizes municipaes afim de distribuil-os aos 
eleitores. 

Art 91. Quarenta e oito horas depois de receber os titulos, o juiz municipal, por meio de 
edital affixado em logar publico e reproduzido na imprensa, onde a houver, marcará o prazo de 
quarenta dias, dentro do qual os eleitores comprehendidos nos alistamentos do municípios ou 
municípios de sua jurisdicção pessoalmente irão recebel-os no logar para este fim designado, 
das dez horas da manhã até ás quab'o da tarde. 

Art. 92. Quando houver mais de um termo sob a jurisdicção de um só juiz municipal, e este 
fará a entrega dos titulos no termo de sua residência, e os seus supplentes nos outros termos. 

Art 93. Nas comarcas especiaes a entt̂ ega dos titulos compete aos juizes de direito que ti
verem organizado o alistamento, os quaes expedirão os editaes a que se refere o art. 91, logo que 
estejam concluídos os trabalhos de que trata o art. 90. 

Art. 94. O logar designado para a entrega dos titulos será de preferencia a sala do edifcio 
publico destinada para as audiências dos juizes encarregados da entrega, e somente na falta da-
quella a casa de sua residência. 

Art. 95. Não é permittido ao eleitor fazer-se representar por procurador no recebimento do 
titulo, que será enfi-egue á própria pessoa, a qual passará recibo em livro especial, para este fim 
destinado, com sua assignatura, quando souber e puder escrever, e na hypothese contraria por 
outrem que ella indicar. 

Art 96. Esgotado o prazo de quarenta dias, destinado á entrega dos titulos, os que não 
tiverem sido procurados serão remettidos pelo juiz competente aos tabelliães, ou escrivães 
de paz encarregados do registro dos eleitores a quem pertençam, acompanhados dos livros de 
recibos. 

Art. 97. Estes titulos e livros ficarão sob a guarda e responsabilidade dos ditos tabelliães 
ou escrivães, que os irão distribuindo á medida que forem solicitados, sendo as assignaturas dos 
titulos e recibos escriptas perante o tabellião ou escrivão. 

Art. 98. Quando os juizes encarregados da entrega dos titulos a recusarem ou demorarem 
por qualquer motivo, o eleitor poderá recorrer: 

1- Si o juiz recusante fôr o municipal, para o juiz de direito; 
2- Sendo o recusante o juiz de direito, para o Ministro do Império na Corte, e para os Pre

sidentes nas provindas. 
Art. 99. O Ministro do Império, Presidente de provinda, ou juiz de direito, logo que lhe 

fôr apresentado algum requerimento de recurso, ordenará que dele e dos documentos se tire có-
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pia, que ficará em seu poder; e dentro de vinte e quatro horas, contadas da presentação, manda
rá, por despacho lançado no próprio requerimento, que responda o juiz recorrido, o qual deverá 
fazel-o dentro de igual prazo, contado da hora do recebimento do recurso para informar, certifi
cada pelo agente do Correio ou pelo official de justiça encarregado da entrega 

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

Art. 101. Quando a recusa ou demora da entrega do titulo fôr commettida pelos tabelliães, 
ou escrivães de paz, haverá recurso, pelo modo estabelecido, para o juiz de direito, si o tabellião 
fôr da sede da comarca, e para o juiz municipal nos outros termos. 

Nas comarcas de mais de um juiz de direito, poderá o recurso SCT interposto para o juiz que 
houver organizado o alistamento, ou para o que tiver mandado registral-o, á escolha do eleitor. 

Art. 102. Quando o eleitor perder o seu titulo, poderá requerer a expedição de novo ao juiz 
de direito que tiver organizado o alistamento. 

Art 103. Para ser expedido novo titulo é preciso que o eleitor prove: 1̂  que é o próprio a 
quem foi expedido o titulo perdido; 2- que está alistado como eleitor. 

Art. 104. A perda do titulo e a identidade de pessoa serão provadas por meio de justifica
ção, precedendo audiência do promotor publico, produzida perante o juiz de direito, o qual defe
rirá ou não o pedido de novo titulo, no prazo de quarenta e oito horas da data da conclusão da 
justificação. 

Art. 105. Do despacho negativo da expedição de novo titulo haverá recurso para o Minis
tro do Império na Corte, e para os Presidentes nas províncias. 

Art. 106. Este recurso terá o mesmo processo do estabelecido para os casos de recusa ou 
demora na entrega do titulo pelos juizes municipaes e juizes de direito. 

ArL 107. Também se expedirá novo titulo quando o eleitor o requerer, apresentando o pri
meiro e provando ter havido erro neste. 

Art. 108. No caso de expedição de novo titulo, tanto por perda como por erro do primeiro, 
no que de novo fôr expedido far-se-ha a declaração de ser segunda via e do motivo pelo qual foi 
passado. 

Das penas por omissões ou infracções no processo de alistamento 

ArL 109. Além dos crimes contra o livre gozo e exercício dos direitos poli ticos do cida
dão, mencionados nos arts. 100, 101 e 102 do Código Criminal, serão também considerados cri
mes os definidos nos paragraphos seguintes e punido com as penas nelles estabelecidas: 

1- Deixar a autoridade competente de incluir no alistamento dos eleitores cidadão que, nos 
termos da Lei n- 3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno, tenha provado estar nas condições de 
eleitor, incluir o que não estiver em taes condições, ou excluir o que não se achar comprehendi-
do em algum dos casos do § 5̂  do art. 8̂  da mesma lei; 

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

Penas: suspensão do emprego por seis a dezoito mezes e multa de 200$ a 600$000. 
2- Deixar a autoridade competente de preparar e enviar ao juiz de direito, nos termos do § 

82 do art. 62 da citada lei, os requerimentos dos cidadãos que pretenderem ser alistados e as rela
ções que os devem acompanhar: 

Penas: suspensão do emprego por um a três annos e multa de 300$ a 1:000$000. 
Nas mesmas penas incorrerá o empregado que occultar ou extraviar titulos de eleitor e do

cumentos que lhe forem entregues, relativos ao alistamento. 
I- Passar certidão, attestado ou documento falsos, que induza a inclusão no alistamento ou 

a exclusão: 
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Penas: as do art 129 § 8̂  do Código Criminal. 
Ao que se servir da certidão, attestado ou documentos falsos para se fazer alistar: 
Penas: as do art. 167 do Código Criminal. 
Art. 110. No processo e julgamento dos crimes previstos no artigo antecedente, ainda 

quando commettidos por pessoas que não sejam empregados públicos, se observarão as disposi
ções no art. 25 §§ 12 e 5- da Lei n̂  261 de 3 de Dezembro de 1841 e respectivos regulamentos. 

Art. 111. Aos promotores públicos das respectivas comarcas serão intimadas todas as de
cisões proferidas pelas autoridades competentes, afim de promoverem a responsabilidade dos 
funccionarios que nella houverem incorrido, ou requererem o que fôr de direito. 

Art. 112. A omissão ou negligencia dos ditos promotores no cumprimento das obrigações 
que lhes são impostas na Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno será punida com a sus
pensão do emprego por um a três annos e multa de 300$ a 1:00$000. 

Art. 113. Nos processos mencionados no art. 110 observar-se-ha o disposto nos arts. 98 e 
100 da Lei n- 261 de 3 de Dezembro de 1841, quanto ao pagamento de custas e sellos, e não se
rão retardados pela superveniencia de férias. 

As primeiras certidões serão passadas gratuitamente. 
Art 114. Quando a pena fôr a de multa, e o condemnado, sendo intimado da sentença con-

demnatoria que houver passado em julgado, não a pagar, será recolhido á prisão até satisfazel-a, 
na forma do art. 56 do Código Criminal. 

Art. 115. Não tendo o condemnado meios de pagar a multa, será esta commutada em tanto 
tempo de prisão com trabalho quanto fôr necessário para ganhar sua importância, na forma do 
art. 57 do citado Código Criminal, procedendo-se á conversão pelo modo estabelecido nas leis e 
regulamentos respectivos. 

Art. 116. Pelo Ministro do Império na Corte e pelos Presidentes nas provindas será im
posta administrativamente a multa de 50$ a 200$000 aos fiinccionarios e empregados públicos 
que deixarem de prestar as informações exigidas para o alistamento dos eleitores, cabendo re
curso para o Governo na Corte, quando fôr imposta pelos Presidentes. 

Art. 117. As multas mencionadas nestas instrucções farão parte da renda municipal do ter
mo em que residir a pessoa multada, e serão cobradas executivamente. 

Palácio do Rio de Janeiro em 29 de Janeiro de 1881. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.100, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Província do Amazonas em deus Distríctos Eleitoraes 

Attendendo ás disposições da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno, Hei por bem 
Decretar: 

Art. 1- A Provinda do Amazonas forma dous distríctos eleitoraes. 
ArL 2- O \° districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Manáos e se comporá: do muni

cípio de Manáos, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Manáos, 
Nossa Senhora dos Remédios, Sant' Angelo de Tauapessassú, Nossa Senhora de Nazareth de 
tuxy (Labria), e Nossa Senhora de Nazareth da Nova Colónia; do Município de Barcellos, com
prehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Barcellos, Santa Rita de Moura, 
Nossa Senhora do Rosarío de Thomar, S. Gabriel, S. José de Marabitanas e Nossa Senhora do 
Carmo do Rio Branco; e do município de Codajaz, constituído pela parochia de Nossa Senhora 
da Graça de Codajaz. 

ArL 32 O 22 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Teffé e se comporá: do municí
pio de Parintins, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Carmo de Parintins e Nos
sa Senhora do Bom Socorro do Andirá; do município de Itacoatiára, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora do Rosário de Itacoatiára; do município de Silves, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora da Conceição de Silves; do município de Maués, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora da Conceição de Maués; do município de Borba, comprehendendo as parochias 
de Santo António de Borba e Nossa Senhora do Carmo de Canumã; do município de Manícoré, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora das Dores de Manícoré; do município de Coary, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Alvelos; e do município de Teffé, 
comprehendendo as parochias de Santa Thereza do Teffé, Nossa Senhora de Guadelupe de Fon
te Boa, S. Paulo de Olivença e S. Francisco Xavier de Tabatinga 

ArL 42 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60° da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.101, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Provinda do Pará em tres distríctos eleitoraes 

Attendendo ás disposições da Lei n- 3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno. Hei por bem 
Decretar: 

ArL í- A Província do Pará forma tres distríctos eleitoraes. 
Art. 2- O 1- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Belém e se comporá: do município 

de Belém, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Graça, Sant'Anna da Campina, San
tíssima Trindade, Nossa Senhora de Nazareth do Desterro, S. Vicente de Inhamgapy, Sant'Anna de 
Bujarú, S. Domingos da Boa-Vista, Sant'Anna do C^im, S. Francisco Xavier de Barcarena, Nossa 
Senhora da Conceição de Bemfíca, Nossa Senhora do O' do Mosqueiro, Nossa Senhora da Concei
ção de Abaete, S. Miguel de Beja e S. Miguel do Conde; do município de Vizeu, constituído pela 
parochia de Nossa Senhora de Nazareth de Vizeu; do município de Bragança, comprehendendo as 
parochias de Nossa Senhora do Rosário de Bragança e Nossa Senhora de Nazareth de Quatipuní; do 
município de Cintra, comprehendendo as parochias de S. Miguel de Cintra, Nossa Senhora do Soc-
corro de Salinas e Nossa Senhora do Rosário de Santarém Novo; do município de Vigia, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora de Nazareth da Vigia e Nossa Senhora do Rosário de Col-
lares; do município de Odivellas, constituído pela parochia de S. Caetano de Odivellas; do município 
de Cuniçá, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Rosário de Curuçá; e do município de 
Mar^anim, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Victoria de Marapanim. 

ArL 3- O 2- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Cametá e se comporá: do muni
cípio de Acará, constituído pela parochia de S. José do Acará; do município de Guamá, consti
tuído pela parochia de S. Miguel de Guamá ; do município de Irituia, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora da Piedade de Irituia; do município de Ourem, constituído pela parochia do 
Divino Espírito Santo de Outrem; do município de Mojú, comprehendendo as parochias do Di
vino Espirito Santo de Mojú e Nossa Senhora da Soledade de Cairary; do município de Igarapé-
mirim, constituído pela parochia de Sant'Anna de Igarapé-mírím; do município de Cametá, 
comprehendendo as parochias de S. João Baptista de Cametá e Nossa Senhora do Carmo do To
cantins; do município de Mocajuba, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição 
de Mocajuba; do município de Baião, comprehendendo as parochias de Santo António do Baião 
e S. Pedro de Alcobaça; do município de Muaná, constituído pela parochia de S. Francisco de 
Paula de Muaná; do município de Ponta de Pedras, constituído pela parochia de Nossa Senhora 
da conceição de Ponta de Pedras; do município da Cachoeira, constituído pela parochia de Nos
sa Senhora da Conceição da Cachoeira; do município de Monsarás, constituído pela parochia de 
S. Francisco Xavier de Monsarás; do município de Soure, comprehendendo as parochias do Me
nino Deus de Soure e Nossa Senhora da Conceição de Salvaterra; e do município de Chaves, 
constituído pela parochia de Santo António de Chaves. 

251 



ArL 42 O 32 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Santarém e se comporá: do mu
nicipio de Oeira, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Assumpção de Oeiras; do mu
nicipio de Melgaço, constituído pela parochia de S. Miguel de Melgaço; do municipio de Portel; 
constituído pela parochia de Nossa Senhora da Luz de Portel; do municipio do Curralinho, com
prehendendo as parochias de S. João B^ t̂ista do Curralinho e S. Sebastião da Boa Vista; do mu
nicipio de Breves, constituído pela parochia de Sant'Anna de Breves; do municipio de Gurupá, 
comprehendendo as parochias de Santo António de Gumpá, Nossa Senhora do Rosário de Ar-
raiollos, Nossa Senhora da Conceição do Almeirim e Santa Cruz do Villarinho do Monte; do 
municipio do Porto de Mós, comprehendendo as parochias de S. Braz do Porto de Mós, S. João 
Baptista do Pombal, S. João Baptista de Veiros, e Bôa Vista; do municipio de Souzel, constituí
do pela parochias de S. Francisco Xavier de Souzel; do municipio de Monte Alegre, comprehen
dendo as parochias de S. Francisco Xavier de Monte Alegre e Eréré; do municipio da Graça da 
Prainha, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Graça da Prainha; do municipio de San
tarém, con:q)rehendendo as parochia de Nossa Senhora da Conceição de Santarém e Nossa Se
nhora da Saúde do Alter do Chão; do municipio de Villa Franca, comprehendendo as parochias 
de Nossa Senhora da Assumpção da Villa Franca e Santo Ignacio de Boim; do municipio de 
Itaituba, comprehendendo as parochias de SanfAnna de Itaituba e Nossa Senhora da Conceição 
de Aveiros; do municipio de Alemquer, constituído pela parochia de Santo António de Alem-
quer; do municipio de Óbidos, constituído pela parochia de Sant'Anna de Óbidos; do municipio 
de Faro, comprehendendo as parochias de S. João Bs^tista de Faro e Nossa Senhora da Saúde 
de Juruty; do municipio de Macapá, constituído pela parochia de S. José de Macapá, e do muni
cipio de Masagão, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Assunçção de Masagão. 

Art. 5- Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60^ da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.102, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Provinda do Maranhão em seis districtos eleitoraes 

Attendendo ás disposições da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno. Hei por bem 
Decretar: 

Art. 1- A Provincia do Maranhão forma seis districtos eleitoraes. 
ArL 2° O 1° districto eleitoral terá por cabeça a cidade de S. Luiz e se comporá: do muni

cipio de S. Luiz, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da VictcHia, Nossa Senhora 
da Conceição, S. João Baptista, S. Joaquim do Bacanga e S. João Baptista de Vinhaes; do muni
cipio do Paço do Limiar, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Luz do Paço do 
Limiar e S. José dos índios; do municipio do Rosário, comprehendendo as parochias de Nossa 
Senhora do Rosário, e Nossa Senhora da Lapa e Pias de S. Miguel; do municipio de Icatú, cons
tituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Icatú; do municipio de Miritiba, consti
tuído pela parochia de S. José do Periá; e do municipio de Anajatuba, constituído pela parochia 
de Santa Maria de Anajatuba. 

Art. 3° O 2° districto eleitoral terá por cabeça a villa de Guimarães e se conçorá; do mu
nicipio de Alcântara, comprehendendo as parochias de S. Mathias de Alcântara, S. João de Cor
tes e Santo António e Ahnas; do municipio de Guimarães, constituído pela parochia de S. José 
de Guimarães; do municipio de Cururupú, constituído pela parochia de S. João Baptista de Cu-
rurupú; do municipio de Turyassú, constituído pela parochia de S. Francisco Xavier de Turyas-
sú; do município de Santa Helena, constituído pela parochia de Santa Helena; e do município do 
Pinheiro, constituído pela parochia de Santo Ignacio do Pinheiro. 

Art 4° O 3- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Vianna e se comporá: do muni
cípio de Vianna, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Viaima; do muni
cípio de Monção, constituído pela parochia de S. Francisco Xavier de Monção; do município de 
Penalva, contituido pela parochia de S. José de Penalva; do município do Baixo Mearim, consti
tuído pela parochia de Nossa Senhora de Nazareth do Baixo Mearim; do município de Arary, 
constituído pela parochia de Nossa Senh^a da Graça do Arary; do município de S. Bento, com
prehendendo as parochias de S. Bento dos Perizes e S. Bento de Bacurítuba; do município 
de S. Vicente Farer, constituído pela parochia de S. Vicente Ferrer de Cajapíó; do município de 
S. Luiz Gonzaga, constituído pela parochia de S. Luiz Gonzaga do Alto Mearim; e do município 
de Coroatá, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Piedade de Coroatá. 

Art. 5̂  O 4° districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Brejo e se comporá: do municí
pio de Itapicurú-mirím, constituído pela parochia de Nossa Senhora das Dores de Itapicurú-mi-
rim; do município da Vargem Grande, comprehendendo as parochias de S. Sebastião da Vargem 
Grande e Nossa Senhora das Dores da Chapadinha; do município das Barreirinhas, comprehen
dendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição das Barreirinhas e Nossa Senhora da Con
ceição da Tutoya; do município de S. Bernardo, comprehendendo as parochias de S. Bernardo 
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do Pamahyba e Nossa Senhora da Conceição de Arayoses; do município do Brejo, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora da Conceição do Brejo; e do município do Burity, constituido 
pela parochia de Sant'Anna do Burity. 

ArL 6° O 5° districto eleitoral por cabeça a cidade de Caxias e se comporá: do município 
de Caxias, comprehendendo as parochías de Nossa Senhora da Conceição e S. José de Caxias, 
S. Benedicto de Caxias e Nossa Senhora de Nazareth da Trezidella; do município de S. José de 
Matões, constituído pela parochia de S. José de Matões; do município do Codó, constituido pela 
parochia de Santa Rita e Santa Philomena do Codó; e do município de Picos (Passagem Franca), 
constituido pela parochia de S. Sebastião da Passagem Franca. 

ArL 7° O 6° Districto eleitoral terá por cabeça a villa de Pastos Bons e se comporá: do 
município de Pastos Bons, constituido pela parochia de S. Bento de Pastos Bons; do município 
de S. Félix de Balsas, constituido pela parochia de S. Félix de Balsas; do municipio de S. Fran
cisco, constituido pela parochia de Nossa Senhora da Conceição da Manga; do municipio da 
Barra do Corda, contituido pela parochia de Santa Cruz da Barra do Corda; do municipio da 
Chapada, constituido pela parochia do Senhor do Bonfim da Chapada; do municipio da Caroli
na, constituido pela parochia de S. Pedro de Alcântara da Carolina; do municipio do Riachão, 
constituido pela parochia de Nossa Senhora de Nazareth do Riachão; e do municipio da Impera
triz, constituido pela parochia de Santa Thereza de Porto Franco. 

ArL 8° Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881, 60° da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.103, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Provinda do Piauhy em três districtos eieitoraes 

Attendendo às disposições da Lei n̂  3029 de 9 de Janeiro do corrente anno, Hei por bem 
Decretar: 

ArL 1- A Provincia do Piauhy forma três districtos eieitoraes. 
Art. 2- O 1- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Therezina e se comporá: do mu

nicipio de Therezina, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Amparo de Therezi-
nha e Nossa Senhora das Dores de Therezina; do municipio dos Humildes, constituído pela pa
rochia de Nossa Senhora dos Humildes; do municipio de Valença, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora do O' de Valença; do municipio de Picos, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora dos Remédios dos Picos; do municipio de Jaicós, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora das Mercês de Jaicós; e do município de Oeiras, constituído pela parochia de Nossa Se
nhora da Victoria de Oeiras. 

Art. 3^ O 2- districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Pamahyba e se conçorá: do mu
nicípio da Pamahyba, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Graça da Pamahyaba 
e Nossa Senhora dos Remédios do Burity dos Lopes; do município do Livramento, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora do Livramento; do município de Marvão, constituído pela paro
chia de Nossa Senhora do Desterro de Marvão; do município da União, constituído pela paro
chia de Nossa Senhwa dos Remédios da União; do município de Campo Maior, constituído pela 
parochia de Santo António do Campo Maior; do município de Barras, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora da Conceição das Barras; do município da Batalha, constituído pela parochia 
de S. Gonçalo da Batalha; do município de Piracuruca; constituído pela parochia de Nossa Se-
nhoca do Carmo de Piracuruca; do município de Pedro n, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora da Conceição de Pedro 11; do município de Peripery, constituído pela parochia de Nos
sa Senhora dos Remédios de Peripery; e do município da Amarração, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora da Conceição da Amarração. 

Art 42 O 3- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Amarante e se comporá: do mu
nicipio de Amarante, constituído pela parochia de S. Gonçalo de Amarante; do município de S. 
João do Piauhy, constituído pela parochia de igual nome; do município da Manga, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora da Uhyca da Manga; do município de Jeromenha, constituído 
pela parochia de Santo António de Jeromenha; do município de S. Raymundo Nonnato, consti
tuído pela parochia de igual nome; do município do Gurguéia, constituído pela parochia do Se
nhor Bom Jesus do Gurguéia; do município de Santa Philomena, constituído pela parochia de 
igual nome; do município de Pamaguá, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Livra
mento de Pamaguá; e do município de Corrente, constituído pela parochia de Nossa Senhora da 
Conceição de Corrente. 

Art 52 Revogam-se as disposições em contrario. 
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o Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó
cios do Inperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60^ da Independência e do Inq)erio. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.104, DE 21 MAIO DE 1881 

Divide a Provinda do Ceará em oito districtos eieitoraes 

Attendendo ás disposições da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno. Hei por bem 
Decretar: 

ArL 1- A Província do Ceará forma oito districtos eieitoraes. 
Art. 2r0 1- dístricto eleitoral terá por cabeça a cidade da Fortaleza e se comporá: do mu

nicípio da Fortaleza, comprehendendo as parochias de S. Luiz, S. José da Fortaleza, Arrouches e 
Nossa Senhora da Conceição de Mecejana; do município de Aquíraz, constituído pela parochía 
de S. José de Arquíraz; do município de Maranguape, constituído pela parochía de Nossa Se
nhora da Penha de Maranguape; do município de Soure, constituído pela parochía de Nossa Se
nhora dos Prazeres de Soure; do município de Pacatuba, constituído pela parochía de Nossa Se
nhora da Conceição de Pacatuba; e do município do acarape, constituído pela parochía de Nossa 
Senhora da Conceição do Acarape. 

Art 3- O 2- dístricto eleitoral terá por cabeça a cidade de Baturíté e se comporá: do muni
cípio de Baturíté, comprehendendo as parochias de Nossa Senhwa da Conceição da Serra de 
Baturíté e Nossa Senhora da Palma de Baturíté; do município de Caníndé, constituído pela paro
chía de S. Francisco das Chagas do Caníndé; do município de Pentecoste, constituído pela paro
chía de Nossa Senhora da Conceição da Barra de Pentecoste; do município da Imperatriz, cons
tituído pela parochía de Nossa Senhora das Mercês da Imperatriz; do município do Trahíry, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora dos Remédios do Trahíry e S. Bento de Amon-
tada; e do município de S. Francisco, constituído pela parochía S. Francisco de Urubúretama. 

Art 42 O 32 dístricto eleitoral terá por cabeça a cidade de Sobral e se comporá: do municí
pio de Sobral, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição da Meruóca, Nos
sa Senhora da Conceição de Sobral e Santo António do Aracaty-assú; do município de Sant'An-
na, constituído pela parochía de Sant'Anna do Acarahú; do município do Acarahú, constituído 
pela parochía de Nossa da Conceição do Acarabú; do município da Palma, constituído pela pa
rochía de Nossa Senhora da Piedade da Palma; do município de Santa Quitéria, constituído pela 
parochía de Santa Quitéria; e do município do Tamboril, constituído pela parochía de Santo 
Anastácio do Tamboril. 

ArL 52 O 42 dístricto eleitoral terá por cabeça a cidade da Granja e se conçorá: do municí
pio de Ipú, comprehendos as parochias de Campo Grande e S. Gonçalo da Serra dos Cocos; do 
município de S. Benedicto, constituído pela parochía de S. Benedícto; do município de Ibiapína, 
constituído pela parochía de S. Pedro de Ibi^ína; do município de Viçosa, constituído pela pa
rochía de Nossa Senhora da Assumpção de Villa Viçosa; do município da Granja, comprehen
dendo as parochias de S. José da Granja e Camocím; do município do Principe Imperial, consti
tuído pela parochía do Senhor Bom Jesus do Principe Imperial; e do município da Inde
pendência, constituído pela parochía de Sant'Anna da Independência. 
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Art. 6r0 5- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Quixeramobim e se comporá: do 
município de S. João do Príncipe, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Carmo de 
Flores e Nossa Senhora do Rosário de S. João do Príncipe; do município de Ameiroz, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora da Paz de Arqueiroz e Nossa Senhora da Conceição de 
Cococy; do município de Assaré, constituído pela parochia de Nossa Senhora das Dores de As-
saré; do município de Saboeiro, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Purificação de 
Saboeiro; do município do Brejo Secco, constituído pela parochia de Santo António do Brejo 
Secco; do município de Maria Pereira, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Gloría de 
Maria Pereira; do município de Pedra Branca, constituído pela parochia de S. Sebastião da Pe
dra Branca; do município de Quixeramobim, constituído pela parochia de Santo António do 
Quixeramobim; do município de Boa Viagem, constituído pela parochia de Nossa Senhora da 
Boa Viagem; e do município de Quixadá, constituído pela parochia de Jesus, Maria, José do 
Quixadá. 

Art. 1- O 6^ districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Crato e se comporá: do municí
pio do Crato, comprehendedo as parochias de Nossa Senhora da Penha do Crato e S. Pedro do 
Juazeiro; do município da Barbalha, constituído pela parochia de Santo António da Barbalha; do 
município da Missão Velha, constituído pela parochia de S. José da Missão Velha; do município 
do Jardim, comprehendendo as parochias do Senhor Bom Jesus do Jardim e Brejo dos Santos; e 
do município de Milagres, constituído pela parochia de Nossa Senhora dos Milagres. 

Art. 8- O 7- districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Icó e se comporá: do município 
do Icó, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Expectação do Icó; do município da Te
lha, comprehendendo as parochias de Sant'Anna da Telha e Senhor Bom Jesus do Quixelô; do 
município de S. Matheus, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Carmo de S. Matheus; 
do município da Várzea Alegre, constituído pela parochia de S. Raymundo Nonnato da Várzea 
Alegre; do município de Lavras, conprehendendo as parochias de S. Vicente Ferrer de Lavras e 
Nossa Senhora da Conceição de Umary; e do município do Pereiro, constituído pela parochia de 
Santos Cosme e Damião do Pereiro. 

Art. 9- O 8- districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Aracaty e se comporá: do muni
cípio do Aracaty, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Rosário do Aracaty e 
Nossa Senhora do Rosário das Arêas; do município da União, constituído pela parochia de San-
t'Anna da União; do município de S. Bernardo, constituído pela parochia de Nossa Senhora do 
Rosário de S. Bernardo de Russas; do município do Limoeiro, constituído pela parochia de Nos
sa Senhora da Conceição do Limoeiro; do município da Morada Nova, constituído pela parochia 
do Divino Espirito Santo da Morada Nova; do município de Cascavel, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora da Conceição do Cascavel; do município do Riacho do Sangue, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora da Conceição do Riacho do Sangue; do município de Jaguaribe-
merim, constituído pela parochia de Santo António de Jaguaribe-merim; e do município da Ca
choeira, constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus Apparecida da Cachoeira. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881, 60^ da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.105, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Província do Rio Grande do Norte em dous districtos eleitoraes 

Attendendo ás disposições da Lei n^ 3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno. Hei por bem 
Decretar: 

Art. 1- A Província do Rio Grande do Norte forma dous districtos eleitoraes. 
Art. 2- O 1° districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Natal e se comporá: do municipio do 

Natal, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Apresentação do Natal; do municipio de Ma-
cahyba, constituído pela parochia de S. Gonçalo de Amarantho; do municipio de S. José de Mipibú, 
constituído pela parochia de Sant'Anna de S. José; do municipio de Touros, constituído pela paro
chia do Senhor Bom Jesus dos Navegantes do Porto de Touros; do municipio de Papary, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora do O' de Papaiy; do municipio de Arez, constituído pela parochia 
de S. João Baptista de Arez; do municipio de Goyanninha, constituído pela parochia de Nossa Se
nhora dos Prazeres de Goyanninha; do municipio da Canguaretama, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora da Penha de Canguaretama; do municipio do Ceará-mirim, constituído pela parochia 
de S. Miguel e Nossa Senhora dos Prazeres de Extremoz; do municipio de Nova CruA comprehen
dendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Nova Cruz e Santa Rita da Cachoeira; e do 
município de Macáo, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Macáo. 

Art. y02r districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Assú e se comporl- do municipio do 
Assú, constituído pela parochia de S. João Baptista do Assú; do municipio do Acary, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora da Guia do Acary; do município do Jardim, constituído pela paro
chia de Nossa Senhora da Conceição do Azevedo do Jardim; do municipio do Principe, constituído 
pela parochia de Sant'Anna do Principe; do municipio da Serra Negra, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora do O' da Serra Negra; do município de Sant'Anna de Mattos, constituído pela paro
chia de Sant'Anna de Mattos; do município de Angicos, constituído pela parochia de S. José dos 
Angicos; do município do Triumpho, constituído pela parochia de Sant'Anna do Triumpho; do mu
nicipio de Mossoró, constituído pela parochia de Santa Luzia de Mossoró; do município de Apody, 
constituído pela parochia de S. João Baptista do Apody; do município de Caraúbas, constituído pela 
parochia de S. Sebastião de Caraúbas; do município da Imperatriz, comprehendendo as parochias de 
Sant'Anna da Imperatriz e Nossa Senhora das Dores do Paní; do município de Port'Alegre, consti
tuído pela parochia de S. João Baptista de Port'Alegre; e do municipio do Pau dos Ferros, constituí
do pela parochia de Nossa Senhora da Conceição do Pau dos Ferros. 

ArL 42 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
maio de 1881, 60° da Independência e do Império. 

Com rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.106, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Provinda da Pftrahyba em cinco distríctos eleitoraes 

Attendendo ás disposições da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno, Hei por bem 
Decretar: 

ArL 1-. A Província da Parahyba forma cinco districtos eleitoraes. 
Art. ^ 0 1- districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Parahyba e se comporá: do mu

nicípio da Parahyba, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora das Neves, Nossa Senho
ra do Livramento, Santa Rita e Nossa Senhora da Conceição de Jacoca; do município de Alhan
dra, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Assumpção de Alhandra e Nossa Se
nhora da Penha de França de Taquara; do município de Pedras de Fogo, constituido pela paro
chia de Nossa Senhora Rainha dos Anjos de Taipú; do município do Pilar, comprehendendo as 
parochias de Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora da Conceição do Gurínhem; e do municí
pio de Mamanguape, comprehendendo as parochias de S. Pedro e S. Paulo de Mamanguape e S. 
Miguel da Bahia da Traição. 

ArL 32 O 2- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Canpína Grande e se conporá: 
do município de Campina Grande, constituido pela parochia de Nossa Senhora da Conceição da 
Campina Grande; do município do Ingá, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da 
Conceição do Ingá, Nossa Senhora das Dores do Mageiro de Cima e Nossa Senhora do Rosário 
de Natuba; do município da Alagôa Grande, constituido pela parochia de Nossa Senhora da Boa 
Viagem da Alagôa Grande; e do município da Independência, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora da Luz da Independência e Senhor do Bomfím da Serra da Raiz. 

ArL 42 O 32 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Arêa e se comporá: do municí
pio de Arêa, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Arêa e Coração 
de Jesus de Pilões; do município de Alagôa nova, constituido pela parochia de Sant'Anna da 
Alagôa Nova; do município de Bananeiras, constituido pela parochia de Nossa Senhora do Li
vramento de Bananeiras; do município de Aramna, constituído pela parochia de Nossa Senhora 
da Conceição de Araiuna; e do município de Culté, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora 
das Mocês de Cuíté, S. Sebastião do Triunpho e Nossa Senhora da Luz da Pedra Lavrada. 

ArL 52 O 42 districto eleitoral terá par cabeça a cidade de Pombal e se comporá: do muni
cípio de Pombal, constituido pela parochia de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Pombal; do 
município do Catolé do Rocha, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora dos Remédios 
do Catolé do Rocha e Nossa Senhora dos Milagres do Brejo da Cruz; do município de Sabugy, 
constituído pela parochia de Santa Luzia de Sabugy; do município de Patos, constituido pela pa
rochia de Nossa Senhora da Guia de Patos; do município da Alagôa do Monteiro, constituido 
pela parochia de Nossa Senhora das Dores da Alagôa do Monteiro; do município de S. João, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora dos Milagres de S. João; e do município de Caba
ceiras, constituido pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Cabaceiras. 
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Alt. 62 O 52 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Souza e se comporá; do município 
de Souza, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora dos Remédios de Souza e Nossa Senhora 
do Rosário de S. João de Souza; do município de Cajazeiras, comprehendendo as parochias de Nos
sa Senhora da Piedade de Cajazeiras, e S. José de Piranhas; do município da Misoicordia, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora da Misoicorida e Nossa Senhora da Conceição da Miseri
córdia; do município do Piancó, constituído pela parochla de Santo António do Plancó; e do municí
pio do Teixeira, constituído pela parochla de Santa Maria Magdalena da Sorra do Teixeira. 

Art. 1° Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60° da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.107, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Provinda de Pernambuco em treze dístrictos eleitoraes 

Attendendo ás disposições da Lei 1)̂ 3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno, Hei por bem 
Decretar: 

Art. 1- A Provinda de Pernambuco forma treze districtos eletoraes. 
Art. 2- O 1- districto eleitoral comprehenderá as parochias do Santíssimo Sacramento de 

Santo António, S. Fr. Pedro Gonçalves do Recife, S. José de Riba-Mar e Nossa Senhora da Paz 
dos Afogados, do município da capital, tendo por cabeça a parochia de Santo Antonio:-

ArL 3- O ^ districto eleitoral comprehenderá as parochias do Santíssimo Sacramento da 
Boa Vista, Nossa Senhora da Graça da Capunga, Nossa Senhora da Saúde do Poço da Panella, 
Nossa Senhora do Rosário da Várzea e S. Lourenço da Matta, do municipio da capital, tendo por 
cabeça a parochia da Boa Vista. 

ArL 42 O 3- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Olinda e se comporá: do municí
pio de Olinda, comprehendendo as parochias de S. Salvador da Sé, Santo António de Beberibe e 
Nossa Senhora dos Prazeres de Maranguape; do municipio de Iguarassú, comprehendendo as 
parochias de Santos Cosme e Damião de Iguarassú, e Nossa Senhora da Conceição de Itamara-
cá; do município de Pau d'Alho, comprehendendo as parochias do Divino Espirito Santo de Pau 
d'Alho e Nossa Senhora da Luz; e do município da Gloria de Goitá, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora da Gloria de Goitá. 

ArL 52 O 42 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Goyanna e se comporá: do mu
nicípio de Goyanna, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Rosário de Goyanna, 
Nossa Senhora do O' de Goyanna e S. Lourenço de Tejucupapo; do município de Itambé, com
prehendendo as parochias de Nossa Senhora do Desterro de Itambé e S. Vicente; e do municipio 
de Timbaúba, conçrehendendo as parochias de Nossa Senhora das Dores de Timbaúba e Nossa 
Senhora do Rosário de Cruangy. 

ArL 62 O 52 districto eletoral terá por cabeça a cidade de Nazareth e se comporá: do muni
cipio de Nazareth, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Nazareth, 
Sant'Anna de Vicencia e Santo António de Tracunhaem; e do municipio de Bom Jardim, consti
tuído pela parochia de Sant'Anna do Bom Jardim. 

ArL 72 O 62 districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Victoria e se comporá: do muni
cipio da Victoria, constituído pela parochia de Santo Antão da Victoria; do municipio da Esca
da, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição da Escada; e do municipio de Be
zerros, comprehendendo as parochias de S. José de Bezerros e Santa Anna de Gravata. 

ArL 82 O 72 districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Cabo e se comporá: do munici
pio do Cabo de Santo Agostinho, constituído pela parochia de Santo António do Cabo de Santo 
Agostinho; do murúcipio de Jaboatão, comprehendendo as parochias de Santo Amaro de Jaboa-
tão e Nossa Senhora do Rosário de Moribeca; do municipio de Ipojuca, constituindo pela paro-
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chia de S. Miguel de Ipojuca; e do município de Serinhaem, constituindo pela parochia de Nos
sa Senhora Conceição de Serinhaem. 

Art. 92 O 8- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Palmares e se comporá: do mu
nicípio de Palmares, constituindo pela parochia de Nossa Senhora da Conceição dos Montes; do 
município d'Agua Preta, constituído pela parochia de S. José da Agonia d'Agua Preta; do muni
cípio de Gameleira, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Penha da Gameleira; do mu
nicípio do Rio Formoso, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de S. 
José do Rio Formoso, e Purificação de S. Gonçalo de Una; e do município de Barreiros, consti
tuído pela parochia de S. Miguel de Barreiros. 

Art. 10. O 9- districto eleitoral terá por cabeça a villa do Bonito e se comporá: do municí
pio do Bonito, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição do Bonito; do municí
pio de Panellas, constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus de Panellas; do município de 
Quipapá, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Quipapá; e do município 
de S. Bento, constituindo pela parochia do Senhor Bom Jesus dos Affiictos de S. Bento. 

Art 11 .0 10^ districto eletoral terá por cabeça a cidade de Caruaru e se comporá: do mu
nicípio de Caruaru, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora das Dores de Caruaru, S. 
Caetano da Raposa e Nossa Senhora do O' do Altinho; do município do Limoeiro, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora da Apresentação do Limoeiro; e do município do Brejo, com
prehendendo as parochias de S. José do Brejo da Madre de Deus e Santo António de Jacarará. 

Art. 12. O 11- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Garanhuns e se comporá: do 
município de Garanhuns, constituído pela parochia de Santo António de Garanhuns; do municí
pio da Conceição de Correntes, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de 
Correntes; do município de Bom Conselho, constituído pela parochia de Jesus, Maria e José Pa-
pacaça; do município de Aguas Bellas, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Concei
ção de Aguas Bellas; e do município de Buique, comprehendendo as parochias de S. Félix de 
Buique e Nossa Senhora da Conceição da Pedra 

Art. 13. O 12- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Pesqueira e se comporá: do 
município de Pesqueira, comprehendendo as parochias de Santa Águeda de Pesqueira, Nossa 
Senhora das Montanhas de Cimbres e Nossa Senhora da Conceição de Alagoínha; do município 
d'Alagôa de Baixo, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição d'Alagôa de Bai
xo; do município de S. José das Vertentes, constituído pela parochia de S. José das Vertentes; 
do município de Afogados de Ingazeira, constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus dos Re
médios; do município de S. José de Ingazeira, constituído pela parochia de S. José de Ingazeira; 
do município de Flores, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Pajeú de 
Flores; e do município do Tríumpho, constituído pela parochia de Nossa Senhora das Dores do 
Tríumpho. 

Art 14. 0 13- districto eleitoral terá por cabeça a villa de Cabrobó e se comporá: do muni
cípio de Cabrobó, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Assumpção de Cabrobó; do 
município da Boa Vista, constituído pela parochia de Santa Maria da Boa Vista; do município 
de Petrolina, constituído pela parochia de Santa Maria Rainha dos Anjos de Petrolina; do municí
pio de Ouricury, constituído pela parochia de S. Sebastião de Ouricury; do município do Exú, consti
tuído pela parochia do Senhor Bom Jesus dos Affiictos do Exú; do município de Granito, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora do Bom Conselho de Granito; do município da Leopoldina, consti
tuído pela parochia de Sant'Anna da Leopoldina; do município de Salgueiro, constituído pela paro
chia de Santo António de Salgueiro; do município de Villa Bella, comprehendendo as parochias 
de Nossa Senhora da Penha de Villa Bella e S. José de Belmonte; do município da Floresta, 
constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus dos Affiictos da Fazenda Grande; e do municí
pio de Tacaratú, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Saúde de Tacaratú. 
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Art 15. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60°. da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.108, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Provinda das Alagoas em cinco distrlctos eleitoraes 

Attendendo ás disposições da Lei n- 3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno. Hei por bem 
Decretar: 

ArL l- A Província das Alagoas forma cinco dístrictos eleitoraes. 
Art. 2 -0 1- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Maceió e se comporá; do muni

cípio de Maceió, comprehendendo as parchias de Nossa Senhora dos Prazeres de Maceió, Nossa 
Senhora Mãe do Povo de Jaraguá e Nossa Senhora do O' de Santo António do Mirim de Pioca; 
do município de Santa Luzia do Norte, constituído pela parochia de Santa Luzia do Norte; do 
município do Pilar, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Rosário do Pilar; e do muni
cípio de Alagoas, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Alagoas. 

Art. 32 O 22 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Camaragibe e se conçorá: do 
municipio de Porto Calvo, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Apresentação do Por
to Calvo; do município de Maragogy, constituído pela parochia de S. Bento de Maragogy; do 
municipio do Passo de Camaragibe, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição 
do Passo de Camaragibe; do município do Porto de Pedras, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora da Gloria do Porto de Pedras; e do municipio de Murícy, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora da Graça do Muricy. 

Art 42 O 32 districto eleitoral terá por cabeça a villa de Atalaia e se comporá; do municí
pio de S. José da Lage, constituído pela parochia de Santa Maria Magdalena da Imperatriz; do 
município de Atalaia, constituído pela parochia de Nossa Senhora das Brotas de Atalaia; e do 
municipio da Assembléa, constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus do Bomfmi da As-
sembéa. 

ArL 52 O 42 districto eleitoral terá por cabeça a ciade de S. Miguel e se comporá: do muni
cipio de S. Miguel de Campos, constituído pela parochia de Nossa Senhora do O' do Rio de S. 
Miguel; do municipio de Anadia, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Piedade 
de Anadia e Nossa Senhora da Conceição do Limoeiro; do municipio de Cururipe, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Cururipe; do município da Palmeira dos ín
dios, constituído peia parochia de Nossa Senhora do Amparo da Palmeira dos índios; e do mu
nicipio de Quebrangulo, constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus dos Pobres de Que-
brangulo. 

ArL 62 O 52 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Penedo e se comporá: do muni
cipio de Penedo, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Rosário de Penedo e S. 
Francisco de Borja de Piassabussú; do municipio do Porto Real do Collegio, comprenhendendo 
as parochias de Nossa Senhora da Conceição do Porto Real do Collegio e S. Braz; do município 
de Traipú, constituído pela parochia de Nossa Senhora do O' de Traipú; do município de Sant' 
Anna do Ypanema, constituído pela parochia de Sant'Anna do Ypanema; do municipio de Paulo 
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Affonso, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição da Matta Grande; do muni
cípio de Agua Branca, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Agua Bran
ca; e do municipio de Pão de Assucar, constituído pela parochia do Santíssimo Coração de Jesus 
do Pão de Assucar. 

Art. 7- Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881, 60^ da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.109, DE 21 MAIO DE 1881 

Divide a Provinda de Sergipe em quatro distríctos deitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno. Hei por bem 
Decretar: 

Art. í- A Província de Sergipe forma quatro districtos eleitoraes. 
Art. 2- O 1- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Aracaju e se comporá: do muni

cípio de Aracaju, constituido pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Aracaju; do mu
nicípio do Soccorro, constituido pela parochia de Nossa Senhora do Soccorro da Continguiba; 
do município de Larangeiras, comprehendendo as parochias do Santíssimo Coração de Jesus das 
Larangeiras e Nossa Senhora da Conceição de Riachuelo; do município da Divina Pastora, cons
tituido pela parochia de Nossa Senhora da Divina Poastora; do município de Siriry, constituido 
pela parochia de Jesus, Maria, José do Pé do Banco; do município de Maroim, constituido pela 
parochia do Senhor dos Passos de Maroim; do município de Santo Amaro de Brotas, constituido 
pela parochia de igual nome; do município de Japaratuba; constituido pela parochia de Nossa 
Senhora da Saúde de Japaratuba; e do município do Rosário, constituido pela parochia de Nossa 
Senhora do Rosário do Cattete. 

Art 32 O 2- districto eleitoral terá por cabeça a villa de Itabaianna e se comporá: do muni
cípio de S. Christovão, constituido pela parochia de Nossa Senhora da Victoria de S. Christo-
vão; do município de It^raranga, constituido pela parochia de Nossa Senhora da Ajuda de Ita-
poranga; do município de Itabaianna, comprehendendo as parochias de Santo António e Almas 
de Itabaianna e de Nossa Senhora da Boa Hora do Campo do Brito; do município de Simão 
Dias, constituído pela parochia de Sant'Anna de Simão Dias; e do municipio do Lagarto, consti
tuído pela parochia de Nossa Senhora da Piedade do Lagarto. 

Art- 42 O 32 districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Estancia e se comporá: do muni
cipio da Estancia, constituído pela parochia de Nossa Senhora de Guadalupe da Estancia; do 
municipio de Santa Luzia, constituído pela parochia de igual nome; do municipio de Arauá, 
constituido pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Arauá; do município do Buquim, 
constituído pela parochia de Sant'Anna do Buquim; do município do Riachão, constituído pela 
parochia de Nossa Senhora do Amparo do Riachão; do município do Espirito Santo, compre
hendendo as parochias do Divino Espirito Santo e S. Francisco de Assis da Chapada; do municí
pio de Itabaíanninha, constituido pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Itabaianni-
nha; e do municipio de Campos, constituido pela parochia de Nossa Senhora da Imperatriz de 
Campos. 

Art. 52 O 42 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Própria e se comporá: do muni
cipio da Capella, constituido pela parochia de Nossa Senhora da Purificação da Capella; do mu
nicipio das Dores, constituído pela parochia de Nossa Senhora das Dores; do município do Porta 
da Folha, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição da Ilha do Ouro e Se-

267 



nhor Bom Jesus dos Affictos do Curral de Pedras; do município de Própria, comprehendendo as 
parochias de Santo António de Própria e Sant'Anna de Aquidaban, do município da Vílla Nova, 
constituído pela parochia de Santo António da Vilia Nova; e do município de Pacatuba, consti
tuído pela parochia de S. Félix de Pacatuba. 

Art. 6̂  Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60° da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Inperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.110, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Provinda da Bahia em quatorze distríctos eieitoraes 

Attendendo às disposições da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno, Hei por bem 
Decretar: 

Art 12 A Provincia da Bahia forma quatorze districtos eieitoraes. 
Art 22 O l- districto eleitoral conçtehenderá as parochias de S. Salvador, S. Pedro Velho, 

Santíssimo Sacramento e Sant'Anna, Nossa Senhora da Victoria e Nossa Senhora da Conceição 
da Praia, do município da capital, tendo por cabeça a parochia de S. Salvador. 

ArL 32 O 2- districto eleitoral comprehenderá as parochias de Santo António Além do 
Carmo, Nossa Senhora da Penha de Itapagipe, Santíssimo Sacramento do Pilar, Nossa Senhora 
dos Mares, S. Bartholomeu de Pirajá, Nossa Senhora do O' de Paripe, Nossa Senhora da Pieda
de de Matuim, Nossa Senhora da Encarnação de Passe, S. Miguel de Cotegipe, Sant'Anna da 
Ilha de Maré, Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, Nossa Senhora das Brotas e Nossa Se
nhora de Itapoã, do municipio da coitai, tendo por cabeça a parochia de Santo António. 

ArL 42 O 32 districto eleitoral terá por cabeça a cidade da cachoeira e se conçorá: do mu
nicipio da Cachoeira, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Rosário da Cachoeira, 
Nossa Senhora da Conceição da Feira, S. Pedro da Muritiba, Nossa Senhora do Bom Successo 
da Cruz das Almas, S. Thiago de Iguape, Santo Estevão de Jacuipe, Nossa Senhora do Desterro 
do Outeiro Redondo, Senhor Deus Menino de S. Felix, S. Gonçalo dos Campos, Nossa Senhora 
do Resgate das Umburanas, Nossa Senhora da Conceição do Curralinho e Santo António de Ar-
guim; e do municipio de Maragogipe, comprehendendo as parochias de S. Bartholomeu de Ma-
ragogipe, S. Felippe de Maragogipe, Nossa Senhora da Conceição do Ahneida e Sant'Anna do 
Rio da Dona. 

Art 52 O 42 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Santo Amaro e se comporá: do 
municipio de Santo Amaro, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Purificação de 
Santo Amaro, Nossa Senhora do Rosário de Santo Amaro, S. Pedro do Rio Fundo, Nossa Se-
nhOTa da Oliveira dos Campinhos, Nossa Senhora da Ajuda do Bom Jardim, Nossa Senhora 
Sant'Anna de Lustosa e S. Domingos de Saubára; do municipio de S. Francisco, con ĵrehenden-
do as parochias de S. Gonçalo, Nossa Senhora do Monte, Nossa Senhora Madre de Deus do Bo
queirão, S. Sebastião das Cabeceiras de Passe e Nossa Senhora do Socorro do Recôncavo; do 
municipio da Matta de S. João, constituído pela parochia do Senhor do Bomfim da Matta de S. 
João; e do municipio de Abrantes, comprehendendo as parochias do Divino Espirito Santo de 
Abrantes, S. Bento de Monte Gordo e S. Pedro do Assú da Torre. 

Art. 62 O 52 districto eleitoral terá por cabeça e cidade de Nazareth e se comporá; do mu
nicipio de Nazareth, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora de Nazareth, SantAnna da 
Aldêa, Nossa Senhora das Dores da Nova Lage e Santo António de Jesus; do municipio de Ja-
guaripe, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe, Nossa Senhora 
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da Madre de Deus de Pirajuhia, S. Gonçalo e Senhor do Bomfím da Estiva; do municipio de Ita-
parica, comprehendendo as parochias do Santíssimo Sacramento de Itaparica, Senhor Bom Je
sus da Vera-Cruz de Itaparica e Santo Amaro do Catú; do municipio de Arêa, comprehendendo 
as parochias de S. Vicente Ferrer de Arêa, Nossa Senhora da Conceição do Cariry e Senhor do 
Bomfim da C^ella Nova da povoação das Velhas; e do municipio da Tapera, conçrehendendo 
as parochias de Nossa Senhora da Conceição da Tapera, Nossa Senhora do Bom Conselho da 
Amargosa e Nossa Senhora de Nazareth da Pedra Branca. 

Art. 72 O 62 districto eleitoral terá por cabeça a villa de Ilhéos e se comporá: do municipio 
de Valença, comprehendendo as parochias do Santíssimo Coração de Jesus, Santa Anna de Se-
r^uhy e Nossa Senhora da Conceição do Guerem; do municipio de Taperoá, constituído pela 
parochia de S. Braz de Taperoá; do municipio de Nova Boipeba, constituído pela parochia do 
Senhor do Bomfim da Nova Boipeba; do municipio de Cayrú, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora do Rosário do Cayrú e Divino Espirito Santo da Velha Boipeba; do município de 
Santarém, constituído pela parochia de Santo André de Santarém; do municipio de Camamú, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Assumpção de Camamú e Nossa Senhora 
das Dores de Igr^iuna; do município de Barcellos, constiuido pela parochia de Nossa Senhora 
das Candeias de Barcellos; do município do Rio de Contas, constituído pela parochia de S. Mi
guel da Barra do Rio de Contas; do município de Marahú, constituído pela parochia de S. Sebas
tião de Marahú; do município de Ilhéos, constiutido pela parochia de S. Jorge dos Ilhéos; do 
município de Olivença, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Escada de Olivença; do 
município de Canavieiras, constituído pela parochia de S. Boaventura do Poxim de Canavieiras; 
do município de Belmonte, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Carmo de Belmonte; 
do município de Porto Seguro, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Penna de Porto 
Seguro; do municipio de Santa Cruz, constituído pela parochia do mesmo nome; do município 
de Villa Verde, constituído pela parochia do Divino Espirito Santo da Villa Verde; do municipio 
de Trancoso, constituído pela parochia de S. João Bqjtista de Trancoso; do município de Alco
baça, constituído pela parochia de S. Bernardo de Alcobaça; do município de Prado, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora da Purificação do Prado; do municipio de Caravellas, constituí
do pela parochia de Santo António de Caravellas; do município de Viçosa, constituído pela pa
rochia de Nossa Senhora da Conceição da VUla Viçosa; e do município de Porto Alegre, consti
tuído pela parochia de S. José de Porto Alegre. 

Art. 8- O 7- districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Feira de Sant'Anna e se compo
rá: do município da Feira de Sant'Anna, comprehendendo as parochias de Sant'Anna, compre
hendendo as parochias de SanfAnna da Feira, Nossa Senhora dos Remédios, Santa Barbara, Se
nhor do Bomfim, Nossa Senhora dos Humildes, S. José de Itapororocas, Nossa Senhora do Bom 
Despacho e Santo António do Tanquínho; do municipio do Riachão do Jacuipe, comprehenden
do as parochias de Nossa Senhora da Conceição do Riachão do Jacuipe, Nossa Senhora da Con
ceição de Coité e Nossa Senhora da Conceição do Gavião; do municipio da Purificação, com
prehendendo as parochias de Nossa Senhora da Purificação dos Campos, Santíssimo Coração de 
Maria, Santíssimo Coração de Jesus do Pedrão e S. João Baptista de Ouriçangas; do municipio 
de Serrinha, constituído pela parochia de Sant'Anna da Serrinha; do municipio do Camisão, 
comprehendendo as parochias de SanfAnna do Camisão, Nossa Senhora da Conceição da Bai
xa Grande e Nossa Senhora do Bom Conselho da Serra Preta; e do município de Orobó, consti
tuído pela parochia de Nossa Senhora do Rosário de Orobó. 

Art. 9- O 8- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Alagoinhas e se comporá: do 
municipio de Inhambupe, comprehendendo as parochias do Divino Espirito Santo de Inhambu-
pe e Nossa Senhora da Conceição do Aporá; do municipio de Entre-Rios, constituído pela paro
chia de Nossa Senhora dos Prazeres; do municipio de Alagoinhas, comprehendendo as paro-
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chias de Santo António de Alagoinhas, Senhor Deus Menino dos Araçás, Jesus, Maria e José da 
Igreja Nova e Nossa Senhora da Conceição dos Olhos d'Agua; do município do Catú, constitui-
do pela parochia de Sant'Anna do Catú; do município do Conde, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora do Monte de Itapicurú da Praia; e do município da Abbadia, constituído pela pa
rochia de Nossa Senhora da Abbadia. 

Art 10. O 9- districto eleitoral terá por cabeça a villa de Itq)icurú e se comporá: do muni
cípio de Itapicurú, comprehendendo as parochias dê Nossa Senhora da Saúde da Missão e Nossa 
Senhora do Livramento do Barracão; do município de Soure, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora da Conceição de Soure; do município do Pombal, comprehendendo as parochias de 
Santa ITiereza do Pombal e Nossa Senhora do Amparo; do município de Monte Santo, compre
hendendo as parochias do Santíssimo Coração de Jesus de Monte Santo, e Santíssima Trindade 
de Massacará; do município de Tucano, comprehendendo as parochias de Santa Anna do Tuca
no e Nossa Senhora da Conceição do Raso; do município de Geremoabo, comprehendendo as 
parochias de S. João Baptista de Geremoabo e Santo António da Gloria do Curral dos Bois; e do 
município de Bom Conselho, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Bom Conse
lho dos Montes do Bouqueírão e Nossa Senhora do Patrocínio do Coité. 

Art 11. O 102 districto eleitoral terá por cabeça a cidade dos Lenções e se comporá: do 
município de Minas do Rio de Contas, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Li
vramento do Rio de Contas, Santíssimo Sacramento de Minas do Rio de Contas, Nosssa Senho
ra dos Remédios e Nossa Senhora do Carmo do Morro do Fogo; do município de Bom Jesus, 
constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus do Rio de Contas; do município de Lenções, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição dos Lenções e Nossa Senhora da 
Conceição do Campestre; do município de Santa Isabel, constituído pela parochia de S. João de 
Santa Isabel de Paraguassú; do município de Maracás, constituído pela parochia de Nossa Se
nhora da Graça de Maracás; e do município de Brejo Grande, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora do Allivio do Brejo Grande e S. Sebastião do Sincorl 

Art. 12. O 112 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Caetité e se comporá: do mu
nicípio de Caetité, comprehendendo as parochias de Sant'Anna do Caetité, Nossa Senhora da 
Boa Viagem e Almas, Nossa Senhora do Rosário do Gentio, Nossa Senhora do Rosário de Can-
nabrava. Santo António das Duas Barras e S. Sebastião do Amparo das Umburanas; do municí
pio de Bom Jesus dos Meiras, constituído pela parochia de igual nome; do município de Monte 
Alto, constituído pela parochia de Nossa Senhora Mãe dos Homens do Monte Alto; do municí
pio do Riacho de Sant'Anna, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Rosário do Riacho 
de Sant'Anna; do município da Victoria, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da 
Victoria da Conquista e Divino Espirito Santo dos Poções; e do município de Santo António da 
Barra, constituído pela pardochia de igual nome. 

Art. 13. O 12- districto eleitoral terá por cabeça a Villa Nova da Rainha e se comporá: do 
município da Jacobina, comprehendendo as parochias de Santo António da Jacobina, Santíssimo 
Coração de Jesus do Riachão e Nossa Senhora da Saúde da Jacobina; do município do Morro do 
Chapeó, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Graça do Morro do Chapeó; do municí
pio de Monte Alegre, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora das Dores do Monte Ale
gre e Nossa Senhora da Conceição do Mundo Novo; do município da Villa Nova da Rainha, 
comprehendendo as parochias do Senhor do Bomfim da Villa Nova da Rainha, Santo António 
da Freguezia Velha e Santo António das Queimadas; do município do Joazeiro, constituído pela 
parochia de Nossa Senhora das Grotas do Joazeiro; do município de Sento Sé, constituído pela 
parochia de S. José da Barra de Sento Sé; e do município do C^im Grosso, constituído pela pa
rochia de Santo António de Pambú. 

Art. 14. O 132 districto eleitoral terá por cabeça a Villa de Urubu e se comporá: do muni-
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cípio de Urubu, constituido pela parochia de Santo António do Unibú; do município de Maca
húbas, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Macahúbas e Nossa 
Senhora das Brotas de Macahúbas; do município de Carínhanha, constituido pela parochia de S. 
José de Carinhanha; e do município do Porto de Santa Maria da Victoria, con^rehendendo as 
parochias de Nossa Senhora da Gloria e SanfAnna dos Brejos. 

Art. 15. O 142 districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Barra e se conçorá: do muni
cípio da Barra, constituido pela parochia de S. Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande; 
do município de Santa Rita do Rio Preto, constituido pela parochia de igual nome; do município 
de Campo Largo, comprehendendo as parochias de Sant'Anna do Campo Largo e Sant'Anna do 
Angical; do município de Chique-Chique, constituido pela parochia do Senhor Bom Jesus de 
Chique-Chique ; e do município do Pilão Arcado, comprehendendo as parochias de Santo Antó
nio do Remanso do Pilão Arcado e S. José do Riacho da Casa Nova. 

ArL 16. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60° da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Inq)erador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.111, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Provinda do Espirito Santo em dous distríctos eleitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno, Hei por bem 
Decretar: 

Art. 1- A Província do Espirito Santo forma dous districtos eleitoraes. 
Art. TrOl- distrícto eleitoral terá por cabeça a cidade da Victoria e se comporá: do muni

cípio da capital, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Victoria, S. José do Quei
mado, S. João de Cariacica, S. .João de Carapina e Santa Leopoldina; do município da Serra, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição da Serra; do municipio de Nova Al
meida; constituído pela parochia dos Santos Reis Magos da Nova Almeida; do municipio da 
Santa Cruz, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Penha de Santa Cruze S. Bene-
dicto do Riacho; do municipio de Linhares constituído pela parochia de Nossa Senhora da Con
ceição de Linhares do Rio Doce; do municipio da Barra de S. Matheus, comprehendendo as pa
rochias de Nossa Senhwa da Conceição da Barra de S. Matheus e S. Sebastião de Itaúnas; do 
municipio de S. Matheus, constituído pela parochia de igual nome; e do municipio do Espirito 
Santo, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Rosário do Espirito Santo. 

Art. 3° O 2- distrícto eleitoral terá por cabeça a Villa de Benevente e se comporá: do mu
nicipio de Vianna, comprehendedo as parochias de Nossa Senhora da Conceição do Vianna e 
Santa Izabel; do municipio de Guarapary, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Con
ceição de Guarapary; do municipio de Benevente, constituído pela parochia de Nossa Senhora 
d'Assumpção de Benevente; do municipio do Cachoero de Itapemirim, comprehedendo as paro
chias de S. Pedro do Cachoeiro de Iteq̂ emirim, S. Pedro de Itabapoana, Nossa Senhora da Penha 
do Alegre, S. Pedro d'Alcantara do Rio Pardo, S. Miguel do Veado, Nossa Senhora da Concei
ção do Aldeamento Affonsino e S. José do Calçado; e do municipio de Itapemirim, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora do Amparo de Itapemiriía 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881, 60^ da Indepedencia e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.112, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide o município da Corte e a Provinda do Rio de Janeiro em doze dis-
tríctos eleitoraes. 

Atendendo ás disposições de Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno. Hei por bem 
Decretar: 

ArL 1- O município da Corte e a Provinda do Rio de Janeiro formam doze districtos elei
toraes. 

Art 22 O 1- districto eleitoral comprehenderá as parochias do Santíssimo Sacramento, 
Nossa Senhora da Candelária, S. José, Nossa Senhora da Gloria, S. João Baptista da Lagoa de 
Rodrigo de Freitas, Nossa Senhora da Conceição da Gávea e Nossa Senhora do Loreto de Jaca-
repaguá, do município da Corte, tendo por cabeça a parochia do Santíssimo Sacramento. 

ArL 3̂  O 2- districto eleitoral comprehenderá as parochias de Sant'Anna, Santo António e 
Santa Rita, do município da Corte, tendo por cabeça a parochia de Sant'Anna. 

Art 42 O 3- districto eleitoral comprehenderá as parochia do Divino Espirito Santo, S. 
Francisco Xavier do Engenho Velho, Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo, S. Chis-
tovão, S. Thiago de Inhaúma, Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, Nossa Senhora do Des
terro de Campo Grande, S. Salvador do Mundo de Guaratiba, Santa Cruz, Nossa Senhora da 
Ajuda da Ilha do Governador e Senhor Bom Jesus do Monte da Ilha de Paquetá, do município 
da Corte, tendo por cabeça a parochia de S. Christovão. 

ArL 52 O 42 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Nictheroy e se comporá; do mu
nicípio de Nictheroy, oomprehendendo as parochias de S. João Baptista de Nictheroy, S. Lou
renço, Nossa Senhora da Conceição da Jurujuba, S. Sebastião de Itaipú, S. Gonçalo e Nossa Se
nhora da Conceição de Cordeiros; do municipo de Itaborahy, comprehendendo as parochias de 
S. João Batista de Ytaborahy, Nossa Senhora da Conceição do Poto das Caxias, Nossa Senhora 
do Desterro de Itamby e Santo António de Sá; e do município de Maricá, constituído pela paro
chia de Nossa Senhora do Amparo de maricá. 

ArL 6̂  O 52 districto, eleitoral terá por cabeça a cidade de Macahé e se comporá: do muni
cípio de Macahé, comprehendendo as parochias de S. João Baptista de Macahé, S. José do Bar
reto, Nossa Senhora da Conceição de Carapebús, Nossa Senhora do Desterro de Quissamã, Nos
sa Senhora da Conceição de Macabú, Nossa Senhora das Neves e Nossa Senhora da Conceição 
do Arraial do Frade; do município da Barra de S. João, constituído pela parochia da Sacra famí
lia da Barra de S. João; do município de Cabo Frio, comprehendendo as parochias de Nossa Se
nhora da Assunpção e S. Pedro da Aldêa; do município de Araruama, comprehendendo as paro
chias de S. Sebastião e S. Vicente de Paula; e do município de Saquarema, constituído pela pa
rochia de Nossa Senhora de Nazareth. 

ArL 72 O 62 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Campos e se comporá: do muni
cípio de Campos, comprehendendo as parochias de S. Salvador de Campos, Santo António dos 
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Guarulhos, S. Sebastião, S. Gonçalo, Santa Rita da Lagoa de Cima, S. Benecdito, Nossa Senho
ra das Dores de Macabú, Nossa Senhora da Penha do Morro do Coco, Nossa Senhora da Nativi
dade do Carongola, Senhor Bom Jesus de Itabopoana, Nossa Senhora da Conceição do Traves
são e Santo António das Cachoeiras; e do município de S. João da Barra, comprehendendo as 
parochias de S. João Baptista da Barra, S. Francisco de Paula da Barra Secca, S. Sebastião de 
Itabapoana, Nossa Senhora do Amparo de Tahy e S. Luiz Gonzaga. 

Art. 8- O 72 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Cantagallo e se comporá: do mu
nicípio de Cantagallo, comprehendendo as parochias do Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora 
do Carmo, Santa Rita do Rio Negro, Nossa Senhora da Conceição das Duas Barras e S. Sebas
tião do Parahyba; do município de Santa Maria Magdalena, comprehendendo as parochias de 
Santa Maria Magdalena, S. Sebastião do Alto e S. Francisco de Paula; e do município de S. Fi-
delis, comprehendendo as parochias de S. Fídelis de Sigmaringa, Nossa Senhora da Conceição 
da Ponte Nova, S. José de Leonissa da Aldêa da Pedra, Senhor Bom Jesus do Monte Verde, 
Nossa Senhora da Piedade da Lage e Santo António de Pádua. 

Art. 92 O 82 districto eleitoral terá por cabeça a villa de Nova Friburgo e se comporá: do 
município de Nova Friburgo, comprehendendo as parochias de S. João Baptista de Nova Fribur
go, S. José do Ribeirão, Nossa Senhora da Conceição da Sebastiana e Nossa Senhora da Concei
ção do Paquequer; do município de Macacú, comprehendendo as parochias de Sant'Anna de 
Macacú e S. José da Boa Morte; do município de Capivary, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora da Conceição dos Gaviões; e do município do Rio Bonito, comprehendendo as 
parochias de Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito e Nossa Senhora da Boa Esperança. 

Art. 10. O 92 districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Parahyba do Sul e se comporá: 
do município da Parahyba do Sul, comprehendendo as parochias de S. Pedro e S. Paulo, Santo 
António da Encruzilhada, Sant'Anna de Cebolas e Nossa Senhora da Conceição da Bemposta; 
do município de Sapucaia, comprehendendo as parochias de Santo António da Sapucaia, Nossa 
Senhora da Conceição Apparecída e S. José do Rio Preto; do município de Petrópolis, constituí
do pela parochia de S. Pedro de Alcântara; do município da Estrella, comprehendendo as paro
chias de Nossa Senhora da Piedade de Inhomerim, Nossa Senhora do Pilar e Nossa Senhora da 
Guia de Pacopahyba; do município de Magé, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora 
da Piedade de Magé, Nossa Senhora d'Ajuda de Guapimirim, Santo António de Therezopolís e 
S. Nicolau de Suruby; e do município de Iguassú, comprehendendo as parochias de Nossa Se
nhora da Piedade de Iguassú, Nossa Senhora da Conceição de Marapícú, SanfAnna das Palmei
ras, Santo António de Jacotínga e S. João de Merity. 

Art. 11. O 102 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Valença e se comporá: do mu
nicípio de Valença, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Gloria, Santa Thereza 
de Valença, Santo António do Rio Bonito, Santa Isabel do Rio Preto e Nossa Senhora da Pieda
de de Ipíabas; e do município de Vassouras, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da 
Conceição de Vassouras, Santa Cruz dos Mendes, S. Sebastião dos Ferreiros, Nossa Senhora da 
Conceição da Sacra Família do Tingua e Nossa Senhora da Conceição do Paty do Alferes. 

Art 12. O 112 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Barra Mansa e se comporá: do 
município de Barra mansa, comprehendendo as parochias de S. Sebastião da Barra Mansa, Espí
rito Santo, Nossa Senhora do Rosário dos Quatis, Nossa Senhora do Amparo e S. Joaquim; do 
município de Rezende, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Re
zende, S. José do Campo Bello, Senhor Bom Jesus do Ribeirão de SanfAnna dos Tocos, Santo 
António da Vargem Grande e S. Vicente Ferrcr; e do município de Pirahy, comprehendendo as 
parochias de SanfAnna do Pirahy, S. João Baptista do Arrozal, Nossa Senhora das Dores e S. 
José do Turvo. 

ArL 13. O 122 districto eleitoral terá por cabeça a Villa de Itaguahy e se comporá: do mu-
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nicipio de Itaguahy, comprehendendo as parochias de S. Francisco Xavier de Itaguahy, Nossa 
Senhora da Conceição do Bananal, e S. Pedro e S. Paulo do Ribeirão das Lages; do município 
de S. João do Príncipe, comprehendendo as parochias de S. João Marcos, S. José do Bom Jar
dim e Nossa Senhora da Conceição do Passa-Tres; do município do Rio Claro, conprehendendo 
as parochias de Nossa Senhora da Piedade do Rio Claro e Santo António de C^ivary; do muni
cípio de Mangaratiba, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Guia, Sant'Anna de 
Itacuruçá e Nossa Senhora da Conceição de Jacarehy; do município de Angra dos Reis, compre
hendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Angra, Santíssima Trindade de Ja-
cuecanga. Nossa Senhora da Conceição da Ribeira, Nossa Senhora da Conceição de Mambuca-
ba e Sant'Anna da Ilha Grande; e do município de Paraty, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora do Remédios e Nossa Senhora da Conceição do Paraty-mirlm. 

ArL 14. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60^ da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o In^ierador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.113, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Provinda de S. Paulo em nove distríctos eleitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno, Hei por bem 
Decretar: 

Art 12 A Província de S. Paulo forma nove distríctos eleitoraes. 
Art ^ O 12 dístrícto eleitoral terá por cabeça a cidade de S. Paulo e se comporá: do muni

cípio da capital, comprehendendo as parochías de Nossa Senhora da Assumpção da Sé, Nossa 
Senhora da Conceição de Santa Iphígenía, Nossa Senhora da Consolação e S. João Baptista, Se
nhor Bom Jesus de Mattosínhos do Braz, Nossa Senhora da Expectação de O, Nossa Senhora da 
Conceição de S. Bernardo, Nossa Senhora do Desterro de Juquery. Nossa Senhora da Conceição 
dos Guarulhos e Nossa Senhora da Penha de França; do município de Santo Amaro, constituído 
pela parochia de igual nome; do município de Itapeceríca, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora dos Prazeres de Itapeceríca; do município de Atíbaía, comprehendendo as parochías de 
S. João Baptista de Atíbaía e Nossa-Senhora do Carmo do Campo Largo; do município de Naza-
reth, conprehendendo as parochías de Nossa Senhora de Nazareth e Senhor Bom Jesus dos Per
dões; do município de Santo António da Cachoeira, constituído pela parochia do mesmo nome; 
do município de Bragança, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Bra
gança; do município de Mogy das Cruzes, comprehendendo as parochías de Sant'Anna de 
Mogy das Cruzes, Nossa Senhora da Ajuda de Itaquaquecetuba, Nossa Senhora da Escada e Se
nhor Bom Jesus do Arujá; do município da Cutia, constituído pela parochia de Nossa Senhora 
do Monte Sorate da Cutia; e do município do Pamahyba, constituído pela parochia de Sant'An-
na do Pamahyba. 

Art. 2^0 7r distrito eleitoral terá por cabeça a cidade de Taubaté e se comporá: do municí
pio de Santa Isabel, constituído pela parochia de igual nome; do município do Patrocínio, cons
tituído pela parochia de Nossa Senhora do Patrocínio; do município de Jacarehy, constituído 
pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de Jacarehy; do município de Santa Branca, cons
tituído pela parochia de igual nome; do município de Caçapava, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora da Ajuda de Caçapava; do município de S. José dos Campos, comprehendendo 
as parochías de S. José dos Campos e Nossa Senhora da Piedade do Buquira; do município de 
Taubaté, constituído pela parochia de S. Francisco das Chagas de Taubaté; do município da Re-
dempção, constituído pela parochia de Santa Cruz do Paíolínho; do município de S. Luiz, com
prehendendo as parochías de S. Luiz do Parahytínga e Nossa Senhora da Conceição da Lagoi-
nha; do munucípio de Cunha, comprehendendo as parochías de Nossa Senhora da Conceição de 
Cunha e Nossa Senhora dos Remédios de Campos Novos; do município de S. Bento, compre
hendendo as parochías de S. Bento de Sapucahy-mirim e Santo António do Pinhal; e do municí
pio do Jambeiro, constituído pela parochia de Nossa Senhora das Dores de Capivary. 

Art. 42 O 32 dístrícto eleitoral terá por cabeça a cidade de Lorena e se comporá: do municí-
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pio de Pindamonhagaba, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Bom Successo de Pín-
damonhangaba; do município de guaratínguetá, comprehendendo as parochias de Santo António 
de Guaratínguetá e Santa Rita; do município de Lorena, comprehendendo as parochias de Nossa 
Senhora da Piedade de Lorena, Nossa Senhora do Piquete e Santo António da Cachoeira; do 
município do Cruzeiro, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição do Cmzeíro; 
do município de Queluz, comprehendendo as parochias de S. João Batista de Queluz e S. Fran
cisco de Paula dos Pinheiros; do município do Bananal, constituído pela parochia do Senhor 
Bom Jesus do Livramento do Bananal; do município de Arêas, constituído pela parochia de 
SanfAnna de Arêas; do município de Silveiras, conçrehendendo as parochias de Nossa Senho
ra da Conceição de Silveiras e Nossa Senhora da Piedade do Sapé; e do município de S. José do 
Barreiro, constituído pela parochia de igual nome. 

Art. 52 O 42 distrícto eleitoral terá por cabeça a cidade de Itú e se comporá; do município 
de Sorocaba, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba e Nossa 
Senhora do Rosário; do município do Campo Largo de Sorocaba, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora das Dores do Campo Largo; do município da Piedade, constituído pela parochia 
de Nossa Senhora da Piedade; do município de Tatuhy, conçrehendendo as parochias de Nossa 
Senhora da Conceição de Tatuhy, Nossa Senhora de Pereiras e Nossa Senhora da Piedade do 
Rio Bonito; do município de Tietê, constituído pela parochia da Santísssima Trindade de Tietê; 
do município de Itú, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Candelária de Itú; do muni
cípio de Monte-Mór, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Patrocínio do Monte-Mór; 
do município de Indaiatuba, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Candelária de In-
daiatuba; do município de Cabreúva, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Piedade de 
Cabreúva; do município de S. Roque, constituído pela parochia de igual nome; do município de 
Araçariguama, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Penha de Araçariguama; do mu
nicípio de Una, constituído pela parochia de Nossa Senhora das Dores de Una; do município de 
Jundiahy, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Desterro de Jundíahy; e do município 
de Porto FeUz, constituído pela parochia de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Porto Feliz. 

Art 62 O 5- districto eleitoral terá por cabeça a cidade e de Itapetininga e se comporá: do 
município de Botucatú, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora das Dores de Botucatú 
e Nossa Senhora dos Remédios da Ponte do Tietê; do município de Santa Barbara do Rio Pardo, 
constituído pela parochia de igual nome; do muiúcipio de Santa Cmz do Rio Pardo, conçrehen-
dendo as parochias de Santa Cruz do Rio Pardo, S. Pedro de Canços Novos do Turvo e S. José 
do Rio Novo; do município do Rio Novo, constituído pela parochia de Nosáa Senhora das Dores 
do Rio Novo; do município de Lençóes, conçrehendendo as parochias de Nossa Senhora da 
Piedade de Lençóes, Espírito Santo da Fortaleza e Espirito Santo do Turvo; do município de Ita
petininga, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga, Senhor 
Bom Jesus do Alambary, Espirito Santo da Boa Vista, S. Miguel Archanjo e S. João Baptista de 
Guarehy; do município de Sarapuhy, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora das Do
res de Sarapuhy e Nossa Senhora do Pilar; do município de Itapeva da Faxina, comprehendendo 
as parochias de SanfAnna de Itapeva da Faxina, Nossa Senhora do Bom Sucesso, Santo Antó
nio da Boa Vista e Nossa Senhora da Conceição das Lavrinhas; do município do Rio Verde, 
comprehendendo as parochias de S. João Baptista do Rio Verde e S. Sebastião do Tijuco Preto; 
e do município de Paranapanema, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Concei
ção do Capão Bonito de Paran^anema e S. José. 

Art 72 O 62 distrito eleitoral terá por cabeça a cidade de Santos e se comporá: do municí
pio de Iguape, comprehendendo as parochias do Senhor Bom Jesus de Iguape, Nossa Senhora 
da Conceição de Jacupiranga, Santo António do Juquiá e Nossa Senhora das Dores da Prainha; 
do município de Xiririca, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Guia de Xirírica; do 
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município de Apiahy, constituido pela parochia de Santo António de Apiahy; do município de 
Cananéa, constituido pela parochia de S. João Baptista de Cananéa; do município de Iporanga, 
constituido pela parochia de SanfAnna de Iporanga; do município de Itanhaen, constituido pela 
parochia de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaen; do município de S. Vicente, constituido 
pela parochia de igual nome; do município de Santos, constituido pela parochia de Nossa Se
nhora do Rosário de Santos; do município de S. Sebastião, constituido pela parochia de igual 
nome; do município de Caraguatatuba, constituído pela parochia de Santo António de Caragua-
tatuba; do município de Ubatuba, constituído pela parochia da Exaltação de Santa Cruz de Uba-
tuba; no município de Villa Bella, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Ajuda do Bom 
Sucesso de Villa Bella; do municipio da Natividade, comprehendendo as parochias da Nativida
de de Nossa Senhora do Rio do Peixe e Nossa Senhora da Conceição do Bairro Alto; do municí
pio de Parahybuna, constituído pela parochia de Santo António do Parahybuna; e do município 
de S. José do Parahytinga, constituído pela parochia de igual nome. 

ArL 8- O 7- dístricto eleitoral terá por cabeça a cidade de Campinas e se comporá: do mu
nicípio do Amparo, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Amparo; do município de 
Serra Negra, constituido pela parochia de Nossa Senhora do Rosário da Serra Negra; do municí
pio de Itatíba, constituido pela parochia de Nossa Senhora de Belém de Jundiahy; do município 
de Mogy-mirim, comprehendendo as parochias de S. José de Mogy-mírim e Nossa Senhora da 
Conceição de Mogy-guassú; do município da Penha de Mogy-mirim, constitiuido pela parochia 
de Nossa Senhora da Penha de Mogy-mirim; do município de Campinas, comprehendendo as 
parochias de Nossa Senhora da Conceição de Campinas, e Nossa Senhora do Carmo e Santa 
Cruz de Campinas; do município do Patrocínio das Araras, do município do Socorro, constituí
do pela parochia de Nossa Senhora do Socorro do Rio do Peixe; e do município de Pirassunun-
ga, comprehendendo as parochias do Senhor Bom Jesus dos Aíflictos de Pirassununga e Santa 
Rita do Passa-Quatro. 

Art. 92 O 8- dístricto eleitoral terá por cabeça a cidade de S. João do Rio Claro e se com
porá: do município de Piracicaba, comprehendendo as parochias de Santo António da Constitui
ção e S. Pedro; do municipio de Capivary, constituido pela parochia de S. João de C^ivary; do 
município de Jahú comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Patrocínio do Jahú e 
Nossa Senhora das Dores do Sapé; do municipio de Brotas, constituido pela parochia de Nossa 
Senhora das Dores de Brotas; do municipio dos Dous Córregos, constituido pela parochia do 
Divino Espirito Santo dos Dous Córregos; do município de S. João do Rio Claro, comprehen
dendo as parochias de S. joão Baptista do Rio Claro e Nossa Senhora da Conceição de Itaguery; 
do municipio da Limeira, constituído pela parochia de Nossa Senhora das Dores da Limeira; do 
municipio de Santa Barbara, constituido pela parochia de igual nome; do município de Arara-
quara, comprehendendo as parochias de S. Bento de Araraquara e Boa Esperança; do município 
de S. Carlos do Pinhal, constituido pela parochia de igual nome; e do município de Jaboticabal, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Carmo de Jaboticabal, Espirito Santo dos 
Barretos, S. José do Rio Preto e Ribeirãozinho. 

Art 10. O 9- dístricto eleitoral terá por cabeça a cidade de Casa Branca e se comporá: do 
municipio do Espirito Santo do Pinhal, constituído pela parochia do Divino Espírito Santo do 
Pinhal; do município de Casa Branca, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora das Do
res de Casa Branca e S. José do Rio Pardo; do município de S. João da Boa Vista, constituído 
pela parochia de igual nome; do município de Caconde, comprehendendo as parochias de Nossa 
Senhora da Conceição de Caconde e Divino Espirito Santo do Rio do Peixe; do município de 
Mocóca, constituido pela parochia de S. Sebastião da Boa Vista; do municipio de Batataes, 
comprehendendo as parochias do Senhor Bom Jesus da Canna Verde de Batataes, SanfAnna 
dos Olhos d'Agua, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora da Piedade de Matto Grosso; do mu-
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nicipio de Cajurú, comprehendendo as parochias de Bento e Santa Cruz de Cajurú, e Santo An
tónio da Alegria; do municipio de Santa Rita do Paraiso, comprehendendo as parochias de Santa 
Rita do Paraiso e Santo António da Rifaina; do municipio da Franca, comprehendendo as paro
chias de Nossa Senhora da Conceição da Franca, Nossa Senhora do Carmo da Franca e Nossa 
Senhora do Patrocinio de Sapucahy; do municipio de S. Simão, constituído pela parochia de 
igual nome; do municipio de Belém do Descalvado, constituído pela parochia de Nossa Senhora 
de Belém do Descalvado; e do municipio de Entre Rios, constituído pela parochia de S. Sebas
tião do Ribeirão Preto. 

ArL 11. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60° da independência e do império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador 
Barão Homem de Melo. 
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DECRETO N£ 8.114, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divido a Província do Paraná em dous distríctos eleitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno. Hei por bem 
Decretar: 

Art. l- A Província do Paraná forma dous distríctos eleitoraes. 
Art. ^ O 12 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Coritiba e se comporá: do muni

cípio de Coritiba, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Luz de Coritiba e Sant'-
Anna de Pacatuba; do município do Arraial Queimado, comprehendendo as parochias de Santo 
António do Arraial Queimado e S. João Baptista da Campina Grande; do município de S. José 
dos Pinhaes, comprehendendo as parochias de S. José dos Pinhaes e Nossa Senhora dos Remé
dios de Iguassú; do município de Votuverava, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora 
do Ançaro de Votuverava e Nossa Senhora da Guia do Serro Azul; do município de Paranaguá, 
conpiehendendo as parochias de Nossa Senhraa do Rosário de Paranaguá e Senhor Bom Jesus dos 
Perdões de Guarakessava; do município de Guaratuba, constituído pela parochia de S. Luiz de Gua-
ratuba; do município de Antonina, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Pilar de Antonina; 
do município de Prato de Cima, constituído pela parochia de S. Sebastião do Porto de Cima; e do 
município de Motretes, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Porto de Morretes. 

Art. 32 O 2° districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Castro e se conçorá: do municí
pio de Campo Largo, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Piedade de Campo largo; 
do município da Lapa, constituído pela parochia de Santo António da Lapa; do município da 
Palmeira, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição da Palmeira e S. João 
do Triumpho; do município de Tibagy, comprehedendo as parochias de Nossa Senhora dos Re
médios de Tibagy e Nossa Senhraa da Conceição de Jatahy; do município de Jaguariahyva, 
constituído pela parochia do Senhra Bom Jesus de Jaguariahyva; do município de Ponta Grossa, 
conçrehendendo as parochias de SanfAnna de Ponta Grossa e Santo António de Imbítuba; do 
município de S. José da Boa Vista, constituído pela parochia de S. José da Boa Vista; do muni
cípio de Guarapuava, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora de Belém de Guarapuava 
e Santa ThCTeza; do município de Palmas, constituído pela parochia do Senhra Bom Jesus do 
Campo de Palmas; do município do Rio Negro, constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus 
da Columna do Rio Negro; e do município de Castro, comprehendendo as parochias de Sant'-
Anna de Castro e Senhor Menino Deus do Pírahy. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60° da independência e do império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.115, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Provincia de Santa Catharína em deus districtos eleitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei n- 3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno. Hei por bem 
Decretar: 

Art. 1- A provincia de Santa Catharína forma dous districtos eleitoraes. 
Art. 2- O 1- districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Desterro e se comporá: do muni

cípio do Desterro, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Desterro, Santissima 
Trindade, Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, Nossa Senhora das Necessidades de Santo 
António, S. Francisco de Paula de Canavieiras, S. João Baptista do Rio Vermelho e Nossa Se
nhora da Lapa do Ribeirão; do município de S. Miguel, constituído pela parochia de S. Miguel; 
do município de Tíjucas, comprehendendo as parochias de S. Sebastião da Foz do Tíjucas, S. 
João Baptista do Alto Tijucas e Senhor Bom Jesus dos Afflictos de Porto Bello; do município 
de Itajahy, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Bom Successo de Cambriú, San
tíssimo Sacramento de Itajahy, S. Luiz, Nossa Senhora da Penha de Itapacoroy, S. Pedro do 
Gaspar e S. Paulo de Blumenau; do município de Paraty, comprehendendo as parochias do Se
nhor Bom Jesus do Paraty e Nossa Senhora da Conceição da Barra Velha; do município de S. 
Francisco, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Graça de S. Francisco e Nossa 
Senhora da Gloria do Sahy; e do município de Joinville, constituído pela parochia de S. Francis
co Xavier de Joinville. 

ArL 3- O 2- districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Laguna e se comporá: do muni
cípio de S. José, comprehendendo as parochias de igual nome. Santo Amaro do Cubatão, Santa 
Isabel e Therezopolis, S. Pedro de Alcântara, Nossa Senhora do Rosário da Enseada do Brito e 
S. Joaquim da Garopaba; do município da Laguna, comprehendendo as parochias de Santo An
tónio dos Anjos da Laguna, S. João Baptista de Imarohy, Senhor Bom Jesus do Soccorro da 
Pescaria Brava, Sant'Anna do Mirim e Sant'Anna de Villa Nova; do município do Tubarão, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Piedade do Tubarão e Nossa Senhora Mãe 
dos Homens de Araranguá; do município de Lages, comprehendendo as parochias de Nossa Se
nhoras dos Prazeres de Lages, Nossa Senhora do Patrocínio dos Baguaes e S. Joaquim da Costa 
da Serra; e do município de COTitibanos, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da 
Conceição dos Coritibanos e S. João de Campos Novos. 

Art 42 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60^ da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.116, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Província de S. Pedro do Rio Grande do Sui em seis districtos 
eleitoraes 

Attendendo ás disposições da Lei n- 3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno, Hei por bem 
Decretar: 

ArL l- A Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul forma seis districtos eleitoraes. 
Art. 2- O 12 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Porto Alegre, e se comporá: do 

municipio de Porto Alegre, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora Madre de Deus, 
Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Belém, Nossa Senhora 
da Conceição de Viamão, Nossa Senhora do Livramento das Pedras Brancas e Nossa Senhora 
dos Anjos da Aldeia do Gravatahy; do municipio de S. Leopoldo, comprehendendo as parochias 
de Nossa Senhora da Conceição de S. Leopoldo, S. Pedro do Bom Jardim, S. Miguel dos Dous 
Irmãos, Nossa Senhora da Piedade, Santa Christina do Pinhal, e o curato de S. Francisco e S. 
Félix; do municipio do Cahy, comprehendendo as parochias de S. Sebastião do Cahy, Sant'An-
na do Rio dos Sinos, S. José do Hortencio e Santo Ignacio e os curatos de Santa Catharina e S. 
Vendelino; e do municipio de Monte Negro, comprehendendo as parochias de S. João Baptista 
do Monte Negro; S. Salvador e Bom Principio. 

Art. 3° O 2° districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Cruz Alta e se comporá: do 
municipio do Arroio, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição do Arroio; 
do municipio de S. Domingos das Torres, constituído pela parochia de igual nome; do muni
cipio de S. Francisco de Paula de Cima da Serra, constituído pela parochia de S. Francisco 
de Paula de Cima da Serra; do municipio de Santo António da Patrulha, constituído pela pa
rochia de igual nome; do municipio de Vaccaria, comprehendendo as parochias de Nossa 
Senhora da Oliveira da Vaccaria e S. Paulo da Lagoa Vermelha e o curato do Bom Jesus do 
Bomfim; do municipio de Cruz Alta, constituído pela parochia do Espirito Santo da Cruz 
Alta; do municipio de Passo Fundo, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da 
Conceição da Apparecida do Passo Fundo e Nossa Senhora da Luz; do municipio da Pal
meira, constituído pela parochia de Santo António da Palmeira; e do municipio da Soledade, 
constituído pela Parochia de Nossa Senhora da Soledade. 

Art. 42 O 32 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Alegrete e se comporá: do muni
cipio de S. Gabriel, comprehendendo as parochias de S. Gabriel e S. Vicente e o curato de Nos
sa Senhora do Bom Despacho; do municipio do Rosário, constituído pela parochia de Nossa Se
nhora do Rosário do Passo do Alegrete; do municipio de Alegrete, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora da Conceição do Alegrete; do municipio de Santo Angelo; comprehendendo as 
parochias de Santo Angelo e S. Luiz das Missões; do municipio de S. Borja, comprehendendo 
as parochias de S. Francisco de Borja e Sant'Iago do Boqueirão; do municipio de Itaqui, com
prehendendo as parochias de S. Patrício de Itaqui e S. Francisco de Assis; do município de Uru-
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guayana, constituído pela parochia de Sant'Anna de Uruguay; e do município de Quarahim, 
constituído pela parochia de S. João Baptista de Quarahim. 

ArL 52 O 42 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Pelotas e se comporá: do muni
cípio do Livramento, constituído pela parochia de Sant'Anna do Livramento; do município de 
Dom Pedrito, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Patrocínio de Dom Pedrito; do 
município de Bagé, constituído pela parochia de S. Sebastião de Bagé; do município de Piratí-
nim, comprehendendo a parochia de Nossa Senhora da Conceição de Piratinim e o curato de 
Nossa Senhora do Socorro; do município de Cacimbínhas, constituído pela parochia de Nossa 
Senhora da Luz de Cacimbínhas, do município de Pelotas, comprehendendo as parochias de S. 
Francisco de Paula de Pelotas, Santo António da Boa Vista, Nossa Senhora da Consolação do 
Boquete, Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão e S. Lourenço; e do município de Cangus-
sú, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Cangussú e Nossa Senho
ra do Rosário do Serrito de Cangussú. 

ArL 62 O 5- districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Rio Grande e se comporá: do 
município do Palmar, constituído pela parochia de Santa Victoria do Palmar; do município de 
Jaguarão, comprehendendo as parochias do Espirito Santo de Jaguarão e Santa Isabel dos Canu
dos; do município de Arroio Grande, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Graça 
do Arroio Grande e S. João E'.aptista do Herval; do município do Rio Grande, comprehendendo 
as parochias de S. Pedro do Rio Grande do Sul, Nossa Senhora das Necessidades do Povo Novo 
e Nossa Senhora da Conceição do Tahim; do município de S. José do Norte, comprehendendo 
as parochias de S. José do Norte, Nossa Senhora da Conceição do Estreito e S. Luiz de Mostar
das e o curato de Nossa Senhora da Boa Viagem; do município de S. João de Camaquam, cons
tituído pela parochia de S. João Baptista de Camaquam; do município de Dores de Camaquam, 
constituído pela parochia de Nossa Senhora das Dores de Camaquam; do município da Encruzi
lhada, coTrq}rehendendo as parochias de Santa Barbara da Encruzilhada e S. José do Patrocínio; 
e do município de Caçapava; comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Assumpção de 
Caçapava, Santo António de Lavras e Sant'Anna da Boa Vista. 

ArL 72 O 6̂  districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Rio Pardo e se comporá: do mu
nicípio de S. Jeronymo, comprehendendo a parochia de S. Jeronymo e o curato de Santa There-
za do Herval; do município do Triumpho, constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus do 
Triumpho; do município de Taquary, comprehendendo as parochias de S. José do Taquary, San
to Amaro e Santo António da Estrella; do município do Rio Pardo, comprehendendo as paro
chias de Nossa Senhora do Rosário do Rio Pardo e Nossa Senhora da Candelária e o curato de 
S. Feliciano; do município de Santa Cruz, constituído pela parochia de S. João de Santa Cruz; 
do município da Boca do Monte, comprehendendo a parochia de Santa Maria da Boca do Monte 
e o curato de S. Pedro; do município de S. Martinho, constituído pela parochia de igual nome; 
do município de S. Sepé, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição de S. Sepé; 
e do município de Cachoeira, conçrehendendo a parochia de Nossa Senhora da Conceição da 
Cachoeira e os curatos de S. Carlos do Formigueiro e Santo Angelo. 

ArL 8- Revogam-se as disposições em contrário. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,602 da independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Inçerador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.117, DE 24 DE MAIO DE 1881 

Divide a provinda de Minas Cíeraes em vinte districtos eleitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei n̂  3.029 de 9 de janeiro do corrente anno. Hei por bem 
Decretar: 

ArL 1- A Província de Minas Geraes forma vinte districtos eleitoraes. 
Art 1- O 1- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Ouro Preto e se comporá: do 

município do mesmo nome comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Pilar do Ouro 
ft«to. Nossa Senhora da Conceção de António Dias, S. Bartholomeu, Nossa Senhora da Concei
ção de António Pereira, Santo António da Casa Branca, Nossa Senhora da Conceição do Rio de 
Pedras, Nossa Senhora da boa Viagem da Itabira do Campo, Nossa Senhora de Nazareth da Ca
choeira do Campo, Santo António do Ouro Branco, Nossa Senhora da Piedade do Paraopeba, 
Nossa Senhora da Conceção de Congonhas do Campo e S. José do Paraopeba; do município de 
Entre-Rios, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora das Grotas do Brumado de Suassu-
hy, S. Braz de Suassuhy e Nossa Senhora das Necessidades e do Rio do Peixe, e do município 
de Queluz, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora das Dores da Capella Nova, Santo 
António de Itaverava, S. Gonçalo de Catas e Altas Nomega, Espirito Santo do Lamim, Santo 
Amaro e Sant'Anna do Morro do Chapeó. 

Art. 3- O 2- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Marianna e se comporá: do mu
nicípio de igual nome, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Assumpção da Sé de 
Marianna, Nossa Senhora da Conceição de Camargos, Nossa Senhora de Nazareth do Inficiona
do, Nossa Senhora do Rosário do Sumidouro, S. Caetano do Ribeirão Abaixo, Nossa Senhora 
da Cachoeira do Brumado, Senhor Bom Jesus do Furquim, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Se
nhora do Rosário dè Paulo Moreira, S. José da Barra Longa e S. Gonçalo d'Ubá; do município 
de Ponte Nova, comprehendendo as parochias de S. Sebastião de Ponte Nova, Santa Cruz do Es
calvado, Nossa Senhora da Conceição do Casca, Santa'Anna de Abre-campo, Sant'Anna de Ge-
quiry e S. José da Pedra Bonita; e do município de Manhuassú, comprehendendo as parochias 
de S. Lourenço de Manhuassú, S. Simão, Santa Margarida, Sacramento, Santa Helena e S. Ro
que do Caratinga. 

Art. 42 O 32 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Itabira e se comporá: do municí
pio do mesmo nome, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Rosário de Itabira de 
Matto Dentro, Nossa Senhora do Carmo, Santa Maria, Sant'Anna dos Ferros, S. Sebastião do 
Parahyba do Matto Dentro, Sete Cachoeiras, Nossa Senhora de Nazareth de António Dias, S. 
José da Lagoa e Sant'Anna do Alfié; do município de Santa Barbara, comprehendendo as paro
chias de Santo António do Ribeirão de Santa Barbara, Rio de S. Franciso, S. Gonçalo do Rio 
Abaixo , S. Joaõ do Morro Grande, Brumado, Nossa Senhora do Rosário de Cocaes, S. Miguel 
do Piracicava, Nossa Senhora da Conceição de Catas Altas, do Matto Dentro, S. Domingos do 
Prata e Senhor Bom Jesus do Amparo do Rio de S. João; do município da Conceição, compre-
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hendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Matto Dentro, S. Domingos do Rio 
do Peixe, Santo António da Tapera, S. Francisco de Assis do Parauna, Nossa Senhora do Porto 
de Guanhães Nossa Senhora do Pilar do Morro de Gaspar Soares, Nossa Senhora da Oliveira de 
Itambé, Riacho Fundo, Nossa Senhora Apparecida de Córregos, Santo António do Rio Abaixo e 
S. Sebastião do Rio Preto. 

Art 5-0 4r districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Sabará e se comporá: do municí
pio de igual nome, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, 
Nossa Senhora da Lapa, Santa Quitéria, Nossa Senhora da Conceição de Rapozos, Nossa Se
nhora do Pilar de Congonhas de Sabará, Santo António do Rio Acima, Nossa Senhora da Boa 
Viagem do Curral d'El-Rei, Nossa Senhora do Carmo do Betiiri, S. Gonçalo da Contagem e 
Nossa Senhora da Venda Nova; do município de Caethé, comprehendendo as parochias de Nos
sa Senhora do Bom Sucesso de Caethé, Nossa Senhora Madre de Deus de Roças Novas e San
tíssimo Sacramento de Taquarassú; do município de Santa Luzia, comprehendendo as parochias 
de Santa Luzia, Nossa Senhora da Saúde da Lagoa Santa, Senhor Bom Jesus de Mattosinhos, 
Nossa Senhora da Conceição de Jabuticatubas e Páo Grosso, e do município de Sete Lagoas, 
comprehendendo as parochias de Santo António de Sete Lagoas, Nossa Senhora do Carmo do 
Taboleiro Grande, Santíssimo Sacramento da Barra do Jequitibá e Burity. 

Art. 62 O 52 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Pitanguy e se comporá: do muni
cípio do mesmo nome comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Pilar de Pitanguy, 
Sant'Anna de Maravilhas, Sant'Anna da Onça do Rio S. João Acima, Senhor do Bom Despa
cho, Nossa Senhora da Conceição de Pompêo e Nossa Senhora da Abadia; do município de 
Abaete, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Patrocínio da Marmelada, Nossa 
Senhora das Dores do Indaiá, Nossa Senhora do Loreto da Morada Nova, Santo António dos Ti
ros e S. Sebastião de Pouso Alegre; do município de Curvello, comprehendendo as parochias de 
Santo António do Curvello, Nossa Senhora da Conceição do Morro da Garça, Nossa Senhora da 
Piedade do Bagre e Sant'Anna de Trahiras; do municipio do Pará, comprehendedo as Parochias 
de Nossa Senhora da Piedade do Pará, Santo António do Morro de Matheus Leme, Nossa Se
nhora do Carmo de Cajurú, S. Gonçalo do Pará e SanfAnna do Rio S. João Acima; e do muni
cipio de Santo António do Monte, comprehendendo as parochias de Santo António do Monte, 
Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Luz do Aterrado e S. José do Córrego d'Anta. 

Art 7- O 62 districto eleitoral terá por cabeça a cidade de S. João d'El-Rei e se comporá: 
do municipio de igual nome, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Pilar de S. 
João d'El-Rei, Santo António do Rio das Mortes, Nossa Senhora da Conceição da Barra, Nossa 
Senhora de Nazareth, S. Gonçalo do Ibituruna, S. Miguel do Cajurú e Santa Rita do Rio Abaixo; 
do municipio de S. José d'El-Rei, comprehendendo as parochias de Santo António de S. José 
d'El-Rei, Nossa Senhora da Conceição de Prados, SanfAnna do Carandahy, Santo António da 
Lagoa Dourada e Nossa Senhora da Penha de França da Lage; do município do Bom Successo, 
comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Bom Successo, S. João Baptista e S. Thia-
go; do município da Oliveira, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Oliveira, S. 
Francisco de Paula, Nossa Senhora da Glória do Passa Tempo, Nossa Senhora do Carmo do Ja
pão, Santo António do Amparo e Nossa Senhora Apparecida do Qaúdio; e do município de 
Bomfim, comprehendendo as parochias do Senhor do Bomfim, S. Sebastião do Itatiaussú, 
Nossa Senhora das Dores da Conquista, Nossa Senhora da Piedade dos Geraes e S. Gonçalo 
da Ponte. 

Art. S- O 7- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Barbacena e se comporá: do mu
nicípio do mesmo nome, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Piedade de Barba
cena, Barroso, Nossa Senhora da Conceição da Ibitipoca, Nossa Senhora das Dores do Rio do 
Peixe, Santa Rita da Ibitipoca, Quilombo, S. Miguel e Almas de João Gomes, Nossa Senhora 

286 



dos Remédios e Nossa Senhora do Desterro do Mello; do município do Turvo, comprehendendo 
as parochias de Nossa Senhora da Conceição do Porto do Turvo, Senhor Bom Jesus do Bom 
Jardim, S. Vicente Ferrer, Nossa Senhora Madre de Deus e Nossa Senhora da Conceição de 
Carrancas; e do município de Piranga, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Con
ceição do Piranga, Santo António do Calambáo, Nossa Senhora da Oliveira, Nossa Senhora da 
Conceição do Turvo, S. Caetano do Chopotó, Nossa Senhora da Piedade da Boa Esperança, 
Sant'Anna da Barra do Bacalháo, S. José do Chopotó, Nossa Senhora da Saúde do Pinheiro, 
Nossa Senhora do Porto Seguro e Santo António do Bacalháo. 

Art 92 O 8- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Ubá e se comporá: do município 
de igual nome, comprehendendo as parochias de S. Januário de Ubá, S. João Baptista do Presi
dio, SanfAnna do Sapé, Sant'Anna dos Bagres, S. José do Barroso e S. José de Tocantins; do 
município do Pomba, comprehendendo as parochias de S. Manoel do Pomba, Espírito Santo, 
Nossa Senhora das Mercês, Porto de Santo António, Senhor do Bomfim, Senhor Bom Jesus da 
Canna Verde e Nossa Senhora das Dores do Turvo; do município da Viçosa, comprehendendo 
as parochias de Santa Rita do Turvo, S. Sebastião dos Afflictos, S. Miguel e Almas de Arripia-
dos, S. Sebastião de Coimbra, S. Miguel do Anta e S. Sebastião da Pedra do Anta; e do municí
pio de Carangola, comprehendendo as parochias de Santa Luzia do Carangola, Nossa Senhora 
da Conceição dos Tombos do Carangola e S. Francisco do Glória. 

Art. 10. O 92 districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Leopoldina e se comporl- do 
município de igual nome, comprehendendo as parochias de S. Sebastião da Leopoldina, Nossa 
Senhora da Piedade, Nossa Senhora Madre de Deus do Angu, Nossa Senhora da Conceição da 
Boa Vista, Senhor Bom Jesus do Rio Pardo e Sant'Anna do Pirapitinga; do município de Cata-
guazes, comprehendendo as parochias de Santa Rita do Meia Pataca, Nossa Senhora da Concei
ção do Laranjal, Espúito Santo do Empossado, S. Francisco de Assis do Capivara e Santo Antó
nio do Muriahé; do município do Muriahé, comprehendendo as parochias de S. Paulo de Muria-
hé. Nossa Senhora das Dores da Victoria, S. Sebastião da Cachoeira Alegre, Nossa Senhora do 
Patrocínio, S. Sebastião da Matta, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora do Rosário da Li
meira; e do município do Mar de Hespanha, comprehendendo as parochias de Santo António do 
Mar de Hespanha, Espírito Santo, Santo António do Aventureiro, Nossa Senhora das Dores do 
Monte Alegre e S. José do Parahyba. 

Art. 11.010^ districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Juiz de Fora e se comporá: do 
município de igual nome, comprehendendo as parochias de Santo António do Juiz de Fora, Nos
sa Senhora da Assumpção do Chapéo d'Uvas, S. Francisco de Paula, S. José do Rio Preto e S. 
Pedro de Alcântara; do município do Rio Novo, comprehendendo as parochias de Nossa Senho
ra da Conceição do Rio Novo, Espúito Santo do Piau, Santíssima Trindade do Descoberto e S. 
João Nepomuceno; e do município do Rio Preto, comprehendendo as parochias do Senhor dos 
Passos do Rio Preto, Santa Barbara de Monte Verde, Santo António da Olaria e Santa Rita da 
Jacutinga 

Art. 12. O 11° districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Pouso Alto e se comporá: do 
município de igual nome, conçrehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de 
Pouso Alto, S. José do Picú, Santa Rita do Passa-Quatro, Sant'Anna de C^ivary e Nossa Se
nhora da Conceição da Virginia; do município de Itajubá, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora da Conceição de Itajubá, Nossa Senhora da Conceição de Pirangussú, S. Caetano 
da Vargem-Grande, Nossa Senhora da Soledade de Itajubá e Santa Rita da Boa Vista; do muni
cípio de S. José do Paraiso, comprehendendo as parochias de S. José do Paraiso, S. João Baptis
ta das Cachoeiras, Nossa Senhora da Consolação de Capivary e Santa Rita do Sapucahy-mirim; 
do município de Christina, comprehendendo as parochias do Espirito Santo da Christina, nossa 
Senhora do Carmo do Pouso Alto, S. Sebastião de Capituba e Santa Catharina; do município de 
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Baependy, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição e do Montserrat de 
Baependy, Aguas de Caxambu, S. Sebastião da Encruzilhada, S. Thomé das Letras e Nossa Se
nhora da Conceição do Rio Verde; do municipio de Ayuruoca, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora da Conceição de Ayuruoca, Nossa Senhora do Rosário da Alagôa, Nossa Senho
ra do Bom Conselho dos Serranos, S. Domingos da Bocaina, Senhor Bom Jesus do Livramento 
e Santo António do Passa-Vinte. 

ArL 13. O 12° districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Pouso Alegre e se comporá: 
do municipio de igual nome, compehendendo as parochias do Senhor Bom Jesus dos Martyres 
de Pouso Alegre, Nossa Senhora Apparecida da Estiva, Nossa Senhora do Carmo da Borda da 
Matta, S. Francisco de Paula do Ouro Fino, Santo António da Jacutinga e Monte Sião; do muni
cipio de Jaguary conq)rehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de Jaguary, 
Santa Rita da Extrema, S. José do Toledo, Nossa Senhora do Carmo de Cambuhy e Senhor Bom 
Jesus do Campo Mistico; do municipio de Caldas, connprehendendo as parochias de Nossa Se
nhora do Patrocínio de Caldas, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora do Carmo do Campestre, S. 
Sebastião de Jaguary e Nossa Senhora da Saúde das Aguas de Caldas; do municipio de Musam-
binho, comprehendendo as parochias de S. José da Boa Vista, Nossa Senhora das Dores de Gua-
xupé e Santa Bárbara das Canoas; do municipio de Cabo Verde, conçrehendendo as parochias 
de Nossa Senhora da Conceição de Cabo Verde, Santa Rita do Rio Claro e S. José dos Botelhos; 
do municipio de S. Sebastião do Paraiso, comprehendendo as parochias de S. Sebastião do Pa
raíso, S. Carlos de Jacuhy, Espirito Santo da Pratinha e S. Francisco de Monte Santo; e do muni
cipio de Passos, comprehendendo as parochias do Senhor Bom Jesus dos Passos, Nossa Senhora 
das Dores do Aterrado e Santa Rita de Cássia. 

ArL 14. O 13° districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Campanha e se comporá: do 
municipio de igual nome, comprehendendo as parochias de Santo António do Valle da Piedade 
da Campanha, Nossa Senhora da Saúde das Aguas Virtuosas, Senhor Bom Jesus do Lambary, Tres 
Corações de Jesus, Maria e José do Rio Verde, Espirito Santo da Mutuca e S. João Baptista do Dou-
radinho; do municipio de S. Gonçalo de Sapucahy, SanfAnna de S£q)ucahy, Santa Isabel e Nossa 
Senhora da Piedade do Retiro; do municipio de Alfenas, comprehendendo as parochias de S. José e 
Nossa Senhora das Dores de Alfenas, Santo António da Sacra Familia do Machado, S. Francisco de 
Paula do Machadinho, Nossa Senhora do Carmo da Escaramuça, S. Sebastião do Areado, S. Joa
quim da Serra Negra, Nossa Senhora da Conceição da Boa Vista e S. João do Retiro do Barranco 
Alto; do municipio de Tres Pontas, conçrchendendo as parochias de Nossa Senhora da Ajuda de 
Tres Pontas, SanfAnna da Vargem, Espirito Santo da Varginha, Nossa Senhora dp Carmo de Cam
po Grande e Córrego do Ouro; e do municipio de Lavras, comprehendendo as parochias de SanfAn
na de Lavras do Funil, Nossa Senhora do Carmo das Luminárias, Nossa Senhora do Carmo da Ca
choeira, S. João Nepomuceno, Senhor Bom Jesus dos Perdões e Senhor da Canna Verde. 

Art 15. O 14° districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Formiga e se comporá; do 
municipio de igual nome, comprehendendo as parochias de S. Vicente Ferrer da Formiga, Nossa 
Senhora do Carmo dos Arcos, Sant'Anna de Bambuhy e Nossa Senhora da Abbadia do Porto 
Real de S. Francisco; do municipio de Tamanduá, conçrehendendo as parochias de S. Bento de 
Tamanduá, Nossa Senhora do Desterro, Espirito Santo de Itapeceríca e Nossa Senhora das Can-
dêas; do municipio de Canço Bello, constituído pela parochia do Senhor Bom Jesus do Campo 
Bello; do municipio das Dores da Boa Esperança, comprehendendo as parochias de Nossa Se
nhora das Dores da Boa Esperança, Espirito Santo dos Coqueiros e S. Francisco d'Agua Pé; do 
municipio do Carmo do Rio Claro, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Carmo 
do Rio Claro, Nossa Senhora da Conceição Apparecida e S. Sebastião da Ventania; e do munici
pio do Piumhy, con:q)rehendendo as parochias de Nossa Senhora do Livramento do Piumhy, S. 
João Baptista do Gloria, S. Roque e Nossa Senhora do Rosário da Pimenta 
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Art. 16. O 15° districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Uberaba e se comporá; do 
município de igual nome, comprehendendo as parochias de Santo António e S. Sebastião de 
Uberaba, Nossa Senhora da Conceição das Alagoas, Nossa Senhora do Carmo do Frutal, Nossa 
Senhora das Dores do Campo Formoso e S. Pedro do Uberabinha; do município do Prata, com
prehendendo as parochias de Nossa Senhora do Carmo do Prata, S. José do Tijuco, S. Francisco 
de Salles e Nossa Senhora do Rosário da Boa Vista do Rio Verde; do município de Monte Ale
gre, comprehendendo as parochias de S. Francisco das Chagas de Monte Alegre, Santa Maria e 
Nossa Senhora da Abbadia do Bom Sucesso; do município do Sacramento, comprehendendo as 
parochias do Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora do Desterro do Desemboque e Espirito 
Santo da Forquilha; do município de Araxá, comprehendendo as parochias do Santíssimo Sacra
mento de S. Domingos do Araxá, Nossa Senhora das Dores de Santa Juliana e Santo António da 
Pratínha; e do município do Carmo do Paranahyba (Campo Grande), comprehendendo as paro
chias de Nossa Senhora do Carmo do Arraial Novo, S. Francisco das Chagas do Campo Grande 
e Nossa Senhora da Conceição do Areado. 

Art. 17. O 16̂  districto terá por cabeça a cidade de Paracatú e se comporá: do município 
de igual nome, comprehendendo as parochias de Santo António de Manga do Paracatú, Sant'-
Anna do Burity, Rio Preto, Santo António da Canna Brava e Sant'Anna dos Alegres; município 
da Bagagem, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora Mãe dos Homens da Babagem, 
Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Abbadia d'Agua Suja, Nossa Senhora do Amparo 
do Brejo Alegre e Sant'Anna do Rio das Velhas; do município do Patrocínio, comprehendendo 
as parochias de Nossa Senhora do Patrocínio, Nossa Senhora do Patrocínio de Coromandel e S. 
Sebastião da Serra do Salitre; e do município de Patos, comprehendendo as parochias de Santo 
António dos Patos e Sant'Anna do Paranahyba da Barra do Espirito Santo. 

Art 18. O 17- districto eleitoral terá por cabeça a cidade da Diamantina e se comporá: do 
município de igual nome, conçrehendendo as parochias de Santo António da Sé da Diamantina, 
S. João da Chapada, Nossa Senhora da Conceição do Rio Manso, S. Gonçalo do Rio Preto, Nos
sa Senhora das Mercês do Mendanha, Nossa Senhora da Conceição de Curimatahy, Santo Antó
nio do Gouvêa, Espirito Santo de Datas e Nossa Senhora da Gloria; do município de Montes 
Claros, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora e S, José de Montes Claros, Sant'Anna 
de Contendas, Santo António da Boa Vista, Santíssimo Coração de Jesus e S. Gonçalo do Brejo 
das Almas; e do município de Gequitahy, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da 
Conceição da Gequitahy, Senhor do Bomfim. Sant'Anna dos Olhos d'Agua, e Nossa Senhora 
do Bom Successo e Almas da Barra do Rio das Velhas. 

Art 19.0 18̂  districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Serro e se comporá: do muni
cípio de igual nome, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição do Serro, 
Santo António do Rio do Peixe, S. Sebastião de Correntes. Nossa Senhora Mãe dos Homens do 
Turvo. Nossa Senhora do Patrocínio e Nossa Senhora das Dores da CapeUinha de Guanhães; e do 
município do Rio Doce, comprehendendo as parochias de Santo António do Peçanha, S. José do 
Jacury e Nossa Senhora da Conceição do Cuíethé. 

Art 20. O 19̂  districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Minas Novas e se comporá: 
do município de igual nome, comprehendendo as parochias de S. Pedro do Fanado de Minas 
Novas, Nossa Senhora da Graça da Capellinha, e Nossa Senhora da Conceição do Sucuriú, Nos
sa Senhora da Conceição d'Agua Limpa, Nossa Senhora da Piedade e Santa Cruz da Chapada; 
do município de Philadelphia, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de 
Philadelphia e Santa Rita de Malacacheta; do município de S. João Baptista, comprehendendo 
as parochias de S. João Baptista, Nossa Senhora da Penha de França, Santa Maria de S. Félix, 
Santíssimo Coração de Jesus das Barreiras e Nossa Senhora das Mercês do Arassuahy; e do 
município de Arassuahy, comprehendendo as parochias de Santo António do Arassuahy, Santo 
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António da Itinga, S. Sebastião do Salto Grande, S. Miguel do Jequitinhonha e S. Domingos do 
Arassuahy. 

Alt 21.0 20̂  districto eleitoral terá por cabeça a cidade do Grão-Mogol e se conporá: do 
município de igual nome, conç)rehendendo as parochias de Santo António do Itacãmbirussú da 
Serra do Grão-Mogol, S. José do Gorutuba, Santo António de Itacambira, Nossa Senhora dos 
Riachos dos Machados e Santo António do Goratuba; do município do Rio Pardo, comprehen-
dendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição do Rio Pardo, Santo António de Salinas e 
Agua Vermelha; do município da Boa Vista, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora 
da Graça do Tremedal e S. Sebastião dos Lençóes; do município de Januaria, comprehendendo 
as parochias de Nossa Senhora das Dores da Januaria, Nossa Senhora do Amparo do Brejo do 
Salgado e Nossa Senhora da Conceição de Morrinhos; e do município de S. Francisco, compre
hendendo as parochias de S. José da Pedra dos Angicos, Santo António da Manga de S. Romão, 
Sant'Anna do Csção Redondo e Santo António do Paredão. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60^ da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Inçerador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.118, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Provinda de Goyaz em dous districtos eleitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei n- 3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno, Hei por bem 
Decretar: 

Art. 1- A Provincia de Goyaz forma dous districtos eleitoraes. 
ArL 2- O 1- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Goyaz e se comporá: do muni

cípio de Goyaz, comprehendendo as parochias de SanfAnna de Goyaz, Nossa Senhora do Ro
sário de Goyaz, Nossa Senhora do Rosário da Barra, Santa Rita d'Antas, Nossa Senhora do Ro
sário do Rio Claro, Nossa Senhora do Pilar do Ouro Fino, S. José de Mossamedes, S. Francisco 
de Assis de Anicuns, S. Sebastião do AUemão, Nossa Senhora da Abbadia do Curralinho, Santa 
Maria do Araguaya e Santa Leopoldina; do município de Meia Ponte, comprehendendo as paro
chias de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte e Sant'Anna d'Anta; do município de Co
rumbá, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Penha de Corumbá; do município de 
Santa Luzia, constituído pela parochia de Santa Luzia; do município do Bomfim, comprehen
dendo as parochias do Senhor do Bomfim e Nossa Senhora da Conceição de Campinas; do mu
nicípio do Pouso Alto, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Abbadia do Pouso Alto; 
do município de Santa Cruz, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Conceição de 
Santa Cruz e Nossa Senhora do Desterro de Caldas Novas; do município de Villa Bella, com
prehendendo as parochias de Nossa Senhora do Carmo de Villa Bella de Morrinhos e Santa Rita 
do Paranahyba; do município do Catalão, constituído pela píuxKhia de Nossa Senhora Madre de 
Deus do Catalão; do município de Entre Rios, constituído pela parochia do Divino Espirito San
to do Vai-vem; do município do Rio Verde, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora 
das Dores do Rio Verde, Divino Espírito Santo do Jatahy e Nossa Senhora da Abbadia do Para
nahyba; e do município do Rio Bonito, comprehende do as parochias do Divino Espirito Santo 
de Torres do Rio Bonito e Nossa Senhora das Dores do Rio Coxim. 

Art 3- O 22 districto eleitoral terá por cabeça a villa de Cavalcante e se comporá: do mu
nicípio da Boa Vista, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Consolação da Boa Vista 
do Tocantins; do município do Porto Imperial, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora 
das Mercês do Porto Imperial, S. Pedro do Tocantins e Nossa Senhora do Carmo; do município 
da Natividade, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora da Natividade, Sant'Anna da 
Chiada e S. Miguel e Almas; do município da Conceição, comprehendendo as parochias de 
Nossa Senhora da Conceição do Norte e S. José do Duro; do município da Palma, comprehen
dendo as parochias de S. João da Palma e Divino Espirito Santo do Peixe; do município das Ar
rais, comprehendendo-as^parochias de Nossa Senhora dos Remédios das Arraias e Santo Antó
nio do Morro do Chapéo; do município de Taguatinga, constituído pela parochia de Santa Maria 
de Taguatinga; do município de S. Domingos, constituído pela parochia de S. Domingos; do 
município da Posse, constituído pela parochia de SanfAnna da Posse; do município de Caval-
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cante, comprehendendo as parochias de SanfAnna de Cavalcante, S. Félix e S. Theodoro de 
Nova Roma; do municipio do Forte, comprehendendo as parochias de S. Sebastião do Forte, 
Nossa Senhora do Rosário de Flores e Santa Rosa; do municipio de S. José, comprehendendo as 
parochias de S. José de Tocantins e Nossa Senhora da Conceição de Trahiras; do municipio do 
Pilar, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora da Conceição de 
Críxás e Santo António do Amaro Leite; do municipio de Jaraguá, constituída pela parochia de 
Nossa Senhora da Penha de Jaraguá; e do municipio da Formosa, constituído pela parochia de 
Nossa Senhora da Conceição da Formosa. 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Inq)erio, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,60^ da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.119, DE 21 DE MAIO DE 1881 

Divide a Provinda de Mato Grosso em dous districtos eleitoraes. 

Attendendo ás disposições da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno, Hei por bem 
Decretar: 

Art. l- A Província de Mato Grosso forma dous districtos eleitoraes. 
Art. 2̂  O 1- districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Cuyabá e será constituído pelo 

município de Cuyabá, comprehendendo as parochias do Senhor Bom Jesus de Cuyabá, S. Gon
çalo de Pedro II, Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora do Livramento, Santo António do Rio 
Abaixo, Sant'Atina do Sacramento da Chapada e Nossa Senhora de Brotas. 

Art 32 O 2? districto eleitoral terá por cabeça a cidade de Corumbá e se comporá: do mu
nicípio do Diamantino, constituído pela parochia de Nossa Senhora da Conceição do Alto Para-
guay Diamantino; do município do Rosário, constituído pela parochia de Nossa Senhora do Ro
sário do Rio Acima; do município de Miranda, comprehendendo as parochias de Nossa Senhora 
do Carmo de Miranda e Santa Rita de Livergeria; do município de Corumbá, coirprehendendo 
as parochias de Santa Cruz de Corumbá e S. José de Herculania; do município do Paranahyba, 
constituído pela parochia de Sant'Anna do Paranahyba; do município de Poconé, constituindo 
pela parochia de Nossa Senhora do Rosário de Poconé; do município de S. Luiz de Cáceres, 
constituído pela parochia de S. Luiz de Cáceres; e do município de Mato Grosso, constituído 
pela parochia da Santíssima Trindade de Mato Grosso. 

i\rt. 42 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó

cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro em 21 de 
Maio de 1881,602 da Independência e do Império. 

Com a nibrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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DECRETO N2 8.213, DE 13 DE AGOSTO DE 1881 

Regula a Execução dia Lei n̂  3,029 de 9 de Janeiro do corrente anno que 
reformou a legislação eleitoral. 

Hei por bem. Tendo ouvido a Secção dos Negócios do Império do Conselho de Estado, e 
em observância do art. 36 da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro do corrente anno. Decretar o seguinte: 

TITULO I 

Dos eleitores, e da revisão do alistamento deitoral 

CAPITULOI 

Dos Eleitores 

ArL 1- E eleitor todo cidadão brazileiro nos termos dos arts. 62,91 e 92 da Constituição do 
Império, que tiver renda liquida annual não inferior a 200$000 por bens de raiz, industria, com-
mercio ou emprego. 

Art 2- São cidadãos brazileiros nos termos do art. 6^ da Constituição: 
I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingénuos ou libertos, ainda que o pai seja 

estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua nação. 
n . Os filhos de pai brazileiro e os illegitimos de mãi brazileira, nascidos em paiz estran

geiro, que vierem estabelecer domicUio no Império. 
ni. Os filhos de pai brazileiro que estivesse em paiz estrangeiro em serviço do Império, 

embora elles não venham estabelecer domicilio no Brazil. 
rv. Todos nascidos em Portugal e suas possessões, que, sendo já residentes no Brazil na 

época em que se proclamou a Independência nas provindas onde habitavam, adheriram a esta, 
expressa ou tacitamente, pela continuação de sua residência. 

V. Os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua religião. 
§ 1- Perde os direitos de cidadão brazileiro nos termos do art. 7- da Constituição: 
I. O que se naturalizar em paiz estrangeiro. 
II. O que, sem licença do Inperador, aceitar emprego, pensão ou condecoração de qual

quer governo estrangeiro. 
in. O que fôr banido por sentença. 
§ 2- Suspende-se o exercício dos direitos políticos nos termos do art 8̂  da Constituição: 
I. Por inc^acidade physica ou moral. 
II. Por sentença condemnatoria a prisão ou degredo, emquanto durarem os seus effeitos. 
Art 3- Têm voto nas eleições nos termos do art. 91 da Constituição: 
§ 1- Os cidadãos brazileiros que estão no gozo de seus direitos poUticos. 
§ 2- Os estrangeiros naturalizados. 
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Art. 42 São excluídos de votar, nos termos do art. 92 da Constituição: 
1- Os menores de 25 annos, nos quaes se não comprehendem os casados e officiaes milita

res que forem maiores de 21 annos, os bacharéis formados, e os clérigos de ordens sacras. 
2- Os filhos-familias que estiverem na companhia de seus pais, salvo si servirem officios 

públicos. 
3- Os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros e primeiros caixeiros 

das casas de commercio, os criados da Casa Imperial que não forem de galão branco, e os admi
nistradores das fazendas ruraes e fabricas. 

42 Os religiosos e quaesquer que vivam em communidade claustral. 
Art 5° Nos termos do art 2- da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro de 1881 comprehendem-se 

nas exclusões do referido art 92 da Constituição: 
1- As praças de pret do exercito, da armada, e dos corpos policiaes. 
2- Os serventes das repartições e dos estabelecimentos públicos. 
§ I- A disposição do n̂  1 deste artigo niio abrange as praças de pret reformadas. 
§ 2- Na designação de - corpos policiaes -, de que trata o dito n- 1 deste artigo, compre

hendem-se os guardas e vigias das alfandegas, os guardas municipaes, o corpo de bombeiros, e 
todos os mais que tiverem por fim o serviço de policia, qualquer que seja a sua denominação. 

CAPITULO n 

Da prova da renda 

ArL 6̂  A renda liquida annual não inferior a 200$, por bens de raiz, industria, commercio, 
ou emprego, que deve ter o eleitor nos termos do arL 2̂  da Lei n- 3.029 de 9 de Janeiro de 1881, 
será aprovada pelos modos declarados nos artigos seguintes. 

ArL 7- A renda proveniente de immoveis (bens de raiz) será provada; 
§ 1- Si o immovel se achar na demarcação do imposto predial ou decima urbana, e estiver 

sujeito a este imposto: 
I. Com certidão da repartição fiscal de estar o immovel averbado com valor locativo não 

inferior a 200$, ou com recibo daquelle imposto passado pela mesma repartição. 
n. No caso de ser baseado o refaido imposto, não sobre o valor locativo, mas sobre o do 

próprio immovel - pela computação da renda á razão de 6% sobre o valor do mesmo immovel, 
verificado por certidão da conpetente repartição fiscal. 

§ 2- Si o immovel não se achar na demarcação do imposto predial ou decima urbana, ou 
não estiver sujeito a este imposto, ou si consistir em terrenos de lavoura ou de criação, ou em 
quaesquer outros estabelecimentos agrícolas ou ruraes: 

I. quando o occupar o prc^rio dono - pela computação da renda á razão de 6% sobre o va
lor do immovel, verificado por título legitinx) de propriedade ou posse, ou por sentença judicial 
que as reconheça. 

n. Quando não occupar o próprio dono - pela computação da renda feita do mesmo modo, 
ou pela exhibição de conti'ato de arrendamento ou aluguel do immovel, lançado em livro de no
tas com antecedência de um anno, pelo menos, do ultimo dia do prazo do art. 27, e expressa de
claração do preço do arrendamento ou aluguel. 

Art. 8- A renda proveniente de industria ou profissão será provada: 
§ 1- Com certidão que mostre estar o cidadão inscripto desde um anno antes, pelo menos, 

do ultimo dia do prazo do art. 27 no registi"o do commercio, como negociante, cortetor, agente 
de leilões, administrador de ti-apiche, capitão de navio, piloto de carta, ou como guarda-livros ou 
primeiro caixeiro de casa commercial, ou administrador de fabrica industrial, uma vez que a 
casa commercial ou a fabrica tenha o fundo capital de 6:800$, pelo menos. 
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A falta da referida certidão, quanto aos capitães de navio e pilotos de carta, poderá ser 
supprida com certidão da capitania do porto, que mostre estar o cidadão, desde um anno antes, 
pelo menos, do ultimo dia do prazo do art. 27, inscripto, em alguma destas qualidades, no regis
tro da mesma repartição. 

§ 2- Com certidão, passada pela respectiva repartição fiscal, geral ou provincial de possuir 
o cidadão fabrica, officina, ou outro estabelecimento industrial ou rural, cujo fundo capital seja, 
pelo menos, de 3:400$, ou com certidão ou talão de que conste o pagamento pela fábrica, offici
na, ou estabelecimento ditos de imposto de industria ou profissão ou de qualquer outro imposto 
baseado no valor locativo do immovel urbano ou rural, em que se acharem os mesmos estabele
cimentos, sendo a importância annual de qualquer destes impostos não inferior a 24$ no municí
pio da Corte, a 12§ dentro das cidades e a 6$000 nos demais logares do Império. 

§ 3^ Com certidão, passada pela respectiva repartição fiscal, geral ou provincial, de pos
suir o cidadão estabelecimento commercial, cujo fundo capital seja de 3:400$, pelo menos, e 
pelo qual também pague o imposto declarado no paragrapho antecedente. 

§ 4- Quando não fôr possível provar, com as certidões a que se referem os três para-
graphos antecedentes, o fundo capital de que se trata nos mesmos paragraphos, a falta dessa pro
va será supprida pelos seguintes modos: 

1- Si o estabelecimento pertencer ã companhia ou sociedade mercantil - com certidão de 
acharem-se inscriptos no registro do commercio os estatutos da companhia ou o contrato da so
ciedade, com declaração expressa do respectivo fundo capital. 

2- Si o estabelecimento não pertencer a companhia ou sociedade mercantil - com certidão 
do seu fundo capital, segundo o ultimo balanço do estabelecimento, a qual será passada por offi-
cial publico á vista do competente livro. 

§ 5- Os impostos a que se referem os antecedentes §§ 2- e 3- só conferem a capacidade 
eleitoral havendo sido pagos desde um anno antes, pelo menos, do ultimo dia do prazo do art. 
27. 

Art. 9̂  Não servirão para prova da renda quaesquer outros impostos não mencionados 
neste Capitulo. 

Art. 10. A renda proveniente de emprego publico será provada: 
§ 1- Com certidão do thesouro nacional e das thesourarias de fazenda geraes e provin-

ciaes, que mostre perceber annualmente o cidadão ordenado não inferior a 200$, por emprego 
que, em virtude de lei, dê direito a aposentação, não sendo porém esta ultima condição applica-
vel aos empregados do senado, da camará dos deputados, e das assembléas legislativas provin-
ciaes, comtanto que tenham nomeações effectivas. 

A certidão poderá ser passada pelas próprias repartições a que pertencerem os empregados 
quando por ellas directamente lhes forem pagos os respectivos ordenados. 

§ 2^ Com igual certidão das camarás municipais, quanto aos que nellas exercerem empre
gos que, em virtude de lei, dêm direito á aposentação. 

§ 32 Com certidão da competente repartição, thesouro nacional, thesouraria geral ou pro
vincial, ou camará municipal - quanto aos empregados aposentados ou jubilados, e quanto aos 
officiaes reformados do exercito, da armada e dos corpos policiaes, comprehendidos os officiaes 
honorários que percebem soldo ou pensão. 

Nesta disposição comprehendem-se os pensionistas do Estado. 
§ A- Com certidão da lotação dos officios de justiça, passada pela repartição competente -

quanto aos serventuários providos vitaliciamente nos mesmos officios, sendo a lotação destes 
não inferior a 200$ por anno. 

Art. 11. A renda proveniente de titulos de divida publica, geral ou provincial, será provada 
- com certidão authentica de possuir o cidadão no próprio nome, ou, si fôr casado, no da mu-
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Iher, desde um anno antes, pelo menos, do ultimo dia do prazo do arL 27, titulo que produzem 
annualmente antes quantia não inferior á renda exigida. 

Art. 12. A renda proveniente de acções de bancos e companhias, legalmente autorizados, e de 
depósitos em caixas económicas do govano, será provada - com certidão authentica de possuir o ci
dadão, desde um anno antes, pelo menos, do ultimo dia do prazo do art. 27, no próprio nome, ou si 
fôr casado, no da mulher, títulos que produzam quantía não infoior á mencionada renda. 

ArL 13. São considerados como tendo a renda legal, independentemente de prova: 
I. Os ministros e os conselheiros de estado, os bispos, e os presidentes de província e seus 

secretários. 
II. Os senadores, os deputados á assembléa geral e os membros das assembléas legislati

vas provinciaes. 
in. Os magistrados perpétuos ou temporários, o secretario do supremo tribunal de justiça 

e os das relações, os promotores públicos, os curadores geraes de orphãos, os chefes de policia e 
seus secretários, os delegados e subdelegados de policia effectivos, que tiverem entrado em 
exercido um anno antes, pelo menos do prazo do arL 27. 

rv. Os clérigos de ordens sacras. 
V. Os directores do thesouro nacional e das thesourarias de fazenda geraes e provinciaes, 

os procuradores fiscaes e os dos feitos da fazenda, os inspectores das alfandegas e os chefes de 
outras repartições de arrecadação. 

VI. Os directores das secretarias de estado, o inspector das terras publicas e colonização, o di
rector geral e os administradores dos correios, o director geral e o vice-director dos telegraphos, os 
inspectores ou directores de obtas publicas geraes ou provinciaes, os directores das estradas de foro 
pertencentes ao Estado, e os chefes de quaesquer outras rq)artições ou estabelecimentos públicos. 

Vn. Os empregados do corpo diplomático ou consular. 
Vin. Os offlciaes do exercito, da armada e dos corpos policiaes. 
IX. Os directores, lentes e professores das faculdades, academias e escolas de instrucção 

superior, os inspectores gerais ou directores da instrucção publica na corte e nas provinciaes os 
directores ou reitores de institutos, collegios ou outros estabelecimentos públicos de instrucção e 
os respectivos professores, os professores públicos de instrucção primaria por titulos de nomea
ção effectiva ou vitalícia. 

X. Os habilitados com diplomas scientificos ou literários de qualquer faculdade, acade
mia, escola ou instituto nacional ou estrangeiro, legalnnente reconhecidos. 

Será título comprobatório o próprio diploma, ou documento authentico que o suppra 
XI. Os que desde mais de um anno antes, pelo menos, do ultímo dia do prazo do art. 27, 

dirigirem casas de educação ou ensino, frequentadas por 20 ou mais alumnos, ou leccionarem 
nas mesmas casas. 

Servirá de prova - certidão passada pelo inspector ou director da instrucção publica, na, 
corte ou nas províncias. 

Xn. Os Juizes de paz e os vereadores efectivos do quatriennio de 1877-1881 e do seguin
te, e os cidadãos qualificados jurados para servirem no anno de 1879. 

Os juizes de paz e os vereadores a que se refere este numero deverão provar com certidões 
não terem sido, annulladas as respectivas eleições, e haverem prestado o competente juramento. 

No caso de se não ter feito revisão de jurados para o anno de 1879 servirá para o referido 
fim a ultima anterior. 

O facto de ter sido o cidadão incluído na dita revisão será provado com certidão do escri
vão do jury. 

ArL 14. O cidadão que não puder provar a renda legal por algum dos meios determinados 
nos artigos precedentes será admittido a fazel-o: 
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I. Pelo valor locativo do prédio em que houver residido desde um anno antes, pelo menos, 
do ultimo dia do prazo do art. 27, com economia própria, sendo o valor locativo annual, por elle 
pago, de 400$ na cidade do Rio de Janeiro; de 300$ nas da Bahia, Recife, S. Luiz do Maranhão, 
Belém do Pará, Nictheroy, S. Paulo e Porto-Alegre; de 200$ nas demais cidades; e de 100$ nas 
villas e outras povoações. 

n. Pelo valor locativo annual, não inferior a 200$, de terrenos de lavoura ou de criação, ou 
de quaesquer oub°os estabelecimentos agricolas ou ruraes, que o cidadão haja tomado por arren
damento desde um anno antes, pelo menos, do ultimo dia do prazo do art. 27. 

§ 12 A prova será dada em processo summario perante o juiz de direito da comarca; e, nas 
que tiverem mais de um juiz de direito, perante qualquer delles, e será a seguinte: 

I. Quanto aos prédios sujeitos ao imposto predial ou decima urbana - certidão de reparti
ção fiscal, de que conste estarem averbados com o referido valor locativo annual. 

II. Quanto aos prédios não sujeitos ao dito imposto ou decima - conti^to de arrendamento 
ou aluguel, celebrado por escriptura publica com a data de um anno antes, pelo menos, do ulti
mo dia do prazo do art 27, ou por escripto particular lançado com igual antecedência em livro de 
notas, havendo expressa declaração do preço do arrendamento ou aluguel; e, em falta destes do
cumentos - o titulo legitimo ou sentença passada em julgado, que prove ter o ultimo dono do 
prédio adquirido a propriedade ou posse deste por valor sobre o qual, á razão de 6%, se compute 
a renda annual na importância daclarada no n- 1 deste artigo. 

in. Quanto aos terrenos de lavoura ou criação, ou outros estabelecimentos agricolas ou ru
raes - contrato de arrendamento por escriptura publica, com a data de um anno antes, pelo me
nos, do ultimo dia do prazo do art 27, havendo expressa declaração do preço. 

rV. Ás provas que ficam designadas se addicionará sempre o recibo do proprietário do 
prédio, terreno ou estabelecimento, com data anterior a um mez, provando estar pago até então 
do preço do arrendamento ou aluguel. 

No caso de ter o cidadão residido, durante o prazo declarado no n- 1 deste artigo, em mais 
de um prédio, deverá provar quanto a cada um dos prédios o pagamento do valor locativo exigi
do no mesmo numero, exhibindo os respectivos recibos de aluguel. 

§2 -0 juiz de direito julgará, á vista das provas estabelecidas no paragrapho antecedente, 
por sentença proferida no prazo de 15 dias, contados do dia da apresentação do requerimenro do 
cidadão, ouvindo o promotor publico, que responderá dentro do de cinco dias. 

Nenhum processo comprehenderá mais de um cidadão, e nelle não terá logar o pagamento 
de sello, nem de custas, excepto as dos escrivães, que serão cobradas pela metade. 

§ 3- A sentença do juiz de direito será fundamentada e delia haverá recurso voluntário 
para a relação do districto, com effeito devolutivo somente, interposto, dentro do prazo de 10 
dias depois da publicação da sentença, pelo próprio interessado, ou por seu procurador especial 
no caso de exclusão, e por qualquer eleitor da parochia ou disbicto no caso de admissão. 

§ 4- Sendo favorável ao requerente a sentença do juiz de direito, ser-lhe-ha entregue o 
processo sem ficar traslado para o exhibir como prova de renda perante o competente juiz. 

No caso contrario, havendo interposição de recurso, será observado o disposto no art. 75. 
§ 5- Em caso de falta ou impedimento o juiz de direito será substituído: 
Nas comarcas geraes: Î  pelo juiz municipal effectivo da sede da comarca; 2- pelos juizes 

municipais effectivos dos outros termos da mesma comarca que forem mais vizinhos. 
Nas comarcas especiaes de mais de um juiz de direito: 1- pelos outros juizes de direito, 

conforme a regra geral de sua substituição; 2- pelos juizes substitutos formados, de conformida
de com a mesma regra. 

Nas comarcas especiais de um só juiz de direito, pelo respectivo juiz substituto forma
do. 
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Si todos os referidos juizes faltarem ou acharem-se impedidos, o processo será feito pe
rante o juiz de direito da comarca mais vizinha. 

Art 15. As certidões e outros documentos exigidos para o alistamento dos eleitores são 
isentos de sello e de quaesquer outros direitos. 

Nesta disposição não se comprehendem, quanto ás certidões e aos outros documentos for
necidos por officiaes públicos, os emolumentos que a elles são devidos como retribuição legal 
do trabalho que desepenham por encommenda das partes. 

CAPITULO m 

Da revisão do alistamento eleitoral 

Art. 16. No primeiro dia útil do mez de Setembro de 1882, e de então em diante todos os 
annos em igual dia, se procederá em todo o Império á revisão do alistamento geral dos eleitores, 
organizado nos termos do arL 6̂  da Lei n- 3.029 de 9 de Janeiro de 1881 e das Instmcções anne-
xas ao Decreto n- 7.981 de 29 dos ditos mez e anno. 

Art. 17. A revisão será feita somente para os seguintes fins: 
§ l- De serem eliminados os eleitores que tiverem fallecido ou mudado de domicilio para 

fora da comarca, os fallidos não rehabilitados, os que estiverem interdictos da administração de 
seus bens, e os que houverem perdido os direitos de cidadão brazileiro, ou não estiverem no 
gozo de seus direitos políticos, nos termos dos arts. 7- e 8- da Constituição, transcriptos nos §§ 
l- e 2- do art. 2- deste Regulamento. 

§ 2- De serem incluídos no dito alistamento os cidadãos que o requererem e provarem ter 
adquirido as qualidades de eleitor, de conformidade com os Capítulos 1- e 2- do mesmo Regula
mento, e, além delias, a de saber ler e escrever. 

Art. 18. Na mesma occasião em que se proceder á revisão do alistamento da comarca se
rão feitas neste: 

1- A inclusão dos eleitores novamente domiciliados na comarca, que, por haverem muda
do de outras o seu domicilio, tiverem sido eUminados dos respectivos alistamentos. 

2- As alterações e declarações necessárias relativas á mudança de domiciUo do eleitor para 
parochia, distrícto de paz ou secção comprehendidos na mesma comarca. 

SECÇÃO 1" 

Das Indusões e Alterações no Alistamento 

ArL 19. O alistamento dos cidadãos, que nas revisões annuaes se acharem no caso do § 2-
do art 17, será preparado em cada termo pelo respectivo juiz munícipe, e organizado por co
marcas pelos juizes de direito destas. 

Quando houver mais de um termo sob a jurisdicção de um só juiz municipal formado, a 
este compete o preparo do alistamento nos termos de sua jurisdição. 

Art. 20. Nas comarcas especiaes de mais de um juiz de direito serão feitos por estes, nos 
respectivos districtos criminaes, o preparo e a organização do alistamento. 

Ao juiz de direito do 1- districto compete mandar fazer o registro do alistamento geral da 
comarca pelas cópias do alistamento parcial mencionadas nos ns. I e II do art. 48, as quaes lhe 
serão enviadas pelos juizes de direito dos outros districtos. 

ArL 21. Nas comarcas especiaes de um só juiz de direito serão feitos por este o preparo e a 
organização do alistamento. 

Art. 22. Os juizes de direito em suas faltas ou impedimento serão substituídos: 
§ 1- Nas comarcas especiaes de mais de um juiz de direito: 
1- Pelos outros juizes de direito, conforme a ordem da substituição reciproca. 
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2- Pelos juizes substitutos formados, conforme a mesma ordem. 
§ 1- Nas comarcas especiaes de um só juiz de direito, pelo respectivo juiz substituto for

mado. 
§ 3- Nas comarcas geraes: 
\- Pelo juiz municipal effectivo da sede da comarca. 
2- Pelos juizes municipaes effectivos dos outros termos da comarca que forem mais vizi

nhos. 
§ 4̂  Si em cada uma das comarcas mencionadas nos três anteriores paragraphos faltarem 

ou estiverem impedidos os juizes que devem substituir os juizes de direito, a revisão do alista
mento será feita pelo juiz de direito da comarca mais vizinha. 

§ 5- Os juizes municipaes effectivos, como preparadores do alistamento dos eleitores, se
rão substituídos pelos respectivos suppientes. 

§ 6̂  Para os fins a que se referem os antecedentes §§ 3- e Ar, deve considerar-se como 
mais vizinho o termo ou a comarca cuja sede se achar a menor distancia kilometnca da do termo 
ou comarca de que se tratar. 

Ao governo na corte, e aos presidentes nas províncias, incumbe fazer a designação dos 
termos e comarcas segundo a sua vizinhança, de conformidade com esta regra. 

Art 23. Nenhum cidadão será incluído no alistamento dos eleitores sem o ter requerido 
por escripto de próprio punho e com assignatura sua, provando o seu direito com os documentos 
declarados neste Regulamento. 

§ 1- Os juizes de direito, os juizes substitutos formados e os juizes municipaes serão in
cluídos ex-officio no alistamento da parochia de seu domicilio. 

§ 22 O supplente de juiz municipal, quando a este estiver substituindo nos trabalhos de 
preparo do alistamento, poderá incluir ex-officio o seu nome na competente relação que organi
zar nos termos do art. 30, não ficando porém dispensado de remetter o seu requerimento devida
mente instruído ao juiz de direito para o fim de ser por este incluído no alistamento. 

Art 24. Em cada requerimento não poderá figurar mais do que um cidadão, e nelle serão 
declarados: 

1- A parochia, o districto de paz e o quarteirão da residência do cidadão, bem como o tem
po desta na parochia, designando-se o prédio que elle habitar. 

2- A idade, o estado, a filiação, a profissão do cidadão, e, si este não estiver comprehendi-
do em qualquer das excepções do art 13, a sua renda. 

ArL 25. Só no alistamento da parochia em que tiver domicilio poderá ser incluído o cida
dão que fôr reconhecido eleitor. 

§ l- Paxá que se considere o cidadão domiciliado na parochia é necessário que nella resida 
desde um anno antes da revisão do alistamento dos eleitores, salva a disposição do art 33. 

§ 2- A parochia do domicilio é aquella em que o cidadão reside habituahnente. 
Na palavra - domicilio - não se comprehendem os escriptorios para o exercício de qual

quer profissão. 
Art 26. O cidadão que requCTer sua inclusão no alistamento deverá provar, além da renda 

legal pelo modo estabelecido no Capitulo 2- deste Regulamento: 
§ l- Ter attingido a idade legal nos termos do art. 4- do mesmo Regulamento. Para 

provar a idade apresentará certidão de baptismo ou certidão extrahida do registro civil dos 
nascimentos. 

Quando não fôr possível por justos motivos, que serão declarados, a íçresentação de qual
quer destas certidões, será supprida a sua falta: 

12 Por certidão authentica que prove estar o cidadão ou ter estado no exercício de seus di
reitos políticos sem contestação. 
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2- Por certidão authentica que prove exercer o cidadão ou ter exerci<}o cargo ou emprego 
publico, para o qual seja exigida a idade legal. 

§ 22 Saber ler e escrever. 
Será provada esta habilitação pela lettra e assignatura do cidadão que requerer a sua inclu

são no alistamento, uma vez que a lettra e a firma estejam reconhecidas por tabellião no requeri
mento que para este fim dirigir. 

§ 32 Ter sua residência na parochia desde um anno antes nos termos do art 25 § 1̂ . 
Será provado este facto com certidão authentica de que conste o exercício de cargo publi

co para o qual á lei exija domicilio na parochia, ou com attestado jurado do respectivo parocho, 
juiz de paz, delegado ou subdelegado de policia. 

§ 42 Ás certidões e outros documentos a que se referem os paragraphos antecedentes é ap-
plicavel a disposição do art. 15. 

Art. 27. No dia designado no art. 16 para se proceder á revisão do alistamento dos eleito
res os juizes municipaes, ou nas comarcas de que tratam os arts. 20 e 21 os juizes de direito, pu
blicarão editaes convidando os cidadãos dos seus municípios ou dos respectivos districtos crimi-
naes para entregarem no prazo de 30 dias, contados da data dos mesmos editaes, os requerimen
tos para sua inclusão no dito alistamento nos termos dos arts. 23 e 24. 

§ 12 Este editaes, em que se designará o logar onde se receberão os requerimentos todos 
os dias, sem interrupção, das 10 horas da manhã ás 4 da tarde, serão affixados, em logares públi
cos, em todas as parochias e districtos de paz, e, quando fôr possível, publicados pela imprensa 
nas sedes dos municípios. 

§ Tr Nas parochias e nos districtos de paz distantes da sede do município a afTixação dos 
referidos editaes será feita no I2 dia do prazo dentro do qual deverem ser apresentados os reque
rimentos. 

Em tal caso a data do edital será a do dia de sua expedição, mas nelle se fará declaração 
do 12 dia do prazo para a apresentação dos requerimentos. 

Art. 28. Dos referidos requerimentos e dos documentos que os acompanharem, ou que nos 
t«TiK>s dos arts. 29 e 34 forem posteriormente apresentados, deverá o juiz competente (juiz mu
nicipal ou juiz de direito) dar recibo, que poderá ser impresso, tendo porém sempre a assignatura 
do mesmo juiz. 

Art. 29. Os juizes municipaes no prazo de 10 dias, contados do em que tiverem recebido 
cada requerimento, exigirão por despacho, que será lançado no próprio requerimento e publica
do por edital, a ̂ presentação dos documentos legaes que não tiverem sido juntos. 

Esta apresentação será feita dentro do prazo de 10 dias, contados da publicação do referi
do edital. 

Art. 30. Findo este uhimo prazo, os juízes muncípaes enviarão aos juízes de direito das 
comarcas, dentro do de 10 dias, todos os requerimentos recebidos e os respectivos documentos, 
acompanhados de duas relações, que organizarão por municípios, parochias e districtos de paz, 
sendo collocados os nomes dos cidadãos por ordem alphabetíca em cada quarteirão, podendo 
para este fim exigir de quaesquer autoridades ou empregados públicos as informações de que 
necessitarem. 

Em uma destas relações se conterão os nomes dos cidadãos que houverem exhibido todos 
os documentos legaes, em devida forma, e na outra se mencionarão os nomes daquelles cujos 
requerimentos não se acharem completamente instruídos, ou forem acompanhados de docu
mentos defeituosos, declarando-se as faltas ou defeitos. Em ambas as relações farão os jui
zes muncipaes as observações que lhes parecerem convenientes para esclarecimento dos juizes 
de direito. 

Os juízes de direito darão recibo destes requerimentos, documentos e relações. 
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Art 31. Os juizes de direito dentro do prazo de 30 dias, contados do em que tiverem rece
bido os requerimentos preparados pelos juizes municipaes e as respectivas relações, julgarão 
provado ou não o direito de cada cidadão, de ser reconhecido eleitor por despachos fundamenta
dos proferidos nos próprios requerimentos. 

Art. 32. No mesmo prazo do artigo antecedente, e por iguaes despachos, os juizes de direi
to incluirão nos alistamentos das respectivas comarcas os eleitores que para ellas tiverem muda
do de outras o seu domicilio. 

Para este fim o eleitor no prazo estabelecido no art 27 apresentará requerimento, com as-
signatura sua ou de especial procurador, ao juiz de direito, bastando que perante este prove o seu 
novo domicilio desde um anno antes, e exhiba seu titulo de eleitor com a declaração da mudan
ça, nelle posta pelo juiz de direito da comarca da qual se houver mudado, ou, em falta deste titu
lo, certidão de sua eliminação, por aquelle motivo nos termos do art. 18 n- 1, do alistamento em 
que se achava o seu nome. 

São applicaveis ao caso a que se refere este artigo as disposições do art. 25 e seus paragraphos. 
Art 33. Também no mesmo prazo do art. 31 os juizes de direito no caso de mudança de 

domicilio do eleitor para parochia, districto de paz ou secção comprehendidos na mesma comar
ca farão, em virtude de seus despachos, as declarações necessárias nos alistamentos afim de ser 
transferido o nome do eleitor para o alistamento da parochia, districto de paz ou secção de seu 
novo domicilio, requerendo o mesmo eleitor por escripto e com assignatura sua ou de especial 
procurador, e provando aquella mudança no prazo a que se refere o citado artigo. 

§ l- No titulo do eleitor assim transferido por decisão do juiz de direito, ou da Relação em 
virtude de recurso, fará o mesmo juiz de direito a declaração da mudança de domicilio, a qual 
será também posta no competente talão, e restituirá o titulo ao eleitor no prazo de três dias, con
tados do em que tiver sido apresentado para aquelle fim. 

§ 2- Da falta de cumprimento da disposição do paragrapho antecedente caberá ao eleitor o 
recurso estabelecido no art. 62. 

Art 34. Nos 10 primeiros dias do prazo de que trata o art. 31 será permitido aos cidadãos 
a que se refere o mesmo artigo apresentar aos juizes de direito, para serem juntos aos seus re
querimentos, os documentos exigidos pelos juizes mucicipaes, ou quaesquer outros que melhor 
provem o seu direito, quando não tenham podido fazel-o perante estes em tempo próprio, deven
do ser informados pelos respectivos juizes municipaes os requerimentos que acompanharem es
ses documentos. 

§ 1- Para o fim declarado neste artigo os juizes de direito, dentro do prazo de 24 horas, 
contadas da em que tiverem recebido dos juizes municipaes os ditos requerimentos, documentos 
e respectivas relações, convidarão por editaes, que serão affixados em logares públicos, os cida
dãos a que se refere o mesmo artigo, para usarem do seu direito. 

Nesses editaes serão inscriptos, quando fôr possível, os nomes dos referidos cidadãos. 
§ 2- Os juizes municipaes deverão informar os requerimentos de que trata este artigo no 

prazo de três dias, contados da hora em que para esse fim os cidadãos lh'os apresentarem 
§ 3- Quando até ao ultimo dia do referido prazo de 10 dias fôr apresentado ao juiz de di

reito, sem estar informado pelo respectivo juiz municipal, algum dos requerimentos a que se re
fere o mesmo artigo, aquelle juiz immediatamente remeterá a este o requerimento pelo correio e 
sob registro, ou pelo interessado, si este o preferir, para que o informe e lh'o devolva, pelo mes
mo modo, no prazo de três dias contados da hora em que o receber. 

Art 35. De conformidade com os despachos proferidos nos casos e nos termos dos arts. 
31, 32 e 33 os juizes de direito organizarão duas listas por comarcas, municípios, parochias, dis-
trictos de paz e quarteirões, podendo para este fim exigir de quaesquer autoridades ou emprega
dos públicos as informações de que necessitarem. 
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Uma destas listas conterá por ordem alphabetica em cada quarteirão, e sob numeração ge
ral, os nomes dos cidadãos que tiverem sido reconhecidos eleitores e os dos eleitores incluídos 
no alistamento da comarca por terem mudado de outra o seu domicilio. 

A outra lista conterá do mesmo modo os nomes dos eleitores que, por haverem mudado o 
seu domicilio de umas para outras parochias, distríctos de paz ou secções comprehendidas na 
mesma comarca, tiverem sido transferidos dos alistamentos daquellas para os alistamentos das 
ultimas. 

Serão declarados: na 1* destas listas os motivos das inclusões no alistamento, e na 2' os 
motivos das alterações nelle feitas por mudança de domicilio dentro da mesma comarca, indi-
cando-se a parochia, districto de paz ou quaiteirão a que pertenciam os eleitores transferidos, e o 
numero de ordem sob o qual se achavam alistados. 

ArL 36. Nas comarcas em que nos termos dos arts. 20 e 21 compete aos juizes de direito 
tanto o preparo como a organização do alistamento, estes juizes, findos os prazos e cumpridas as 
disposições dos arts. 27, 28 e 29, julgarão ou não provado o direito de cada cidadão no prazo de 
30 dias, procedendo pelo modo estabelecido nos arts. 31,32 e 33. 

Nos 10 primeiros dias deste ultimo prazo será permittido aos cidadãos apresentar aos jui
zes de direito, para serem juntos aos seus requerimentos, os documentos exigidos pelos referi
dos juizes, ou quaesquer outros que melhor provem o seu direito. 

Para este fim os juizes de direito no 1- dia do mesmo prazo convidarão os cidadãos por 
meio de editaes escriptos e publicados nos termos do §• 1- do art. 34. 

ArL 37. Os requerimentos em que tiverem sido proferidos os despachos de que tratam os 
arts. 31, 32 e 33 serão archivados com os documentos que os acompanharem, nos cartórios dos 
escrivães dos juizes que os deverem ter a seu cargo e sob sua responsabilidade. 

Os documentos originais serão entregues aos próprios cidadãos a quem pertencerem, si os 
solicitarem, ficando delles translado, ou extracto quando forem extensos. 

Art. 38. As inclusões e alterações feitas, segundo as disposições desta secção, no alista
mento dos eleitores, serão publicadas e registradas pelo modo estabelecido na secção 3*. 

SECÇÃO 2" 

Das Eliminações do Alistamento 

Art. 39. A eliminação dos eleitores dos alistamentos em que estiverem incluídos terá logar 
somente nos casos expressamente definidos no § 1- do art. 17. 

Art. 40. Ao juiz de direito da comarca, ou, nas comarcas especiaes de mais de um juiz de direi
to, a cada um destes no respectivo districto criminal, compete fazer a eliminação dos eleitores: 

§ 1- No caso de morte - á vista de certidão de óbito. 
§ 22 No caso de mudança de domicilio para fora da comarca - em virtude de requerimento 

do próprio eleitor, ou de informações da competente autoridade, precedendo annuncio por edital 
affixado com antecedência de 30 dias em logar publico da sede da comarca, e na parochia, dis
tricto de paz ou secção da residência do eleitor, ou em virtude de certidão authentica de estar o 
eleitor alistado em parochia de comarca diversa, onde tenha estabelecido novo domicilio. 

§ 3- No caso de perda dos direitos de cidadão brazileiro: 
I. Á vista de certidão authentica que prove: ter-se o eleitor naturalizado em paiz estrangei

ro, ou haver, sem licença do Imperador, aceitado emprego, pensão ou condecoração de qualquer 
governo estrangeiro; ou por meio de sentença proferida sobre estes factos pelo juiz de direito da 
comarca em processo regular, instaurado com citação pessoal do eliminado, quando se achar em 
lograr conhecido, e em todo o caso com citação em edital de quaesquer terceiros interessados. 

II. Á vista de certidão authentica de sentença de banimento do eleitor. 
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§ 42 No caso de suspensão do exercido dos direitos políticos - á vista de cotidão authentica: 
I. De sentença que tenha julgado a incapacidade physica ou moral. 
II. De sentença condemnatoria a prisão ou degredo emquanto durarem os seus effeitos. 
§ 5- No caso de fallencia sem a rehabilitação, ou de interdicção da gerência dos próprios 

bens - á vista de certidão authentica de sentença que tenha julgado qualquer destes factos em
quanto durarem os seus effeitos. 

ArL 41. A eliminação só será feita em virtude de requerimento do próprio eleitor no caso 
de mudança de seu domicilio para fora da comarca, ou, também neste caso, bem como nos ou
tros mencionados nos paragraphos do artigo antecedente, pelo promotor publico ou seu adjunto, 
ou por três eleitores da respectiva parochia. 

§ 1- Os requerimentos apresentados pelo promotor publico ou seu adjunto, ou por três 
eleitores da parochia, serão sempre acompanhados dos documentos ou das informações que, nos 
termos dos paragraphos do artigo antecedente, os devem instruir. 

Estes documentos serão fornecidos gratuitamente pela repartição ou pelo funccionario pu
blico competente. 

§ 22 O eleitor, a quem se referirem os ditos documentos ou informações, poderá apresen
tar ao juiz de direito por meio de requerimento, dentro do prazo de 30 dias de que trata o art. 
31, os documentos qu« julgar convenientes afim de contestar o facto allegado para a sua eli
minação. 

Art 42. Os requerimentos para a eliminação de eleitores serão entregues directamente aos 
juizes de direito no mesmo prazo de 30 dias marcado no art. 27 para o recebimento dos requeri
mentos que tiverem por fim a inclusão de cidadãos no alistamento. 

Art 43. No processo relativo aos requerimentos para a eliminação, e no julgamento sobre 
as eliminações requeridas, procederão os juizes de direito de conformidade com o que se acha 
disposto no art 36. 

Art. 44. De conformidade com as suas decisões os juizes de direito organizarão pelo mes
mo modo estabelecido no art. 35 uma lista que conterá os nomes dos eleitores eliminados do 
alistamento da comarca com a declaração dos motivos da eliminação. 

Art 45. Aos requerimentos em que tiverem sido proferidas as decisões a que se refere o 
artigo antecedente e aos respectivos documentos, bem como ás informações de que trata o § 2̂  
do art 40, é applicavel a disposição do art 37. 

Art 46. No titulo do eleitor que, por decisão do juiz de direito, ou da Relação em virtude 
de recurso, fôr eliminado do alistamento da comarca por mudança de seu domicilio para fora da 
mesma comarca, o juiz de direito desta fará, para o fim de que trata o art. 32, a declaração da 
mudança, que será também posta no correspondente talão, e restituirá o titulo ao eleitor a quem 
pertencer, dentro do prazo de tres dias, contados do em que lhe tiver sido apresentado. 

Da falta de cunprimento desta disposição caberá ao eleitor o recurso estabelecido no art 62. 
Art 47. As eliminações do alistamento, feitas segundo as disposições desta secção, serão 

publicadas e registradas pelo modo estabelecido na secção seguinte. 

SECÇÃO 3' 

Da Publicação e do Registro do Alistamento 

Art 48. No prazo de 10 dias, em seguimento do de 30 estabelecido no art 31 para as deci
sões dos juizes de direito na revisão do alistamento dos eleitores, os mesmos juizes farão extra-
hir de cada uma das tres listas de que tratam os arts. 35 e 44 as seguintes cópias que serão por 
elles assignadas e rubricadas em cada uma de suas folhas e remettidas no mesmo prazo: 

I. Uma ao ministro do império na corte, e nas provindas aos presidentes; 
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II. Outra ou outras ao tabellião ou tabelliães da cabeça da comarca para o registro geral a 
seu cargo nos termos do art. 51. 

in. Outras, comprehendendo cada uma a parte das mesmas listas relativa a cada municipio 
da comarca, exceptuado o da cabeça desta, aos respectivos juizes municipaes para a publicação 
e para os registros parciaes de que tratam os arts. 50 3' parte e 52. 

Art. 49. Nas comarcas especiaes de mais de um juiz de direito cada juiz no mesmo 
prazo estabelecido no artigo antecedente fará extrahir das listas parciaes do respectivo dis-
tricto criminal as cópias mencionadas nos ns. I e II do mesmo artigo, e as remetterá ao juiz 
do 1- districto criminal, cumprindo a este juiz dar-lhes o destino determinado nos referidos 
números. 

Art. 50. As inclusões e alterações feitas no alistamento e as eliminações de eleitores do mesmo 
alistamento serão publicadas, com a declaração dos motivos, por editaes affixados nas portas das 
matrizes e capellas, ou em outros logares públicos, e, quando fôr possível, pela imprensa. 

Esta publicação será feita: 
Na cabeça da comarca, no prazo de 10 dias de que trata o art. 48, pelo juiz de direito desta, 

ou, tendo a comarca mais de um juiz de direito, pelos diversos juizes de direito da mesma co
marca, cada um quanto á parte relativa ao alistamento do respectivo districto criminal. 

Nos outros municípios da comarca - pelos respectivos juizes municipaes no prazo de 48 
horas, contadas da em que lhes forem entregues as cópias parciaes que lhes devem ser remetti-
das pelos juizes de direito nos termos do n̂  IH do dito art. 48, cumprindo-lhes accusar o recebi
mento dessas cópias no mesmo dia ou no immediato. 

ArL 51.0 registro geral das inclusões e alterações no alistamento de cada comarca e das 
eliminações de eleitores do mesmo alistamento será feito pelo tabellião da cabeça da comarca á 
vista da cópia ou das cópias das três listas mencionadas no art. 48 n̂  H, que lhe forem remetti-
das nos termos do dito artigo pelo respectivo juiz de direito, ou nas comarcas especiaes de mais 
de um juiz de direito pelo do 1- districto criminal nos termos do art. 49. 

Si porém houver mais de um tabellião na cabeça da comarca, o juiz de direito poderá man
dar fazer esse registro por dous ou mais tabelliães, quando julgar conveniente esta divisão do 
trabalho á vista do numero das parochias ou dos districtos de paz, designando quaes os municí
pios, parochias ou districtos de paz que ficarão a cargo de cada um dos mesmos tabelliães. 

§ 1- Em falta absoluta de tabellião, o serviço do registro será feito pelo escrivão ou pelos 
escrivães de paz que o juiz de direito designar. 

§ 2- Os tabelliães ou escrivães de paz accusarão o recebimento das cópias a que se refere 
este artigo no mesmo dia ou no seguinte. 

§ 3- O registro será feito, segundo o modelo n̂  1, em livros fornecidos pelas respectivas 
camarás municipaes, e abertos e encerrados pelos juizes de direito, que também numerarão e ru
bricarão as folhas dos mesmos livros. 

§ 4- O registro ficará concluído no prazo de 30 dias, contados do em que os respectivos ta-
belbães houverem recebido as referidas cópias; e no mesmo dia da conclusão do registro, ou no 
seguinte, os tabelliães devolverão as ditas cópias, com declaração da data do registro, aos juizes 
de direito, que as farão archivar nos cartórios dos escrivães do seu juizo, a cujo cargo e sob cuja 
responsabilidade deverem estar. 

Art. 52. Os juizes municipaes, dentro do prazo determinado para a publicação das cópias 
parciaes de que trata o n̂  Hl do art. 48, mandarão proceder ao registro destas nos respectivos 
municípios. 

Este registro se fará pelo mesmo modo estabelecido no artigo antecedente, e lhe são appli-
caveis todas as disposições que neste se contém, pertencendo porém aos juizes municipaes, na 
parte relativa ao registro do alistamento de cada municipio, as funcções e os actos que, quanto 
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ao registro geral do alistamento da comarca, são incumbidos aos juizes de direito e são mencio
nados no dito artigo. 

Art. 53. O trabalho do registro terá preferência a qualquer outro. 

CAPITULO rv 

Dos titules dos eleitores 

Art. 54. A todos os cidadãos incluídos no alistamento dos eleitores serão conferidos títu
los pelo modo declarado nos artigos seguintes. 

Nesta disposição comprehendem-se: 1̂  os eleitores incluidos no alistamento da comarca 
por terem sido eliminados dos de outras em razão de mudança do seu domicilio, e aos quaes se 
refere a T parte do art. 18; 2- os cidadãos incluidos no mesmo alistamento em virtude de recur
so, devendo ser passados os respectivos títulos dentro do prazo de 5 dias, contados do em que se 
publicar a decisão do juiz de direito ou da Relação. 

Art 55. Os títulos de eleitor extrahidos de livros de talões, segundo o modelo junto sob n̂  
2, serão assignados pelos juizes de direito que tiverem feito o alistamento, e conterão, alem da 
indicação da província, comarca, município, parochia, distrícto de paz e quarteirão, o nome, ida
de, filiação, estado, profissão, domicílio e renda do eleitor, salva as excepções do art. 13, e o nu
mero e data do alistamento. 

Conterão também a circumstância de saber ou não o eleitor ler e escrever os novos títulos 
que se passarem, no 1 ° caso da ultima parte do artigo antecedente e nos dos arts. 66 e 67, aos 
eleitores incluidos no 1 "alistamento. 

Art. 56. Os talões correspondentes aos títulos serão rubricados pelos juizes de direito, e 
nelles se escreverão: o numero de ordem no alistamento dos eleitores e o do titulo, e o nome do 
eleitor, declarando-se a parochia e o districto de paz a que elle pertencer. 

Art. 57. Os títulos serão extrahidos e remettidos pelos juizes de direito aos juizes municipaes 
dentro do prazo de 30 dias contados do em que se tiver concluído o alistamento. 

Para este fim SOB O processo entregue sem demora ao recorrente, que dará recibo ao escrivão. 
Si porém o recorrente preferir e requerer que a remessa seja feita pelo escrivão este enviará o proces
so á Relação pelo correio, sob registro, no prazo de três dias. Do processo não ficará traslado. 

Art. 76. Findo o prazo de 10 dias de que trata o artigo antecedente sem ter o juiz de direito 
proferido despacho reformando ou confirmando sua decisão, o recorrente requererá a entrega do 
processo afim de o fazer seguir para a relação do districto, e, quando lhe não seja possível obtel-
0, terá o direito de renovar o seu recurso para aquelle tribunal, interpondo-o, pelo mesmo modo 
estabelecido no § 1- do art. 74, dentro de 30 dias contados do em que tiver terminado o sobredi
to prazo de 10 dias. 

Art. 77. Em virtude e de conformidade com as decisões pelas quaes, nos termos do art 75, ti
verem reformado as anteriormente proferidas, os juizes de direito, dentro dos cinco dias seguintes 
aos 10 marcados no dito artigo, organizarão pelo mesmo modo estabelecido no art. 35 quatro listas 
contendo: uma - os nomes dos cidadãos novamente incluídos no alistamento; outra - os dos excluí
dos deste; outra - os dos eleitores ultimamente eliminados do mesmo alistamento; e outra - os dos 
eleitores, cuja antaior eliminação tiver ficado sem effeito pelas novas decisões. 

§ 1- Destas listas os juizes de direito farão extrahir e remetter, dentro do mesmo prazo de 
cinco dias, ás autoridades e funccionarios designados no art. 48, para os fins ahi declarados, as 
necessárias cópias. 

§ 2- As decisões, em virtude das quaes tiverem sido organizadas as referidas listas, serão 
publicadas, pelo modo estabelecido no arL 50, na cabeça da comarca, dentro dos mesmos cinco 
dias, e nos outros municípios no prazo de 48 horas marcado no mesmo artigo. 
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§ 3- As mencionadas decisões serão registradas de conformidade com as disposições da 
secção 3- do Cap. 3- concernentes ao registro geral do alistamento, e delias dará o juiz conheci
mento ao escrivão do jury para o fim declarado no § 1- do art. 74. 

ArL 78. No caso de reformarem os juizes de direito as suas decisões, nos termos do art. 
75, terão do direito de interpor das novas decisões para a Relação do districto o mesmo recurso 
estabelecido no art. 70: 

O cidadão que, tendo sido incluido no alistamento fôr deste excluído pela reforma da decisão; 
Qualquer eleitor da comarca no caso de ser incluido no alistamento algum cidadão cujo 

direito de ser eleitor não tivesse sido reconhecido pela decisão reformada; 
O eleitor eliminado do alistamento da comarca pela nova decisão; 
O promotor publico ou seu adjunto, ou os três eleitores de que trata o art. 41, quando fôr 

reformada a decisão, pela qual, em virtude do requerimento por elles feito, tivesse sido elimina
do do alistamento da comarca algum eleitor. 

Art. 79. Quanto á interposição e ao processo dos recursos de que trata o ultimo artigo, se
rão observadas as disposições dos artigos deste C^itulo com as seguintes alterações: 

§ 12 o prazo de 30 dias para interposição do recurso será contado do dia em que fôr publi
cada a decisão pela qual tiver sido reformada a anterior. 

§ 2- Nos 10 dias de que trata o art. 75 o juiz de direito sustentará, á vista das razões allega-
das pelo recorrente, os fundamentos de sua decisão e dirá o que julgar conveniente sobre os do
cumentos íçresentados pelo mesmo recorrente; não poderá porém reformar a decisão proferida 
O processo seguirá para a Relação, observando-se a este respeito o disposto no mesmo artigo. 

Art. 80. Os recursos interpostos para a Relação serão julgados por todos os seus membros 
presentes, no prazo de 30 dias contados da data do recebimento dos processos na respectiva se
cretaria. 

O presidente do tribunal não terá voto; e havendo empate na votação prevalecerá a decisão 
favorável ao direito contestado no recurso ou não reconhecido na decisão recorrida 

Nestes processos não terá logar o pagamento de sello, nem de custas, excepto as dos escri
vães, que serão cobradas pela metade. 

Art. 81. Não é admissível suspeição de juizes no julgamento dos recursos, salvos somente 
os casos, determinados no art. 61 do Código do Processo Criminal, de serem os juizes inimigos 
capitães ou Íntimos amigos ou parentes consanguíneos ou affins, até ao T- gráo, de algumas das 
partes, ou particularmente interessados na decisão da causa; e nestes casos são obrigados os 
mesmos juizes a dar-se de suspeitos, ainda quando não sejam recusados. 

§ 1- No processo e julgamento das suspeições observar-se-hão as disposições, que forem 
applicaveis, dos arts. 138 e seguintes do Titulo 3 ,̂ Cap. 2-, secção 8' do Decreto n̂  5.618 de 2 
de Maio de 1874. 

§ 2 - 0 tempo decorrido durante este processo e julgamento não se computará no prazo 
marcado para o julgamento dos recursos. 

Art 82. As ferias judiciaes não interromperão os prazos estabelecidos relativamente á in
terposição e ao processo e julgamento dos recursos. 

Art. 83 Dentro do prazo de três dias da data do acórdão pelo qual fôr julgado o recurso o 
presidente da Relação remetterá uma cópia do mesmo acórdão, na corte ao ministro do inperio, 
e nas províncias ao presidente; e outra ao juiz de direito de cuja decisão se houver interposto o 
recurso, sendo esta ultima cópia para os fins declarados nos paragraphos seguintes. 

Esta mesma cópia será acompanhada dos documentos dos recorrentes para os fins de que 
trata o art. 37. 

§ 1- Dentro de três dias contados do recebimento da cópia do acórdão o juiz de direito: \-
fará publical-a na sede da comarca por editaes affíxados nas portas das matrizes e capellas, ou 
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em outros logares públicos, e, si fôr possível, pela imprensa; 2- remetterá cópia do mesmo acór
dão ao tabellião que tiver feito o registro do alistamento da parochia a que pertencer o cidadão a 
quem se referir o acórdão afim de ser este registrado segundo o modelo n̂  1. 

§ 2- No mesmo prazo de três dias o juiz de direito enviará uma cópia do acórdão ao escri
vão do jury para ser feita por este a transcripção de que trata o § 1- do art. 74, e outra cópia ao 
juiz municipal do termo onde residir o cidadão a quem a decisão se referir, exceptuado o termo 
da cabeça da comarca. 

O juiz municipal no prazo de 48 horas contadas do recebimento da referida cópia, o qual 
accusará no mesmo dia ou no seguinte, a fará pubUcar na sede do município pelo modo declara
do no paragrapho antecedente, e mandará proceder ao registro do mesmo acórdão, de conformi
dade com o disposto no dito paragrapho. 

TITULO n 

Dos Elegíveis e das Eleições 

CAPITULO I 

Dos Elegíveis e das Incompatibilidades 

ArL 84. É elegível para os cargos de senador, deputado á assembléa geral, membro de as-
sembléa legislativa provincial, vereador e juiz de paz todo cidadão que tiver as qualidades re
queridas no Cap. 1- do TiL 1- deste Regulamento para ser eleitor, não se achando pronunciado 
em processo criminal, e salvas as disposições especiaes dos paragraphos seguintes. 

§ 1-Requer-se: 
Para senador a idade de 40 annos para cima, e a renda annual de 1:600$ por bens de raiz, 

industria, commercio ou emprego. 
Para deputado á assembléa geral: a renda annual de 800$ por bens de raiz, industria, com

mercio ou emprego. 
Para membro de assembléa legislativa provincial: o domicilio na província por mais de 

dous annos. 
Para vereador e para juiz de paz: o domicilio no município e no districto de paz por mais 

de dous annos. 
§ 2- Os cidadãos brazileiros, em qualquer parte que existam, são elegíveis em cada distric

to eleitoral para deputados ou senadores, ainda quando ahi não sejam nascidos, residentes ou do
miciliados. (Const. art. 96.) 

§ 32 O prazo de mais de dous annos de domicilio, exigido para a eleição de membros de 
assembléa legislativa provincial, de vereador e de juiz de paz, será contado, quanto aos cidadãos 
naturalizados, desde o tempo em que anteriormente tiverem fixado sua residência na provinda, 
no município ou no districto de paz. 

§ 4- Os cidadãos naturaUzados não são elegíveis para o cargo de deputado á assembléa ge
ral sem terem seis annos de residência no Império, depois da naturalização. 

Este prazo será contado do dia em que os mesmos cidadãos tiverem prestado o juramento 
ou a promessa que a Lei n̂  1.950 de 12 de julho de 1871 exige. 

§ 52 Os prazos de domicilio ou residência, de que tratam os §§ 1̂ , 3- e 4 ,̂ devem estar 
completos no dia da eleição, não sendo necessária a continuidade do domicilio ou residência, 
comtanto que, descontado o tempo das interrupções, fique preenchido o mesmo prazo. 

Art. 85. Não podem ser votados para senador, deputado á assembléa geral ou membro de 
assembléa legislativa provincial: 

I. Em todo o Império: 
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Os directores geraes do thesouro nacional e os directores das secretarias de estado. 
II. Na corte e nas provindas em que exercerem autoridade ou jurisdicção: 
Os presidentes de província; 
Os bispos em suas dioceses; 
Os commandantes de armas; 
Os generaes em chefe de terra e mar; 
Os chefes de estações navaes; 
Os capitães de porto; 
Os inspectores ou directores de arsenaes; 
Os inspectores de corpos do exercito; 
Os commandantes de corpos militares e de polícia; 
Os secretários de governo provincial e os secretários de polícia da corte e das províncias; 
Os inspectores de thesourarias de fazenda geraes ou provinciaes e os chefes de outras re

partições de arrecadação; 
O director geral e os administradores dos correios; 
Os inspectores ou directores de instrucção publica, e os lentes e directores de faculdades 

ou outros estabelecimentos de instrucção superior; 
Os inspectores das alfandegas; 
Os desembargadores; 
Os juizes de direito; 
Os juizes municipaes, de orphãos e os juizes substitutos; 
Os chefes de policia; 
Os promotores públicos; 
Os curadores geraes de orphãos; 
Os desembargadores de relações ecclesiasticas; 
Os vigários capitulares; 
Os governadores de bispado; 
Os vigários geraes, provisores e vigários foraneos; 
Os procuradores fiscaes e o dos feitos da fazenda e seus ajudantes. 
in. Nos districtos em que exercerem autoridade ou jurisdicção: 
Os delegados e subdelegados de policia. 
Art 86. A incompatibilidade eleitoral prevalece: 
I. Para os referidos funccionarios e seus substitutos legaes, que tiverem estado no exercí

cio dos respectivos empregos dentro de seis mezes anteriores á eleição; 
II. Para os substitutos que exercerem os empregos dentro dos seis mezes, bem como para 

os que os precederem na ordem da substituição e deviam ou podiam assumir o exercício; 
in. Para os funccionarios effectivos, para os substitutos dos juizes de direito nas comarcas es-

peciaes e para os supplentes dos juizes municipaes, desde a data da aceitação do emprego ou flincção 
publica até seis mezes depois de o tCTem deixado em virtude de remoção, accesso, renuncia ou de
missão. 

Art 87. Também não poderão ser votados para senador, deputado á assembléa geral ou mem
bro de assembléa legislativa provincial os directores de estradas de ferro pertencentes ao Estado, os 
directores e engenheiros chefes de obras publicas, emprezarios, contratadores e seus prepostos, arre
matantes ou interessados em arrematação de taxas ou rendimentos de qualquer natureza, obras ou 
fomecimentos públicos, ou em conq}anhias que recebam subvenção, garantia ou fiança de juros, ou 
qualquer auxilio, do qual possam auferir lucro pecuniário da fazenda geral, provincial ou das munici
palidades, naquellas provindas onde exercerem os ditos cargos, ou os respectivos contratos e arre
matações tenham execução e durante o tempo delles. 

309 



A palavra - interessados - não comprehende os accionistas. 
Art. 88. Os ministros e secretários de estado não poderão ser votados para senador emquanto 

exercerem o cargo e até seis mezes depois, salvo na província de seu nascimento ou domicilio. 
Art. 89. O fiinccionario publico de qualquer classe, que perceber pelos cofres geraes, pro-

vinciaes ou municipaes, vencimentos ou porcentagens, ou tiver direito a custas por actos de offi-
cios de justiça, si aceitar o logar de deputado á assembléa geral ou de membro de assembléa le
gislativa provincial, não poderá, durante todo o período da legislatura, exercer o emprego ou 
cargo publico remunerado que tiver, nem perceber vencimentos ou outras vantagens, que delle 
provenham, nem contar antiguidade para aposentação ou jubilação, nem obter remoção ou ac-
cesso em sua carreira, salvo o que lhe competir por antiguidade. 

§ 1.- Os juízes de direito ficarão avulsos durante o penodo da legislatura, e finda esta vol
tarão para as comarcas em que se achavam, si estiverem vagas, ou irão servir em comarcas equi
valentes, que o governo lhes designará. 

§ 2.- A aceitação do logar de deputado ou de membro de assembléa legislativa provincial 
importará para os juizes substitutos, nas comarcas especiaes, e para os juizes municipaes e de 
orphãos a renuncia destes cargos. 

§ 3 . - 0 fiinccionarío publico comprehendido na disposição deste arquivo, que aceitar o lo
gar de senador, será aposentado ou jubilado com o vencimento correspondente ao tempo de 
exercício que tiver, na forma da lei. 

§ 4.- Das disposições deste artigo exceptuam-se: 
I. Os ministros e secretaríos de estado; 
II. Os conselheiros de estado; 
in. Os bispos; 
rv. Os embaixadores e os enviados extraordinários em missão especial; 
V. Os presidentes de província; 
VI. Os officiaes militares de terra ou mar, quanto á antiguidade, e nos intervallos das ses

sões, quanto ao soldo. 
Art. 90. Não poderão os senadores e, durante a legislatura e seis mezes depois, os de

putados á assembléa geral, salva a disposição do art. 34 da Constituição, nem os membros 
das assembléas legislativas provinciaes, aceitar do governo geral ou provincial commissões 
ou empregos remunerados, excepto os de conselheiro de estado, presidente de província, 
embaixador ou enviado extraordinário em missão especial, bispo, e commandante de forças 
de terra ou mar. 

Não se comprehendem nesta disposição as nomeações por accesso de antiguidade para 
emprego civil ou posto militar de terra ou mar. 

Não poderão também os senadores, os deputados á assembléa geral e os membros das assem
bléas legislativas provinciaes obter a concessão, acquisição ou gozo de privilégios, contratos, arre
matações de rendas, obras e fornecimentos pubUcos, embora a título de simples interessados. 

Esta disposição não comprehende os privilégios de invenção. 

CAPITULO II 

Das eleições 

Art 91. As nomeações dos senadores e deputados para a assembléa geral, membros das 
assembléas legislativas provinciaes, e quaesquer autoridades electivas, serão feitas por eleições 
directas, nas quaes tomarão parte todos os cidadãos alistados eleitores de comformidade com 
este Regulamento. 
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A eleição do Regente do Império continuará a ser feito na forma do Acto Addicional á 
Constituição Politica pelos eleitores de que trata o dito Regulamento. 

ArL 92. As eleições de senadores, deputados á assembléa geral, membros das assembléas 
legislativas provinciaes, vereadores e juizes de paz se farão: 

l.- Por parochias, embora estejam divididas em districtos de paz, qualquer que seja o nu
mero dos eleitores nellas alistados, comtanto que este numero não exceda a 250; 

2.- Por districtos de paz, quando a parochia a que os mesmos districtos pertencerem conti
ver numero de eleitores superior a 250; 

3.- Por secções de parochia ou de districto de paz, quando a parochia formando um só dis
tricto de paz, ou districto, contiver numero de eleitores excedente a 250. Cada secção deverá po
rém conter 100 eleitores, pelo menos. 

ArL 93. A parochia ou districto de paz, que comprehender território pertencente a mais de 
uma provincia ou districto eleitoral, será dividida em secções de forma que cada uma destas se 
constitua somente com eleitores do districto eleitoral a que pertencerem, comtanto que contenha 
o numero de eleitores determinado no artigo antecedente. Si porém não contiver esse numero, os 
eleitores que pertencerem a districto eleitoral diverso ou da parochia, ou districto de paz votarão 
nas nomeações de senadores, deputados á assembléa geral e membros das assembléas legislati
vas provinciaes na parochia, districto de paz ou secção mais vizinha do districto eleitoral do 
qual fizerem parte. 

ArL 94. O governo na corte e os presidentes nas províncias, com a precisa antecedência, 
farão a divisão das parochias e dos districtos de paz, devendo ser numeradas as secções, e desig
narão os edifícios em que se deverá proceder ás eleições. Só em falta absoluta de outros edifí
cios poderão ser designados para este fim os templos religiosos. 

§ 1.- A divisão de parochia e districtos de paz e designação dos edifícios para as eleições 
serão communicadas em devido tempo ás camarás municipaes, e estas immediatamente darão 
conhecimento da divisão e designação referidas aos juizes de paz competentes, os quaes no dia 
seguinte as farão publicar por editaes affixados em logares públicos das parochias ou dos dis
trictos de paz e das secções. 

Será feita também pela imprensa na sede do município, sendo possível, a publicação dos 
ditos editaes. 

§ 2.- Quando a communicação de que trata o paragrapho antecedente, quanto á designa
ção dos edifícios, não fôr recebida até ao terceiro dia anterior áquelle em que na conformidade 
do art. 124 dever ser publicado o edital de convocação dos eleitores, o juiz de paz a quem com
petir a expedição do mesmo edital, de acordo com o juiz de direito ou com o juiz municipal ou 
quem suas vezes fizer nos termos em que o primeiro não residir, designará um edifício situado 
dentro da parochia ou do districto de paz ou da secção para nelle se proceder á eleição. 

Embora seja recebida depois de publicado o dito edital communicação do presidente da 
provincia de haver designado edifício diverso, prevalecerá a designação do edifício feita pelo 
mesmo juiz de paz, e nelle se procederá aos trabalhos eleitoraes. 

ArL 95. A divisão feita das parochias e dos districtos de paz será alterada depois das revi
sões annuaes dos alistamentos dos eleitores quando destas resultar augmento ou diminuição de 
eleitores, que tome necessária a alteração, afim de ser sempre mantida a base estabelecida no 
art. 92 para a divisão das parochias e dos districtos de paz. 

Art. 96. Exceptuadas a eleições de vereadores e de juizes de paz, quaesquer outras 
eleições serão sempre feitas em dias diversos e cada uma perante mesa especialmente orga
nizada. 
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SECÇÃO V 

Da organização das mesas eleitoraes 

Art. 97. Em cada parochia, districtos de paz ou secção se organizará uma mesa para o re
cebimento, apuração dos votos e mais trabalhos da eleição. 

Art. 98. Nas parochias ou districtos de paz a mesa eleitoral se comporá do juiz de paz 
mais votado da sede da parochia ou do districto de paz, como presidente, e de quatro membros, 
que serão os dous juizes de paz que áquelle se seguirem em votos e os dous cidadãos immedi-
atos em votos ao 4̂  juiz de paz. 

§ 1- Em caso de ausência, falta ou impossibilidade do juiz de paz mais votado exercerá as 
funções de presidente da mesa o que se lhe seguir em votos até ao 4 .̂ 

§ 2- Quando por ausência, falta ou impossibilidade não comparecer o 2̂  ou o 3̂  juiz de 
paz que devem ser membros da mesa, será convidado o 4̂ ; e, si destes três juizes de paz só com
parecer um ou nenhum se apresentar, o presidente da mesa convidará, para supprir as faltas, um 
ou dous eleitores dentre os presentes. 

§ 3̂  Si deixarem de comparecer os dous cidadão immediatos em votos aos juizes de paz, 
que devem também compor a mesa, ou algum delles, serão convocados um ou dous que áquel-
les se seguirem em votos, até ao 4̂  dos immediatos aos juizes de paz, sendo a falta destes últi
mos preenchida por eleitores dentre os presentes, designados, no caso de faltarem ambos, pelo 
presidente, e, no caso de faltar um, pelo immediato que tiver comparecido. 

§ 42 Nos casos e para os fins dos paragraphos antecedentes, si nenhum eleitor se achar 
presente, será designado e convidado por officio qualquer eleitor da parochia ou do districto de 
paz. 

Art. 99. A mesa a que se refere o artigo antecedente será constituida na véspera do dia de
signado para a elição que se houver de fazer na parochia ou no districto de paz, reunindo-se para 
esse fim competentes juizes de paz e immediatos, ás 9 horas da manha, no edifficio destinado 
para a mesma eleição. 

§ 1- Quando não fôr possível constituir-se a mesa na véspera da eleição, terá logar este 
acto no dia da eleição uma hora antes da marcada para o começo dos trabalhos eleitoraes. 

§ 22 O escrivão de paz lavrará em acto continuo, no Uvro que tiver de servir para a dita 
eleição, a acta especial da formação da mesa, a qual será assignada pelo presidente e demais 
membros desta. 

Na acta se mencionarão os nomes dos juizes de paz e dos immediatos que compareceram 
e dos que deixaram de comparecer, com declaração dos motivos; os nomes dos juizes de paz, 
dos immediatos ou dos eleitores que os tiverem substituído; bem assim a apresentação dos fis-
caes dos trabalhos eleitoraes de que trata o art 131; os nomes destes e os dos candidatos ou elei
tores que os tiverem apresentado; finalmente todos os incidentes e occorrencias que houver. No 
fim da mesma acta se fará expressa declaração dos nomes dos que tenham deixado de assignal-a 
e da razão da falta. 

Art. 100. Para o fim de serem feitas as substituições de que tratam os paragr^hos do art. 
98 os juizes de paz e os seus immediatos que, nos termos do dito artigo, devem compor a mesa, 
são obrigados, si não puderem comparecer a participar dos escripto até ás 2 horas da tarde da 
véspera do dia da eleição o impedimento que tiverem, sob a pena do § 14 do art. 232 deste Re
gulamento. 

Só poderão ser substituídos depois de recebida a participação, ou depois das 2 horas da 
tarde, no caso de não ser ella feita. 

Art 101. Nas secções de parochia que contiver um só districto de paz, ou nas dos distric-
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tos de paz, a mesa eleitoral se comporá de um presidente e de quatro membros, os quaes serão 
nomeados: o presidente e dous destes membros pelos juizes de paz da sede da parochia ou do 
districto, e os outros dous pelos immediatos dos mesmos juizes de paz, salvos os casos e dispo
sições dos dous paragraphos seguintes. 

§ 1- A mesa eleitoral da secção da parochia ou do districto de paz onde estiver a sede da 
parochia se comporá dos juizes de paz desta sede e seus immediatos, de conformidade com o 
art. 98 e seus paragraphos. 

§ 2- Do mesmo modo a mesa eleitoral da secção de districto de paz (não sendo este o da 
sede da parochia), na qual se contiver o maior numero dos eleitores do districto, se comporá dos 
juizes de paz e immediatos a estes nos termos do citado art. 98 e seus paragraphos. 

Art. 102. As nomeações de que trata o artigo antecedente serão feitas dentre os eleitores 
da secção respectiva três dias antes do marcado para a eleição, no edifício designado para a da 
parochia ou do districto. 

Basta o comparecimento de um dos juizes de paz e de um dos immediatos para se proce
der ás mesmas nomeações. 

Art. 103. Para as ditas nomeações o juiz de paz mais votado da parochia ou do districto de 
paz convocará os referidos juizes de paz e seus quatro immediatos, com a antecedência de 15 
dias, por officio ou notificação, e por edital, que será affixado em logar publico, e, sendo possí
vel, publicado pela imprensa, declarando-se que a renunião se effectuará, no edifício designado, 
ás 9 horas da manhã. 

§ \- Ao mesmo juiz de paz cumpre fazer no tempo próprio a dita convocação ainda que 
não tenha recebido a competente ordem para a eleição, e requisitar da camará municipal as ne
cessárias providencias. 

§ 2- Em caso de ausência, de falta ou impossibilidade do juiz de paz mais votado, ou de 
deixar o mesmo juiz por qualquer motivo de fazer a convocação, cumprirá este dever o primeiro 
dos seus substitutos legaes, no prazo de 24 horas, contadas das nove horas do dia em que devia 
ter sido publicado o edital da convocação, cabendo, no caso de igual falta do 2-juiz de paz, a 
qualquer dos juizes que se lhe seguirem em votos desempenhar immediatamente o mesmo de
ver. O tempo que assim decorrer até realizar-se o acto da convocação será computado nos 15 
dias marcados neste artigo. 

§ 3- Embora se tenha deixado de fazer a convocação por qualquer motivo até ao dia mar
cado para a nomeação das mesas, deverão todavia os competentes juizes de paz e seus immedi
atos comparecer no dia e no edifício próprios e proceder áquelle acto. 

Art. 104. Reunidos os juizes de paz e os immediatos destes sob a presidência do juiz de 
paz mais votado, e presente o escrivão de paz, proceder-se-ha á nomeação do presidente e dos 
membros da mesa ou das mesas das secções segundo a ordem da numeração destas, observan-
do-se as disposições dos paragraphos seguintes: 

§ 1- Em primeiro logar votarão os juizes de paz, entregando cada um duas cédulas fecha
das de todos os lados e não assignadas, as quaes serão recolhidas em urna contendo uma delias o 
nome de um eleitor para presidente, e a outra os nomes de dous eleitores para membros da mesa. 
A r terá o rotulo - para presidente - e a 2° - para membros da mesa 

§ 2- Serão lidas pelo juiz de paz presidente e apuradas primeiramente as cédulas que tive
rem o rotulo - para presidente - e o mesmo juiz publicará sem interrupção os nomes dos cidadã
os votados e o numero dos votos de cada um, declarando presidente da mesa o que obtiver a 
pluralidade relativa de votos. 

Do mesmo modo se procederá em seguida á leitura e furacão das cédulas que tiverem o rotu
lo - para membros da mesa -, e á declaração dos dous eleitores nomeados membros da mesa 

§ 3- Em acto successivo votarão os immediatos dos juizes de paz, entregando cada um 
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delles uma cédula contendo os nomes de dous eleitores, e com o rotulo - para membros da mesa 
- , observando-se as disposições do paragrapho antecedente. 

§ 4- Si algum dos juizes de paz ou dos seus immediatos convocados comparecer depois da 
entrega das cédulas, mas antes de dar-se começo á apuração destas, será admitido a votar. 

§ 5- Si, feita a apuração das cédulas, entregues pelo juiz de paz ou pelos immediatos, para 
a nomeação dos membros da mesa, verificar-se ter sido votado um só nome, a falta se preenche
rá por nova nomeação, votando os juizes de paz, ou os immediatos, em cédulas contendo um só 
nome. 

§ 6r Havendo igualdade de votação, nos casos dos paragraphos antecedentes, proceder-se-
ha logo ao desempate pela sorte. 

§ 7- São applicaveis á apuração das referidas cédulas as disposições do art. 147 §§ 1-, 2- e 
42 parte 1°. 

§ 8- Nenhum dos juizes de paz, nem dos immediatos que o art. 98 designa para serem 
membros effectivos das mesas eleitoraes das parochias e dos districtos de paz, ou para suppri-
rem a sua falta, poderá ser nomeado membro da mesa de secção ainda que esteja comprehendi-
do como eleitor na parte do alistamento correspondente a esta circumscripçãò. 

Os juizes municipaes accusarão no mesmo dia ou no seguinte o recebimento destes titu-
los, cuja remessa, quanto aos municípios que nãò forem cabeças de comarca, será feita pelo cor
reio sob registro. 

Art. 58. Quarenta e oito horas depois de terem recebido os referidos titulos os juizes muni
cipaes convidarão, por edital, os eleitores comprehendidos nos alistamentos dos respectivos mu
nicípios, para irem receber aquelles titulos dentro de 30 dias, contados da data do edital, nos lo-
gares que para tal fim designarem, desde as 10 horas da manhã até ás 4 da tarde. 

No mesmo edital, que será affixado em logar publico, e, quando fôr possível, publicado 
pela imprensa, se farão estas declarações e se mencionarão os nomes dos eleitores convidados. 

Art. 59. Nas comarcas especiaes de um só juiz de direito ou de mais de um juiz de direito 
a entrega dos titulos aos eleitores será feita pelos juizes de direito que tiverem organizado os 
alistamentos. 

Neste caso procederão os mesmos juizes pelo modo estabelecido no artigo antecedente, 
devendo o edital a que se refere o mesmo artigo ser publicado no dia seguinte ao em que se tiver 
concluído a extracção dos titulos. 

Art. 60, Os titulos serão entregues aos próprios eleitores, que os assignarão á margem pe
rante o juiz municipal, ou juiz de direito, e em livro especial passarão recibo, com sua assignatu-
ra, sendo admittido a assignar pelo eleitor, que não puder escrever, outro por elle indicado. 

Será também admittido a assignar pelo eleitor outro por elle indicado, quando, no 1- caso 
da ultima parte do art. 54 e nos dos arts. 66 e 67, se passar novo titulo a algum eleitor, incluído 
no 1- alistamento geral, que não souber ler e escrever. 

Art. 61. Os titulos dos eleitores que os não tiverem procurado dentro do prazo designado 
para sua entrega serão remettidos pelo juiz competente, com os livros dos recibos, ao tabeliião 
ou escrivão de paz que houver feito o registro do respectivo alistamento, o qual os conservará 
sob sua guarda, afim de entregar os mesmos titulos quando forem solicitados pelos próprios 
eleitores, satisfeita por estes a exigência do artigo antecedente, e sendo assignados o titulo e o 
recibo deste perante o mesmo tabeliião ou escrivão. 

Art. 62. Quando o juiz municipal ou juiz de direito recusar ou demorar por qualquer moti
vo a entrega do titulo, poderá o próprio eleitor, por simples requerimento, recorrer do juiz muni
cipal para o juiz de direito, ou deste para o ministro do império, na corte e nas provindas para os 
presidentes. 

Art. 63. Nos casos do artigo antecedente o juiz de direito, ou o ministro do império na côr-
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te, e os presidentes nas províncias, dentro de 24 horas, farão tirar cópia do requerimento e dos docu
mentos que o acompanharem, e mandarão por despacho que o juiz recorrido responda, o que este de
verá fazer dentro de igual prazo, contado da hora em que houver recebido o requerimento, e que será 
certificada pelo agente do correio ou pelo official de justiça encarregado da entrega. 

Art. 64. Com a resposta do juiz recorrido, ou sem ella, será decidido o recurso dentro do 
prazo de cinco dias, contados do recebimento da mesma respostas, ou da data em que esta deve
ria ter sido dada. 

§ 1- No caso de não terem sido recebidos os papeis do recurso com a resposta do juiz re
corrido, ou sem ella, no prazo de 24 horas nos termos do artigo antecendente, será o recurso de
cidido á vista das cópias dos mesmos papeis, ás quaes se refere o dito artigo. 

§ 2- Quando fôr distante a residência do juiz recorrido, o prazo de cinco dias para a deci
são do recuso, em qualquer das hypotheses mencionadas, será contado do dia em que os papeis 
do recurso deveriam ter sido recebidos daquelle juiz, conforme a distancia, calculada na razão 
de 24 kilometros por dia. 

Art. 65. No caso de recusa ou demora na entrega do titulo pelo tabellião ou escrivão de paz 
que o tiver sob sua guarda haverá recurso, pelo modo estabelecido nos três artigos antecendentes, 
para o juiz de direito na cabeça da comarca, e fora desta para o respectivo juiz municipal. 

Nas comarcas especiaes de mais de um juiz de direito este recurso poderá ser interposto 
pelo eleitor ou para o juiz de direito que tiver organizado o respectivo alistamento, ou para o do 
1- discricto criminal. 

Art. 66. No caso de perda de titulo poderá o eleitor requerendo ao competente juiz de di
reito novo titulo, á vista de justificação daquella perda, com citação do promotor publico, e de 
certidão do seu alistamento. 

§ 1- O despacho do juiz de direito será proferido no prazo de 48 horas; e, si fôr negativo, 
haverá recurso para o ministro do império na corte, ou nas provindas para os presidentes. 

Este recurso será decidido no prazo de cinco dias. 
§ 2- No novo titulo e no respectivo talão se fará declaração da circumstancia de ser segun

da via, e do motivo pelo qual foi passado. 
No mesmo sentido se fará declaração no talão, do qual tiver extrahido o titulo substituído 

pelo novo. 
Art. 67. Também no caso de verifica-se erro no titulo de algum eleitor será passado a este 

novo titulo, procedendo-se pelo mesmo modo e cabendo o mesmo recurso estabelecidos no arti
go antecedente. 

ArL 68. proferido pelo juiz de direito ou pela Relação a decisão que eliminar do alista
mento da comarca algum eleitor por qualquer dos motivos especificados no § 1- do art.l7, com 
excepção somente do da mudança de domicilio para fora da comarca, o juiz de direito ordenará 
o recolhimento do titulo anteriormente conferido ao eleitor, publicando para este fim edital 
com declaração de estar nuUo o mesmo titulo; e, recolhido este, mandará archivar no cartó
rio do tabelião ou escrivão que houver feito o registro do respectivo alistamento, lançando-
se no titulo no correspondente talão a declaração de ficar aquelle inutilizado em virtude da refe
rida decisão. 

No caso de ter sido proferida esta decisão pelo juiz de direito e de reformar a Relação por 
via de recurso aquelle juiz passará novo titulo ao eleitor. 

Art. 69. Os titulo dos eleitores que, nos termos dos arts. 54, ultima parte n̂  1, e 67, forem 
substituídos por titulos novos serão no acto da entrega destes recolhidos e archivados no cartó
rio do tabelião ou escrivão a que se refere o artigo antecedente, fazendo-se nos mesmos titulos a 
declaração do motivo da substituição. 
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CAPITULO V 
Dos recursos 

Art. 70. As decisões dos juizes de direito incluído ou não cidadãos no alistamento dos 
eleitores, ou eliminado ou não eleitores dos respectivos alistamento, serâo definitivas. Delias 
porem caberá recurso para a Relação do districto, sem effeito suspensivo. 

Art 71. Compete este recurso: 
No caso de inclusão indevida no alistamento - a qualquer eleitor da comarca. 
No de não inclusão - ao cidadão contra o qual fôr proferida a decisão. 
No de eliminação - ao eleitor eliminado. 
No de não eliminação: - 1̂  ao promotor publico ou seu adjunto, ou aos eleitores, que, nos 

termos do art. 41, tiverem requerido a eliminação; 2- ao eleitor não eliminado, quando nos ter
mos do mesmo artigo tiver sido por elle próprio requerida a sua eliminação. 

Art. 72. O mesmo recurso caberá ao eleitor cujo requerimento, afim de ser transferido o 
seu nome, nos termos do art. 33, para o alistamento de outra parochia, districto de paz ou secção 
da mesma comarca por mudança de seu domicilio, tiver sido indeferido. 

Art. 73. Em qualquer dos casos dos artigos antecedentes, que seja interposto o recurso 
pelo próprio cidadão ou eleitor contra quem fôr proferida a decisão, que pelo promotor publico 
ou seu adjunto ou por outros eleitores a quem esse direito compete, cada recurso se referirá sem
pre a um só individuo. 

Art. 74. Os recursos serão interpostos por meio de requerimento assignados pelos recor
rentes ou por seus especiaes procuradores: 

No prazo de 30 dias, contados da data da sua publicação das decisões quanto ás inclusões 
e ou não inclusões e ás não eliminações, bem como quanto á não transferencia dos nomes de 
eleitores de uns para outros alistamentos da mesma comarca, na caso do art. 72. 

Em todo tempo - quanto ás eliminações. 
§ \- Os recusos interposto serão tomados por termo lavrado pelo escrivão do jury, inde

pendentemente de despacho, em livro especial, em que posteriomente serão transcriptas as deci
sões que sobre elles forem proferidas. 

§ 2- Interpondo estes recurso, os recorrentes allegarão as razões e juntarâo os documentos 
que entenderem ser a bem do seu direito. 

Art. 75. No prazo de 10 dias contado do recebimeto dos recursos, os juizes de direito re
formarão ou confirmarão as suas decisões; e no ultimo caso o recorrente fará seguir o processo 
para a relação sem acrecentar razão, nem juntar novos documentos. 

No caso de ser feita tal nomeação ficara sem effeito, e proceder-se-ha a nova nomeação 
pelo modo estabelecido no § 5 .̂ 

Art. 105. Da nomeação do presidente e dos membros da mesa eleitoral, logo que fôr con
cluída, o escrivão de paz lavrará acta especial no livro que tiver de servir para a eleição da res
pectiva secção, devendo ser assignada pelos juizes de paz e seus immediatos que tiverem com
parecido. 

Nesta acta serão mencionados os nomes de todos os votados para presidente e membros 
da mesa, e o numero de votos dados a cada um; os nomes dos juizes de paz e dos immediatos 
que não compareceram, com declaração dos motivos, e os nomes dos que compareceram e vota
ram; finalmente todos os incidentes e occorrencias que houver. No fim da mesma acta se fará 
expressa declaração dos nomes dos juizes de paz e immediatos que tenham deixado de assignal-
a e da razão da falta. 

Art. 106. Aos nomeados presidente ou membros da mesa, que não se acharem presentes 
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ao acto, o juiz de paz communicará immediatamente por officioa sua nomeação para o fim de
clarado no artigo seguinte. 

ArL 107. Na véspera do dia designado para a eleição se installará a mesa, reunindo-se o 
presidente e os membros desta ás 9 horas da manhã no edifício da secção em que a eleição se 
houver de fazer, sendo os que faltarem substituídos pelo modo determinado no art. 135. 

§ l- Quando não fôr possível a instalação da mesa na véspera da eleição, terá logar este 
acto no dia da eleição uma hora antes da marcada para ao começo dos trabalhos eleitoraes. 

§ 22 Pelo escrivão de paz será lavrada no livro que tiver de servir para a eleição a acta es
pecial da installação da mesa, a qual será assignada pelo presidente e pelos membros da mesa 
constituída. 

Nesta acta se mencionarão os nomes dos que se apresentaram, dos que não comparece
ram, declarando-se os motivos, e dos eleitores que substituíram os últimos; a apresentação dos 
fiscaes dos trabalhos eleitoraes, de que trata o art. 131; os nomes delles e os dos candidatos ou 
eleitores que os tiverem apresentado; bem assim todas as ocorrências e incidentes que houver; 
finalmente se fará expressa declaração dos que tenham deixado de assignal-a e da razão da 
falta. 

Art 108. Para o fim de se fazerem as substituições de que trata o artigo antecedente o pre
sidente ou qualquer dos membros da mesa que não puder comparecer é obrigado a participar por 
escripto, até ás duas horas da tarde da véspera do dia da eleição que se houver de fazer na sec
ção, o impedimento que tiver, sob a pena do § 14 do art. 232 deste Regulamento. 

Só poderão ser substituídos depois de recebida a participação, ou depois das duas horas da 
tarde, no caso de não ser ella feita. 

Art 109. A falta do escrivão de paz para os trabalhos que lhe são incumbidos relativamen
te á constituição das mesas eleitoraes será supprida pelo escrivão da subdelegada de policia, e a 
falta deste pelo cidadão que para tal fim fôr nomeado e juramentado pelo juiz de paz competente 
para presidir á composição ou nomeação da mesa, ou pelo presidente nomeado. 

Quando a affluencia de trabalhos o exigir, o mesmo juiz de paz, ou presidente, á requisi
ção do escrivão, nomeará e juramentará cidadãos que a este auxiliem. 

Art 110. O juiz de paz ou o presidente a quem se refere o artigo antecedente, poderá requisi
tar, para os serviços concernentes á constituição das mesas, ás autoridades competentes os offi-
ciaes de justiça necessários, e, na falta destes empregados, nomear e juramentar pessoas para 
esse fim. 

Art 111. Na parochia que ainda não tiver juizes de paz, por não se haver procedido á elei
ção destes depois da creação da mesma parochia, a respectiva mesa eleitoral será nomeada pelos 
juizes de paz e immediatos do districto da sede da parochia da qual tiver sido desmembrado o 
seu território. 

§ l- No caso de se dever fazer a eleição na nova parochia por districtos de paz ou por sec
ções da parochia ou de districto nos termos dos ns. 2- e 3- do art. 92, em razão de exceder a 250 
o numero de seus eleitores, as mesas eleitoraes dos diversos districtos e secções serão nomeadas 
pelos mesmos juizes de paz e immediatos do districto da sede da antiga parochia. 

§ 22 Si o território da nova parochia tiver sido desmembrado de duas ou mais parochias e 
si o numero de eleitores nella alistados não exceder a 250, nomearão a respectiva mesa eleitoral 
os juizes de paz e immediatos do districto da sede daquellas das antígas parochias da qual tiver 
sido desmembrada a parte do território da nova parochia, que contíver o maior numero dos elei
tores alistados nesta. 

§ 32 Si no caso do paragrapho antecedente houver de fazer a eleição na nova parochia por 
districtos de paz ou por secções da parochia ou de distrito nos termos dos ns. 2 e 3 do art 92, em 
razão de exercer a 250 o numero do seus eleitores, a mesa eleitoral de cada districto ou secção 
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será nomeada pelos juizes de paz e immediatos do distrito da sede da antiga parochia da qual ti
ver sido desmenbrado o território que formar o distrito ou a secção. 

Si o distrito ou a secção abranger territórios desmenbrados de duas ou mais parochias, a 
mesa eleitoral do distrito ou da secção será nomeada pelos juizes de paz e immediatos do distri
to da sede da antiga parochia á qual houver pertencido a parte da quelles territórios, que contiver 
o maior numero dos eleitores alistados no mesmo districto ou secção. 

Art. 112. As disposições do artigo e paragrapho antecendentes não são applicaveis: 1- á 
nova parochia costituida com um só districto de paz desmembrado integralmente de outra paro
chia; 2- aos districtos de paz de parochia nova nos quaes, nos termos do n- 2 do arL 92, se deve 
proceder a eleições, si taes districtos tiverem sido, integralmente desmembrados de outra ou de 
outras parochias. 

Nestes casos, continuando a servir na nova parochia e naquelles districtos, nos termos do 
art. 213, os juizes de paz eleitos na ultima eleição geral, comporão estes e seus immediatos as 
respectivas mesas para qualquer eleição que se haja de fazer. 

Art. 113. Na parochia novamente creada, na qual, em virtude de sua creação, já se tiver 
procedido á eleição dos respectivos juizes de paz, comporão estes juizes e seu immediatos a res
pectiva mesa eleitoral para qualquer eleição que nella se haja de fazer. 

Art 114. Quando, em virtude de nova divisão ou incorporação de districtos, se tiver já 
procedido nestes á eleição dos respectivos juizes de paz, as mesas dos mesmos districtos para 
qualquer eleição que se haja de fazer serão organizadas não por estes novos juizes de paz, mas 
pelos eleitos na ultima eleição geral de juizes de paz, de conformidade com as disposições dos 
paragraphos seguintes: 

§ 1- No caso de incorporação de districtos, sendo um destes ou da sede da parochia, os 
juizes de paz do antigo districto da sede comporão a mesa do novo districto. 

§ 2- No caso de ser dividido o districto em que se achar a sede da parochia os juizes de 
paz do antigo districto comporão a mesa do novo, que continuar a ser o daquella sede, e nomea
rão a mesa do outro novo districto. 

§ 3- No caso de abranger a nova divisão territórios pertencentes a dous ou mais districtos, 
sendo um destes o em que estiver a sede da parochia, os juizes de paz do antigo districtos da
quella sede comporão a mesa do districto que continuar a ser o da mesma sede e nomearão as 
mesas dos outros novos districtos. 

§ 42 No caso de incorporação de districtos, não sendo algum destes o da sede da parochia, 
comporão a mesa do novo districto os juizes de paz daquelles dos antigos districtos que, na or
dem de sua numeração, tinha o algarismo inferior. 

§ 5- No caso de ser dividido o districto, não sendo o da é de da parochia, os juizes de 
paz do antigo districtos comporão a mesa daquelle dos novos districtos, ao qual, na ordem 
de sua numeração, se der algarismos inferior, e nomearão as mesas dos outros novos dis
trictos. 

§ 6̂  No caso de abranger a nova divisão de territórios pertencentes a dous ou mais distric
tos, não sendo algum destes o da sede da parochia, os juizes de paz e immediatos daquelle dos 
antigos districtos que, na ordem de sua numeração, tinha o algarismo inferior, comporão a mesa 
do novo districto que continuar a ser designado por esse mesmo algarismo, e numeração as me
sas dos outros novos districtos. 

Art. 115. Para as eleições de novos juizes de paz, ás quaes se tiver de proceder em virtude 
da divisão ou incorporação de districtos, as mesas eleitoraes se contituirão segundo as disposi
ções dos paragraphos do artigo antecendente. 

Art. 116. Na parochia ou no distrito de paz em que não tiver havido eleição de juizes de 
paz na época legal, ou houver sido annullada a ultima eleição, os juizes de paz quatriennio fín-
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do, emquanto conservarem a jurisdicção, e os seus immediatos serão os competentes para com
por ou nomear as mesas eleitoraes. 

Art 117. A convocação dos juizes de paz e immediatos de quatriennio findo no caso do 
artigo antecendente, ou de juizes de paz e immediatos de quatriennio a expirar, para a nomeação 
das mesas eleitoraes, ficará sem efeitto, si antes do dia desta nomeação entrarem em exercício os 
juizes de paz novamente eleitos. Em tal caso serão estes últimos e seus immediatos os compe
tentes para aquelle acto, fazendo para este fim o juiz de paz mais votado dos novamente eleitos 
outra convocação para o mesmo dia já designado, si porém por qualquer motívo não fôr feita a 
nova convocação, deverão os juizes de paz não obstante esta falta concorrer ao acto. 

Art. 118. Não poderão concorrer para a composição ou nomeação das mesas eleitoraes os 
juizes de paz que ainda não tiverem sido juramentados. 

O juiz de paz, a quem ainda não tiver sido deferido juramento pela camará municipal, po
derá prestal-o perante qualquer autoridade local, e, em ultimo caso, na própria mesa, fazendo-se 
na acta menção especial deste facto. 

Art. 119. Os juizes de paz deverão concorrer para formar ou nomear as mesas eleitoraes 
quer estejam ou não em exercício, estejam embora suspensos por acto do governo ou por pro
nuncia em crime de responsabilidade. 

Esta disposição é extensiva aos quatro immediatos aos mesmos juizes de paz na parte que 
lhes for aplicável. 

Art. 120. Não se compiehende na disposição do artigo antecedente e portanto não poderá 
concorrer para formar ou nomear a mesa eleitoral o juiz de paz que estiver pronunciado por cri
me que não seja de responsabilidade, ou condemnado por sentença passada em julgado por 
qualquer crime. 

Art. 121. No caso de appellação, com o effeito devolutivo somente, de sentença absolutó
ria de crime que não seja responsabilidade, deixando de produzir seus effeitos a pronuncia, não 
fica inhibido, por tal appellação, o juiz de paz absolvido de concorrer ao acto da formação ou 
nomeação das mesas. 

Art. 122. Antes de estar constituída a mesa eleitoral compete ao juiz de paz que presidir ao 
acto deliberar sobre qualquer occorrencia e decidir as duvidas que porventura se suscitem, per-
mittindo-se somente breves e resumidas observações ou esclarecimentos sobre a duvida occorri-
da Constituída a mesa porém, deve o mesmo juiz de paz ou o seu presidente conformar-se com 
o voto da maioria nas deliberações que á mesma mesa couberem, salvo o direito de fazer inserir 
seu voto na acta. 

Art. 123. Constituída a mesa eleitoral a que se refere o art 98, ou nomeada a de que trata o 
o art. 101, ficarão suspensos, até que se conclua a eleição que perante ella se houver de fazer, os 
processos eiveis em que os seus membros forem autores ou réos, si o quizerem, assim como du
rante o mesmo tempo não se poderão intentar contra elles novos processos crimes, salvo o caso 
de prisão em flagrante delicto. 

SECÇÃO 2' 

Do processo eleitoral em geral 

Art. 124. Um mez antes do dia marcado para a eleição a que se tiver de proceder o juiz de 
paz a quem competir, nos termos dos arts. 98 e 104, presidir á organização da mesa eleitoral da 
parochia, do districto de paz ou da secção convocará por editaes affixados nos logares públicos, 
e, sendo possível, publicados pela imprensa, os eleitores afim de darem os seus votos, reunindo-
se naquelle dia ás nove horas da manhã no edificio designado para a eleição. 
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Ainda que o juiz de paz não tenha recebido a competente ordem, cumpre-lhe no tempo 
marcado fazer a dita convocação, requisitando da camará municipal as necessárias providencias. 

Art 125. Em caso de ausência, de falta ou impossibilidade do juiz de paz mais votado, ou 
de deixar o mesmo juiz por qualquer motivo de fazer a convocação dos eleitores, será esta feita 
pelo primeiro dos seus substitutos legaes, no prazo de 24 horas contadas das nove horas do dia 
em que devia ter sido publicado o respectivo edital. No caso de faltar também o 2- juiz de paz, 
compete a qualquer dos juizes que se lhe seguirem em votos fazer immediatamente a referida 
convocação. O tempo que assim decorrer até realizar-se o acto da convocação será computado 
no prazo de um mez marcado no artigo antecedente. 

QualquCT que seja a reducção assim feita no dito prazo pela demora da convocação no caso 
deste artigo, proceder-se-ha, não obstante, á eleição cabendo á autoridade competente para conhecer 
da validade desta attender e apreciar a importância da falta de cumprimento da referida formalidade. 

Art. 126. No dia e no edifício designados para a eleição, reunida a mesa eleitoral installada 
na véspera ou, no caso a que se referem § 1- do art. 99 e o § 1- do art. 107, no dia da eleição,co-
meçarão os trabalhos desta ás nove horas da manhã. 

§ 12 A falta de comparecimento do presidente ou de outros membros da mesa será pren-
chida pelo modo esrtabelecido no art. 135. 

§ 2- São dispensadas aj cerimonias religiosas e a leitura de disposições de lei ou regula
mento, como se praticava anteriormente. 

§ 3 - 0 logar onde dever funcionar a mesa será separado, por uma divisão, do recinto desti
nado á reunião da assembléa eleitoral, mas de modo que não se impossibiUte aos eleitores a ins-
penção e fiscalização dos trabalhos. 

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

§ 42 Na mesa, que deverá ser coUocada no dito recinto, tomarão assento: á cabeceira o pre
sidente, e de um outro lado os quatro mesarios, seguindo-se os fiscaes de que se trata no art. 
131. 

D'entre os mesarios o presidente designará um para servir de secretario, e outro para fazer a 
chamada, podendo incumbir esta fiincção aos outros mesarios successivamente, si fôr necessário. 

Art. 127. Quando na véspera, ou, não sendo possível, no dia da eleição até á hora marcada 
para o começo dos trabalhos não se puder instalar a mesa eleitoral, não haverá eleição na paro-
chia, distrito de paz ou nação. 

Art. 128. Deixará também de haver eleição na parochia, districto de paz ou secção onde 
por qualquer outro motivo não puder ser feita no dia próprio. 

Art. 129. Não será valida qualquer eleição feita perante a mesa que não fôr organizada pela 
forma estabelecida nas disposições de secção antecedente. 

ArL 130. É prohibida a presença ou intervenção de força publica durante o processo elei
toral. 

Não se comprehende nesta disposição a presença ou intevenção de força publica, fora do 
edifício em que se fizer a eleição, para o fim de obstar a actos attentatorios da ordem publica, ou 
do comparecimento dos eleitores e da reuinão e do trabalho das mesas eleitoraes. 

Art. 131. Cada candidato á eleição de que se tratar, até ao numero de três, poderá íçresen-
tar um eleitor para o fim de fiscalizar os trabalhos em cada uma das assembléas eleitoraes do 
districto. Na ausência do candidato a apresentação poderá ser feita por qualquer eleitor. 

Havendo porém mais de três candidatos, terão preferencia os ficaes daquelles que apre
sentarem maior numero de assignaturas de eleitores declarando que adoptam a sua candidatura. 

§ 1.- A í^resentção destes fiscaes será feita por escripto aos presidentes das mesas eleito
raes, quando estas se instalarem. 
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§ 2° Os fiscaes terão assento nas mesas eleitoraes e assignarão as actas, com os respecti
vos membros, mas não terão voto deliberativo nas que se suscitarem acerca do processo da elei
ção. 

O não comparecimento dos ficaes ou a sua recusa de assignatura nas actas não terá inter
rupção dos trabalhos, nem os annullará. 

Art.132. A eleição começará e terminará no mesmo dia, não podendo prolongar-se além 
das sete horas da tarde. 

Artl33. As questões concernentes ao processo eleitoral serão decididas pela maioria dos 
membros da mesa, votando em 1̂  logar o presidente. 

Sobre estas questões só se admitirá breve discussão, que será encerrada desde que o re
querer alguns dos membros da mesa e aprovar a maioria destas. 

Só poderão suscitar taes questões e intevir na discussão os membros da mesa, os fiscaes e 
os eleitores da respectiva parochia, districto de paz ou secção. 

ArL 134. Compete ao presidente da mesa eleitoral: 
§ 1.- Dirigir os trabalhos e regular a discussão das questões que se suscitarem, nos termos 

do artigo atencedente. 
§ 2- Regular a policia da assembléa eleitoral, chamando á ordem os que delia se desvia

rem, fazendo sahir os que não forem eleitores e os que injuriarem os membros da mesa ou 
qualquer eleitor, mandando lavrar neste caso auto de desobediência e remettendo-o á autorida
de competente. 

Fará também sahir os que se apresentarem munidos de armas de qualquer natureza, man
dando lavrar o competente auto, afim de se tomarem effectivas as penas estabelecidas no § 7- do 
art. 232 deste Regulamento. 

No caso porém de offensa physica contra qualquer dos mesaríos ou eleitores, o presidente 
poderá prender o offensor, remettendo-o ao juiz competente para ulterior procedimento. 

Para estes fins poderá o presidente da mesa requisitar por escripto, ou verbalmente, si por 
aquelle modo não fôr possível, a intervenção de autoridade competente. 

Art. 135. O presidente e os demais membros das mesas eleitoraes, em caso de falta ou im-
pendimento durante os trabalhos da eleição, serão substituídos pelo modo estabelecido nos para-
graphos seguintes: 

§ 1- Nas mesas eleitoraes de parochías, districtos de paz ou secçõjes organizadas nos ter
mos do art. 98, serão substituídos: 

I. 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 membros presentes 
nomearem, decidindo a sorte em caso de empate. 

II. Os membros da mesa pelo modo determinado nos §§ 2- e 3^ do art. 98. 
§ 2- Nas mesas eleitoraes das secções de que trata o art. 101 serão substituídos: 
I. O presidente pelo eleitor que os membros presentes nomearem, decidindo a sorte em 

caso de empate; 
II. Qualquer dos dous membros ou ambos, que os juizes de paz houverem nomeado, pelo 

eleitor ou pelos eleitores que o presidente convidar; 
ni. 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. 

Art. 136. Si, na ocasião de reunir-se a mesa para os trabalhos de eleição, comparecer para 
tomar assento na dita mesa algum dos juizes de paz ou immediatos, ou dos eleitores nomeados, 
que, por se não haver apresentado no acto da organização ou instalação da mesma mesa, tiver 
sido substituído, só poderá tomar assento, cedendo-lhe o logar o substituto, si houver participa-
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do o motivo do seu não comparecimento, nos termos dos arts. 100 e 108, com a declaração de 
ser temporário o impedimento. 

ArL 137. Installada a mesa eleitoral, se procederá ao recebimento das cédulas dos eleitores. 
Haverá uma só chamada destes. 
Art. 138. A chamada dos eleitores será feita pela cópia parcial do alistamento eleitoral da 

parochia, do districto de paz ou da secção, de conformidade com a ultima revisão concluída. 
Considera-se, para este fim, concluída a revisão, findo o prazo estabelecido no § A- do art. 

51 para o registro do alistamento feito pelo juiz de direito. 
§ 1.- Os juizes de direito, com a antecedência precisa, a qual será, quando fôr possível, de 

30 dias, pelo menos, antes do designado para a eleição, farão extrahir e remetterão aos juizes de 
paz a quem competir a presidência das mesas eleitoraes nas parochias ou nos districtos de paz as 
cópias dos respectivos alistamentos parciaes de que trata este artigo. 

Remetterão também aos mesmos juizes de paz as cópias dos alistamentos concernentes ás 
secções da parochia ou do districto de paz, afim de serem entregues por esses juizes aos presi
dentes das mesas das mesmas secções, logo que forem nomeadas. 

A remessa das ditas cópias se fará pelo correio, sob registro, e o seu recebimento será ac-
cusado do mesmo modo pelos juizes de paz, dentro de 48 horas, e, no caso de não haver agencia 
de correio, a remessa será feita por official de justiça. 

Nas comarcas especiaes de mais de um juiz de direito a cada um destes compete fazer a 
referida remessa na parte relativa ao alistamento do respectivo districto criminal. 

§ 2.- Quando até o 15- dia anterior ao designado para a eleição, não tiver recebido a 
dita cópia o competente juiz de paz, deverá requisitar do tabellião do município ou da cabe
ça da comarca a extracção e a entrega de tal cópia, requisição que o tabellião satisfará no 
prazo de três dias sob pena de suspensão immediata e de responsabilidade. Para este fim po
derá o juiz de paz recorrer, si fôr preciso, ao juiz de direito ou ao juz municipal, ou a que 
suas vezes fizer. 

§ 3.- Nas eleições a que se proceder antes da 1' revisão do alistamento geral, a chamada 
dos eleitores será feita pelas cópias parciaes do dito aUstamento, relativas ás parochias e aos dis
trictos de paz ou secções. 

ArL "J39. OS eleitores serão chamados segundo a ordem dos districtos e dos quarteirões, e 
a ordem em que os seus nomes se acharem inscriptos na respectiva lista. 

ArL 140. Cada eleitor chamado para votar entrará no logar em que funccionar a mesa e 
que será separado, nos termos do § 3̂  do art. 126, do recinto destinado á reunião da assembléa 
eleitoral, e depositará sua cédula em uma, que deverá conservar-se fechada a chave durante a 
votação, e em cuja parte superior haverá uma simples abertura pela qual uma só cédula possa 
passar. 

Art 141. Nenhum eleitor será admitido a votar sem ^resentar o seu titulo, nem poderá 
ser recusado o voto do que exhibir o dito titulo, não conçetindo á mesa entrar no conhecimento 
da identidade de pessoa do eleitor, qualquer que seja o caso. 

Si porém a mesa reconhecer que é falso o titulo apresentado ou que pertence a eleitor, cuja 
ausência ou fallecimento seja notório, ou si houver reclamação de outro eleitor que declare per-
tencer-lhe o titulo, apresentando certidão de seu aUstamento passada pelo competente tabellião, 
a mesa tomará em separado o voto do portador do titulo, e assim também o do reclamante, si ex
hibir novo titulo expedido nos termos do art. 66 deste Regulamento, afim de ser examinada a 
questão em juizo competente, á vista do titulo impugnado ou sobre que haja duvida, que ficará 
em poder da mesa para ser remetido ao mesmo juizo para os devidos effeitos, com quaesquer 
outros documentos que forem apresentados. 

Art. 142. O voto será escripto em papel branco ou anilado, não devendo este ser transpa-
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rente, nem ter marca, signal ou numeração. A cédula será fechada de todos os lados. Tendo rotu
lo conforme a eleição a que se proceder. 

A mesa não é permitido fazer exames, inspecções ou qualquer averiguação sobre as cédu
las no acto do seu recebimento, podendo porém advertir ao eleitor que a cédula deve ser fechada 
de todos os lados e trazer o competente rotulo. 

ArL 143. Depois de lançar na uma sua cédula o eleitor assignará o seu nome em livro para 
esse fim destinado e fomercido pela camará municipal, o qual será aberto e encerrado pelo res
pectivo presidente ou pelo vereador por elle designado, que também numerará e rubricará todas 
as folhas do mesmo livro. 

Quando o eleitor não souber ou não puder assignar o seu nome, assignará em seu logar 
outro por elle indicado, e convidado para esse fim pelo presidente da mesa. 

Finda a votação, e em seguida á assignatura do ultimo eleitor, a mesa lavrará e assignará 
um termo, no qual se declare o numero dos eleitores inscriptos no dito livro. 

O mesmo livro será remetido á camará municipal com os demais livros concernentes á 
eleição. 

Art. 144. O eleitor que não acudir logo á chamada, mas apresentar-se, antes de ter assignado o 
nome no livro o eleitor immediatamente chamado depois delle, será admitido a votar em seguida. 

Art. 145. Si depois de findar a chamada, mas antes da abertura da uma que contiver as cé
dulas, algum eleitor que, não tendo acudido á mesma chamada, requerer ser admitido a votar, 
será recebida a sua cédula. 

Nesta occasião votarão os que compuzerem a mesa eleitoral, não tendo contemplados os 
seus nomes no alistamento pelo qual se fizer a chamada, em razão de achar-se a parochia ou dis-
tricto de paz dividido em seccções. Estes eleitores assignarão os seus nomes no livro de que tra
ta o art. 143, declarando a secção da parochia ou districto de paz a que pertencerem, na qual fi
cam inhibidos de votar sob a pena do art. 232 § 2- deste Regulamento. Na acta respectiva se fará 
menção desta occorrencia. 

Art. 146. Concluído o recebimento das cédulas, serão estas contadas e emmassadas, e im
mediatamente o presidente da mesa designará um dos mesarios para as ler, e annunciará que se 
vai proceder á apuração delias. 

Repartirá as letras do alphabeto pelos outros três mesarios, cada um dos quaes irá escrevendo 
em sua relação os nomes dos votados e o numero de votos por algarismos successivos da numeração 
natural, de maneira que o ultimo numero de cada nome mostre a totaUdade dos votos que este hou
ver obtido, e publicando em voz alta os números, á proporção que os fôr escrevendo. 

Art. 147. As cédulas serão contadas tirando-se da uma cada uma por sua vez, e se apura
rão abrindo-se também e examinando-se cada uma por sua vez. 

§ 1.- As cédulas em que se achar numero de nomes inferior ao que deverem conter serão 
não obstante curadas. Das que contiverem numero superior, serão desprezados os nomes exce
dentes, e segundo a ordem em que os mesmos se acharem escriptos. 

§ 2.- Embora se não ache fechada por todos os lados alguma cédula, será não obstante 
apurada. 

Esta disposição é applicavel á cédula que não trouxer rotulo, salvo na eleição de vereado
res e de juizes de paz. 

§ 3.- Serão apuradas em separado as cédulas que estiverem assignadas ou contiverem sig-
naes exteriores ou interiores, ou forem escriptas em papel transparente ou de cores diversas das 
mencionadas no art. 142. 

Taes cédulas e os seus invólucros serão remetidos ao poder verificador competente com as 
respectivas actas. 

Apurar-se-ha também em separado o voto dado a cidadão cujo nome se achar na cédula 
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alterado por troca, augmento ou suppressão do sobrenome ou appellido, ainda que se refira visi
velmente a individuo determinado, procedendo-se, quanto a esta cédula, pelo mesmo modo aci
ma estabelecido. 

§ 4.° Não se apurará a cédula que contiver nome riscado, alterado ou substituído, ou, na 
eleição de vereadores e de juizes de paz, declaração contraria á do rotulo; quando se encontrar 
mais de uma dentro de um só invólucro, quer sejam todas escriptas em papeis separados, quer 
uma delias no próprio invólucro, nenhuma se apurará. 

Em taes casos as cédulas serão remettidas ao poder verificador competente, pelo modo es
tabelecido quanto ás de que trata o paragrapho antecedente. 

§ 5.- As cédulas e invólucros a que se referem os antecedentes §§ 32. e 4̂ . serão rubrica
dos pelo presidente da mesa. 

Art. 148. Terminada a leitura das cédulas, o secretario da mesa, sem interrupção alguma, 
formará das relações de que trata o art 146 uma lista geral contendo os nomes de todos os cida
dãos votados, segundo a ordem do numero de votos dados a cada um destes desde o máximo até 
ao minimo, e publicará em voz alta aquelles nomes e números. 

O presidente mandará immediatamente publicar esta lista por edital affixado na porta do 
edifício, e, sendo possível, pela impresa. 

Art. 149. Em seguida o secretario lavrará no livro próprio a acta da eleição, a qual será as-
signada pela mesa e pelos fiscaes e eleitores que quizerem; e em presença da mesma mesa se 
queimarão as cédulas com excepção das que tratam os §§ 3°. e 4 .̂ da art. 147. 

§ l- Nesta acta será transcripta a lista geral dos nomes dos cidadãos votados, e do numero 
de votos de cada um, organizada pelo modo declarado do artigo antecedente, sendo escriptos os 
números em lettra alphabetica. Na mesma acta se mencionarão 1- o dia em que se procedeu á 
eleição, com a indicação da hora do seu começo; 2- os nomes dos eleitores que não comparece
ram, os quaes por essa falta não incorrerão na pena de multa; 3- o numero das cédulas recebidas 
e apuradas promiscuamente; 4^ o numero das que forem recebidas e apuradas em separado no 
caso do art. 141, com os nomes das pessoas que as entregaram e o numero das apuradas em se
parado nos termos do art. 147, devendo ser declarados os motivos em ambos os casos; 5- os no
mes dos membros da mesa que não assignaram a acta, e os motivos; 6̂  quaesquer occorrencias e 
incidentes havidos. 

§ 2- No caso de deixarem de assignar a acta os quatro membros da mesa, será supprida a 
sua falta segundo as disposiões do art. 135. 

§ 3 - 0 presidente da mesa ou qualquer de seus membros pôde, na ocasião de assignar a 
acta, declarar-se vencido. 

§ 42 A acta da eleição será transcripta no livro de notas do tabellião ou do escrivão de paz. 
A transcripção será feita immediatamente, assignando-a a mesa e os fiscães e eleitores que 

quizerem. 
O tabellião ou escrivão de paz é obrigado a dar sem demora translado a quem o reque

rer. 
Art. 150. É permitido a qualquer eleitor da parochia, distrito de paz ou secção apresen

tar por escripto e com sua assignatura protesto relativo a actos do processo eleitoral, devendo 
este protesto, rubricado pela mesa e com o contra-protesto desta, si julgar conveniente fazel-o, 
ser appensado á cópia da acta que, segundo a disposição do artigo seguinte, for remetida ao pre
sidente do Senado, da Camará dos Deputados ou da Assembléa legislativa Provincial, ou á Ca
mará Municipal. Na acta se mencionará simplesmente a apresentação do protesto. 

Será também ^pensada á cópia da acta qualquer exposição de razões do voto, ou declara
ção que algum dos membros da mesa apresente. 

Art. 151. A mesa fará extrair três cópias da referida acta e das assignaturas dos eleitores 
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no livro de que trata o art. 143, sendo as ditas cópias assignadas por ella e concertadas por tabel-
lião ou escrivão de paz. 

Destas cópias serão enviadas - uma ao ministro do império na corte, ou ao presidente nas 
províncias; outra ao presidente do Senado, da Camará dos Deputados ou da Assembléa Legisla
tiva Provincial, conforme a eleição a que se proceder; e a terceira ao juiz de direito de que tra
tam os arts. 171 e 172, si a eleição fôr de deputado á assembléa geral ou de membro de assem
bléa legislativa provincial. 

Na eleição de vereadores e de juizes de paz a segunda das ditas cópias será enviada ao juiz 
de direito de que tratam o art. 216 e seu § 2-, e a ultima á camará municipal respectiva. 

Quando a eleição fôr para senador, será esta ultima cópia enviada á camará municipal da 
corte, si a eleição a ella pertencer e á província do Rio de Janeiro, e ás camarás das capitães das 
outras provindas, si a eleição se fizer nestas. 

Acompanharão as referidas cópias as das actas da formação das respectivas mesas eleitoraes. 

SECÇÃO 3" 

Da eleição de senadores 

Art. 152. A eleição de senador continua a ser feita por província, mas sempre em lista tri-
pUce, ainda quando tenham de ser preenchidos dous ou mais logares: nesta hypothese proceder-
se-ha á segunda eleição logo depois da escolha de senador em virtude da primeira, e assim por 
diante. 

Para esta eleição a província do Rio de Janeiro e o município da corte continuam a formar 
uma só circumscripção eleitoral. 

Art. 153. O governo na corte e província do Rio de Janeiro e os presidentes nas outras 
províncias designarão dia para a eleição devendo proceder-se a esta dentro do prazo de três me-
zes. 

Este prazo será contado: 
No caso de morte do senador - do dia em que na corte o governo e nas provindas o presi

dente tiverem conhecimento certo de vaga, ou em que receberem communicação desta, feita ao 
governo pelo presidente do senado, ou ao presidente da respectiva província pelo governo ou 
pelo presidente do Senado. As communucações aos presidentes de provinda serão dirigidas 
pelo correio sob registro. 

No caso de augmento do numero de senadores - do dia da publicação da respectiva lei na 
corte, ou na província que se referir. 

Art. 154. Cada eleitor votará em três nomes, constituindo a Usta tríplice os três cidadãos 
que maior numero de votos obtiverem. 

Art. 155. A apuração geral das authenticas das assembléas eleitoraes e a formação da lista 
tríplice serão feitas pela camará municipal da corte, quanto ás eleições desta e da província do 
Rio de Janeiro, e pelas camarás das capitães das outras provindas, quanto ás eleições nellas feitas. 

§ 1.- A estes actos se procederá dentro do prazo de 60 dias, contados do em que se houver 
feito a eleição. 

No caso de não terem sido recebidas todas as authenticas até ao 40^ dia, a camará munici
pal solicitará do governo na corte ou do presidente nas provindas, as providencias necessárias 
para lhe serem presentes as que faltarem. 

É applicavel a este caso a disposição do § 2- do art. 176. 
Qualquer que seja, entretanto, o numero das authenticas recebidas, a apuração se fará até 

ao fim do referido prazo de 60 dias. 
§ 2.- O dia e a hora em que se tiver de proceder á apuração das authenticas serão annun-
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ciados com a antecedência, pelo menos, de três dias, por editaes affixados em logares públicos, 
e, sendo possível, pela imprensa 

Art. 156. Devem intervir nos actos de que trata o artigo antecedente ainda os vereadores 
que se não acharem em exercício ou estiverm suspensos por acto do governo, ou por pronuncia 
em crime de responsabilidade. 

São applicaveis aos vereadores, e aos supplentes que os substituírem, as disposições dos 
arts. 118,120el21 deste Regulamento. 

Art. 157. No dia aprazado e annunciado a camará municipal, reunida ás nove horas da ma
nhã, procederá aos actos de que trata o art. 155. 

O respectivo presidente, com toda a publicidade, verificando acharem-se intactos os offi-
cios que contiverem as authenticas, os abrirá e mandará contar as mesmas authenticas, devendo 
ser escripto na acta o numero das recebidas. 

Em seguida se procederá á apuração das ditas authenticas com os veredores presentes, 
pelo mesmo modo por que é feita a apuração dos votos pelas mesas eleitoraes. 

Art. 158. Quando, por falta ou impedimento de alguns vereadores, não fôr possível cele
brar sessão no dia aprazado e annunciado, o presidente da camará convocará e juramentará sup
plentes afim de não ser por tal motivo adiado o acto da apuração. Si esta providencia fôr impra
ticável, poderá elle transferir o acto para o dia immediato, publicando-se tudo por editaes, e, 
sendo possível, pela imprensa 

Art. 159. Na apuração a camará municipal se limitará a sommar os votos mencionados na 
differentes authenticas, attendendo somente ás das eleições feitas perante mesas organizadas de 
conformidade com as disposições da secção 1.- deste Capitulo. 

§ 1.- Na acta da apuração geral se fará especificada declaração das authenticas que, 
de conformidade com a disposição deste artigo, deixarem de ser apuradas, e bem assim 
dos nomes dos cidadãos que constar delias terem sido votados, e do numero de votos de 
cada um. 

§ 2.- Na apuração os votos que, segundo as authenticas, tiverem sido tomados em 
separado pelas mesas eleitoraes não serão sommados, mas especificadamente mencionados na 
acta da apuração geral. 

Art. 160. Finda a apuração, o secretario da camará municipal publicará, sem demora ou 
interrupção alguma, os nomes dos cidadãos que obtiveram votos e o numero destes, formando 
uma lista geral desde o numero máximo até ao mínimo. 

Art. 161. Em seguida se lavrará uma acta, na qual se farão as declarações de que tratam os 
§§ 1- e 22 do art, 159, e se mencionarão os nomes dos cidadãos e o numero dos votos que obti
veram para senador desde o máximo até ao minimo; as occorrencias que se deram durante os 
trabalhos da apuração e as representações que, por escripto e assignadas por qualquer cidadão 
elegível, sejam presentes á camará municipal, relativas á apuração geral. 

Esta acta será assignada pela camará municipal. 
Art. 162. Da acta da apuração geral a camará municipal remeterá ímmediatainente uma cópia 

authentica ao ministro e secretario de estado dos negócios do império, acompanhando a lista triplice, 
assignada pela mesma camará, para SCT presente ao poder moderador; outra cópia ao presidente do 
Senado; e outra ao presidente da respectiva província, exceptuada a do Rio de Janeiro. 

ArL 163. Na verificação dos poderes e a que proceder o senado nos termos do art. 21 da 
Constituição, si resultar a exclusão da lista triplice do senador nomeado, far-se-ha nova eleição; 
no caso da exlusão recahir em qualquer dos outros dous cidadãos contemplados na lista triplice 
será organizada pelo senado nova lista e sujeita ao poder moderador. 

Art. 164. Si o senado reconhecer que algum ou alguns dos três cidadãos incluídos na lista 
triplice comprehendidos em qualquer das incompatibilidades especificadas no art 85, serão de-
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clarados nuUos os votos que lhes tiverem sido, dados, e o cidadão ou ciddãos que se seguirem 
completarão a lista tríplice. 

Art. 165. Proceder-se-na também a nova eleição, quando, antes da escolha de senador, fal-
lecer algum dos três cidadãos que compuzerem a lista tríplice. 

O mesmo se observará no caso de morte do senador nomeado, cujos poderes não tenham 
sido ainda verificados ou quando algum dos cidadãos incluídos na lista tríplice careça de qual
quer das condições de elegilbilidade exigidas nos ns. I, n e IV do art. 45 da Constituição. 

SECÇÃO 41 

De Eleição de Deputados á Assembléa Geral e de Membros das Assembléas Legislativas 
Provinciaes 

Art 166. As províncias serão divididas em tantos districtos eleitoraes quantos forem os 
seus deputados á assembléa geral, attendendo-se quanto possível á igualdade de população entre 
os districtos de cada província, e respeitando-se a contiguidade do território e a integridade do 
município. 

ArL 167. Para todos os eff̂ ,ltos eleitoraes, até o novo arrolamento da população geral do 
Império, subsistirão inalteráveis as circumscripções parochiaes e municipaes contempladas na 
divisão dos discrictos eleitoraes de que trata o artigo antecedente, não obstante qualquer altera
ção resultante de creação, extincção ou subdivisão de parochias e municípios. 

Art. 168. A divisão dos districtos eleitoraes, feita de conformidade com o art. 17 da Lei 
n- 3.029 de 9 de janeiro de 1881, não poderá ser alterada pelo governo, depois de sua publi
cação. 

Art. 169. Cada districto elegerá um deputado á assembléa geral e o numero de membros 
da assembléa legislativa provincial, que,"de conformidade com § 3^ do art. 17 da Lei n^ 3.029 de 
9 de janeiro de 1881 e com o art. 1̂  § 16 da Lei n- 842 de 19 de Setembro de 1855, é designado 
na seguinte tabeliã: 

Províncias Numero de membros das 
assembléas legislativas 

provinciaes 

Número de membros 
por districtos 

Amazonas 
Espirito Santo 
Santa Catharina 
Paraná 
Goyaz 
Rio Grande do Norte. 
Mato Grosso 
Pará 
Piauhy 
Alagoas 
Parahyba 
Sergipe 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
30 
24 
30 
30 
24 
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Províncias Numero de membros das Número de membros 
assembléas legislativas por districtos 

provindaes 

Rio de janeiro, exceptuados 
os districtos da corte e seu 
município 45 5 
Rio Grande do Sul 30 5 
Maranhão 30 5 
S.Paulo 36 4 
Ceará 32 4 
Bahia 42 3 
Pernambuco 39 3 
Minas Geraes 40 2 

ArL 170. A eleição de deputados á assembléa geral se fará no 1- dia útil do mez de De
zembro do 42 anno de cada legislatura. 

No caso porém de dissolução da camará dos deputados, o governo marcará, dentro do pra
zo de quatro mezes contados da data do decreto da dissolução, um dia útil para a nova eleição. 

A eleição dos membros das assembléas legislativas provindaes se procederá no ulltimo 
anno da respectiva legislatura no dia que marcar o presidente da província. 

Art. 171. O juiz de direito que exercer jurisdicção na cidade ou villa desginada pelo go
verno para cabeça do districto eleitoral, ou, em caso de falta, o seu substituto formado em direi
to, ou finalmente, na falta do ultimo, o juiz de direito da comarca mais vizinha, conçorá com os 
presidentes das mesas eleitoraes uma junta por elle presidida, a qual fará a apuração geral dos 
votos das diversas eleições do mesmo districto para deputado á assembléa geral ou membros das 
assembléas legislativas provinciaes. 

Art. 172. Na ciadade onde houver mais de um juiz de direito será presidente da junta apu-
radora o mais antigo, tendo preferência o de mais idade, quando fôr igual a antiguidade; e, se
gundo a mesma regra, serão substituídos uns pelos outros no caso de falta ou inçedimento. 

No município em que houver dous ou mais disctrictos eleitoraeSj seguir-se-ha para a pre
sidência de cada junta apuradora a regra acima estabelecida, correspondendo a antiguidade dos 
juizes de direito ao numero dos districtos eleitoraes, de modo que o mais antigo sirva no 1̂  dis
tricto, o immediato no 2-, e assim por diante. 

O governo na corte e os presidente na provindas publicarão com a conveniente antece
dência a ordem em que os ditos juizes devam servir nas mencionadas juntas apuradoras. 

Art. 173. A junta apuradora se reunirá na casa da camará municipal ou, nao sendo absolu
tamente possível, em outro edifício designado pelo juiz de direito. 

No município em que houver dous ous mais districtos eleitoraes as juntas apuradoras des
ses districtos se reunirão - na Casa da camará municipal a do districto em que se achar esta Casa 
- e as dos outros districtos nos edifícios que para esse fim designarem o governo na corte e os 
presidentes nas províncias. 

Art. 174. Para que a junta apuradora possa funccionar é necessária a presença, pelo me
nos, de quatro presidentes de assembléas eleitoraes. Na falta destes, serão chamados pela ordem 
de sua votação os juizes de paz da parochia ou do districto onde funccionar ajunta. Si ainda es
tes não comparecerem, recorrer-se-ha aos juizes de paz da parochia ou do districto mais vizinho. 
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ArL 175. São applicaveis aos presidentes e aos demais membros das juntas apuradoras, e 
aos que os devem substituir, as disposições dos arts. 119 a 121. 

ArL 176. A apuração geral se procederá pelas authenticas das actas das eleições de que 
trata o art. 171, dentro do prazo de 20 dias, contados do em que ellas se tiverem feito, preceden
do annuncio por editaes affixados em togares públicos, e, sendo possível, pela imprensa, e aviso 
aos presidentes das mesas eleitoraes, com declaração do dia, hora e logar da reunião. 

§ 1- No caso de não terem sido recebidas todas as authenticas ate o decimo dia o juiz de 
direito requisitrá as que faltarem dos presidentes das respectivas mesas, ou copias delias dos ta-
belliães ou escrivães de paz em cujos livros de notas estivrem transcnptas. Qualquer que seja 
entretanto o numero das recebidas, a apuração se fará até o fim do referido prazo de 20 dias. 

§ 22 É permittido a qualquer eleitor apresentar as actas que faltarem; e por ellas, si não 
houver duvida sobre a sua authenticidade, se procederá á apuração. 

§ 3- Si, na hypothese de que se trata nenhum dos cidadãos votados reunir a maioria de vo
tos nos termos do arL 178, marcará o juiz de direito novo prazo, que não excederá a outros 20 
dias, para nova apuração geral com as authenticas que na 1- tiverem faltado e forem recebidas 
neste segundo prazo. 

ArL 177. Na apuração ajunta se limitará a sommar os votos mencionados nas differentes 
authenticas, attendendo somente ás das eleições feitas perante mesas organizadas de conformi
dade com as disposições da secção 1- deste Capitulo, e procederá pelo modo estabelecido nos 
arts. 159, 160 e 161, servindo de secretario um dos membros da mesma junta designado pelo 
presidente desta. 

A acta da apuração geral será assignada pela junta e pelos eleitores presentes que quize-
rem. 

Art .178. Não se considerará eleito deputado á assembléa geral o cidadão que não reunir a 
maioria absoluta dos votos dos eleitores que concorrerem á eleição. 

Esta maioria será calculada pelos votos tomados e apurados pelas mesas eleitoraes sem 
exclusão dos votos em separado. 

As cédulas em branco não serão computadas para o calculo da dita maioria. 
Art. 179. No caso do artigo antecedente, lavrada a competente acta, que será assignada 

pela junta e pelos eleitores que quizerem, o presidente da junta expedirá os necessários avisos 
para que se proceda a nova eleição 20 dias depois da apuração geral. 

Os ditos avisos serão dirigidos aos mesmos juizes de paz a quem se refere o art. 124, e 
acompnhados da lista dos nomes dos cidadãos que possam ser votados na 2- eleição nos termos 
do artigo seguinte. 

ArL 180. Na ^ eleição, para a qual servirão nas assembléas eleitoraes as mesmas mesas 
da 1-, só poderão ser votados os dous cidadãos que nesta tiverem obtido maior numero de votos, 
e, si houver empate na votação, terão preferência os que forem mais velhos em idade. É suffi-
ciente para eleger o deputado a maioria dos votos que forem apurados, julgando-se nullos os vo
tos que recahirem em outros cidadãos. 

ArL 181. Para o fim declarado nos dous artigos antecedentes os juizes de paz, logo que re
ceberem o aviso do presidente da junta, convocarão os eleitores e ao mesmo tempo as mesas da 
1- eleição por officio ou notificação e por edital affixado em logar publico, e, sendo possível, 
publicado pela imprensa, declarando-se que a reunião se effectuará ás nove horas da manhã do 
dia e no edifício designados. 

ArL 182. Na eleição dos membros das assembléas legislativas províncias cada eleitor vo
tará em um só nome. 

ArL 183. Serão considerados membros eleitos da assembléa legislativa provincial os cida
dão que reunirem votação igual, pelo menos, ao quociente eleitoral, calculado sobre o numero 
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total dos eleitores que concorrerem á eleição, dividindo-se este numero pelo dos membros da as
sembléa que o districto dever eleger. 

§ l- Si alguns dos cidadãos não reunirem votação igual, pelo menos, ao dito quociente 
eleitoral, lavrada a competente acta, que será assignada pela junta e pelos eleitores que quize-
rem, proceder-se-ha, quanto aos logares não preenchidos, a nova eleição. 

§ 2- Nesta 2- eleição, que deverá ser feita 20 dias depois da puração geral, expedindo para 
este fim o presidente da junta os necessários avisos pelo mesmo modo estabelecido no art. 179, 
servirão nas assembléas eleitoraes as mesmas mesas da 1- eleição. 

§ 32 Na dita 2̂  eleição a votação para os logares que na 1- não foram preenchidos por falta 
de votação igual, pelo menos, ao quociente eleitoral nos termos deste artigo, deverá recahir nos 
cidadãos que se seguirem em votos aos eleitos até ao numero duplo do numero dos logares não 
preenchidos. Assim, si fôr um só o logar não preenchido, a votação recahirá nos nomes dos dous 
cidadãos que tiverem sido mais votados depois dos eleitos; si forem dous os logares, recahirá a 
votação nos quatro mais votados, e assim por diante. 

Não se contarão os votos dados a cidadãos que não se acharem incluído no referido nume
ro duplo. 

§ 42 Si para o fim do paragrapho antecedente fôr preciso preferir entre cidadãos igualmen
te votados, terão preferencia os que forem mais velhos em idade. 

§ 52 Quando na hypothese do § 3̂  não houver numero de cidadãos votados igual, pelo me
nos, ao duplo do numero dos logares não preenchidos, não terá applicação a disposição do mes
mo paragrapho, e na ̂  eleição cada eleitor votará em um só nome livremente como na 1-, sendo 
em tal caso considerados eleitos os cidadãos que reunirem maior numero de votos. 

§ 6̂  Si pela ^ eleição, no caso do paragrapho antecedente, não ficarem preenchidos todos 
os logares por terem sido votados cidadãos em numero inferior ao daquelle, far-se-ha para o 
preenchimento dos restantes logares nova eleição em dia que o presidente da província designa
rá, no menor prazo possível, nunca excedente a 60 dias, procendendo-se nos termos dos arts. 
124 e seguintes. 

Art 184. Na 2- eleição a que se proceder nos termos dos asts. 179 e 183 § 1- serão obser
vadas, quanto ao processo eleitoral e á apuração geral dos votos, as disposições estabelecidas 
para a 1- eleição. 

Art 185. Concluída definitivamente a eleição e transcripta no livro de notas de um dos ta-
belliães do logar a acta da apuração geral dos votos, a junta furadora expedirá diplomas aos 
eleitos - deputado á assembléa geral ou membros da assembléa legislativa proviencial, remet-
tendo as cópias authenticas da acta da apuração dos votos ao ministro do império na corte, ao 
presidente nas províncias, e á camará dos deputados ou á assembléa legislativa provincial, con
forme fôr a eleição. 

A cópia authentica da acta da apuração geral dos votos será o diploma que, nos termos 
deste artigo, deve ser expedido ao eleito deputado á assembléa geral ou membro da assembléa 
legislativa provincial. Será acompanhada a mesma cópia de officio dirigido ao eleito e assigna-
do pela junta apuradora. 

Art. 186. No caso de reconhecer a camará dos deputados ou a assembléa legislativa pro
vincial que um ou mais dos eleitos estão comprehendidos em qualquer das incompatibilidades 
especificadas no art. 85. serão declarados nuUos os votos que lhes tiverem sido dados, e proce
der-se-ha a nova eleição, na qual não poderão ser votados o cidadão ou cidadãos, cuja eleição ti
ver sido por esse motivo annullada. 

Proceder-se-ha também a nova eleição, si da annullação de votos pela camera ou assem
bléa resultar a exclusão de algum dos que tiverem obtido o respectivo diploma. 

Art. 187. O cidadão que fôr eleito deputado á assembléa geral ou membro de assembléa 
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legislativa provincial por mais de um districto terá o direito de optar pelo districto que quizer 
representar. A opção será feita dentro de três dias depois da verificação dos poderes. 

§ 12 Não havendo opção, prevalecerá a eleição do districto da naturalidade do eleito; na 
falta desta, a do districto da residência; e na falta de ambas, a do districto em que o cidadão tiver 
obtido mais votos relativamente ao numero de eleitores que houverem eleito. No caso de esta
rem os districtos em províncias diversas, prevalecerá a eleição do districto pertencente á provín
cia da naturalidade do eleito, ou na falta desta á província de sua residência. 

§ 2- No districto pelo qual não se der a opção ou a preferencia da lei preceder-se-ha a 
nova eleição. 

Art. 188. A nova eleição nos casos dos dous artigos antecendentes se procederá no prazo e 
em virtude da communicação de que trata o artigo seguinte. 

Art. 189. No caso de vaga de deputado á assembléa geral ou de membro de assembléa le
gislativa provincial, que occorrer durante a legislatura, proceder-se-ha a nova eleição para 
preenchimento do logar, dentro do prazo de três mezes, contados do dia em que, na corte o go
verno, e nas provindas o presidente, tiverem conhecimento certo da vaga, ou em receberem 
commnicação desta, feita pelo presidente da camará dos deputados, no 1̂  caso, ou pelo presi
dente da assebléa legislativa provincial, no 2- As communicações aos presidentes de provindas 
relativas ás vagas de deputado á assembléa geral serão dirigidas pelo correio sob registro. 

No caso de augmento do numero de deputados á assembléa geral ou dos membros de as
sembléa legislativa provincial tem applicação o disposto na ultima parte do art 153. 

SECÇÃO 5̂  

Da Eleição de Vereadores e de Juízes de Paz 

Art. 190. As camará muinicipaes continuarão a compor-se do mesmo numero de vereado
res marcado na legislação vigente, com excepção das seguintes, que terão: a do município da 
corte 21 membros; as das capitães das provindas da Bahia e de Penambuco 17; as das capitães 
do Pará, Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, Minas Geraes, S. Paulo e S. Pedro do Rio Grande do 
Sul 13; e as das capitães das demais provindas 11. 

Cada uma das mesmas camarás terá um presidente e um vice-presidente, os quaes serão 
eleitos annualmente, na 1- sessão, pelos vereadores dentre si. 

Art. 191. Feita a primeira eleição de deputados á assembléa geral pelo modo estabelecido 
na Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro de 1881 e neste Regulamento, proceder-se-ha também á eleição 
das camarás municipaes e dos juizes de paz em todo o Império no primeiro dia útil do mez de 
Julho que se seguir, começando a correr o quatriennio do dia 7 de Janeiro subsequente. 

De então em diante se continuará a fazer a mesma eleição de quatro em quatro annos em 
igual dia do mez de Julho. 

Art. 192. Na corte, nas capitães das provindas e nas demais cidades os vereadores só po
derão ser reeleitos quatro annos depois de findar o quatriennio em que servirem. 

Art. 193. A eleição de vereadores e a de juizes de paz serão feitas conjuntamente perante a 
mesma mesa eleitoral. 

Cada eleitor depositará na uma duas cédulas, sendo uma para a 1- eleição, com o rotulo -
para vereador - e a outra para a 2-, com o rotulo - para juizes de paz da parochia de..., - ou do 
districto n- da parochia de... -

Art. 194. Na eleição de vereadores cada eleitor votará em um só nome, e na de juizes de 
paz em quatro nomes. 

Art. 195. Terminando o recebimento das cédulas, o presidente da mesa eleitoral mandará se
parar as que se referirem á eleição de vereadores das que forem relativas á de juizes de paz, distin-
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guindo-se entre estas ultimas as pertencentes a cada um dos districtos de paz em que fôr dividi
da a parochia, quando, no 1- caso do art. 92, na parochia se proceder á eleição perante uma só mesa. 
Em seguida serão contadas as mesmas cédulas e publicado o numero das pertencentes a cada elei
ção. 

§ l- Serão apuradas primeiramente as cédulas para vereadores e successivamente as con-
cementes á eleição dos juizes de paz de cada um dos districtos. 

§ 2^ Na acta se fará separadamente menção do numero das cédulas recebidas e dos votos 
relativamente a cada uma das eleição. 

Art. 196. As camarás municipaes continuarão a fazer a apuração geral dos votos do município. 
Para este acto são applicaveis aos vereadores e aos supplentes que os substiruirem as dis

posições do art 156. 
Art. 197. A apuração geral se procederá pelas authenticas das actas das eleições do muni

cípio, dentro do prazo de 20 dias, contados do em que ellas se tiverem feito, precedendo annun-
cio por editaes affixados em logares públicos, e, sendo possível, pela imprensa, com declração 
do dia e hora da reunião. 

§ 1- No caso de não terem sido recebidas todas as authenticas até ao W dia, o presidente 
da camará municipal requisitará as que faltarem dos presidentes das respectivas mesas eleito-
raes, ou cópias delias dos tabelliães ou escrivães de paz, em cujos livros de notas estiverem 
transcríptas, recorrrendo á autoridade judiciaria mais graduada do município, si fôr preciso. 

Qr Quando até ao ultimo dia do referido prazo de 20 dias só tiverem sido recebidas authenticas 
de parochias, districtos de paz ou secções, cujo numero de elelitores, nos termos do arL204, não ex
ceder á metade dos de todos o município, não se procederá á geral, e a camará municipal no mesmo 
dia o participará ao juiz de direito da comarca afim de ser por este marcado novo prazo para aquelle 
acto, o qual não excederá a outros 20 dias. dando o mesmo juiz as providencias necessárias para 
que sejam presentes á camará municipal as authenticas que faltarem. 

É applicavel a este caso a disposição do §-22 do art. 176. 
ArL 198. Na apuração a camará municipal procederá de conformidade com as disposições 

dos art. 159, e seus paragraphos,e 160. 
ArL 199. Serão declarados vereadores os cidadãos qucj até ao numero dos que deverem 

compor a camará do município, reunirem votação igual, pelo menos, ao quociente eleitoral cal
culado sobre o numero total dos eleitores que concorrerem á eleição, dividindo-se este numero 
por aquelle. 

Si algum ou alguns dos cidadãos não reunirem a dita votação, lavrada a competente acta, que 
será assignada pela camará municipal e pelos eleitores que quizerem, proceder-se-ha, quanto aos lo
gares não preenchidos, a nova eleição pelo modo detominado nos §§ 2^ a 6̂  do art.183, competindo 
ao presidente da camará municipal a expedição dos avisos de que trata o §-2- do dito artigo. 

Art. 200. Na nova eleição a que se refere o artigo antecedente serão observadas quanto ao 
processo eleitoral e á apuração geral dos votos as disposições estabelecidas para a 1̂  eleição. 

Art. 201. Concluída definitivamente a eleição, se lavrará acta especial da apuração geral 
dos votos para vereadores, na qual se farão as declarações de que tratam os paragraphos do art. 
159, e se mencionarão os nomes dos cidadãos e o numero dos votos que obtiverem para verea
dor deste o máximo até ao mínimo; as occorrencías que se deram durante os trabalhos da apura
ção, e as representações que, por escrípto e assignadas por qualquer cidadão elegival, sejam pre
sentes á camará municipal, relativas á apuração geral. 

Esta acta será assignada pela camará municipal e transcrípta no livro de notas de um dos 
tabelliões do logar. 

§ 1- Desta acta serão remettidas cópias authenticas ao ministro do império na corte, ou ao 
presidente nas províncias, e ao juiz de direito da comarca. 
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§ 22 Na mesma occasião a camará municipal expedirá aos vereadores elelitos, para lhes 
servirem de diplomas, cópias da dita acta, que serão tiradas pelo secretario da camará e assigna-
das pelos membros desta 

Estes diplomas serão acompanhados de officios, pelos quaes se convidarão os vereadores 
eleitos, para prestarem juramento e tomarem posse no dia 7 de Janeiro. 

Art 202. Si a eleição de todo município fôr feita perante uma só mesa em razão de não ha
ver nella mais do que uma parochia cujo numero de eleitores não exeda a 250, a mesma mesa, 
finda a eleição, expedirá logo os diplomas aos vereadores eleitos, e praticará os demais actos de 
que trata o art. 151. 

Art. 203. Si no caso do artigo antecedente se houver de proceder a 2- eleição para os loga-
res não preechidos por falta de votação igual, pelo menos, ao quociente eleitoral, nos termos do 
art. 199, o presidente da camará municipal, á vista da acta respectiva, acompanhada de officio 
da mesa communicando o occorrido, mandará proceder á dita 2- eleição. 

Art. 204. Quando se tiver deixado de proceder á eleição em parochias, districtos de paz ou 
secções, cujo numero de eleitores exceder a metade dos de todos o município, ou quando nas 
eleições annuladas houver concorridos maior numero de eleitores de que nas julgadas válidas, 
ficarão sem effeito as das outras parochias e dos outros districtos de paz e secções, e se procede
rá a nova eleição geral no município. 

Para esta nova eleição, o governo na corte, ou presidente nas provindas, designará dia 
logo que tiver conhecimento de qualquer dos factos referidos. 

Em nenhum outro caso se fará nova eleição geral. 
Art. 205. Quando nas eleições annulladas houver concorrido menor numero de eUtores do 

que nas julgadas válidas, devendo esta em tal caso prevalecer segundo a disposição do artigo an
tecedente, proceder-se-ha a nova apuração dos votos das eleições válidas. Si já se acharem em 
exercício os vereadores novamente eleitos, procederá a esta nova apuração a camará do qua-
triennio findo. 

Art. 206. No caso de morte, escusa ou mudança de domicilio de algum vereador, proce
der-se-ha á eleição para preenchimento da vaga. 

A esta nova eleição se procederá em dia que será designado pelo governo na corte, ou 
pelo presidente nas províncias, logo que tiver conhecimento certo da vaga ou desta receber com-
municação, que lhe deverá dirigir immediatamente o presidente da camará municipal pelo cor
reio sob registro. 

Art. 207. A apuração geral dos votos na eleição de juizes de paz será feita pela camará 
municipal respectiva, quando a parochia ou o districto de paz estiver dividido em secções. 

§ 12 Á dita apuração se procederá em seguida á dos votos para vereadores pelo mesmo 
modo estabelecido guando á ultima nos arts. 197 e 198. 

§ 22 A eleição de juizes de paz será regulada pela pluralidade relativa de votos. 
Serão declarados juizes de paz os quatro cidadãos que tiverem a maioria dos votos segun

do a ordem da votação, e seus supplentes os que se lhe seguirem em votos, pela mesma ordem. 
Art 208. Da apuração geral dos votos para juizes de paz se lavrará acta especial, pelo 

mesmo modo estabelecido para a eleição de vereadores no art. 201, e delia serão extrahidas e re-
mettidas as cópias de que traía o § 1̂  do dito artigo. 

Aos juizes de paz eleitos serão expedidos diplomas pelo modo estabelecido no § 2- do 
mesmo artigo. 

ArL 209. Quando na eleição de juizes de paz fôr feita em parochia ou districto não dividi
dos em secções, a respectiva mesa eleitoral, finda a eleição, expedirá logo aos juizes de paz elei
tos os diplomas, e praticará os demais actos de que trata o art. 151. 

Art 210. Quando na eleição de juizes de paz feita em parochia ou districto divididos em 
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secções, se der alguma das hypotheses mencionadas no art 204, terá aplicação a essa eleição o 
disposto no mesmo artigo. 

Art. 211. Quando alguma villa fôr elevada á categoria de cidade, a respectiva camará mu
nicipal continuará a funccionar com o numero de vereadores que tiver, á posse dos que forem 
nomeados na eleição geral para o quatriennio seguinte. 

Art. 212. A disposição do art 167 não impede a eleição de camarás e juizes de paz nos 
municípios, parochias e districtos de paz, que forem novamente creados, comtanto que o sejam 
dentro dos limites marcados para os districtos eleitoraes. 

As camarás e juizes de paz, eleitos em conformidade deste artigo, só terão exercício até 
tomarem posse os que deverem servi em virtude da eleição geral de que trata o art. 191. 

Art 213. Na parochia novamente creada constituindo um só districto de paz, ou nos dis
trictos de paz de parochia novamente creada, si no 1- caso a nova parochia, e no 2- os districtos 
de paz tiverem sido integralmente desmembrados de outra ou de outras parochias, os juizes de 
paz eleitos na ultima eleição geral continuarão a servi até ao fim do quatriennio. 

Art 214. Quando os juizes de paz de um districto, que fôr dividido em dous ou mais, fica
rem residindo uns no território a que se houver reduzido o primeiro, e os outros nos territórios 
dos districtos novamente creados, far-se-ha nova eleição nos mesmos districtos, observando-se a 
disposição da ^ parte do art. 212. 

Art 215. No caso de se comprehenderem alguma parochia que constitua um só districto 
de paz, ou em algum districto de paz ou secção territórios pertencentes a dous municípios, as cé
dulas, na eleição de vereadores relativas a cada um dos municípios, serão apuradas separada
mente, e a respectiva mesa eleitoral remetterá cópias da acta ás camarás de ambos os municípios 
para o fim de serem contemplados na apuração geral os votos concernentes á eleição dos verea
dores de cada um dos mesmos municípios. 

Art. 216. O juiz de direito da .comarca continua a ser o funccionario competente para co
nhecer da validade ou nullidade não só da eleição de vereadores e juizes de paz, mas também da 
apuração dos votos, decidindo todas as questões concernentes a estes assumptos. 

§ l- Cabe-lhe porem esta attribuição só em virtude de reclamação que lhe fôr apresentada 
dentro do prazo de 30 dias, contados do dia da final apuração dos votos. 

E final apuração, quanto á eleição de vereadores, a apuração a que se refere o art 201, e, 
quanto á eleição de juizes de paz, a furacão feita pelas mesas eleitoraes no caso do art. 209, ou 
pelas camarás municipaes no caso do art. 207. 

§ 2- Nas comarcas especiaes de mais de um juiz de direito competirá a dita attribuição ao 
juiz de direito do l- districto criminal, e, na sua falta, aos que deverem substituil-o. 

Art 217. Será declarada nulla a eleição de vereadores ou diè juizes de paz nos seguintes 
casos: 

1- Falta de observância ou infracção das disposições dos arts. 126, quanto ao dia e ao edi-
ficio, designados para a eleição; 127, 128, 129, 130, 132, 137; 141, quando o numero dos votos 
iUegalmente recebidos ou recusados puder influir no resultado da eleição; 143 §§ 3 ;̂ e 149 § 4-, 
quando provier de fraude a falta de transcripção da acta da eleição no livro de notas do tabellião 
ou do escrivão de paz. 

2- Prova plena de fraude que prejudique o resultado da eleição. 
Será declarada nulla a apuração geral dos votos, quando se verificar falta de observância 

ou infracção das disposições do § 2° do art. 197 e do art. 198, na parte em que se refere ao art. 
159 e paragraphos; 201, exceptuados os seus paragraphos; e 208; ou quando houver prova plena 
de fraude, praticada no mesmo acto, que prejudique o resultado da eleição. 

Art 218. 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 já em seu poder se acharem 
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as cópias authenticas das actas de que tratamos arts. 151 e 201 § 1-, ou no caso contrario, do dia 
em que receber estas cópias. 

Art. 219. O despacho pelo qual fôr annullada a eleição será, por ordem do juiz de direito, 
intimado por carta do escrivão do jury á camará municipal e também a cada um dos membros da 
mesa eleitoral, e por edital aos interessados. 

Quando fôr annullada a apuração geral, o juiz de direito mandará do mesmo modo intimar 
o seu despacho á camará municipal, e por edital aos interessados. 

ArL 220. Das decisões do juiz de direito sobre as eleições de vereadores e de juizes de 
paz, ou sobre a apuração dos votos, em conformidade dos artigos antecedentes, haverá recurso 
para a Relação do districto. 

§ l- Da decisão pela qual fôr ^provada a eleição, ou a apuração, só haverá recurso volun
tário, interposto, dentro do prazo de 30 dias, contados da publicação do edital da mesma deci
são, por qualquer eleitor do município, da parochia ou do districto de paz, conforme fôr a elei
ção. 

§ 2- Do despacho porém pelo qual fôr annullada a eleição ou a apuração, haverá recurso 
necessário com effeito suspensivo para a Relação do districto, além do recurso que a qualquer 
cidadão é licito interpor. 

Art. 221. No caso de recurso necessário, o juiz de direito, no prazo de 15 dias, contados da 
data da sua interposição deverá enviar á Relação do districto as actas, com seu despacho motiva
do e com as allegações e documentos do recorrente. 

Art. 222. Os recursos interpostos para a relação serão julgados por todos os seus membros 
presentes, no prazo de 30 dias contados da data do recebimento dos processos na respectiva se
cretaria. 

Nestes processos não terá logar o pagamento de sello, nem de custas, excepto as dos escri
vães, que serão cobradas pela metade. 

Art. 223. Serão observadas quanto ao julgamento dos referidos recursos, na parte que fôr 
applicavel, as disposições dos arts. 80 e 81. 

Art. 224. As ferias judiciaes não interromperão os prazos estabelecidos relativamente á in
terposição e ao processo e julgamento dos recursos. 

ArL 225. Dentro do prazo de três dias da data do acórdão pelo qual fôr julgados o recurso 
o presidente da Relação remetterá uma cópia do mesmo acórdão, na corte ao ministro do impé
rio, e nas provindas ao presidente; e outra ao juiz de direito de cuja deôisão se houver interposto 
o recurso. 

Art. 226. Dentro de três dias contados do recebimento da cópia do acórdão a que se refere 
o artigo antecedente o juiz de direito: 1- mandará publical-a pela imprensa, sendo possível, e por 
editaes affixados em logares públicos da sede do município, si a decisão versar sobre eleição de 
vereadores, ou no respectivo districto, si a decisão fôr relativa á eleição de juizes de paz; 2̂  re
metterá cópia do mesmo acórdão á camará municipal respectiva para os devidos effeitos. 

§ l- No caso de ficar annullada a eleição em virtude do acórdão o governo na corte, ou o 
presidente nas províncias, mandará immediatamente proceder a nova eleição. 

§ 2- No caso de ser annullada a furacão dos votos a camará municipal procederá a nova 
apuração nos termos do acórdão, ou da decisão do juiz de direito, si tiver sido confirmada, den
tro do prazo de 10 dias, contados do em que houver recebido a cópia do dito acórdão. 

Art 227. Logo que ao juiz de direito fôr ^resentado o recurso para elle interposto, ou 
logo que recorrer da decisão que proferir, mandará o mesmo juiz de direito publicar o facto por 
edital, e pela imprensa, sendo possível. 

ArL 228. As camarás não poderão ftinccionar sem a presença da maioria de seus mem
bros. 
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Ao vereador que falta á sessão sem motivo justificado será imposta a multa de 10$000 nas 
cidades e de 5$000 nas villas. 

Art 229. Quando em razão de vagas ou de faltas de comparecimento não puderem reunir-
se vereadores em numero necessário para celebrarem-se as sessões, serão chamados para perfa
zerem a maioria dos membros da camará os precisos immediatos em votos aos vereadores. Si, 
no caso da ultima parte do art. 199, se houver procedido a duas eleições para vereadores, aquel-
les immediatos serão os da 1- eleição. 

Só poderão ser chamados, em taes casos, os immediatos em votos ao vereadores até nu
mero igual ao dos vereadores de que a camará se conçuzer. 

Art. 230. As funções de vereador e de juiz de paz são incompatíveis com as de empregos 
públicos retribuídos; e não podem ser accumuladas com as de senador, deputado a assembléa 
geral e membro de assembléa legislativa provincial, durante as respectivas sessões. 

ArL 231. Os vereadores e juizes de paz do quatriennio anterior são obrigados a servir em-
quanto os novos eleitos não forem empossados, e bem assim quando, por qualquer motivo, dei
xar de funccionar a camará municipal e fôr absolutamente inqxKsivel a sua reunião apezar da 
disposição do art. 229. 

TITULO m 

Da parte penal 

Art 232. Além dos crimes, conta o livre gozo e exercido dos direitos poh'ticos do cida
dão, mencionados nos art 100, 101 e 102 do Código Criminal, serão também considerados cri
mes os definidos nos paragraphos seguintes e punidos com as penas nestes estabelecidas: 

§ l- Apresentar-se algum individuo com titulo eleitoral de outrem, votando ou pretenden
do votar: 

Penas: prisão de um a nove mezes e multa de 100$ a 300$000. 
Nas mesmas penas incorrerá o eleitor que concorrer para esta fraude, fornecendo o seu ti

tulo. 
§ 2° Votar o eleitor por mais de uma vez na mesma eleição, £q)roveitando-se de alistamen

to múltiplo: 
Penas: privação do direito do voto activo e passivo por quatro a oito annos e multa de 

100$ a 300$000. 
§ 3- Deixar a autoridade competente de incluir no alistamento dos eleitores cidadão que, 

nos termos deste Regulamento, tenha provado estar nas condições de eleitor; incluir o que não 
estiver em taes condições ou excluir o que não se achar comprehendido em alguns dos casos do 
art. 40: 

Demorar a extracção, expedição e entrega dos titulos ou documentos, de modo que o elei
tor não possa votar, ou instruir o recurso por elle interposto. 

Penas: suspensão do emprego por seis a dezoito mezes e multa de 200$ a 600$000. 
§ 42 DeUar a autoridade competente de prq>arar e enviar ao juiz de direito, nos termos do 

art. 30, os requerimentos dos cidadãos que pretenderem ser alistados e as relações que os devem 
acompanhar: 

Penas: suspensão do emprego por um a três annos e multa de 300$ a 1:000$000. 
Nas mesmas penas incorrerá o empregado que occultar ou extraviar titulos de eleitor e do

cumentos, que lhe forem entregues, relativos ao alistamento. 
§ 5- Passar certidão, attestado ou documento falso, que induza a inclusão no alistamento 

ou a exclusão: 
Penas: as do art 129 § 8̂  do Código Criminal. 
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Ao que se servir de certidão, attestado ou documentos falsos para se fazer alistar: 
Penas: as do arL 167 do Código Criminal. 
§ 6̂  Impedir ou obstar de qualquer maneira a reunião da mesa eleitoral ou da junta ou ca

mará apuradora no logar designado: 
Penas: prisão por um a tres annos e multa de 500$ a 1:500$000. 
§ 7- Apresentar-se alguém munido de armas de qualquer natureza: 
Penas: prisão por seis mezes a um anno e multa de 100$ a 300$000. 
Si as armas estiverem occultas: 
Penas dobradas. 
§ 82 Violar de qualquer maneira o escrutínho, rasgar ou inutilizar livros e p^eis relativos 

ao processo da eleição: 
Penas: prisão com trabalho por um a tres annos e multa de 1:000$, além das penas em que 

incorrer por outros crimes. 
§ 92 Occultar, extraviar ou subtrahir alguém o titulo do eleitor: 
Penas: prisão por um a seis mezes e multa de 100$ a 300$000; 
§ 10. Deixar a mesa eleitoral de receber o voto do eleitor que se apresentar com respectivo 

titulo: 
Penas: privação do voto activo e passivo por dous a quatro annos e multa de 400$ a 

1:200$000. 
§ 11. Reunir-se a mesa eleitoral ou junta da camará apuradora fora do logar designado 

para a eleição ou furacão: 
Penas: prisão por seis a dezoito mezes e multa de 500$ a 1:500$000. 
§ 12. Alterarem o presidente e os membros da mesa eleitoral ou da junta ou camará apura

dora o dia e a hora da eleição, ou induzirem por outro qualquer meio os eleitores em erro a este 
respeito: 

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

§ 13. Fazer parte ou concorrer para a formação de mesa eleitoral ou de junta ou camará 
apuradora illegitimas: 

Penas: privação do voto activo e passivo por quatro a oito annos e multa de 300$ a 
1:000$000. 

§ 14. Deixar de comparecer, sem causa participada, para a formação da mesa eleitoral, 
conforme determinam os arts. 100 e 108: 

Penas: privação do voto activo e passivo por dous a quatro annos e multas de 200$ a 
600$000. 

Si por esta falta não se puder formar a mesa: 
Penas: priv^ão do voto activo e passivo por quatro a oito annos e multa de 400$ a 

1:200$000. 
§ 15. O presidente da província que, por demora, na expedição das ordens, der causa a se 

não concluírem em tempo as eleições: 
Penas: suspensão do emprego por seis mezes a um anno. 
§ 16. A omissão ou negUgencia dos promotores públicos no cumprimento das obrigações 

que lhes são impostas pela Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro de 1881 e mencionadas neste Regula
mento será punido com suspensão do emprego por um a tres annos e multa de 300$ a 
1:000$000. 

§ 17. As disposições dos arts. 56 e 57 do Código Criminal são applicaveis aos multados 
que não tiverem meios ou não quizerem satisfazer as multas. 

ArL 233. No processo e julgamento dos crimes previstos no artigo antecedente, ainda 
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quando commettidos por pessoas que não são empregados públicos, se obsevarão as disposições 
do art. 25 §§ 1° e 5° da Lei n̂  261 de 3 de Dezembro de 1841 e respectivos Regulamentos. 

§ 1- Nestes processos observar-se-ha o disposto nos arts. 98 e 100 da mesma Lei, quanto 
ao pagamento de custos e sellos, e não serão retardados pela superveniencia de férias. 

As primeiras certidões serão passadas gratuitamente. 
§ 2- Aos promotores públicos das respectivas comarcas serão intimadas todas as decisões 

proferidas pelas autoridades competentes, afim de promoverem a responsabilidade dos funccio-
narios que nella houverem incorrido, ou requererem o que fôr de direito. 

Art 234. Serão multados administrativamente quando deixarem de cumprir quaesquer das 
obrigações que lhes são impostas: 

§ \- Pelo ministro do império na corte e pelo presidente nas províncias: 
L Os juizes de direito e as camarás municipaes, funccionando como apuradores de actas 

de assembléas eleitoraes, na quantia de 100$ a 300$ os primeiros, e de 50$ a 200$ cada verea
dor. 

IL Os funccionarios e empregados públicos que deixarem de prestar as informações exigi
das para o alistamento dos eleitores, na quantia de 50$ a 200$000. 

§ 1- Pelos juizes de direito: 
L As mesas eleitoraes: na quantia de 250$ a 500$, repartidamente pelos seus membros. 
U. Os presidentes das mesas eleitoraes ou seus substitutos, chamados para apuração de ac

tas de assembléas eleitoraes, que não comparecerem sem motivo justificado, na quantia de 50$ a 
200$ cada unL 

m. Os tabelliães incumbidos da transcripção de acta de apuração de votos, na quantia de 
50$ a 100$000. 

§ 3- Pelas mesas eleitoraes: 
L Os membros destas que não comparecerem, se ausentarem ou deixarem de assignar a 

acta sem motivo justificado, na quantia de 50$ a 100$000. 
IL Os cidadãos convocados para a formação das mesmas mesas que não comparecerem ou 

que, tendo comparecido, não assignarem a acta, na quantia de 50$ a 100$000. 
in. Os escrivães de paz ou de subdelegada de policia, chamados para qualquer serviço em 

virtude da Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro de 1881 e deste Regulamento, na quantia de 50$ a 
100$000. 

§ 42 Da imposição das multas administratívas cabe recurso na corte para,o governo, e nas 
provindas para o presidente. 

Art. 235. As multas estabelecidas pela Lei n̂  3.029 de 9 de Janeiro de 1881 e menciona
das neste Regulamento farão parte da renda municipal do termo em que residir a pessoa multa
da, e serão cobrada executivamente. 

TITULO IV 

Disposições geraes 

ArL 236. No caso de dissolução da Camará dos Deputados servirá para a eleição o alista
mento ultimamente revisto, não se procedendo a nova revisão entre a dissolução e a eleição que 
se fizer em consequência delia. 

Si porém ao tempo em que o acto da dissolução se realizar já se estiver procedendo á revi
são, proseguir-se-ha nos trabalhos desta, mas o alistamento revisto não servirá para aquella elei
ção. 

ArL 237. No caso de empate nas apurações ultimas de votos em qualquer eleição será pre
ferido o cidadão que fôr mais velho em idade. 
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Art. 238. As camarás municipaes fornecerão os livros necessários para os trabalhos do 
alistamento dos eleitores e os de talões, devendo estes conter impressos os títulos de eleitor, 
bem como fornecerão os livros, umas e mais objectos necessários para a eleição e prepararão os 
edifícios em que se tiverem de fazer as eleições. 

A importância destes livros e demais objectos será paga pelo governo, quando as camarás 
não puderem, por falta de meios, satisfazer a despeza. 

No caso de não serem fornecidos pelas Camarás Municipaes os mencionados livros, sup-
prir-se-ha a falta por outros, que serão numerados e rubricados, com termo de abertura e encer
ramento, pelos juizes de direito ou juizes municipaes e pelos presidentes das mesas eleitoraes ou 
juntas apuradoras. 

Art. 239. O serviço eleitoral e o exercício do direito de votar preferem a qualquer serviço 
publico. 

ArL 240. São prohíbidos arrumamentos de tropas e qualquer outra ostentação de força mi
litar no dia da eleição a uma distancia menor de seis kílometros do logar em que a eleição se fi
zer. 

ArL 241. Em virtude do art. 36 da Lei n̂  3.029, de 9 de Janeiro de 1881: 
§ l- Fica sujeito á approvação do Podçr Legislatívo este Regulamento na parte a que se re

fere o citado art. 36. 
§ 2- Depois do acto do Poder Legislativo de que trata o paragrapho antecedente conside-

rar-se-hão revogadas as leis e disposições anteriores á citada Lei n- 3.029 e a este Regulamento, 
relatívas a eleições. 

§ 32 Publicado este Regulamento cessará desde logo a attribuição concedida ao governo e 
aos presidentes de província no art 120 da Lei n̂  387, de 19 de Agosto de 1846. 

Art. 242. Ficam sem effeito desde já as instrucções que para o 1- alistamento dos eleitores, 
ao qual se tinha de proceder em virtude da Lei n- 3.029, de 9 de Janeiro de 1881, mandou obser
var o Decreto n̂  7.981, de 29 do mesmo mez e anno. 

O Barão Homem de Mello, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negó
cios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro, 13 de 
Agosto de 1881. - 60^ da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Barão Homem de Mello. 
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Mudou ŝe da paroebta 
de... domDnleÍ)'io(Bt, 
.y. B.— No registro do 

alistamento da par chia 
do . . , do mDDieiplot3) 
de*0'ae doelair.«r: Nadado 
par» 0 i<> qaartslrlo da 
piroebU de. . . . , domool' 
clplo(iM*~ 

1 

i 

4^ íttiartririo 

Haooal GoDçalTea, iO 

Solteiro 

Faiooda de. ...... 

Nilo sabe ler ooscreTer l:t>XVÍ 

8000 

lesi 
rao "nde se achava alis
tado sob 0 D... 
Jf. B.— Mo roglit'̂ 0 do 

alistamento do 9o quartei
rio deve->e declarar : 
Uudadoptra oSo quartel-
rio. 

Mudou ŝe da paroebta 
de... domDnleÍ)'io(Bt, 
.y. B.— No registro do 

alistamento da par chia 
do . . , do mDDieiplot3) 
de*0'ae doelair.«r: Nadado 
par» 0 i<> qaartslrlo da 
piroebU de. . . . , domool' 
clplo(iM*~ 

340 



» • PARTE 

B t U N I O I P I O DE}. . . . 

ReYlafto Ao a n u o Ae . . . . 

Província de. . . . 

Eleitores eliminados de alistamento da comarca... (B) 

ROKU 

3 
riLuçXo i DOMICILIO iRiTanccXo 2 

o 

2 = 
oníaTAÇSsi 

FAROCQIA DE... 

i 0 Quarteirão 

1 António da Costi. 30 Filbode JoiédaCosta. Casado. * rU . , . RaadoCoode D. S. N3o labe lor e «scroTor 1:(00£ mi Hudoa*is para fora da 

t AotODio Marital-. 3t D«>eoobselda. VlOTO. Bna Auroa D. t. i:800a HudoD-i« etc. 

s 
A& 

34 

1 
Roa Alogreo. 1. 3005 Fatleceo. 

4' PARTE 
IieTiB&o d o a u a i o Aa**»** 

Provinda de. . . . 
Cidadfioa incluídos no alistamento da comarca de em virtude de recursos 

M Ú p r X O Z P I O Z > B . . . . . . . 

ruuç lo miTaocçIo OMUTiçOn 

PAHOCHIA DE.. 

£• QuarteirSo 

António Hende».. 

Brai Lacai 

4 o ihuirtàrão 

Joài Podro 

Filbo d« H a n o e ! 
Mandoi. 

40 

II DescoDhieida. 

25; 

VinVc. 

Solt«fro.| 

Pi olor.... 

]Clorigo.... 

Negociante] 

Rii.t da Pas., 

Roa Bella.... 

RoaDIraiUD.o |0j 

O SI eito cidadSo Ur poiteriormeot* oxeloido por acdrdio da Relaçf o QO caso do art. 7B, tu-v 
•miefoidai qnealli ae aeba: Exeloido por aedrdK^ d* * 

«05 

l:ÍOOí 

Por daciláo do JDÍI i 
reiíorta...'" 

ilamoa d u obiervaçSei, 

341 



l i o v i s u o do o n n o dd.. 

Província de.. . 
Cidadãos excluídos do alistamento da comarca de.. 

5 '• 1'AI1TIÍ 

em virtude de recursos 
M U N I C Í P I O OK. 

S0)11fj 

c 

nuAr/^n 
c 1 D u U I C I L I O I.NSTHUijÇÃH 

ei 1̂ 
2 

ORStiiuri'). > 

< 

PABOCllIA DE... 

S 0 Quarttirão 

Augusto da Silva. 2& Filho de João du Silvu. ábUoiro. ..,..., 

PABOCllIA DE... 

S 0 Quarttirão 

Augusto da Silva. 2& Filho de João du Silvu. ábUoiro. ..,..., 
rcito d e . . . d u . . . 

A'. B.—Si o l o r.i J dão for 
iinvumoiitr inrlui'lo por 

. acórdAo d a h c l u t ã o ÍCTÚ 
laiiçjdo 0 bou iiumc tia 
lísla d) modelo, sob a 
&i parlo. 

/f. £.—Duvo-so or^Miiizar tuiiibcm sosundo cito modelo .-\ lisla do.̂  oloitoros olÍiiiiria'.lus eoi viriudu do ruriir.-o^. 

rfumero de ordem 

No aliãtameoto gorai 

No altstamODlo da revisão 

Tfome do deitoi-

Pax'OOb.itt d 

ATifmero do tUuio 

X>istrÍoto d e pay. 
Rubrica do Juiz de Direito 

; B » 7 ? s -= 

& ^ 

s a 

342 



DECRETO N2 8.308, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1881 

Fixa a intelligenda do ait. 177 do Regulamento n̂  8 J13, de 13 de Agosto 
do corrente anno. 

Suscitando-se duvidas sobre a intelligenda do art. 177 do Regulamento que baixou com o 
Decreto n̂  8.213, de 13 de Agosto ultimo, visto entenderem uns que em face da segunda parte 
do mesmo artigo á Junta apuradora compete em todo caso conhecer do modo porque se organi
zaram as mesa eleitoraes, e restringirem outros esta faculdade ao caso de serem presentes á Jun
ta mais de uma authentica da mesma eleição; e podendo desta divergência de opiniões resultar 
conflictos que embaracem as funcções da mesma Junta. Hei por bem. Conformando-me com o 
parecer das secções reunidas dos Negócios do Império e da Justiça do Conselho de Estado, De
clarar o seguinte: 

Devendo a Junta apuradora limitar-se a sommar os votos mencionados nas differentes 
authenticas como é expresso no arL 177 do Regulamento, somente na hypothese de lhe serem 
presentes mais de uma authentica da mesma eleição, compete-lhe proceder nos termos do final 
do citado artigo, sommando os votos da authentica da eleição feita perante a mesa organizada na 
forma da lei, com exclusão dos outros. 

Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Senador do Império, Ministro e 
Secretario de Estado dos Negócios da Justiça e interino dos do Império, assim o tenha entendido 
e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro, 17 de Novembro de 1881. - 60° da Independência e 
do Império. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Manoel Pinto de Souza Dantas. 

Consulta das secções reunidas dos Negodos do Império e da Justiça do Conselho de Estado, de 17 de Novembro 
de 1881, sob a intelligencia do art 177 do Regulamento n̂  8.213, de 13 de Agosto do mesmo anno 

Senhor. Mandou Vossa Magestade Imperial que as secções reunidas dos Negócios do Im
pério e da Justiça do Conselho de Estado consultassem com o seu parecer sobre a matéria cons
tante do Aviso de 14 do corrente mez, deste teor: 

"1* Directoria. Ministraio dos Negócios do Inq^oio. Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 1881. 
'lllm. e Exm. Sr. Pelo Juiz de Direito, Presidente da Junta apuradora do 2° Districto Elei

toral do Município da Corte me foi communicado que, na occasião de proceder a Junta á apura
ção de que trata o art. 177 do Regulamento de 13 de Agosto ultimo, lhe foi presente uma recla
mação de um eleitor da parochia de Santa Rita, representando contra a regularidade da organiza
ção das mesas eleitorais da 1- e 2- Secções do 1° districto de paz da mencionada parochia e pe
dindo que deixassem de ser sommados os votos mencionados nas respectivas authenticas. 
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"Suscitando-se divergência no seio da Junta apuradora, entendendo alguns de seus mem
bros, em maioria, que a Junta tem competência para tomar conhecimento da dita representação e 
proceder no sentido requerido pelo eleitor, e entendendo outros que a Junta devia limitar-se a 
mencionar na acta respectiva a referida representação. Ha Sua Magestade o Imperador por bem 
que as Secções reunidas dos Negócios do Império e da Justiça do Conselho de Estado, servindo 
V. Ex. de relator, consultem com seu parecer sobre esta questão, reunindo-se para este fim na 
Secretaria de Estadodos Negócios do Império no dia 17 ás 2 horas da tarde. 

"Deus Guarde a V. Ex. Manoel Pinto de Souza Dantas. - Sr. Visconde de Jaguary." 
Bem ponderada e discutida a matéria por todos os Conselheiros, reunidos em conferencia 

sob a presidência do Conselheiro Manoel Pinto de Souza Dantas, Ministro e Secretario de Esta
do dos Negócios do Império, foram accordes no seguinte parecer: 

A opinião favorável á competência da Junta apuradora para tomar conhecimento da regu
laridade da organização das mesas eleitoraes e deixar de sommar os votos mencionados nas authenti-
cas vindas de mesas que no seu entender não tiverem sido organizadas regularmente, não tem 
fundamento plausível no art. 177 do Regulamento de 13 de Agosto ultimo, em que procura 
apoiar-se. 

A disposição desse artigo em seu começo, sendo terminante para que a Junta se limite a 
sommar os votos mencionados nas differentes authenticas, não permitte suppor que nas palavras 
subsequentes que completam e tomam exequível em todas as hypotheses este preceito, o contra
riasse annulando-o inteiramente. 

As expressões attendendo somente ás eleições feitas perante mesas organizadas de confor
midade com as disposições da secção 1- deste capitulo em vez de autorizarem um arbítrio novo 
e nunca usado nas anteriores apurações, consagram salutares restricções á intervenção commet-
tida á Junta apuradora para o conhecimento do resultado da votação. 

De outra sorte o regulamento não se conformaria com a determinação expressa da lei, as
sim concebida: 

"Na apuração a Junta se limitará a sommar os votos mencionados nas differentes authenti
cas, attendendo somente ás das eleições feitas perante mesas organizadas pela forma determina
da nos §§ 7° e 11 do art. 15, procedendo no mais como dispõe a legislação vigente." 

A palavra forma de que se serve a lei, não pode autorizar investigação que não se refira á 
composição exterior das mesas, pois que o conhecimento da legitimidade da eleição é privativo, 
pela Constituição, da Camará respectiva. 

Um grande defeito do antigo systema eleitoral, demonstrado pela experiência, era a facul
dade concedida ás Camarás Municipaes para a escolha da acta que lhes parecesse mais legitima 
no caso de duplicata. 

A lei novíssima poz grande empenho em corrigir tal defeito, difficultando as duplicatas e 
estabelecendo regra para apuração, no caso de haver mais de uma authentica na mesma eleição, 
substituindo o arbítrio da escolha da acta que parecesse mais legitima, pela obrigação de apurar 
a da eleição feita perante mesa organizada na fórmula da lei, fácil de distinguir-se da outra, bas
tando para isso attender ás circumstancias do logar e do t e n ^ prescriptas pela lei. 

Pela legislação anterior não tiveram as Camarás Municipaes, então encarregadas da apura
ção, faculdade para deixar de sommar os votos de alguma authentica de collegio eleitoral fora 
do alludido caso de duplicatas. 

Não é concebível que a lei novíssima a concedesse ás Juntas, principalmente no primeiro 
escrutínio em que o abuso da apuração não teria correctivo que satisfizesse direitos offendidos. 

Semelhante faculdade é subversiva do pensamento da lei e de todo o systema que ella 
combinou para alcançar a legitimidade da eleição. 

Não pôde, pois, ser tolerada. 
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Em seguida o Ministro manifestou o desejo de ouvir o parecer dos mesmos Conselheiros 
de Estados sobre uma questão connexa com a antecedente e offereceu á sua consideração o se
guinte quesito: 

Dado o caso de que o Governo Imperial se conforme com este parecer das Secções, ex
pedindo as providencias convenientes, de que meio se servirá para fazel-as effectivas quando a 
maioria de uma Junta a isso se recuse? 

Foram accordes os mesmos Conselheiros em declarar que, não tendo a lei cogitado desta 
hypotese, não providenciou a este respeito, mas verificada ella, a providencia que lhes parece 
mais adaptada é a de ordenar-se a substituição legal dos membros da Junta que, embaraçando a 
fiel execução da lei, mostram assim abandonar o exercício legitimo de suas funcções. 

Tal é. Senhor, o parecer das Secções reunidas dos Negócios do Império e da Justiça. 
Sala das Conferencias das Secções Reunidas dos Negócios do Império e da Justiça do 

Conselho de Estado, 17 de Novembro de 1881. - Visconde de Jaguary. Visconde de Abaete. 
Visconde de Nictheroy. Visconde de Bom Retiro. Paulino José Soares de Souza. Jeronymo José 
Teixeira Júnior. 

RESOLUÇÃO. - Como parece.- Paço de São Christovão, 17 de Novembro de 1881. - Com a rubrica de Sua Magesta-
de o ImpCTador. Manoel Pinto de Souza Dantas. 
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DECRETO N2 3.122, DE 7 DE OUTUBRO DE 1882 

Altera algumas disposições da Lei n- 3.029, de 9 de janeiro de 1881 

Hei por bem sancionar e mandar que se execute a seguinte Resolução da Assembleia Ge
ral: 

Art. 1- As disposições da Lei n̂  3.029, de 9 de janeiro de 1881, relativas à revisão do alis
tamento dos eleitores, serão observadas com as alterações que constam dos parágrafos deste ar
tigo. 

§ 1- O § 1- do art 32 da dita lei fica substituído pelo seguinte: 
Quanto à renda proveniente de imóveis: 
L Se imóvel se achar na demarcação do imposto predial ou décima urbana - com certidão 

ou recibos de repartição fiscal, de que conste estar o imóvel averbado com valor locativo não in
ferior a 200$ desde um ano antes, pelo menos, do último dia do prazo do § 6̂  do art. 6̂  da mes
ma lei, e ter sido pago aquele imposto desde o mesmo tempo. 

n. Se o imóvel não se achar na demarcação do imposto predial ou décima urbana, ou não 
estiver sujeito a este imposto, ou se consistir em terrenos de lavoura ou de criação ou em quais
quer outros estabelecimentos agrícolas ou rurais - pela computação da renda à razão de 6% 
quanto aos prédios, e de 10% quanto aos terrenos de lavoura ou de criação ou quaisquer outros 
estabelecimentos agrícolas ou rurais, sobre o valor do imóvel, verificado por título legítimo de 
propriedade ou posse passado no nome do cidadão, ou no de sua mulher, com a data de um ano 
antes, pelo menos, do último dia do prazo do § 6̂  do art. 6̂  da dita lei, ou com qualquer data se 
o título fo" sentença judiciária que reconheça a propriedade ou posse. 

Se título da propriedade ou posse for de permuta ou doação, não será computado valor su
perior ao que se tiver dado ao imóvel no título, que também será exibido, da propriedade ou 
posse do doador ou permutante, sendo aplicável a este caso a disposição do § 5̂  seguinte, quan
do se verificar a respeito do imóvel permutado ou doado qualquer das circunstâncias a que se re
fere o mesmo parágrafo. 

Não será admitido para o efeito de que se trata qualquer título que contenha cláusula re
versiva de propriedade ou posse. 

§ 2- Se o cidadão possuir diversos imóveis, cada um dos quais tenha valor locativo ou 
próprio inferior ao mencionado no parágrafo antecedente, a prova da renda legal será feita sobre 
os valores reunidos de mais de um desses imóveis. 

§ 3̂  Se a mais de um cidadão pertencer um imóvel, a renda legal de cada um desses cida
dãos será computada sobre o valor correspondente à parte que nele tiver, segundo o valor total 
locativo ou próprio do mesmo imóvel, verificado pelos modos estabelecidos nos n% I e 11 do § 1-
deste artigo. 

§ 4̂  Quando tenha sido alienada parte somente de uma propriedade que consista em terre
nos de lavoura ou criação, o valor dessa parte, para prova da renda legal do cidadão que a hou-
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ver adquirido, será verificado não só pelo título de que trata o n- n do § 1- desde artigo, o qual 
neste caso deve ter data de três anos antes, pelo menos, do último dia do prazo do § 6̂  do arL 6̂  
da dita Lei n- 3.029, mas também e conjuntamente por avaliação judicial, à qual se procederá 
pelo seguinte modo: 

I. A avaliação será feita perante o Juiz de Direito da comarca ou, nas que tiverem mais de 
um Juiz de Direito, perante qualquer deles, com assistência do Promotor Público, por dois peri
tos nomeados, um pelo cidadão que a requerer, e o outro pelo Administrador da Recebedoria ou 
Mesa de Rendas, ou pelo Coletor de Rendas gerais do lugar. 

Os ditos peritos se limitarão a declarar se o terreno tem ou não o valor exigido pela lei, de 
conformidade com o disposto no n̂  n do § 1̂  do art. 1̂  

Se houver divCTgência entre os dois, as partes nomearão terceiro perito; e se não chega
rem a acordo quando à nomeação deste, será o mesmo p^ to designado pela sorte dentre dois 
nomes, propondo um cada uma das partes. O terceiro perito assim nomeado será abrigado a cin-
gir-se a um dos laudos divergentes. 

n. O Juiz de Direito julgará a avaliação por sentença proferida no prazo de 15 dias conta
dos do em que lhe fotem conclusos os autos, ouvindo o Promotor Público, que responderá den
tro de cinco dias. 

Cada processo poderá referir-se a mais de um terreno possuído, uma vez que pertençam a 
um só cidadão. 

in. A sentença do Juiz de Direito será imediatamente intimada ao Promotor, e publicada 
por edital afixado em lugar público, e, sendo possível, pela imprensa. Desta sentença haverá re
curso necessário para a Relação do distrito; cabendo também recursos voluntários interpostos 
pelo pr^rio int^essado ou seu procurador especial, pelo Promotor ou seu adjunto e por qual-
quCT eleitor da comarca. Todos os ditos recursos terão efeito suspensivo. 

IV. Os recursos voluntários serão interpostos por meio de requerimento, e tomados por 
tomo no pr^rio processo no prazo de 15 dias contados do da publicação da sentença, alegando 
o recrarente no mesmo requerimento as razões do recurso, e juntando os documentos que julgar 
convenientes. 

O Escrivão fará seguir o processo para a Relação do distrito dentro dos 10 dias seguintes 
ao prazo marcado neste número para a interposição dos recursos. 

V. A Relação, no prazo de 30 dias contados da data do recebimento do processo na res
pectiva secretaria, julgará os recursos interpostos pelo modo determinado no § 2̂  do art. 9̂  da 
Lei n̂  3.029, e no art. 80 do respectivo Regulamento n̂  8.213; obso^adas as disposições do § 3̂  
do art 92 da mesma Lei e do art. 81 e parágrafo do citado regulamento. 

VI. A avaliação a que se refere o n̂  I não poderá ser alterada pela sentença ou pelo acór
dão de que tratam os n% m e V; devendo limitar-se o julgamento à confirmação da mesma ava
liação, ou à sua anulação nos casos de infração de disposições deste parágrafo. 

Vn. No prazo de três dias contados da data do acórdão, o processo será devolvido ao Juiz 
recorrido, devendo constar da ata do Tribunal a natureza a decisão do acá'dão; e este Juiz em 
igual prazo, contado do dia do recebimento do mesmo processo, fará publicar o acórdão por edi
tal afixado em lugar público, e, sendo passível, pela imprensa 

Vm. No caso de so' a decisão proferida no ac<kdão favorável ao cidadão que tivo* reque
rido a avaliação, e de não ter havido interposição de recurso voluntário, o Juiz de Direito man
dará entregar o processo, sem ficar translado, ao mesmo cidadão ou a seu especial procurador, a 
fím de ser exibido como prova de renda legal. 

Se, porém, tiver havido intoposição de recurso voluntário serão dadas ao referido cidadão 
para o mesmo fim cópias do acórdão e de quaisquer outros papéis que requaer, bem como os 
documentos que houver juntado. 
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§ 5̂  Quando a renda do cidadão provier de imóveis compreendidos em qualquer das clas
ses designadas no n̂  n do § 1̂  deste artigo, terá lugar a avaliação judicial, feita nos termos do 
parágrafo antecedente, para provar: 

I. O valor do prédio edificado pelo seu atual proprietário, suprindo a dita avaliação a falta 
do título de propriedade exigido no citado n- n. 

n. O aumento do valor do prédio ou terreno depois de sua aquisição, em razão de benfei
torias acrescidas ou de alteração do valor da propriedade, procedente da diversidade dos tempos 
de outras circunstâncias. 

§ 6̂  A disposição do n̂  I do § 2̂  do art. 3̂  da Lei número 3.029, fica substituída pela se
guinte: 

Com certidão que mostre estar o cidadão inscrito no registro do comércio - desde um ano 
antes, pelo menos, do último dia do prazo do § 6̂  do art. 6̂  da dita lei como negociante, corretor 
ou agente de leilões -; e desde três anos antes, pelo menos, do dito dia, como administrador de 
trapiche, guarda-livros, ou primeiro caixeiro de casa comercial, ou administrador de fábrica in
dustrial, uma vez que a casa comercial ou a fábrica tenha o fundo capital de 6:800$ pelo menos; 

Com certidão que mostre estar o cidadão inscrito em capitania do porto, com antecedência 
de um ano, como capitão de navio ou piloto de carta; 

Com escritura pública cuja data seja de três anos antes, pelo menos, do último dia do pra
zo da citada disposição, ou escrito particular lançado com igual antecedência em livro de notas, 
que mostre ser cidrão administrador de fazenda ou fábrica rural, cujo valor seja de 10:000$, 
pelo menos, verificado pelo título legítimo de propriedade ou posse destes estabelecimentos ou 
por sentença judicial que as reconheça. 

§ 72 As disposições dos n̂ s n, m e IV do § 2= do art 3= da Lei n̂  3.029 ficam substituídas 
pela seguinte: 

Com certidão passada pela competente repartição fiscal, da qual conste não só que, desde 
dois anos antes, pelo menos, contados'dó último díá do prazo do § 6̂  da Lei n̂  3.029, o cidadão 
possui efetivamente qualquer estabelecimento industrial, rural ou comercial, mas também que 
por ele tem pago, durante o mesmo tempo, o imposto geral ou provincial de indústria ou profis
são ou qualquer outro baseado no valor locativo do imóvel, na importância de 24$, dentro dos 
limites da cidade do Rio de Janeiro, de 12$ dentro dos limites das outras cidades, e de 6$ nos 
demais lugares do Império. 

Não servirão para a prova da renda quaisquer outros impostos não mencionados na dita 
lei. 

§ 8̂  Fica revogada a disposição don^indo§32doart. 32daLein5 3.029, quando exige a per-
cq)ção de soldo ou pensão para que possam os oficiais honorários ser alistados como eleitores. 

As praças de pré reformadas, que pCTceberem soldo não inferior à renda legal, têm direito 
a ser alistadas como eleitores. 

§ 92 Ficam sem efeito as palavras "os Delegados e Subdelegados de Polícia", que se 
acham no n̂  ni do art 4^ da Lei n̂  3.029. 

Na disposição do n̂  Xn do mesmo artigo compreendem-se os cidadãos qualificados jura
dos nas revisões dos anos de 1878 e 1879. 

§ 10. As disposições do art. 4^ da Lei n̂  3.029 e do arL 13 do Regulamento n̂  8.213, com 
as alterações do parágrafo antecedente, isentando de prova da renda legal os cidadãos a que se 
referem, não os dispensam da prova de algum dos outros requisitos legais da capacidade eleito
ral, quando o Juiz de Direito a exigir à vista de reclamação procedente ou por ter fundada razão 
de dúvida sobre a existência de tal requisito. 

§ 11. As disposições do art. 5̂  da Lei n- 3.029, e do art. 14 do Regulamento n̂  8.213 serão 
executadas com as seguintes alterações: 
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I. Da certidão de repartição fiscal, a que se refere o n̂  I do § 1- do citado art. 5̂ , deve 
constar que o prédio se acha averbado com o exigido valor locativo deste três anos antes, pelo 
menos, do último dia do prazo do § 6̂  do art. 6̂  da dita lei, excetuado, quanto ao tempo da aver
bação, o caso de ter sido prédio construído novamente. 

n. A escritura pública ou o escrito particular lançado em livro de notas, bem como a escri
tura pública, de que tratam os 11% n e IH do § 1- do mesmo art. 5 ,̂ devem ter a data de quatro 
anos antes, pelo menos, do último dia do mencionado prazo. 

O Título legítimo de propriedade ou posse, a que também se refere o citado n̂  n, deve ter 
data anterior a um ano antes, pelo menos, do referido dia. 

in. Quando o arrendamento de terrenos de lavoura ou criação, de que trata o n̂  IH do § 1-
do referido art. 5 ,̂ compreender parte somente de uma propriedade territorial, o valor locativo 
dessa parte arrendada será verificado, não só pela escritura pública a que se refere o mesmo nú
mero, mas também, e conjuntamente, por avaliação judicial feita pelo modo estabelecido no an
terior § 42 

rv. o recibo exigido no n̂  IV do § 1- do mencionado art. 5̂  não dispensa em caso algum 
a apresentação das provas a que se refere o mesmo número. 

V. Não se admitirá a provar a renda legal pelo valor locativo do prédio em que residir, se
gundo os n% I e n do § 1̂  do dito art. 5 ,̂ senão o cidadão que houver alugado o prédio inteiro, 
salvo tendo este mais de um pavimento, caso em que será admitido o cidadão que tiver alugado 
todo o pavimento em que residir com economia separada, pagando o valor locativo estabelecido 
no n̂  I do mesmo artigo. 

VI. As disposições do citado art. 5̂  e as do número antecedente são em tudo aplicáveis 
aos sublocatários, juntando estes o contrato de locação entre o sublocador e o locadw. 

A prova da efetiva residência no prédio é em todos os casos necessária para dar aos loca
tários e sublocatários o direito a serem alistados. 

§ 12. A disposição do primeiro período do § 4^ do art. 6̂  da Lei tf 3.029, bem como a do 
art. 23 do Regulamento n̂  8.213 (sem prejuízo dos §§ 1̂  e 2̂  deste último artigo), ficam substi
tuídas pela seguinte: 

Nenhum cidadão será incluído no alistamento dos eleit(H'es sem o ter requerido pOT escrito 
de próprio punho e com assinatura sua, provando o seu direito com os documentos exigidos pela 
lei. Será, porém, admitido requerimento escrito e assinado pw especial procurador, no caso so
mente de impossibilidade física de escrever do cidadão, provada com documento. 

§ 13. Quando, nos termos do parágrafo antecedente, for escrito e assinado por procurador 
especial o requerimento do cidadão que pretender ser incluído no alistamento dos eleitwes, a 
prova de saber o mesmo cidadão ler e escrever, da qual trata o art. 8̂ , § 1-, da Lei n̂  3.029, será 
feita pela exibição de papel anteriormente escrito e assinado por esse cidadão, uma vez que a le
tra e assinatura estejam reconhecidas no próprio papel por tabelião. 

§ 14. Os Juízes Municipais, dentro de três dias dq)ois do em que enviarem aos Juízes de 
Direito os requerimentos e as relações mencionadas no § 8̂  do art. 6̂  da Lei tf 3.029, publica
rão por edital afixado em lugar público, e, sendo possível, pela imprensa, na sede do município, 
os nomes de todos os cidadãos incluídos em cada uma dessas relações. 

Se o Juiz Municipal deixar de enviar ao Juiz de Direito todos ou alguns dos ditos lequoimentos, 
os requraentes taão o direito de apresentar novos requoimentos ao Juiz de Direito, até ao 20̂  dia do 
prazo em que a este incumbe organizar o alistamento, devendo os requerentes provar o fato com 
a exibição dos recibos do Juiz Murúcipal, passados na ocasião da entrega dos primeiros requeri
mentos. 

O mesmo direito cabe ao cidadão cujo requerimento, apresentado no prazo legal, o Juiz 
Murúcipal recusar receber, provada a recusa 
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o Juiz de Direito, em qualquer dos referidos casos, tomará conhecimento dos requerimen
tos e procederá, quanto a eles, nos termos do § 9̂  do art. 6̂  da dita lei. 

§ 15. O direito, que pelo art. 9̂  da Lei n̂  3.029, compete a qualquer eleitor da comarca, de 
recorrer da decisão do Juiz de Direito no caso de inclusão indevida de algum cidadão no alista
mento dos eleitores, não fica prejudicado pelo fato de haver já recurso interposto por outro elei-
tOT sobre a mesma inclusão. 

§ 16. Nos recursos interpostos contra a inclusão de cidadãos no alistamento de eleitores é 
permitida prova por escritura pública ou sentença passada em julgado, de simulação dos contra
tos, quCT sobre propriedade ou posse, quer sobre rendas, ou de ilegitimidade ou falsidade dos tí
tulos ou certidões que tenham servido de base ao alistamento. 

§ 17. Além dos recursos estabelecidos no arL 9̂  da Lei n̂  3.029 e no capítulo V do Regu
lamento n̂  8.213, haverá também para a Relação do distrito recurso do alistamento dos eleitores 
quando nos trabalhos deste se tiver cometido qualquo* das seguintes irregularidades, que impor
tarão nulidade total ou parcial do alistamento: 

Incompetência do Juiz organizador do alistamento; 
Falta de observância do prazo marcado no art. 6̂ , § 6̂  
I. TCTão o direito de interpor este recurso o Promotor Público ou seu adjunto ou três elei

tores da comarca. 
U. Quanto à interposição e ao processo do referido recurso, serão observadas as dispo

sições do art. 92 da dita lei e do Capítulo V do regulamento citado, com as seguintes altera
ções: 

O prazo de 30 dias para a interposição do recurso será contado do dia em que for feita 
a publicação do alistamento, aos termos do § 10 do art. 6̂  combinado com o § 6̂  do arL 8̂  da 
mesma lei e do art. 50 do referido regulamento. 

Nos 10 dias de que tratam o § 1- do art. 9̂  da dita lei e o art 75 do citado regulamento, o 
Juiz de Direito, à vista das razões alegadas e dos documentos apresentados, julgará válido ou 
nulo o alistamento, na totalidade ou na parte em que for arguido, e publicará imediatamente a 
sua decisão por editais afixados em lugares públicos e, sendo possível, pela imprensa. 

in. No caso de ser julgado válido o alistamento, cabe ao recorrente o direito de fazer 
seguir o processo para a Relação, de conformidade com as disposições do § 1- do art. 9- da 
referida lei e do art. 75 do mencionado regulamento, tendo o recurso o efeito devolutivo so
mente. 

No caso de ser julgado nulo o alistamento, a decisão não terá efeito imediato, e o recurso, 
com todos os papéis e documentos que o tiverem aconq)anhado, será remetido, no prazo de três 
dias, sob registro do Correio, pelo Juiz de Direito à Relação do distrito. 

rv. Se o Juiz de Direito deixar de remeter o recurso à Relação no dito prazo de três dias, 
terá o recorrente o direito de interpô-lo diretamente perante aquele Tribunal no prazo de 15 dias 
e mais tantos quantos corresponderem à distância, à razão de cinco léguas por dia. 

Em todo caso incumbe ao Promotor Público fazê-lo seguir, quando o fato lhe for denun
ciado ou lhe constar de qualquo* forma. 

V. No caso de julgar a Relação nulo o alistamento, o respectivo Presidente enviará 
imediatamente ao Ministro do Império na Corte ou ao Presidente nas províncias cópia do 
acórdão, à vista do qual serão prontamente expedidas as necessárias ordens a fim de se pro
ceder a novo alistamento em toda a comarca ou na parte em que o alistamento tiver sido 
anulado. 

Neste caso serão restituídos aos cidadãos ou seus procuradores especiais os documentos e 
mais papéis por eles apresentados, relativos ao alistamento anulado, sem ficar traslado. 

VI. Estes recursos serão julgados por todos os membros presentes do Tribunal da Relação 
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no prazo de 30 dias, contados da data do recebimento dos processos na respectiva secretaria, dos 
mesmo modo detaminado no § 2- do art. 9̂  da lei e no art. 80 do regulamento citados para os 
recursos a que estes artigos se referem; observando-se as disposições do § 3- do dito art. 9̂  da 
mencionada lei e dos arts. 81 e parágrafos e 82 do referido regulamento. 

Em caso de empate prevalecerá a decisão recorrida. 
§ 18. No prazo marcado para o julgamento na Relação dos recursos de que tratam o art. 9̂  

da Lei n̂  3.029 e o c^ítulo V do Regulamento n̂  8.213, bem como o parágrafo antecedente, 
não se conq)utará o tempo da interrupção das seções do tribunal por falta de reunião de seus 
membros em número suficiente para celebrá-las. 

§ 19. Das decisões das Relações em caso de nulidade do alistamento haverá recurso para o 
Supremo Tribunal de Justiça, que decidirá definitivamente. 

§ 20. Os emolumentos, de que trata o art. 15 do Regulamento n̂  8.213, pelas certidões e 
por outros documentos fornecidos por oficiais públicos para o alistamento dos eleitores, serão 
pagos pela metade. 

Serão também pagas pela metade as custas dos Escrivães nos processos de recursos sobre 
o dito alistamento, ficando os mesmos processos isentos de quaisquer despesas de preparo e do 
pagamento do selo e de outros direitos. 

Quando, porém, os recursos forem intentados ex officio pelo Promotor Público, não terá 
lugar pagamento dos ditos emolumentos nem de custas. 

§ 21. A sentença condenatória, passada on julgado, que, nos ternos do§S^doarL29daLdn^ 
3.029 reconhecer a falsidade das certidões, atestados ou outros documentos, que tiverem induzido à 
inclusão de algum cidadão no alistamento dos eleitores, ou que, segundo a disposição do § 3̂  do 
mesmo artigo, declarar que essa inclusão se fundou em documentos não admitidos pela lei como 
prova da capacidade eleitoral, in^Kstará a eliminação do cidadão assim alistado. Produzirá o mesmo 
efeito a soitença condenatória em caso de simulação de contratos para o dito fim. 

Esta eliminação sa'á ordenada pelo Juiz de Direito que tiver organizada o respectivo alis
tamento, executada imediatamente e publicada, nos tomos do § 8̂  da dita lei e do art. 50 do Re
gulamento tir 8.213. 

§ 22. Os títulos dos eleitores de que tratam os §§ 15 e 16 do art. 6̂  da Lei n̂  3.029 pode
rão ser entregues a seus procuradores especiais, passando estes recibos nas respectivas procura
ções, que fícarão arquivadas. 

Neste caso, o cidadão a quem pertencer o título o assinará, nos termos dos ditos parágra
fos, perante o Juiz de Paz em exercício da paróquia ou distrito de sua residência, ficando regis
trado esse ato no competente protocolo do Escrivão do Juízo de Paz. 

§ 23. São aptos para serem alistados como eleitores todos os cidadãos que, reunindo as de
mais condições legais, forem maiores de 21 anos de idade. 

Art. 2- Para a 1* revisão do alistamento dos eleitOTes, além do prazo marcado no § 6̂  do 
art. 6̂  da Lei n̂  3.029, será aberto outro prazo de 30 dias, que começará a correr no primeiro dia 
útil do mês de janeiro de 1883, para o seguinte fim: 

Até ao vigésimo dia deste último prazo serão entregues diretamente aos Juízes de Di
reito os requerimentos, competentemente instruídos, dos cidadãos que tiverem adquirido, 
em virtude das disposições da presente lei, o direito de serem incluídos no alistamento dos 
eleitores. 

Os ditos Juízes, até ao último dia do referido prazo, julgarão provado ou não o direito da
queles cidadãos procedendo pelo modo estabelecido no § 9̂  do art. 6̂  da citada Lei n- 3.029, 
e observando-se as subsequentes disposições da mesma lei, concernentes ao alistamento dos 
eleitores. 

Art 32 Ficam revogadas as disposições em contrário. 
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Pedro Leão Velloso, do Meu Conselho, Senador do Império, Ministro e Secretário de Es
tado dos Negócios do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janei
ro, em 7 de outubro de 1882,61- da Independência e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade o Imperador. 
Pedro Leão Velloso. 
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DECRETO N2 3.340, DE 14 DE OUTUBRO DE 1887 

Altera o processo das eleições dos membros das Assembléas Legislativas 
Provincíaes e dos Vereadores das Camarás Municipaes, e dá outras providen
cias. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Ha por bem Sanccionar e Mandar 
que se execute a seguinte Resolução da Assemblea Geral: 

Art. l- A eleição dos membros das Assembléas Legislativas Provinciaes será feita, votan
do cada eleitor em tantos nomes quantos corresponderem aos dous terços do numero dos mem
bros das ditas Assembléas que cada districto eleitoral dever eleger. 

§ 1- Para este effeito, cada um dos distriçtos eleitoraes da Província de Minas Geraes ele
gerá três membros da respectiva Assemblea Legislativa; cada um dos distriçtos da Província do 
Piauhy elegerá nove membros; e cada um dos distriçtos das Províncias do Amazonas, Pará, Ma
ranhão, Rio Grande do Norte, Espirito Santo, Santa Catharina, Paraná, S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, Goyaz e Matto Grosso elegerá mais um membro. 

Nos distriçtos de outras Províncias que elegem somente quatro ou cinco membros, o elei
tor escreverá em sua lista, no primeiro caso três nomes, e no segundo quatro. 

§ 2̂  Para preenchimento de vagas de membros das mesmas Assembléas, votará cada elei
tor em um ou dous nomes, sendo uma ou duas as vagas, e pelo modo estabelecido nos para-
graphos anteriores, si as vagas forem três ou mais. 

§ 3- Considerar-se-hão eleitos membros das referidas Assembléas os cidadãos que reuni
rem a maioria relativa de votos dos eleitores que concorrerein á eleição, até o numero que ao 
respectivo districto couber eleger, sendo para este effeito contados os votos tomados em separa
do pelas mesas da assemblea eleitoraes. 

§ 42 Pôde ser eleito membro de Assemblea Legislativa Provincial cidadão que, embora 
não residente na Província, nella tenha nascido. 

§ 5̂  Pode ser eleito membro da Assemblea Legislativa do Rio de Janeiro cidadão residente na Corte. 
Art. 2- A eleição dos Vereadores das Camarás Municipaes será feita pelo mesmo modo 

estabelecido no artigo antecedente e §§ 2̂  e 3^ 
Si o numero de vereadores exceder ao múltiplo de três, cada eleitor addicionará aos dous 

terços um ou dous nomes, conforme fôr o excedente. 
Art. 3- Formar-se-ha mesa e haverá eleição para Senadores, Deputados, membros das As

sembléas Provinciaes, Vereadores e Juizes de Paz em todas as parochias creadas por actos legis
lativos provinciaes até o dia 31 de Dezembro de 1886. 

Igualmente haverá eleição nos distriçtos de paz em que acharem alistados 20 eleitores 
pelo menos. 

ArL 42 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Barão de Cotegipe, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Senador do Império, 
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Presidente do Conselho de Ministros, Ministro de Secretario de Estado dos Negócios Estrangei
ros e interino dos do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro 
em 14 de Outubro de 1887,66^ da Independência e do Império. 

PRINCEZA IMPERIAL REGENTE. 
Barão de Cotegipe. 

354 



DECRETO N2 9.790, DE 17 DE OUTUBRO DE 1887 

Dá Instruções para a execução do Decreto legislativo n- 3340 de 14 de 
Outubro de 1887. 

A Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Ha por bem, em observância do 
Decreto legislativo n^ 3.340 de 14 de Outubro de 1887, Ordenar que o Decreto n^ 8213 de 13 de 
Agosto de 1881 seja executado com as seguintes alterações: 

Art l- A eleição dos membros das Assembléas Legislativas Provinciaes será feita, votan
do cada eleitor em tantos nomes quantos corresponderem aos dous terços dos membros das ditas 
Assembléas que cada districto eleitoral dever eleger. 

§ 1- Para este effeito, cada districto elegerá o numero de membros designados na seguinte tabeliã: 

Províncias 

Amazonas 
Espirito Santo 
Santa Catharina 
Paraná 
Goyaz 
Rio Grande do Norte 
Matto Grosso 
Piauhy 
Pará 
Rio Grande do Sul 
Maranhão 
Alagoas 
Parahyba 
Sergipe 
Rio de Janeiro (exceptuados 
os districtos da Corte) 
S.Paulo 
Ceará 
Pernambuco 
Bahia 
Minas Geraes 

Numero de membros das Número de membros 
assembléas legislativas por districtos 

provinaaes 

24 12 
24 12 
24 12 
24 12 
24 12 
24 12 
24 12 
27 9 
36 6 
36 6 
36 6 
30 6 
30 6 
24 6 

45 5 
36 4 
32 4 
39 3 
42 3 
60 3 
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§ 2- Nos districtos que elegerem somente quatro ou cinco membros, o eleitor escreverá 
em sua lista, no primeiro caso três nomes, e no segundo quatro. 

§ 32 Para preenchimento de vagas de membros das mesmas Assembléas, votará cada elei
tor em um ou dous nomes, sendo uma ou duas as vagas, e pelo modo estabelecido neste artigo e 
no paragrapho antecedente, si as vagas forem três ou mais. 

§ 42 Considerar-se-hão eleitos membros das referidas Assembléas os cidadãos que reuni
rem a maioria relativa de votos dos eleitores que concorrerem á eleição até o numero que ao res
pectivo districto couber eleger, sendo para este effeito contados os votos tomados em separado 
pelas mesas das assembléas eleitoraes. 

Art. 22 Pôde ser eleito membro de Assembléa Legislativa Provincial cidadão que, embora 
não residente na Provinda, nella tenha nascido. Na falta deste requisito, é indispensável a condi
ção exigida na legislação vigente, a saber: o domicilio na Província por mais de dous annos, sal
va a disposição seguinte: 

Paragrapho único. Pôde ser eleito membro da Assembléa Legislativa da Provinda do Rio 
de Janeiro cidadão residente na Corte. 

Art. 3- A eleição dos Vereadores das Camarás Municipaes será feita pelo mesmo modo 
estabelecido no art. 1-

Si o numero de Vereadores exceder ao múltiplo de três, cada eleitor addicionará aos dous 
terços um ou dous nomes, conforme fôr o excedente. Assim, si fôr 17 aquelle numero, o eleitor 
votará em 12 nomes; si fôr 13, votará em 9 nomes; si fôr 11, em 8, e si fôr 7, em 5. 

Paragrapho único. Para preenchimento de vagas de Vereadores, cada eleitor votará pelo 
modo estabelecido no § 3^ do art 1̂  

Esta disposição é applicavel ás eleições a que se tenha de proceder para preenchimento de 
um ou mais logares de Veread^es antes da época marcada na lei para a próxima eleição geral 
de Camarás Municipaes. 

ArL 42 Formar-se-ha mesa e haverá eleição para Senadores, Deputados á Assembléa Ge
ral, membros das Assembléas Legislativas Provinciaes, Vereadores e Juizes de Paz em todas as 
parochias creadas por actos legislativos provinciaes até o dia 31 de Dezembro de 1886. 

Art. 5- As eleições se farão: 
1- Por parochias, quando estas formarem um só districto de paz, qualquer que seja o nu

mero de eleitores nellas alistados, comtanto que este numero não exceda a 250. 
2- Por districtos de paz, qualquer que seja o numero de eleitores nelles alistados, comtanto 

que este numero não seja inferior a 20. 
3- Por secções de parochia ou de districto de paz, quando a paiochia formando um só dis

tricto de paz, ou o districto, contiver numero de leitores excedente a 250. Cada secção deverá, 
porém, conter 100 eleitores pelo menos. 

Art. 62 A attribuição de que trata o art. 216 do citado Decreto n̂  8213 será exercida pelo 
Juiz de Direito em virtude de reclamação que lhe fôr apresentada dentro do prazo de 30 dias 
contados do dia da apuração geral dos votos. 

O Barão de Cotegipe, do Conselho de Sua Magestade o Imperador, Senador do Império, 
Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios Estrangei
ros e interino dos do Império, assim o tenha entendido e faça executar. Palácio do Rio de Janeiro 
em 17 de Outubro de 1887,66^ da Independência e do Inçerio. 

PRINCEZA IMPERL\L REGENTE. 
Barão de Cotegipe. 
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DECRETO N21, DE 15 DE NOVEMBRO DE 1889 

Proclama provisoriamente e decreta ojmo forma de governo da Nação 
Brasileira a República Federativa, e estabelece as normas pelas quais se devem 
reger os Estados Federais. 

O Governo Provisório da República dos Estados Uiúdos do Brasil decreta: 
ArL 1- Fica proclamada provisoriamente e decretada como a forma de governo da Nação 

brasileira - a República Federativa. 
ArL 22 As Provúicias do Brasil, reunidas pelo laço da Federação, ficam constituindo os 

Estados Unidos do Brasil. 
ArL 3̂  Cada um desses Estado, no exercício de sua legítima soberania, decretará oportu

namente a sua constituição definitiva, elegendo os seus corpos deliberantes e os seus Governos 
locais. 

ArL Ar Enquanto, pelos meios regulares, não se proceder á eleição do Congresso Consti
tuinte do Brasil e bem assim á eleição das Legislaturas de cada um dos Estados, será regida a 
Nação brasileira pelo Governo Provisório da República; e os novos Estados pelos Governos 
que hajam proclamado ou, na falta destes, por Governadores delegados do Governo Provisório. 

ArL 5̂  Os Governos dos Estados federados adotados com urgência todas as providências 
necessárias para a manutenção da ordem e da segurança pública, defessa e garantia da liberdade 
e dos direitos dos cidadãos quer nacionais quer estrangeiros. 

ArL 62 Em qualquer dos Estados, onde a ordem pública for perturbada e onde faltem ao 
Governo local meios eficazes para reprimir as desordens e assegurar a paz e tranquilidade públi
ca, efetuará o Governo Provisório a intervenção necessária para, com o apoio da força pública, 
assegurar o livre exercício dos direitos dos cidadãos e a livre ação das autoridades constituídas. 

ArL 1- Sendo a República Federativa brasileira a forma de governo proclamada, o Gover
no Provisório não reconhece nem reconhecerá nehum Governo local contrário a forma republi
cana, aguardando, como lhe cumpre, o pronunciamento definitivo do voto da Nação, livremente 
expressado pelo sufrágio popular. 

ArL 8̂  A força pública regular, representada pelas três armas do Exército e pela armada 
nacional, de que existam guarnições ou contigentes nas diversas Províncias, continuará subordi
nada e exclusivamente dependente do Governo Provisório da República, podendo os Governos 
locais, pelos meios ao seu alcance, decretar a organização de uma guarda cívica destinada ao po
liciamento do território de cada um dos novos Estados 

ArL 92 Ficam igualmente subordinadas ao Governo Provisório da República todas as re
partições civis e militares até aqui subordinadas ao Governo central da Nação brasileira. 

ArL 10. O território do Município Neutro fica provisoriamente sob a administração ime
diata do Governo Provisório da República e a Cidade do Rio de Janeiro constituída, também, 
provisoriamente, sede do Poder federal. 
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Art 11 - Ficam encarregados da execução deste Decreto, na parte que a cada um pertença, 
os Secretários de Estado das diversas repartições ou Ministérios do atual Governo Provisório. 

Sala das Sessões do Governo Provisório, 15 de novembro de 1889, primeiro da República. 
- MARECHAL MANUEL DEODORO DA FONSECA, Chefe do Governo Provisório - S. Lobo 
— Rui Barbosa - Q. Bocaiuva - Benjamim Constant— Wandenkolk Correia. 
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DECRETO N^ 6, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1889 

Declara que se consideram eleitores para as camarás geraes, provinciaes 
e municipaes todos os cidadãos brazileiros, no gozo dos seus direitos dvis e po
líticos, que souberem ler e escrever. 

O Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brazil decreta: 
Art. 1.- Consideram-se eleitores, para as camarás geraes, provinciaes e municipaes, todos 

os cidadãos brazileiros, no gozo dos seus direitos civis e politicos, que se souberem ler e escre
ver 

Art. 2.- O Ministério do Interior, em tempo, expedirá as instrucções e organisará os regu
lamentos para a qualificação e o processo eleitoral. 

Art. 3.2 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das sessões do Governo Provisório, de 19 de novembro de 1889, 1- da Republica. 
Marechal MANOEL DEODORO DA FONSECA Chefe do Governo Provisório. -

Aristides da Silveira Lobo. — Ruy Barbosa. — M. Ferraz de Campos Salles. - Benjamim Cons-
tant Botelho de Magalhães. — Eduardo Wandenkolk — Q. Bocaiuva. 
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DECRETO N2 7, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1889 

O Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brazil decre
ta: 

Art 1- Ficam dissolvidas e extinctas todas as Assembléas provinciaes creadas pelas leis 
de 12 de outubro de 1832 e 12 de agosto de 1834. 

Art 2- Até á definitiva constituição dos Estados Unidos do Brazil, aos governadores dos 
mesmos estados competem as seguintes attribuições: 

§ 1- Estabelecer a divisão civil, judicial e ecclesiastica do respectivo estado e ordenar a 
mudança de sua capital para o logar que mais convier; 

§ 22 Providenciar sobre a instrução publica e estabelecimentos próprios a promovel-a em 
todos o seus grãos; 

§ 3- Determinar os casos e regular a forma da desapropriação da propriedade particu
lar por utilidade publica do estado, nos estados em que a matéria já não esteja regulada por 
lei; 

§ 42 Fixar a despeza publica do estado e crear e arrecadar os impostos para ella necessá
rios, comtanto que estas não prejudiquem as imposições geraes dos Estados Unidos do Brazil; 

§ 52 Fiscalisar o emprego das rendas publicas do estado e a conta de sua despeza; 
§ 62 Crear empregos, prove-los de pessoal idóneo e marcar-lhes os vencimentos; 
§ 1- Decretar obras publicas e prover sobre estradas a navegação do interior do estado, so

bre a construcção de casas de prisão, trabalho, correcção e regimem delias; sobre casas de soc-
corros públicos e quaesquer associações politicas ou religiosas; 

§ 8̂  Crear a força policial indispensável e necessária e providenciar sobre seu alistamento, 
organização e disciplina de accordo com o Governo Federal; 

§ 92 Nomear, suspender e demitir os empregados públicos dos respectivos estados, á ex
cepção dos magistrados perpétuos que poderão ser suspensos para serem devidamente responsa-
bilisados e punidos, com recurso necessário para o governo; 

§ 10. Contrahir empréstimos e regular o pagamento dos respectivos juros e amortização, 
dependente da approvação do Governo Federal; 

§ 11. Regular a administração dos bens do estado e autorizar a venda dos que não convier 
conservar, mas sendo esta feita em hasta publica; 

§ 12. Promover a organisação da estatística do estado, a catechese e civilisação dos indí
genas e o estabelecimento de colónias; 

§ 13. Representar ao Poder Federal contra as leis, resoluções e actos dos outros estados da 
União, que offenderem os direitos do respectivo estado. 

ArL 32 O Governo Federal Provisório reserva-se o direito de restringir, ampliar e suprimir 
quaesquer das attribuições que pelo presente decreto são conferidas aos governadores proviso-
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rios dos estados, podendo outrosim substitui-las conforme melhor convenha no actual período 
de reconstnicção nacional, ao bem publico e á paz e direito dos povos. 

Sala das sessões da Governo Provisório do Republica do Estados Unidos do Brazil, 20 de 
novembro de 1889. 

Marechal MANOEL DEODORO DA FONSECA, chefe do Governo Provisório - Aristides 
da Silveira Lobo. 
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DECRETO N2 58 A, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1889 

Providencia sobre a naturalisação dos estrangeiros residentes na Repu
blica. 

O Governo Provisório dos Estados Unidos do Brazil, constituído pelo Exercito e Armada, 
em nome da Nação, considerando que o inolvidável acontecimento do dia 15 de novembro de 
1889, assignalando o glorioso advento da Republica Brazileira, firmou os princípios de igualda
de e fraternidade que prendem os povos educados no regimen da liberdade e augmentam a som-
ma dos esforços necessários ás conquistas do progresso e civilisação da humanidade, resolve de
cretar: 

ArL \- São considerados cidadãos brazileiros todos os estrangeiros que já residiam no 
Brazil no dia 15 de novembro de 1889, salvo declaração em contrario feita perante a respectiva 
municipalidade no prazo de seis mezes da pubbcação desse decreto. 

ArL 2- Todos os estrangeiros que tiverem residência no paiz durante dous annos, desde a 
data do presente decreto, serão considerados Jírazileiros^ salvo os que se excluírem desse direito 
mediante a declaração de que trata o arL 1-. 

ArL 32 Os estrangeiros naturalisados por este decreto gosarão de todos os direitos civis e 
políticos dos cidadãos natos, podendo desempenhar todos os cargos públicos, excepto o de che
fe do Estado. 

ArL 42 A declaração a que se referem os arts. 1- e 2- será tomada perante o secretario da 
municipalidade ou corporação que provisoriamente a substitua, em livro especialmente destina
do a tal fim e assignado pelo declarante e pelo mesmo secretario ou representante da alludida 
corporação. 

ArL 5- Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 15 de 

dezembro de 1889,1-da Republica 
Marechal MANOEL DEODORO DA FONSECA, chefe do Governo Provisório. - Aristi

des da Silveira Lobo. 

362 



DECRETO N2 78 B, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1889 

Designa o dia 15 de setembro de 1890 para a eleição geral da Assemblea 
Constituinte e convoca a sua reunião para dous mezes depois, na capital da Re
publica Federal. 

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, consideran
do: 

que o Governo Provisório, penetrado do sentimento da sua grave responsabilidade, não 
tem outro interesse sinão em limital-a na ordem do tempo, approximando a organização definiti
va dos Estados Unidos do Brazil; 

que é absolutamente segura a situação da Republica, havendo para a sua estabilidade e 
consolidação a maior conveniência em apressar a solemne manifestação de eleitorado sobre o 
novo regimen politico, já legitimado pelo pronunciamento geral de todas as opiniões no paiz; 

que da sua dedicação ao serviço da democracia e do seu respeito á mais franca expansão 
da vontade nacional já deu o Governo Provisório cópia cabal e decisiva, estendendo o suffragio 
eleitoral a todos os cidadãos não analphabetos, e decretando a grande naturalização, que chama 
ás umas immensas camadas populares; 

que, entretanto, a reunião da Constituinte demanda providencias preliminares, subordina
das a certo lapso de tempo inevitável, quaes sejam a organisação do regimen eleitoral, o alista
mento do novo eleitorado o prazo indispensável á convocação deste e a preparação do projecto 
de Constituição; 

Decreta: 
Art. 1- No dia 15 de setembro de 1890 se celebrará em toda a Republica a eleição geral 

para a Assemblea Constituinte, a qual compor-se-ha de uma só Camará, cujos membros seráto 
eleitos por escrutínio de lista em cada um dos Estados. 

Art. 2̂  A Assemblea Constituinte reunir-se-ha dous mezes depois na Capital da Republi
ca. 

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisório, 21 de dezembro de 1889, 1- da Republica. 
Marechal MANOEL DEODORO DA FONSECA, Chefe do Governo Provisório. - Aristi

des da Silveira Lobo. - M. Ferraz de Campos Saltes. - Q. Bocayuva. - Benjamin Constant Bo
telho de Magalhães. — Eduardo Wandenkolk - Ruy Barbosa. - Demétrio Nunes Ribeiro. 
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DECRETO N2 200 A, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1890 

Promulga o regulamento eleitoral. 

O Generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório da Republi
ca dos Estados Unidos do Brazil, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, resol
ve decretar que na eleição para deputados á Assemblea Constituinte se observem as instrucções 
constantes do regulamento annexo, assignado pelo Dr. Aristides da Silveira Lobo, Ministro dos 
Negócios do Interior. 

Sala das sessões do Governo Provisório, 8 de fevereiro de 1890, 2- da Republica. 
MANOEL DEODORO DA FONSECA. 

Aristides da Silveira Lobo. 

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO n^ 200 A DESTA DATA 

Do eleitorado e da sua qualificação 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

A eleição para deputados á Assemblea Constituinte da Republica Federal dos Estados 
Unidos do Brazil será feita por nomeação directa, em que tomarão parte todos os cidadãos brazi-
leiros qualificados eleitores de conformidade com o presente decreto regulamentar. 

CAPITULO I 

Dos Cidadãos Brazfleiros 

ArL \- São cidadãos brazileiros : 
I. Todos os que no Brazil tiverem nascido, ainda que de pae de outra nação, salvo si este 

residir na Republica a serviço de seu paiz. 
n . Os nascidos no Brazil, de pae de outra nação a serviço de seu paiz, si, quando maiores 

ou emancipados conforme a lei brazileira, declararem querer seguir a nacionalidade brazileira 
m. Os filhos de pae brazileiro e os iUegitimos de mãe brazileira, nascidos em outra nação, 

que vierem estabelecer domicilio na Republica. 
Paragrapho único. Outrosim, os filhos de pae brazileiro e os illegitimos de mãe brazileira 

nascidos em outra nação, ainda que aquelle ou esta tenha perdido os direitos de cidadão brazilei
ro, si, depois de sua maioridade ou emancipação conforme a lei do paiz do seu nascimento, vie
rem estabelecer domicilio no Brazil, ou declararem acceitar a nacionalidade brazileira 

rv. Os filhos de pae brazileiro que estiverem em outra nação a serviço da Republica, em
bora não venham nella estabelecer domicilio. 

V. Os filhos de outra nação que se naturalisarem brazileiros. 
VI. Os filhos de outra nação que já residiam no Brazil no dia 15 de novembro de 1889, 
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salvo declaração em contrario feita perante a respectiva Municipalidade, no prazo de seis mezes 
da publicação do decreto da grande naturalisação (decreto de 15 de dezembro de 1889). 

Vn. Os filhos de outra nação que tiverem residência no Brazil durante dous annos, desde 
a data do referido decreto, salvo os que se excluírem desse direito mediante declaração do art. 1̂  
do mesmo. 

Art 2- Perde a qualidade de cidadão brazileiro : 
I. O que se naturalisar em outra nação. 
n. O que, sem licença do Governo Federal, acceitar emprego que importe exCTcicio do po

der publico, pensão ou condecoração de qualquer governo de outra nação. 
in. O que for deportado ou banido, emquanto durarem os effeitos do banimento ou dqror-

tação. 
Art 3- Suspende-se o exercido dos direitos políticos : 
I. Por incapacidade mental. 
n. Por sentença condemnatoria á prisão ou degredo, emquanto durarem os seus effeitos. 

CAPITULO n 

Dos Eleitores 

Art. 42 São eleitores, e teem voto nas eleições: 
I. Todos os cidadãos brazileiros natos, no gozo dos seus direitos civis e políticos, que sou

berem ler e escrever (decreto n̂  6 de 19 de novembro de 1889). 
n. Todos os cidadãos brazileiros declarados taes pela naturalisação. 
m. Todos os cidadãos brazileiros declarados taes pelo decreto da grande naturalisação. 
Art. 52 São excluídos de votar: 
I. Os menores de vinte e um annos, com excepção dos casados, dos officiaes militares, dos 

bacharéis formados e doutores, e dos clérigos de ordens sacras. 
n. Os filhos-familias, não sendo como taes considerados os maiores de vinte e um annos, 

ainda que em companhia do pae. 
in. As praças de pret do Exercito, da Armada e dos cwpos policiaes, com excepção das 

reformadas. 

CAPITULO ni 

Da Qualificação Eldtoral 

Art 62 A qualificação dos eleitores que têm de votar nos deputados á Assembléa Consti
tuinte será preparada em cada distrícto da Republica por uma commissão districtal, e defmitiva-
mente organizada nos municípios por uma commissão municipal. 

I - Da Cominissão Districtal 

Art. 7- As commissões districtaes se reunirão : 
No districto federal, no Estado do Rio de Janeiro e no Estado de S. Paulo no dia 7 de 

maiço deste anno. 
Nos Estados de Minas Geraes, Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Espirito San

to, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Parahyba, Rio Grande do Nrate, Ceará, Piauhy, Mara
nhão e Pará, no dia 7 de abril. 

Nos Estados do Amazonas, Goyaz e Matto Grosso, no dia 21 de abril. 
Estes prazos, no caso, de necessidade, poderão ser prorogados pelo GOVCTHO. 
§ 1- Dez dias antes dessa reunião, o juiz de paz mais votado do distrícto mandará publicar 

por editaes, que se affixarão nos logares mais públicos, que se vae proceder á qualificação dos 
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eleitores, declarando o dia do seu começo e convidando os cidadãos que se julgarem com direito 
a ser qualifícados a se apresentarem perante a commissão, ou requererem perante ella. 

Quando o juiz de paz competente deixar por qualquer motivo de fazer a publicação do 
edital prescripto neste artigo, o primeiro dos seus substitutos legaes cumprirá este dever no pra
zo de 24 horas, contadas das 10 da manhã do dia em que aquelle juiz é obrigado a praticar esse 
acto. 

Expirado o prazo sem que a publicação tenha sido feita pelo dito substituto, cabe a qual
quer dos outros desempenhar immediatamente o mesmo dever. 

O tempo que assim decorrer até ao acto da publicação não poderá prejudicar o dia marca
do para a reunião da commissão e começo dos seus trabalhos. 

Art. 8- As commissões districtaes serão compostas : 
a) do juiz de paz mais votado do distrícto, o qual será o seu presidente; 
b) do subdelegado da parochia; 
c) de um cidadão com as qualidades de eleitor, residente no districto, nomeado pelo presi

dente da Camará ou Intendência Municipal. 
Art. 9̂  O presidente da Camará ou da Intendência Municipal nomeará com a necessária 

antecedência o cidadão que tiver de fazer parte da commissão districtal. 
ArL 10. No caso de falta ou impedimento do juiz de paz presidente da commissão, será 

este substituído successivamente pelos seus immediatos votos. 
§ 1 - 0 juiz de paz mais votado será sempre o presidente da commissão, esteja ou não em 

exercício, ou suspenso por effeito de pronuncia em crime de responsabilidade. 
§ 2- No caso de não se apresentar o juiz de paz mais votado a presidir commissão, por es

tar impedido, competir-lhe-ha todavia a presidência desta, desde que cessar o seu impedimento. 
§ y No caso de ser a commissão presidida por juizes de paz substitutos, o que estiver na 

presidência cederá sempre esta a qualquer dos seus superiores em votos que se apresentar. 
§ 4^ O subdelegado será substituído pelo seus supllentes legaes. 
Art. 11. Na primeira reunião da commissão, ella nomeará dous cidadãos que tenham as 

qualidades de eleitor, já para substituírem o membro nomeado pelo presidente da Camará ou In
tendência em sua falta ou impedimento, já para funccionarem effectivamente como membros da 
comissão, si estão julgar conveniente ao serviço eleitoral. 

ArL 12. Estas substituições se farão, independente de aviso dos impedidos ou de ordem 
previa da autoridade superior, sempre que de qualquer HKXIO constar aos substitutos a falta da-
quelles a quem tenham de substituir. 

Do mesmo modo se procederá, quando, tendo comparecido no primeiro dia, faltar nos se
guintes, ou ausentar-se em qualquer occasião na marcha dos trabalhos da qualificação algum 
dos funccionarios que fizer parte da commissão. 

ArL 13. A commissão se reunirá no logar designado pelo presidente da Camará ou Inten
dência Municipal. 

Si depois da publicação do edital ocorrer caso imprevisto que obste á reunião no logar de
signado pelo presidente da Intendência ou Municipalidade, o juiz de paz escolherá novo edifí
cio, connmunicando o facto á commissão por occasião da primeira reunião, e fazendo a transfe
rencia; ou, quando possível, fará novo edital, publicando o facto e a razão delle. 

Si durante os trabalhos da commissão, sobrevier motivo de força maior que obrigue a mu
dança do logar, á commissão competirá designar o edifício para o qual se transferirão os traba
lhos. 

Precederá, porém, a esta transferencia annuncio por edital, em que se especifique o motivo 
delia. 

Na acta que se lavrar dos trabalhos se mencionarão estas circumstancias. 

366 



Art. 14. O presidente da commissão chamará para servir nos trabalhos da mesma o escri
vão de paz ou do subdelegado, assim como os officiaes de justiça que forem necessário; ou, si o 
julgar conviniente, poderá nomear escrivão ad hoc pessoa idónea que sirva especialmente para 
os trabalhos da qualificação. 

Art. 15. O presidente da commissão mandará lavrar pelo escrivão uma acta da formação 
delia, a qual será lançada em livro especial e assignada pelo presidente e mais membros. 

Paragrapho único. Esse livro será aberto, encerrado, numerado e rubricado em todas as 
suas folhas pelo presidente da Camará ou Intendência. 

ArL 16. A commissão celebrará as suas sessões em dias successivos, excepto aos domin
gos, principiando invariavelmente ás 10 horas da manhã e terminando ás 4 da tarde, até se com
pletarem 20 dias ao mais tardar, contados do dia da sua installação. 

Paragrapho único. Lavrar-se-ha diariamente a acta dos seus trabalhos. 

n - Do Processo da Qualificação 

Art. 17. Feita a leitura publica da acta, o presidente declarará em voz alta que se vão 
iniciar immediatamente os trabalhos da qualificação dos cidadãos residentes no districtos, 
convidando os cidadãos presentes a que venham na mesma occasião se habilitar ao alista
mento. 

Art. 18. A commissão comprehenderá na lista geral dos eleitores todos os cidadãos a que 
se refere o art. 4̂  combinado com o art. 1̂  deste decreto, e deixará de alistar os referidos no art. 
52 combinado com os arts. 2- e 3-. 

Paragr^ho único. Fica entendido que serão qualificados os naturaes de outro paiz, que já 
residiam no Brazil no dia IS de novembro de 1889, que reunirem as qualidades de eleitor, uma 
vez que não conste á commissão que nos termos do decreto de 15 de dezembro de 1889 declara
ram ter optado pela sua nacionalidade. 

Art. 19. Só na qualificação do districto em que tiver residência ou domicilio poderá ser in
cluído o cidadão que reunir as qualidades de eleitor. 

§ í- Para que se considere o cidadão domiciliado no districto é necessário que nelle resida 
durante seis mezes immediatamente anteriores ao dia da qualificação. 

§ 2- Os cidadãos que residirem no districto menos tempo serão qualificados no districto 
em que dantes residiam. 

§ 3- Os cidadãos que de novo se estabelecerem no districto, vindos de fora da Republica 
ou de outro Estado, qualquer que seja o tempo de residência na época da qualificação, serão 
qualificados, si mostrarem animo de alli fixar residência 

Art 20. O districto do domicilio é aquelle em que o cidadão reside habitualmente. 
Paragrapho único. Por domicilio ou residência não se comprehendem os escriptorios para 

o exercicio de qualquer profissão. 
Art. 21. A commissão alistará por conhecimento próprio os cidadãos que reunirem as qua

lidades de eleitor. 
Art 22. O cidadão que se julgar nas condições legaes de ser qualificado poderá requerer o 

seu alistamento á commissão. 
Paragrapho único. No caso de requerimento, a lettra da firma e data lançada neste será reco

nhecida por qualquo- esoivão ou tabellião. 
Art. 23. Poderá também o cidadão comparecer perante a commissão e requerer verbalmente o 

seu alistamneto. 
Paragrapho único. Neste caso sujeitar-se-ha a um rápido exame a que a commissão in conti-

nenti o submetterá, obrigando-o a ICT e escrevCT em sua presença 
Alt. 24. Em todos os casos em que a commissão ignorar ou tivo- duvida si o cidadão sabe ler 
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ou escrever, convidal-o-ha a lançar em uma folha de papel, p»°ante ella, a data do dia, seguida 
de sua assignatura; ou procederá a qualquer outro exame, sempre r^ido, que julgar conveniente. 

Art. 25. No Caso de laborar a commissão em duvida sobre a idade legal do cidadão, pode
rá exigir do mesmo a prova delia por quaesquer meios admissiveis em direito. 

Art 26. Para a formação das listas de qualificação a commissão requisitará informações 
dos parochos, e poderá exigil-as dos agentes fiscaes das rendas geraes dos Estados e municípios, 
e ainda de todas as autoridades e chefes de rq)artições administrativas, judiciarias, policiaes, ci
vis e militares, e de quaesquer outros empregados públicos, e das pessoas que lhe inspirarem 
confiança. 

Paragrapho único. Para isso poderá proceder até a diligencias especiaes. 
ArL 27. A Usta geral da qualificação será feita por distrícto de paz e quarteirão, e os no

mes dos eleitores serão numerados successivamente pela ordem natural da numeração, devendo 
o ultimo numero mostrar o total dos eleitores. 

Paragrapho único. Em frente do nome de cada eleitor se mencionará a sua idade, ao menos 
provável, filiação, estado, profissão, domicilio e data da qualificação; tudo conforme o modelo n̂  1. 

Art. 28. Feito o alistamento, será lançado no livro de qualificação, na competente acta as-
signada pela commissão. 

Paragrapho único. Delle se extrahirão duas copias no prazo de três dias: uma delias será 
remettida ao presidente da Camará ou Intendência Municipal e outra será affixada no edifício 
em que se fizer a qualificação, em logar conveniente e á vista de todos. 

ArL 29. A copia enviada ao presidente da Camará ou Intendência será acompanhada de 
duas relações: uma dos cidadãos incluídos no alistamento feito em virtude da lei de 9 de janeiro 
de 1881 que não tiverem sido incluídos no novo alistamento, de conformidade com o art. 69 e 
seus paragraphos de Disposições geraes deste decreto, por haverem perdido a c^acidade politi
ca, fallecido ou mudado de distrícto, declarando a data de sua morte ou a sua nova residência. 

Paragrapho único. Para isso poderá a commissão requisitar da autoridade competente in
formações ou certidão. 

O mesmo dos cidadãos que, tendo sido qualificados, houverem durante o período da qua
lificação perdido esta qualidade, declarando em seguida o nome de cada um, o motivo da perda, 
e indicando-se os números sob os quaes se acham incríptos na lista de qualificação. 

Art 30. O presidente da commissão mandará em seguida publicar por edital que os cida
dãos que se julgarem prejudicados pelo alistamento poderão ^resentar suas reclamações á com
missão municipal no prazo de cinco dias a contar da data do edital. 

Paragrapho único. Durante vinte dias fica o presidente da commissão obrígado a inspec
cionar si é conservada a Usta affixada, bem como o edital, fazendo substituil-os por copia do li
vro, no caso de desapparecimento. 

Art 31. A remessa da copia e mais papeis do art. 29 e seus paragraphos será feita pelo 
Correio sob registro, por official de justiça ou por pessoa de confiança do presidente da commis
são, de modo que o mais tardar até oito dias, contados daquelle em que se tiver encerrado os tra
balhos da mesma, sejam recebidos pelo presidente da Camará ou Intendência 

Só no caso de não haver no logar agencia de Correio, ou de não poder ser feita por este no 
prazo indicado a referida remessa, se recorrerá a qualquer dos outros meios. 

Paragrapho único. O presidente da commissão distríctal communicará por officio ao presi
dente da commissão municipal o encerramento dos trabalhos, bem como a remessa dos p^>eis 
ao presidente da Camará ou Intencencia. 

m - Da Comissão Municipal 

Art 32. Em todos os municípios da Republica haverá comissões municipaes de rexdsão 
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para organização definitiva da qualificação dos eleitores que têm de votar para deputados á As-
sembléa Constituinte. 

Paragr^ho único. Essas commissões deverão reunir-se dez dias depois de encerrados os 
trabalhos das commissões districtaes. 

ArL 33. Essas commissões nas comarcas geraes serão compostas : 
a) Do juiz municipal do termo, como seu presidente ; 
b) Do presidente da Camará ou Intendência Municipal; 
c) Do delegado de policia. 
Paragrapho único. Nas comarcas especiaes será a commissão presidida pelo substituto do 

juiz de direito, exercendo este substituto em tudo o mais as attnbuições conferidas par este de
creto aos juizes municipaes. 

Nas comarcas especiaes que tiverem mais de juiz de direito, a commissão será presidida 
pelo substituto do juiz da primeira vara. 

Art. 34. Na falta ou impedimento do juiz municipal, será elle substituído pelos seus sup-
plentes legaes. 

Na falta ou impedimento do presidente da Camará Municipal, será elle substituído pelos 
mais vereadores ou intedentes na ordem de sua eleição ou nomeação. 

Na falta ou impedimento do delegado de policia, será elle substituído pelos seus supplen-
tes na forma legal. 

Nas comarcas especiaes o substituto do juiz de direito será substituído pelos mais substi
tutos como na ordem judiciaria. 

Paragr^ho único. Onde houver mais de um delegado de policia cabe ao primeiro fazer 
parte da commissão. 

Art 35. A connmissão municipal reunir-se-ha na sede do município, na casa da Camará. 
ArL 36. O presidente da cominissão mandará lavrar uma acta da sua installação, a qual 

será lançada em livro especial e assignada por elle e mais membros. 
Paragrapho único. Esse livro será aberto, encerrado, numerado e rubricado em todas suas 

folhas pelo juiz de direito da comarca e em sua falta pelo presidente da Intendência. 
Art 37. O presidente da commissão chamará para servir nos trabalhos desta o secretario 

de Camará ou Intendência, assim como os officiaes de justiça que forem necessários; ou, si jul
gar conveniente, podo-á nomear escrivão ad hoc pessoa idónea que sirva para os trabalhos. 

Art 38. No mesmo dia da installação da commissão, o presidente da Camará ou Intendên
cia Municipal lhe fará presentes todas as copias das listas de qualificação e mais papeis que lhe 
tiv^em sido remettidos pelas commissões districtaes, nos termos do art. 28. 

Paragrapho único. O presidente da Intendência passará recibo dos p£q)eis que lhe tiverem 
sido enviados, com declaração do dia do recebimento. 

Quando, até ao ultimo dia do prazo do art. 31, não receber o presidente da Camará ou In
tendência esses papeis, immediatamente os reclamará do presidente da commissão districtal. 

Si não recebel-os completos, immediatamente reclamará os que faltarem. 
Si em algum delles encontrar vicio, chamará na mesma occasião duas testemunhas que ve-

rifíquem o facto, e procedCTá a auto de corpo de delicto com peritos. 
Outrosim, quando achar violado o invólucro dos livros e papeis, ou suspeitar que o foram, 

procederá do mesmo modo. 
Art 39. A commissão celebrará suas sessões, que serão publicas, em dias successivos, ex

cepto aos domingos, principiando invariavelmente seus trabalhos ás 10 horas da manhã e termi
nando ás 4 da tarde, até se completarem vinte dias, a contar da sua installação, devendo lavrar 
diariamente a acta de seus trabalhos. 

Art 40. São attribuições da commissão municipal: 
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I. Rever as listas de qualificação cujas copias Uie forem remettidas pelas cominissões dis-
trictaes, podendo eliminar os cidadãos que julgar não terem as qualidades de eleitor, de confor
midade com os artigos respectivos deste decreto. 

n. Ouvir e decidir todas as queixas, denuncias e reclamações que lhe forem í^resentadas 
contra as qualifícações districtaes nos dez primeiros dias de seus trabalhos. 

§ 12 As queixas, denuncias e reclamações a que se refere este artigo, e que qualquer cida
dão poderá apresentar, serão recebidas por esciipto assignado pelo reclamante, e si as aconça-
nharem documentos, o presidente da commissão passará recibo deste, sendo pedido. 

Antes de as decidir, poderá a commissão requisitar, para seu esclarecimento os precisos 
documentos e informações, e receberá quaesquer contestações, que serão expostas por escripto e 
assignadas pelos cidadãos que as apresentarem. 

§ 2̂  As commissões municipaes não poderão receber requerimento de pretendente a ser 
alistado que não tenha sido sujeito á deliberação da commissão distríctal. 

Art. 41. Para a effectividade das atribuições de que trata o artigo antecedente, poderá a 
commissão exigir informações dos fiinccionarios referidos no art. 26, e ainda obtel-as das pes
soas que lhe inspirarem confiança, podendo para isso proceder a diligencias especiaes. 

Art. 42. Findo os vinte dias de que trata o art. 39, com a commissão encerrará seus traba
lhos, lavrando a competente acta, declarando os nomes dos eleitOTes que foram novamente qua
lificados, as reclamações que foram ou não attendidas, e as eliminações que se fizeram nas listas 
das commissões districtaes. 

Paragrapho único. Si o termo dos 20 dias ú\er logar em domingo, o encerramento será no 
dia immediato. 

Art. 43. O alistamento geral dos cidadãos qualificados será lançado no livro das actas, por 
districto de paz, e quarteirão, por ordem alphabetica em cada quarteirão, e com os nomes dos 
eleitores numerados sucessivamente pela ordem natural, conforme o art. 27. 

Art 44. Concluído assim o alistamento, o presidente da commissão o fará publico pela 
imprensa, si houver e for possivel; e por edital affixado em logar publico, no qual se declarará 
que os interessados poderão recorrer para o juiz de direito durante o prazo de dez dias. 

Art. 45. Do alistamento se extrahirão três copias assignadas pela commissão das quaes 
uma será remettida para o Ministro do Interior na Coitai Federal, outra para o governador do 
respectivo Estado, e outra affixada na casa da Camará ou Intendência Municipal, em logar con
veniente e á vista de todos. 

Paragrapho único. No districto federal ou município neutro sè extrahirão apenas duas co
pias: uma será remetida ao Ministro do Interior, e outra que será affixada na forma deste artigo. 

Art 46. Depois de extrahidas as copias de que trata o artigo antecedente, ficará o livro das 
actas em poder do secretario da Camará ou Intendência Municipal, que é obrigado a deixal-o ver 
por qualquer pessoa, tenha ou não interesse, e a passar, independente de despacho, as certidões 
positivas ou negativas que lhe fcx-em pedidas. 

CAPITULO IV 

Dos Recursos 

Art 47. Das deliberações da commissão municipal, excluindo cidadãos do alistamento 
dos eleitores, haverá recurso para o juiz de direito da respectiva comarca. 

Paragrapho único. Nas comarcas especiaes que tiverem mais de um juiz de direito, o re
curso será interposto para qualquo* dos juizes de direito á escolha do recorrente. 

Art 48. Este recurso não terá effeito suspensivo, e será apresentado á autoridade superior 
no prazo de dez dias a contar-se do da sua interposição. 
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Art. 49. Pôde recorrer: 
I. Todo o cidadão excluído do alistamento ; 
n. qualquer eleitor do município, no caso de exclusão indevida. 
§ 12 O recurso que compete a qualquer eleitor no caso do n̂  2 deste artigo não fica preju

dicado pelo facto de já haver recurso interposto por outro eleitor sobre a mesma exclusão. 
§ 2- Em qualquer dos casos deste artigo cada recurso se referirá somente a um individuo. 
ArL 50. O recurso será interposto pw qualquer das fócmas seguintes: 
a) Por meio de requerimento dirigido ao juiz de direito, assignado pelo recorrente ou seu 

especial procurador; 
b) Por termo lavrado por qualquer tabellião em seu livro de notas, independente de despa

cho. 
Art. 51. Interposto o recurso pela forma acima, o recorrente, dentro do prazo deste decre

to, com o termo lavrado em seu requerimento que lhe será entregue, ou com uma copia do termo 
lavrado pelo tabellião, allegará as razões e juntará os documentos que entender serem a bem de 
seu direito. 

Art. 52. Apresentado o recurso ao juiz de direito, será julgado no prazo de 10 dias a con-
tar-se do dia da apresentação. 

Findo este prazo sem decisão, entender-se-ha concedido o provimento ao recurso. 
ArL 53. Decidido o recurso pelo juiz de direito, será entregue á parte caso não tenha dado 

provimento. 
§ 1- No caso contrario, o juiz de direito, remettel-o-ha ao presidente da commissão muni

cipal para devido cumprimento, devendo este accusar o recebimento. 
§ 2- No caso da segunda parte do art. 52, o juiz de direito também remetterá o recurso ao 

presidente da commissão municipal. 
ArL 54. O juiz publicará em seguida uma relação dos recursos a que houver dado provi

mento, e outra dos que houvo- indeferido. 
Esta publicação se fará pela imprensa, onde houver, e sempre por edital, na sede da co

marca, e também na de todos os termos, quando se tratar de comarca que se componha de mais 
de um termo. 

ArL 55. Conhecido o resultado de todos os recursos pela publicação constante, a commis
são municipal reunir-se-ha de novo para organizar definitivamente o alistamento. 

Paragrapho único. Esse trabalho deverá ficar concluído dentro do prazo improrogavel de 
cinco dias. 

ArL 56. Concluído definitivamente o alistamento, será registrado pelo secretario da Cama
rá Municipal em um livro especial aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo juiz de direito 
ou pelo presidente da Intendência ou Camará Municipal na falta daquelle. 

Art. 57. Da Usta dos cidadãos incluídos em gráo de recurso se extrahirão copias, que serão 
remettidas pelo presidente da Camará ou Intendência, na forma do art. 45. 

CAPITULO V 

Dos Títulos dos Oeitores 

ArL 58. A todos os cidadãos incluídos no alistamento, á excepção dos já titulados em vir
tude do decreto n- 3029 de 9 de janeiro de 1881, serão confaidos títulos pelo modo declarado 
nos artigos seguintes, e pelo modelo n̂  2. 

Paragn^ho único. Os cidadãos de que trata a excepção deste artigo só serão admittidos a 
votar exhibindo os títulos que já possuem. 

Art. 59. Os títulos de eleitores extrahidos dos livros de talões, segundo o modelo junto, se-
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rão assignados pelo presidente da Intendência ou da Camará Municipal, ou, em sua falta ou im
pedimento, por seu substituto legal. 

Paragr^ho único. Conterão: indicação do estado, comarca, municipio, distrícto de paz e 
quarteirão a que potencer o eleitor; seu nome, idade, filiação, estado, profissão, domicilio, e o 
numero e data do alistamento. 

Art. 60. Os talões correspondentes aos títulos serão rubricados pelo presidente da Inten
dência ou Camará Municipal; e nelles se escreverão o num^o de ordem no alistamento de elei
tores e o do titulo, e o nome do eleita declarando o districto de paz a que pertencer. 

ArL 61. Immediatamente e ao mais tardar no prazo de quarenta e oito horas depois de ter 
recebido os títulos, o presidente da Camará ou Intendência convidará por editaes publicados em 
todos os districtos de paz, os eleitores compreendidos no alistamento, para, na secretaria da Ca
mará ou Intendência, receberem das mãos do secretario seus titulos até ao dia da eleição. 

Paragríçho único. Em todo caso o cidadão poderá em qualquer tempo reclamar e receber 
o seu titulo. 

Art 62. Esses titulos deverão estar na secretaria pelo menos quinze dias antes da eleição. 
Art 63. Os titulos serão entregues aos próprios eleitores ou aos seus especiaes procurado

res; e o presidente da Camará ou Intendência Municipal exigirá o competente recibo. 
Paragrapho único. No caso de não poder o eleitor assignar o recibo, será admittido a fazel-

o outrem por elle indicado. 
Art 64.0 eleitor que tiver perdido o seu titulo, ou de qualquer forma o houvo- inutilisado, 

poderá requerer outix) que lhe será entregue com a declaração de ser segunda via 
Paragrapho único. A mesma declaração se fará no talão do qual se tiver extrahido o titulo 

substituído pelo novo; e no talão de que for este extrahido. 
Art 65. Também no caso de verificar-se erro no titulo de algum eleitor será passado a este 

novo titulo, procedendo-se na forma do artigo antericH". 
Paragrapho único. Os títulos que nos tomos deste artigo forem substituídos por novos se

rão recolhidos e archivados na secretaria da Camará ou Intendência Municipal, fazendo-se nos 
mesmos a declaração do motivo da substítuição. 

Art 66. Quando o presidente da Camará ou Intendência recusar ou demwar, por qualquer 
motivo, a assignatura do título e a remessa ao secretario, poderá o eleitor requerer ao juiz presi
dente da commissão municipal que o título lhe seja entregue. 

Paragr^ho único. O juiz municipal ordenará in continenti a entrega do titulo, assignando-
o neste caso. 

CAPITULO VI 

Disposições Penaes 

Art 67. Além das penas em que incorro-em, de conformidade com o código criminal, se
rão multados administrativamente quando, na paite que lhe tocar, se mostrarem omissos ou 
transgredirem as disposições do presente regulamento: 

§ í- Pelo Governador nos Estados e pelo Ministí-o do Intoior no districto federal: 
I. O juiz de direito, na quantia de trezentos a seiscentos mil réis ; 
n. Os presidentes das commissões municipaes, na quantia de duzentos a quatrocentos mil 

réis; 
BB. As Camarás ou Intendências Municipaes, repartidamente pelos seus membros em 

exa'cicio, na quantia de quatrocentos a oitocentos mil réis ; 
IV. O presidente da Camará ou Intendência Municipal, na quantia de duzentos a quatro

centos mil réis; 
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V. As commissões distríctaes e municipaes, na quantia de trezentos a seiscentos mil réis 
repartidamente pelos seus membros ; 

VI. Os cidadãos que por este regulamento forem chamados a fazer paite das commissões 
distríctaes ou municipaes, e se recusarem sem motivo justificativo, na quantia de cem a duzen
tos mil réis. 

§ 22 Pelas commissões distríctaes e municipaes : 
I. Os membros das mesmas que sem motivo justificativo se ausentarem, não comparece

rem ou deixarem de assignar as actas, na quantia de cem a cento e cincoenta mil réis ; 
n. Os funccionaríos e empregados públicos que deixarem de prestar as informações que 

forem exigidas para o alistamento dos eleitores, na quantia de cincoenta a cem mil réis. 
§ 3^ Pelas commissões distríctaes: 
Os escrívê^ de paz e officiaes de justiça chamados para qualquer serviço, em virtude des

te regulamento, na quantia de vinte a trinta mil réis. 
§ 42 Pelas commissões municipaes : 
O secretario da Camará ou Intendência Municipal e os officiaes de justiça chamados para 

qualquer serviço, em virtude deste regulamento, na quantia de vinte a quarenta mil réis. 
Art 68. As multas cobradas de conformidade com este regulamento o serão executiva

mente e farão parte da renda municipal do termo em que residir a pessoa multada, para o que se
rão feitas as communicações necessárias ao presidente da Camará ou Intendência Municipal. 

CAPITULO vn 

Disposições Geraes 

ArL 69. Os cidadãos actualmente alistados eleitores, em virtude da lei de 9 de janeiro de 
1881, serão incluídos ex-officio no alistamento eleit^al pelas commissões distríctaes e munici
paes, salvo si tiverem perdido a capacidade politica, fallecido ou mudado de domicilio para mu
nicípio ou paiz differente. 

§ \- No prímeiro destes casos, a eliminação não pôde ter logar sinão em virtude de reque
rimento de algum cidadão e de prova conpleta, por este produzida, de haver perdido o alistado a 
capacidade politica, por ter-se naturalisado em outro paiA ou ter acceitado, sem licença do Cío-
voTió Federal, emprego, pensão ou condecoração de qualquer governo estrangeiro. 

Esta prova consistirá em certidão authentica de qualquer dos ditos factos, ou sentença pro-
ferída pelo juiz de direito da comarca em processo regular, instaurado com citação pessoal do 
cidadão cuja eliminação se requerer, quando se achar em logar conhecido ; e, em'todo caso, com 
citação por edital de quaesquer terceiros interessados. 

§ 2- A commissão não qualificará os banidos e deportados por decreto do Governo da Re
publica 

§ 32 Nos outros dous casos referídos neste artigo a eliminação poderá ser feita ex-officio 
pela commissão municipal; no caso de morte, só a vista de certidão de óbito que lhe for apre
sentada, ou que ella houver requisitado da autorídade ou repartição competente; e no de mudan
ça de domicilio, pelo conhecimento que a commissão tiver do facto, ou pelas informações que 
lhe forem dadas, e no terceiro caso pelo que se acha previsto na lei de 1831. 

ArL 70. Os requerimentos e quaesquer documentos que forem apresentados ás autoridades 
eleitoraes referentes ao alistamento e recursos, serão isentos de sello e de quaesquer outros direi
tos. 

Paragr^ho único. Os emolumentos dos escrivães, tabelliães e mais funccionarios serão 
pagos pela metade, de conftnmidade com os seus regimentos. 

ArL 71. As Camarás ou Intendências Municipaes fornecerão os livros necessários para os 
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trabalhos do alistamento dos eleitores, e o de talões, devendo estes conter impressos os titulos 
dos eleitores ; bem como fornecerão os mais objectos e farão as depezas que forem necessárias. 

Paragrapho único. A sua importância será paga pelo Governo do respectivo Estado, quan
do as Camarás ou Intendências não puderem satisfazel-as. 

Art 72. Qualquer membro das commissões districtaes ou municipaes pôde assignar a acta 
com a declaração de vencido, expondo succintamente as razões em que firmar o seu voto, bem 
como representar contra as decisões que lhe não parecerem justas, e fazer as declarações que jul
gar convenientes. 

Art 73. Quando algum dos membros das commissões deixar de assignar a acta, poderá 
prescindir-se desta formalidade, declarando-se nella o nome do membro da commissão que a 
não assignou e o motivo. 

Art 74. Qualquer deliberação que se haja de tomar antes de constituídas as commissões 
pertence ao respectivo presidente ; competindo á commissão as que se houverem de tomar de
pois de organizada 

Art 75. As denuncias, queixas e reclamações contra qualificação só serão admittidas as-
signadas, e quando forem acompanhadas de documentos justificativos. 

Art 76. Não poderão estar com armas as pessoas que assistirem aos trabalhos eleitoraes. 
Art 77. A policia das sessões competirá exclusivamente aos presidentes das commissões, 

que deverão exigir a maior ordem das pessoas presentes podendo fazer retirar de autoridade pró
pria, ou por meio de força que requisitarão, todas aquellas que de qualquer modo perturbarem a 
marcha e solemnidade dos trabalhos. 

Art 78. É absolutamente prohibida a presença de tropa, ou qualquer outra ostentação de 
força militar durante os trabalhos eleitoraes a uma distancia menor de quatro kilometros do lo-
gar em que se fizer a qualificação ou revisão. 

Salva-se o caso de pertubação da ordem publica, devendo então ser a força requisitada por 
escrípto assignado pelo presidente e mais membros das commissões. 

Art 79. O trabalho eleitoral prefere a qualquer outro serviço publico. 
Art 80. Ficam revogadas todas as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1890. Aristides da Silveira Lobo. 
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DECRETO N2 277 D, DE 22 DE MARÇO DE 1890 

Declara que serão considerados cidadãos braziieiros e incluidos no alista
mento eleitoral os estrangeiros que o requererem, tendo os requisitos legaes. 

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo Provisório da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da Nação: 

Considerando que o art 18, paragr^ho único, do regulamento annexo ao decreto n- 200 
A, de 8 de fevereiro ultimo, permitte o alistamento dos naturaes de outro paiz que já residiam no 
Brazil a 15 de novembro do anno passado, data da proclamação da Republica, e reunirem as 
quaUdades de eleitor, não constando á conunissão districtal que, na conformidade do decreto de 
14 de dezembro do mesmo anno, tenham declarado optar pela sua nacionalidade; 

Considerando que a disposição do art. 19, § 3-, do mesmo regulamento, segundo a qual os 
cidadãos que de novo se estabelecerem no districto, vindos de fora da Republica ou de outro Es
tado, qualquer que seja o tempo de residência na época da qualificação, serão aUstados, si mos
trarem animo de alli fixar residência, e applicavel, por seu intuito, aos estrangeiros chegados ao 
Brazil depois do dia 15 de novembro de 1889, comtanto que previamente se naturalizem; 

Considerando que, só podendo a naturalização expressa ser concedida, nos termos do de
creto n̂  13 A, de 26 de novembro do anno findo, por acto do Ministro do Interior na sede do 
Governo Federal, e dos Governadores nos Estados, toma-se difficil ou impossível conseguil-a 
dentro do prazo dos trabalhos das commissões districtaes de alistamento aos estrangeiros resi
dentes em localidades distantes da capital do Estado; 

Considerando que por nenhuma forma pôde melhor o estrangeiro manifestar o desejo de 
adoptar por pátria o Brazil do que pretendendo ser admittido a exercer o voto, direito essencial
mente politico, privativo do cidadão; 

Considerando que convém facilitar quanto possível o aUstamento eleitoral aos que reuni
rem as condições exigidas pela lei; 

Decreta: 
Art. 1- Será considerado cidadão brazileiro para todos os effeitos do art. 3^ do decreto n̂  

58 A, de 14 de dezembro de 1889, independentemente de qualquer outra formalidade, e incluído 
no alistamento eleitoral pela competente commissão, o estrangeiro que requerer ser alistado elei
tor, uma vez que tenha fixado residência no Brazil, saiba ler e escrever e não esteja comprehen-
dido em alguma das causas de exclusão mencionadas no art. 5^ do regulamento promulgado 
pelo decreto n^ 200 A, de 8 de fevereiro de 1890. 

Esta disposição não prejudica a do paragrapho único do art. 18 do citado regulamento. 
Art. 2- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisório, 22 de março de 1890,1- da Republica. 

MANOEL DEODORO DA FONSECA. 
José Cesário de Faria Alvim. 
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DECRETO N2 277 E, DE 22 DE MARÇO DE 1890 

Determina o modo de proceder-se à eliminação dos nomes dos estrangei
ros alistados eleitores que, dentro do prazo marcado no art. 1- do decreto n- 58 
A, de 14 dezembro de 1889, houverem declarado não acceitar a nacionalidade 
brazileira, e dá outras providencias concernentes ao processo do alistamento 
eleitoral. 

O Marechal Manoel Deoijoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, resolve: 

Art 1- Além das duas relações especificadas no art. 29 do regulamento annexo ao decreto 
n- 200 A, de 8 de fevereiro do corrente anno, cada commissão districtal de alistamento organiza
rá uma relação dos estrangeiros que, por terem as qualidades de eleitor e já residirem no Brazil 
no dia 15 de novembro de 1889, houverem sido alistados, independentemente de requerimento, 
por sciencia própria da commissão, na conformidade dos arts. 18, paragr^ho único, e 21. 

Essa relação será enviada com as duas outraŝ ao presidente da Camará ou Intendência Mu
nicipal e servirá para, confrontada com o livro de que traía o art. 4^ do decreto n̂  58 A, de 14 de 
dezembro ultimo, proceder a commissão municipal revisora á eliminação dos nomes dos estran
geiros alistados eleitores que, dentro do prazo de seis mezes estabelecido no art. 1- do mesmo 
decreto, houverem declarado não adherír á nacionalidade brazileira. 

Art. 2- As commissões municipaes revisoras que houverem terminado os trabalhos de que 
trata o art. 39 do citado regulamento eleitoral antes do dia 15 de junho próximo vindouro, reu-
nir-se-hão novamente no dia 16 desse mez para eliminar do alistamento os nomes dos estrangei
ros a que se refere a 2- parte do art. 1- do presente decreto. 

Este trabalho deverá ser executado no prazo máximo de cinco dias. 
§ 1- Dos nomes excluídos formar-se-ha uma lista, que será publicada pela imprensa, onde 

a houver, e da qual se extrahirão as precisas copias para os fins declarados no art. 45 do mencio
nado regulamento. 

§ 2- Da exclusão haverá o recurso facultado pelos arts. 44,47 e 49. 
§ 3- Verificadas as hypotheses previstas neste artigo, a commissão municipal só se reunirá 

para organizar definitivamente o alistamento, nos termos do art. 55 do regulamento eleitoral, de
pois de conhecido, pela competente publicação, o resultado dos recursos interpostos. 

Art. 3- As commissões districtaes e municipaes fimccionarão em dias successivos, sem 
exclusão dos domingos e dias de festa nacional, alterados nesta parte os arts. 16 e 39 do regula
mento. 

Art. 4- Fica ampliado a 35 dias o prazo dos trabalhos das commissões districtases no mu
nicípio da capital federal. 

ArL 5^ Não serão incluídos no alistamento pelas commissões districtae os cidadãos alista
dos eleitores em virtude da lei n̂  3.029 de 9 de janeiro de 1881 cujo fallecimento seja de noto-
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ríedade publica ou for affirmado por attestação escripta de três cidadãos com as qualidades de 
eleitor, conhecidos dos membros da commissão. 

Art 6^ Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisório, de 22 de março de 1890,2- da Republica. 

DEODORO DA FONSECA. 
José Cesário de Faria Alvim. 
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DECRETO N2 511, DE 23 DE JUNHO DE 1890 

Manda obso-var o regulamento para a ekição do primeiro Congresso Nacio
nal. 

O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório da Republi
ca dos Estados Unidos do Brazil, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, resol
ve que na eleição do primeiro Congresso Nacional, a que se tem de proceder na conformidade 
do art. l- do decreto n^ 510 de 22 do corrente mez, que publicou a Constituição dos Estados 
Unidos do Brazil, se observem as disposições do regulamento annexo, assignado pelo Dr. José 
Cesário de Faria Alvim, Ministro e Secretario de Estado dos Negócios do Interior. 

Sala das sessões do Govano Provisório, 23 de junho de 1890,2- da Republica 
MANOEL DEODORO DA FONSECA 

José Cesário de Faria Alvim. 

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N^ 511 DESTA DATA 

CAPITULO I 

Dos Cidadãos Elegíveis 

Art 1- São condições de elegibilidade para o Congresso Nacional: 
\- Estar na posse dos direitos de eleitor; 
2- Para a Camará, ter mais de sete annos de cidadão brazileiro; 
3- Para o Senado, ser maior de 35 annos e ter mais de nove de cidadão brazileiro. 
Art. 2- São inelegíveis para o Congresso Nacional: 
\- Os clérigos religiosos regulares e seculares de qualquer confissão; 
2- Os governadores; 
32 Os chefes de policia; 
42 Os commandantes de armas, bem como os demais funccionarios militares que exerce

rem commandos de forças de terra e mar equivalentes ou superiores; 
5n Os commandantes de corpos policiaes; 
6^ Os magistrados, salvo si estiv»'em avulsos a mais de um anno; 
7- Os funccionarios administrativos demissiveis independentemente de sentença. 
Art. 3- Os direitos de cidadão brazileiro só se suspendem ou perdem nos casos seguin

tes: 
§ 1- Suspendem-se esses direitos: 
a) por incapacidade physica ou moral; 
b) por condemnação criminal, enquanto durarem os seus effeitos. 
§22Perdem-se: 
á) por naturalisação em paiz estrangeiro; 
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b) por acceitação de emprego, pensão, condecoração, ou titulo estrangeiro, sem licença do 
Poder Executivo Federal; 

c) por banimento judicial. 
Art 4r Para a eleição do primeiro Congresso não vigorarão as incompatibilidades dos art. 

2-, ns. 2 a 7; mas os excluídos por essa disposição, uma vez eleitos, perderão os seus cargos, sal
vo si pcH° elles optarem, logo que sejam reconhecidos senadores ou deputados. 

CAPITULO n 

Das Eleições 

I-Da eleição em geral 

Art 52 A nomeação dos deputados e senadores será feita por Estados e por eleição popular 
directa, na qual votarão todos os cidadãos qualificados eleitores de conformidade com os decre
tos ns.200 A de 8 de fevereiro, 277 D e 277 E de 22 de março de 1890. 

Paragrapho único. Nos districtos de paz em que, por qualquer circumstancia, não se ti
ver procedido á qualifícação eleitoral na forma dos citados decretos, serão admittidos a vo
tar todos os cidadãos incluídos nas listas da ultima revisão do alistamento effectuado segun
do a lei n̂  3.029 de 9 de janeiro de 1881, fazendo-se por essas listas a chamada dos eleitores. 

ArL 62 No dia 15 de setembro de 1890 se procederá em toda a Republica á eleição geral 
de dq)utados e senadores. 

§ 1- Cada estado dará o numero de deputados seguinte: 

O Estado do Amazonas 2 
O do Pará 7 
O do Maranhão 7 
OdoPiauhy 4 
O do Ceará 10 
O do Rio Grande do Norte 4 
OdaParahyba 5 
O de Pernambuco 17 
O das Alagoas 6 
O de Sergipe 4 
O da Bahia 22 
O do Espirito Santo 2 
O do Rio de Janeiro 17 
O de S. Paulo 22 
O do Paraná 4 
O de Santa Catharina 4 
O do Rio Grande do Sul 16 
O de Minas Ga'aes 37 
O de Goyaz 3 
O de Matto Grosso 2 
O Districto Fedo-al 10 

Total 205 

§ 2- Cada Estado dará três senadores e igual numero o Districto Federal. 
Art. 1- As eleições serão feitas: 
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I. Por distríctos de paz, seja qual for o numero dos eleitores qualificados, comtanto que 
esse numero não exceda a 250. 

n. Por secções de districto de paz, quando o numero de eleitores qualificados exceder a 
250. 

Cada secção, porém, deverá conter pelo menos 50 eleitores. 
Art. 8- Os presidentes das Camarás ou Intendências Municipaes, com a maior antecenden-

cia possível farão a divisão dos distríctos de paz, numerando as secções, e designarão os edifí
cios em que se deverá proceder á eleição. 

Na falta de edifícios públicos, serão designados edifícios particulares, ficando franquea
dos ao publico durante o processo eleitoral. 

Art. 9̂  Logo que o presidente da Camará ou Intendência Municipal fizer a divisão dos dis
tríctos e a designação dos edifícios, tomará públicos estes actos por meio de editaes affixados 
nos lugares convenientes. 

Nesses editaes convidará os cidadãos qualificados afim de darem seus fotos, declarando o 
dia e a hora da eleição e o numero de nomes que o eleitor deverá incluir na cédula para deputa
dos e na cédula para senadores. 

Sempre que for possível, serão os editaes publicados pela imprensa. 
Art. 10. Quando até o dia 10 de setembro não constar designação de edifício feita pelo 

presidente da Camará ou Intendência Municipal, poderá fazel-a qualquer eleitor domiciliado no 
districto ou secção. 

§ 1- Essa designação deverá também ser publicada na forma do artigo antecedente. 
§ 2- A designação assim feita prevalecerá, ainda que depois conste haver sido desginado 

outro edifício pelo presidente da Camará ou Intendência. 

n - Das mesas ekitoraes 

Art 11. Haverá em cada districto em secção de districto uma mesa eleitoral para o recebi
mento, apuração dos votos e mais trabalhos da eleição. 

ArL 12. A mesa eleitoral será constituída e installada na véspera do dia marcado para a 
eleição, devendo os seus membros reunir-se ás 10 horas da manhã no edifício para ella designa
do. 

§ 1- No caso de não installar-se a mesa na vespa'a da eleição terá togar a installação no 
dia seguinte, ás 9 horas da manhã. 

§ 2- O escrivão de paz lavrará incontinente, no livro próprio, a acta da prganisação da 
mesa. 

Na falta do escrivão de paz, será elle substituído pelo escrivão da subdelegada de policia 
ou pcn* um cidadão nomeado ad hoc pelo presidente da mesa. 

§ 3- A acta deverá mencionar os nomes dos membros da mesa que se acharem presen
tes e dos que tiverem deixado de comparecer, bem assim todas as occurrencias que se verifi
carem. 

Seta assignada pelo presidente e mais membros, e, no caso de algum deixar de assignar, 
declarar-se-ha o motivo. 

Art. 13. A mesa se comporá: 
No districto de paz, sede do município, do presidente da Camará ou Intendência Munici

pal como presidente, de dous membros desta corporação e dous cidadãos eleitores, todos por 
elle designados; 

Nos outros distríctos de paz e nas respectivas secções, de um presidente e de quatro cida
dãos eleitores, designados todos pelo presidente da Camará ou Intendência 

Art 14. As designações de que trata o artigo antecedente serão feitas trínta dias antes da 
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eleição publicadas pOT edital e pela imprensa, onde a houver, e communicadas por officio aos ci
dadãos nomeados. 

ArL 15. Os cidadãos designados para formar as mesas eleitoraes que por qualquer motivo 
não puderem comparecer deverão participar o seu impedimento ao presidente da Camará ou In
tendência até ás 3 horas da tarde da véspera do dia da eleição. 

O referido presidente providenciará sem demora sobre a substituição. 
ArL 16. Si até a hora em que devam começar os trabalhos eleitoraes não houver communi-

cação dos nomes dos eleitores designados pelo presidente da Camará ou Intendência para subs
tituir os membros da mesa impedidos, serão elles substituídos pela forma seguinte: 

O presidente pelo mesario mais idoso; 
Os outros membros por cidadãos eleitores designados pelo presidente. 
Art. 17. Ao cidadão que houver de presidir a mesa eleitoral conçete decidir sobre os inci

dentes e duvidas que se suscitarem antes de constituídas a mesa. 
Desde, porém, que seja esta constituída, as duvidas serão resolvidas pelo modo estabeleci

do no arL 49. 
Qualquer membro da mesa pôde fazer inserir na acta o seu voto especial, com a declara

ção dos motivos. 

m - Do processo da eleição 

ArL 18.0 presidente da Camará ou Intendência Municipal, sempre que íot possível, vinte 
dias antes do designado para a eleição, fará extrair do alistamento geral do município e remetter 
aos presidentes das mesas eleitoraes cópia da parte do mesmo alistamento relativa aos respecti
vos districtos de paz e secções. 

ArL 19. A remessa da cópia do alistamento será feita pelo correio sob registro, devendo o 
seu recebimento ser accusado pelo presidente da mesa, no prazo de 48 horas. 

No caso de não haver agencia de correio, a remessa se fará por official de justiça, agente 
policial ou por qualquer emissário da confiança do presidente da Camará ou Intendência Muni
cipal. 

ArL 20. Quando até ao dia 8 de setembro não tiver o presidente da mesa recebido a cópia 
do alistamento, deverá requisital-a ao secretario da Camará ou Intendência Municipal, o qual sa
tisfará a requisição no prazo improrogavel de três dias. 

Para obtenção da dita cópia, o presidente da mesa poderá recorrer indistinctamente ao juiz 
de direito ou ao juiz municipal, ou a quem suas vezes fizer. 

ArL 21. No dia e no edifício designados para a eleição, reunida a mesa eleitoral, começa
rão os trabalhos ás 10 horas da manhã. 

ArL 22. Não se podendo realizar a installação da mesa até ás 10 horas do dia da eleição, 
não terá esta logar no distrícto ou secção. 

Também não haverá eleição no distrícto de paz ou secção em que ella não se puder effec-
tuar no dia e hora marcados. 

ArL 23. O presidente occupará a cabeceira da mesa, e de utn e de outro lado tomarão as
sento os demais mesarios. 

ArL 24. O presidente designará dentre os mesarios um para servir de secretario e outro 
para fazer a chamada dos eleitores. 

ArL 25. O presidente ordenará a chamada, a que se procederá pela cópia parcial do alista
mento, observado o disposto no art.18 e no paragrapho único do art. 5 .̂ 

Haverá uma chamada somente. 
ArL 26. Far-se-ha a chamada dos eleitores segundo a ordem dos quarteirões e a em que os 

seus nomes se acharem lançados na lista. 
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Art. 27. O eleitor não será admittido a votar sem apresentar o seu titulo e, exhibindo-o, em 
caso algum lhe será vedado votar. 

Art. 28. Não poderá a mesa entrar na laprcàação da identidade do eleitor que exhibir titulo. 
Si reconhecer ser falso o titulo ^resentado, ou verificar pertencer a outro eleitor, ausente 

ou fallecido, tomará em separado o voto do portador. 
Si outro eleitor reclamar, allegando pertencer-lhe o título, e exhibir certidão de seu alista

mento passada por funccionario competente, proceder-se-ha do mesmo modo em relação ao 
eleitor reclamante. 

O titulo impugnado e quaesquer documentos apresentados ficarão em poder da mesa, para 
serem remettidos ao juiz criminal. 

ArL 29. O eleitor chamado depositará por si mesmo as cédulas na uma, que estará no es
paço reservado á mesa e separado do recinto destinado á assembléa 

A uma consCTva-se-ha fechada a chave. 
Na sua parte superior haverá uma pequena abertura por onde possa passar uma cédula de 

cada vez. 
ArL 30. As cédulas conta'ão o voto lançado em papel commumente usado na escrípta e 

poderão ser impressas. 
As cédulas para deputados conterão tantos nomes quantos fcn-em os deputados que o Dis-

tricto Federal ou o Estado tenha de enviar ao Congresso e levarão o rotulo - para deputados. 
As cédulas para senadores conterão tres nomes e levarão o rotulo -para senadores. 
Tanto umas como outras cédulas s«'ão fechadas. 
ArL 31. É vedado á mesa fazer quaesquer averiguações sobre as cédulas; ao recebel-as, 

apenas poderá observar ao eleiíCH" que a sua cédula não está fechada ou que falta-lhe o rotulo. 
Art. 32. Lançadas as cédulas, uma após outra, na uma, o eleitor assignará o seu nome em 

livro para esse fim destinado. 
Esse livro, fornecido pela Camará ou Intendência Municipal, será aberto, encerrado, rubri

cado e numerado pelo respectivo presidente, ou pelo vereador ou intendente por elle designado. 
No caso de não saber ou não poder o eleitor escrever o seu nome, escreverá em seu logar 

outro p<n' elle indicado e convidado pelo presidente da niesa, o que deverá constar da acta. 
ArL 33. Terminada a votação, e logo após a assignatura do ultimo eleitor, a mesa fará la

vrar e assignará um termo em que se declare o numero de eleitores inscriptos no livro. 
O livro das assignaturas dos eleitores sa'á, com os demais concertentes á eleição, remetti-

do á Camará ou Intendência Municipal. 
ArL 34.0 eleitor que não estiver presente á chamada, será não obstante, admittido a votar, 

si comparecer antes de ter assignado o nome no livro o eleitor chamado logo depois delle, e vo
tará em seguida a este. 

ArL 35. Serão também admitidos a votar os eleitores que comparecerem depois de finda a 
chamada, comtanto que ainda não tenha sido abola a uma. 

Nessa occasião votarão os que compuz»'em a mesa eleitoral e não tiverem seus nomes 
contenq)lados na lista da chamada, por se achar o districto dividido em secções. 

ArL 36. Findo o recebimento das cédulas, serão contadas e separadas as referentes a cada 
eleição. Em seguida o presidente designará um mesario para proceder á leitura delias, e declara
rá em alta voz que vai ter logar a apuração. 

Apurar-se-hão, conforme o rótulo, primeiramente as cédulas para deputados e depois para 
senadores. 

ArL 37. O presidente dividirá as letras do alphabeto pelos outros mesarios. Cada um delles 
irá escrevendo na sua relação os nomes dos cidadãos votados e o numero de votos por algaris
mos successivos da numeração natural, de sorte que o ultimo numero correspondente a cada 
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nome mostre a totalidade dos votos obtidos, e publicará em voz alta os números á medida que se 
for escrevendo. 

ArL 38. Serão i^uradas: 
1- As cédulas em que se encontrar numero de nomes inferiores ao que deverem conter; 
22 As que contiverem numero superior, desprezando-se porém, os nomes excedentes na 

ordem em que estiverem collocados; 
3- As que não se acharem fechadas. 
Art. 39. Apurar-se-hão em separado: 
12 As cédulas assignadas, as marcadas interior ou exteriormente, e as que forem escriptas 

em papel não commum; 
2- As em que o nome de algum dos cidadãos votados estiver alterado por troca, augmento 

ou suppressão do sobrenome ou appellido. 
ArL 40. Não serão apuradas: 
1- As que contiverem nome riscado, alterado ou substituído; 
2- As que estiverem juntas dentro de um só invólucro, sejam todas escriptas em papeis se

parados, ou delias no próprio invólucro; 
32 As que contiverem sob o mesmo invólucro nomes para deputados e para senadores; 
42 As que não se acharem rotuladas; 
52 As que contiverem declaração contraria á do rotulo. 
ArL 41 As cédulas de que tratam os arts. 39 e 40, assim como os seus invólucros, serão 

rubricadas pelo presidente da mesa e remettidas, com a cópia da acta, ao Ministério do Inte
rior. 

ArL 42. Concluída a leitura das cédulas, immediatamente o secretario da mesa formará 
das relações parciaes uma lista geral, contendo os nomes de todos os cidadãos votados, segundo 
a ordem do numero dos votos desde o máximo até o minimo, publicará em voz alta os nomes 
votados e o numero dos votos obtidos. 

O presidente mandará incontinenti publicar a referida lista por edital affixado na porta do 
edifício e, si for possível, também pela imprensa. 

ArL 43. Em seguida lavrar-se-ha, também em livro próprio, a acta da eleição, a qual será 
assignada pela mesa e pelos eleitores que o desejarem. 

Em presença da mesa serão queimadas as cédulas, exepto as que, na forma do arL 41, de
vam ser remettidas ao Ministério do Interior. 

ArL 44. Na acta será transcrípta a lista geral dos nomes dos cidadãos votados, com o nu
mero de votos de cada um, sendo escriptos os números em letra alphabetica. 

§ 12 Da acta constarão: 
12 O dia da eleição e a hora do seu começo; 
22 Os nomes dos eleitores que não compareceram; 
32 O numero de cédulas recebidas e apuradas promiscuamente para cada eleição; 
42 O numero das recebidas e apuradas em separado, com declaração dos motivos, os no

mes dos cidadãos votados e, no caso do art. 28, os das pessoas que as entregaram; 
52 Os nomes dos membros da mesa que deixaram de assignar a acta, com declaração dos 

motivos; 
62 Quaesquer ocunencias havidas. 
§ ^ No caso de deixarem de assignar a acta os quatros membros da mesa, será suprida 

esta falta pela forma indicada no art. 16. 
§ 32 O presidente da mesa ou qualquer dos mesarios poderá, na acta, assignar-se vencido. 
§ 42 A acta será transcripta immediatamente no livro de notas do tabellião ou do escrivão 

de paz, assignando-a a mesa e os eleitores que quízerem. 
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§ 52 o tabellião ou escrivão de paz é obrigado a dar sem demora translado ou certidão a 
quem o pedir. 

ArL 45. É pamettido a qualquo' eleitor do districto ou secção offerecer protesto por escri
to e assignado, relativamente ao processo eleitoral. 

O protesto será rubricado pela mesa que podCTá contraprotestar, caso julgue conveniente, 
appensando-se os papeis a cópia da acta que, em virtude do disposto no artigo seguinte, deverá 
ser extrahida e remettida ao Ministério do Interior. 

Na acta se mencionará simplesmente a apresentação do protesto. 
An. 46. A mesa eleitoral fará extrahir quatro cópias da acta e das assignaturas dos eleito

res lançadas no livro competente. 
Essas cópias, assignadas pela mesa e concertadas por tabellião ou escrivão de paz, serão 

enviadas: uma ao Ministério do Interior; uma á secretaria da Camará dos Deputados e outra á 
secretaria do Senado e uma finalmente ao presidente da Camará ou Intendência Municipal com
petente para apuração nos tomos do arL 53. 

Acompanharão as referidas cópias as das actas da formação das respectivas mesas eleito-
raes. 

Art 47. A mesa funccionará em logar separado, por uma divisão, do recinto franqueado aos 
eleitores, mas será coUocada de modo que possam estes inspeccionar e fiscalizar os trabalhos. 

Dentro do espaço em que funccionar a mesa só entrarão os eleitores á medida que forem 
chamadas para votar. 

ArL 48. O presidente da mesa eleitoral deverá; 
1- Dirigir os trabalhos e regular a discussão das questões que se suscitarem; 
2- Regular a policia no recinto da assembléa chamando á ordem os que pertubarem, 

fazendo retirar os que injuriarem os membros da mesa ou algum dos assistentes, mandando 
lavrar, quando necessário, qualquer auto na forma da lei, e remettendo-o á autoridade com
petente; 

3- Fazer sahir os que estiverem munidos de armas, mandando lavrar o competente 
auto; 

42 No caso de ofíensa physica, praticada no recinto eleitoral, contra quem quer que seja, 
prender o offensor, fazendo-o apresentar, com o auto respectivo, á autoridade competente para o 
procedimento legal; 

52 Requisitar providencias, por escripto ou va'balmente, á autoridade competente no inte
resse da manutenção da ordem. 

ArL 49. As questões referentes aos trabalhos eleitoraes SCTão' resolvidas pela maioria de 
votos dos membros da mesa. O presidente votará em primeiro logar. 

Só poderão suscitar taes questões e intervir na discussão os membros da mesa e os eleito
res do respectivo districto ou secção, consentindo a mesa. 

Não serão admittidas discussões prolongadas. 
ArL 50. O presidente e os outros membros da mesa eleitoral, em caso de falta ou impedi

mento durante os trabalhos da eleição, serão substituidos pela forma indicada no art. 16. 
ArL 51. A eleição não pôde ser interrompida e a votação deverá ficar terminada até ás 7 

horas da noite. 
Poderão, porém, os trabalhos da apuração dos votos e escripturação da acta prolongar-se, 

sem interrupção, até se concluirem, ainda que se tome preciso entrar pelo dia seguinte. 
Art. 52. E expressamente prohibida a presença de fcHça publica dentro do edifício em que se 

proceder á eleição ou em suas immediações salvo a reguisição pw escripto do presidente ou da 
maioria da mesa, para restabelecer a ordem, no caso de conflicto entre os eleitores ou assisten
tes. 
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IV - Da apuração geral dos votos 

ArL 53. Compete á intendência Municipal da Capital Federal quanto á eleição do Districto 
Federal, e ás Camarás ou Intendências das capitães dos Estados quando ás eleições nelles reali
zadas, a furacão geral dos votos constantes das authenticas remettidas pelas mesas eleitoraes. 

A apuração terá logar dentro de trinta dias contados do da eleição. 
§ 1- O dia e hora da apuração serão publicados por edital, e, sempre que for possível, pela 

imprensa, com antecedência pelo menos de três dias. 
§ 22 Seja qual for o numero das authenticas recebidas, a apuração deverá realizar-se até ao 

trigésimo dia contado da data da eleição. 
Qualquer eleitor poderá apresentar as actas que faltarem, e por ellas será feita a apuração, 

caso não haja duvida sobre sua authenticidade. 
Art 54. Intervirão no acto da apuração os vereadores ou intendentes, ainda mesmo que não 

estejam no exercício de suas funcções ou se achem suspensos em virtude de pronuncia. 
Não poderão intervir: 
1- Os que se acharem presos por effeito de pronuncia; 
!?• Os que estiverem condemnados por sentença passada em julgado. 
Art 55. No dia designado e annunciado reunir-se-ha a Camará ou Intendência ás 10 horas 

da manhã e o respectivo presidente, verificando em presença dos circumstantes o estado dos of-
ficios que contiverem as authenticas, os fará abrir e mandará contar o numero destas, consignan-
do-o na acta 

Immediatamente proceder-se-ha á apuração com os vereadores ou intendentes presentes, 
constituído estes a maioria da Camará ou Intendência. 

O presidente designará um vereador ou intendente para em sua presença proceder á leitura 
das authenticas. 

Em seguida dividirá, as letras do alphabeto pelos demais membros, cada um dos quaes irá 
escrevendo em sua relação os nomes dos cidadãos votados e o numero de votos por algaris
mos successivos da numeração natural, de sorte que o ultimo numero de cada nome indique 
a totalidade dos votos obtidos, e publicará em voz alta os números; á medida que os for es
crevendo. 

Alt 56. Quando, por falta ou impedimento de membros da Camará ou Intendência, ou por 
qualquer outra causa, não puda° ter logar a apuração no dia designado, o presidente transferirá o acto 
para o dia seguinte, fazenda publico o adiamento pw editaes e pela inpiensa, sendo possível. 

Si ainda nesse dia não se puder, por igual motivo, realizar, marcará outro dia convocando, 
para prefazer a maioria da Camará, os immediatos em votos que forem necessários, ou dando 
conhecimento do facto ao Ministro do Intaior no Districto Federal ou ao governador nos Esta
dos, para que nomeie substitutos aos membros da Intendência impedidos. 

Art 57. Na apuração a Camará ou a Intendência Municipal imitar-se-ha a fazer a somma 
dos votos constantes de todas as authenticas recebidas e em caso algum poderá entrar na apre
ciação da organisação das mesas para o fim de deixar de sommar os votos constantes das mes
mas authenticas. 

Quando, porém, julgar que alguma authentica proveio de mesa organisada com infracção 
deste regulamento, deverá inserir na acta todas as declarações tendentes a esclarecer o facto, 
mencionado os nomes dos cidadãos votados e o numero de votos que lhe tiverem cabido, cons
tantes da authentica. 

Iguaes declarações se farão no caso de duplicatas. 
Art 58. Os votos que, segundo as authenticas, tiverem sido tomadas em separado pelas 

mesas eleitoraes, não serão computados na somma. 
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Serão, não obstante, especificadamente mencionados na acta da apuração geral. 
Art. 59. Terminada a apuração, o secretario da Camará ou Intendência publicará imme-

diatamente os nomes dos cidadãos votados e o numero dos votos, organisando uma lista geral, 
desde o maior até ao menor numero. 

ATL 60. Será, em seguida, lavrada uma acta minuciosa, na qual se mencionarão os nomes 
dos cidadãos votados para deputados e senadores, o numero dos votos que obtiveram desde o 
máximo até o minimo, bem assim todas as occurrencias que se deram, e as representações, re
clamações ou protestos apresentados por escripto por parte de qualquer eleitor. 

Essa acta será assignada por todos os membros da Camará ou Intendência que tiverem 
comparecido. 

Art 61. Da acta extrahirá o secretario da Camará ou Intendência as cópias necessárias 
para serem remettidas: uma ao Ministério do Interior, uma á secretaria da Camará dos Deputa
dos e outra á secretaria do Senado e uma a cada um dos deputados e senadores eleitos, para lhes 
servir de diploma. 

Serão aconçanhadas de officios assignados pelo presidente da Camará ou Intendência. 
Art. 62. Decidirá da eleição a pluralidade relativa de votos, sendo declarados eleitos os 

votados para deputados, que tiverem maioria de votos successivamente até o numero que o Es
tado ou do Discricto Federal dever eleger, dos três mais votados para senadores. 

ArL 63. No caso de empate na apuração dos votos, de modo que não se possa q>plicar a 
regra do art. 62, decidirá a sorte. 

O sorteamento será annunciado por editaes, com antecedência de 24 horas, e realizar-se-
ha com a maior publicidade, afim de que assistam, querendo, os interessados. 

As cédulas deverão ser extrahidas da uma por um menor que não tenha mais de 7 annos 
de idade e lidas em voz alta, sendo apresentadas a qualquer cidadão que o exigir. 

O diploma será remettido ao deputado designado pela sorte. 

CAPITULO ra 

Disposições Penaes 

Art. 64. Além das penas em que, incorraem nos tomos da legislação commum, serão admi
nistrativamente multados pelas transgressões ou omissões do disposto no presente regulamento, na 
parte que lhes tocar: 

§ 1- Pelo Ministro do Intoior, na Capital Federal e pelos governadores, nos Estados: 
I. As Camarás ou Intendências Municipaes das c^itaes dos Estados ou a do Districto Fedodl, 

flinccionando como apuradoras das authenticas, na quantia de 800$ a 1:600$, rqjaitidamente pelos 
seus membros; 

n. Os presidentes das Camarás ou Intendências, quanto ás obrigações que lhes são paiticula-
mente impostas por este regulamento, na quantia de 400$ a 800$000; 

m. As mesas eleitoraes, na quantia de 400$ a 800$, rq)artidamente pelos seus membros; 
rv. Os presidentes das mesas eleitoraes, quanto ás suas obrigações especiaes, na quantia de 

200$a400$000; 
V. A Camará ou Intendência Municipal, na quantia de 500$ a 1:000$, repartidamente pelos 

seus membros. 
§ ^ Pelas Camarás ou Intendências apuradoras: 
I. Os VCTeadores ou intendentes que sem motivo justificado, deixarem de conçarecCT ou recu

sarem assignar as actas, na quantia de 200$ a 400$000; 
n. O secretario que não cunçrir as ordens da Camará ou Intendência apuradraa, na quantia de 

100$a200$000. 
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§ 3̂  Pelas mesas eleitoraes: 
I. Os cidadãos convocados para a formação delias, que, sem motivo justificado, 

deixarem de comparecer e quando, tendo motivo, deixarem de communical-o, na quantia 
de 100$ a 200$000; 

n. Os membros das mesas que sem motivo justificado, se ausentarem ou não quizerem as-
signar as actas, na quantia de 60$ a 120$000; 

in. Os tabelliães, escrivães de paz, officiaes de justiça chamados para qualquer serviço 
eleitoral, na quantia de 20$ a 80$000. 

§ 42 Pelos juizes de direito: 
I. O individuo que, com o titulo eleitoral de outrem, votar ou pretender votar, na quantia 

de300$a600$000. 
Na mesma pena incorrerá o eleitor que concorrer para esta fraude fornecendo seu titulo; 
n. O eleitor que por mais de uma vez votar na mesma eleição, prevalecendo-se de alista

mento duplo, na quantia de 100$ a 200$000; 
in. O que impedir ou obstar de qualquer modo a reunião da mesa eleitoral, da Camará ou 

Intendência apuradora, na quantia de 500$ a 1:000$000; 
rV. O individuo que se apresentar munido de armas offensivas de qualquer natureza, nas 

reuniões das mesas eleitoraes, durante a eleição e nas reuniões das Camarás ou Intendências 
aparadoras, ainda que delias não faça uso, na quantia de 100$ a 200$000; 

Si as trouxer occultas, as penas serão dobradas; 
V. O que violar por qualquer modo o escrutínio; rasgar ou inutilisar os livros e papeis re

lativos á eleição ou apuração, na quantia de 500$ a 1:000$000; 
VI. O que occultar, extraviar, subtrahir ou inutilisar titulo de eleitor, impedindo-o destarte 

de votar, na quantia de 100$ a 200$000; 
Vn. O que tomar parte em mesa. Camará ou Intendência apuradora illegitimas ou concor

rer para a sua formação, na quantia de 300$ a 600$000. 
Art 65. Das multas impostas, na conformidade deste regulamento, pela Camará ou Inten

dência apuradora e pelas mesas eleitoraes caberá recurso para o juiz de direito; das impostas por 
esta autoridade, para a Relação do districto. 

O recurso em ambos os casos terá apenas effeito devolutivo. 
Art 66. As multas estabelecidas neste regulamento farão parte da renda municipal do mu

nicípio em que residir o multado e serão cobradas executivamente, na forma do decreto n̂  360 
de 26 de abril de 1890. 

CAPITULO IV 

Disposições Geraes 

Art 67. Aos cidadãos eleitos para o primeiro Congresso entendem-se conferidos podres es-
peciaes para exprimir a vontade nacional acerca da Constituição publicada pelo decreto n̂  510 de 22 
de junho corrente, bem como para elego" o primeiro Presidente e Vice-Presidente da Republica. 

Art 68. Durante o exercício legislativo cessa o de outra qualquer fiincção. 
Art 69. As Camarás ou Intendências Municipaes incumbe o fornecimento de livros, umas e 

mais objectos necessários para a eleição e a prq)aração dos edifícios em que ella tiver de realizar-se. 
A importância das depezas correrá por conta do Estado respectivo ou do Governo Federal, 

quanto á Camará ou Intendência fallecerem os precisos recursos. 
Paragrapho único. Na falta de livros fornecidos pela Camará ou Intendência, nos logares 

em que for isso possivel, servirão os livros existentes - organisados de conformidades com a lei 
n2 3.029 de 9 de janeiro de 1881 e o regulamento n̂  8.213 de 13 de agosto de 1882. 
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Art 70. São applicaveis aos trabalhos eleitoraes as disposições dos arts. 76 e 79 do regula
mento annexo ao decreto v^ 200 a de 8 de fevereiro de 1890. 

Art 71. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 23 de junho de 1890. 

José Cesário de Faria Alvim. 
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DECRETO W 648, DE 9 DE AGOSTO DE 1890 

Providencia para que possam exercer o direito de voto os cidadãos quali-
fkados eleitores em virtude da lei n- 3.029 de 9 de janeiro de 1881 que não te
nham sido incluídos no recente alistamento deitoraL 

O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório da Republi
ca dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, de
creta: 

Art. 1- Os cidadãos qualificados eleitores em virtude da lei n̂  3.029 de 9 de janeiro de 
1881 que, não obstante o disposto no art. 69 do regulamento anexo ao decreto n̂  200. A de 8 de 
fevereiro do corrente anno, tenham deixado de ser incluídos no recente alistamento a que se pro
cedeu de conformidade com o citado regulamento, serão admittidos a votar, exhibindo os res
pectivos títulos, perante a mesa eleitoral do distrícto de paz ou secção que comprehender o quar
teirão onde se achavam alistados, segundo as declarações constantes dos mesmos títulos;' salvo 
si tiverem perdido os direitos políticos ou delles estiverem suspensos por alguma das causas es
pecificadas no art. 71 da Constituição publicada com o decreto n̂  510 de 22 de junho ultimo e 
no art. 3^ do regulamento a que se refere o decreto n̂  511 de 23 do mesmo mes. 

ArL 2- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisório, 9 de agosto de 1890,2- da Republica. 

MANOEL DEODORO DA FONSECA. 
José Cesário de Faria Alvim. 
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DECRETO N^ 663, DE 14 DE AGOSTO DE 1890 

Addita providencias rdativas ao processo da eleição do primeiro Con
gresso Nacional. 

O Generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório da Republi
ca dos Estados Unidos do Brazil, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, de
creta: 

ArL 1- Em cada districto o 1-juiz de paz e o immediato em votos ao 4̂  juiz de paz fiscali
zarão os trabalhos da mesa eleitoral. 

§ 1- Si o districto estiver dividido em secções, o juiz de paz servirá na secção em que tiver 
de votar e nomeará tantos cidadão quantas forem as outras secções para fiscalizarem cada um os 
trabalhos de uma mesa eleitoral. 

Do mesmo modo procederá o immediato em votos ao 4̂  juiz de paz. 
§ 2- As attríbuições de que trata este decreto serão exercidas: na falta do 1-juiz de paz, 

pelo outros juizes de paz, segundo a ordem da sua votação; e na falta do immediato em votos ao 
42 juiz de paz, pelos outro immediatos, guardada a mesma ordem. 

§ 3- Nos districtos em que não se tiver procedido á eleição de juizes de paz, ou no caso de 
falta absoluta dos eleitos e seus immediatos em votos, as mencionadas funcções competem aos 
juizes de paz e seus immediatos do quatríennio anterior. 

§ 42 Só poderão ser nomeados fiscaes cidadãos que sejam eleitores e estejam no gozo de 
seus direitos politico, devendo ser escolhidos os de cada mesa eleitoral dentre os cidadãos que 
perante ella tenham de votar. 

§ 52 A communicação dos nomes dos cidadãos que teem de fiscalizar os trabalhos de cada 
mesa eleitoral devera ser feita por escripto ao respectivo presidente por occasião da installação 
da mesa 

Da acta que se lavrar deverão constar os nomes dos fiscaes. 
§ 6̂  O numero de fiscaes não poderá exceder a dous para cada mesa eleitoral. 
§ 7- A falta da nomeação de fiscaes ou do comparecimento destes não impede os traba

lhos das mesas eleitoraes. 
§ 8- Os fiscaes terão assento nas mesas eleitoraes e assignarão as actas. 
Nas questões que propuzerem, ou se suscitarem acerca do processo da eleição nos termos 

do arL 49 do regulamento annexo ao decreto n̂  511 de 23 de junho ultimo, não terão voto deli
berativo, podendo todavia intervir na discussão. 

Art 2- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisório, 15 de agosto de 1890, 2- da Republica. 

MANOEL DEODORO DA FONSECA 
José Cesário de Faria Alvin 

390 



DECRETO N2 802, DE 4 OUTUBRO DE 1890 

Providenda sobre a convocação das Assembléas Legislativas dos Estados 
e estabdecer o processo para a respectiva eleição. 

O Generalíssimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório da Republi
ca dos Estados Unidos do Brazil, constituído pelo Exercito e Armada, em nome da Nação: 

Considerando que a organização constitucional dos Estados é o complemento necessário 
do regime formulado na Constituição Federal de 22 de junho; 

Considerando que, ainda depois de adoptado pelo futuro Congresso esse pacto constitu
cional, não teremos estabelecido a legalidade nelle prescripta, emquanto os vários Estados não 
possuírem as suas respectivas constituições; 

Considerando que antes desse facto será impossível ao próximo Congresso Nacional 
formular as leis orgânicas do paiz e até o orçamento normal da Republica, visto como a esti
mação dos recursos e obrigações federaes presuppõe estabelecida a dicriminação precisa en
tre a administração, judicatura, as rendas dos Estados e a renda, a magistratura, a adminis
tração geral; 

Considerando, portanto, que o Congresso não poderá naturalmente entrar no exercício de 
suas funcções ordinárias, depois de desepenhada o seu mandato constituinte, emquanto se não 
houverem reunido as constituintes dos Estados e decretado as suas constituições; 

Considerando, pois, que uma vez approvada a Constituição e eleitos os margistrados su
premos da Republica, o próximo vindouro Congresso determinará o adiamento de suas sessões 
até que se promulguem as constituições dos Estados; 

Considerando, por consequência a necessidade urgente de accelerar esse trabalho de orga
nização local, afim de que o Congresso Nacional, ainda no meiado de 1891, coníiece a fiinccio-
nar ordinariamente, no execicio regular do poder legislativo, como Camará e Senado; 

Decreta: 
Art 1- Os Governadores dos Estados convocarão as respctivas assembléas legislativas até 

abril de 1891, fixado-lhes data para a eleição e para a abertura, de modo que entre a primeira e a 
segunda medeiem, pelo menos, 30 dias. 

Art. 2^ Essas assembléas receberão dos eleitores poderes especiaes para approvar as cons
tituições dos Estados, assim como para eleger os Governadores Vice-Govemadores, que houve
rem de servir no primeiro periodo administrativo. 

Art. 3- Os Governadores actuaes promulgarão, em cada Estado, a sua constituição, de
pendente da approvação ulterior da respctiva assemblea legislativa, mas posta em vigor desde 
logo quanto á composição dessa assemblea e suas funcções constituintes. 

Art 42 Em cada Estado a primeira assemblea legislativa organiza-se-ha, segundo a Consti
tuição antenomente promulgada, com uma ou duas camarás e o numero de representantes que 
ella determinar. 
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ArL 5- Concluídas as fiincções constituintes pela approvação da lei constitucional e elei
ção dos Governadores e Vice-Governadores, entrarão as assembléas legislativas a deliberar 
como legislatura ordinárias pelo tempo de suas sessões. 

ArL 6̂  As condições de elegibilidade para essas assembléas serão as que prescrever a 
Constituição de cada Estado, comtanto que não contravenham ao determinado na Constituição 
Federal. 

ArL 7- Na primeira eleição das assembléas legislativas serão observadas as disposições do 
decreto n̂  511 de 23 de junho de 1890, com as modifícações aqui estatuídas, e votarão como 
eleitores os cidadãos habilitados na qualificação actual em comformidade do decreto n̂  200 A 
de 8 de fevereiro e 277 D de 22 de março de 1890. 

§ 1- A mesa eleitoral fará extrahir tres cópias da acta da eleição, que serão enviadas: uma 
ao Governador, outra á secretaria da assembléa legislativa, e a terceira, para a apuração, ao Pre
sidente da Camará ou Intendência Municipal da capital do Estado. 

§ 2̂  Não se exige que a essas cópias acompanhe a das assignaíuras dos eleitores firmadas 
no livro competente, nem que se inclua na acta a designação nominal dos que não comparece
rem. 

§ 3- Concluindo o recolhimento dos votos, o presidente da mesa eleitoral poderá nomear 
mais dous eleitores da secção respectiva para coadjuvarem os mesarios nos trabalhos da apura
ção das cédulas e trasladação das actas. 

ArL Sn Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisório, 4 de outubro de 1890,2^ da Republica. 

MANUEL DEODORO DA FONCECA. 
José Cesário de Faria Alvim. 
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DECRETO N21.189, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1890 

Dá providencias relativamente à primeira eleição das assembléas legisla
tivas dos Estados. 

O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisório, da Republi
ca dos Estados Unidos do Brazil, tendo em consideração o que representou o Ministro e Secreta
rio de Estado dos Negócios do Interior sobre a conveniência de facilitar, na eleição das assem
bléas legislativas dos Estados, o trabalho a cargo das mesas eleitoraes e das Camarás ou Inten
dências apurad(S'as, e com relação á necessidade de algumas providencias tendentes a melhor 
assegurar a regularidade do processo eleitoral, decreta: 

ArL l- Na primeira eleição das assembléas legislativas dos Estados serão observadas as 
disposições do regulamento annexo ao decreto n̂  511 de 23 de junho de 1890, com as modifica
ções estatuídas no art. 7- do Decreto n̂  802, de 4 de outubro ultimo, e mais as seguintes: 

§ 1° As eleições se farão: 
I. Por districto de paz, seja qual for o numero de eleitores qualificados, comtanto que não 

exceda a 150; 
n. Por secção de districto de paz, quando o numero de eleitores qualificados exceder a 150. 
Cada secção, pwém, devCTá contar pelo menos 30 eleitores. 
§ ^ A mesa eleitoral fará extrahir três cópias authenticas da acta da eleição, as quaes se

rão enviadas: uma á Camará ou Intendência do município, outra á Camará ou Intendência da ca
pital do Estado, e a terceira á secretaria da assembléa legislativa. 

É dispensada a remessa de cópia da acta ao Governador. 
§ 32 Pelas cópias authenticas que lhe fwem remettidas a Camará ou Intendência do muni

cípio fará a apuração das eleições realizadas nos respectivos districtos de paz ou secções de dis
tricto, observadas, no que for applicavel, as disposições dos arts. 53 a 60 do citado regulamento. 

A esta apuração proceder-se-ha dentro de dez dias contados do da eleição. 
Da acta que se lavrar serão extrahidas três cópias authenticas e remettidas: uma á Camará 

ou Intendência Municipal da coitai, outra ao Governador do Estado e a terceira á secretaria da 
assembléa legislativa. 

§ 42 A Camará ou Intendência da coitai procedCTá á apuração gCTal da eleição pelas có
pias authenticas das actas das apurações parciaes feitas pelas Camarás ou Intendências dos mu
nicípios, recorrendo, em caso de duvida ou falta, ou quando não as tenha recebido a tempo, ás 
das actas eleitoraes. 

Esta apuração realizar-se-ha dentro de 40 dias contados da data da eleição. 
§ 5̂  Quando os trabalhos da apuração pela Camará ou Intendência do município ou da ca

pital não puderem ficar concluídos no mesmo dia, poderão continuar nos seguintes, lavrando-se 
cada dia, em que forem suspensos termo donde conste quaes as authenticas apuradas. Na acta 
que lavrar afinal será incluído, em resumo, o conteúdo de todos os termos. 
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§ 62 Na falta de tabellião ou escrivão de paz para os actos de que tratam os arts. 12, § 2-, 
44, §§ 42 e 5 ,̂ e a 2* parte do art. 46 do mencionado regulamento, servirão o escrivão da subde-
legacia de policia ou cidadãos; com as qualidades de eleitor, nomeados ad hoc pelo presidente 
da mesa eleitoral. 

ArL 2- Os Governadores dos Estados fixarão a data para a eleição das respectivas assem
bléas legislativas de modo que entre essa data e a da abertura das mesmas assembléas medeiem 
pelo menos SO dias. 

ArL 32 Somente aos juizes de paz eleitos e seus immediatos em votos cabe fiscalizar e no
mear cidadãos que fiscalizem os trabalhos das mesas eleitoraes nos termos do Decreto n̂  663, 
de 15 de agosto do corrente anno, subsistindo para esse effeito a divisão dos districtos de paz em 
vigor a 15 de setembro ultimo. 

ArL 42 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Governo Provisório, 20 de dezembro de 1890, 2̂  da Republica. 

MANOEL DEODORO DA FONSECA 
José Cesário de Faria Alvim. 
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CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

- 24 DE FEVEREIRO DE 1891 -

Nós os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte, para orga
nizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte: 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

TÍTULO I 

Da Organização Federal 

Disposições Preliminares 

Art. l- A Nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a 
República Federativa proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua 
e indissolúvel das suas antigas províncias, em Estados Unidos do Brasil. 

SEÇÃOI 

Do Poder Legislativo 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art 16. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presi
dente da República 

§ 1- O Congresso Nacional compõe-se de dois ramos: a Câmara dos Deputados e o Sena
do. 

§ 2- A eleição para Senadores e Deputados far-se-á simultaneamente em todo o país. 
§ 3- Ninguém pode ser, ao mesmo tempo. Deputado e Senador. 
ArL 17. O Congresso reunir-se-á na Capital Federal, independentemente de convocação, a 

3 de maio de cada ano, se a lei não designar outro dia, e funcionará quatro meses da data de 
abertura; podendo ter prorrogado, adiado ou convocado extra(H'dinariainente. 

§ 1- Só ao Congresso compete deliberar sobre a prorrogação e adiamento de suas sessões. 
§ 2- Cada legislatura durará três anos. 
§ 3- O Governo do Estado em cuja representação se der vaga, por qualquer causa, inclusi

ve renúncia, mandará imediatamente proceder à nova eleição. 
Alt 18. A Câmara dos Dq)utados e o Senado trabalharão sq)aradamente e, quando não se resol

ver o contrário por maiona de votos, em sessões públicas. As deliberações SOBO tomadas por maioria de 
votos, achando-se presente em cada uma das câmaras a maioria absoluta dos seus membros. 

395 



Parágrafo único. A cada uma das câmaras compete: 
Verificar e reconhecer os poderes de seis membros; 
Eleger a sua mesa; 
Organizar o seu regimento interno; 
Regular o serviço de sua polícia interna; 
Nomear os empregados de sua secretaria. 
Art. 19. Os deputados e os senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos 

no exercício do mandato. 
Art. 20. Os deputados e os senadores, desde que tiverem recebido diploma até à nova elei

ção, não poderão ser presos, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara, 
salvo caso de flagrância em crime inafiançável. Neste caso, levado o processo até pronúncia ex
clusive, a autoridade processante remeterá os autos à Câmara respectiva, para resolver sobre a 
procedência da acusação, se o acusado não optar pelo julgamento imediato. 

Art. 21. Os membros das duas câmaras, ao tomar assento, contrairão compromisso formal, 
em sessão pública, de bem cumprir os seus deveres. 

ArL 22. Durante as sessões vencerão os senadores e os deputados um subsídio pecuniário 
igual, e ajuda de custo, que serão fixados pelo Congresso, no fim de cada legislatura, para a se
guinte: 

Art 23. Nenhum membro do Congresso, desde que tenha sido eleito, poderá celebrar con
tratos com o Poder Executivo nem dele receber comissões ou empregos remunerados. 

§ 12 Excetuam-se desta proibição: 
1- As missões diplomáticas; 
2° As comissões ou comandos militares; 
3- Os cargos de acesso e as promoções legais. 
§ 2- Nenhum deputado ou senador, porém, poderá aceitar nomeação para missão, comis

sões, ou comandos, de que tratam os n% 1 e 2 do parágrafo antecedente, sem licença da respecti
va Câmara, quando da aceitação resultar privação do exercício das funções legislativas, salvo 
nos casos de guerra ou naqueles em que a honra e a integridade da União se acharem empenha
das. 

ArL 24. O deputado ou senador não pode também ser presidente ou fazer parte de direto-
rias de bancos, companhias ou empresas que gozem dos favwes do Governo Federal defmidos 
em lei. 

Parágrafo único. A inobservância dos preceitos contidos neste artigo e no antecedente im
porta perda do mandato. 

Art 25. O mandato legislativo é incompatível com o exercício de qualquer outra função 
durante as sessões. 

Art 26. São condições de elegibilidade para o Congresso Nacional: 
1- Estar na posse dos direitos de cidadão brasileiro e ser alistável como eleitor. 
2- Para a Câmara, ter mais de quatro anos de cidadão brasileiro, e para o Senado mais de 

seis. 
Esta disposição não conq)reende os cidadãos a que refere-se o n̂  4 do art 69. 
Art 27. O Congresso declarará, em lei especial, os casos de ínconçatibilidade eleitoral. 

CAPÍTULO n 

Da Câmara dos Deputados 

Art 28. A Câmara dos Dq>utados compõe-se de representantes do povo eleitos pelos esta
dos e pelo Distrito Federal, mediante o sufrágio direto, garantida a representação da minoria. 

396 



§ 1- o número dos deputados será fixado por lei em proporção que não excederá de um 
por setenta mil habitantes, não devendo esse número ser inferior a quatro por estados. 

§ 2- Para este fim mandará o Governo Federal proceder, desde já, ao recenseamento da 
população da República, o qual será revisto decenalmente. 

Art. 29. Compete à Câmara a iniciativa do adiamento da sessão legislativa e de todas as 
leis de impostos, das leis de fixação das forças de terra e de mar, da discussão dos projetos ofe
recidos pelo Poder Executivo e a declaração de procedência ou improcedência da acusação con
tra o Presidente da República, nos termos do art. 53, e contra os ministros de Estado nos crimes 
conexos com os do Presidente da República. 

CAPITULO ra 

Do Senado 

Art. 30. O Senado compõe-se de cidadãos elegíveis nos termos do art 26 e maiores de 35 
anos, em número de três senadores por estado e três pelo Distrito Federal, eleitos pelo mesmo 
modo por que forem os deputados. 

Art. 31. O mandato de senador durará nove anos, renovando-se o senado pelo terço trie
nalmente. 

Parágrafo único. O senador eleito em substituição de outro exercerá o mandato pelo tempo 
que restava ao substituído. 

Art 32. O vice-prcsidente da República será o presidente do Senado, onde só terá voto de 
qualidade, e será substituído, nas ausências e inpedimentos, pelo vice-presidente da mesma Câmara. 

Art 33. Compete privativamente ao Senado julgar o Presidente da República e os demais 
funcionários federais designados pela Constituição, nos termos e pela forma que ela prescreve. 

§ 1- O Senado, quando deliberar eòmo tribunal de justiça, será presidido pelo Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2- Não proferirá sentença condenatória senão por dois terços dos membros presentes. 
§ 3- Não poderá impor outras penas mais que a perda do cargo e a capacidade de exercer 

qualquer outro, sem prejuízo da ação da justiça ordinária contra o condenado. 

SEÇÃOn 

Do Poder Executivo 

CAPITULO I 

Do Presidente e do Vice Presidente 

Art 41. Exerce o Poder Executivo o Presidente da República dos Estados Unidos do Bra
sil, como chefe eletivo da Nação. 

§ 1- Substitui o Presidente, no caso de impedimento, e sucede-lhe, no de fato, o Vice-Pre-
sidente, eleito simultaneamente com ele. 

§ 2- No iní̂ )edimento, ou falta do Vice-Presidente, serão sucessivamente chamados à Pre
sidência o vice-presidente do Senado, o presidente da Câmara e o do Supremo Tribunal Federal. 

§ 32 São condições essenciais para ser eleito Presidente, ou Vice-Presidente da República: 
1- Ser brasileiro nato; 
2- Estar no exercício dos direitos políticos; 
3- Ser maior de trinta e cinco anos. 
Art 42. Se, no caso de vaga, por qualquer causa, da presidência ou vice-presídência, não 
houverem ainda decorrido dois anos, do poíodo presidencial, proceder-se-á a nova eleição. 
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ArL 43. O Presidente exercerá o cargo por quatro anos, não podendo ser reeleito para o 
período presidencial imediato. 

§ ^ O Presidente deixará o exercício de suas funções, inçrorrogavelmente, no mesmo dia 
em que taminar o seu período presidencial, sucedendo-lhe logo o recém-eleito. 

§ 3̂  Se este se achar in îedido, ou faltar, a substituição far-se-á nos tomos do ait 41 §§ 1- e ? . 
§ 42 O primeiro período presidencial terminará a 15 de novembro de 1894. 
§ 1° O Vice- í*residente que escercer a presidência no último ano do período presidencial, 

não poderá ser eleito Presidente para o período seguinte. 
ArL 44. Ao empossar-se do cargo, o Presidente pronunciará, em sessão do Congresso, ou 

se este não estiver reunido, ante o Supremo Tribunal Federal, esta afirmação: 
Prometo manter e cumprir com perfeita lealdade a Constituição Federal, prover o bem 

geral da República, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a indq)endência. 
ArL 45. O Presidente e o Vice-Presidente não podem sair do território nacional, sem per

missão do Congresso, sob pena de perderem o cargo. 
ArL 46. O Presidente e o Vice-Presidente perceberão subsídio, fixado pelo Congresso no 

período presidencial antecedente. 

CAPITULO n 

Da Eleição do Presidente e Vice-Presidente 

ArL 47.0 Presidente e o Vice-Presidente da República serão eleitos por sufrágio direto da 
Nação, e mairaia absoluta de votos. 

§ 1- A eleição terá lugar no dia 1- de março do último ano do período presidencial, proce-
dendo-se na Csqiital Federal e nas capitais dos estados a apuração dos votos recebidos nas res
pectivas circunscrições. O Congresso fará a apuração na sua primeira sessão do mesmo ano, 
com qualquer número de membros presentes. 

§ 2- Se nenhum dos votados houver alcançado a maioria absoluta, o Congresso elegerá, 
por maioria dos votos presentes, um, dentre os que tiverem alcançado as duas votações mais ele
vadas, na eleição direta. 

Em caso de empate, considerar-se-á eleito o mais velho. 
§ 3- O processo da eleição e da apuração será regulado por lei ordinária. 
§ 42 São inelegíveis, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente os parentes consagiií-

neos e afins, nos 1- e 2̂  graus, do Presidente e Vice-Presidente, que sp achar em exercício no 
momento da eleição, ou que o tenha deixado até seis meses antes. 

TITULO IV 

Dos Cidadãos Brasileiros 

SEÇÃOI 

Das Qualidades do Cidadão Brasileiro 

ArL 69. São cidadãos brasileiros: 
1- Os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não residindo este a soviço de sua nação; 
2- Os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangei

ro, se estabelecerem domicílio na República; 
3- Os filhos de pai brasileiro, que estiver noutro país a serviço da República, embora nela 

não venham domiciliar-se; 
42 Os estrangeiros que, achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declara-
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rem, dentro em seis meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a na
cionalidade de origem; 

52 Os estrangeiros, que possuírem bens imóveis no Brasil, e forem casados com brasilei
ros ou tiverem fílhos brasileiros contanto que residam no Brasil, salvo se manifestarem a inten
ção de não mudar de nacionalidade; 

6̂  Os estrangeiros por outro modo naturalizados. 
ArL 70. São eleitos os cidadãos maiores de 21 anos, que se alistarem na forma da lei. 
§ 1- Não podem alistar-se eleitOTes para as eleições federais, ou para as dos estados; 
l- Os mendigos; 
22 Os analfabetos; 
3- As praças de pret, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior; 
42 Os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações, ou comunidades de 

qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra, ou estatuto, que inçorte a renúncia 
da liberdade individual. 

§ 2- São inelegíveis os cidadãos não-alistáveis. 
Art 71. Os direitos de cidadão brasileiro só se suspendem, ou perdem nos casos aqui par

ticularizados. 
§ 1- Suspendem-se: 
a) por incapacidade física, ou moral; 
b) por condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos. 
§ 22 Perdem-se: 
a) p<H° naturalização em país estrangeiro; 
b) por aceitação de emprego ou pensão de governo estrangeiro, sem licença do Poder Exe

cutivo Federal; 
§ 32 Uma lei federal determinará as condições de reaquisição dos direitos de cidadão bra

sileiro. 

SEÇÃOn 

Declaração de DÍFeitos 

Art 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviola
bilidade do.s direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à prc^riedade nos ter
mos seguintes: 

§ 82 A todos é b'cito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas; não podendo 
intervir a polícia, senão para manter a ordem pública. 

§ 22. Dar-se-á o habeas-corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente 
perigo de sofrer violência, ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder. 

TÍTULO V 

Disposições Gerais 

Art. 90. A Constituição poderá ser reformada, por iniciativa do Congresso Nacional, ou 
das Assembleias dos estados. 

§ 12 Considerar-se-á proposta a reforma, quando, sendo apresentada por uma quarta parte, 
pelo menos, dos membros de qualquer das Câmaras do Congresso Nacional, for aceita, em três 
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discussões, por dois terços dos votos numa e noutra câmara, ou quando for solicitada por dois ter
ços dos estados, no decurso de um ano, representado cada estado pela maioria de votos de 
sua Assembleia. 

§ 2- Essa prqrasta dar-se-á por £ r̂ovada, se no ano seguinte o for, mediante três discussões, 
por maioria de dois to^os dos votos nas duas câmaras do Congresso. 

§ 32 A proposta aprovada publicar-se-á com as assinaturas dos presidentes e secretários 
das duas câmaras, e incraporar-se-á à Constituição como parte integrante dela. 

§ 42 Não poderão sér admitidos como objeto de deliberação, no Congresso, projetos ten
dentes a abolir a forma republicana federativa; ou a igualdade da representação dos estados no 
Senado. 

ArL 91. Aprovada esta Constituição, será ela promulgada pela mesa do Congresso e assi
nada pelos membros deste. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. l- Promulgada esta Constituição, o Congresso, reunido em assembleia geral, elegerá 
em seguida por maioria absoluta de votos, na primeira votação, e, se nenhum candidato a obti
ver, por maioria relativa na segunda, o Presidente e o Vice-Presidente dos Estados Unidos do 
Brasil. 

§ l- Essa eleição será feita em dois escrutínios distintos para o Presidente e o Vice-Presi
dente respectivamente, recebendo-se e apurando-se em primeiro lugar as cédulas para Presiden
te e procedendo-se em seguida do mesmo modo para o Vice-Presidente. 

§ 2-0 Presidente e o Vice-Presidente, eleitos na forma deste artigo, ocuparão a presidên
cia e a vice-presidência da República durante o prínoeiro período presidencial. 

§ 3- Para essa eleição não haverá incompatibilidades. 
§ 42 Concluída ela, o Congresso dará por terminada a sua missão constituinte, e, separan-

do-se em Câmara e Senado, encetará o exerdcio de suas funções normais a 15 de junho do cor
rente ano, não podendo em hipótese alguma ser dissolvido. 

§ 52 No primeiro ano da legislatura, logo nos trabalhos preparatórios, discriminará o Sena
do o terço de seus membros, cujo mandato há de cessar no termo do primeiro e do segundo trié
nios. 

§ 62 Essa discriminação efetuar-se-á em três listas, correspondentes aos três terços, gra-
duando-se os senadores de cada estado e os do Distrito Federal pela ordem de sua votação res
pectiva, de modo que se distribua ao terço do último triénio o primeiro votado no Distrito Fede
ral em cada um dos estados, e aos dois terços seguintes os outros nomes na escala dos sufirágios 
obtidos. 

§ 7- Em caso de engate, considerar-se-ão favorecidos os mais velhos, decidindo-se por 
sorteio, quando a idade for igual. 

Sala das sessões do Congresso Nacional Constituinte, na cidade do Rio de Janeiro, em 
vinte e quatro de fevereiro de mil oitocentos e noventa e um, terceiro da República. - Prudente 
José de Morais Barros, Presidente do Congresso, Senador pelo Estado de São Paulo. - António 
Euzébio Gonçalves de Almeida, Vice-Presidente do Congresso, Deputado pelo Estado da 
Bahia. - Dr. João de Matta Machado, 1̂  Secretário, Deputado pelo Estado de Minas Gerais. 
- Dr. José de Paes de Carvalho, 2- Secretário, Senado pelo Estado do Pari - Tenente-coronel 
João Soares Neiva, 3- Secretário, Senador pelo Estado da Paraíba. - Eduardo Mendes Gonçal
ves, 42 Secretário, Deputado pelo Estado do Paraná. - Manoel Francisco Machado, Senador pelo 
Estado de Amazonas. - Leovigildo de Souza Coelho, idem. - Joaquim José Paes da Silva Sar
mento, idem. 
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DECRETO N2 641, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1891 

Dissolve o Congresso Nacional, convoca a Nação para escolher novos 
representantes e toma outras providencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Tendo em consideração o que nesta data expõe em manifesto ao paiz, 
Decreta: 
Art. 1- Fica dissolvido o Congresso Nacional eleito em 15 de setembro de 1890. 
Art. 1- É convocada a Nação para, em época que ulteriormente se fixará, escolher novos 

representantes. 
Art. 32 O Governo expedirá para esse fim um regulamento eleitoral, assegurando ao paiz 

plena liberdade nessa escolha 
Art. 4S O novo Congresso procederá á revisão da Constituição de 24 de fevereiro deste 

anno nos pontos que serão indicados no decreto de convocação. 
Art. 52 Essa revisão em caso algum versará as disposições constitucionaes que estabele

cem a forma republicana federativa e a inviolabUidade dos direitos concernentes á liberdade e 
segurança individual. 

ArL 62 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negócios do Interior assim o faça executar. 
Coitai Federal, 3 de novembro de 1891, 32 da República. - MANOEL DEODORO DA 

FONSECA - T. de Alencar Araripe. 
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DECRETO N2 677, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1891 

Convoca o Congresso Nacional para o dia 3 de maio próximo, designa 
para a eleição geral o dia 29 de fevereiro antecedente e indica quaes os artigos 
da Constituição que teem de ser revistos. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, tendo em attenção o que ficou exposto no 
manifesto de 3 do corrente mez e o solemne compromisso contrahido no art. 5̂  do decreto n̂  641 da mes
ma data relativamente ás emendas á Constituição de 24 de fevereiro ultimo e que deveriam ser 
indicadas no acto de convocar-se a Nação para eleger novos representantes; e 

Considerando que a desharmonia dos Poderes Constitucionais originou-se, em grande parte, de 
presuppw-se que o art 35 da mesma Constituição concedia faculdade ampla ao Congresso para intervir 
tanto no Executivo como no Judiciário e até nuUificar actos de mera administração, sem embargo das 
desclassificações alli expressamente definidas; 

Considerando que por esse mesmo motivo ainda é indispensável esclarecer o disposto no arL 40 
quanto a época em que o veto presidencial deve ser submeltido á discussão no Congresso; 

Considerando, outrossim, que os arts. 17, § 1- e 29, 1- parte, conteem disposição perigosa e 
conversível em elemento dissolvente daquella harmonia e mesmo sedicioso, desde que autaiza proroga-
ções e adiamentos illimitados, ao mesmo tempo que não permitte ao Senado iniciar a medida quando a 
Camará pretenda realizar o obstmccionismo; 

Considerando mais o inconveniente de tolher-se ao Executivo a utilisação de ̂ tidões de alto val«" at-
trahidas ao exeicicio de ftincções legislativas e que podem totnar-se indispensáveis ao andamento dos negó
cios públicos, indo prestar o seu contingente em commissões inçortantes (art. 23, § ^ ; 

Considerando ainda a desvantagem da exaggerada proporcionalidade entre a população e 
a representação, firmada no art. 28; 

Considerando, finalmente, a necessidade de declarar como serão garantidos, de accordo com a 
propria Constituição, os direitos adquiridos no que toca ao uso de condecorações e distincções oriundas 
de serviços prestados á Nação e anteriormente reconhecidos; 

Decctíx 
Art l.-È convocado o Congresso Nacional para o dia 3 de maio do anno proxinx), realizaixlo-se a 

eleição geral no dia 29 de fevereiro antecedente. 
ArL 2.- As disposições da Constituição de 24 de fevereiro ultimo, que, na fama do art 4̂  do decre

to n̂  641 de 3 do corrente mez, devem ser revistas pelo Congresso eleito, são as contidas nos 
arts. 17, § 12,23, ultima parte, 28,29,35,40e 72, § '2?. 

Alt 3.- Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negócios do Interior o faça executar 
Capital Federal, 21 efe novembro de 1891,3^ da RepubUca. - MANOEL DEODORO DA FON

SECA - T. de Alencar A raripe. 
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DECRETO N2 685, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1891 

Convoca o Congresso Nacional para o dia 18 de novembro próximo futuro 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, considerando ser urgente a 
votação das leis annuas, da lei eleitoral e das demais que determinaram a prorogação da sessão 
legislativa ordinária deste anno, interrompida pelo decreto de 3 do corrente mez; 

Resolve, usando da attribuição que lhe confere o art 48, n- 1- da Constituição, convocar 
extraordinariamente o Congresso Nacional para reunir-se no dia 18 de dezembro deste anno. 

Capital Federal, 23 de novembro de 1891, 3^ do Republica. - FLORI ANO PEIXOTO -
José Hygino Duarte Pereira. 
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DECRETO N^ 686, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1891 

Annulla os decretos de 3 do corrente. 

O Vice-Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, considerando: 
Que em caso algum pôde ser dissolvido o Congresso Nacional por acto do Poder Executi

vo (art. 12 § 4- das disposições transitórias da Constituição); 
Que somente em caso de aggressão estrangeira ou grave commoção intestina pôde ser de

clarado o estado de sitio em algum ponto do território nacional (art. 48 § 15 da Constituição); 
Que nenhuma destas hypotheses verificou-se no Districto Federal e na capital do Estado 

do Rio de Janeiro, nem a ordem e a tranquilidade publica se acham ahi perturbadas ou ameaça
das: 

Resolve annullar os decretos de 3 do corrente mez, pelos quaes foi dissolvido o Congresso 
Nacional, suspensas as garantias constitucionaes nos referidos logares e constituida uma junta 
militar para o julgamento dos que violassem as ordens do Governo. 

Capital Federal, 23 de novembro de 1891, 35.da Republica. - FLORIANO PEIXOTO -
José Hygino Duarte Pereira 
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LEI N2 35, DE 26 DE JANEIRO DE 1892 

Estabelece o processo para as eleições federaes. 

O Vice-Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil: Faço saber que o Congres
so Nacional decreta e eu sancciono a lei seguinte: 

TITULO I 

CAPITULO I 

Dos Eleitores 

Art. 1- São eleitores os cidadãos brazileiros, maiores de 21 annos, já qualificados e alista
dos conforme lei anterior ou que se alistarem na forma desta lei. 

§ l- São cidadãos brazileiros: 
12, os nascidos no Brazil, ainda que de pae estrangeiro, não residindo este a serviço de sua 

nação; 
2-, os filhos de pae brazileiro e os ilegitimos de mãe brazileira nascidos em paiz estrangei

ro, si estabelecerem domicilio na republica; 
3-, os filhos de pae brazileiro que estiver em outro paiz ao serviço da Republica, embora 

nella não venham domiciliar-se; 
42, os estrangeiros que, achando-se no Brazil a 15 de novembro de 1889, não declararam, 

dentro de seis mezes depois de ter entrado em vigor a Constituição, o animo de conservar a na
cionalidade de origem; 

52, os estrangeiros que possuírem bens immoveis no Brazil e forem casados com brasilei
ra, ou tiverem filhos brazileiros, comtanto que residam no Brazil, salVo si manisfestarem a in
tenção de não mudar de nacionalidade; 

6̂ , os estrangeiros por outro modo naturalisados. 
§ 2- Os direitos de cidadão brazileiro só se suspendem ou perdem nos casos aqui particu-

larisados. 
1- Suspendem-se: 
a) por incapaciade physica ou moral 
b) por condemnação criminal, enquanto durarem os seus effeitos. 
22Perdem-se: 
a) por naturalisação em paiz estrangeiro; 
b) por acceitação de emprego ou pensão de governo estrangeiro, sem licença do poder 

executivo federal; 
c) por allegação de crença religiosa com o fim de isentar-se de qualquer ónus imposto por 

lei aos cidadãos; 
d) por acceitação de condecorações ou titulos nobiliarchicos estrangeiros. 
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§ 3- não podem alistar-se eleitores: 
1-, os mendigos; 
2-, os analphabetos; 
3-, as praças de pret, exceptuados os alumnos das escolas militares de ensino superior; 
Ar, os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou communidades de 

qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renuncia 
da liberdade individual. 

CAPITULO n 

Do AUstamento 

Art. 2- O alistamento dos eleitores será preparado por comissões seccionaes, e definitiva
mente organizado em cada município por uma comissão municipal. 

Art 32 No dia 5 de abril de cada anno, os membros do governo municipal (Camará, In-
dendencia ou Conselho), e os seus immediatos em votos, em numero igual, procederão a divisão 
do município em secções, em numero nunca inferior a quatro, e a eleição de cinco membros ef-
fectivos e dous supplentes, escolhidos de entre os eleitores do município, os quaes formarão 
cada uma das commissões encarregadas do alistamento na respectiva secção. 

Na falta de numero igual de immediatos em votos nos membros do govemo municipal, 
servirão os que existirem, e, na falta absoluta de immediatos, a divisão do município em secções 
e a eleição das commissões seccionaes serão feitas somente pelos membros do govemo munici
pal. 

Art 42 Dez dias antes do designado no art. 3-, o presidente do govemo municipal, e, na 
falta, o substituto legal, mandará affixar edital nos logares mais públicos e reproduzil-o na im
prensa, si houver, convidando os membros do mesmo govemo e seus immediatos em votos, em 
numero igual, a conparecer, no dia e hora declarados nesta lei, na sala das sessões do govemo 
municipal para o fim de proceder á divisão do municipio em secções e á eleição das comissões 
de alistamento. 

ArL 52 Reunidas no referido dia, os membros do govemo municipal e seus immediatos 
proced^ão á divisão do território do minicipio em secções e designarão logar para a installação 
das comissões, devendo todas as deliberações ser tomadas por maioria relativa de votos, tendo o 
presidente o voto de qualidade em caso de empate. 

ArL 62 Realizada a divisão das secções, procedCT-se-ha á eleição das commissões de alis
tamento, votando cada um dos membros presente, em lista aberta e assignada, em quatro nomes 
escolhidos de entre os eleitores do municipio, confOTme o alistamento ultimamente feito. 

§ 1- Serão declarados membros effectivos das commissões o \-, ^ , 3 ,̂ 5̂  e 6̂  mais vota
dos, e supplentes o 4 ,̂ 7- e 8̂ , decidindo a sorte em caso de empate. 

§ 2- Concluído o trabalho de divisão do municipio e da eleição das commissões, lavrar-se-
ha uma acta, que assignarão todos os presentes, no proprio livro das sessões ordinárias do go
vemo municipal. 

§ 32 A Divisão do municipio em sessões e a eleição de que tratam este e os artigos antece
dentes, se procederão, ainda que não se esteja conçleto o numero dos cidadãos convocados, 
contanto que se achem presentes pelo menos cinco. 

Na falta deste numero, os presentes convidarão tantos eleitores quantos sejam precisos 
para completal-o. 

Art. 1- As commissões de alistamento se reunirão no dia 21 de abril, e darão começo a 
seus trabalhos. 

Art. 82 Reunidos os membros da commissão, procederão á eleição de presidente e secreta-
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rio e em seguida fará aquelle publicar pela imprensa, e, em falta desta, affixar, no logar mais pu
blico, um edital, em que declarará que vae ter logar o aUstamento dos eleitores, e que são convi
dados os cidadãos que se acharem nas condições da lei a apresentar-se perante a commissão ou 
a enviar os seus requerimentos devidamente instruídos, dos quaes se dará recibo. 

§ 1- Quando o presidente da comissão deixar, por qualquer motivo, de fazer a publicação 
do referido edital, qualquer dos membros da commissão poderá fazel-a e bem assim os cidadãos 
que se acharem nas condições legaes poderão, independente da publicação do edital, apresentar 
os seus requerimentos desde o dia da instalação da commissão. 

§ 2- No caso de falta de impedimento do presidente da comissão, será elle substituído por 
aquelle de entre os membros effectivos que então for eleito. No caso de empate, a sorte decidirá. 

§ 32 Os suplentes eleitos na forma do art. 6̂  servirão só nos casos de impedimento ou falta 
dos membros effectivos. 

As substituições se farão independente de aviso ou communicação dos impedidos, desde 
que constar aos substitutos a falta de qualquer membro effectivo. 

§ 4^ Na falta dos supplentes, os membros da commissão nomearão quem os substitua de 
entre os eleitores da secção. 

ArL 9̂  Uma vez installada a commissão, não poderá, salvo caso de força maior e fazendo 
as necessárias notificações, mudar o local dos seus trabalhos, que serão executados em dias suc-
cessivos, desde as 10 hocas da manhã ás 4 da tarde, durante o prazo de trinta dias contados do da 
instalação. 

ArL 10. A commissão começará pela revisão do alistamento anteiror, afim de transportar 
para o novo, independente de requerimento, todos os nomes de eleitores que residirem na res
pectiva secção. 

Pharagrafo único. Para tal fím requisitará da autoridade competente cópia authenticada do 
alistamento existente no município e, extrahidos delle os nomes dos eleitores da secção, enviará 
uma cópia da lista assim formada a cada uma das outras commissões seccionaes, afim de evitar-
se a inclusão do mesmo nome em mais de uma secção. 

Na falta de cópia authentica do alistamento, servirá qualquer cópia manuscrípta ou im
pressa, até que possa ser substituída ou autheticada 

ArL 11. As commissões nomearão escrivão ad hoc para o lançamento do alistamento, das 
actas e de todos os papeis necessários. 

ArL 12.0 alistamento e as actas serão lançados no livro próprio, aberto pelo presidente do 
governo municipal e rubricado por este e pelo primeiro dos immedíatos em votos que tiver to
mado parte na eleição das commissões. 

Na falta deste livro, servirá qualquer outro aberto pelo presidente das commissões e rubri
cado por este e pelo quinto membro da mesma commissão. 

ArL 13. Somente no alistamento da secção em que tiver a sua residência habitual ou domi
cilio poderá ser incluído o cidadão que requerer a sua qualificação como eleitor. 

§ 1- Para que se considere o cidadão domiciliado na secção, é necessário que nella resida 
pelo menos durante os dous mezes immediatamente anteriores ao dia da qualificação. 

§ ^ Os cidadãos que residirem a menos tempo que o exigido no paragrapho anteiror serão 
alistados na secção em que antes residiam. 

§ 3- Os cidadãos que, vindos de paiz estrangeiro, de outro Estado ou de outro município 
do mesmo Estado, estabelecerem-se na secção manifestando animo de ahi resedir, serão alista
dos, qualquer que seja o tempo de residência na época do alistamento. 

ArL 14. A commissão não poderá alistar sem requerimento ou por conhecimento próprio, 
ainda mesmo que tenha o cidadão notoriamente as qualidades de eleitor. 

Também não poderá eliminar o nome do cidadão incluído na anterior qualificação. 
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Art. 15. Até ao ultimo dia do prazo do arL 9, a commissão receberá os requerimentos para 
inclusão no alistamento. Em cada requerimento não poderá figurar mais que um cidadão. 

Paragrapho único. Poderão também até esse dia pedir a sua inclusão, em virtude de mu
dança de domicilio, os cidadãos já alistados ha mais tempo em outra secção do município. 

ArL 16. Para que possam os cidadãos ser qualificados e alistados pela commissão, é indis
pensável que perante ella provem: 

a) que sabem ler e escrever, servindo de prova o reconhecimento da lettra e firma do re
querimento; achando-se presente o requerente, a própria mesa fará esse reconhecimento; 

b) que teem 21 annos de idade ou que os completam na data da organização definitiva do 
alistamento, servindo de prova a respectiva certidão ou outro qualquer documento que prove a 
maioridade civil. 

Art. 17.0 cidadão já qualificado que requerer a sua inclusão, por mudança de domici
lio, deverá exhibir o seu titulo de eleitor ou certidão de haver sido qualificado em outra sec
ção. 

Art 18. Nenhum requerimento será recebido pela commissão, se que delle conste, de 
modo expresso, além do nome, idade e residência, profissão, estado e filiação do alistando. 

Art 19. O presidente da commissão fará lavrar, diariamente, acta dos trabalhos, mencio
nando as inclusões e as não inclusões, que forem sendo decididas, bem como as faltas de com
parecimento, justificadas ou não, e as substituições dos membros da commissão. 

Na ultima acta serão mencionados, como informação, os nomes dos eleitores fallecidos, 
dos que tiverem mudado de domicilio, com declaração do novo domicilio e dos que tiverem per
dido a capacidade politica e os números que tinham na qualificação anterior. 

Art 20. O alistamento geral será organizado por secções do município collocando-se os 
nomes dos eleitores em ordem alphabetica, numerados successivamente, com a indicação da 
idade, estado, profissão e filiação. 

Art 21. Terminado o alistamento, será elle lançado no livro de que trata o art 12 e assig-
nado pela commissão, sendo em seguida conferido com os documentos que lhe serviram de base 
e authenticado pelo secretario da connmissão. 

£>o alistamento fará o presidente extrahir duas cópias, uma que será publicada pelo jornal que 
se imprimir mais próximo da secção e outra por edital afRxado no logar mais publico, no prazo de 
oito dias, e remetíiaá, na mesma occasião, ao presidente do governo municipal os livros do lança
mento, do alistamento e das actas, e todos os documentos que serviram de base ao alistamento. 

§ l- Do edital a que se refere este artigo constarão igualmente os nomes dos cidadãos cu
jos requerimentos não foram deferidos, assim como a informação de que trata o art. 19 sobre os 
que tiverem fallecido, mudado de domicilio ou perdido a capacidade de politica. 

§ ^ Do officio da remessa dos livros ao presidente do governo municipal, que será assig-
nada pela commissão, deverá constar a publicação do edital e o dia em que teve logar. 

O presidente da commissão é responsável pela entrega dos livros do alistamento e actas ao 
presidente do governo municipal, assim como pelas substituições ou alterações dos nomes dos 
cidadãos nelle qualificados. 

Art 22. Serão mantidos no alistamento os eleitores analphabetos, qualificados em virtude 
da lei n̂  3.029 de 9 de janeiro de 1881, salvo si tiverem perdido os direitos políticos ou delles 
estiverem suspensos por alguma das causas especificadas no art. 71 da Constituição. 

CAPITULO m 

Da Conunissão Municipal 

Art 23. Em cada município da União haverá uma commissão municipal, composta do 
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presidente do governo municipal, como presidente, e dos das commissões seccionaes, á qual 
competirão as attribuições definidas na presente lei. 

§ 1- Na ausência ou impedimento do presidente, será este substituído pelo membro mais 
votado do mesmo governo, e, na falta de qualquer dos presidentes das commissões seccionaes, 
será este substituído pelo membro mais votado da secção a que pertencer o presidente que faltar. 

§ 2° Na ordem das substituições serão chamados os substitutos legaes. 
ArL 24. A commissão municipal se reunirá no edifício do governo municipal no dia 10 de 

junho, para dar principio aos seus trabalhos. 
§ 1- Reunida a commissão municipal, servindo de secretario o funccionarío que esse cargo 

exercer no governo municipal designado pelo presidente na falta daquelle, lavrar-se-ha acta no 
livro das sessões ordinárias do mesmo governo, a qual será assignada por todos os presentes. 

§ 2- Si até ao dia da installação da commissão não tiverem as commissões seccionaes re-
mettido todos os livros, o presidente da commissão municipal os requisitará immediatamente, 
sem prejuízo das suas reuniões ordinárias. 

§ 3- Installada a commissão municipal, fará o presidente, no dia immediato, publicar pela 
inq}rensa, e, na falta, por editaes affíxados em logares mais públicos, a sua reunião, declarando 
os fíns desta. 

§ 4^ A commissão municipal trabalhará consecutivamente durante vinte dias, das 10 horas 
da manhã ás 4 da tarde, em sessões publicas, como as commissões seccionaes, lavrando-se dia
riamente uma acta em livro especial,, na qual se mencionará quanto occorrer. 

Art. 25. A commissão municipal incumbe: 
I. Rever os alistamentos preparados pelas commissões seccionaes, devendo excluir os ci

dadãos que não tenham provado as qualidades de eleitor e eliminar os mencionados na informa
ção de que trata o arL 19, desde que haja prova de fallecimento, mundança de domicilio ou per
da de capacidade politica; 

n. Resolver as reclamações que forem apresentadas sobre as inclusões indevidas e as não 
inclusões, sendo que estas só poderão ser apresentadas pelo prejudicado ou por seu procurador, 
e aquellas por qualquer eleitor do município, devendo todas ser por escripto. 

§ 1- Todas as reclamações despachadas serão mencionadas na acta do dia e publicadas no 
dia seguinte por edital. 

§ 2̂  Nenhum requerimento apresentado em uma secção poderá ficar sem despacho por 
mais de 48 hwas; e de todos os que forem apresentados á commissão o secretario dará recibo, si 
a parte o exigir. 

§ 3̂  IXirante o prazo dos seus trabalhos, a commissão fará a tevisão do alistamento em livro 
especial para cada secção, e no ultimo dia ou até ao 15̂  dia subsequente, fará o lançamento geral em 
livro próprio, aberto, rubricado e encerrado pelo presidente, guardando-se a ordem numoica das sec
ções e a ordem alphabetica e numérica constantes do lançamento das commissões seccionaes. 

§ 4̂  Concluído o lançamento, será conferido e assignado pelos membros presentes, extra-
hindo-se immediatamente ct^ia, que deverá ser publicada dentro de oito dias pela imprensa, e, 
na falta, por edital firmado pelo presidente, devendo constar de taes publicações que aos interes
sados cabe interpor os recursos legaes. A cópia do alistamento será assignada pelo secretario e 
rubricada pelo presidente em todas as folhas. 

§ Ŝ  Os Uvros e papeis das commissões seccionaes e da commissão municipal ficarão sob 
a guarda do governo municipal, e delles serão dadas as certidões pedidas, independente de re
querimento e de despacho de seu presidente, sendo licito ao secretario cobrar por taes certidões 
os mesmos emolumentos que cobrarem os escrivães do eivei. 

§ 6r Qualquer eleitor poderá ver a acta diária dos trabalhos da commissão, para informar-
se dos despachos e decisões proferidos. 
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§ 72 Do alistamento serão extrahidas duas cópias e remettidas uma ao governador do Esta
do e outra ao respectivo juiz seccional. 

No Distrito Federal serão remettidas uma ao ministro do interior e outra ao respectivo juiz 
seccional. 

CAPITULO rv 

Dos Recursos 

ArL 26. Das decisões da commissão municipal, incluindo ou não incluindo cidadão no 
alistamento, eliminando ou não, ex-officio ou a requerimento de eleitores, haverá sempre recur
so, sem effeito suspensivo, para uma junta eleitoral, na capital dos Estados, que se comporá do 
juiz seccional, do seu substituto e do procurador seccional. 

I. A junta se reunirá na sala das audiências do juiz seccional trinta e cinco dias precisa
mente depois daquelle em que se devem ter installado as commissões municipaes e trabalhará 
em dias consecutivos das 10 horas da manhã ás 4 da tarde, pelo tempo necessário para decisão 
de todos os recursos interpostos. 

n. Ao juiz seccional incumbe fazer as communicações ou requisições e dar as providen
cias indispensáveis para a composição e installação da junta. 

§ 1- O recurso poderá ser interposto: 
a) pelo cidadão não incluído ou eliminado; 
b) por qualquer eleito do município, no caso de inclusão indevida ou de hão eliminação. 
§2 -0 recurso por inclusão indevida ou não eliminação só poderá referir-se a um cidadão, 

não ficando prejudicada a sua interposição pela apresentação de outro sobre o mesmo individuo. 
§ 3- Todos os recursos deverão ser interpostos no prazo de oito dias, contados da publica

ção do alistamento geral do município, por petição apresentada ao presidente da commissão mu
nicipal, que dará recibo ao recorrente. 

§ 42 Findo o prazo para ^presentação dos recursos, o presidente submetterá a matéria de 
cada um a deliberação da commissão, e, si esta, no prazo de mais de três dias, ainda mantiver a 
decisão recorrida, o presidente enviará o recurso ajunta eleitoral, registrando-o no Correio. 

§ 52 A junta eleitoral de recurso é obrigada a decidir, dentro de dez dias, os recursos que 
lhe forem entregues pelo Correio. 

§ 6̂  Immediatamente será devolvido ao presidente da commissão municipal o recibo do 
Correio, assignado pelo juiz seccional ou por outro dos membros da junta, como prova da entre
ga dos papeis do recurso; e o presidente o remetterá ao recorrente. 

§ 7- Esgotado o prazo dos dez dias sem haver a junta proferido sentença, entender-se-ha 
provido o recurso; e, tanto neste, como no caso de proferir sentença, devolverá os papeis pelo 
Correio á commissão municipal, afim de se fazerem as precisas alterações no alistamento. 

§ 8- No caso de ser negado provimento ao recurso, o presidente da commissão municipal 
entregará á parte os documentos apresentados. 

ArL 27. Quarenta dias depois de publicado o alistamento (art. 25, § 4°) pela commissão 
municipal da capital e sessenta dias depois da publicação feita pelas dos outros municípios, reu-
nir-se-hão ellas para a conclusão do alistamento, incluindo ou excluindo os contestados, confor
me a sentença da junta, devendo este trabalho terminar no prazo de cinco dias, fíndo o qual la-
vrar-se-ha uma acta, onde se declararão as alterações feitas, lançando-se as averbações necessá
rias, em seguimento a cada nome, no livro respectivo. 

§ \- Concluído por forma o alistamento e publicado um edital relativo as alterações orde
nadas nas sentenças, se extrahirão tres cópias de todo o alistamento, das quaes uma será remetti-
da ao ministro do interior, outra ao governo do Estado e outra ao juiz seccional. 
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§ 22 o ministro do interior mandará imprimir a mesma cópia e remetterá o original á se
cretaria da Camará do Deputados. 

§ 3- Concluído o alistamento, a commissão municipal mandará immediatamente transcre
ver no livro de notas do tabelião a lista dos eleitores qualificados, da qual deverá dar certidão a 
quem a solicitar. 

CAPITULO V 

Dos Títulos dos Eleitores 

ArL 28. Ao presidente da commissão municipal incumbe riiandar preparar livros de talões, 
conforme o modelo n- 1, dos quaes serão extrahidos os titulos dos eleitores. 

§ 1- Os titulos deverão conter indicação do Estado, comarca, município e secção a que 
pertencer o eleitor, nome, idade, estado, filiação, profissão e numero de ordem no alistamento. 

§ 2- Depois de assignados os titulos e rubricados os talões pelo presidente da commissão 
municipal, serão aquelles remettidos, pelo meio mais seguro, aos presidentes das commissões 
seccionaes, para que estes façam a entrega aos eleitores ou aos seus procuradores, devendo para 
isso ser indicado por edital o logar onde poderão recebel-os. 

§ 32 Os titulos deverão estar diariamente á disposição dos eleitores no mesmo edifício em 
que funcciona a commissão seccional, das 9 horas da manhã ás 3 da tarde, vinte dias pelo menos 
antes de cada eleição, e não serão entregues sem que o eleitor ou seu procurador o assigne, dei
xando ficar recibo; sendo admittido a assignar, pelo eleitor que não poder escrever, outro por 
elle indicado. 

§ 42 No caso de extravio ou erro, poderá o eleitor requerer outro titulo, que lhe será dado, 
com a declaração de ser segunda via, aveibando-se aquella nos talões do antigo e do novo titulo. 

O titulo errado ficará archivado na municipalidade. 
§ 52 No caso de demora ou recusa de entrega" dos titulos por parte dos presidentes das 

commissões seccionaes, o eleitor poderá requerel-o ao da commissão municipal, o qual provi
denciará de modo a ser entregue immediatamente, podendo expedir por si mesmo novo titulo. 

No caso de demora ou recusa do presidente da commissão municipal, o eleitor terá recur
so para ajunta eleitoral do respectivo Estado. 

TITULO n 

Dos Eleitores e das Eleições 

CAPITULO I 

Dos Elegíveis 

ArL 29. São condições de elegibilidade para o Congresso Nacional: 
1-, estar na posse dos direitos de cidadão brazileiros e ser alistavel como eleitor; 
2-, para a Camará dos Deputados, ter mais de quatro annos de cidadão brazileiro, e, para o 

Senado, mais de seis e ser maior de 35 annos de idade. 
Esta condição, excepção feita da idade, não comprehende os estrangeiros que, achando-se 

no Brazil a 15 de novembro de 1889, não declaram dentro de seis mezes, depois de promulgada 
a Constituição conservar a nacionalidade de origem. 

ArL 30. Não poderão ser votados para senador ou deputado ao Congresso Nacional: 
I. Os ministros do Presidente da Republica e os directores de suas secretarias e do Thesou-

ro Nacional; 
II. Os governadores ou presidente e os vice-govemadores ou vice-presidentes dos Esta

dos; 
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m. Os ajudantes generaes do Exercito e da Armada; 
rv. Os commandantes de districto militar no respectivo districto; 
V. Os funccionarios militares investidos de commandos de forças de terra e mar, de poli

cia e milicia nos Estados em que os exCTcerem, equiparado a estes o Districto Federal; 
VI. As autoridades policiaes e os officiaes dos corpos de policia e de milicia; 
Vn. Os membros do poder judiciário federal; 
Vm. Os magistrados estadoaes, salvo si estiverem avulsos ou em disponibilidade mais de 

um anno antes da eleição; 
DC. Os funccionarios administrativos federaes ou estadoaes, demissiveis inde

pendentemente de sentença, nos respectivos Estados. 
Paragr^ho único. As incompatibilidades acima definidas, excepto a do n̂  Vin, vigorarão 

até seis mezes depois de cessadas as funcções dos referidos funccionarios. 
Art 31. Conforme o disposto no art. 24 da Constituição, não pode ser eleito deputado ou 

senador ao Congresso Nacional o cidadão que for presidente ou director de banco, companhia 
ou empreza que gosar favores do Governo Federal, indicados nos números abaixo: 

1-, garantia de juros ou outras subvenções; 
2-, privilegio para emissão de notas ao portador, com lastro em ouro ou não; 
3-, isenção de direitos ou taxas fed^aes ou reducção delles em leis ou contractos; 
4 ,̂ privilegio de zona, de navegação, contracto de tarifas ou concessão de terras. 
Paragrafho único. O cidadão que, eleito deputado ou senador, acceitar qualquer dos favo

res constantes do artigo anterior, tem por esse facto renunciado o mandato legislativo, ficando 
considerado vago o logar, para se mandar proceder a nova eleição. 

Art. 32. São condições essenciaes para ser presidente ou vice-presidente da Republica: 
1-, Ser brazileiro nato; 
2-, estar na posse e goso dos direitos políticos; 
3-, ser maior de 35 annos. 
ArL 33. Não podem ser votados para taes cargos: 
1-, os parentes consanguíneos e affins nos 1- e 2- gráos do presidente e vice-presi

dente que se achar em exercício no momento da eleição ou que o tenha deixado até seis me
zes antes; 

2-, os ministros de estado ou os que o tiverem sido, até seis mezes antes da eleição; 
3-, o vice-presidente que exercer a presidência no ultimo anno do período presidencial 

para o periodo seguinte e o que a estiver exercendo por occasião da eleição. 
Paragrapho único. Entender-se-ha por ultimo anno do periodo presidencial, para os affei-

tos do presente artigo, o em que se der a vaga que tiver de ser preenchida, -contando-se até no
venta dias depois da mesma vaga. 

CAPITULO n 

Das Eleições 

Art 34. A eleição ordinária para os cargos de deputado ou senador se procederá em toda a 
Republica no dia 30 de outubro do ultinx) anno da legislatura, e será feita mediante o suffragio 
directo dos eleitores alistados de conformidade com esta lei. 

Paragrapho único. Nas secções municipaes em que, pw qualquer circumstancia, se não ti
ver procedido á revisão do alistamento, serão admittidos a votar os cidadãos incluídos no alista
mento anterior. 

Art. 35. A eleição de senador será feita por Estado, votando o eleitor em um só nome para 
substituir o senador cujo mandato houver terminado. 
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Paragrapho único. Si houver mais de uma vaga, a eleição será feita na mesma occasião, 
votando o eleitor separadamente para cada uma delias. 

Art 36. Para a eleição de deputados, os Estados da União serão divididos em districtos 
eleitoraes de três deputados, equiparando-se aos Estados, para tal fim, a Capital Federal. 

Nesta divisão se attenderá á população dos Estados e do Districto Federal, de modo que 
cada districto tenha, quanto possível, pqjulação igual, respeitando-se a contiguidade do territó
rio e integridade do município. 

§1-08 Estados que d^am cinco d^utados ou menos constituirão um só districto eleitoral. 
§ 2- Quando o numero de deputados não for pafeitamente divisível por três, para a forma

ção dos districtos, juntar-se-ha a fracção ao districto da capital do Estado. Assim, si um Estado 
do' sete deputados, será dividido em dous districtos, sendo um de três e outro de quatro, tendo 
por sede a capital; si o numero for de 10. haverá três districtos, cabendo ao da capital quatro de
putados; quando o numero for de 17, o districto da capital dará cinco deputados; e assim suc-
cessivamente, adjudicando-se as fracções excedentes de três ao districto da capital do Esta
do. 

Si o numero de deputados do Districto Federal não for perfeitamente divisível por tres, 
juntar-se-ha a fracção ao districto que maior numero de eleitores tiver. 

§ 32 Cada eleitor votará em dous terços do numero dos deputados do districto. 
§ 42 Nos districtos de quatro ou cinco deputados cada eleitor votará em tres nomes. 
§ 52 O governo organizará e submetterá á approvação do poder legislativo a divisão dos 

districtos. 
§ 6̂  Os districtos eleitoraes de cada Estado serão designados por números ordinaes, e para 

cabeça de cada um SCTá designado o logar mais central e importante delle. 
ArL 37. A eleição ordinária do Presidente e Vice-Presidente da Republica será feita no dia 

primeiro de março no ultimo anno do periodo presidencial, por suffragio directo da nação e 
maioria absoluta de votos, devendo cada eleitor votar em dous nomes, escriptos em cédulas dis-
tinctas, sendo uma para Presidente e outra para o Vice-Presidente. 

Paragrapho único. No caso de vaga da presidência ou vice-presidencia, não havendo de
corridos dous annos do periodo presidencial, deverá effectuar-se a eleição para preenchimento 
da vaga dentro de tres mezes depois de aberta. 

CAPITULO ni 

Do Processo Ekitoral 

Art 38. As eleições serão feitas por secções de município, que não deverão conter mais de 
250 eleitores. 

ArL 39. Taminado o alistamento eleitoral no ultimo anno da legislatura, será ímmediatamente 
feita pelo presidente da comissão municipal a divisão do município em secções convenientes e, 
numeradas estas, serão logo indicados os edifícios em que se procederá ás eleições, os quaes po
derão ser públicos ou particulares, comtanto que estes fíquem equiparados aos públicos durante 
o processo eleitoral. 

§ 1- A numeração das secções e designações dos edifícios serão publicadas por editaes e 
não mais poderão ser alteradas até á eleição, salvo quanto á designação dos edifícios quando es
tes não possam mais servir, por força maior provada, caso em que se fará nova designação, que 
se tomará publica por edital pela imprensa do logar mais próximo, com antecedência, pelo me
nos, de oito dias. 

§ 2- Sempre que se tiver de proceder á eleição no município, em virtude desta lei, o mes
mo presidente mandará affíxar, com antecedência de vinte dias, editaes e publical-os pela im-
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prensa, convidando os eleitores a dar o seu voto, declarando o dia, logar e hora da eleição e o 
numero dos nomes que o eleitor deve incluir na sua cédula. 

§ 32 Quando o dito presidente, até cinco dias antes da eleição, não tiver publicado o edital 
com a designação dos edifícios, qualquer dos membros eleitos para fazer parte das mesas eleito-
raes poderá fazel-o, devendo tal designação prevalecer em relação a qualquer outra que poste
riormente se faça. 

ArL 40. Em cada secção de município haverá uma mesa eleitoral encarregada do recebi
mento das cédulas, furacão dos votos e mais trabalhos inerentes ao processo eleitoral. 

§ l- As mesas eleitorais serão nomeadas pela mesma forma que as commições seccionaes 
do alistamento, nos termos do tiL 1̂ , cap. 2̂  e se comporão da mesma forma. 

§ 2- Vinte dias antes de qualquer eleição, o presidente do governo municipal e, na sua fal
ta qualquer outro membro do mesmo governo, ou o secretario, fará a convocação dos outros 
membros e seus immediatos por meio de editaes e cartas offíciaes, convidando-os a se reunir. 

§ 32 As mesas eleitoraes assim constituídas presidirão a todas as eleições para preenchi
mento de vagas que se devem no período da legislatura 

§ 4r Terminada a eleição das mesas, o presidente fará lavrar uma acta no livro das sessões 
ordinárias do govemo municipal, na qual serão mencionados os nomes dos mesarios eleitos de
vendo ella ser assignada por quantos tomarem parte na eleição que o quizerem. 

ArL 41.0 presidente da commissão municipal fará em tempo extrahir cópias authenticas 
do alistamento das secções, segundo a divisão feita, para serem remettidas ao presidente das res
pectivas mesas no dia immediato ao da sua eleição. 

Paragr^ho único. A remessa dessas copias será pelo Correio sob registro, ou por official 
de justiça, cumprindo áquelle a quem for entregue accusar o recebimento. 

ArL 42. Quando, até oito dias antes da eleição, o presidente da mesa não tiver recebido a 
copia do alistamento referente á sua secção, poderá qualquer dos membros delia requisital-a do 
secretario do govemo municipal, que sob pena de responsabilidade, satisfará immediatamente a 
requisição. 

ArL 43. Os membros das mesas eleitoraes reunir-se-hão no dia da eleição ás 9 horas da 
manhã, no logar designado e elegendo, á pluralidade de votos, o seu presidente e secretario, 
aquelle designará de entre os demais membros os que devem fazer a chamada dos eleitores, re
ceber as listas e examinar os títulos, lavrando o secretario immediatamente a acta em livro pró
prio, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presidente do govemo municipal. 

A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
§ 1- Proceder-se-ha á eleição sempre que comparecerem três membros dos que compõem 

a mesa, sejam estes effectívos ou supplentes. 
Si até a occasião de preceder-se á apuração não tiverem comparecido mais dous mesarios, 

convidará a mesa um ou dous dos eleitores presentes, a fím de occupar o logar ou logares vagos. 
§ 2- Não se podendo realizar a organização da mesa eleitoral até 10 horas do dia, não terá 

logar a eleição. 
§ 32 Installada a mesa, terá começo a chamada dos eleitores pela ordem em que estiverem 

na respectiva copia do alistamento. 
A falta dessa copia de alistamento, porém, não inçedirá recebimento das cédulas dos elei

tores que comparecerem e exhibirem os seus titulos devidamente legalizados. 
§ 42 O eleitor não poderá ser admittido a votar sem apresentar o seu titulo, não podendo, 

em caso algum, exhibido este ser-lhe recusado o voto, nem tomado em separado, excepção dos 
casos previstos no § 13, n̂  1 deste artigo. 

No dia da eleição, si nenhum dos mesarios houver ainda recebido a copia do alistamento, 
a eleição se realizará, fazendo-se a chamada por qualquer cópia, que será posteriormente authen-
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ticada, ou mesmo, na falta de cópia, se procederá á eleiçaõ sem chamada, sendo admittidos a vo
tar todos os eleitores que se apresentarem munidos de seus titulos. 

§ Ŝ  O recinto em que estiver a mesa eleitoral será separado do resto da sala por um gradil, 
próximo daquella, para que seja possível aos eleitores presentes fiscalizarem de fora do recinto 
todo o processo eleitoral; dentro do recinto e junto aos mesarios estarão os fiscaes dos candida
tos. 

§ 62 A eleição será por escrutínio secreto. A uma se conservará fechada á chave, emquan-
to durar a votação. 

§ 7- As cédulas que tiverem nomes em numero inferior ao que devo-em conter, serão, não 
obstante, apuradas. 

Das que contiverem numero superior, serão desprezados os nomes excedentes, guardada a 
ordem em que os mesmos estiverem collocados. 

§ 8- Antes da chamada, a uma será aberta e mostrada ao eleitorado, para que v^fique es
tar vazia 

§ 9̂  O eleitor, logo que tenha depositado na uma sua cédula ou cédulas, assignará o livro 
de presença, aberto, numerado, mbricado e encerrado pelo presidente da commissão municipal. 

§ 10. Terminada a chamada, o presidente fará lavrar um termo de encerramento em segui
da á assignatura do ultimo eleitor, no qual será declarado o numero dos que houverem votado. 

§11.0 eleitor que coiiq)arecer depois de terminada a chamada e antes de começar-se a la
vrar o termo de encerramento no livro de presença, será admittido a votar. 

Nessa occasião votarão os mesarios que não tiverem seus nomes incluídos na lista da cha
mada, por acharem-se alistados em outra secção. 

§ 12. Lavrado o termo de encerramento no livro de presença passar-se-ha á içuração pelo 
modo seguinte: aberta a uma pelo presidente, contará este as cédulas recebidas, e depois de an-
nunciar o numero delias, as emmaçará, recolhendo-as, logo após, á dita uma. Em seguida o es-
crutador, que assentar-se á direita do presidente, tirará da uma uma cédula, desdobral-a-ha len-
do-a e passando-a ao presidente, que, depois de lel-a passal-a-ha ao outro escmtador á sua es
querda, o qual a lerá em voz alta, sendo pelos outros mesarios, como secretários, tomada a apu
ração, fazendo em voz alta a addição dos votos que tocarem aos nomes que se forem lendo. 

§ 13. Embora não se ache fechada por todos os lados alguma cédula, será, não obstante, 
apurada 

Também será apurada a cédula que não trouxer rotulo, excepto quando se proceder con-
junctamente a mais de uma eleição, e cada eleitor votar com mais de uma cédula 

I. Serão curadas em separado as cédulas que contiverem alteração por falta, augmento ou 
suppressão de sobrenome ou appellido do cidadão votado, ainda que se refira visivelmente a in
dividuo determinado. 

II. Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado ou substituído; 
b) quando, procedendo-se a mais de uma eleição conjunctamente, contiverem declaração 

contraria á do rotulo; 
c) quando se encontrar mais de uma dentro de um só invólucro, quer sejam escripta em 

papeis separados, quer uma delias no próprio invólucro. 
As cédulas e invólucro a que se refwem os rf^s I e n deste paragnçho, devidamente mbri-

cados pelo presidente da mesa, serão remettidos ao poder competente com as respectivas actas. 
§ 14. Terminada a furacão das cédulas, o presidente fará escrever em resumo o resultado 

da eleição, designando-se os nomes dos cidadãos votados e numero de votos, em tantos exem
plares quantos forem os mesarios e os fiscaes, os quaes serão mbrícados pelos mesarios e fís-
caes, entregando-se um exemplar a cada um. 
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§ 15. o presidente, em seguida, proclamará o resultado da eleição pela lista de sçuração, 
procedendo a qualquer voificação, si alguma reclamação for apresentada por mesario, fiscal ou 
eleitor, e fará lavrar a acta no livro próprio, a qual será assignada pelos mesaríos, fiscaes e elei-
tOTes que quizerem. 

§ 16. Os candidatos que disputarem a eleição poderão nomear cada um o seu fiscal, que 
tomará assento na mesa eleitoral, e terá direito de exigir da mesma, concluída a {q)uração e antes 
de lavrar-se a acta dos trabalhos, um boletim assignado pelos mesaríos, contendo os nomes dos 
candidatos, os votos recebidos e o numero de eleitores que compareceram á eleição. 

Estes boletins, com as firmas dos mesaríos reconhecidas por notarío publico, poderão ser 
apresentados na apuração geral da eleição, para substituir a acta. 

A nomeação do fiscal será feita em officio dirígido á mesa, e assignado pelos candidatos 
ou seus procuradores, devendo ser entregue no acto da installação da mesa. 

§ 17. Sempre que um grupo de trínta eleitores, pelo menos, da secção indicar á mesa, em 
documento assignado, o nome de qualquer eleitor para fiscal da eleição, deverá este ser admitti-
do na nnesa, gosando dos direitos conferidos aos fiscaes dos candidatos. 

§ 18. Na acta da eleição deverão ser transcríptos os nomes dos cidadãos votados, com o 
numero de votos que obtiver cada um, sendo escríptos estes em ordem numeríca. 

Da mesma acta constará: 
d) o dia da eleição e a hora em que teve começo; 
b) os nomes dos eleitwes que não comparecerem; 
c) o numero de cédulas recebidas apuradas promiscuamente, para cada eleição; 
d) o numero das recebidas e apuradas em sq)arado, com declaração dos motivos, os no

mes dos votados e os dos eleitores que delias forem portadores; 
e) os nomes dos mesaríos que não assignarem a acta, declarando-se o motivo; 
f) os nomes dos cidadãos que assignarem no livro de presença pelos eleitores que o não 

puderem fazer; 
g) todas as occurrencias que se derem no processo da eleição. 
§ 19. Qualquer dos mesaríos poderá assignar-se - vencido - na acta, dando os motivos; no 

caso de não querer a maioria da mesa assignal-a, deverão fazel-o os demais mesaríos e os fis
caes, que convidarão para isso os eleitores que o quizerem. 

§ 20. Cada fiscal terá o direito de tirar cópia da acta, subscrevendo-a o presidente e os me
saríos. 

Finda a eleição e lavrada a acta, será esta immediatamente transcrípta no livro de notas do 
tabellião ou outro qualquer serventuário de justiça ou escrivão ad hoc nomeado pela mesa, o 
qual dará certidão a quem a pedir 

a) a transcrípção da acta por escrívão ad hoc será feita em livro especial, aberto pelo presi
dente da commissão seccional e rubricado por um dos membros da minoria; 

b) a distribuição dos tabelliães e serventuários de justiça para servirem nas commissões 
seccionaes incumbe ao presidente da commissão municipal, o que fará publico por edital, com 
antecedência de dez dias, pelo menos; 

c) a transcripção da acta deverá ser assignada pelos membros da mesa, fiscaes e eleitores 
presentes que o quizerem. 

§ 21. Qualquer eleitor da secção e bem assim os fiscaes poderão offerecer protestos por 
escrípto, relativamente ao processo da eleição, passando-se recibo ao protestante. 

Esses protestos serão rubricados pela mesa que, contra-protestando ou não, appensal-os-
ha á cópia da acta, que será remettida ajunta furadora. 

§ 22. A mesa fará extrahir duas cópias da acta das assignaturas dos eleitores no livro de pre
sença, as quaes, dqwis de assignadas pelos mesarios e concotadas por tabellião ou qualquer serven-
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tuario de justiça ou escrivão ad hoc, serão enviadas ao secretario da Camará dos Deputados ou 
ao do Senado, e ao presidente da junta furadora 

§ 23. A mesa funccionará sob a direcção do presidente, a quem cun^re, de accordo com 
os mesarios, resolvo* as questões que se suscitarem; regular a policia no recinto da assembléa, 
fazendo retirar os que perturbarem a ordem, prender os que commetterem crime, lavrar o respec
tivo auto, remettendo immediatamente com o auto o delinquente á autoridade competente. 

Não serão permittidas aos mesarios discussões prolongadas. 
§ 24. A substituição dos mesarios que faltarem far-se-ha na forma prescripta no art. 9̂  e 

seus paragraphos. 
§ 25. A eleição e a apuração não deverão ser interrompidas sob qualquer pretexto. 
§ 26. E expressamente prohibida a presença de força publica dentro do edifício em que se 

proceder á eleição e em suas immediações, sob qualquer fundamento, ainda mesmo á requisição 
da mesa, para manter a ordem. 

§ 27. Si a mesa não acceitar os protestos de que trata o § 21, poderão estes so- lavrados no 
livro de notas do tabellião, dentro de 24 horas após a eleição 

§ 28. Os livros e mais papeis conconentes á eleição devem SCT remettidos, no prazo de dez 
dias, ao presidente do governo municipal, afim de serem recolhidos ao archivo da municipalidade. 

CAPITULO IV 

Da Apuração Geral das Eleições 

Art 44. Trinta dias depois de fínda a eleição, reunidos na sala das sessões do governo mu
nicipal, nas sedes das circumscripções eleitoraes e no Districto Federal, o presidente do mesmo 
governo, os cinco membros mais votados e os cinco immediatos ao menos votado, proceder-se-
ha á apuração geral dos votos da eleição. 

§ 1 - 0 dia, logar e hora para a apuração serão pelo dito presidente annunciados pela im
prensa e por imprensa e por edital affíxado na porta do edifício da municipalidade, com antece
dência de três dias, pelo menos, convidados todos os que devem tomar parte neste trabalho. 

§ 2- A furacão deverá terminar dentro de 20 dias da data do começo dos trabalhos, e se 
fará pelas authenticas recebidas e pelas certidões que forem apresentadas por qualquer eleitor, 
desde que nenhuma duvida off^ecerem, lavrando-se, diariamente, uma acta, em que se dirá em 
resumo o trabalho feito no dia, designando-se o total da votação de cada cidadão. 

§ 3^ As sessões da junta, apuradora serão publicas e os eleitores que comparecerem e os 
fiscaes, em qualquo* numCTO, que forem perante ellas apresentados pelos candidatos, poderão 
assignar as actas. 

§ 4^ Installada ajunta, o presidente fará abrir os ofílcios recebidos, e, mandando contar as 
authenticas, designará um dos membros para proceder á leitura e dividirá por lettras entre os de
mais os nomes dos cidadãos votados, para que, com toda a regularidade, se proceda á íqjuração, 
que será feita em voz alta. 

§ 5̂  Não se realizando a reunião da junta no dia marcado, o presidente designará o dia im-
mediato, fazendo publico por edital, que sençre será publicado na imprensa, existindo esta 

§ 6̂  A junta apuradora cabe somente sommar os votos constantes das authenticas, deven
do, todavia, mencionar na acta qualquer duvida que tenha sobre a organização de alguma mesa 
de secção eleitra-al, bem como, expressamente, os votos obtidos pelos candidatos nessa secção. 

Outrosim, deva'ão ser declarados na acta, além de todas as occurrencias, os motivos pelos 
quaes ajunta for levada a apurar os votos tomados em separado pelas mesas seccionaes. 

§ 7̂  Esn caso de duplicata, deverá ajunta apurar somente os votos dados na eleição que ti-
\er sido feita no logar previamente designado. 
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§ 8̂  Terminada a apuração, serão publicados os nomes dos cidadãos votados, na ordem 
numérica dos votos recebidos, e lavrada a acta, em que se mencionará, em resumo, todo o traba
lho da apuração, as representações, reclamações ou protestos que forem apresentados perante a 
junta ou perante as mesas seccionaes, com declaração dos motivos em que se fundarem. 

§ 9̂  Da acta geral da apuração de quaesquer eleições serão extrahidas as cópias necessá
rias, as quais, depois de assignadas pela junta apuradora, serão remettidas: uma ao ministro do 
interior, tratando-se de eleição do Districto Federal, ou ao governador, nos Estados, uma a se
cretaria da Camará ou do Senado, e uma a cada um dos eleitos, para lhe servir de diploma. 

Essas cópias poderão ser impressas, devendo, todavia, ser concertadas e assignadas pelos 
membros da junta. 

§ 10. As cópias da acta de apuração geral nas eleições para Presidente ou Vice-Presidente 
da Republica serão remettidas ao governador do Estado, ministro do interior e secretario da Ca
mará dos Deputados. 

ArL 45. A pluralidade relativa dos votos decidirá da eleição de senadores e deputados; no 
caso de empate, considerar-se-ha eleito o mais velho. 

ArL 46. A Camará ou o Senado, sençre que no exercício do direito de reconhecimento 
dos poderes dos seus membros, annullar uma eleição sob qualquer fundamento, resultando des
se acto ficar o candidato diplomado inferior em numero de votos ao immediato, deverá determi
nar que se realize nova eleição. 

TITULO m 

Disposições Penaes 

ArL 47. Além dos definidos do Código Pertal, serão considerados crimes contra o livre 
exercício dos direitos políticos os fatos mencionados nos artigos seguintes. 

ArL 48. Deixar qualquer cidadão, investido das funcções do governo municipal ou chama
do a exercer as atribuições defmidas na presente lei, de cumprir restritamente os deveres que lhe 
são impostos e nos prazos prescriptos, sem causa justificada: 

Pena: 
Suspensão dos direitos políticos pcn* dous a quatro annos. 
ArL 49. Deixar o cidadão eleito para fazer parte das commissões de alistamento ou eleito-

raes de satisfazer as determinações da lei no prazo estabelecido, quer no tocante ao serviço que 
lhe é exigido, quer no que diz respeito ás garantias que deve dispensar aos alistados ou eleitores, 
sem motivo justificado: 

Pena: 
Suspensão dos direitos políticos por dous a quatro annos. 
ArL 50. Deixar qualquer dos membros da mesa eleitcH°al de rubricar a cópia da acta da 

eleição, tirada pelo fiscal, quando isso lhe for exigido: 
Pena: 
De dous a seis mezes de prisão. 
ArL 51. A fraude, de qualquer natureza, praticada pela mesa eleitoral, ou pela junta apura

dora, será punida com a seguinte 
Pena: 
De seis mezes a um armo de prisão. 
Paragrapho único. Serão isentos dessa pena os membros da junta furadora ou mesa elei

toral, que contra a fraude protestarem no acto. 
ArL 52. O cidadão que usar de documento falso para ser incluído no alistamento: 
Pena: 
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De prisão por dous a quatro mezes. 
Art 53. O cidadão que, em virtude das disposições da presente lei, for comndenado na 

pena de suspensão dos direitos políticos, não poderá, emquanto durarem os effeitos da pena, vo
tar nem ser votado em qualquer eleição do Estado ou municipio. 

Art. 54. Os crimes defmidos na presente lei e os de igual natureza do Código Penal serão 
de acção publica, cabendo dar a denuncia, nas comarcas das capitães dos Estados, ao procurador 
da Republica ou seccional, perante o juiz seccional, e nas demais comarcas, aos promotores pú
blicos perante a autoridade judiciaria competente. 

§ 1- A denuncia por taes crimes poderá igualmente ser dada perante as referidas autorida
des por cinco eleitores, em uma só petição. 

§ 2- A forma do processo de taes crimes será a estabelecida na legislação vigente para os 
crimes de responsabilidades dos empregados públicos. 

§ 32 A pena será graduada, attendendo-se ao valor das circumstancias do delicto. 
ArL 55. Será punido com as penas de seis mezes a um aiino de prisão e suspensão de di

reitos políticos por três a seis annos, o mesario que subtrahir, acrescentar ou alterar cédulas elei-
toraes, ou ler nome ou nomes differentes dos que foram escriptos. 

Disposições Gerais 

Art. 56. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes serão isentos de sello e de 
quaesquer direitos, sendo gratuito o reconhecimento da firma. 

Art 57. O trabalho eleitoral prefere a outro qualquer serviço publico, sendo considerado 
feriado o dia das eleições. 

Art 58. As attribuições conferidas por esta lei aos juizes e procuradores seccionaes dos 
Estados serão exercidas, no Distrito Federal, pelo juiz seccional, seu substituto e pelo sub-pro-
curador geral da Republica. 

Art 59. Para o preenchimento das vagas, atualmente existentes na representação nacional, 
proceder-se-ha á eleição depois de eleitos os membros do governo municipal, de accordo com as 
leis que nos Estados tenham sido decretadas, sendo observadas, quanto ao mais, as disposições 
da presente lei. O governador do Estado em que tal organização se houver realizado, communi-
cal-o-ha á mesa da Camará a que palencer a vaga ou as vagas, fazendo ao mesmo tempo proce
der á eleição em conformidade desta lei. 

§ 1- Nos Estados ou municípios em que não tenha havido eleição para a constituição do go
verno municipal, por occasião de ser executada a presente lei, competirá aos membros das ultimas 
camarás municipaes eleitas o desen^nho de todas as attribuições que na mesma vão especificadas. 

Para se preencherem as vagas ou impedimentos existentes, poderão ser chamados, depois 
dos supplentes dos vereadores, os juizes de paz da sede do municipio e dos districtos mais vizi
nhos, guardada a sua ordem successiva. 

§ 2- Qualquer que seja o numero de vagas que ocorrerem no Congresso Nacional, da pro
mulgação desta lei em deante, por motivo de renuncias, perdas de mandatos ou fallecimentos, 
cada uma das Camarás, com qualquer numero, conhecendo dessas occurrencias, providenciará 
para taes vagas se preencham pelo modo estatuído na presente lei; si, porém, não estiver reunido 
o Congresso Nacional, a mesa de cada uma das Camarás o fará sem dependência de intervenção 
da Camará respectiva. 

Art 60. A eleição para preenchimento de vagas de deputados durante a actual legislatura 
far-se-ha por Estado. 

Os governadores dos Estados, onde, por força do § 1- do art 28 da Constituição, existirem 
vagas por argumento das respectivas representações, deverão mandar proceder immediatamente 
á eleição para o seu preenchimento. 
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ArL 61. Nas vagas que se derem posteriormente na representação nacional, uma vez com
provadas, o governador do Estado em que ellas se tenham dado ou, no Distrito Federal, o minis
tro do interior, mandarão immediatamente proceder a nova eleição. 

Paragrsqiho único. Quando a vaga abola for devida a renuncia de algum representante, 
dar-se-ha por comprovada, quando o governador do Estado ou o ministro do interior tiverem 
delia conhecimento official, por communicação da mesa respectiva Camará, á qual tenha o 
representante enviado a sua renuncia 

Art. 62. As mesas da Camará e do Senado teem conçetencia para se dirigir aos governa
dores dos Estados e mais autoridades administrativas ou judiciarias federaes ou estadoaes, soli
citando qualquer informação ou documento referente a matéria eleitoral. 

Art 63. Enquanto se não procedo* á detominação do numoo dos representantes de cada 
Estado, de accordo com o recenseamento da pq>ulação e em observância do disposto no art 28, 
§§ 12 e 22 da Constituição Federal, prevalecerá o estatuído no decreto n̂  511 de 23 de junho de 
1890, combinado com o referido § 1̂  do art 28 da Constituição. 

Art 64. O presidente do governo municipal fornecerá todos os livros necessários para o 
alistamento e para as eleições, correndo as despezas, que com elles e os mais aprestos na forma 
desta lei fizer, por conta da União. 

Art 65. As mesas eleitoraes teem competência para lavrar auto de flagrante delicto contra 
o cidadão que votar, ou tentar fazel-o com o titulo que não lhe pertença, e para appehender o tí
tulo suspeito; devendo livrar-se solto, independentemente de fiança, o delinquente, logo que es
tiver lavrado auto, que será remettido, com as provas do crime, á autoridade competente. 

Art 66. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 26 de janeiro de 1892,4= da RepubUca. - FLORIANO PEI

XOTO - José Hygino Duarte Pereira. 
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DECRETO N2 760, DE 16 DE MARÇO DE 1892 

Approva as Instnicções para Execução dos arts. 59 e 60 da Lei n̂  35, de 
26 de Janeiro de 1892. 

O Vice-Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil: 
Considerando que o systema eleitoral estabelecido pela Lei n̂  35 de 26 de janeiro ultimo 

faz excepção a matéria, de caracter transitório, contida nos arts. 59 e 60, os quaes necessitam de 
desenvolvimento, para maior clareza de suas disposições; 

Decreta: 
Artigo único. Para boa execução dos arts. 59 e 60 da Lei n- 35 de 26 de janeiro do corren

te anno serão observadas as instnicções que com este baixam assignadas pelo Ministro de Esta
do dos Negócios do Interior. 

Capital Federal, 16 de março 1892,4- da República. 
FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo 

INSTRUCÇÕES A QUE SE REFERE O DECRETO W 760 DESTA DATA PARA EXECU
ÇÃO DOS ARTS. 59 E 60 DA LEI N^ 35 DE 26 DE JANEIRO DE 1892 

Art. 1- Para o preenchimento das vagas actualmente existentes no Congresso Nacional, 
quer por morte ou renuncia, quer por augmentos nas representações dos Estados, farão os res
pectivos governadores, immediatamente, proceder à eleição, marcando o dia com a necessária 
antecedência, nunca menor de 30 dias, para que sejam restrictamente guardados os prazos le-
gaes, e comunicando-o, com urgência, aos presidentes da Municipalidades eleitas, de accordo 
com as leis estadoaes. 

§ 1- Nos Estados onde não se haja procedido á eleição dos membros do governo munici
pal (Camará, Intendência, Conselho, etc), nos termos das respectivas leis, a communicação será 
feita ao presidente, ou, em sua falta, ao vice-presidente, ou, em falta deste, ao mais votado dos 
vereadores das ultimas camarás municipaes eleitas. 

§ 2- Para se preencherem as vagas ou impedimentos existentes nas camarás municipaes, 
serão chamados, em primeiro logar, os supplentes dos vereadores; depois, sendo preciso, os jui
zes de paz da sede do município, e, finalmente, os dos districtos mais vizinhos, por ordem da 
votação, de sorte que fique completo o numero dos vereadores e outros tantos supplentes de 
cada camará. 

Art 2- Dentro de 24 horas, depois que os presidentes das Municipalidades receberem a 
communicação do dia marcado para a eleição, procederão ás seguintes diligencias: 

a) Dividirão o município em secções eleitoraes, em numero nunca inferior a quatro, cada 
uma das quaes não conterá mais de 250 eleitores e será numerada ordinariamente (l-,^,3-,4í, 
etc); 
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b) Designarão os edifícios onde hão de funccionar as mesas eleitoraes, distinguindo-os pe
los números das secções, assim, por exemplo: - 1- secção, paço da camará municipal: 2- Secção 
escola publica de ...; 3- secção, casa de morada do Sr. F., no logar de ...; 4̂  secção, edifício tal, 
etc; 

c) Publicarão por editaes a divisão do município em secções, a numeração e a designação 
dos edifícios; 

d) Convocarão por offício e por editaes os demais membros da Municipalidade e seus im-
mediatos, aos quaes se referem os §§ 1- e 2̂  do art. 1-, para, dentro de 10 dias, se reunirem no 
paço municipal, a fim de elegerem os membros das mesas eleitoraes. 

Art 3^ Cada mesa eleitoral será conçosta de cinco membros effetivos e dous supplentes, 
nos termos dos arts. 6̂  § 1- e 40 § 1̂  da lei. 

Art. 42 Feita a eleição das mesas eleitoraes e antes de finda a sessão, o presidente da Mu
nicipalidade mandará lavrar editaes, que serão afixados incontinente no paço da Municipalidade, 
fazendo públicos os nomes dos eleitos, e convocando os eleitores para dar o seu voto, declaran
do o dia, logar e hora da eleição federal e o numero dos nomes que o eleitor deverá incluir na 
sua cédula. 

Art 52 A nova designação de edificio a que se refere o § 1- do art 39 da lei, quando o de
signado não possa mais servir, por força maior provada, será feita pelo presidente da Municipa
lidade si a dita força se verificar mais de oito dias, ante do marcado para a eleição, de sorte que 
se possa tomal-a publica por editaes. 

§ 1- A prova da força maior será feita por qualquer género delias, como sejam: vistoria 
por peritos, de plano e sem formalidades forenses, além do exame e laudo dado por escripto, da
tado e assignado; depoimentos de testemunhas dignas de fé, que sejam eleitores e maiores de 
toda a excepção; attestações de pessoas que ocupem cargos officiaes, que de eleição popular, 
quer de nomeação do Governo. 

§ 2- Os peritos serão nomeados e os depoimentos tomados pelo presidente da Municipali
dade, ou, em caso de urgência, pelo presidente da respectiva secção eleitoral. Entende-se caso 
urgente o que se der tão proximamente aos oito dias a que se refere o art 39 § 1-, infine, da lei, 
que o edital não possa ser affixado com esse prazo. 

Art 62 Nas eleições a que se referem estas instrucções, votarão os cidadãos comprehendi-
dos no ultimo alistamento. 

Art 7- O processo das Eleições será o determinado nos arts. 41 e seguintes da lei. 
Capital Federal, 16 de março de 1892. - Fernando Lobo. 
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LEI N2 69, DE 1̂  DE AGOSTO DE 1892 

Altera as Disposições do art. 3̂  da Lei n̂  35 de 26 de janeiro de 1892. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionou a lei seguinte: 
Art. l- Fica elevado a três o numero de supplentes de que trata o art. 3- da Lei n̂  35 de 26 

de janeiro de 1892. 
Art. 2- O primeiro alistamento eleitoral será iniciado, independente de regulamento, no dia 

5 de outubro do corrente anno, nos Estados que ainda não tiverem feito. 
§ I- A revisão do alistamento será feita no ultimo anno da legislatura. 
§ ̂  A primeira revisão será iniciada a 5 de abril de 1896, ultimo anno da segunda legislatura. 
Art. 3- Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 1 de agosto de 1892,42 da Republica. - FWRIANO PEIXOTO - Fernan

do Lobo. 
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LEI N2 85, DE 20 DE SETEMBRO DE 1892 

Estabelece a Organização Municipal do Distrito FederaL 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei seguinte: 

CAPITULO I 

Disposições Preliminares 
ArL 1-0 Distrito Federal, comprehendendo o território do antigo Município Neutro, tem 

por sede a cidade do Rio de janeiro e continua constituído em município. 
A gerência dos seus negócios será encarregada a um conselho deliberativo e a um prefei

to, de accordo com o que se dispõe nos seguintes capítulos. 
ArL 2- Além das taxas cuja arrecadação, competia, á Municipalidade pela legislação ante

rior, poderá o conselho municipal decretar todos os impostos que não forem da privativa compe
tência da União. 

CAPITULO n 

Do Eleitorado Municipal e das Imcompatibilidades 

ArL 32 São eleitores municipaes todos os cidadãos brazileiros no goso de seus direitos ci
vis e políticos. 

ArL 4- Não poderão ser votados para membros do governo municipal: 
1- Os que não forem eleitores municipaes; 
2- Os que não tiverem, pelo menos, seis mezes de residência no município; 
3- As autoridades judiciarias, os commandantes de força naval e de districto militar; os 

commandantes de força policial, os chefes, delegados e subdelegados de policia, que exercerem 
seus cargos dentro de seis mezes anteriores á eleição; 

4- Os que tiverem litigio com a Municipalidade; 
5- Os empreiteiros de obras municipaes; 
6̂  Os directores, sub-directores, officiaes-maiores, chefes de secção e quaesquer outros 

funccionanos que dirijam ou administrem repartições municipaes, federaes ou suas depend
ências; 

1- Os engenheiros de obras emprehendidas no município por conta ou em virtude de con
tracto com o governo municipal ou federal; 

8- Os membros do governo municipal que tiverem servido no ultimo arino; 
92 Os ascendentes ou descendentes, directos, ou collateraes, consanguíneos ou afflns, do 

prefeito do districto, até ao 2- grau; 
10. Os aposentados em cargos municipaes; 
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11. Os que estiverem directa ou indirectamente interessados em qualquer contracto onero
so com a Municipalidade, por si ou como fiadores. 

Esta incompatibilidade não attinge os possuidores de acções de sociedade anonymas que 
tenham contracto com a Municipalidade, salvo si forem gerentes ou fizerem parte da directoria 
das mesmas sociedades. 

Art. 52 Perderão o logar de intendentes: 
1- Os que se mudarem do Distrito Federal; 
2r Os que perderem os direitos políticos; 
3^ Os que deixarem de conçarecer ás sessões, sem causa justificada, durante 20 dias con

secutivos; 
42 Os que acceitarem cargos nas directorias e commissões fiscaes de emprezas ou compa

nhias destinadas á exploração de concessões e favores da Municipalidade. 

CAPITULO m 

Do Poder L^islatívo Municipal 

ArL 6r As funcções legislativas serão exercidas pelo conselho deliberativo. 
Art. 7- O conselho municipal compor-se-ha de tantos membros (intendentes) quantos fo

rem os distritctos municipaes (um por districto), e de mais tantos, que serão os mais votados em 
todos os districtos, quantos correspondam a um por quatro distríctos. 

§ 1- Para a primeira eleição cada uma das 21 actuaes parochias do Distrito Federal será 
considerada um districto municipal, e, além dos respectivos intendentes, farão, parte do primeiro 
conselho municipal os seis cidadãos mais votados em todos os districtos. 

§ 2- O processo eleitoral para a formação do primeiro conselho municipal será o que esta
belecido no art. 60 e seguintes das disposições transitórias. 

Art. 8- Sua duração será de três annos. 
Art 92 As sessões do conselho municipal serão publicas e só poderão ter logar quanto se 

achar presente mais da metade de seus membros. 
Paragrapho único. No primeiro dia de sessão o conselho, reunido sob a presidência do 

mais velho de seus membros, elegerá um presidente e um vice-presidente para dirigirem os tra
balhos e representarem a corporação. 

Art 10. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, salvo no se
guinte caso: 

Paragrapho único. Quando se tratar de impostos e despezas que só poderão ser provados 
por maioria absoluta dos membros que compõem o conselho, e pelo menos em três discussões. 

Art 11.0 conselho fiinccionará em duas sessões annuaes não excedente de 60 dias cada 
uma delias, para o fim de deliberar sobre os negócios municipaes. 

Paragrafo único. Fora destas sessões, poderá o conselho reunir-se extraordinariamente por 
convocação do seu presidente ou do prefeito, ou a requerimento escripto da maioria de seus 
membros. Nestas reuniões só deliberará sobre o assunto que tiver motivado a convocação. 

Art 12. Cada membro de conselho municipal perceberá o vencimento de seis contos de 
réis annuaes e o presidente do mesmo conselho o de oito contos de réis, sendo a terça parte do 
vencimento considerada gratificação pro labore. 

Art. 13. As vagas que ocorrerem no conselho municipal serão immediatamente preenchi
das. 

Paragr^ho único. Só o conselho municipal julgará da vaga, communicando-a ao prefeito 
para que este mande proceder á eleição. 

Art 14. Não poderão servir conjunctamente no conselho municipal: 
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1- Os ascendentes e descendentes, irmãos, cunhados, sogro e genro, tio e sobrinho; 
2- Os sócios da mesma firma commercial. 
Paragrapho único. Si a eleição designar cidadãos nestas condições, tomará assento o mais 

velho, considerando-se nulla a eleição do outro ou outros. 
ArL 15. Ao conselho municipal incumbe: 
§ 12 Verificar os poderes de seus membros. 
§ 2- Organizar o regimento de suas sessões. 
§ 3- OrganÍ22r sua secretaria e nomear os respectivos empregados. 
§ 42 Regular as condições de nomeação, suspensão, aposentadoria e outras dos emprega

dos e todas as repartições municipaes. 
§ 52 Organizar o serviço de escripturação, arrecadação, guarda e applicação da receita, as

sim como da execução e fiscalização das obras. 
§ 6r Organizar annualmente o orçamento do município, decretando as despezas e marcan

do as taxas necessárias para os serviços municipaes. 
§ 7- Contrahir empréstimos sobre o credito do município, determinando as condições do 

seu levantamento, o tempo, modo e meio de seu pagamento. 
a) A Municipalidade não poderá jamais ficar a dever, por qualquer titulo, quantias que não 

possa amortisar em vinte annos, despendendo no máximo, com juros e amortisação, a quantia 
parte da sua renda, calculada pelo orçamento do anno em que for contrahido o empréstimo, sob 
pena de muUidade do excesso. 

§ 8? Regular a administração, arrendamento, foro e aluguel dos bens moveis e immoveis 
municipaes. 

a) O conselho municipal só poderá vender ou trocar bens immoveis do município por acto 
votado em duas sessões annuaes successivas e por dous terços de votos; 

b) As vendas serão feitas em hasta publica, previamente annunciadas pela imprensa e por 
editaes affixados nos logares mais públicos, por espaço de tempo não inferior a sessenta dias; 

c) Não poderão concwrer para a acquisição desses bens os fiinccionarios municipaes, nem 
os membros do conselho que houvCT deliberado sobre a alienação dos mesmos bens; 

§ 9̂  Resolver a desapropriação por utilidade municipal, autorisar a propositura e desistên
cia ou abandono das acções que interessam ao município, bem como o accordo ou composição 
nos casos em que não forem vedados pela lei. 

§ 10. Resolver sobre a compra de immoveis, quando exigidos por utilidade publica e so
bre a realização de obras, cuja necessidade tenha sido reconhecida. 

§11. Decretar o código de posturas, organizar o processo das infracções, podendo impor 
multas até ao máximo de 200$ e a pena de prisão até cinco dias. 

§ 12. Confoir attribuições especiaes ao prefeito para casos urgentes e imprevistos na au
sência do conselho. 

§ 13. Legislar sobre o tombamento e cadastro do território e bens do município. 
§ 14. Estatuir sobre as condições relativas á hasta publica. 
§ 15. Providenciar sobrea guarda e conservação dos bens municipaes. 
§ 16. Estabelecer e regular o serviço da assistência publica. 
E licito aos particulares crear e manter estabelecimentos de philanthropia, apenas sujeitos 

á inspecção offidal no que se referir á moralidade, hygiene e estatística. 
§ 17. Estabelecer e regular a instrucção primaria, profissional e artística; estabelecer, cus

tear e subvencionar qualquer instituto de educação e instrucção que as necessidades do municí
pio reclamem. 

a) O ensino que o município ministrar, ou para o qual contribuir com subvenção ou de 
qualquer outro modo, será leigo em todos os seus gráos; 
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b) É livre aos particulares abrir e reger escolas de qualquer gráo ou natureza, sujeitas á 
inspecção official unicamente no que conceme á moralidade, hygiene e estatística. 

§ 18. Crear bibliothecas municipaes e regular o respectivo serviço. 
§ 19. Regular o serviço de hygiene municipal. 
§ 20. Ciear e legular todos os so^ços refoentes a casas de banhos e lavandmas, feira, mercados, 

theatros, espectáculos públicos, extincção de incêndios, viação urbana e fabrica de qualqu»- natureza. 
§ 21. Prover sobre a instituição e administração dos cemitérios, e sobre o serviço funerá

rio, sendo-lhe, porém, vedado conferir monopólio ou privilegio. 
§ 22. Regular a policia sanitária. 
§ 23. Regular a abertura e denominação de ruas, praças, estradas e caminhos, e sua poli

cia, livre transito, alinhamento e embellezamento, irrigação, esgotos pluviaes, calçamento e illu-
minação. 

a) Os edifícios que ameaçarem ruína, podendo trazer perigo para a pq)ulação ou embara
ço ao livre transito, serão reparados ou demolidos a custa dos proprietários, devidamente intima
dos, depois de vistoria; 

b) As servidões municipaes SCTão conservadas livres e francas, e os obstáculos enterpostos 
pelos prcçrietarios, onde existirem, serão removidos á custa delles, devidamente intimados, de
pois de vitcMia. 

§ 24. Regular o serviço de abastecimento de agua á população, curando dos mananciaes, 
fontes, chafarizes, aqueductos, etc. 

§ 25. Regular a consolação e replanta das mattas e florestas, a guarda e conservação de 
parques, jardins, logradouros públicos e monumentos. 

§ 26. ProvCT sobre a conservação da matta maritima, sobre a navegação nos rios e lagoas, 
sobre a caça e a pesca, sobre o embarque e desembarque de pessoas, bagagens e mercad(HÍas 
nos littoraes do município. 

§ 27. Regulamentar o serviço telephonico e telegn^hico de natureza municipal. 
§ 28. Animar e desenvolver as industrias do município, introduzir novas com auxílios in

directos, prémios, exposições e outras medidas que tenham o mesmo caracter e tendam para o 
mesmo fím. 

§ 29. Crear e regular montes de soccorros e montepios. 
§ 30. Dividir o território municipal em districtos, que não poderão ter menos de dez mil, 

nem mais de quarenta mil habilitantes. 
§ 31. Reclamar da União bens que pertençam ao município. 
§ 32. Contractar com um ou mais municípios limítrophes a realização de obras e serviços 

de interesse commum. 
§ 33. Representar ao Congresso Nacional e ao Govono Federal contra as infracções da 

Constituição feda'al bem como contra os abusos e desmandos das autoridades não municipaes e 
em qualquo" outro sentido. 

§ 34. Organizar periodicamente a estatística municipal com as indicações mais precisas 
que for possível adquirir acerca da extensão territorial, população, recursos índustriaes e agrico-
las, e movimento geral dos serviços municipaes. 

§ 35. Organizar periodicamente a estatística escolar e a hygienica, conçrehendendo regis
tro demographico, nosographico e de movimento endémico epidemico de moléstias reinantes no 
município. 

§ 36. Deliberar sobre a acceitação de doações, legados, heranças e fldei-commissos e suas 
£q)plicações. 

§ 37. ProvCT sobre o bem geral do município e velar pela fiel execução desta lei orgânica e 
as que promulgar. 
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Art 16. Em nenhuma circumstancia e para nenhum fim poderá o conselho conferir suas 
prerogativas qualquer pessoa estranha ou não ao município. 

CAPITULO IV 

Do Poder Executivo Municipal 

ArL 17. O poder executivo municipal é exercido pelo prefeito. 
ArL 18.0 prefeito será nomeado pelo Presidente da Republica, com approvação do Sena

do Federal, para servir por quatro annos. O primeiro prefeito servirá até ao dia 31 de dezembro 
de 1894. 

ArL 19. Ao prefeito compete: 
§ l- Apresentar pessoalmente, por occasião da abertura de cada sessão ordinária, um rela-

táio circumstanciado de todas as occurrencias que se tiverem dado no intervallo de uma sessão 
a outra, propondo nessa occasião as medidas que julgar c^portunas. 

§ 2- Executar e fazer cumprir todas as deliberações ou ordens do conselho, quando devi
damente promulgadas. 

§ 3- Intervir nos casos da urgência referida no art. 15, § 12, convocando logo o conselho, 
caso este não esteja flinccionando, para dar-lhe conta do occorrido. 

§ 42 Fazer arrecadar as rendas municipaes por entregados de sua confiança e de accordo 
com o ultimo orçamento approvado pelo conselho. 

§ 52 Ordenar despezas votadas pelo conselho e autorisar o pagamento delias pelos cofres 
municipaes. 

As ordens de pagamento deverão sempre conter a indicação do artigo e paragrapho do or
çamento que as autorisar, e nenhuma despeza será realizada sem serem presentes os documentos 
que a comprovem. 

§ 6̂  Formular a proposta do orçamento, que deve ser apresentada ao conselho no dia da 
abertura da sua sessão OTdinaría, e fornecer todos os dados que lhe forem pedidos pelo conselho 
ou suas cominissões, para a confecção dos orçamentos parciaes ou geral. 

§ 7- Nomear, suspender, licenciar ou demitir os fiinccionaríos não electivos do município, 
exceptuados os da secretaria do conselho, e observadas as garantias que forem definidas em lei. 

§ 8̂  Convocar extraordinariamente o conselho, quando o julgar conveniente ou quando 
assim o reclame por escripto a maioria dos intendentes. 

§ 92 Prcffogar o orçamento em vigor, si até ao ultimo dia de dezembro não tiver sido vota
do novo pelo conselho. 

ArL 20. O prefeito suspenderá a execução de qualquer acto emanado do conselho, c^pon-
do-lhe veto, sempre que elle estiver em desaccordo com as leis e regulamentos em vigor no Dis-
tricto Federal. 

Neste caso submetterá ao conhecimento do Senado Federal o acto suspenso, dando por es
cripto as razões do veto. O Senado decidirá si o acto suspenso viola ou não a Constituição e as 
leis federaes, assim como as leis e regulamentos da Municipalidade. 

ArL 21. O prefeito deverá, dentro do prazo improrogavel de cinco dias, oupor por escripto 
o seu veto. Não o fazendo nesse prazo, se entenderá approvado o acto. 

O prazo conta-se do dia em que o prefeito tiver conhecimento offlcial do acto. 
Art. 22. Para a nomeação do prefeito subsistirão as incon^atibilidades especificadas no arL 4 .̂ 
Paragrapho único. Não podera também ser nomeado prefeito o cidadão que tenha, com 

qualquer intendente, o gráo de parentesco referido no art. 14, § 1̂ . 
ArL 23. O prefeito não poderá ser de novo nomeado para o periodo seguinte ao de sua ad

ministração, nem ser eleito para o cargo de intendente no mesmo periodo. 
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Art 24. O prefeito não poderá ausentar-se do município por mais de dez dias sem licença 
do Presidente da Republica No caso de ausência, passará o exercício ao seu substituto legal e 
perderá a gratificação. 

Art 25. EHirante o primeiro triennio perceberá o prefeito os vencimentos de 24:000$ annuaes. 
Art. 26. Na falta ou impedimento temporário do prefeito, suas ftincções serão exercidas 

pelo presidente do conselho municipal. No caso de vaga, o Presidente da Republica nomeará seu 
substituto nos termos do arL 18. 

Art 27.0 presidente do conselho municipal, quando substituir o prefeito nos seus impedi
mentos, terá direito aos vencimentos ou simplesmente á gratificação do prefeito, como no caso 
couber, e durante a substituição deixará de presidir o conselho. 

CAPITULO V 

Dos Físcaes e Guardas M unkípaes 

Art 28. São agentes do prefeito nos differentes districtos os fiscaes e guardas municipaes. 
Art 29. Cada districto terá um fiscal e tantos guardas municipaes quantos o conselho jul

gar necessários ao bom desempenho do serviço publico. 
Art 30. Ao fiscal compete: 
§ l- Executar e fazer executar as posturas e deliberações do conselho, sanccionadas pelo 

prefeito, observando as instrucções que por este forem dadas. 
§ Ir Lavrar e remetter à autoridade competente os autos de flagrante contra os infractores 

das posturas. 
§ 32 Informar os pedidos de licença para edificações, abertura de casas de negocio e exer

cício de quaesquer industrias, espetaculos e divertimentos públicos e outros assumptos de inte
resse municipal. 

§ 42 Cassar licenças nos casos previstos pela legislação municipal, com recursos para a 
autoridade competente. 

§ 52 Organizar e remetCT mensalmente ao prefeito uma relação dos autos que houver lavrado. 
§ 62 Informar trimensalmente ao prefeito, e sempre que elle o exigir, sobre o estado de to

dos os serviços e necessidades do districto. 
a) Dessas informações, assim como das relações mensaes de autos de flagrante, ficará có

pia em livro especial, fornecido pela Municipalidade e rubricado pelo prefeito ou por quem elle 
designar. Esgotado esse livro, será recolhido ao archivo municipal; 

b) O fiscal não poderá recusar a inspecção deste livro a qualquer munícipe. 
§ 1- Fornecer ás commissões permanentes as 
informações que forem requisitadas. 
Art 31. Os guardas municipaes são auxiliares dos fiscaes e agentes a estes subordinados. 

CAPITULO VI 

Das Atribuições Judiciarias 

Art 32. O preparo e julgamento dos processos de infracção de posturas compete ao juiz 
dos feitos da fazenda municipal, com os recursos que no caso couberem. 

Paragrapho único. São creados os logares de l̂ , 2̂  e 3^ procuradores dos feitos da fazenda 
municipal, que officiarão em todas as causas que interessarem á Municipalidade. 

Esses fiinccionarios serão nomeados pela mesma forma que o juiz, e preferidos para as 
primeiras nomeações os actuaes procuradores dos feitos no Districto Federal. 

Art 33. As communicações e autos sobre infracção de posturas serão remetidos ao juizo 
por intermédio do prefeito. 
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CAPITULO vn 

Disposições Geraes 

Art. 34. Os funccionarios municipaes auxiliarão a execução das leis e actos de caracter fe
deral, nos termos do arL 60, § 2-, da Constituição. 

Art. 35. Das deliberações dos poderes municipaes que prejudicarem direitos civis e políticos 
dos munícipes, haverá recurso voluntário para as justiças do Districto Veàscú como no caso couber. 

Art. 36. Os funccionarios municipaes, inclusive o prefeito e os membros do conselho, são 
responsáveis civil e criminalmente por prevaricação, abuso ou omissão no desempenho de seus 
deveres. 

§ 1- A denuncia ou queixa poderá ser dada pelo prejudicado ou por qualquer munícipe. 
§ 2- Independentemente da pena criminal, ficam os funccionarios sujeitos á indemnização 

pecuniária, na forma do direito commum. 
Art. 37. Como pessoa jurídica, pôde o município conçarecer em juizo, demandar e ser de

mandado na pessoa do prefeito, que se fará representar pelos procuradores dos feitos da fazenda 
municipal e seus auxiliares. 

Art. 38. O conselho eliminará do quadro da divida activa municipal somente as relativas a 
impostos e multas que julgar incobraveis, devendo publicar pela imprensa a eliminação e seus 
fundamentos. 

Paragrapho único. Considerará incobravel a divida que for exigível ha mais de anno, nas 
seguintes condições: 

1-, quando o devedor houver fallecido sem deixar bens; 
2*, quando o devedor for desconhecido; 
3-, quando o devedor se achar ausente em logar incerto e não sabido por mais de um anno; 
Ar, quando o devedor for notoriamente indigente. 
Art. 39. Os contractos cujo valor exceder de um conto de réis serão sempre feitos median

te concurrencia publica, provocada por editaes publicados pela imprensa. 
ArL 40. As obras que não forem executadas por administração serão feitas por contracto, 

de conformidade com o disposto no artigo anterior. 
Art. 41. Os bens municipaes não são sujeitos a execuções por dividas do município. 
Paragrapho único. O conselho incluirá nos orçamentos verba para o pagamento ou amorti-

sação das dividas liquidadas. 
Art. 42. Só é exigível como receita o que estiver especificado no orçamento em vigor. 

Constituem receita extraordinária os prémios de depósitos, as heranças, os legados e as doações 
dadas ao município ou a quaesquer de suas instituições. 

Art. 43. Nenhuma despeza será ordenada sem que para ella haja verba consignada no or-
çannento, e nenhum contracto se fará obrigando a Municipalidade a pagar, em orçamentos futu
ros, prestações maiores, do que conçortar a respectiva verba no orçamento do anno em que for 
feito o contracto. 

Art. 44. A máxima publicidade será dada aos actos da Municipalidade que acarretem en
cargos para o município. 

Art. 45. O plano geral do orçamento, antes de votado pelo conselho, será publicado duran
te 10 dias e com antecedência, pelo menos, de 30 dias, no jornal que tivCT contracto para a publi
cação do expediente da Municipalidade, podendo os munícipes reclamar as modificações que 
mais convenientes lhes pareçam para o município e para os seus interesses. 

Art 46. Os balanços do exo-cicio encerrado serão também publicados, durante 10 dias, 
nos termos do artigo antecedente. 
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Art 47. No fim de cada mez será publicado um balancete da receita e despeza da Munici
palidade. 

ArL 48. Quando o prefeito prorogar o orçamento nos termos do art. 19, § 8̂ , e usar da fa
culdade do art 20 dará publicidade, durante 10 dias, a esse acto, por meio de editaes publicados 
na imprensa. 

ArL 49. As decisões do conselho só obrigarão 10 dias depois de publicadas. 
Art 50. Não poderão contractar ou empreitar obras, nem aforar immoveis municipaes, 

pessoas que tenham com o prefeito ou com qualquer membro do conselho o parentesco indicado 
noart 14, §12. 

Art 51. Qualquer munícipe tem o direito de pedir informações e certidões dos actos da 
Municipalidade, as quaes, sob nenhum pretexto, lhe poderão ser negadas. 

Paragrapho único. No caso de recusa ou demora dos empregados ou chefe de repartição a 
quem competir dar as informações e certidões, a parte interessada terá recurso para o prefeito e 
para o conselho. 

Art 52. A Municipalidade, á custa dos seus cofres, não autorísará o levantamento de esta
tuas ou monumentos commemorativos. 

Art 53. Nos crimes de responsabilidade o prefeito será processado e julgado pelo Supre
mo Tribunal Federal, de conformidade com as leis que definem e regulam a responsabilidade 
dos ministros de estado. 

Art 54. E extensivo á Municipalidade o processo executivo fiscal e o de desapropriação 
por utilidade publica, em vigor para o Governo Federal. 

Art 55. Os vencimentos do prefeito e dos membros do conselho só poderão ser alterados 
no ultimo anno do exercício de cada um. As alterações só vigorarão no periodo seguinte. 

Art 56. É garantido o direito de visitas domiciliarias, para fins de hygiene e de salubrida
de publica, ás autoridades e funccionarios niunicipaes encarregados deste ramo de serviço, con
tanto que na execução do acto sejam devidamente observadas as formalidades tutelares da lei 
geral para os casos de que esta occupar-se. 

Art 57. O conselho, em seus regimentos organizará as suas comissões, distribuindo as 
conq)etencias, obrigações, deveres e serviço de cada uma delias. 

CAPITULO v m 

Disposições Transitoríais 

Art 58. Pela presente lei passarão para o govano municipal do Districto Federal os se
guintes serviços, actualmente a cargo da União: 

a) limpeza da cidade e das praias; 
b) assistência á infanda, comptehendendo o Asylo dos Meninos Desvalidos e a Casa de S. José; 
c) hygiene municipal; 
d) Asylo de Mendicidade; 
e) Corpo de Bombeiros; 
f) instiucção primaria, seu pessoal e material; 
g) esgotos da cidade; 
h) iluminação publica. 
Paragrapho único. Nos serviços de hygiene commettidos á administração municipal do 

Districto Federal não se conçrehenderá: 
I O estudo scientifico da natureza e etiologia das moléstias endémicas e epidemicas, e 

meios prophilacticos de combatel-as e quaesquer pesquizas bacteryologicas feitas em laborató
rio especial(actua] Instituto de Hygiene); 
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n A èicecuçãó dè quàèsqúéf próvidèntíás de natureza defensiva contra a invasão de mo
léstias éíxótieàs óu disseitáhâçâo das ihdigêhás M Capitai Federal, èiiçrégándo-se para tal fim 
íMôsõs iítólòssâitóèiciinâáos pèlà séièiíeià òu afcbiíselhádòs pela obsèrVâçãOi tâes como rigorosa 
vigiJaiícià s^ítàriã, àssístèinciàhóspitâlàrv iSólaméíitõ 6 desiiifètiÇãó; 

4l ilslMistiéa dèmogr^ho^sàílitaria; 
ÍV ÈxéreiGiò dê medicina e dè phariíiacià; 
V Àhàlysès quáútativàs ê quantitativas dê substànêiàs itíipõrtadãs, antes de êíltregues ao 

éomínèrcio; 
v i Serviço s&itáriò Tnfflitiniò idos pôrtóS; 
'ÂfL §9. Paffà â piriímèira eleição são itteonlpàtiveis ós cidadãos què fizeram parte dás In-

tendeilcias dé^is da pròfriúlgàção da 'Constituição federal. 
Ait *6Ô. À firimèirà ê l è i ^ múniêipM será ifèita 4Ò dias dqióis de sâHcidiíada a presente 

lei. ÔôovênTiò^xpédirá pára tal fimàsòídéns liêcessariàs. 
Àftèl. A èlèiçãô sê fM èW càdà frèj^èzia jpôr secções, que não poderão ter mefios de 50, 

íièm lifíàis 'dè à̂ ÓfèTeiteres. 
'Aii'62. 'Èm cada secção kávCTá úiiíà itíêsa pàirà o recebimento dê cedulais, apuração de vo

tos <è mais trabalhos èíèitòraês. 
'ASt 63. Vinte -dias àhtès dò marcado pârà èíêiçãô, ôs pretores dividirão suas respecti

vas ífrèguèiias èfti^èèçõés è dêsigtíàíãò ôs èdifièiòs onde dèvèni fiincciônar às mesas eleito-
ràes, fflóTfièáfidò pàrà cada úmá dèllàls cinco êlèitórèS, dos qiiàes liin exprèssâttiènte para pre-
sidè;ntèi 

Pára^i^hò unièò. Essas homeâções è designações sCTãó cornníiunicadaS pôr offido áo ac
tuai Conselho dá tntèilâêríeià Múnitíjpàl e à cada úíri dÕs Wôilieaiáòs, dèvèiidO tãmbem ser publi-
cãdàís í>dr êâitàès t pèlà iiíçírêtóai onde a tíòuver. 

''Airt '64. À iritendènèià Muiiidjpal, têíido êm vista êssà coinnluíiicà^âó, rèmettèrá ao pretor, 
èõm ã brèvMàÉè possivèl, ós livros, iirnà è íiiais objectos nèeessànòs á eleição. 

PàràgràphÔ unioô. 5Si % tntendeWêíà íião rèrrfettèr os objecteis p-éèisòs para o actb, o presi-
déílfe dà rflèsà êléitôràl iproVideádàrá 'sôbrè « quê falte, 'tílaMará por um êlèitor, qUè servirá de 
síècTèlàriô, làWâ" os 'coiíçiètèiite ienÉbs áè íábérturà e èfícèrrarnéíito hiÉís livros, <}ue serâo nume
rados ê rubnèâdós pelo mèsiife presidente, devendo tudo constar dà rèspêctiVâ âÈtâ. 

'ALIL 6S. 'ÒS tídààãòs qtiè =devèm fòrinâr as iriesas eleitoras, riãb podèhdô eôtnpârécer, por 
iquãlqúer iítóítivò, dèVètãò parâdpàr 'o SèU iriipêdimehtò até ás 3 tíõrâs da tarde da v^íSerâ da 
èlèiçãò, àô prètòí, <qfuè proviiàèiitíffl4 'sobre à substituição. 

ArL '66. 'híó dià âà èlèiçãò, os inèriibrõs dá mèsà èlèitoràll ̂ tiè faltarem serio substituidos 
dô sèguiiité modo: 

i-, o presiâentíb, pèlò dàadão eújò hòiife sê segUir irrunèdiàteííèntè la listados nõiweâdbs 
pèlbrprètòr; 

^2/quàIquèr òúffô liesàrio, pôr Uiiièldtor da secção, àcón 
Aít 67. Òs (rabailhòs èíèitòraês èomêçarão às 10 hòrás da iiianhã, dèjpòis de reunida a 

nfésa, '̂ úè deVe sèr ihstalla& há véspera, a igual hora. 
§ 1- Si à irísIMlàçâtó Òk mêsà hão síê IÍVÉT èffèctuàdo 'nà véspera, dévèrá sêí̂ ô M dia dâ 

elèi^o:âtéàs'9íiòrãs'âàríiaiíhã. _, 
§ 2- 'O escrivão 'dó ̂ íféteir, òlk ciáàdãò Síoitlèado àã 'hòc {)èlò presíâéinfè àá mesa, iàvrará 

iògò à íáet̂ 'dà ífístâBaçãò 'tfò iivrò quê 'tíVêrdè servir pára à eleição:., 
AíL '6̂ 8. À vòtàçãó deverá Éeàr termiriada • ^ è ^ ^ ^ l í ^ f í ^ nO'ítS; A â^uràç ao dè VÔtòs é a 

eõrifêeÇãò dà àclà {íòdérãò i>ròiòí igâr^se^:^%j^ '^^^5p^^ ' |^ frábàÍKòs, (̂ ue 
não serão ihtòrròfíipidòs. 

Áít ^ . ' A actá'dasrfÉÉíòsèíèltteà áerá escripía^iò s ^ ^ niésKemsègúida á 
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da installação e trancripta em livro especial por tabellião ou pelo escrivão do pretor, ou, na falta 
destes, por qualquer cidadão, a convite do presidente da mesa 

Art. 70. A mesa fará extrahir duas cópias dessa acta, bem como das assignaturas dos elei
tores, que tiverem votado, devendo todas ser assignadas pela mesa e concertadas por tabellião 
ou pelo escrivão do pretor. 

Paragrapho único. Uma dessas cópias será remettida ao pretor e outra á secretaria do go
verno municipal; esta ultima será acompanhada de cópia authentica da acta de installação da 
mesa eleitoral. 

Art. 71. Os livros de assignatura dos eleitores e os das actas eleitoraes serão enviados pe
los presidentes das mesas á secretaria do governo municipal, juntamente com as cópias a que se 
refere o paragrapho único do art. 70. 

Art 72. Todos os livros que tiverem de servir na eleição serão rubricados pelo pretor, sal
vo o caso do paragrapho único do art. 64. 

ArL 73. Oito dias depois da eleição, os pretores dos districtos se reunirão no edifício da 
Intendência Municipal, e depois de elegerem de entre si um para presidir os trabalhos, darão co
meço a apuração geral. 

ArL 74. Os trabalhos deverão principiar ás 10 horas da manhã; findos elles, lavrar-se-ha 
uma acta circumstanciada, que contenha os nomes de todos os cidadãos votados em cada firegue-
zia, pela ordem numérica de votação e em seguida os dos seis candidatos que tiverem obtido 
maior numero de votos em todos os districtos. 

Paragrapho único. Essa acta será enviada ao Tribunal Civil e Criminal, onde ficará archi-
vada; delia se extrahirá uma cópia para ser remetida á secretaria do governo municipal. 

ArL 75. A cada um dos 27 intendentes eleitos dirigirá o pretor presidente um officio, com-
municando-lhe o resultado da furacão na parte que disser respeito. 

ArL 76. O pretor que não puder conparecer aos trabalhos da apuração fará a devida com-
municação ao presidente, remettendo-lhe as actas do seu districto. 

ArL 77. A furacão só se fará achando-se reunidos mais de metade dos pretores do Dis
trictos Federal. 

ArL 78. Os membros do governo municipal eleitos se reunirão no edifício da Intendência 
Municipal vinte dias depois da eleição para darem começo ás sessões preparatórias, elegendo 
um presidente interino. 

ArL 79. A posse terá logar logo que estejam reconhecidos dous terços pelo menos dos in
tendentes eleitos e será dada pelo actual Conselho de Intendência Municipal. 

ArL 80.0 primeiro triennio temiinará em 7 de janeiro de 1895, qualquer que seja o dia da posse. 
ArL 81. As vagas que ocorrerem no primeiro conselho municipal, se dependerem de in

tendentes de districto, serão suppridas por votação no districto; si de intendente, dos mais vota
dos nos districtos, pelos cidadãos que se seguirem a estes na OTdem de maior sufFragio. 

ArL 82. Ficam em pleno vigor para a primeira eleição municipal as disposições da Lei n̂  
3.209 de 9 de janeiro de 1881, referentes á eleição em geral e á parte penal em todos os pontos 
que não tiverem sido alterados pela presente lei. 

ArL 83. As eleições subsequentes serão feitas por lei especial, que o Congresso decretará. 
ArL 84. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Cíçital Fe(kfaV29 de setembro de 1892, 4̂  da Republica. - FLORI ANO PEIXOTO -

Fernando Lobo. 
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DECRETO N2153, DE 3 DE AGOSTO DE 1893 

Divide os Estados da União em distríctos eleitoraes, de accordo com o art. 
36 da Lei n̂  35, de 26 de janeiro de 1892. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1- O Estado do Pará formará dous districtos eleitoraes. 
§ 12 O primeiro districto terá por sede a cidade de Belém e se comporá dos seguintes mu-

nicipios: Belém, Acará, S. Domingos da Boa Vista, Vizeu, Bragança, Quatipurú, Salinas, Cin
tra, Marapanim, Santarem-Novo, Curuçá, S. Caetano, Vigia, Collares, Soure, Monsarás, Ca
choeira, Ponta de Pedras, Muaná, Curralinho, S. Sebastião da Boa Vista, Cametá, Mocajuba, 
Baião, Igarapé-mirim, Abaete, Mojú, Guamá, Irituia, e Ourem. 

§ 22 O segundo districto terá por sede a cidade de Gurupá e se comporá dos seguintes mu
nicípios: Gurupá, Abnerim, Chaves, Affuá, Anajás, Breves, Bagre, Oeiras, Melgaço, Portel, 
Macapá, Mazagão, Porto de Moz, Souzel, Monte Alegre, Prainha, Alemquer, Santarém, Itaitu-
ba, Aveiro, Óbidos, Jurity e Faro. 

ArL 2- O Estado do Maranhão formará dous distríctos eleitoraes. 
§ 12 O primeiro districto terá por sede a cidade de S. Luiz e se comporá dos seguintes mu

nicípios: S. Luiz, Paço do Lumiar, Rosário, Icatú, Miritiba, Guimarães, Cururupú, Pinheiro, 
Santa Helena, Alcântara, Tury-Assú, Carutapera, Vianna, Penalva, Monção, S. Bento, Cajapió, 
S. Vicente Ferrer, Babco Mearim, Arary, Brejo, Burity, Itapicurú Mirim, Anajatuba, Vargem 
Grande, Barreirinhas e S. Bernardo. 

§ 22 O Segundo districto terá por sede a cidade de Caxias e se conçorá dos seguintes mu
nicípios: Caxias, Coroatá, S. Luiz Gonzaga, Pedreiras, Codó, S. José dos Mattões, S. Francisco, 
Passagem Franca, Picos, Pastos Bons, Nova York, Mirador, Loreto, Alto Pamahyba, Barra do 
Corda, Grajahú, Imperatriz, Carolina e Riachão. 

Art 32 O Estado do Ceará formará três districtos eleitoraes. 
§ 12 O Primeiro districto terá por sede a cidade da Fortaleza e se comporá dos seguintes 

municípios: Fortaleza, Porangaba, Macejana, Maranguape, Soure, Pacatuba, Redenpção, Ara-
coayba, Trahiry, Arraial, It^ipoca, S. Francisco, Acarahú, Camocim, Granja, Viçosa, Tranguá, 
Ibiapina, S. Benedicto, Campo Grande e Paracurú. 

§ 22 O segundo districto terá por sede a cidade Iguatú e se conçorá dos seguintes municí
pios: Iguatú, Pereiro, Icó, Lavras, Várzea Alegre, Aurora, Umary, S. Matheus, Quichará, S. Pe
dro do Crato, Barbalha, Missão Velha, Milagres, Jardim, Brejo dos Santos, Porteiras, Assaré, 
Saboeiro, SanfAnna do Brejo Grande, Araripe, Quixadá, Quixeramobim, Inhamuns, Ameiroz, 
Cococy, Pedra Branca, Boa Viagem, Iracema e Maurity. 

§ 32 O terceiro districto terá por sóde a cidade de Sobral e se comporá dos seguintes municí
pios: Sobral, Aquiraz, Cascavel, Aracaty, União, S. Branardo, Limoeiro, Morada Nova, Jaguaribe-
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Mirim, Riacho do Sangue, Baturité, Pacoty, Guaramiranga, Mulungú, Coité, Canindé, Cratheús, 
Independência, Santa Quitéria, Tamboril, Ipú, Ipueiras, Meruoca, Sant'Anna, Palma e Nuariny. 

Art. 42 O Estado de Pernambuco formará cinco districtos eleitoraes. 
§ 12 O primeiro districto terá por sede a cidade do Recife e se comporá dos seguintes mu

nicípios: Recife, Olinda, Jaboatão, S. Lourenço e Muribeca. 
§ 22 O segundo districto terá por sede a cidade de Nazareth e se conçorá dos seguites mu

nicípios: Nazareth, Iguarassú, Goyana, Itambé, Tímbauba, Páo d'Allho, Vicencia, Limoeiro, 
Bom-Jardim, Taquaretinga e Brejo. 

§ 32 O terceiro districto terá por sede a cidade da Victoria e se comporá dos seguintes mu
nicípios: Victoria, Cabo, Escada, Gloria do Goitá, Gravata, Bezerros, Caruaru, Bonito, Panellas, 
Altinho, S. Bento, Pesqueira, Cimbres e Pedras. 

§ 42 O quarto districto terá por sede a cidade de Palmares e se comporá dos seguintes mu
nicípios: Palmares, Ipojuca, Serinhaem, Rio Formoso, Barreiros, Gamelleíra, Agua Preta, Ama-
ragy, Quipapá, Canhotinho, Garanhuns, Bom-Conselho e Correntes. 

§ 52 O quinto districto terá por sede a cidade de Vílla-Bella e se comporá dos seguintes 
municípios: Vílla-Bella, Aguas-Bellas, Buique, Alagôa de Baixo, Tacaratú, Ingazeira, S. José do 
Egycto, Flores, Triumpho, Floresta, Belmonte, Salgueiro, Cabrobó, Boa-Vista, Petrolina, Leo
poldina, Granito, Exú e Ouricury. 

ArL 5- O Estado das Alagoas formará dous districto eleitoraes. 
§ 12 O primeiro districto toá por sede a cidade de Maceió e se comporá dos seguintes municí

pios: Maceió, Porto-Calvo, Porto de Pedras, Maragogy, Camaragibe, S. Luiz do Quitunde, Santa Lu
zia do Norte, Muricy, União, S. José da Lage, Atalaya, Parahyba, Viçosa, Pilar e Alagoas. 

§ 22 O segundo districto terá por sede a cidade de Penedo e se comporá dos seguintes mu
nicípios: Penedo, S. Miguel, Agua Branca, Anadia, Bello-Monte, Coruripe, Limoeiro, Palmeira, 
Pão de Assucar, Paulo AfTonso, Piassabussú, Piranhas, Porto Real do Collegio, Poxim, Sant'-
Anna do Ipanema, S. Braz, Traipú, Triumpho e Victoria. 

Art. 62 O Estado da Bahia formará sete districtos eleitoraes. 
§ 12 O primeiro districto será constituído pelo município da Capital. 
§ 22 O segundo districto terá por sede a cidade de Cachoeira e se comporá dos seguintes 

municípios: Cachoeira, S. Gonçalo dos Campos, S. Félix, CurraUnho, Maragogipe, S. Felíppe, 
Conceição do Almeida, Santo Amaro, S. Francisco, Matta de S. João e Abrantes. 

§ 32 O tCTceiro districto terá poc sede a cidade de Nazareth e se conçorá dos seguintes 
municípios: Nazareth, Aratuipe, Santo António de Jesus, S. Miguel, Itaparica, Jaguaribe, Aréas, 
Capella Nova de Jequiriçá, Amargosa, Tapera, Valença, Taperoá, Cairú, Nova Boipeba, Santa
rém, Una, Ilhéos, Olivença, Cannavieiras, Belmonte, Camamú, Igrapiuna, Barra do Rio de Con
tas, Marahú, Barcellos, Porto Seguro, Santa Cruz, Villa Verde, Trancoso, Caravellas, Viçosa, S. 
José do Porto Alegre, Alcobaça e Prado. 

§ 42 O quarto districto terá por sede a cidade da Feira de Sant'Anna e se conçorá dos se
guintes municípios: Feira de SanfAnna, Riachão de Jacuipe, Camisão, Mundo Novo, Orobó, 
Baixa Grande, Purificação, Coração de Maria, Catú, Alagoínhas, Serrinha, Conceição do Coité, 
Inhambupe, Entre-Ríos, Conde e Abbadia. 

§ 52 O quinto districto terá pcx sede a cidade de Bomfim e se comporá dos seguintes mu
nicípios: Bomíim, Campo Formoso, Queimadas, Jacobina, Morro do Chapeó, Sento Sé, Joazei-
ro, Curuçá, Graemoabo, Santo António da Gloria, Monte Santo, Bom Conselho, Patrocínio do 
Coité, Pombal, TXicano, Ançaio, Barracão, Itapícurú, Soure, Monte Alegre e Conceição do Razo. 

§ 62 O sexto districto terá por sede a cidade de Minas do Rio de Contas e se comporá dos 
seguintes municípios: Minas do Rio de Contas, Lençóes Campestre, Andarahy, Villa Bella das 
Palmeiras, S. João do Paraguasú, Bom Jesus do Rio de Contas, Remédios, Agua Quente, Mara-
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cás. Brejo Grande, Jussiape, Bom Jesus dos Meiras, Caeteté, Villa Bella das Umburanas, Riacho 
de Sant'Anna, Monte Alto, Candeuba, Almas e Victoria 

§ 72 O sétimo districto terá por sede a cidade da Barra do Rio Grande e se comporá dos 
seguintes municípios: Barra do Rio Grande, Urubu, Macahubas, Brotas de Macahubas, Bom Je
sus da Lapa, Carínhanha, Santa Maria da Victoria, Sant'Anna dos Brejos, Campo Largo, Santa 
Rita do Rio Preto, Angical, Chique-Chique, Gamelleira do Assuma, Pilão Arcado, Remanso e 
S. José da Casa Nova 

ArL 1- O Estado do Rio de Janeiro formará cinco districtos eleitoraes. 
§ 1- O primeiro districto terá pw sede a cidade de Nitheroy e compreederá os municípios 

de Magé, Itaborahy, Rio Bonito, Capiravy, Barra de S. João, Cabo Frio, Araruama, Saquarema, 
Maricá e Nitheroy. 

§ 2- O segundo districto terá çot sede a cidade de Campos e conq)rehenderá os municipios 
de Macahé, Magdalena, Canqras, S. João da Barra e Itaperuma 

§ 32 O terceiro districto terá por sede a cidade de Cantagallo e conçrehenderá os munici
pios de Pádua, S. Fidelis, Itaocara, S. Francisco de Paula, Cantagallo, Duas Barras, Carmo, Fri-
burgo e Sant'Anna de Macacú. 

§ 4^ O quarto districto terá por sede a cidade de Vassouras e comprehenderá os munici
pios de Sapucaia, Parahyba, Vassouras, Pirahy, Itaguahy, Iguassú, Petrópolis e Theresopolis. 

§ 52 O quinto districto terá por sede a cidade de Rezende e comprehenderá os municipios 
de Santa Thereza, Valença, Barra do Pirahy, Barra Mansa, Rezende, Rio Claro, Paraty, Angra 
dos Reis e S. João Marcos. 

ArL 8- O Estado de Minas Geraes formará doze districtos eleitOTaes. 
§ 1- O primeiro districto terá por sede a cidade de Ouro Preto e se comporá dos seguintes 

municipios: Ouro Preto, Queluz, Marianna, Alvinopolis, Piranga, Abre-Campo, S. Domingos do 
Prata, Manhuassú, Caratinga, Ponte Nova e Santa Barbara 

§ ? O segundo districto terá por sede a cidade Barbacena e se con^nrá dos seguintes municipios: 
Baibacena, Pomba, Ubá, Alto Rio Doce, S. João d'El-Rei, Tiradentes, Pirados, Bitie Rios e Oliveira. 

§ 3- O terceiro districto terá pOT sede a cidade de Leopoldina e se comporá dos seguintes 
municipios: Leopoldina, S. João Nq)omuceno, Cataguazes, S. Manoel, Palma, S. Paulo de Mu-
riahé, Carangola, Vilosa e Rio Branco. 

§ 42 O quarto districto terá por sede a cidade de Juiz de Fora e se comporá dos seguintes 
municipios: Juiz de Fora, Rio Novo, Mar de Hespanha, Guarará, S. José de Além Parayba, Pal-
myra. Lima Duarte e Rio Preto. 

§ 5̂  O quinto districto terá pw sede a cidade de Baependy e se comporá dos seguintes mu
nicipios: Baependy, Ayuruoca, Tiirvo, Christina, Pouso Alto, Itajubá, S. José do Paraíso, Ouro 
Fino, Jaguary, Passa-Quatro, Cambuhy, Santa Rita de Sapucahy e Pedra Branca 

§ 6̂  O sexto districto terá por sede a cidade da Campanha e comporá dos seguintes muni
cipios: Campanha, S. Gonçalo do S^ucahy, Tres Corações do Rio Verde, Lavras, Três Pontas, 
Machado, Varginha, Alfenas, Caldas, Caracol, Pouso Alegre, Bom Successo e Poços de Caldas. 

§ 72 O sétimo districto terá por séà& a cidade da Framiga e se comporá dos seguintes munici
pios: Formiga, Itapeceríca, Campo Bello, Inhaúma, Dores do Indayá, Abaete, Bambuhy, Piumhy, 
Carmo do Pamahyba, Araxá, Patrocinio, Carmo do Rio Claro e Dores da Boa Esperança 

§ 8̂  O dtavo districto t^á por sede a cidade de Sabará e se ccHnporá dos seguintes municipios: 
Sabará, Santa Luzia, Caethé, Curvello, Sete Lagoas, Pará, Bomfim, Pitanguy e ViUa Nova de Lima 

§ 92 O nono districto terá po* sede a cidade de Diamantina e con t ra dos seguintes muni
cipios: Diamantina, Serro, Conceição, S. Miguel dos Guanhães, Ferros e Itabyra 

§ 10. O decimo districto terá por sede a cidade de Minas Novas e se comporá dos seguin-
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tes municipios: Minas Novas, S. João Baptista, Theophilo Ottoni, Arassuahy, Rio Pardo, Boa 
Vista, Salinas e Peçanha. 

§11.0 undécimo districto terá por sede a cidade de Montes Claros e se comporá dos se
guintes municipios: Montes Claros, Bocayuva, Contendas, Grão Mogol, Januaria, S. Francisco, 
Paracatú e Patos. 

§ 12. O duodécimo districto terá por sede a cidade de Uberaba e se conçorá dos seguintes 
municipios: Uberaba, Bagagem, Carmo da Bagagem, Araguary, Prata, Monte Alegre, Frutal, 
Uberabinha, Sacramento, Jacuhy, Santa Rita de Cássia, Muzanbinho, Monte Santo, S. Sebastião 
do Paraiso, Cabo Verde e Passos. 

Art 92 O Estado de S. Paulo formará sete districtos eleitoraes. 
§ 1 - 0 primeiro districto terá por sede a cidade de S. Paulo e se comporá dos seguintes 

municipios: Capital, S. Bernardo, Cotia, Santo Amaro, Itapecerica, Pamahyba, Juquery, Concei
ção dos Guarulhos, Mogy das Cruzes, S. José do Parahytinga, Nazareth, Santo António da Ca
choeira, Atibaia, S. Roque, Araçariguama, Una, Piedade, Santos, S. Vicente, Conceição da Ita-
nhaem, Iguape, Cananéia, Iporanga e Xiririca. 

§ 2? O segundo districto texá por sede a cidade de S. José dos Campos e se comporá dos se
guintes municipios: S. José dos Campos, Santa Isabel, Patrocínio de Santa Isabel, S. Sebastião, Villa 
Bella, Caraguatuba, Ubatuba, S. Luiz do Parahytinga, Lagoinha, Redempção, Natividade, Parahybu-
na, Santa Branca, Jacarehy, Jambeiro, Caçoava, Buquira e S. Bento do Sapucahy. 

§ 32 O terceiro districto terá por sede a cidade de Guaratinguetá e se comporá dos seguin
tes municipios: Guaratinguetá, Bananal, S. José do Barreiro, Arêas, Queluz, Pinheiros, Silveiras, 
Jatahy, Bocaina, Cruzeiro, Lorena, Vieira do Piquete, Pindamonhangaba, Cunha e Taubaté 

§ 42 O quarto districto terá por sede a cidade de Sorocaba se comporá dos seguintes muni
cipios: Sorocaba, Campo Largo de Sorocaba, Porto Feliz, Tietê, Rio Bonito, Tatuhy, Pereiras, 
Itapetininga, S. Miguel Archanjo, Pilar, Guarahy, Sarapuhy, Espirito Santo da Boa Vista, Santo 
António da Boa Vista, Bom Successo, Paranapanema, Faxina, Apiahy, Lavrinhas, Rio Verde, 
Fartura, Pirajú, Avaré, Santa Barbara do Rio Pardo, Espirito Santo do Turvo, Botucatú, Remé
dios da Ponte, Tietê, S. Manoel do Paraiso, Lençóes, Fortaleza, Santa Cruz do Rio Pardo, S. Pe
dro do Turvo, Campos Novos do Paranapanema e S. Sebastião da Alegria. 

§5-0 quinto districto terá por sede a cidade de Campinas e se comporá dos seguintes mu
nicipios: Campinas, Serra Negra, Socorro, Amparo, Bragança, Itatyba, Jundiahy, Cabreúva, Itú, 
Salto do Itú, Indaiatuba, Mogy-Mirim, Araras, Pirassinunga, Belém do Descalvado e Santa Rita 
do Passa-Quatro. 

§ 6̂  O sexto districto terá por sede a cidade de Rio Claro e se comporá dos seguintes mu
nicipios: Rio Claro, Monte-Mór, Capivary, Santa Barbara, Limeira, Piracicaba, S. Pedro, Brotas, 
Jahú, S. João da Bocaina, Bariry, Dous Córregos, S. Carlos do Pinhal, Araraquara, Ibitinga, Boa 
Vista das Pedras, Ribeirão Bonito, Jaboticabal e Barretos. 

§ 7- O sétimo districto terá sede a cidade de Ribeirão Preto e se comporá dos seguintes 
municipios: Ribeirão Preto, Itapira, Mogy-Guassú, Espirito Santo do Pinhal, Santa Cruz das 
Palmeiras, S. João da Boa Vista, Mococa, Caconde, Cajurú, Casa Branca, S. Simão, S. José do 
Rio Pardo, Batataes, Espirito Santo de Batataes, Santo António da Alegria, Franca, Carmo da 
Franca, Patrocínio de Sapucahy, Rifaina e Santa Rita do Paraiso. 

Art. 10. O Estado do Rio Grande do Sul formará cinco districto eleitoraes. 
§ 1 - 0 primeiro districto terá por sede a cidade de Porto Alegre e se comporá dos seguin

tes municipios: Porto Alegre, Viamão, Gravatahy, Santa Christina do Pinhal, Taquara do Mundo 
Novo, S. Leopoldo, S. Sebastião do Cahy, S. João do Monte Negro, Bento Gonçalves e Caxias. 

§ 22 O segundo districto terá por sede a cidade da Cruz Alta e se comporá dos seguintes 
municipios: Cruz Alta, Torres, Conceição do Arroio, Santo António da Patrulha, S. Francisco de 
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Paula, Vaccaria, Lagoa Vermelha, Passo Fundo e Nonohay, Soledade, Palmeira, Santo Angelo, 
S. Luiz, S. Martinho e Villa Rica, S. Boija e S. Thiago do Boqueirão. 

§ 32 O terceiro distrícto terá pór sede a cidade de S. Gabriel e se comporá dos seguintes 
municipios: S. Gabriel, Itaqui, Uruguayana, Quarahy, Alegrete, Livramento, Rosário, S. Fran
cisco de Assis, S. Vicente, Lavras, Caçapava, S. Sepé, D. Pedrito e D. Bagé. 

§ 42 O quarto districto terá por sede a cidade de Pelotas e se comporá dos seguintes muni
cipios: Pelotas, Rio Grande, S. José do Norte, Santa Victoria, Jaguarão, Herval, Arroio Grande, 
Santa Isabel, S. Lourenço, Cangussú, Cacimbinhas e Piratiny. 

§ Ŝ  O quinto districto terá por sede a cidade de Cachoeira e se comporá dos seguintes 
municipios: Cachoeira, Dores de Camaquan, S. João de Camaquan, Encruzilhada, S. Jeronymo, 
Triumpho, Taquary, Estrella e Lageado, Santa Cruz, Santo Amaro e Venâncio Ayres, Rio Pardo 
e Santa Maria. 

Art. 11. Os municipios, que fwem creados posteriormente á data desta lei, pertencerão ao 
districto daquelle ou daquelles de que forem desmembrados. 

Si se conpuzerem de territórios pertencentes a dous ou mais districtos, farão parte daquel
le em que se achar a sede municipal. 

Art 12. O Districto Federal fonnará três districtos eleitoraes. 
§ 12 O primeiro districto eleitoral se comporá dos districtos da Gávea, Lagoa, Glória, Can

delária e Santa Rita. 
§ 22 O segundo districto eleitoral se comporá dos districtos do Sacramento, S. José, Sant'-

Anna, Santo António, Espirito Santo e S. Christovão. 
§ 32 O terceiro districto eleitoral se comporá dos districtos do Engenho Novo, Engenho 

Velho, Inhaúma, Irajá, Jacarepaguá, Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba e Ilhas do Governa
dor e Paquetá. 

ArL 13. Os territórios dos districtos que forem creados posteriormente á data desta lei 
continuarão a polencer, para os fíns eleitoraes, aos districtos de que forem desmembrados. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 
Coitai Federal, 3 de agosto de 1893, 5̂  da República. - FLORIANO PEIXOTO- Fernan

do Lobo. 
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DECRETO N? J.542, DE 1? DE SETEMBRO D l J??3 

Aprova as instrucções para as eleições fedleraes a que se ha de proçeder 
em 30 de outubro próximo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazjl dgçreta: 
Artigo único. Para boa execução do disposto no art 34 <Ja lei H° 35 de 26, (Iç joeiro, dft 

1892, serão observadas as instruçções que coni este baixam assignadas pelo Ministro da Justiça 
e Negócios Interiores. 

Capital Federal, 1 de setembro de 1893,5- da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO 

Fernando. Lobox 

INSTRUÇÇÕES PARA AS ELEIÇÕES FEDERAIS A QUE SE TEM DE PROCEDER NO 
DIÀ 30 DE OUTUBRO PRÓXIMO, EM CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART. 34 
DA LEI N2 35 DE 26 DE JANEIRO DE 1892. 

Art. 1- A eleição de senador será feita por Estado, votando o eleitor ein um só nonie para 
substituir o senador cujo mandato houver terminado, (Lei n? 35, art. 35) 

Art. 2- Nos Estados onde tiver ocorrido vaga por qualquer ovitro motivo, a eleição sçrá feî  
ta na mesma occasião, votando o eleitor separaradamente para cada uma das eleições. (Lei n̂  
35, art. 35, paragrapho único.) 

Art 3̂  Para a eleição de deputados será observada a divisão dos districtos eleitoraes esta
belecida no decreto legislativo n° 153 de 3 de agosto deste anno, não cotnprehendidos os Esta
dos do Amazonas, Piauhy, Parahyba, Sergipe, Espirito Santo, Paraná, Santa Catharina e Matto 
Grosso, visto constituir cada um delles um só districto, nos tennos do art. 36, § 1̂ , da Lei n̂  35 
de 26 de janeiro de 1892. 

Art 4- O eleitor votará em dous nomes, correspondentes aos dous terços do numero de 
deputados que deve dar cada districto eleitoral, (Lei n- 35, art. 36, § 3',) 

Art 5- Nos districtos eleitoraes, cujas sedes forem capitães de Estado e que tiverem quatro 
ou cinco deputados, o eleitor votará em três nomes, e o inesmo se obsevará no 2° districto eleito
ral do Districto Federal, por encerrar maior numero de eleitores, (Lei n° 35, arL36, § 2°) 

Art. 62 Cada Estado dará o numero de deputados seguinte: 

O Estado do Amazonas ,„.,.,.„.,..., 4 
O do Pará .,.„.„.,.,„ 7 
O do Maranhão ..,....,„ 7 
O do Piauhy , , 4 
O do Ceará , , ....,10 
O do Rio Grande do Norte ; ..,.„ 4 
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o da Parahyba ,,,.,.,„ , , 5 
O de Pernambuco.,.,....,,,..,............,.. ,. 17 
O das Alagoas ,., ....„.,„. 6 
Q de Sergipe .,.....„„.„..,.,..,.,.,„. , 4 
Q da Bahia,,.,,,,.., , .,,., 22 
O, do Espirito Santo.,,,,,.,.,,.... ,.,.. 4 
Q do Rio de Janeiro...,..,, .„ 17 
QdeS, Paulo,,,,,,,,.,.,,,,....,,,,...,., ,... 22 
O do Paraná .,...„..„.., , , 4 
O d0 Santa Catharina ,..,..„....„.,.,....,.. 4 
P de Rio Grande do Sul.. ..„ 16 
Q de Minas Gçraes; ,..„..,,.,..,.,„ ,...,.„...., 37 
O de Goyaz „.,.,„.,„ „„., „.,..,..„„....,. 4 
Ode MattoGrosso,,.,.,,,,..,,,,,,,,..,.,,..,,, ,. 4 
O Dislricto Federal,.,,., „,,.„„..,,...,„ 10 
Total ,„,„..,..„,.,..„„.„,..,.., , .....,,212 

(EHeCT; tf 511 de 23, (fejunho.çte IW),,att 6r; Constítuiçâo, ait 28, § l̂ ; Lei v? 35, art. 63.) 
Alt 7? Votarão, nas. eJeições; para senadores e deputados todos os cidadãos brazileiros, 

maiores de 21 ainnos,,, qualifícadcts e alistados deconforraidalecom as leis em vigor. 
§ í° Entendem^se çon^rehendidQs, nesta disposição não só os eleitcçes qualificados se

gundo o processo es,tabeleeidOí nas, leis ns, 35 de 26 de janeiro e 69 de 1 agosto de 1892, mas 
também, os. alistados eonfoBcme o= decieto l í 200 A de 8 de fevereiro de 1890 e a Lei n- 3.029 de 
9 de janeiro dej 1881, (Lei nr 35 arts, 1?, 22 e 34.) 

§ 2? Os cidadãos assim: qualificados, apezar de não incluidos no ultímo alistamento, serão 
admittidos a votar, exhibindo os respectivos titulos: perante a mesa eleitoral da secção que com-
prehender o quarteirãOi onde se achavaçn alistados, segundo as declarações constantes dos mes
mos titulos,, salvo si tiverem; sido eliminados; do alistamento por decisão fiindada em alguma das 
causas espeçifieadíK. nos arts, 71 e 72 § 29 da Constituição da RepubUca. (Decreto n̂  648 de 9 
deagostOil890.) 

§. 3° Nos munieipiQs ou secções em que não tiver havido alistamento de accordo com as 
Leis nfis 35 e 69 citadas, f«-s€^ha. a çhamíwte; dos eleitores, pelo alistamento effectuado segundo 
o OecretQ vr ZQQ: A de 8, de fevereiro de 1890- e, na falta desjtev, pela ultima revisão realisada em 
virtude da Lei. n̂  3.02Í! de. 9 dejaneifO; de 1881. 

Art 8? As eleições serâpi feitas; pm secções cte municipio, que não deverão conter mais de 
25Q eleitores. (Lei n? 35, art. 38.), 

Art 9^ Nos municipios em que não se deu cumprimento ás disposições do art 39 da Lei 
n̂  35 de 26 de janeiro de 1892,. HPr n ^ t.çr havido alistamento ou por ter sido este iniciado de 
accordo com a Lei n̂  69 em época diversa da marcada nos arts. 3^ e 4^ da citada Lei n̂  35 e sup-
primido o alistamento do ultimo anno da legislaturai,, immediatamente que tiver conhecimento 
destas instnicções, o presidente: da comBrôssãô  municipal procederá á divisão do municipio em 
secções convenientes, cada uma das; quaes não: conterá numero de eleitores superior ao marcadia 
no artigo anterior e as, numerará, ordinalmente. 

§ 1? O mesmo, presidejnte designará os edifíeijos onde hão de funccionar as; mesas; eleito-
raes, distinguindOr<>s petos números das secções, assim por exemplo: - l- secção, paço do Con
selho Municipal; 2- secção,, escola publica de. .„; 3̂  sa^ão» casa de morada doi Sr; E,., na logar 
de .,.,; 4í secção, edifício tal, etc.; e publicará por editaes essa divisão, especificando todas as in
dicações necessárias,, 

§ 2° A numeraç:ão das secções; e designação dos edifícios assim publicadas não mais pode-
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rão ser alteradas até á eleição, salvo quanto á designação dos ediTicios, quando estes não possam 
mais servir, por força maior provada, caso em que se fará a nova designação, que se tomará pu
blica por edital pela inprensa, no logar mais próximo. 

§ 32 A nova designação de edifício a que se refere o paragrapho anterior, por força maior 
provada, será feita pelo presidente da commissão municipal si a dita força se verificar mais de 
oito dias antes do marcado para a eleição, de sorte que se possa tomal-a publica por editaes. 

§ 42 A prova da força maior será feita por qualquer género delias, como sejam: vistoria 
por peritos, de plano e sem formalidades forenses, além do exame e laudo dado por escripto, da
tado e assignado; depoimentos de testemunhas dignas de fé, que sejam eleitores e maiores de 
toda a excepão; attestações de pessoas que occupem cargos officiaes, quer de eleição popular, 
quer de nomeação do Governo. 

§ 5̂  Os pmtos serão nomeados e os depoimentos tomados pelo presidente da commissão 
municipal ou, em caso de urgência, pelo presidente da respectiva secção eleitoral. Entende-se 
caso urgente o que se der tão proximamente aos oito dias a que se refere o art. 39, § 1- infine da 
lei, que o edital não possa ser affixado com esse prazo. 

(Lei n̂  35, art 39, e Instr. annexas ao Decreto n̂  760 de 16 de março de 1892, art. 2-, let-
tras a,bc c.) 

ArL 10. Quando o dito presidente, até cinco dias antes da eleição, não tiver publicado o 
edital com a designação dos edifícios, qualquer dos membros eleitos para fazer parte das mesas 
eleitoraes pod^á fazel-o, devendo tal designação prevalecer em relação a qualquer outra que 
posteriormente se faça. (Lei n̂  35, art. 39, § 32.) 

Alt IL &n cada secção de municipio haverá uma mesa eleitra^ «Karregada do recebimento 
das cédulas, furacão dos votos e mais trabaltK» inho^ntes ao processo. (Lei tf 35, arL 40, pr.) 

§ 1- Vinte dias antes da eleição, o presidente do governo ou Conselho Municipal, e na sua 
falta qualquer outro membro do mesmo governo ou conselho, ou secretario fará a convocação 
dos outros membros e seus immediatos em votos, por meio de editaes e cartas officiaes, convi-
dando-os a se reunir dentro de dez dias no paço municipal, afim de elegerem os membros das 
mesas eleitoraes. (Lei n̂  35, art. 40, § 2-, e Instr. annexas ao Decreto vr 760, art. 2-, lettra d.) 

§ 2- Reunidos no dia designado, proceder-se-ha à eleição das mesas, votando cada em dos 
membros presentes, em lista aberta e assignada, em quatro nomes escolhidos de entre os eleito
res do município, conforme o alistamento que tiver sido feito por ultimo. (Lei n- 35, art. 6̂ .) 

§ 32 Serão declarados membros effectivos das mesas o 1-, 2 ,̂ 3 ,̂ 5̂  e 6̂  mais votados, e 
supplentes o 4 ,̂ 7̂  e 8̂ , decidindo a sorte em caso de empate. (Lei n̂  35, art. 6̂ , § l~, e art. 40, § 
12, e lei tf 69, arL 12.) 

§ 42 A eleição de que tratam os dous últimos paragraphos se procederá, ainda que não es
teja completo o numero dos cidadãos convocados, com tanto que se achem presentes pelo me
nos cinco. Na falta deste numero, os presentes convidarão tantos eleitores quantos sejam preci
sos para completal-o. (Lei tf 35, art. 62, § 32.) 

§ 52 Terminada a eleção das mesas, o presidente fará lavrar uma acta no livro das sessões 
ordinárias do governo ou Conselho Municipal, na qual serão mencionados os nomes dos mesa-
rios eleitos, devendo ella ser assignada por quantos tomarem parte na eleição, e pelos cidadãos 
que o quizerem. (Lei tf 35, art. 40, § 42.) 

Art. 12. Vinte dias antes também da edição o presidente da commissão municipal mandará 
affixar editais e publical-os votos pela imprensa, convidando os eleitores a dar o seu voto decla
rando o dia, logar e hOTa da eleição e o numero dos nomes que o eleitor deve incluir em sua cé
dula, (lei n 2 35, art. 39; 22) 

ArL 13.0 resultado da eleição das mesas será immediatamente publicado e notifícado por 
carta aos mesarios eleitos, tanto efectivos como supplentes. 
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ArL 14. O presidente da comissão municipal fará em tempo extrahir cópias authenticas do 
alistamento das secções, segundo a divisão feita, para serem remettidas ao presidente das res
pectivas mesas no dia immediato ao da sua eleição. 

Outrosim fará rraneter ao ptesidoite da mesa os livros, umas e mais objectos necessários á deição. 
Paragrapho único. A remesa daquellas cópias soá feita pelo correio sob registro, ou por ofiB-

cial de justiça, cumprindo áquelle a quem for entregue accusar o recebimento. (Lei n̂  35, art. 41.) 
ArL 15. Quando, até oito dias antes da eleição, o presidente da mesa não tivere recebido a 

cópia do alistamento referente á sua secção, poderá qualquer dos membros delia requisital-a do 
secretario do governo municipal, que sob pena de responsabilidade, satisfará immediatamente a 
requisição. (Lei n̂  35, art. 42) 

Art. 16. O presidente da mesa eleitoral providenciará sobre o mais que faltar e mandará, 
por um eleitor, que lhe servirá de secretario lavrar os competentes termos de abertura e de encer
ramento, em livros que serão numerados e mbricados pelo mesmo presidente quando taes livros 
não forem fornecidos, devendo tudo constar da respectiva acta 

Art 17. Os membros das mesas eleitorais reunir-se-hão no dia da eleição ás 9 horas da 
manhã, no logar designado, e elegendo, á pluralidade de votos, o seu presidente e secretario, 
aquelle designará de entre os demais membros os que devem fazer a chamada dos eleitores, re
ceber as listas e examinar os títulos, lavrando o secretario immediatamente e acta em livros pró
prio, aberto, numerado, rubricado e encarado pelo presidente do governo municipal. 

A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
§ 1- Proceder-se ha eleição sençre que comparecerem três membros dos que compõem a 

mesa, sejam estes effectivos ou supplentes. 
Si até á occasião de proceder-se á apuração não tíverem comparecido mais dous mesarios, 

convidará a mesa um ou dous dos eleitores presentes, afim da ocupar o logar ou logares vagos. 
§ 2- Não se podendo realizar a organisação da mesa eleitoral até ás 10 horas do dia, não 

terá logar a eleição. 
§ 3- Installada a mesa, terá começo a chamada dos eleitcyes pela ordem em que estiverem 

na respectiva cópia do alistamento. 
A falta dessa cópia de alistamento, porém não impedirá o recebimento das cédulas dos 

eleitores que comparecerem e exhibirem os seu titulos devidamente legalisados. 
§ 42 O eleitor não poderá ser admittido a votar sem apresentar o seu titulo, não podendo 

em caso algum, exhibido este, ser-lhe recusado o voto, nem tomado em separado, excepção dos 
casos previstos no § 13, n̂  1, deste artigo. 

No dia da eleição, si nenhum dos mesarios houver ainda recebido a cópia do alistamento, 
a eleição se realizará, fazendo-se a chamada por qualquer cópia, que será posteriormente authen-
ticada, ou mesmo, na falta de cópia, se procederá á eleição sem chamada, sendo admittidos a vo
tar todos os eleitores que se apresentarem munidos de seus titulos. 

§ 52 O recinto em que estiver a mesa eleitoral será separado do resto da sala por um gradil, 
próximo daquella, para que seja possível aos deitores presentes íiscalisarem de fora do recinto todo 
o processo eleitoral; dentro do recinto e junto aos mesarios estarão os fiscais dos candidatos. 

§ 6̂  A eleição será por escrutínio secreto. A uma se conservará fechada á chave, emquan-
to durar a votação. 

§ 7- As cédulas que estiverem nomes em numero infoior ao que deverem conter serão, 
não obstante, apuradas. 

Das que contiverem numero superior serão desprezados os nomes excedentes, guardada a 
ordem em que os mesmos estiverem collocados. 

§ i- Antes da chamada, a uma será aberta e mostrada ao eleitorado, para que verifique es
tar vasia. 
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§ 9̂  o eleitor, logo que tenha depositado na uma duas cédulas em invólucros distinctos, 
uma para deputado e outra para senador, assiguará o livro de presença, aberto, numerado, rubri
cado e encerrado pelo presidente da commissão municipal. 

§ 10. Terminada a chamada, o presidente fará lavrar um termo de encerramento em segui
da á assignatura do ultimo eleitor, no qual será declarado o numero dos que houverem votado. 

§11.0 eleitor que comparecer depois de terminada a chamada e antes de começar-se a la
vrar o termo de encerrramento no livro de presença, será admittido a votar. 

Nessa occasião votarão os mesarios que não tiv^em seus nomes incluidos na lista da cha
mada, por acharem-se alistados em outra secção. 

§ 12. Lavrado o termo de encerramento no livro de presença, passar-se-ha á apuração pelo 
modo seguinte: aberta a uma pelo presidente, contará este as cédulas recebidas, e depois de an-
nunciar o numero delias, as emmaçará, recolhendo-as, logo após, á dita uma. Em seguida, o es-
cmtador, que assentar-se á direita do presidente, tirara da uma uma cédula, desdobral-a-ha, len-
do-a e passando-a ao presidente, que depois de lel-a, passal-a-ha ao outro escmtador a sua es
querda o qual a lerá em voz alta, sendo pelos outhros mesarios, como secretários, tomada a apu
ração, fazendo em voz alta a adição dos votos que tocarem aos nomes que se forem lendo. 

§ 13. Embora não se ache fechada por todos os lados alguma cédula, será, não obstante, 
apurada. 

I. Serão curada em separada as cédulas que contiverem alteração por falta, augmento ou 
supresão de sobrenome ou appellido do cidadão votado, ainda que se refira visivelmente a indi
viduo determinado. 

n. Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado ou substituído declaração contará á do rotulo; ou 

quando não houver indicação invólucro; 
b) quando se encontrar mais de uma dentro de um só invólucro, quer sejam escriptas em 

pejeis separados, quer uma delias no próprio invólucro. 
As cédulas e invólucro a que se referem os ns. I e n deste paragrapho, devidamente mbri-

cados pelo presidente da mesa, serão remettidos ao poder competente com as respectivas actas. 
§ 14. Terminada a apuração das cédulas, o presidente fará escrever em resumo o 

resultado da eleição designando-se os nomes dos cidadãos votados e o numero de votos, 
em tantos exemplares quantos forem os meseraios e os fiscais, os quaes serão rubricados 
pelos mesarios e os fiscais, entregando-se um exemplar a cada um. 

§ 15. O presidente, em seguida, proclamará o resultado da eleição pela lista de apuração, 
procedendo a qualquer verificação, si alguma reclamação for apresentada por mesario, fiscal ou 
eleitor, e fará lavrar a acta no livro próprio, a qual será assinada pelos mesarios, fiscais e eleito
res que o quizerem. 

§ 16. Os candidatos que disputarem a eleição poderão nomear cada um o seu físcal, que 
tomará assento na mesa eleitoral, é terá direito de exegir da mesma, concluída a apuração e antes 
de lavrar-se a acta dos trabalhos, um boletim assignado pelo mesario, contendo os nomes dos 
candidatos, os votos recebidos e o numero de eleitores que tiverem comparecido á eleição. 

Estes boletins, com as firmas dos mesarios reconhecidas por notário publico, poderão ser 
^resentados na apuração geral da eleição para substituir a acta. 

A nomeação do fiscal será feita em officio dirigido á mesa, e assignado pelos candidatos 
ou seus procuradores, devendo ser entregue no ato da installação da mesa. 

§ 17. Sempre que um gmpo de trinta eleitores, pelo menos, da secção indicar á mesa, em 
documento assignado, o nome de qualquer eleitor para fiscal da eleição, deverá este ser admitti
do na mesa, gosando dos direitos conferidos aos fiscais dos candidatos. 
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§ 18. Na acta da eleição deverão ser transcríptos os nomes dos cidadãos votados, com o 
numero de votos que obtiver cada um, sendo escriptos estes em ordem numérica. 

Da mesma acta constará: 
a) o dia da eleição e a hora em que teve começo; 
b) o numero dos eleitores que não tiverem conçarecido; 
c) o numero de cédulas recebidas e apuradas promiscuamente, para cada eleição; 
d) o numero das recebidas e apuradas em separado, com declaração dos motivos, os nomes 

votados e os dos eleitores que delias forem portadcxes; 
e) os nomes dos mesaríos que não assignaiem a acta, declarando-se o motivo. 
f) os nomes dos cidadãos que assignaron no livro de pres^iça pelos eleitores que o não pude~ 

rem fazer, 
g) todas as occurrencias que se derem no processo da eleição. 
§ 19. Qualquer dos mesaríos poderá assignar-se - vencido - na acta, dando los motivos; no 

caso de não querer a maioría da mesa assignal-a, devam) fazei-o os demais mesaríos e os físcais, que 
convidarão para isso os eleitraes que o quizerem. 

§ 20. Cada fiscal taá o dirdto de tirar cópia da acta, subscrevendo-a o presidente e os mesaríos. 
Finda a eleição e lavrada a acta, será esta immediatamentee transcrípta no livro de notas 

do tabeUião ou outro qualquer serventuarío dejustiça ou escrivão eJ Renomeado pela mesa, o 
qual dará cotidão a quem a pedir. 

a) a trasnscrípção da acta por escrivão ad hoc será feita em livro especial, dSoexio pelo pre
sidente da commissão seccional e rubricado por um dos membros da minoria; 

b) a distribuição dos tabelliães e serventuários de justiça para servirem nas commissões 
seccionais incumbe ao presidente da commissão municipal, o que fará publico por edital, com 
antecedência de dez dias, pelo menos; 

c) a transcripção da acta deverá ser assignada pelos membros da mesa, fiscais e eleitores 
presentes que o quizerem. 

§ 21. Qualquer eleitor da secção e bem assim os fiscais poderão offerecer protestos por es-
cripto, relativamente ao processo da eleição, passando-se recibo ao protestante. 

Esses protestos serão rubricados pela mesa que, contra-protestando ou não, appensal-os-
ha á cópia da acta, que será remettida ajunta apuradora 

§ 22. A mesa fará extrahir quatro cópias da acta e das assignaturas dos eleitores no livro 
de presença, as quaes, depois de assignadas pelos mesarios e concertadas por tabellião ou qual
quer so^entuario de justiça ou escrivão ad hoc, serão enviadas ao secretario da camará dos de
putados, ao do senado, e aos presidentes das juntas apuradoras. 

§ 23. A mesa funcionara sob a direcção do presidente, a quem cumpre, de aando com os me
sarios, resolver as questões que se suscitarem; regular a policia no recinto da assembleia, fazendo re
tirar os que perturt)arem a ordem, prenda* os que commettoem crime, lavrar o respectivo auto, re
metendo immediatamente cran o auto o delinquente á autfflidade competente. 

Não seião pomittidas aos mesarios discussões proloigadas. 
§ 24. A substituição dos mesarios que Manon far-se-ha indq)endente de aviso ou ccHiimunicação dos 

impedidos, desde que constar aos sidKtitutos a falta de qualquer membro effectivo. Na falta dos sifiplaites os 
memixos presentes nomeaião quem CS substitua de entre os deitares da secção. 

§ 25. A eleição e q)uração tão deverão sa intorxxipidas sob qualquer pretexto. 
§ 26. É expressamente proibbida a presença de força publica doitro do edifício on que se proceda 

á deição e em suas iramediações, sob qualquar fundamento, ainda mesmo á requisição da mesa, para 
manter a ordon. 

§ 27. Si a mesa não acceitar os prelestos de que trata o § 21, podoão estes ser lavrados no livro de 
notas do tabelião, doriro de 24 hoias if)ás aeldção. 
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§ 28. Os livros e mais papeis conccementes á eleiçaão devem SCT remettidos, no prazo de dez 
dias, ao presidente do governo municipal a fim de serem recolhidos ao archquivos, da municipallidade 
(Lei i# 35, art. 43.) 

Alt. 18. O presidente do governo municipal fornecerá todos os livros necessários para as 
eleições, correndo por conta da União as despezas, que com elle e mais aprestos se fizer. ( Lei 
n2 35, art. 64.) 

Art. 19. As mesas eleitorais teem competência para lavrar auto de flagrante delicto contra o ci
dadão que votar, ou tentar faze-lo com titulo que não lhe pertence, e para ^prendo* o titulo suspeito; 
devhendo livrar-se solto, indq)endentemente de fiança, o delinquente, logo que estivCT lavrado o 
auto, que será remettido, com as provas do crime, á autoridade competente. (Lei n̂  35, art. 65). 

Art. 20. Trinta dias depois de finda a eleição, reunidos, na sala das sessões do governo 
municipal nas capitais dos estados, para a apuração da eleição de senador, e nas sedes das cir-
cunscrípções eleitorais para a de deputados, bem como na do governo municipal do Districto 
FedCTal para ambas as apurações o presidente do mesmo governo, os cincos membros mais vo
tados e os cinco immediatos ao menos votado, proceder-se ha apuração geral dos votos de cada 
uma das eleições. 

§ 1 - 0 dia, logar e hora para a apuração serão pelo dito presidente annunciados pela im
prensa e por edital affixado na porta do edifício da Municipalidade, com antecedência de três 
dias, pelo menos sendo convidados todos os que devem tomar parte neste trabalho. 

§ 22 A 2q)uração deverá terminar dentro de 20 dias da data do começo dos trabalhos, e se 
fará pelas authenticas recebidas e pelas certidões que forem apresentadas por qualquer eleitor, 
desde que nenhuma duvida offerecerem, lavrando-o se, diariamente, uma acta na que se fará a 
exposição resumida do trabalho do dia, designando-se o total da votação de cada cidadão. 

§ 3- As sessões da junta apuradora serão publicas e os eleitores que comparecerem e os 
fiscais, em qualquer numero, que forem perante, ella aprese.ntados pelos candidatos, poderão as-
signar as actas. 

§ 42 Installada ajunta, o presidente fará abrir os officios recebidos, e, mandando contar as 
authenticas, designará um dos membros para proceder á leitura e dividirá por lethras entre os de
mais os nomes dos cidadãos votados, para que, com toda a regularidade, se proceda á apuração, 
que será feita em voz alta. 

§ 52 Não se realizando a reunião da Junta no dia marcado, o presidente designará o dia im-
mediato, fazendo público por edital, que setipre sa°á publicado na in^rensa, existindo esta. 

§ 6^ A Junta apuradora cabe somente os votos constantes das autenticas, devendo, todavia, 
mencionar na acta qualquer duvida que tenha sobre a organisação de alguma mesa de secção 
eleitoral bem como expressamente, os votos obtidos pelos candidatos nessa Secção. 

Outrosim, deverão ser declarados na acta, além de todos as ocurrencias, os motivos pelos 
quais ajunta for levada a apurar os votos tomados em separado pelas mesas seccionais. 

§ 72 Em caso de duplicata, deverá a junta £q)urar somente os votos dados na eleição que ti
ver sido feita no logar previamente designado. 

§ 8̂  Terminada a apuração, serão publicados os nomes dos cidadãos votados, na ordem 
numérica dos votos recebidos, e lavrada a acta, em que se mencionará, em resumo, todo o traba
lho da apuração, as representações, reclamações ou protestos que forem apresentados perante a 
junta ou perante as mesas seccionais, com declaração dos motivos em que se fundarem. 

§ 92 Da acta geral da apuração de quaesquer eleições serão extrahidas as copias necessá
rias as qual, depois de asinadas pela junta apuradora, serão remettidas: uma ao ministro do inte
rior, tratando-se de eleição do Districto Federal, ou ao governador, nos estados; uma á secretaria 
da Camará ou do Senado, e uma a cada um dos eleitos, para lhe servir de diploma. 

446 



Essas cópias poderão ser impressas, devendo todavia, ser concertadas e assignadas pelos 
membros da junta. (Lei n̂  35, art. 44.) 

Art. 21. A pluralidade relativa dos votos decidirá da eleição; no caso de empate, conside-
rar-se-ha eleito o mais velho. (Lei n̂  35, art. 45.) 

Art. 22. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes são isentos de sello e de 
quaesquer direitos e gratuito o reconhecimento da firma. (Lei n̂  35, art. 56.) 

Art. 23. O trabalho eleitoral prefere a qualquer serviço publico, sendo considerado feriado 
o dia das eleições. 

Capital FedCTal, 1̂  de setembro de 1893. - Fernando Lobo. 
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DECRETO N£ 184, DE 23 DE SETEMBRO DE 1893 

Addita providênda^ rdatívas às eleições federaes de 30 de outubro do 
corrente anno, para membros do Congresso Nacional, e de 1- de março vindou
ro, para Presidente e Vice-Presidente da Republica. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
ArL \- Nas eleições federaes de 30 de outubro do corrente anno para membros do Con

gresso e de 1 de março do anno vindouro para Presidente e Vice-Presldenté da Republica, s^ão 
admittidos a votar, não só os cidadãos qualificados eleitores nos alistamentc^ iniciadOis a 5 de 
abril ou a 5 de outubro de 1892, de conformidade com as leis ns35 de 26 de janeiro e 69 de 1 de 
agosto, mas também os qualificados nos alistamentos iniciados á S de abril do £(átente aiifto 
nos municípios onde os lançamentos se fizeram e foram definitivamente concluid(& coni as for
malidades dos §§ 42 e 72 do art. 25 da citada lei n̂  35 de 26 janeiro, e nos em que nenhum dôUes 
se tiver feito, os alistados na forma do decreto n̂  200 A, de 8 de fevereiro de 1890. 

Art 2- Si o presidente do governo municipal ou qualquer outro membro ou o secretario 
deixar de fazer, no prazo legal, a convocação de que trata o art 40, § 2-, da lei n̂  35 de 26 de ja
neiro, para nomeação das mesas eleitoraes, qualquer immediãto em votos poderá fazel-á. 

Paragrapho único. Essas mesas não poderão recusar, sob qualquer pretexto, os fiscaes nô  
meados de accordo com os §§ 16 e 17 do art 43 da citada lei, podendo essa nomeação ser feita 
até a hora em que começar o processo da apuração. 

Serão rubricadas pela mesa eleitoral as cédulas apuradas em separado. 
Art 3n Quando o numero de deputados, que tiver de eleger qualquer Estado, não for exàc^ 

tamente divisível por três para cada um dos districtos eleitoraes, em que estiver dividido, è a 
fracção for de um, accrescerá ao da Capital, e si for de dous, o primeiro e o segundo districtos 
elegCTão quatro deputados cada um. 

Art 42 Em cada Estado, assim como no Distrcto Federal, a Camará, Conselho õu Inten
dência Municipal da respectiva capital compete proceder á apuração da eleição senatorial que 
nelle se fizer, devendo para esse fim reunir-se trinta dias depois de concluída a mesma eleição, 
observando-se no que for applicavel as disposições dos arts. 44 e 45 da lei de 26 de janeiro de 
1892. 

Art. 52 Fica derogado oart^daLeití69delde agosto de 1892, para o fim de procedô -se ân-
nualmente, de acordo ann o art. 3̂  da Lei rf 35 do mesmo anno, ás revisões dos alistamentos eleito
raes. 

Paragr^ho único. Dentro de 30 dias ̂ s a publicação do alistamento na forma do art. 25, 
§ 42, da Lei n̂  35 de 1892, qualquer eleitor do município poderá requerer á Junta eleitoral da 
Coitai a annulação desse alistamento, que só poderá s^ decretada no caso de inobservância de 
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preceitos legaes relativos á organisação das conuiússões seccionaes e municipaes ao processo de 
qualificação. 

Da sentença da Junta, annuallando ou não o alistamento, haverá para o Supremo Tribunal 
Federal recurso voluntário, que deverá ser interposto dentro de dez dias, contados da publicação 
da mesma sentença 

ArL 6̂  Além das incompatibilidades definidas no art. 30, não poderão ser votados nos res
pectivos Estados, equiparado a estes o Distrícto Federal, os cidadãos que tiverem emprezas pri
vilegiadas ou gosarem de subvenções, garantias de juros ou outros favores do Estado. 

Art. 7- Revogam-se as disposições em contrario. 
Coitai Federal,-23 de setembro de 1893, 5= da Republica. - FLORI ANO PEIXOTO -

Fernando Lobo. 
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DECRETO N21.574, DE 20 DE OUTUBRO DE 1893 

Adia as eleições de deputados e senadores ao Congresso Nacional. 

O Vice-Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil, usando da attríbuição que 
lhe confere o art. 48, n̂  1, da Constituição Federal: 

Considerando que no espirito das instituições democráticas a garantia dos direitos indivi-
duaes para a livre manifestação do pensamento é a base da opinião, origem de todos os poderes, 
elemento consubstancial das mesmas instituições; 

que o estado de sitio, suspendendo as garantias constitucionaes, affecta profundamente a 
liberdade individual e, consequentemente, altera em sua essência o uso do direito de voto, limi
tado pela acção emanente de tal providencia; 

que, por virtude desse facto, pela circumstancia de estar afastado das umas eleitoraes um 
numero considerado de cidadãos eleitores, ja os que constituem o voluntariado patriótico da de
fesa das instituições nacionaes já os que se teem retirado das cidades para os campos, fugindo ás 
influencias nocivas da revolta, a eleição, seja qual for o esforço que empregue o Governo para 
garantir-lhe a pureza, não poderá representar a opinião alterada virtualmente, porque de facto al
terado estará o numero dos votantes; 

que não é justo que o Governo, a quem compete a vigilância das leis para a igualdade de 
seus effeitos a todos os cidadãos, concorresse para que ficassem privados de defenderem pelo 
voto suas ideias, aquelles mesmo que as defendem, espondo até a própria vida; 

que as limitações á liberdade de in^)rensa, indispensáveis, attentas as condições excq)icio-
naes que atravessa a Republica Brazileira, poderão prejudicar a propaganda das ideias dos partidos 
difficultando-lhes a arregimentação de forças para a lucta eleitoral; 

que os Estados comprehendidos nas disposições do decreto n̂  1.563 de 13 de outubro que 
estaleleceu o estado de sitio, onde portanto a eleição não tem as garantias constitucionaes da li
berdade individual, influirão poderosamente sobre a manifestação da opinião, pelo importante 
numero de representantes com que concorrem para o Poder Legislativo; 

que em alguns delles, como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, S. Paulo, Rio de 
Janeiro e Districto Federal, a eleição será prejudicada pela alteração numérica do eleitorado po
dendo não esprimir a opinião do mesmo eleitorado, falseando-se tanto mais o pensamento na
cional, quanto poderá acontecer que seja impossível realizarem-se as eleições em algumas capi
tães de Estados; 

que nem mesmo nos Estados, por emquanto no goso de suas prerogativas constitucionaes, 
a eleição poderá exprimir a opinião, attenta a crise que atravessa a nação, pro&ndamente pertur
bada em todas as suas relações politicas, sociaes e económicas; 

que, ainda quando as eleições dos Estados, até agora no goso de suas prerogativas consti
tucionaes, pudessem exprimir a opinião tnumphante de cada um _ nem assim se obviaria o mal 
a que é preciso remediar, visto conno uma grande parte da nação quasi todos dos Estados do Sul, 
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não se poderia manifestar livremente, podendo resultar do desequilíbrio das forças do Poder Le
gislativo, pelos vidos de ongemde muitos de seus differentes elementos, inconvenientes para a 
nação tão graves quanto fáceis de imaginar; 

que o tempo que medeia entre o estado de sitio e o dia determinado para as eleições, de 28 
a 30, não garante aos partidos a acção para intervirem no pleito eleitoral; e ainda que a autorisa-
ção constitucional dada ao Poder Excutivo para expedir decretos, instrucções e regulamentos 
para a fiel execução das leis, implicitamente o responsabilisa de facto e de direito pela fidelidade 
com que ellas sejam cumpridas, responsabilidade que na hypothese não poderá assumir, uma 
vez que a fidelidade da execução da lei eleitoral repousa na presumpção da garantia da liberdade 
do voto, suspensa, como todas as outras, pelo estado de sitio; 

Decreta: 
Art. l- Ficam adiadas para o dia 30 de dezembro do corrente anno as eleições em todos os 

Estados da União e as do Districto Federal para os cargos de deputados e senadores Federaes. 
Art. 2- Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 20 de outubro de 1893, 5̂  da Republica. - FLORI ANO PEIXOTO. - Fer

nando lobo. 

451 



DECRETO N21.608, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1893 

Adia as eleições de deputados e senadores ao Congresso Nacional. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
Usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n̂  1 da Constituição Federal; 
Considerando que subsistem as razões de ordem publica que determinaram a expedição 

do decreto n- 1.754 de 20 de outubro ultimo, adiando as eleições de deputados e senadores ao 
Congresso Nacional para o dia 30 do corrente mez; 

Decreta: 
Art. 1- Ficam novamente adiadas para o dia 1 de março próximo futuro as eleições em to

dos os Estados e no Distrícto Fixleral para os cargos de deputados e senadores federaes. 
ArL 22 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 15 de dezembro de 1893, 5= da Republica. ~ FLORIANO PEIXOTO -

Cassiano do Nascimento. 
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DECRETO N21.668, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1894 

Dá instrucções para a eleição de Presidente e Vice-Presidente da Republi
ca, e consolida as disposições vigentes quanto às eleições federaes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Attendendo á necessidade de prover sobre o processo da eleição de Presidente e de Vice-

Presidente da Republica, á qual se referem o art. 47 e respectivos paragraphos, da Constituição 
Federal, e o art. 37 da lei n- 35 de 26 de janeiro de 1892; attendendo, outrosim, á conveniência 
de consolidar as disposições da dita lei n- 35, que, comquanto regulamentada, em parte, pelo de
creto n- 1.542 de 1 de setembro ultimo, foi modificada pelo decreto legislativo n- 184 de 23 do 
mesmo mez de setembro, no tocante ás eleições federaes; 

E, finalmente, considerando que, adiadas estas ultimas eleições para o dia 1 de março vin
douro, em virtude do decreto n- 1.608 de 15 de dezembro próximo findo, terão ellas de realisar-
se simultaneamente com a de Presidente e de Vice-Presidente da Republica: 

Resolve que sejam observadas as inslnfcçÕes eleftòraes annexas ao presente decreto, as 
quaes vão assignadas pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

Capital Federal, 7 de fevereiro de 1894,6^ da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO 

Cassiano do Nascimento 

INSTRUCÇÕES PARA AS ELEIÇÕES QUE SE HÃO DE REAUSAR NO DIA 1 DE MAR
ÇO DO CORRENTE ANNO, ÁS QUAES SE REFERE O DECRETO N^ 1.668 DESTA 
DATA 

CAPITULO I 

Das Eleições 

Art. 1- Nas eleições para membros do Congresso Nacional e Presidente e Vice-Presidente 
da Republica, a que se ha de proceder a 1 de março vindouro, os eleitores votarão perante as me
sas que já foram eleitas, na forma do art. 40 § 3- da lei n- 35 de 26 de janeiro de 1892, para ser
virem em todas as eleições federaes que se realisarem durante o periodo da legislatura. 

Art. 2- Nos municípios em que, por motivo de força maior, não se houver procedido á 
eleição destas mesas, nem ás diligencias recommendadas pelo art. 39 da lei citada, os presiden
tes das commissões municipaes, immediatamente que tiverem conhecimento destas instrucções, 
cumprirão o que se acha disposto nos art. 8̂  e 9^ das instrucções annexas ao decreto n- 1.542 de 
1 de setembro ultimo, e em tempo opportuno os presidentes dos governos municipaes providen
ciarão nos termos do art. 11 das mesmas instrucções para a organisação das ditas mesas. 

Art. 3- Nas eleições de que trata o art. 1- serão admittidos a votar não só cidadãos qualifi
cados eleitores nos alistamentos iniciados a 5 de abril ou a 5 de outubro de 1892, de conformi-
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dade com as leis ns. 35 citada e 69 de 1 de agosto, mas também os qualificados nos alistamentos 
iniciados a 5 de abril do próximo anno fíndo nos municípios onde os lançamentos se fizeram e 
foram definitivamente concluídos com as formalidades dos §§ 4̂  e 7- do arL 25 da mesma lei n̂  
35 de 26 de janeiro; e, nos em que nenhum delles se tiver feito, os alistados na forma do decreto 
n2 200 A de 8 de fevereiro de 1890: (D. L. n2 184 de 23 de setembro de 1893.) 

Art. 4r Quando o presidente da commissão municipal, até cinco dias antes da eleição, não 
tiver publicado o edital designando os edifícios em que devam effectuar-se os trabalhos eleito-
raes, qualquer dos membros eleitos para as mesas eleitoraes poderá fazel-o, devendo tal designa
ção prevalecer em relação a qualquer outra que posteriormente se effectue. (L. n̂  35, art. 39, § 
32.) 

ArL 5- Vinte dias antes da eleição, o presidente da commissão municipal mandará affixar 
editaes e publical-os pela imprensa, convidando os eleitores a dar o seu voto, declarando o dia, 
logar e hora da eleição e o numero dos nomes que o eleitor deve incluir em suas cédulas, preve
nindo a discriminação das umas e dos invólucros. (Lei n̂  35, art. 39, § 2-.) 

Art. 6̂  Embora simultâneas as eleições, os votos serão depositados separadamente, haven
do uma uma para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Republica e outra para sena
dor e deputados, e uma terceira, especial, para um senador, quando, além da renovação de man
dato, se tenha de preencher vaga senatorial aberta por outro motivo. 

CAPITULO n 

Do Processo Eleitoral 

Art. 7- Os membros das mesas eleitoraes reunir-se-hão no dia da eleição ás 9 horas da ma
nhã, no logar designado, e elegendo, á pluralidade de votos, o seu presidente e o seu secretario, 
aquelle designará de entre os demais membros os que devam fazer a chamada dos eleitores, re
ceber as listas e examinar os títulos, lavrando o secretario immediatamente a acta em livro pró
prio, aberto, numerado, mbricado e encerrado pelo presidente do govemo municipal. 

A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
§ 1- Proceder-se-ha á eleição sençre que comparecerem três membros dos que conçõem 

a mesa, sejam estes effectívos ou supplentes. 
Si até á occasião de proceder-se á apuração não tiverem comparecido mais dous mesarios, 

convidará a mesa um ou dous dos eleitores presentes, afim de occupar o logar ou logares vagos. 
§ 2° Não se podendo realisar a organisação da mesa eleitoral até ás 10 horas do dia, não 

terá logar a eleição. 
§ 3- Installada a mesa, terá começo a chamada dos eleitcves pela ordem em que estívo-em 

na respectíva cópia do alistamento. 
A falta dessa c(^ia de alistamento, porém, não inçedirá o recebimento das cédulas dos 

eleitores que comparecerem e exhibirem os seus títulos devidamente legalisados. 
§ 42 O eleitor não será admittido a votar sem apresentar o seu titulo, não podendo, em 

caso algum, exhibido este, ser-lhe recusado o voto, nem tomado em separado, excepção dos ca
sos previstos no § 13, n̂  1, deste artigo. 

No dia da eleição, si nenhum dos mesarios houv^ ainda recebido a cópia do alistamento a 
eleição se realizará, fazendo-se a chamada por qualquer cópia, que será posteriormente authenti-
cada, ou mesmo, na falta de cópia, se procederá á eleição sem chamada, sendo admittidos a vo
tar todos os eleitores que se apresentarem munidos de seus titulos. 

§ 52 O recinto em que estiver a mesa eleitoral será separado do resto da sala por um gradil, 
próximo daquella, para que seja possível aos eleitores presentes flscaUsar de fora do recinto 
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todo o processo eleitoral; dentro do recinto e junto aos mesarios estarão os físcaes dos candida
tos. 

§ 6̂  A eleição será pOT escrutínio secreto. As umas se conservarão fechadas á chave, em-
quanto durar a votação. 

§ 7- As cédulas que tiverem nomes em numero inferior ao que deverem conter, serão, não 
obstante, sqpuradas. 

Das que contiverem numero superior, serão despresados os nomes excedentes, guardada a 
ordem em que os mesmos estiverem collocados. 

§ 8̂  Antes da chamada, as umas serão abertas e mostradas ao eleitorado, para que verifi
que estarem vasias. 

§ 92 O eleitor, logo que tenha depositado na primeira uma duas cédulas manuscriptas ou 
impressas, em invólucros distinctos, uma para dq)utados e outra para senador, e na segunda 
uma outras duas nos respectivos invólucros com as competentes designações - para Presidente 
da Republica - e - para Vice-Presidente da Republica - assignará o livro de presença, aberto, 
numerado, mbricado e encerrado pelo presidente da commissão municipal. 

§ 10. Terminada a chamada, o presidente fará lavrar um termo de encerramento, em 
seguida á assignatura do ultimo eleitor, no qual será declarado o numero dos que houverem 
votado. 

§11.0 eleitor que comparecer depois de terminada a chamada e antes de começar-se a la
vrar o termo de encerramento no livro de presença, será admittido a votar. 

Nessa occasião votarão os mesarios que não tiverem seus nomes incluídos na lista da cha
mada, por acharem-se alistados em outra secção. 

§ 12. Lavrado o termo de encerramento no livro de presença, passar-se-ha á apuração pelo 
modo seguinte: aberta a 1* uma pelo presidente, contará este as cédulas recebidas, e, depois de 
annunciar o numero delias, as emassará de accordo com os rótulos, reconlhendo-as, logo após, á 
dita uma, e fará o mesmo com relação á 2* uma, finda a primeira furacão. Em seguida, o escm-
tador, que assentar-se á direita do presidente, tirará da uma uma cédula, desdobral-a-ha, lendo-a 
e passando-a ao presidente, que, depois de lel-a, passal-a-ha ao outro esorutador á sua esquerda, 
o qual a lerá em voz alta, sendo pelos outros mesarios, como secretários, tomada a apuração, fa
zendo em voz alta a addição dos votos que tocarem aos nomes que se forem lendo. 

§ 13. Embora não se ache fechada por todos os lados alguma cédula, será, não obstante, 
curada. 

I Serão apuradas em separado as cédulas que contiverem alteração por falta, augmento ou 
suppressão de sobrenome ou appelido do cidadão votado, ainda que se refira visivelmente a in
dividuo determinado. 

n. Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado ou substituído, declaração contraria á do rotulo, ou 

quando não houver íiidícação no invólucro; 
b) quando se encontrar mais de uma dentro de um só invólucro, quer sejam escriptas em 

papeis separados, quer uma delias no próprio invólucro. 
As cédulas e invólucro a que se refo-em os ns. I e II deste paragrapho, devidamente rubri

cados pela mesa, serão remettidos ao poder competente com as respectivas actas. 
§ 14. Terminada a apuração das cédulas, o presidente fará escrever, em resumo, o resulta

do da eleição, designando-se os nomes dos cidadãos votados e o numero de votos, em tantos 
exemplares quantos fwem os mesarios e os físcaes, os quaes serão rubricados pelos mesmos 
mesarios e físcaes, entregando-se um exemplar a cada um. 

§ 15. O presidente, em seguida, proclamará o resultado da eleição pela lista de apuração, 
procedendo a qualquer verificação, si alguma reclamação for apresentada por mesario, fiscal ou 
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eleitor, e fará lavrar a acta no livro próprio, a qual será assignada pelos mesari(À, fiscaes e elei
tores que quizerem. 

§ 16. Os candidatos que disputarem a eleição poderão nomear, cada um, o seu fiscal, que 
tomará assento na mesa eleitoral, e terá direito de exigir da mesma, concluída a ̂ qjuração e antes 
de lavrar-se a acta dos trabalhos, um boletim assignado pelos mesarios, contendo os nomes dos 
candidatos, os votos recebidos e o numero de eleitores que tiverem comparecido à eleição. 

Estes boletins, com as firmas dos mesarios reconhecidas por notário publico, poderão ser 
apresentados na apuração geral da eleição, para substituir a acta. 

A nomeação do fiscal será feita em officio dirigido á mesa, e assignado pelos candidatos 
ou seus procuradores, devendo ser entregue no acto da installação da mesa. 

§ 17. Sempre que um grupo de trinta eleitores, pelo menos, da secção indicar á mesa, em 
documento assignado, o nome de qualquer eleitor para fiscal da eleição, deverá este ser admitti-
do na mesa, gozando dos direitos conferidos aos fiscaes dos candidatos. 

As mesas não poderão recusar, sob qualquer pretexto, os fiscaes nomeados na forma deste 
paragrapho e do anterior, podendo essa nomeação ser feita até á hora em que começar o proces
so da apuração. 

§ 18. Na acta da eleição deverão ser transcriptos os nomes dos cidadãos votados, com o 
numero de votos que obtiver cada um, sendo escriptos estes em ordem numérica. 

Da mesma acta constará: 
a) o dia da eleição e a hora em que teve começo; 
b) o numero dos eleitOTes que não tiverem comparecido; 
c) o numero de cédulas recebidas e apuradas, promiscuamente, para cada eleição; 
d) o numero das recebidas e apuradas em sqjarado, com declaração dos motivos, os no

mes dos votados e os dos eleitores que delias forem portadores; 
e) os nomes dos mesarios que não assignarem a acta, declarando-se o motivo; 
f) os nomes dos cidadãos que assignarem no livro de presença pelos eleitores que o não 

puderem fazer; 
g) todas as occurrencias que se derem no processo da eleição. 
§ 19. Qualquer dos mesarios poderá assignar-se - vencido - na acta, dando os motivos; no 

caso de não querer a maioria da mesa assignal-a, deverão fazel-o os demais mesarios e os fis
caes, que convidarão para isso os eleitores que quizerem. 

§ 20. Cada fiscal terá o direito de tirar cópia da acta, subscrevendo-a o presidente e os me
sarios. 

Finda a eleição e lavrada a acta, será esta immediatamente transcripta no livro de notas do 
tabellião ou outro qualquer serventuário de justiça ou escrivão ad hoc nomeado pela mesa, o 
qual dará certidão a quem a pedir. 

a) a transcripção da acta por escrivão ad hoc será feita em livro especial, aberto pelo presi
dente da commissão seccional e rubricado por um dos membros da minoria; 

b) a distribuição dos tabelliães e serventuários de justiça para servirem nas commissões 
seccionaes incumbe ao presidente da commissão municipal, o que fará publico por edital, com 
antecedência de dez dias, pelo menos; 

c) a trancripção da acta deverá ser assignada pelos membros da mesa, fiscaes e eleitores 
presentes que o quizerem. 

§ 21. Qualquer eleitor da secção e bem assim os fiscaes poderão offerecer protestos por 
escrípto, relativamente ao processo da eleição, passando-se recibo ao protestante. 

Estes protestos serão rubricados pela mesa que, contra-protestando ou não, £çpensal-os-ha 
á cópia da acta, que será remettida á respectiva junta apuradora 

§ 22. A mesa fará extrahir três cópias da acta e das assignaturas dos eleitores no livro de 
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presença, as quaes, depois de assignadas pelos mesarios e concertadas por tabellião ou qualqu^ 
serventuário de justiça ou escrivão ad hoc, serão enviadas, registradas pelo Correio, ao secreta
rio da Camará dos Deputados, ao do Senado, e aos presidentes das juntas apuradoras dos distnc
tos eleitoraes. 

Além destas três cópias extrahir-se-hão mais duas, que serão cemettidas para a apuração 
da eleição senatorial e presidencial, uma ajunta apuradora do districto eleitoral da cíçital nos 
Estados ou do Districto Federal e outra ao Vice-Fresidente do Senado. 

§ 23. A mesa funccionaiá sob a direcção do presidente, a quem campie, de acordo com os 
mesarios, resolver as questões que se suscitarem; regular a policia no recinto da assembléa, fa
zendo retirar os que perturbarem a ordem, prender os que commetterem crime, lavrar o res
pectivo auto, remettendo immediatamente com o mesmo auto o delinquente á autoridade 
competente. 

Não serão permitlidas aos mesarios discussões prolongadas. 
§ 24. A substituição dos mesarios que faltarem far-se-ha independentemente de aviso ou 

communicação dos in:q>edidos, desde que constar aos substitutos a falta de qualquer membro ef-
fectivo. Na falta dos supplentes os membros presentes nomearão quem os substitua de entre os 
eleitores da secção. 

§ 25. A eleição e apuraçsk) não deverão ser interrompidas sob qualquer pretexto. 
§ 26. É expressamente prohibida a presença de força publica dentro do edifício em que se 

proceder á eleição e em suas immediações, sob qualquer fundamento, ainda mesmo á requisi-
tação da mesa, para manter a ordem. 

§ 27. Si ã mesa não aceitar os protestos de que trata o § 21, poderão estes ser lavrados no 
livro de notas do tabellião, dentro de 24 horas após a eleição. 

§ 28. Os livros e mais p^eis concernentes á eleição devem ser remettidos, no prazo de 
dez dias, ao presidente do governo municipal, afim de serem recolhidos ao archivo da municipa
lidade. (L. Br 35, art. 43; D. L. n̂  184, art. 2- paragrapho único e ultima parte.) 

Art. 8- O presidente do governo municipal fornecerá todos os livros necessários 
para as eleições, correndo por conta da União as despezas que com elles e mais aprestos se 
fizerem. (L. n̂  35, art. 64.) 

Art 92 As mesas eleit<H'aes teem competência para lavrar auto de flagrante delicto contra o 
cidadão que votar, ou tentar fazel-o, com título que não lhe pertença, e para apprehender o titulo 
suspeito; devendo livrar-se solto, independentemente de fiança o delinquente, logo que estiver lavra
do o auto, qpie será remettido, com as provas do crime, á autoridade competente. (L. n̂  35, art. 66.) 

CAPITULO ffl 

Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Republica 

Art. 10. Na eleição de Presidente e Vice-Presidente da Republica, cada eleitor votará em 
dous nomes, escriptos em cédulas distinctas, sendo uma para Presidente e outra para Vice-Presi
dente. (L. tf 35, art. 37.) 

ArL 11. Para fiscalisação da respectiva apuração, os presidentes dos governos municipaes 
desde já communicarão nos Estados ao presidente, ou governador, e no Districto Federal ao mi
nistro da justiça e negócios interiores, o numero de secções em que tiver sido dividido o muni
cípio e o mesmo Districto e o numero de eleitores de cada secção. 

§ 1-Os presidentes ou governadores dos Estados e o ministro na Capital Federal, em vista 
destas conimunicações, que requisitarão quando faltarem, organização um quadro contendo to
dos os municípios do Estado.e todos os distnctos municipaes do Districto Federal, bem assim, 
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guardada a ordem numérica, o numero de secções de cada município e distrícto e o numero de 
eleitores de cada secção. 

§ '¥• Deste quadro remetterão uma cópia authentica ao presidente da junta apuradora do 
Estado, que será a mesma do distrícto da Capital, á do Distrícto Federal e ao vice-presidente do 
Senado. 

CAPITULO rv 

Da Eleição de Senador e Deputado 

Art. 12. A eleição de senador será feita por Estado, votando o eleitor em um só nome para 
substituir o senador cujo mandato houver terminado. (L. n̂  35, arL 35.) 

ArL 13. Nos Estados onde tiver ocorrído vaga por qualquer outro motivo, a eleição será 
feita na mesma occasião, votando o eleitor separadamente para cada uma das eleições. (L. n̂  35, 
art. 35, paragr^ho único.) 

Art 14. Para a eleição de deputados será observada a divisão dos distríctos eleitoraes esta
belecida no decreto legislativo n̂  153 de 3 de agosto do anno passado, não comprehendidos os 
Estados do Amazonas, Piauhy, Rio Grande do Norte, Parahyba, Sergipe, Espiríto Santo, Paraná, 
Santa Catharina, Goyaz e Matto-Grosso, visto contituir cada um delles um só distrícto, nos ter
mos do art. 36 § l̂  da lei n̂  35 de 26 de janeiro de 1892. 

ArL 15. O eleitor votará em dous nomes, correspondentes aos dous terços do numero de 
deputados que deve dar cada distrícto eleitoral. (L. n̂  35, art. 36, § 3̂ .) 

Art 16. Nos distríctos eleitoraes, cujas sedes forem capitães de Estado e que tiverem qua
tro ou cinco deputados, e nos segundos distríctos eleitoraes que devem eleger quatro deputados 
por força da disposição do art. 3^ do decreto n̂  184 de 23 de setembro do anno passado, o eleitOT 
votará em três nomes, e o mesmo se observará no 2̂  distrícto eleitoral do Distrícto Federal pOT 
encerrar maior numero de eleitores. (L. n̂  35, art. 36, § 2-.) 

Art 17. Cada Estado dará o numero de deputados seguinte: 

O Estado do Amazonas 4 
O do Pará 7 
O do Maranhão 7 
O do Piauhy 4 
O do Ceará 10 
O do Rio Grande do Norte 4 
O da Parahyba 5 
O de Pernambuco 17 
O das Alagoas 6 
Ode Sergipe 4 
O da Bahia 22 
O do Espirito Santo 4 
O do Rio de Janeiro 17 
O de S. Paulo 22 
O de Paraná 4 
O de Santa Catharina 4 
O do Rio Grande do Sul 16 
O de Minas Geraes 37 
O de Goyaz 4 
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o de Matto Grosso 4 
O Districto Federal 10 
Total 212 

(Decr. n2 511 de 23 de junho de 1890, art. 6=; Constituição arL 28, § 1̂ ; Lei n̂  35, art 63.) 

CAPITULO V 

Da Apuração Simultânea 

ArL 18. Trinta dias depois de finda a eleição, na sala das sessões do governo municipal, 
nas capitães dos Estados, para a apuração parcial em cada Estado da eleição de Presidente e 
Vice-Presidente da Republica, para a geral de senador por Estado e para a geral de deputados, 
por districto eleitoral, e nas sedes das outras circumscripções eleitoraes para a de deputados, 
bem como na do governo municipal do Districto Federal para as três apurações, reunidos o pre
sidente do mesmo governo, os cinco membros mais votados e os cinco immediatos ao menos 
votado, proceder-se-ha á apuração dos votos de cada uma das eleições. 

§ 1- O dia, logar e hora para a apuração serão pelo dito presidente annunciados pela im
prensa e por edital ai¥ixado na porta do edificio da MunicipaUdade, com antecedência de três 
dias pelo menos, sendo convidados todos os que devam tomar parte neste trabalho. 

§ 2- A apuração deverá terminar dentro de 20 dias da data do começo dos trabalhos, e se 
fará pelas authenticas recebidas e pelas certidões que forem apresentadas por qualquer eleitor, 
desde que nenhuma duvida offerecerem, guardando-se quanto á do Presidente e Vice-Presidente 
o que se acha disposto nos arts. 7̂  § 22 e 11 § 2̂  destas instrucções. Lavrar-se-ha, diariamente, 
uma acta, em que se fará a exposição resumida do trabalho do dia, designando-se o total da vo
tação de cada cidadão. 

§ 3- As sessões da junta apuradora serão publicas e os eleitores que comparecerem e os 
fiscaes, em qualquo' numero que forem perante ella apresentados pelos candidatos, poderão as-
signar as actas. 

§ 4^ Installada ajunta, o presidente fará abrir os ofíicios recebidos, e, mandando contar as 
authenticas, designará um dos membros para proceder á leitura, e dividirá por lettras, entre os 
demais, os nomes dos cidadãos votados, para que, com toda a regularidade, se proceda às apura
ções, que serão feitas em voz alta. 

§ 5̂  Não se realisando a reunião da junta no dia marcado, o presidente designará o dia im-
mediato, fazendo publico por edital, que sempre será transcripto na imprensa, existindo esta. 

§ 6 2 A junta apuradora cabe somente sommar os votos constantes das authenticas, deven
do, todavia, mencionar na acta qualquer duvida que tenha sobre a organisação de alguma mesa 
de secção eleitoral, bem como, expressamente, os votos obtidos pelos candidatos nessa secção. 

Outrosim, deverão ser declarados na acta, além de todas as occurrencias, os motivos pelos 
quaes ajunta for levada a ̂ urar os votos tomados em separado pelas mesas seccionaes. 

§ 7̂  Em caso de duplicata, deverá ajunta apurar somente os votos dados na eleição que ti-
\er sido feita no logar previamente designado. 

§ 8̂  Terminada a apuração, serão publicados os nomes dos cidadãos votados, na ordem 
numérica dos votos recebidos, e lavrada a acta, em que se mencionará, em resumo, todo o traba
lho das apurações, as representações, reclamações ou protestos que forem apresentados perante 
a junta ou perante as mesas seccionaes, com declaração dos motivos em que se fundarem. 

§ 9̂  Da acta geral da apuração de quaesquer eleições serão extrahidas as cópias necessá
rias, as quaes, depois de assignadas pela junta apuradora, serão remetidas: uma ao Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores, tratando-se da eleição do Districto Federal, ou ao governador ou 
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presidente nos Estados; uma á secretaria da Camará ou do Senado, outra a cada um dos eleitos, 
deputado ou senador, para servir-lhe de diploma e outra ao vice-presidente do Senado para os 
fms de que trata o art. 47 e seus paragraphos da Constituição da Republica. 

Estas cópias poderão ser impressas, devendo, todavia, ser concertadas e assignadas pelos 
membros da junta. (Lei n̂  35, art 44, e D. L. lî  184, art. 42) 

Disposições Geraes 

Art 19. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes são isentos de sello e de 
quaesquer direitos e gratuito o reconhecimento da firma. (Lei n̂  35, art. 56.) 

Art 20. O trabalho eleitoral prefere a qualquer serviço publico, sendo considerado feriado 
o dia das eleições. 

Capital Federal, 7 de fevereiro de 1894. - Cassiano do Nascimento. 
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LEI N2 248, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1894 

Altera as disposições do art. 7̂  relativas à organisação do Conselho Mu
nicipal do Districto Federal e regula o processo para as eleições de que trata o 
art. 83 da Lei n̂  85 de 20 de setembro de 1892. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei seguinte: 
Art. 1- As eleições, de que trata a lei n̂  85 de 20 de setembro de 1892, art. 83, regular-se-

hão pelas seguintes disposições: 
Art. 2- Cada um dos três actuaes districtos eleitoraes em que, pelo decreto n̂  153 de 3 de 

agosto de 1893, se acha dividido o Districto Federal, elegerá para o Conselho Municipal a terça 
parte dos membros deste. 

Art. 3- A eleição para membros do Conselho Municipal será feita no primeiro domingo do 
mez de dezembro que preceder ao dia designado (7 de janeiro) para a renovação do mesmo 
Conselho. O Prefeito expedirá para esse fim as ordens necessárias. 

§ l- Para a eleição, cada eleitor votará em cinco nomes escriptos em uma única cédula. 
§ 2 - 0 primeiro nome collocado no alto de cada cédula considera-se votado em primeiro 

turno para ser eleito por quociente; os outros nomes fomiarão segundo turno para serem eleitos 
por pluralidade de votos. 

§ 32 Consideram-se eleitos no primeiro tumo todos os cidadãos que conseguirem um nu
mero de votos correspondente ao quociente que resultar da divisão por cinco das cédulas cura
das nas diversas secções de cada districto eleitoral, não se incluindo, no calculo, as cédulas em 
branco nem as que forem encontradas em invólucro que contenha mais de uma. 

§ 4S Para preencher os logares que faltarem até ao numero de cinco em cada districto, por 
não attingirem ao quociente os cidadãos votados, considerar-se-hão eleitos os mais votados do 
segundo tumo até ao preenchimento de todas as vagas. 

§ 5- O cidadão eleito no primeiro tumo abrirá vaga no segundo, si também for eleito nes
te. 

§ 6r Em caso de empate no segundo tumo, considerar-se-ha eleito o mais votado no pri
meiro, mas que não attíngiu ao quociente. Si houver empate em ambos os turnos, considerar-se-
ha eleito o mais velho. 

§ 7 - 0 processo da apuração dos votos será duplo e simultâneo, um para cada tumo. A 
apuração de primeiro nome de cada cédula, para fonnar o primeiro tumo, será escripta por um 
único mesario. 

Art 42 Para a organisação das secções, mesas, votação e mais trabalhos eleitoraes, preva
lecerão, a titulo permanente, as disposições dos arts. 61 e seguintes da lei n- 85 de 20 de setem
bro de 1892, modificada somente na parte em que são abrogadas pela presente lei. 

Art. 5- As nomeações de eleitores para mesarios e as designações dos edifícios para fiinc-
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cionarem as mesas eleitoraes, serão pelos pretores communicadas por officio ao Prefeito e a 
cada um dos nomeados e publicadas por editaes e pela iiiq)rensa. 

§ 1- Na falta ou omissão dos pretores, o Prefeito fará as alludidas nomeações e designações. 
§ 2- Ao Prefeito incumbe a remessa ao pretor, com urgência, dos livros, umas e mais ob

jectos necessários ao serviço eleitoral. 
ArL 6̂  Na falta abstoluta de mesaríos até ás 9 horas do dia designado, os eleitores presen

tes acclamarão um de entre si para presidir a eleição, e este convidará mais quatro eleitores para 
mesaríos, os quaes fiinccionarão até terminar o processo eleitoral. 

ArL 7- A votação e apuração deverão ficar terminadas até ás S horas da tarde. A confecção 
da acta poderá prolongar-se, sem interrupção, o tempo necessário para a conclusão dos traba
lhos. 

Art 8̂  Os trabalhos da apuração geral deverão principiar ás 10 horas da manhã; fmdos el-
les, lavrar-se-ha, em livro próprio, uma acta diária circumstanciada, que contenha o nome de to
dos os cidadãos votados em cada districto para cada um dos dous tumos pela ordem numérica 
de votação, de accordo com o disposto no art. 3^ e seus paragr£q)hos. No ultimo dia lavrar-se-ha 
uma acta geral resumida, que será enviada ao Tribunal Civil, onde ficará archivada; delia se ex-
trahirá uma cópia para sa remettida á secretaria do Govemo Municipal. 

Art 9̂  A cada um dos intendentes eleitos dirigirá o pretor presidente um officio commu-
nicando-lhe o resultado da q)uração na parte que lhe disser respeito. 

Art. 10. A posse terá logar logo que estejam reconhecidos dous terços, pelo menos, dos in
tendentes eleitos e será dada pelo antoicH- Conselho de Intendência ou, na sua falta, pelo Prefeito. 

Art 11. Os membros do Conselho Municipal servirão por dous annos. 
Art 12. O mandato de cada Conselho terminará senpre no dia 7 de janeiro posterior ao 

segundo anno, qualquer que seja o dia da posse. 
Art 13. As vagas que occOTrerem serão preenchidas pelos supplentes mais votados no pri

meiro turno de cada districto por onde se der a vaga 
Art 14. Além dos mencionados no art. 4̂  da lei n̂  85 de 20 de setembro de 1892, são in

compatíveis: 1-, os delegados de hygiene e inspectores escolares que exercerem esses cargos 
dentro de seis mezes anteriores á eleição; 2̂ , os aposentados em cargos municipaes e federaes. 

Art 15. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 15 de dezembro de 1894, 6= da Republica. - PRUDENTE J. DE MO

RAES BARROS. - Dr. António Gonçalves Ferreira. 
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LEI N2 347, DE 7 DEZEMBRO DE 1895 

Regula o processo de apuração na eleição para os cargos de Presidente e 
Vice-Presidente da Republica. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu promulgo a lei seguinte: 
ArL l- Para a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Republica, feita a divisão do 

município em secções eleitoraes, nos termos dos arts. 38 e seguintes da lei n̂  35 de 26 de janei
ro de 1892, o presidente do Governo Municipal communicará, nos Estados, ao respectivo presi
dente ou governador, e, no Districto Federal, ao Ministro do Interior, o numero de secções em 
que tiver sido dividido o município e o Districto Feda'al, e o numero de eleitores de cada sec
ção. 

§ 12 O presidente ou governador do Estado e o Ministro do InteriOT, em vista dessas com-
municações (que requisitarão quando faltarem), organisarão um quadro contendo todos os muni
cípios do Estado e todos os districtos do Districto Federal, e bem assim, guardada a OTdem nu
mérica, o numero de secções de cada município e districto e o numo-o de eleitores de cada sec
ção. 

§ 2- Desse quadro remetterão uma cópia authentica ao presidente da Junta apuradora do 
Estado ou do Districto Federal, e outra ao Vice-Presidente do Senado. 

ArL 2- Feita a eleição, a mesa eleitoral fará extrahir três cópias da acta respectiva, inclusi
ve a acta da formação da mesa e das assignaturas dos eleitores no livro de presença, as quaes, 
depois de assignadas pelos mesarios, e concertadas pelo tabellião ou qualquer serventuário da 
justiça ou escrivão ad hoc, serão enviadas, registradas pelo Correio, e no prazo máximo de três 
dias: uma, ao Vice-Presidente do Senado; uma, ao presidente da Junta apuradora, e uma ao juiz 
seccional do Estado, ou ao Supremo Tribunal Federal na eleição que tiver logar no Districto Fe
deral. 

Art 3^ Trinta dias depois de fmda a eleição, reunidos na sala das sessões do Governo Mu
nicipal, nas capitães dos Estados, e no Districto Federal, o presidente do mesmo Govono, os 
cinco membros mais votados e os cinco immediatos ao menos votado, proceder-se—ha á apura
ção dos votos da eleição, observando-se as disposições dos §§ 1̂  a 8̂ , inclusive, do art. 44 da re
ferida lei n̂  35, de 1892. 

§ 1- Si faltarem authenticas de uma ou mais secções eleitoraes e não forem apresentados 
os boletins a que se refere o § 16 do art. 43 da referida lei, a Junta apurad(H-a os requisitará do 
juiz seccional do Estado, ou do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2- O procurador da Republica no Districto Federal e o procurador seccional no Estado 
assistirão como fiscaes a todo o trabalho de apuração, e farão em seguida um desenvolvido rela
tório, que remetterão, sob registro do Correio, ao Vice-Presidente do Senado. 

§ 3^ Da acta da apuração serão extrahidas duas cópias, as quaes, dq>ois de assignadas pela 
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Junta apuradora e pelo procurador da Republica ou procurador seccional, serão remettidas no 
prazo máximo de tres dias, registradas pelo Correio, uma ao Ministro do Interior e outra ao 
Vice-Presidente do Senado. 

A acta da apuração remettida ao Vice-Presidente do Senado será acompanhada de todas as 
authenticas apuradas. 

Art. 4S O processo de ̂ )uração no Congresso Nacional será regulado pelo respectivo regimento. 
§ l- Si faltarem authenticas, cujo numero de votos possa determinar a eleição de um dos 

candidatos ou a alt^ação da classificação destes, o Congresso as requisitará, suspendendo os 
trabalhos de apuração até que seja satisfeita a sua requisição. 

§ 2- Caso não receba essas authenticas, não obstante todas as diligencias empregadas, dará 
por concluída a apuração com os elementos de que dispuzer. 

Art. 52 É inelegível para os cargos de Presidente ou Vice-Presidente da Republica o Vice-
Presidente que succeder ao Presidente, vmficada a falta deste (art. 43 da Constituição). 

ArL 6̂  Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 7 de dezembro de 1895, 7̂  da Republica. - PRUDENTE J. DE MORAES 

BARROS. - Dr. António Gonçalves Ferreira 
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DECRETO N2 380, DE 22 DE AGOSTO DE 1896 

Fixa o dia em que se deverá proceder à eleição ordinária para os cargos 
de deputado e senador ao Congresso Nacional. 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art. 1- A eleição ordinária para os cargos de deputado e senador ao Congresso Nacional 

se procederá em toda a República no dia 3 de dezembro do último anno da legislatura. 
Paragrapho único. Quando, na época da apuração das eleições federaes, as Camarás ou 

Conselhos do Districto Federal, Capitães dos Estados e sedes do districtos eleitoraes houverem 
temninado o mandato e não tiverem assumido o exercício de suas funções as Camarás ou Conse
lhos novamente eleitos, será a apuração feita por aquelles, observando-se o que a respeito da or-
ganisação da Junta apuradora prescreve a Lei n̂  35 de 26 de janeiro de 1892. 

Art. 2- Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 22 de agosto de 1896, 8= da Republica. - PRUDENTE J. DE MORAES 

BARROS - Dr. António Gonçalves Ferreira. 
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LEI Níi 426, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1896 

Manda observar, nas eleições federaes, o disposto no art 6̂  da Lei n̂  248, 
de 15 de dezembro de 1894, sempre que se dê o caso previsto no § 2- do art. 43 
da de n- 35, de 26 de janeiro de 1892, e dá outras providencias. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a lei seguinte: 
ArL l- Proceder-se-ha á eleição sempre que comparecer, ao menos, um dos membros da 

Mesa, até ás 10 horas do dia marcado para ella. 
Neste caso, o mesario presente convidará dous dos eleitores da secção e com elles elegerá 

os outros, que funccionarão, até o fim dos trabalhos, sob sua presidência. 
§ 1- Si comparecerem dous mesarios, cada um convidará um dos eleitores presentes e os 

quatro elegerão o quinto, que será escolhido á sorte, si houver empate. 
§ 2- Si comparecerem três mesarios, proceder-se-ha na forma do § 1- do art. 43 da Lei n̂  

35, de 26 de janeiro de 1892. 
§ 3- Quando comparecer mais de um dos mesarios e nenhum for o presidente, este será 

substituído pelo mais velho daquelles. 
§ 4- Cada eleitor votará na secção em que estiver alistado. 
Si até ás 10 horas do dia da eleição não comparecer nenhum dos mesarios da secção, os 

eleitores desta poderão votar em outra qualquer secção, onde seus votos serão tomados em sepa
rado e detidos os diplomas até terminar a apuração. 

Art, 2- Nos Estados em que, durante a presente legislatura, forem renovados os Conselhos 
ou Intendências Municipaes, em cumprimento de lei, promulgada na vigência dos respectivos 
mandatos, reduzindo o tempo de duração destes, são unicamente competentes para o desempe
nho de funcções eleitoraes, inclusive os trabalhos de apuração e expedição de diplomas, na elei
ção designada para 30 de dezembro deste anno, os membros dos Conselhos ou Intendências 
substituídos e seus immediatos em votos. 

Para a dita eleição nos Estados alludidos não será considerado válido alistamento eleitoral 
organisado sob a intervenção dos novos Conselhos ou Intendências. 

Art. 3̂  O officio de nomeação do fiscal poderá ser entregue e este funccionar em qualquer 
estado em que se ache o processo eleitoral. 

ArL 4r Poderá ser fiscal ou membro das mesas eleitoraes o cidadão brazileiro que tenha as 
condições de elegibilidade, embora não esteja alistado eleitor. 

ArL 52 O candidato poderá apresentar como fiscal, em qualquer secção do município, a 
um eleitor de qualquer outra secção ou parochia, sendo, na secção que fiscalisar, apurado o seu 
voto. 

Art. 6̂  Sob pretexto algum poderão ser recusados os fiscaes apresentados pelos candidatos 
ou por um grupo de eleitores, nos termos dos §§ 16 e 17 da lei de 26 de janeiro de 1892. 
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Art. 7- A recusa dos fiscaes, bem como dos mesarios effectivos ou seus supplentes, na fal
ta destes, constituirá nullidade insanável, ficando salvo, neste caso, aos eleitores o direito de fa
zer suas declarações perante os tabelliães e autoridades judiciarias ou votar a descoberto perante 
a Mesa da secção mais próxima. 

Art 8- Será licito a qualquer eleitor votar por voto descoberto, não podendo a Mesa recu-
sar-se a acceita-lo. 

Paragrapho único. O voto descoberto será dado, apresentando o eleitor duas cédulas, que 
assignará perante a Mesa, uma das quaes será depositada na uma e a outra lhe será restituída de
pois de datada e rubricada pela Mesa e pelos fiscaes. 

Art 92 Concluída a votação e depois de lavrado o termo de encerramento do livro de as-
signaturas, a Mesa dará aos candidatos, ou aos fiscaes, boletim assignado por ella, declarando o 
numero de eleitores que tiverem comparecido e votado; e, depois da £ )̂uração, lhes entregará 
outro, também assignado por ella contendo a votação obtida por cada um dos candidatos. 

Paragrapho único. Os fiscaes passarão recibo de ambos os boletins no acto da entrega de 
cada um delles, e disto se deverá fazer menção na acta, como também si os fiscaes se recusarem 
a passar os ditos recibos. 

Art 10. A prqx)rção que o presidente da Mesa fizer a leitura de cada chapa, passal-a-ha 
aos mesarios e fiscaes para fazerem a verificação dos nomes lidos. 

Art 11. Não ha incompatibilidade de natureza alguma entre os membros da Mesa eleitoral 
ou das Juntas apuradoras entre si. 

Art 12. Não é motivo de nullidade ter funccionado na Mesa eleitoral um dos últimos sup
plentes, tendo comparecido á eleição e votado o mesario elTectivo ou algum dos primeiros sup
plentes, desde que nenhum destes se tenha apresentado a assumir o seu logar, nem tenha recla
mado a substituição. 

Art 13. Não é também motivo de nuHidadé a falta de assignatura ou rubrica de algum dos 
mesarios ou dos fiscaes, desde que a Mesa declare o motivo por que deixaram de fazel-o e não 
fique provado que ella o houvesse obstado. 

Art 14. Revogam-se as disposições em contrário. 
Capital Federal, 7 de dezembro de 1896, 8̂  da República.- MANOEL VICTORINO PE

REIRA- Alberto de Seixas Martins Torres. 
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DECRETO N2 2693, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1897 

Dá ínstrucções para a eldção de Presidente e Vice-Presidaite da RqHiUka. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Attendendo à necessidade de consolidar e regulamentar as disposições vigentes relativas à 

eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Republica: 
Resolve que na eleição a realizar-se no dia 1̂  de março vindouro, para os cargos de Presi

dente e de Vice-Presidente da República, se observem as instrucções que este acompanham, as-
signadas pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

Capital Federal, 27 de novembro de 1897, 9^ da Republica. - PRUDENTE J. DE MO
RAES BARROS -Amaro Cavalcanti. 

INSTRUCÇÕES PARA A ELEIÇÃO DE 1 DE MARÇO PRÓXIMO VINDOURO, A QUE SE 
REFERE O DECRETO N^ 2693, DESTA DATA. 

CAPÍTULO I 

Da Eleição 

Art. 1- Na eleição para os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, a que 
se ha de proceder a 1- de março próximo vindouro, os eleitores votarão perante as mesas já elei
tas, na forma do art. 40, § 3^, da Lei n- 35 de 26 de janeiro de 1892, para servir em todas as elei
ções federaes que se realizarem durante o periodo da actual legislatura. 

Paragrapho único. Para as mesas nas secções que houverem accrescido em virtude do alis
tamento de novos eleitores em numero excedente ao máximo determinado na lei, serão nomea
dos, vinte dias antes da eleição, os respectivos mesarios. 

(Lei n- 35 de 26 de janeiro de 1892, art 40 combinado com o de n- 38.) 
Art 2- O presidente do Governo Municipal communicará, até 29 de fevereiro do anno 

próximo, nos Estados ao respectivo presidente ou governador, e no Districto Federal ao Minis
tro do Interior, o numero de secções em que, nos termos dos arts. 38 e seguintes da Lei n̂  35, ti
ver sido dividido o município e o Districto Federal, e o numero de eleitores de cada secção, in
clusive as accrescidas. 

§ 1- O presidente ou governador do Estado e o Ministro do Interior, em vista dessas com-
municações (que requisitarão quando faltarem), organisarão um quadro, conforme o modelo an-
nexo, contendo todos os municípios do Estado e todas as freguezias do Districto Federal, e bem 
assim, guardada a ordem numérica, o numero de secções de cada município e freguezia e o nu
mero de eleitores de cada secção. 

§ 2- Desse quadro remetterão, antes do dia da eleição, uma cópia authentica ao presidente 
da junta apuradora do Estado ou do Districto Federal, e outra ao vice-presidente do Senado. 

(Lei n2 347 de 7 de dezembro de 1895, art 1̂ ) 
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Art. 32 Nos municípios em que, por qualquer motivo, não se houver ainda procedido às 
diligencias recommendadas pelo art. 39 da Lei n° 35, nem à nomeação das mesas, os presidentes 
das commissões muncipaes cumprirão desde já o que se acha disposto na mesma lei, e em tem^ 
po importuno os presidentes dos governos municipaes providenciarão para a organisação das di
tas mesas. 

Paragr^ho único. Si o presidente do Governo Municipal ou qualquer outro membro ou o 
secretario deixar de fazer, no prazo legal, a convocação para nomeação das mesas eleitoraes, 
qualquo" immediato em votos poderá fazel-a 

(Decreto n̂  1668 de 7 de fevereiro de 1894, art. 2^; e decreto legislativo n^ 184 de 23 de 
setembro de 1893, art 22) 

ArL 42 Vinte dias antes da eleição, o presidente da commissão municipal mandará affixar 
editaes e publical-os pela imprensa, convidando os eleitores a dar o seu voto, declarando o dia, 
logar e hora da eleição e o numero de nomes que o eleitor deve incluir em suas cédulas, e preve
nindo a discriminação dos invólucros. 

(Lei n2 35, art. 39, §22) 
Art 52 Quando o presidente da commissão municipal, até cinco dias antes da eleição, não 

tiver publicado o edital com a designação dos edincios em que se devam effectuar os trabalhos 
eleitoraes, qualquer dos membros eleitos para as mesas eleitoraes poderá fazel-o, devendo tal 
designação prevalecer em relação a qualquer outra que posteriOTinente se realize. 

(Lei n2 35, art. 39, §32) 
Art. 62 O presidente da commissão municipal fará, em tempo, extrahir cópias authenticas 

do alistamento das secções, segundo a divisão effectuada, para serem remettidas aos presidentes 
das respectivas mesas. 

Paragrapho único. A remessa dessas cópias será feita pelo Correio sob registro, ou por of-
ficial de justiça, cumprindo àquele a quem for entregue accusar o recebimento. 

(Lei n2 35, art. 41.) 
ArL 72 Quando, até oito dias antes da eleição, o presidente da mesa não tiver recebido a 

cópia do alistamento referente à sua secção, poderá qualquer dos membros delia requisital-a do 
secretario da Municipalidade, o qual, sob pena de responsabilidade, satisfará immediatamente a 
requisição. 

(Lei n2 35, art 42.) 

CAPITULO n 

Do Processo Eleitoral 

Art 82 Os membros das mesas eleitoraes rcunir-se-hão no dia da eleição, às 9 horas da 
manhã, no logar designado, elegendo, á pluralidade de votos, o seu presidente e o secretario, 
aquelle designará, de entre os demais membros, os que devam fazer a chamada dos eleitores, re
ceber as listas e examinar os titulos, lavrando o secretario immediatamente a acta, em livro pró
prio, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presidente do Governo Municipal. 

A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
(Lei n2 35, art. 43.) 
Art 92 Proceder-se ha á eleição sempre que comparecer, ao menos, um dos membros da 

mesa, até ás 10 horas do dia marcado para ella. 
Neste caso, o mesario presente convidará dous dos eleitores da secção e com elles elegerá 

os outros, que funcionarão, até o fim dos trabalhos, sob sua presidência. 
§ 12 Si conçarecerem dous mesarios, cada um convidará um dos eleitores presentes e os 

quatros elegerão o quinto, que será escolhido á sorte, si houver empate. 
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§ ^ Si comparecerem três mesarios, convidará a mesa dous dos eleitores presentes afim 
de ocupar os logares vagos. 

§ 3- Quando comparecer mais de um dos mesarios e nenhum for o presidente, este será 
substituído pelo mais velho daquelles. 

§ 42 Cada eleitor votará na secção em que estiver alistado. Si, porém, até as 10 horas do 
dia da eleição não comparecer nenhum dos mesarios da secção, os eleitores desta poderão votar 
em outra qualquer secção, onde seus votos serão tomados em separado e detidos os diplomas até 
terminar a apuração. 

§ 52 Installada a mesa, terá começo a chamada dos eleitores, pela ordem em que estiverem 
na respectiva cópia do alistamento. 

A falta dessa c(^ia de alistamento, porém, não impedirá o recebimento das cédulas dos 
eleitores que comparecerem e exhibirem os seus titulos devidamente legalisados. 

§ 62 O eleitor não será emitido a votar sem apresentar o seu título, não podendo, em caso 
algum, exhibido este, lhe ser recusado o voto, nem tomado em separado, excepção dos casos 
previstos no § 4-°- deste artigo e no § 5̂  do art. 11 destas Instrucções. 

No dia da eleição, si nenhum dos mesarios houver ainda recebido a cópia do alistamento, 
a eleição se realizará fazendo-se a chamada por qualquer cópia, que será posteriormente authen-
ticada, ou mesmo, na falta de cópia, se procederá á eleição sem chamada, sendo admitidos a vo
tar todos os eleitores que se apresentarem munidos de seus titulos. 

§ 7- O recinto em que estiver a mesa eleitoral será separado do resto da sala por um gradil, 
próximo daquella, para que possam os eleitores presentes fiscalizar de íora do recinto todo o 
processo eleitoral; dentro do recinto e junto aos mesarios estarão os fiscaes dos candidatos. 

§ 8- Antes da chamada a uma será aberta e mostrada ao eleitorado, para que verifique es
tar vasia. 

§ 92 O eleitor, logo que tenha depositado na uma duas cédulas, manuscritas ou impressas, 
em invólucros distínctos, uma - para Presidente da Republica - e outra - para Vice-Presidente 
da Rq)ublica, assignará o livro de presença, aberto, numerado, rublicado e encerrado pelo presi
dente da commissão municipal. 

§ 10. A eleição será por escrutínio secreto. A uma se conservará fechada, á chave em-
quanto durar a votação. 

(Lei n2 426 de 7 de dezembro de 1896, art. 1= e §§; Decr. n̂  1668, art. 72, §§ 32,42,52 62, 
82 e 92; e lei n2 35, art. 43, §§ 32,42,52,62, 82 e 92.) 

Art. 10. Será licito a qualquer eleitor votar por voto descoberto,não podendo a mesa recu-
sar-se a acceital-o. 

Paragrapho único. O voto descoberto será dado ^resentando o eleitor duas cédulas, que 
assignará perante a mesa, uma das quaes será depositada na uma e a outra lhe será restituída, de
pois de datada e mbricada pela mesa e pelos fiscaes. 

(Lei n2 426, art. 82.) 
Art. 11. Terminada a chamada, o presidente fará lavrar um termo de encerramento, em se

guida á assignatura do ultima eleitor, no qual será declarado o numero dos que houverem vota
do. 

§ 12 O eleitor que comperecer depois de terminada a chamada e antes de se começar a la
vrar o termo de encerramento, no Uvro de presença, será admittído a votar. 

Nessa occasião votarão os mesarios que não tiverem seus nomes incluídos na lista da cha
mada, por estarem alistados em outra secção, os eleitores de que trata os § 42 (^ parte) do art. 92 
destas instmcções, e os fiscaes que forem eleitores. 

§ 22 Lavrado o termo de encerramento no Uvro de presença, passar-se-ha á apuração, pelo 
modo seguinte: aberta a uma pelo presidente, contará este as cédulas recebidas, e, depois de an-
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nunciar o numero delias, as emmaçará de accordo com os rótulos, recolhendo-as, logo após, á 
dita uma. A proporção que o presidente da mesa proceder á leitura de cada cédula que tirar da 
uma, passal-a-ha aos mesarios e fiscaes, que fazerem a verificação dos nomes lidos. 

§ 3- Embora não se ache fechada por todos os lados alguma cédula, será, não obstante, 
apurada. 

§ 42 Das cédulas que contiverem mais de um nome só serão apurados os que occuparem o 
primeiro logar, desprezados os outros. 

§ 52 Serão apuradas em separado as cédulas que contiverem alteração por falta, augmento 
ou suppressão de sobrenome ou appellido do cidadão votado, ainda que se retira visivelmente a 
individuo determinado. 

§ 6̂  Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado ou substituído, declaração contraria á do rotulo, ou 

quando não houver indicação no invólucro; 
b) quando se encontrar mais de uma dentro de um só invólucro, quer sejam escriptas em 

p^eis separados, quer uma delias no próprio invólucro. 
§ 7- As cédulas e invólucro a que se referem os §§ 5̂  e 6̂ , devidamente rubricados pela 

mesa, serão remettidos ao poder competente, com as respectivas actas. 
(Lei n2 35, krL 43, §§ 7=, 10,11, 12 e 13; e lei n̂  426, arL F, § 4= e arts. 52 e 10.) 
ArL 12. Concluída a votação e depois de lavrado o termo de encerramento no livro de as-

signaturas, a mesa dará aos candidatos, ou aos fiscaes, boletim assignado por ella, declarando o, 
numero de eleitores que tiverem comparecido e votado; e depois da furacão, lhes entregará ou
tro, também assignado por ella, contendo a votação que houver obtido cada um dos candidatos. 

§ 1- Os fiscaes passarão recibo de ambos os boletins, no acto da entrega de cada um del-
les, e disto se deverá fazer menção na acta, como também si os fiscaes se recusarem a passar os 
ditos recibos. Estes boletins, com as firmas dos mesarios reconhecidas por tabellião, poderão ser 
apresentados na apuração geral da eleição, para substituir a acta. 

§ 22 O presidente, em seguida, proclamará o resultado da eleição, pela lista de apuração, 
procedendo a qualquer verificação, si alguma reclamação for apresentada por mesario, fiscal ou 
eleitor, e fará lavrar a acta no livro próprio, a qual será assignada pelos mesarios e fiscaes, e 
eleitores que o quizerem. 

(Lei n2 35, art 43, §§ 15 e 16; e lei n̂  426, arL 9̂ .) 
ArL 13. O candidato poderá apresentar como fiscal, em qualquer secção do município, um 

eleitor de outra secção ou parochia, sendo, na secção que fiscalisar, apurado o seu voto. 
(Lei n2 426, art. 52.) 
ArL 14. Poderá ser fiscal ou membro das mesas eleitoraes o cidadão brazileiro que tenha 

as condições de elegibilidade, embora não esteja alistado eleitor. 
(Lei n2 426. arL 42.) 
ArL 15. O officio de nomeação do fiscal poderá ser entregue e este funccionar em qual

quer estado em que se ache o processo eleitoral. 
(Lei n2 426, arL 32.) 
ArL 16. Sob pretexto algum poderão ser recusados os fiscaes apresentados pelos candida

tos ou por um grupo de 30 eleitores, ao menos, nos termos dos §§ 16 e 17 do arL 43 da lei n2 35 
e 26 de janeiro de 1892. 

(Lei n2 426. arL 62.) 
ArL 17. A recusa dos fiscaes, bem como dos mesarios effectivos ou seus supplentes, na 

falta destes, constituirá nullidade insanável, ficando salvo, neste caso, aos eleitores o direito de 
fazer suas declarações perante os tabelliães e autoridades judiciarias ou votar a descoberto pe
rante a mesa da secção mais próxima. 
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(Lein2 426,art.72.) 
Art. 18. Na acta da eleição deverão ser transcríptos os nomes dos cidadãos votados, com o 

numero de votos que obtiver cada um, sendo escriptos estes em ordem numérica. 
Da mesma acta constará: 
á) o dia da eleição e a hora em que teve começo; 
b) o numero dos eleitores que não tivCTem comparecido; 
c) o numero de cédulas recebidas e apuradas promiscuamente, para cada eleição; 
d) o numero de cédulas recebidas e apuradas em separado, com declaração dos motivos, 

os nomes dos votados e os dos eleitores que delias forem portadores; 
e) os nomes dos mesarios que não assignarem a acta, declarando-se o motivo; 
f) os nomes dos cidadãos que assignarem no livro de presença pelos eleitores que o não 

puderem fazer; 
g) todas as occurrencias que se derem no processo da eleição. 
(Lei n2 35, art 43, §18.) 
AJI 19. Qualquer dos mesarios poderá assignar-se - vencido - na acta, dando os motivos; 

no caso de não querer a maioria da mesa assignal-a, deverão fazel-o os demais mesarios e os fis-
caes, que convidarão para isso os eleitores que o quizerem. 

(Lei n2 35, art. 43, §19.) 
Art. 20. Cada fiscal terá o direito de tirar cópia da acta, subscrevendo-a o presidente e os 

mesarios. 
(Lei n2 35, art 43, §20.) 
Art. 21. Finda a eleição e lavrada a acta, será esta immediatamente transcripta no livro de 

notas do tabellião ou outro qualquer serventuário de justiça ou escrivão ad hoc, nomeado pela 
mesa, o qual dará certidão a quem pedir. 

§ 1- A transcripção da acta por escrivão ad hoc será feita em livro especial, aberto pelo 
presidente da commissão seccional e rubricado por um dos membros da minoria 

§ 2- A distribuição dos tabelliães e serventuários de justiça incumbe ao presidente da com
missão municipal, o que fará publico por edital, com antecedência de dez dias, pelo menos. 

§ 3̂  A transcripção da acta deverá ser assignada pelos membros da mesa, fiscaes e eleito
res presentes que o quizerem. 

(Lei n= 35, art. 43, §20.) 
Art. 22. Qualquer eleitor da secção e bem assim os fiscaes poderão offerecer protestos, 

por escripto, relativamente ao processo da eleição, passando-se recibo ao protestante. 
Estes protestos serão rubricados pela mesa, que, contra-protestando ou não, appensal-os-

ha á cópia da acta, que remettida á respectiva junta apuradora. 
(Lei n2 35, art 43, §21.) 
Art. 23. A mesa funccionará sob a direcção do presidente, a quem cumpre, de accordo 

com os mesarios, resolver as questões que se suscitarem, regular a policia no recinto da assem-
bléa, fazendo retirar os que pertubarem a ordem, prender os que cometterem crime, lavrar o res
pectivo auto, remettendo immediatamente, com o mesmo auto, o delinquente á autoridade com
petente. 

Não serão permitidas aos mesarios discussões prolongadas. 
(Lei n2 35, art 43, § 23.) 
Art. 24. A substituição dos mesarios que faltarem far-se-ha independentemente de aviso 

ou communicação dos impedidos, desde que constar aos substitutos a falta de qualquer membro 
affectivo. Na falta dos suplentes, os membros presentes nomearão quem os substitua, de accordo 
com estas instrucções. 

(Lei n2 35, art. 43, § 24, combinado com os arts. 1= e 4= da lei n̂  426.) 
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Art. 25. A eleição e apuração não deverão ser interrompidas sob qualquer pretexto. 
(Lein2 35,arL43,§25.) 
Art. 26. É expressamente prohibida a presença de força publica dentro do edifício em que 

se proceder á eleição e em suas immediações, sob qualquer fundamento, ainda mesmo, á requi
sição da mesa, para manter a ordem. 

(Lei n2 35, art. 43, §26.) 
Art. 27. Si a mesa não acceitar os protestos de que trata o art 22, poderão estes ser lavra

dos no livro de notas do tabellião, dentro de 24 hOTas após a eleição. 
(Lei n2 35, art. 43, §27.) 
Art. 28. Os livros e mais papeis concernentes á eleição devem ser remettidos, no prazo de 

10 dias, ao presidente do Governo Municipal, afim de serem recolhidos ao archivo da Municipa
lidade. 

(Lei ns 35, art. 43. §28.) 
Art. 29. Terminada a eleição, a mesa eleitoral fará extrahir três cópias da acta respectiva, 

inclusive a acta da formação da mesa, e das assignaturas dos eleitores no livro de presença, as 
quaes, depois de assignadas pelos mesarios e concertadas por tabellião ou qualquer serventuário 
de justiça ou escrivão ad hoc, serão enviadas, registradas pelo Correio e no prazo máximo de 
três dias: uma, ao Vice-Presidente do Senado; uma, ao presidente da junta apuradora, e uma ao 
juiz seccional do Estado, ou ao Supremo Tribunal Federal na eleição que tiver logar no Districto 
Federal. 

(Lei n2 347, art 22.) 
Art 30. Não ha incompatibilid^e de natureza alguma entre os membros da mesa eleitoral 

ou das juntas apuradoras entre si. 
(Lei n= 426, art 11.) 
Art. 31. Não é motivo de nullidade ter funccionado na mesa eleitoral um dos últimos sup-

plentes, tendo comparecido á eleição e votado o mesario effectivo ou algum dos primeiros sup-
plentes, desde que nenhum destes se tenha ^resentado a assumir o seu logar, nem tenha recla
mado a substituição. 

(Lein2 426,artl2.) 
Art. 32. Não é também motivo de nullidade a falta de assignatura ou mbríca de algum dos 

mesarios ou dos físcaes, desde que a mesa declare o motivo por que deixaram de fazel-o e não 
fique provado que ella o houvesse obstado. 

(Lei n2 426, art. 13.) 

CAPITULO m 

Da Apuração da Ekição 

Art. 33. Trinta dias dq>ois de finda a eleição, reunidos na sala das sessões do Governo 
Municipal, nas C^itaes dos Estados e no Districto Federal, o presidente do mesmo Governo, os 
cinco membros mais votados e os cinco immediatos ao menos votado, proceder-se-ha á apura
ção dos votos da eleição, obsCTvando-se as disposições seguintes: 

§ 12 O dia, logar e hora paia a furacão serão pelo dito presidente annunciados pela im
prensa e pcH° edital affixado na porta do edifício da Municipalidade, com antecedência de três 
dias, pelo menos, sendo convidados todos os que devam tomar parte neste trabalho. 

§ 22 A furacão devo-á terminar dentro de 20 dias da data do começo dos trabalhos, e se 
fará pelas authenticas recebidas e pelas certidões que forem apresentadas por qualquer eleitor, 
desde que nenhuma duvida offereçam, lavrando-se, diariamente, uma acta, em que se dirá, em 
resumo, o trabalho feito no dia, designando-se o total da votação de cada cidadão. 
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§ 3^ As sessões da junta apuradora serão publicas, e os eleitores que comparecerem e os 
fiscaes, em qualquer numero, que forem perante ellas apresentados pelos candidatos, poderão 
assignar as actas. 

§ 42 Installada ajunta, o presidente fará abrir os officios recebidos, e, mandando contar as 
authenticas, designará um dos membros para proceder á leitura, e dividirá por letras, entre os de
mais, os nomes dos cidadãos votados, para que, com toda a regularidade, se proceda á apuração, 
que será feita em voz alta. 

§ 52 Não se realizando a reunião da junta no dia marcado, o presidente designará o dia im-
mediato, fazendo publico por edital, que sempre será publicado na imprensa, existindo esta. 

§ 6̂  A junta apuradora cabe somente sommar os votos constantes das authenticas, deven
do, todavia, mencionar na acta qualquer duvida que tenha sobre a organisação de alguma mesa 
de secção eleitoral, bem como, expressamente, os votos obtidos pelos candidatos nessa secção. 

Outrossim, deverão ser declarados na acta, além de todas as occurrencias, os motivos pe
los quaes ajunta for levada a apurar os votos tomados em separado pelas mesas seccionaes. 

§ 72 Em caso de duplicata, deverá ajunta apurar somente os votos dados na eleição que ti
ver sido feita no logar previamente designado. 

§ 8̂  Terminada a apuração, serão publicados os nomes dos cidadãos votados, na ordem 
numérica dos votos recebidos, e lavrada a acta, em que se mencionará, em resumo, todo o traba
lho da apuração, as representações, reclamações ou protestos que forem apresentados perante a 
junta ou perante as mesas seccionaes, com declaração dos motivos em que se fundarem. 

§ 92 Si faltarem authenticas de uma ou mais secções eleitoraes e não forem apresentados 
os boletins a que se refere o art. 12 destas instrucções, a junta apuradora os requisitará do juiz 
seccional do Estado, ou do Supremo Tribunal Federal, 

§ 10. O procurador da Republica no Districto Federal e o procurador seccional no Estado 
assistirão, como fiscaes, a todo o trabalho de apuração, e farão, em seguida, um desenvolvido 
relatório, que remetterão, sob registro do Correio, ao Vice-Presidente do Senado. 

§ 11. Da acta da apuração serão extrahidas duas cópias, as quaes, depois de assignadas 
pela junta apuradora e pelo procurador da Republica ou procurador seccional, serão remettidas, 
no prazo máximo de três dias, registradas pelo Correio, uma ao Ministro do Interior e outra ao 
Vice-Presidente do Senado. 

A acta da apuração remettida ao Vice-Presidente do Senado será acompanhada de todas as 
authenticas apuradas. 

(Lei n2 35, art. 44, §§ 1= a 8̂ ; e lei n̂  347, arL 32.) 
Art. 34. O processo de apuração no Congresso Nacional será regulado pelo respectivo re

gimento. 
§ 1- Si faltarem authenticas, cujo numero de votos possa determinar a eleição de um dos 

candidatos ou alteração da classificação destes, o Congresso as requisitará, suspendendo os tra
balhos de apuração até que seja satisfeita a sua requisição. 

§ 2- Caso não receba essas authenticas, não obstante todas as diligencias empregadas, dará 
por concluída a apuração com os elementos de que dispuzer. 

(Lei n2 347, art 45.) 
Art. 35. Si, na época da apuração da eleição, as camarás ou conselhos do Districto Fede

ral, capitães dos Estados e sedes dos districtos eleitoraes houverem terminado o mandato, e não 
tiverem assumido o exercicio de suas funcções as camarás ou conselhos novamente eleitos, será 
a apuração feita p<x' aquelles, observando-se o que a respeito da organização da junta furadora 
preserve a lei n- 35 de 26 de janeiro de 1892. 

(Decreto Leg. n̂  380 de 22 de agosto de 1896, art. 1-, paragrapho único). 
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CAPITULO IV 

Disposições Geraes 

Art. 36. São condições essenciaes para ser Presidente ou Vice-Presidente da Republica: 
1-) ser brazileiro nato; 
2°) estar na posse e gozo dos direitos politicos; 
3°) ser maior de 35 annos. 
(Lei n2 35, art. 32.) 
ArL 37. Não podem ser votados para taes cargos: 
1- os parentes consanguineos e aífins nos 1̂  e 2- gráos do Presidente e Vice-Presidente 

que se achar em exercido no momento da eleição ou que o tenha deixado até seis mezes antes; 
2- os Ministros de Estado ou os que o tiverem sido, até seis mezes antes da eleição; 
3- o Vice-Presidente que exercer a presidência no ultimo anno do periodo presidencial, 

para o periodo seguinte, e o que a estiver exercendo por occasião da eleição. 
Paragrapho único. Entender-se-ha por ultimo anno do periodo presidencial, para os effei-

tos desta disposição, o em que se der a vaga que tiver de ser preenchida, contando-se até noven
ta dias da mesma vaga 

(Lei n2 35, art. 33.) 
Art. 38. E inelegível para os cargos de Presidente ou Vice-Presidente da Republica o 

Vice-Presidente que succeder ao Presidente, verificada a falta deste. 
(Lei n2 347, art. 52.) 
ArL 39. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes são isentos de sello e de 

quaesquer direitos, sendo gratuito o reconhecimento da firma. 
(Lei n2 35, art. 56.) 
Art. 40. O trabalho eleitoral prefere a outro qualquer serviço publico, sendo considerado 

feriado o dia das eleições. 
(Lei n2 35, art. 57.) 
Art. 41. O presidente do Governo Municipal fornecerá todos os livros necessários para a 

eleição, correndo por conta da União as despezas que fizer com elles e os mais aprestos, na for
ma da lei. 

(Lei n2 35, art. 64.) 
Art. 42. As mesas eleitoraes têm competência para lavrar auto de flagrante delicto contra o 

cidadão que votar ou tentar fazel-o com titulo que não lhe pertença, e para apprehender o titulo 
suspeito; devendo livrar-se solto, independentemente de fiança, o delinquente, logo que estiver 
lavrado o auto, que será remetido, com as provas do crime, á autoridade competente. 

(Lei n2 35, art 65.) 
Capital Federal, em 27 de novembro de 1897. -Amaro Cavalcanti. 
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DECRETO N^ 543, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1898 

Regula a Administração do Districto Federal. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
ArL 1- A lei n- 85, de 20 de setembro de 1892, é derogada e ampliada pela seguintes dis

posições: 
Art. 2- O Presidente da Republica nomeará o Prefeito, que será conservado no desempe

nho de suas funcções emquanto bem servir; derogadas, no que for contrario a esta, as disposições 
dos arts. 18 e 23 da lei n̂  85, de 20 de setembro de 1892. 

O Presidente sujeitará essa nomeação à approvação do Senado Federal, no prazo 
de 10 dias, da sua data; e, na ausência do Congresso, no mesmo prazo, depois da sua 
reunião. 

Art. 3- O veto opposto pelo Prefeito às leis e resoluções do Conselho, na forma do art. 1-
da lei n- 493, de 19 de julho de 1898, será submettido ao conhecimento do Senado, qualquer que 
seja a natureza daquelles actos. 

É derogado o § 2- do citado artigo. 
Paragrapho único. Entender-se-ha ^provado o veto, se a decisão do Senado, rejeitando-o, 

não reunir dous terço de votos dos senadores presentes. 
ArL 42 São inelegíveis para o biennio seguinte os membros do Conselho que findar, dero

gado o art. 82 da lei n̂  85, de 1892. 
ArL 52 Fica adiada para 29 de janeiro próximo a eleição do Conselho Municipal. O pro

cesso eleitoral se regulará pelos arts. 61 e seguintes da lei n- 85, no que não estiverem derogados 
pela presente lei. A eleição se fará por lista incompleta, votando o eleitor de cada districto elei
toral em quatro nomes. 

ArL 6r Para os effeitos dos arts. 3̂  e 40 da lei n̂  35, de 26 de janeiro de 1892, servirão os 
quatro immediatos em votos ao menos votado em cada districto. 

ArL 7- Subsiste em vigor o regulamento que baixou com o decreto n̂  2.579, de 1897, 
quanto á competência da Corte de appellação para o processo e julgamento do Prefeito. 

ArL 82 Ainda que não esteja terminado o prazo de que trata o art. 8̂  da lei n̂  85, cessará o 
mandato do Conselho eleito, de conformidade com a presente lei, si nova organisação do Dis
tricto Federal for decretada pelo Poder Legislativo. 

ArL 9- A iniciativa da despesa, bem como a da creação dos empregos municipaes e do re
curso a empréstimos e op^ações de credito, conçete ao Prefeito. 

§ l- Exercer-se-ha essa iniciativa ^resentando o Prefeito ao Conselho Municipal o proje-
to annual do orçamento da dispeza e as demais propostas, financeiras ou administrativas, que as 
necessidades do serviço lhe aconselharem. 

§ 2- Deliberando sobre a lei de orçamento, o Conselho não poderá fazer nenhum augmen-
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to ou diminuição de ordenado, nenhuma creação ou suppressão de emprego, nem votar disposi
ções de caracter permanente, sem proposta do Prefeito. 

ArL 10. E da competência do Presidente da Republica a nomeação de procuradores dos 
feitos da Fazenda Municipal de que trata o Paragrapho único do art. 32 da lei n̂  85. 

Art 11. O Governo apresentará ao Congresso, na próxima sessão legislativa, informações 
sobre as medidas que julgar convenientes para a reorganisação municipal do Districto Federal. 

ArL 12. Esta lei vigorará desde a data da sua publicação. 
Art 13. Revogam-se as disposições em contrario. 
Coitai FedCTal, 23 de dezembro de 1898, W da Republica. - M. FERRAZ DE CAMPOS 

SALLES — Epitacio da Silva Pessoa. 
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DECRETO N^ 620, DE 11 DE OUTUBRO DE 1899 

Designa a data da eleição para deputados e para a renovação do terço do 
Senado, e dá outras providencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art. 1- A eleição para deputados e para a renovação do terço do Senado, effectuar-se-ha 

no ultimo domingo de dezembro do anno da ultima sessão de cada legislatura do Congresso Na
cional. 

Art. 2- O 8̂  distiicto federal do Estado de Minas Geraes passará á categoria de 1- e a dar 
quatro deputados, nos termos do § 2- do art. 36 da lei n̂  35, de 26 de janeiro de 1892. 

§ 1- Ao 1- districto de Minas Geraes serão incorporados os municipios de Santa Barbafa e 
Alvinopolis, desmembrados do actual 1̂  districto, que passará á categoria de 8°. 

§ 2- Emquanto não for organisada a Municipalidade na Capital do Estado de Minas, as 
eleições serão apuradas pela respectiva Junta, com sede em Sabará. 

Art 32 O 42 districto do Estado do Rio de Janeiro, cuja sede será a cidade de Petrópolis 
(Capital), passará á categoria de 1- e dará quatro deputados. 

§ 1- A este districto será imcorporado o município de Magé. 
§ 22 O actual 1- districto com sede em Nitheroy, terá a categoria de 4̂  districto. 
ArL 42 Revogam-se a disposições em contrario. 
Capital Federal, 11 de outubro de 1899, 11^ da Republica. - M. FERRAZ DE CAMPOS 

SALLES — Epitacio da Silva Pessoa. 
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DECRETO N2 380, DE 22 DE AGOSTO DE 1896 

Fixa o dia em que se deverá proceder à eleição ordinária para os cargos 
de deputado e senador ao Congresso Nacional. 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art. 1- A eleição ordinária para os cargos de deputado e senador ao Congresso Nacional 

se procederá em toda a República no dia 3 de dezembro do último anno da legislatura. 
Paragr^ho único. Quando, na época da apuração das eleições federaes, as Camarás ou 

Conselhos do Districto Federal, Capitães dos Estados e sedes do districtos eleitoraes houverem 
terminado o mandato e não tiverem assumido o exercício de suas funções as Camarás ou Conse
lhos novamente eleitos, será a apuração feita por aquelles, observando-se o que a respeito da or-
ganisação da Junta apuradora prescreve a Lei n- 35 de 26 de janeiro de 1892. 

Art. 2- Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 22 de agosto de 18%, 8̂  da Republica. - PRUDENTE J. DE MORAES 

BARROS — Dr. António Gonçalves Ferreira. 
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LEI N2 426, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1896 

Manda observar, nas eleições federaes, o disposto no art 6̂  da Lei n- 248, 
de 15 de dezembro de 1894, sempre que se dê o caso previsto no § 2̂  do art. 43 
da de n- 35, de 26 de janeiro de 1892, e dá outras providencias. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a lei seguinte: 
Art. 1- Proceder-se-ha á eleição sempre que comparecer, ao menos, um dos membros da 

Mesa, até ás 10 horas do dia marcado para ella 
Neste caso, o mesario presente convidará dous dos eleitores da secção e com elles elegerá 

os outros, que fiinccionarão, até o fim dos trabalhos, sob sua presidência. 
§ 1- Si comparecerem dous mesarios, cada um convidará um dos eleitores presentes e os 

quatro elegerão o quinto, que será escolhido á sorte, si houver empate. 
§ 2- Si comparecerem três mesarios, proceder-se-ha na forma do § 1- do art. 43 da Lei n̂  

35, de 26 de janeiro de 1892. 
§ 3- Quando comparecer mais de um dos mesarios e nenhum for o presidente, este será 

substituido pelo mais velho daquelles. 
§ 4- Cada eleitor votará na secção em que estiver alistado. 
Si até ás 10 horas do dia da eleição não comparecer nenhum dos mesarios da secção, os 

eleitores desta poderão votar em outra qualquer secção, onde seus votos serão tomados em sepa
rado e detidos os diplomas até terminar a apuração. 

Art. 2- Nos Estados em que, durante a presente legislatura, forem renovados os Conselhos 
ou Intendências Municipaes, em cumprimento de lei, promulgada na vigência dos respectivos 
mandatos, reduzindo o tempo de duração destes, são unicamente competentes para o desempe
nho de funcções eleitoraes, inclusive os trabalhos de apuração e expedição de diplomas, na elei
ção designada para 30 de dezembro deste anno, os membros dos Conselhos ou Intendências 
substituídos e seus immediatos em votos. 

Para a dita eleição nos Estados alludidos não será considerado válido alistamento eleitoral 
organisado sob a intervenção dos novos Conselhos ou Intendências. 

Art. 32 O officio de nomeação do fiscal poderá ser entregue e este funccionar em qualquer 
estado em que se ache o processo eleitoral. 

ArL Ar- Poderá ser fiscal ou membro das mesas eleitoraes o cidadão brazileiro que tenha as 
condições de elegibilidade, embora não esteja alistado eleitor. 

Art 52 O candidato poderá apresentar como fiscal, em qualquer secção do município, a 
um eleitor de qualquer outra secção ou parochia, sendo, na secção que fiscalisar, apurado o seu 
voto. 

Art. 6̂  Sob pretexto algum poderão ser recusados os fiscaes apresentados pelos candidatos 
ou por um grupo de eleitores, nos termos dos §§ 16 e 17 da lei de 26 de janeiro de 1892. 
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ArL 7- A recusa dos fiscaes, bem como dos mesarios effectivos ou seus supplentes, na fal
ta destes, constituirá nullidade insanável, ficando salvo, neste caso, aos eleitores o direito de fa
zer suas declarações perante os tabelliães e autoridades judiciarias ou votar a descoberto perante 
a Mesa da secção mais próxima. 

ArL 8- Será licito a qualquer eleitor votar por voto descoberto, não podendo a Mesa recu-
sar-se a acceita-lo. 

Paragrapho único. O voto descoberto será dado, apresentando o eleitor duas cédulas, que 
assignará perante a Mesa, uma das quaes será depositada na uma e a outra lhe será restituída de
pois de datada e rubricada pela Mesa e pelos fiscaes. 

Art. 92 Concluída a votação e depois de lavrado o termo de encerramento do livro de as-
signaturas, a Mesa dará aos candidatos, ou aos fiscaes, boletim assignado por ella, declarando o 
numero de eleitores que tiverem comparecido e votado; e, depois da apuração, lhes entregará 
outro, também assignado por ella contendo a votação obtida por cada um dos candidatos. 

Paragrapho único. Os fiscaes passarão recibo de ambos os boletins no acto da entrega de 
cada um delles, e disto se deverá fazer menção na acta, como também si os fiscaes se recusarem 
a passar os ditos recibos. 

Art. 10. A proporção que o presidente da Mesa fizer a leitura de cada chapa, passal-a-ha 
aos mesarios e fiscaes para fazerem a verificação dos nomes lidos. 

Art 11. Não ha incompatibilidade de natureza alguma entre os membros da Mesa eleitoral 
ou das Juntas apuradoras entre si. 

Art. 12. Não é motivo de nullidade ter funccionado na Mesa eleitoral um dos últimos sup
plentes, tendo comparecido á eleição e votado o mesario effectivo ou algum dos primeiros sup
plentes, desde que nenhum destes se tenha apresentado a assumir o seu logar, nem tenha recla
mado a substituição. 

Art. 13. Não é também motivo de nuHidadé a falta de assignatura ou rubrica de algum dos 
mesarios ou dos fiscaes, desde que a Mesa declare o motivo por que deixaram de fazel-o e não 
fique provado que ella o houvesse obstado. 

Art 14. Revogam-se as disposições em contrário. 
Capital Federal, 7 de dezembro de 1896, 8= da República.- MANOEL VICTORJNO PE

REIRA- Alberto de Seixas Martins Torres. 
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DECRETO N̂  2693, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1897 

Dá instrucções para a eleição de Presidente e Vice-Presidente da RqmUica. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Attendendo à necessidade de consolidar e regulamentar as disposições vigentes relativas à 

eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da Republica: 
Resolve que na eleição a realizar-se no dia 1- de março vindouro, para os cargos de Presi

dente e de Vice-Presidente da República, se observem as instrucções que este aconpanham, as-
signadas pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

Capital Federal, 27 de novembro de 1897, 9^ da Republica - PRUDENTE J. DE MO
RAES BARROS -A/mzro Cavalcanti. 

mSTRUCÇÕES PARA A ELEIÇÃO DE 1 DE MARÇO PRÓXIMO VINDOURO, A QUE SE 
REFERE O DECRETO N^ 2693, DESTA DATA. 

CAPÍTULO I 

Da Eleição 

ArL 1- Na eleição para os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, a que 
se ha de proceder a 1- de março próximo vindouro, os eleitores votarão perante as mesas já elei
tas, na forma do art. 40, § 3^, da Lei n- 35 de 26 de janeiro de 1892, para servir em todas as elei
ções federaes que se realizarem durante o período da actual legislatura. 

Paragrapho único. Para as mesas nas secções que houverem accrescido em virtude do alis
tamento de novos eleitores em numero excedente ao máximo determinado na lei, serão nomea
dos, vinte dias antes da eleição, os respectivos mesarios. 

(Lei n- 35 de 26 de janeiro de 1892, art 40 combinado com o de n^ 38.) 
Art 2- O presidente do Governo Municipal communicará, até 29 de fevereiro do anno 

próximo, nos Estados ao respectivo presidente ou governador, e no Districto Federal ao Minis
tro do Interior, o numero de secções em que, nos termos dos arts. 38 e seguintes da Lei n̂  35, ti
ver sido dividido o município e o Districto Federal, e o numero de eleitores de cada secção, in
clusive as accrescidas. 

§ 12 O presidente ou governador do Estado e o Ministro do Interior, em vista dessas com-
municações (que requisitarão quando faltarem), organisarão um quadro, conforme o modelo an-
nexo, contendo todos os municípios do Estado e todas as freguezias do Districto Federal, e bem 
assim, guardada a ordem numérica, o numero de secções de cada municipio e freguezia e o nu
mero de eleitores de cada secção. 

§ 7r Desse quadro remetterão, antes do dia da eleição, uma cópia authentica ao presidente 
da junta apuradora do Estado ou do Districto Federal, e outra ao vice-presidente do Senado. 

(Lei n2 347 de 7 de dezembro de 1895, art F) 
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ArL 3- Nos municípios em que, por qualquer motivo, não se houver ainda procedido às 
diligencias recommendadas pelo arL 39 da Lei n° 35, nem à nomeação das mesas, os presidentes 
das commissões muncipaes cumprirão desde já o que se acha disposto na mesma lei, e em tem
po qjportuno os presidentes dos governos municipaes providenciarão para a organisação das di
tas mesas. 

Paragrapho único. Si o presidente do Governo Municipal ou qualquer outro membro ou o 
secretario deixar de fazer, no prazo legal, a convocação para nomeação das mesas eleitoraes, 
qualquCT immediato em votos poderá fazel-a 

(Decreto n̂  1668 de 7 de fevereiro de 1894, art. 2 ;̂ e decreto legislativo n̂  184 de 23 de 
setembro de 1893, art. 2̂ ) 

ArL 42 Vinte dias antes da eleição, o presidente da commissão municipal mandará affixar 
editaes e publical-os pela imprensa, convidando os eleitores a dar o seu voto, declarando o dia, 
logar e hora da eleição e o numero de nomes que o eleitor deve incluir em suas cédulas, e preve
nindo a discriminação dos invólucros. 

(Lei n2 35, arL 39, §22) 
ArL 52 Quando o presidente da commissão municipal, até cinco dias antes da eleição, não 

tiver publicado o edital com a designação dos edincios em que se devam effectuar os trabalhos 
eleitoraes, qualquer dos membros eleitos para as mesas eleitoraes poderá fazel-o, devendo tal 
designação prevalecer em relação a qualquer outra que posteriormente se realize. 

(Lei n2 35, art. 39, §32) 
ArL 62 O presidente da commissão municipal fará, em tempo, extrahir cópias authenticas 

do alistamento das secções, segundo a divisão effectuada, para serem remettidas aos presidentes 
das respectivas mesas. 

Paragrapho único. A remessa dessas cópias será feita pelo CCHTCÍO sob registro, ou por of-
ficial de justiça, cumprindo àquele a quem for entregue accusar o recebimento. 

(Lei n2 35, arL 41.) 
ArL 1- Quando, até oito dias antes da eleição, o presidente da mesa não tiver recebido a 

cópia do alistamento referente à sua secção, poderá qualquer dos membros delia requisital-a do 
secretario da Municipalidade, o qual, sob pena de responsabilidade, satisfará immediatamente a 
requisição. 

(Lei n2 35, art. 42.) 

CAPITULO n 

Do Processo Ekitoral 

ArL 82 Os membros das mesas eleitoraes reunir-se-hão no dia da eleição, às 9 horas da 
manhã, no logar designado, elegendo, á pluralidade de votos, o seu presidente e o secretario, 
aquelle designará, de entre os demais membros, os que devam fazer a chamada dos eleitores, re
ceber as listas e examinar os títulos, lavrando o secretario immediatamente a acta, em livro pró
prio, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presidente do Governo Municipal. 

A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
(Lei n2 35, arL 43.) 
ArL 92 Proceder-se ha á eleição sempre que comparecer, ao menos, um dos membros da 

mesa, até ás 10 horas do dia marcado para ella 
Neste caso, o mesario presente convidará dous dos eleitores da secção e com elles elegerá 

os outros, que funcionarão, até o fim dos trabalhos, sob sua presidência. 
§ 12 Si comparecerem dous mesarios, cada um convidará um dos eleitores presentes e os 

quatros elegerão o quinto, que será escolhido á sorte, si houver empate. 
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§ ^ Si comparecerem três mesarios, convidará a mesa dous dos eleitores presentes afim 
de ocupar os logares vagos. 

§ 3- Quando comparecer mais de um dos mesarios e nenhum for o presidente, este será 
substituído pelo mais velho daquelles. 

§ 42 Cada eleitor votará na secção em que estiver alistado. Si, porém, até as 10 horas do 
dia da eleição não conparecer nenhum dos mesarios da secção, os eleitores desta poderão votar 
em outra qualquer secção, onde seus votos serão tomados em separado e detidos os diplomas até 
terminar a furacão. 

§ 52 Installada a mesa, terá começo a chamada dos eleitores, pela ordem em que estiverem 
na respectiva cópia do alistamento. 

A falta dessa c^ia de alistamento, porém, não inpedirá o recebimento das cédulas dos 
eleitores que comparecerem e exhibirem os seus titulos devidamente legalisados. 

§ 6̂  O eleitor não será admitido a votar sem apresentar o seu titulo, não podendo, em caso 
algum, exhibido este, lhe ser recusado o voto, nem tomado em separado, excepção dos casos 
previstos no § 4-°- deste artigo e no § 5̂  do art. 11 destas Instrucções. 

No dia da eleição, si nenhum dos mesarios houver ainda recebido a cópia do alistamento, 
a eleição se realizará fazendo-se a chamada por qualquer cópia, que será posteriormente authen-
ticada, ou mesmo, na falta de cópia, se procederá á eleição sem chamada, sendo admitidos a vo
tar todos os eleitores que se apresentarem munidos de seus titulos. 

§ 7- O recinto em que estiver a mesa eleitoral será separado do resto da sala por um gradil, 
proxinno daquella, para que possam os eleitores presentes fiscalizar de fora do recinto todo o 
processo eleitoral; dentro do recinto e junto aos mesarios estarão os flscaes dos candidatos. 

§ 8̂  Antes da chamada a uma será aberta e mostrada ao eleitorado, para que verifique es
tar vasia. 

§ 92 O eleitor, logo que tenha depositado na uma duas cédulas, manuscritas ou impressas, 
em invólucros distinctos, uma - para Presidente da Republica - e outra - para Vice-Presidente 
da Republica, assignará o livro de presença, aberto, numerado, mblicado e encerrado pelo presi
dente da commissão municipal. 

§ 10. A eleição será por escrutínio secreto. A uma se conservará fechada, á chave em-
quanto durar a votação. 

(Lei n2 426 de 7 de dezembro de 1896, art. 1= e §§; Decr. n̂  1668, art. 7=, §§ 32,4=, 5̂ , 62, 
82 e 92; e lei n̂  35, art. 43, §§ 3=, 42,52,62, 82 e 92.) 

Art. 10. Será licito a qualquer eleitor votar por voto descoberto,não podendo a mesa recu-
sar-se a acceital-o. 

Paragrfçho único. O voto descoberto será dado ^resentando o eleitor duas cédulas, que 
assignará perante a mesa, uma das quaes será depositada na uma e a outra lhe será restituída, de
pois de datada e rubricada pela mesa e pelos fiscaes. 

(Lein2 426,art.82.) 
Art 11. Terminada a chamada, o presidente fará lavrar um termo de encerramento, em se

guida á assignatura do ultima eleitor, no qual será declarado o numero dos que houverem vota
do. 

§ 12 O eleitor que comperecer depois de terminada a chamada e antes de se começar a la
vrar o termo de encerramento, no livro de presença, será admittido a votar. 

Nessa occasião votarão os mesarios que não tiverem seus nomes incluídos na lista da cha
mada, por estarem alistados em outra secção, os eleitores de que trata os § 42 (^ parte) do art. 92 
destas instrucções, e os fiscaes que forem eleitores. 

§ 22 Lavrado o termo de encerramento no livro de presença, passar-se-ha á apuração, pelo 
modo seguinte: aberta a uma pelo presidente, contará este as cédulas recebidas, e, depois de an-
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nunciar o numero delias, as emmaçará de accordo com os rótulos, recolhendo-as, logo após, á 
dita uma A proporção que o presidente da mesa proceder á leitura de cada cédula que tirar da 
uma, passal-a-ha aos mesarios e fiscaes, que fazerem a verificação dos nomes lidos. 

§ 3- Embora não se ache fechada por todos os lados alguma cédula, será, não obstante, 
apurada 

§ 42 Das cédulas que contiverem mais de um nome só serão apurados os que occuparem o 
primeiro logar, desprezados os outros. 

§ 5^ Serão apuradas em separado as cédulas que contiverem alteração por falta augmento 
ou suppressão de sobrenome ou appellido do cidadão votado, ainda que se retira visivelmente a 
individuo determinado. 

§ 6^ Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado ou substituído, declaração contraria á do rotulo, ou 

quando não houver indicação no invólucro; 
b) quando se encontrar mais de uma dentro de um só invólucro, quer sejam escriptas em 

papeis separados, quer uma delias no próprio invólucro. 
§ 7- As cédulas e invólucro a que se referem os §§ 5^ e 6 ,̂ devidamente rubricados pela 

mesa serão remettidos ao poder competente, com as respectivas actas. 
(Lei n2 35, krt. 43, §§ T̂ , 10, 11, 12e 13; e lei n2426, arL l^, § 4^e arts. 5= e 10.) 
Art. 12. Concluida a votação e depois de lavrado o termo de encerramento no livro de as-

signaturas, a mesa dará aos candidatos, ou aos fiscaes, boletim assignado por ella, declarando o, 
numero de eleitores que tiverem comparecido e votado; e depois da apuração, lhes entregará ou
tro, também assignado por ella contendo a votação que houver obtido cada um dos candidatos. 

§ 1- Os fiscaes passarão recibo de ambos os boletins, no acto da entrega de cada um del-
les, e disto se deverá fazer menção na acta como também si os fiscaes se recusarem a passar os 
ditos recibos. Estes boletins, com as firmas dos mesarios reconhecidas por tabellião, poderão ser 
apresentados na apuração geral da eleição, para substituir a acta. 

§ 22 O presidente, em seguida proclamará o resultado da eleição, pela lista de apuração, 
procedendo a qualquer verificação, si alguma reclamação for apresentada por mesario, fiscal ou 
eleitor, e fará lavrar a acta no livro próprio, a qual será assignada pelos mesarios e fiscaes, e 
eleitores que o quizerem. 

(Lei n2 35, art. 43, §§ 15 e 16; e lei n^ 426, art 92.) 
Art. 13. O candidato poderá apresentar como fiscal, em qualquer secção do município, um 

eleitor de outra secção ou parochia, sendo, na secção que fiscalisar, apurado o seu voto. 
(Lei n2 426, art 52.) 
Art 14. Poderá ser fiscal ou membro das mesas eleitoraes o cidadão brazileiro que tenha 

as condições de elegibilidade, embora não esteja alistado eleitor. 
(Lei n2 426. art 42.) 
Art. 15. O officio de nomeação do fiscal poderá ser entregue e este funccionar em qual

quer estado em que se ache o processo eleitoral. 
(Lei n2 426, art 32.) 
Art. 16. Sob pretexto algum poderão ser recusados os fiscaes apresentados pelos candida

tos ou por um grupo de 30 eleitores, ao menos, nos termos dos §§ 16 e 17 do arL 43 da lei n̂  35 
e 26 de janeiro de 1892. 

(Lei n2 426. arL 62.) 
Art. 17. A recusa dos fiscaes, bem como dos mesarios effectivos ou seus supplentes, na 

falta destes, constituirá nullidade insanável, ficando salvo, neste caso, aos eleitores o direito de 
fazer suas declarações perante os tabelliães e autoridades judiciarias ou votar a descoberto pe
rante a mesa da secção mais próxima. 
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(Lein2 426,arL72.) 
ArL 18. Na acta da eleição deverão ser transcríptos os nomes dos cidadãos votados, com o 

numero de votos que obtiver cada um, sendo escriptos estes em ordem numérica 
Da mesma acta constará: 
a) o dia da eleição e a hora em que teve começo; 
b) o numero dos eleitores que não tiverem comparecido; 
c) o numero de cédulas recebidas e acuradas promiscuamente, para cada eleição; 
d) o numero de cédulas recebidas e apuradas em separado, com declaração dos motivos, 

os nomes dos votados e os dos eleitores que delias forem portadores; 
é) os nomes dos mesarios que não assignarem a acta, declarando-se o motivo; 
f) os nomes dos cidadãos que assignarem no bvro de presença pelos eleitores que o não 

puderem fazer; 
g) todas as occurrencias que se derem no processo da eleição. 
(Lein2 35,arL43,§18.) 
ArL 19. Qualquer dos mesarios poderá assignar-se - vencido - na acta, dando os motivos; 

no caso de não querer a maioria da mesa assignal-a, deverão fazei-o os demais mesarios e os fis-
caes, que convidarão para isso os eleitores que o quizerem. 

(Lein2 35,arL43, §19.) 
Art 20. Cada fiscal terá o direito de tirar cópia da acta, subscrevendo-a o presidente e os 

mesarios. 
(Lei n2 35, art. 43, §20.) 
Art. 21. Finda a eleição e lavrada a acta, será esta immediatamente transcrípta no livro de 

notas do tabellião ou outro qualquer serventuário de justiça ou escrivão ad hoc, nomeado pela 
mesa, o qual dará certidão a quem pedir. 

§ 1- A transcripção da acta por escrivão ad hoc será feita em livro especial, aberto pelo 
presidente da commissão seccional e rubricado por um dos membros da minoria 

§ 2- A distribuição dos tabelliães e serventuários de justiça incumbe ao presidente da com
missão municipal, o que fará publico por edital, com antecedência de dez dias, pelo menos. 

§ 32 A transcripção da acta deverá ser assignada pelos membros da mesa, fiscaes e eleito
res presentes que o quizerem. 

(Lei n2 35, art. 43, § 20.) 
ArL 22. Qualquer eleitor da secção e bem assim os fiscaes poderão offerecer protestos, 

por escripto, relativamente ao processo da eleição, passando-se recibo ao protestante. 
Estes protestos serão rubricados pela mesa, que, contra-protestando ou não, appensal-os-

ha á cópia da acta que remettida á respectiva junta apuradora 
(Lein2 35,arL43, §21.) 
ArL 23. A mesa funccionará sob a direcção do presidente, a quem cumpre, de accordo 

com os mesarios, resolver as questões que se suscitarem, regular a policia no recinto da assem-
bléa fazendo retirar os que pertubarem a ordem, prender os que cometterem crime, lavrar o res
pectivo auto, remettendo immediatamente, com o mesmo auto, o delinquente á autoridade com
petente. 

Não serão permitidas aos mesarios discussões prolongadas. 
(Lein2 35, arL43, §23.) 
ArL 24. A substituição dos mesarios que faltarem far-se-ha independentemente de aviso 

ou communicação dos impedidos, desde que constar aos substitutos a falta de qualquer membro 
affectivo. Na falta dos suplentes, os membros presentes nomearão quem os substitua, de accordo 
com estas instrucções. 

(Lei n̂  35, arL 43, § 24, combinado com os arts. 1̂  e 4̂  da lei n̂  426.) 
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ArL 25. A eleição e e^uração não deverão ser interrompidas sob qualquer pretexto. 
(Lein2 35,art.43, §25.) 
ArL 26. É expressamente prohibida a presença de força publica dentro do edifício em que 

se proceder á eleição e em suas immediações, sob qualquer fundamento, ainda mesmo, á requi
sição da mesa, para manter a ordem. 

(Lein2 35,art43, §26.) 
Art. 27. Si a mesa não acceitar os protestos de que trata o arL 22, poderão estes ser lavra

dos no livro de notas do tabellião, dentro de 24 horas após a eleição. 
(Lei n2 35, arL 43, §27.) 
ArL 28. Os livros e mais papeis concernentes á eleição devem ser remettidos, no prazo de 

10 dias, ao presidente do Governo Municipal, afim de serem recolhidos ao archivo da Municipa
lidade. 

(Lei n2 35, arL 43. § 28.) 
ArL 29. Terminada a eleição, a mesa eleitoral fará extrahir três cópias da acta respectiva, 

inclusive a acta da formação da mesa, e das assignaturas dos eleitores no livro de presença, as 
quaes, depois de assignadas pelos mesaríos e concertadas por tabellião ou qualquer serventuário 
de justiça ou escrivão ad hoc, serão enviadas, registradas pelo Correio e no prazo máximo de 
tres dias: uma, ao Vice-Presidente do Senado; uma, ao presidente da junta apuradora, e uma ao 
juiz seccional do Estado, ou ao Supremo Tribunal Federal na eleição que tiver logar no Districto 
Federal. 

(Lei n2 347, arL 22.) 
ArL 30. Não ha incompatibilidade de natureza alguma entre os membros da mesa eleitoral 

ou das juntas apuradoras entre si. 
(Lei n2 426, arL 11.) 
ArL 31. Não é motivo de nullidade ter funccionado na mesa eleitoral um dos últimos sup-

plentes, tendo comparecido á eleição e votado o mesario effectivo ou algum dos primeiros sup-
plentes, desde que nenhum destes se tenha ^resentado a assumir o seu logar, nem tenha recla
mado a substituição. 

(Lei n2 426, art. 12.) 
ArL 32. Não é também motivo de nullidade a falta de assignatura ou rubrica de algum dos 

mesarios ou dos fiscaes, desde que a mesa declare o motivo por que deixaram de fazel-o e não 
fique provado que ella o houvesse obstado. 

(Lei n2 426, art. 13.) 

CAPITULO m 

Da Apuração da Ekição 

ArL 33. Trinta dias depois de finda a eleição, reunidos na sala das sessões do Crovemo 
Municipal, nas Capitães dos Estados e no Districto Federal, o presidente do mesmo Governo, os 
cinco membros mais votados e os cinco immediatos ao menos votado, proceder-se-ha á apura
ção dos votos da eleição, observando-se as disposições seguintes: 

§ 12 O dia, logar e hora para a apuração serão pelo dito presidente annunciados pela im
prensa e pcH" edital aCfixado na porta do edifício da Municipalidade, com antecedência de tres 
dias, pelo menos, sendo convidados todos os que devam tomar parte neste trabalho. 

§ 22 A apuração devo-á terminar dentro de 20 dias da data do começo dos trabalhos, e se 
fará pelas auúienticas recebidas e pelas certidões que forem apresentadas por qualquer eleitor, 
desde que nenhuma duvida offereçam, lavrando-se, diariamente, uma acta, em que se dirá, em 
resumo, o trabalho feito no dia, designando-se o total da votação de cada cidadão. 
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§ 3- As sessões da junta apuradora serão publicas, e os eleitores que comparecerem e os 
fiscaes, em qualquer numero, que forem perante ellas apresentados pelos candidatos, poderão 
assignar as actas. 

§ 42 Installada ajunta, o presidente fará abrir os officios recebidos, e, mandando contar as 
authenticas, designará um dos membros para proceder á leitura, e dividirá por letras, entre os de
mais, os nomes dos cidadãos votados, para que, com toda a regularidade, se proceda á apuração, 
que será feita em voz alta. 

§ 5̂  Não se realizando a reunião da junta no dia marcado, o presidente designará o dia im-
mediato, fazendo publico por edital, que sempre será publicado na imprensa, existindo esta. 

§ 62 A junta apuradora cabe somente sotnmar os votos constantes das authenticas, deven
do, todavia, mencionar na acta qualquer duvida que tenha sobre a organisação de alguma mesa 
de secção eleitoral, bem como, expressamente, os votos obtidos pelos candidatos nessa secção. 

Outrossim, deverão ser declarados na acta, além de todas as occurrencias, os motivos pe
los quaes ajunta for levada a ̂ urar os votos tomados em separado pelas mesas seccionaes. 

§ 72 Em caso de duplicata, deverá ajunta apurar somente os votos dados na eleição que ti
ver sido feita no logar previamente designado. 

§ 8̂  Terminada a apuração, serão publicados os nomes dos cidadãos votados, na ordem 
numérica dos votos recebidos, e lavrada a acta, em que se mencionará, em resumo, todo o traba
lho da apuração, as representações, reclamações ou protestos que forem apresentados perante a 
junta ou perante as mesas seccionaes, com declaração dos motivos em que se fundarem. 

§ 9̂  Si faltarem authenticas de uma ou mais secções eleitoraes e não forem apresentados 
os boletins a que se refere o art. 12 destas instrucções, a junta apuradora os requisitará do juiz 
seccional do Estado, ou do Supremo Tribunal Federal • 

§ 10. O procurador da Republica no Districto Federal e o procurador seccional no Estado 
assistirão, como fiscaes, a todo o trabalho de apuração, e farão, em seguida, um desenvolvido 
relatório, que remetterão, sob registro do Correio, ao Vice-Presidente do Senado. 

§ 11. Da acta da apuração serão extrahidas duas cópias, as quaes, depois de assignadas 
pela junta apuradora e pelo procurador da Republica ou procurador seccional, serão remettidas, 
no prazo máximo de três dias, registradas pelo Correio, uma ao Ministro do Interior e outra ao 
Vice-Presidente do Senado. 

A acta da apuração remettida ao Vice-Presidente do Senado será acompanhada de todas as 
authenticas apuradas. 

(Lei n2 35, art. 44, §§ 1= a 8̂ ; e lei n̂  347, art 32.) 
ArL 34. O processo de apuração no Congresso Nacional será regulado pelo respectivo re

gimento. 
§ \- Si faltarem authenticas, cujo numero de votos possa determinar a eleição de um dos 

candidatos ou alteração da classificação destes, o Congresso as requisitará, suspendendo os tra
balhos de apuração até que seja satisfeita a sua requisição. 

§ 22 Caso não receba essas authenticas, não obstante todas as diligencias empregadas, dará 
por concluída a i^uração com os elementos de que dispuzer. 

(Lei n2 347, art. 4£.) 
ArL 35. Si, na época da apuração da eleição, as camarás ou conselhos do Districto Fede

ral, c^itaes dos Estados e sedes dos districtos eleitoraes houverem terminado o mandato, e não 
tivCTem assumido o exercício de suas funcções as camarás ou conselhos novamente eleitos, será 
a apuração feita pcn" aquelles, observando-se o que a respeito da organização da junta apuradora 
preserve a lei n̂  35 de 26 de janeiro de 1892. 

(Decreto Leg. n̂  380 de 22 de agosto de 1896, art. l̂ , paragr^ho único). 

474 



CAPITULO rv 

Disposições Geraes 

ArL 36. São condições essenciaes para ser Presidente ou Vice-Presidente da Republica: 
1-) ser brazileiro nato; 
1°) estar na posse e gozo dos direitos políticos; 
32) ser maior de 35 annos. 
(Lei n2 35. art. 32.) 
ArL 37. Não podem ser votados para taes cargos: 
1- os parentes consanguíneos e affins nos 1- e 2- gráos do Presidente e Vice-Presidente 

que se achar em exercido no momento da eleição ou que o tenha deixado até seis mezes antes; 
2- os Ministros de Estado ou os que o tiverem sido, até seis mezes antes da eleição; 
3- o Vice-Presidente que exercer a presidência no ultimo anno do período presidencial, 

para o período seguinte, e o que a estiver exercendo por occasião da eleição. 
Paragrapho único. Entender-se-ha por ultimo anno do período presidencial, para os effei-

tos desta disposição, o em que se der a vaga que tiver de ser preenchida, contando-se até noven
ta dias da mesma vaga 

(Lei n2 35, arL 33.) 
ArL 38. E inelegível para os cargos de Presidente ou Vice-Presidente da Republica o 

Vice-Presidente que succeder ao Presidente, verificada a falta deste. 
(Lei n2 347, arL 5=.) 
ArL 39. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes são isentos de sello e de 

quaesquer direitos, sendo gratuito o reconhecimento da firma 
(Lei n2 35, arL 56.) 
ArL 40. O trabalho eleitoral prefere a outro qualquer serviço publico, sendo considerado 

feriado o dia das eleições. 
(Lei n2 35, art. 57.) 
ArL 4 1 . 0 presidente do Governo Municipal fornecerá todos os livros necessários para a 

eleição, correndo por conta da União as despezas que fizer com elles e os mais aprestos, na for
ma da lei. 

(Lei n2 35, arL 64.) 
ArL 42. As mesas eleitoraes têm competência para lavrar auto de flagrante delicto contra o 

cidadão que votar ou tentar fazel-o com titulo que não lhe pertença, e para apprehender o titulo 
suspeito; devendo livrar-se solto, independentemente de fiança o delinquente, logo que estiver 
lavrado o auto, que será remetido, com as provas do crime, á autoridade competente. 

(Lei n^ 35, arL 65.) 
Coitai Federal, em 27 de novembro de 1897. -Amaro Cavalcanti. 
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Modelo a (jUô se refere o § 1" do a r t . 2° das instrúcçôââ 
annexas ao decreto n, 2693 de 27 do novembro de 1897 
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DECRETO N2 543, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1898 

Regula a Administração do Districto Federal. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art. 1- A lei n- 85, de 20 de setembro de 1892, é d»°ogada e ampliada pela seguintes dis

posições: 
Art. 2- O Presidente da Republica nomeará o Prefeito, que será conservado no desempe

nho de suas funcções emquanto bem sa°vir; derogadas, no que for contrario a esta, as disposições 
dos arts. 18 e 23 da lei n̂  85, de 20 de setembro de 1892. 

O Presidente sujeitará essa nomeação à approvação do Senado Federal, no prazo 
de 10 dias, da sua data; e, na ausência do Congresso, no mesmo prazo, depois da sua 
reunião. 

Art. 3- O veto opposto pelo Prefeito às leis e resoluções do Conselho, na forma do art. 1̂  
da lei n-493, de 19 de julho de 1898, será submettido ao conhecimento do Senado, qualquer que 
seja a natureza daquelles actos. 

É derogado o § 2- do citado artigo. 
Paragrapho único. Entender-se-ha approvado o veto, se a decisão do Senado, rejeitando-o, 

não reunir dous terço de votos dos senadores presentes. 
Art. Ar São inelegíveis para o biennio seguinte os membros do Conselho que findar, dero

gado o art 8= da lei n̂  85, de 1892. 
Art. 5n Fica adiada para 29 de janeiro próximo a eleição do Conselho Municipal. O pro

cesso eleitoral se regulará pelos arts. 61 e seguintes da lei n- 85, no que não estiverem derogados 
pela presente lei. A eleição se fará por lista incompleta, votando o eleitor de cada districto elei
toral em quatro nomes. 

Art. 6̂  Para os effeitos dos arts. 3̂  e 40 da lei n̂  35, de 26 de janeiro de 1892, servirão os 
quatro immediatos em votos ao menos votado em cada districto. 

Art 7- Subsiste em vigor o regulamento que baixou com o decreto n̂  2.579, de 1897, 
quanto á competência da Corte de appellação para o processo e julgamento do Prefeito. 

Art. 82 Ainda que não esteja terminado o prazo de que trata o art. 8̂  da lei n̂  85, cessará o 
mandato do Conselho eleito, de conformidade com a presente lei, si nova organisação do Dis
tricto Federal for decretada pelo Poder Legislativo. 

Art. 92 A iniciativa da despesa, bem como a da creação dos empregos municipaes e do re
curso a empréstimos e operações de credito, compete ao Prefeito. 

§ \- Exercer-se-ha essa iniciativa íçresentando o Prefeito ao Conselho Municipal o proje-
to annual do orçamento da dispeza e as demais propostas, financeiras ou administrativas, que as 
necessidades do serviço lhe aconselharem. 

§ 2- Deliberando sobre a lei de orçamento, o Conselho não poderá fazer nenhum augmen-
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to ou diminuição de ordenado, nenhuma creação ou suppressão de emprego, nem votar disposi
ções de caracter permanente, sem proposta do Prefeito. 

Art 10. E da competência do Presidente da Republica a nomeação de procuradores dos 
feitos da Fazenda Municipal de que trata o Paragrapho único do art. 32 da lei n̂  85. 

ArL 11.0 Governo apresentará ao Congresso, na próxima sessão legislativa, informações 
sobre as medidas que julgar convenientes para a reorganisação municipal do Districto Federal. 

ArL 12. Esta lei vigorará desde a data da sua publicação. 
ArL 13. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Fedo-al, 23 de dezembro de 1898, lO^ da Republica. - M. FERRAZ DE CAMPOS 

SALLES - Epitacio da Silva Pessoa. 
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votará em tres nomes, e o mesmo se observará no 2? districto eleitoral do Districto Federal, por 
encerrar maior numero de eleitores. 

(Lei ns 35, art. 36, § 2̂ ; e decreto n̂  1668 de 7 de fevereiro de 1894, art 16.) 
ArL 6̂  Cada Estado dará o numero de deputados seguintes: 

O Estado do Amazonas 4 
O do Pará 7 
O do Maranhão 7 
OdoPiauhy 4 
O do Ceará 10 
O do Rio Grande do Norte 4 
O da Parahyba 5 
O de Pernambuco 17 
O das Alagoas 6 
Ode Sergipe 4 
O da Bahia 22 
O do Espirito Santo 4 
O do Rio de Janeiro 17 
O de S. Paulo 22 
O do Paraná 4 
O de Santa Catharina 4 
O do Rio Grande do Sul 16 
O de Minas Geraes 37 
O de Goyas 4 
O de Matto Grosso 4 
E o Districto Federal 10 
Total 212 

(Decreto n̂  511, de 23 de junho de 1890, art 62. Constituição, art. 28, § 1̂ ; e lei n̂  35, art. 
63.) 

ArL 72 Votarão nas eleições para senadores e deputados todos os cidadãos brazileiros, 
maiores de 21 annos, qualificados e alistados de conformidade com as leis em vigor. 

(Lei n2 35, arL l̂ . e decreto n̂  1542 de 1 de setembro de 1893, art. 7̂ .) 
ArL Si- São condições de elegibilidade para o Congresso Nacional: 
1- Estar na posse dos direitos de cidadão brazileiro e ser alistavel como eleitor; 
2- Para a Camará dos Deputados, ter mais de quatro aimos de cidadão brazileiro, e, para o 

Senado, mais de seis e ser maior de 35 annos de idade. 
Esta condição, excepção feita da idade, não coinprehende os estrangeiros que, achando-se 

no Brazil a 15 de novembro de 1889, não declararam dentro de seis mezes, depois de promulga
da a Constituição, conservar a nacionalidade de origem. 

(Lei n2 35, art. 29.) 
ArL 92 Não poderão ser votados para senador ou deputado ao Congresso Nacional: 
L Os ministros do Presidente da Republica e os directores de suas secretarias e do Thesou-

ro Federal; 
n. Os govemadcH-es ou presidentes e os vice-govemadores ou vice-presidentes dos Esta

dos; 
ni. Os chefes do Estado-Maior do Exercito e do Estado-Maior General dá Armada; 
IV. Os commandantes de districto militar no respectivo districtos; 
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V. Os fiinccionarios militares investidos de commandos de forças de terra e mar, de poli
cia e milicia nos Estados em que os exercerem, equiparado a estes o Districto Federal; 

VI. As autoridades policiaes e os ofTiciaes dos corpos de policia e de milicia; 
Vn. Os membros do Poder Judiciário Federal; 
Vni. Os magistrados estadoaes, salvo si estiverem avulsos ou em disponibilidade mais de 

um anno antes da eleição; 
EX. Os funccionarios administrativos federaes ou estadoaes, demissiveis inde

pendentemente de sentença, nos respectivos Hstados. 
Paragrapho único. As inconçatibilidades acima definidas, excepto a do n- Vni, vigorarão 

até três mezes depois de cessadas as funcções dos referidos funccionarios. 
(Lei n2 35, art 30; lei n̂  342 de 2 de dezembro de 1895, art. 1̂ ; lei n̂  403 de 24 de outu

bro de 1896, art. 4=; e decreto n̂  430 de 29 de maio de 1890, art. 1^.) 
Art 10. Conforme o disposto no art. 24 da Constituição, não pode ser eleito deputado ou 

senador ao Congresso Nacional o cidadão que fw presidente ou director de banco, companhia 
ou empreza que gozar de favores do Governo Federal, indicados nos números abaixo: 

1- Garantia de juros ou outras subvenções; 
2- Isenção de direitos ou taxas federaes ou reducção delles em leis ou contractos; 
32 Privilegio de zona, de navegação, contracto de tarifas ou concessão de terras. 
(Lei n2 35, art 31.) 
Art 11. Não poderão também ser votados nos respectivos Estados, equiparado a estes o 

Districto Federal, os cidadãos que tiverem emprezas privilegiadas ou gozarem de subvenções, 
garantias de juros ou outros favores do Estado. 

(Decreto legislativo n̂  184 de 2? de setembro de 1893, art (r.) 
Art 12. Em cada secção de município, a qual não deverá ter mais de 250 eleitores, haverá 

uma mesa eleitoral encarregada de recebimento das cédulas, apuração dos votos e mais trablhos 
inherentes ao processo. 

§ \- Vinte dias antes da eleição, o presidente do Governo ou Conselho Municipal, e, na 
sua falta, qualquer outro membro do mesmo Governo ou Conselho, ou o secretario, fará a con
vocação dos outros membros e seus immediatos em votos, por meio de editaes e cartas officiaes, 
convidando-os a se reunir, dentro de 10 dias, no paço municipal, afim de elegerem os membros 
das mesas eleitoraes. 

Si o presidente do Governo Municipal ou qualquer outro membro, ou o secretario, dei
xar de fazer a convocação de que trata este paragrapho, qualquer immediato em votos poderá 
fazel-a. 

§ 2- Reunidos no dia designado, proceder-se-ha á eleição das mesas, votando cada um dos 
membros presentes, em lista aberta e assignada, em quatro nomes escolhidos dentre os eleitores 
do município, conforme o alistamento que tiver sido feito por ultimo. 

§ 32 Serão declarados membros effectivos das mesas o 1̂ , 2-, 3 ,̂ 5̂  e 6̂  mais votados, e 
supplentes o 4 ,̂ 7- e 8̂ , decidindo a sorte em caso de empate. 

§ 42 A eleição de que tratam os dous últimos paragraphos se procederá ainda que não este
ja completo o numero dos cidadãos convocados, comtanto que se achem presentes pelo menos 
cinco. 

Na falta deste numero os presentes convidarão tantos eleitores quantos sejam precisos 
para completal-o. 

§ 52 Terminada a eleição das mesas, o presidente fará lavrar uma acta no livro das sessões 
ordinárias do Governo ou Conselho Municipal, na qual serão mencionados os nomes dos mesá-
rios eleitos, devendo ella ser assignada por quantos tomarem parte na eleição e pelos cidadãos 
que o quizerem. 
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§ 62 o resultado da eleição das mesas será immediatamente publicado e notificado por 
caita aos mesários eleitos, tanto effectivos como supplentes. 

(Lei n2 35, art. 62, §§ 1= e 3 ,̂ art. 38 e art. 40, §§ l̂ , 2= e 4^ lei n̂  69 de 1 de agosto de 
1892, art 1°; decreto n£ 1.542, arts. 11 e 13; e decreto legislativo n̂  184, art. 22.) 

ArL 13. Vinte dias também antes da eleição, o presidente da commissão municipal man
dará affíxar editaes e publical-os pela imprensa, convidando os eleitores a dar o seu voto, decla
rando o dia, logar e hora da eleição e o numero de nomes que o eleitor deve incluir em suas cé
dulas, e prevenindo a discriminação dos invólucros, e das umas na hypothese do paragrapho 
único do art. 22 destas instrucções. 

A numeração das secções e designação dos edifícios serão publicadas por editaes e não 
mais poderão ser alteradas até á eleição, salvo quanto á designação dos edifícios, quando estes 
não possam mais servir, por força maior provada, caso em que se fará nova designação, que se 
tomará publica por edital, pela imprensa do logar mais próximo, com antecedência, pelo menos, 
de oito dias. 

(Lei n2 35, art. 39, §§ 12 e 22; e decreto n2 1.668, art 52.) 
Art. 14. Quando o presidente da commissão municipal, até cinco dias antes da eleição, não 

tiver publicado o edital com a designação dos edifícios em que se devam effectuar os trabalhos 
eleitoraes, qualquer dos membros eleitos para as mesas eleitoraes poderá fazel-o, devendo tal 
designação prevalecer em relação a qualquer outra que posteriormente se realize. 

(Lei n2 35, art. 39, §32.) 
Art 15. O presidente da commissão municipal fará, em tempo, extrahir cópias authenticas 

do alistamento das secções, segundo a divisão effectuada, para serem remettidas aos presidentes 
das respectivas mesas, no dia immediato ao da sua eleição. 

Paragrapho único. A remessa dessas cópias será feita pelo Correio sob registro, ou por of-
ficial de justiça, cumprindo áquelle a quem for entregue accusar o recebimento. 

(Lei n2 35, art 41.) 
Art 16. Quando, até oito dias antes da eleição, o presidente da mesa não tiver recebido a 

cópia do alistamento referente á sua secção, poderá qualquer dos membros delia requisital-a do 
secretario do Govemo Municipal, o qual, sob pena de responsabilidade, satisfará immedi
atamente a requisição. 

(Lei n2 35, art 42.) 

CAPITULO n 

Do Processo Eleitoral 

Art 17. Os membros das mesas eleitoraes reunir-se-hão no dia da eleição, ás 9 horas da 
manhã, no logar designado, e elegendo, á pluralidade de votos, o seu presidente, e o secretario, 
aquelle designará, dentre os demais membros, os que devam fazer chamada dos eleitores, rece
ber as listas e examinar os títulos, lavrando o secretario immediatamente a acta, em livro pró
prio, aberto, numerado, mbricado e encerrado pelo presidente do Govemo Municipal. 

A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
(Lei n2 35, art 43, primeira parte.) 
Art 18. Proceder-se-ha á eleição sempre que comparecer, ao menos, um dos membros da 

mesa, até ás 10 horas do dia marcado para ella. 
Neste caso, o mesário presente convidará dous dos eleitores da secção e com elles elegerá 

os outros, que flinccionarão, até o fím dos trabalhos, sob sua presidência. 
§ 12 Si comparecerem dous mesários, cada um convidará um dos eleitores presentes e os 

quatro elegerão o quinto, que será escolhido á sorte, si houver empate. 
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§ 2̂  Si comparecerem três mesarios, convidará a mesa dous dos eleitores presentes afim 
de occupar os logares vagos. 

§ 3- Cada eleitor votará na secção em que estiver alistado. 
Si, porém, até ás 10 horas do dia da eleição não comparecer nenhum dos mesarios da sec

ção, os eleitores desta poderão votar em outra qualquer, onde seus votos serão tomados em se
parado e detidos os diplomas até terminar a apuração. 

§ 42 Installada a mesa, terá começo a chamada dos eleitores, pela ordem em que estiverem 
na respectiva cópia do alistamento. 

A falta dessa cópia, porém, não inpedirá o recebimento das cédulas dos eleitores que 
con:q)a3'ecerem e exhibirem os seus títulos devidamente legalisados. 

§ 5 - 0 eleitor não será admittido a votar sem apresentar o seu titulo, não podendo, em 
caso algum, exhibido este, lhe ser recusado o voto, nem tomado em separado, excepção dos ca
sos previstos no § 3- deste artigo e no § 5- do arL 20 destas instrucções. 

No dia da eleição, si nenhum dos mesarios houver ainda recebido a cópia do alistamento, 
a eleição se realizará fazendo-se a chamada por qualquer cópia, que será posteriormente authen-
ticada, ou mesmo, na falta de cópia, se procederá á eleição sem chamada, sendo admittidos a vo
tar todos os eleitores que se apresentarem munidos de seus titulos. 

§ 6r Nas secções municipaes em que, por qualquer círcumstancia, se não tiver procedido á 
revisão do alistamento, serão admittídos a votar os cidadãos incluídos no alistamento anteri(x°. 

§7-0 recinto em que estíver a mesa eleitoral será separado do resto da sala por um gradil, 
próximo daquella, para que possam os eleitores presentes fiscalizar de fora do recinto todo o 
processo eleitoral; dentro do recinto e junto aos mesarios estarão os fiscaes dos candidatos. 

§ 8- Antes da chamada a uma será aberta e mostrada ao eleitorado, para que verifique es
tar vasia. 

§ 92 O eleitor, logo que tenha depositado na uma duas cédulas, manuscriptas ou impres
sas, em invólucros distínctos, uma para deputados e outra para senador, assignará o livro de 
presença, aberto, numerado, mbricado e encerrado pelo presidente da commissão municipal. 

Na hypothese do paragrapho único do art. 2- destas instrucções, haverá segunda uma, em 
que serão depositadas as cédulas relativas á eleição para preenchimento da outra vaga de Sena
dor. 

§ 10. A eleição será por escrutínio secreto. A uma se conservará fechada, á chave, em-
quanto durar a votação. 

(Lei n2 426, de 7 de dezembro de 1896, art. 1̂  e paragraphos; decreto n̂  1.668, art. 7-, §§ 
32,42, 52,62, 82 e 92; e lei n2 35, art. 34, § único, art. 35 e art. 43, §§ 32, 42, 52, 62, 82 e 92.) 

Art 19. Será licito a qualquer eleitor votar por voto descoberto, não podendo a mesa recu-
sar-se a acceital-o. 

ParagTíçho único. O voto descoberto será dado apresentando o eleitor duas cédulas, que 
assignará perante a mesa, uma das quaes será depositada na uma e a outra lhe será restítuida, de
pois de datada e rubricada pela mesa e pelos fiscaes. 

(Lei n2 426, art 82.) 
ArL 20. Terminada a chamada, o presidente fará lavrar um termo de encerramento, em se

guida á assignatura do ultimo eleitor, no qual será declarado o numero dos que houverem vota
do. 

§ 12 O eleitor que conçarecer depois de terminada a chamada e antes de se começar a la
vrar o termo de encerramento, no livro de presença, será admittido a votar. 

Nessa occasião votarão os mesarios que não tiverem seus nomes incluídos na lista da cha
mada, por estarem alistados em outra secção; os eleitores de que trata o § 32 (2- parte) do art. 18 
destas instrucções, e os fiscaes que forem eleitores. 
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§ 2- Lavrado o termo de encerramento no livro de presença, passar-se-ha á apuração, pelo 
modo seguinte: aberta a uma pelo presidente, contará este as cédulas recebidas, e, depois de an-
nunciar o numero delias, as emmaçará de accordo com os rótulos, recolhendo-as, logo após, á 
dita uma A proporção que o presidente da mesa proceder á leitura de cada cédula que tirar da 
uma, passal-a-ha aos mesarios e fiscaes, para fazerem a verificação dos nomes lidos. 

§ 3- Embora não se ache fechada por todos os lados alguma cédula, será, não obstante, 
curada 

§ 42 As cédulas que tiverem nomes em numero inferior ao que deverem conter, serão tam
bém apuradas. 

Das que contiverem numero superior serão desprezados os nomes excedentes, guardada a 
ordem em que os mesmos estiverem collocados. 

§ 52 Serão apuradas em separado as cédulas que contiverem alteração por falta, augmento 
ou suppressão de sobrenome ou appellido do cidadão votado, ainda que se refira visivelmente a 
individuo determinado. 

§ 6^ Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado ou substituído, declaração contraria á do rotulo, ou 

quando não houver indicação no invólucro; 
b) quando se encontrar mais de uma dentro de um só invólucro, quer sejam escriptas em 

papeis separados, quer uma delias no próprio invólucro. 
§ 7- As cédulas e invólucro a que se referem os §§ 5^ e 6 ,̂ devidamente rubricados pela 

mesa, serão remettidos ao poder competente, com as respectivas actas. 
(Lei n2 35, art. 43, §§ T, 10, 11, 12 e 13; lei n^ 426, art 1=, § 4^, e arts. 5^ e 10; e decreto 

n2 2.693 de 27 de novembro de 1897, art. 11.) 
Art. 21. Concluída a votação e depois de lavrado o tomo de encerramento no livro de assigna-

turas, a mesa dará aos candidatos, ou aos fiscaes, boletim assignado por ella, declarando o numero de 
eleitores que tiverem comparecido e votado; e, depois da apuração, lhes entregará outro, também as
signado por ella, contendo a votação que houver obtido cada um dos candidatos. 

§ 1- Os fiscaes passarão recibo de ambos os boletins, no acto da entrega de cada um del-
les, e disto se deverá fazer menção na acta, como também si os fiscaes se recusarem a passar os 
ditos recibos. Estes boletins, com as firmas dos mesarios reconhecidas por tabellião, poderão ser 
apresentados na apuração geral, da eleição, para substituir a acta 

§ 2 - 0 presidente, em seguinte, proclamará o resultado da eleição, pela lista de apuração, 
procedendo a qualquer verificação, si alguma reclamação for apresentada por mesario, fiscal ou 
eleitor, e fará lavrar a acta no livro próprio, a qual será assignada pelos mesarios, fiscaes e elei
tores que o quizerem. 

(Lei n̂  35, arL 43, §§ 15 e 16; lei n̂  426, art. 9=; e decreto n̂  2.693, art. 12.) 
Art 22. O candidato poderá apresentar como fiscal, em qualquer secção do município, um 

eleitor de outra secção ou parochia, sendo, na secção que fiscalizar, apurado o seu voto. 
(Lei n2 426, art. 52) 
Art 23. Poderá ser fiscal ou membro das mesas eleitoraes o cidadão brazileiro que tenha 

as condições de elegibilidade, embora não esteja alistado eleitor. 
(Lei n2 426, art 42) 
Art 24. O officio de nomeação do fiscal poderá ser entregue e este funcionar em qualquer 

estado em que se ache o processo eleitoral. 
(Lei n2 426, art 32) 
Art 25. Sob pretexto algum poderão ser recusados os fiscaes apresentados pelos candida

tos ou por um grupo de 30 eleitores, ao menos, nos termos dos §§ 16 e 17 do art 43 da lei n2 35 
de 26 de janeiro de 1892. 
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(Lein2 426,arL62) 
ArL 26. A recusa dos fiscaes, bem como dos mesarios effectivos ou seus supplentes, na 

falta deste, constituirá nuUidade insanável, ficando salvo, neste caso, aos eleitores o direito de 
fazer suas declarações perante os tabelliães e autoridades judiciariaa ou votar a descoberto pe
rante a mesa da secção mais próxima. 

(Lein2 426,art72) 
ArL 27. Na acta da eleição deverão ser transcriptos os nomes dos cidadãos votados, com o 

numero de votos que obtiver cada um, sendo escriptos estes em ordem numérica. 
Da mesma acta constará: 
a) o dia da eleição e a hora em que teve começo; 
b) o numero dos eleitores que não tiverem comparecido; 
c) o numero de cédulas recebidas e apuradas promiscuamente, para cada eleição; 
d) o numero das recebidas e apuradas em separado, com declaração dos motivos, os no

mes dos votados e dos eleitores que delias forem portadores; 
e) os nomes dos mesarios que não assignarem a acta, declarando-se o motivo; 
f) os nomes dos cidadãos que assignarem no livro de presença pelos eleitores que o não 

puderem fazer; 
g) todas as occurrencias que se derem no processo da eleição. 
(Lei n2 35, art. 43,§ 18; e decreto n̂  853 de 7 de junho de 1892.) 
ArL 28. Qualquer dos mesarios poderá assignar-se - vencido - na acta, dando os motivos; 

no caso de não querer a maioria da mesa assignal-a, deverão fazel-o os demais mesarios e os fis-
caes, que convidarão para isso os eleitores que os quizerem. 

(Lei n2 35, art. 43, §19.) 
ArL 29. Cada fiscal terá o direito de tirar cópia da acta, subscrevendo-a o presidente e os 

mesarios. 
(Lein2 35,art.43, §20.) 
ArL 30. Finda a eleição e lavrada a acta, será esta inunediatamente transcripta no livro de 

notas do tabellião ou outro qualquer serventuário de justiça ou escrivão ad hoc, nomeado pela 
mesa, o qual dará certidão a quem a pedir. 

§ 1- A transcripção da acta por escrivão ad hoc será feita em livro especial, aberto pelo 
presidente da commisão seccional e rubricado por um dos membros da minoria. 

§ 2- A distribuição dos tabelliães e serventuários de justiça incumbe ao presidente da com-
missão municipal, o que fará publico por edital, com antecedência de dez dias, pelo menos. 

§ 3^ A transcripção da acta dev»'á ser assignada pelos membros da mesa, fiscaes e eleito
res presentes que o quizerem. 

(Lein2 35,arL43,§20.) 
ArL 31. Qualquer eleitor da secção e bem assim os fiscaes poderão offerecer protestos, 

por escrípto, relativamente ao processo da eleição, passando-se recibo ao protestante. 
Estes protestos serão rubricados pela mesa, que, contra-protestando ou não, appensal-os-

ha á cópia da acta, que será remettida á respectiva junta apuradora. 
(Lei n2 35, art. 43, §21.) 
ArL 32. A mesa funccionará sob a direcção do presidente, a quem cumpre, de accordo 

com os mesarios, resolver as questões que se suscitarem, regular a policia no recinto da assem-
bléa, fazendo retirar os que perturbarem a ordem prender os que commetterem crime, lavrar o 
respectivo auto, remettendo, inunediatamente, com o mesmo auto, o delinquente á autoridade 
competente. 

Não serão permittidas aos mesarios discussões prolongadas. 
(Lein2 35,arL43,§23.) 
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Art. 33. A substituição dos mesarios que faltarem far-se-ha independentemente de aviso 
ou communicação dos impedidos, desde que constar aos substitutos a falta de qualquer membro 
effectivo. Na falta dos supplentes, os membros presentes nomearão quem os substitua, de accor-
do com estas instrucções. 

(Lei n- 35, art 43, § 24, combinado com os arts. 1̂  e 4= da lei n̂  426; e decreto n̂  2.693, 
art. 24.) 

Art. 34. A eleição e apuração não deverão ser interron^idas sob qualquer pretexto. 
(Lei n2 35, art. 43 §25.) 
Art 35. É expressamente proibida a presença de força publica dentro do edifício em que 

se proceder a eleição e em suas immediações, sob qualquer fundamento, ainda mesmo á requisi
ção da mesa, para manter a ordem. 

(Lein2 35,art.43,§26.) 
Art 36. Si a mesa não acceitar os protestos de que trata o art 31, poderão estes ser lavra

dos no livro de notas do tabellião, dentro de 24 horas após a eleição. 
(Lei n5 35, art 43, §27.) 
Art 37. Os livros e mais papeis concernentes á eleição devem ser remettidos, no prazo de 

10 dias, ao presidente do Governo Municipal, afim de aerem recolhidos ao árchivo da Munici
palidade. 

(Lei n2 35,art. 43, § 28.) 
Art 38. Terminada a eleição, a mesa fará extrahir quatro cópias da acta e das assignaturas 

dos eleitores no livro de presença, as quaes, depois de assignadas pelos mesarios e concertadas 
por tabelião ou qualquer serventuário de justiça ou escrivão ad hoc, serão enviadas aos secretá
rios da Camará dos Deputados e do Senado, e aos presidentes das juntas apuradoras. 

Nos distríctos eleitoraes cujas sedes forem capitães de Estado e no Districto Federal, serão 
extrahidas apenas três cópias, das quaes a mesa remetterá uma ao secretario da Camará dos De
putados, outra ao do Senado, e a terceira ao presidente da junta sçuradora, que é a mesma para 
ambas as eleições. 

(Lei n2 35, art 43, § 22; decreto n̂  853 de 7 de junho de 1892; decreto n̂  1.542, art. 17, § 
22; e decreto legislativo n̂  184, art 4 .̂) 

Art 39. Não ha incompatibilidade de natureza alguma entre os membros da mesa eleitoral 
ou das juntas apuradoras entre si. 

(Lei n2 426, art 11.) 
Art 40. Não é motivo de nullidade ter funccionado na mesa eleitoral um dos últimos sup

plentes, tendo comparecido á eleição e votado o mesarío effetivo ou algUm dos primeiros sup-
plente, desde que nenhum destes se tenha apresentado a assumir o seu logar, nem tenha reclama
do a substituição. 

(Lein2 426,artl2.) 
Art 41. Não é também motivo de nullidade a falta assignatura ou rubrica de algum dos 

mesarios ou dos fiscaes, desde que a mesa declare o motivo por que deixaram de fazel-o e não 
fique provado que ella o houvesse obstado. 

(Lein2 426,art 13.) 

CAPITULO ni 

Da Apuração da Eleição 

Art 42. Trinta dias depois de finda a eleição, reunidos, na sala das sessões do Governo 
Municipal, nas capitães dos Estados, para a apuração da eleição de senador, e na sedes das cir-
cumscripções eleitoraes para a de deputados, bem como na do Governo Municipal do Districto 

488 



Federal para ambas as apurações, o presidente do mesmo Ciovemo, os cinco membros mais vo
tados e os cinco immediatos ao menos votado, proceder-se-ha á ^uração geral dos votos de 
cada uma das eleições. 

Enquanto não for organisada a Municipalidade na Capital do Estado de Minas Geraes, as 
eleições para senador pelo dito Estado e para deputados pelo 1- districto serão apuradas pela res
pectiva junta, com sede em Sabará. 

§ 12 O dia, logar e hora para a apuração serão pelo dito presidente annunciados pela im-
presa e por edital affixado na porta do edifficio da Municipalidade, com antecedência de três 
dias, pelo menos, sendo convidados todos os que devam tomar parte neste trabalho. 

§ 22 A apuração deverá terminar dentro de 20 dias da data do começo dos trabalhos, e se 
fará pelas authenticas recebidas e pelas certidões que forem ^resentadas por qualquer eleitor, 
desde que nenhuma duvida offereçam, lavrando-se, diariamente, uma acta, em que se dirá, em 
resumo, o trabalho feito no dia, designando-se o total da avotação de cada cidadão. 

§ 32 As sessões da junta apuradora serão publicas, e os eleitores que comparecerem e os 
fiscaes, em qualquer numero, que forem perante ellas apresentados pelos candidatos, poderão 
assignar as actas. 

§ 42 Installada ajunta, o presidente fará abrir os ofFicios recebidos, e, mandando contar as 
authenticas, designará um dos membros para proceder á leitura, e dividirá por letras, entre os de
mais, os nomes dos cidadãos votados, para que, com toda a regularidade, se proceda á apuração, 
que será feita em voz alta. 

§ 52 Não se realizando a reunião da junta no dia marcado, o presidente, designará o dia 
immediato, fazendo publico por edital, que sempre será publicado na imprensa, existindo esta. 

§ 62 Á junta apuradora cabe somente sommar os votos constantes das authenticas, deven
do, todavia, mencionar na acta qualquer duvida que tenha sobre a organização de alguma mesa 
de secção eleitoral, bem como, expressamente os votos obtidos; pelos candidatos nessa secção. 

Outrosim, deverão ser declarados na acta, além de todas as occurrencias, os motivos pelos 
quaes ajunta for levada a apurar os votos tomados em separado pelas mesas seccionaes. 

§ 72 Em caso de duplicata, deverá ajunta ^urar somente os votos dados na eleição que ti
ver sido feita no logar previamente designado. 

§ 82 A pluralidade relativa dos votos decidirá da eleição; no caso de empate, considerar-
se-ha eleito o mais velho. 

§ 92 Terminada a apuração, serão publicados os nomes dos cidadãos votados, na ordem 
numérica dos votos recebidos, e lavrada a acta, em que se mencionará, em resumo, todo o traba
lho da ^uração, as representações, reclamações ou protestos que forem apresentados perante a 
junta ou perante as mesas seccionaes, com declaração dos motivos em que se fundarem. 

§ 10. Da acta geral da apuração serão extrabidas as cópias necessárias, as quaes, depois de 
assignadas pela junta apuradora, serão remettidas: uma ao Ministro da Justiça, tratando-se de 
eleição do Distrito Federação, ou ao governador ou presidente, nos Estados; uma á secretaria da 
Camará, uma á do Senado, e uma a cada um dos eleitos, para lhe servir de diploma. 

Essas cópias poderão ser impressas, devendo, todavia, ser concertadas e assignadas pelos 
membros da junta. 

(Lei n2 35 art.44, §§ I2 a 92, art. 45; decreto n2 1.542, arts. 20 e 21; e decretos legislativos 
n2 184, art. 42, e n2 620, art 22, § 22.) 

ArL 43. Si, na época da apuração da eleições federaes, as Camarás ou Conselhos do Dis
tricto Federal, Capitães dos Estados e sedes dos districtos eleitoraes houverem terminado o man
dato, e não tiverem assumido o exercício de suas íuncções as Camarás ou Conselho novamente 
eleitos, será a furacão feita por aquelles, observando-se o que a respeito da organisação da jun
ta apuradora prescreve a lei n235, de 26 de janeiro de 1892. 
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(Decreto legislativo n̂  380, de 22 de agosto de 18%, art. 1̂  paragrapho único, combinado 
com o art 44 da lei n̂  35.) 

CAPITULO IV 

Disposições Gerais 

Art. 44. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes são isentos de sello e de 
quaesquCT direitos, sendo gratuito o reconhecimento da firma 

(Lei n2 35, art. 56.) 
Art. 45. O trabalho eleitoral prefere a outro qualquer serviço publico, sendo considerado 

feriado o dia das eleições. 
(Lei n2 35, art. 57.) 
Art 46. O presidente do Governo Municipal fomecerá todos os livros necessários para a 

eleição, correndo por conta da União as despezas que fizer com elles e os mais aprestos, na for
ma da lei. 

(Lei n2 35, art. 64.) 
Art 47. As mesas eleitoraes teem competência para lavrar auto de flagrante delicto contra 

o cidadão que votar ou tentar fazel-o com titulo que não lhe pertença, e para apreehender o titulo 
suspeito; devendo livrar-se solto, independentemente de fiança, o delinquente, logo que estiver 
lavrado o auto, que será remettido, com as provas do crime, á autoridade competente. 

(Lei ns 35, art 65.) 
Capital Federal, 23 de outubro de 1899. - Epitacio da Silva Pessoa. 
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DECRETO N2 4.177, DE 28 DE SETEMBRO DE 1901 

Dá instrucções para a eleição de Presidente e de Vice-Presidente da Re
publica. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Resolve, na conformidade do art. 48, n̂  I, da Constituição Federal, que, na eleição a que 

se terá de proceder, no dia 1 de março vindouro, para os cargos de Presidente e de Vice-Presi
dente da Republica, se observem as Instrucções que a este acompanham, assignadas pelo Minis
tro de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

Capital Federal, 28 de setembro de 1901, 13̂  da Republica - M FERRAZ DE CAMPOS 
SALLES — Sabino Barroso Júnior. 

INSTRUCÇÕES PARA A ELEIÇÃO DE 1 DE MARÇO PRÓXIMO VINDOURO, A QUE SE 
REFERE O DECRETO N^ 4.177 DESTA DATA 

CAPITULO I 

Da Eleição 

Art. 1- Na eleição para os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da Republica, a que 
se ha de proceder a 1 de março próximo vindouro, os eleitores votarão perante as mesas já elei
tas, na forma do arL 40, § 3 ,̂ da lei n̂  35, de 26 de janeiro de 1892, para servir em todas as elei
ções federaes que se realizarem durante o periodo da actual legislatura. 

Paragrapho único. Para as mesa nas secções que houverem accrescido, em virtude do alis
tamento de novos eleitores em numero excedente ao máximo determinado na lei, serão nomea
dos, vinte dias antes da eleição, os respectivos mesarios. 

(Lei n̂  35, de 26 de janeiro de 1892, art. 40 combinado com o de n̂  38.) 
Art. 2- O presidente do Governo Municipal communicará, até 20 de fevereiro do anno 

próximo, nos Estados, ao respectivo presidente ou governador, e no Districto Federal, ao Minis
tro do Interior, o numero de secções em que, nos termos dos arts. 38 e seguintes da lei n- 35, ti
ver sido dividido o município e o Districto Federal, e o numero de eleitores de cada secção, in
clusive as accrescidas. 

§ 1- O presidente ou governador do Estado e o Ministro do Interior, em vista dessas com-
municações (que requisitarão quando faltarem), organisarão um quadro, conforme o modelo an-
nexo, contendo todos os municípios do Estado e todas as freguezias do Districto Federal, e bem 
assim, guardada a ordem numérica, o numero de secções de cada município e freguezia e nume
ro de eleitores de cada secção. 

§ 2̂  Desse quadro remetterão, antes do dia da eleição, uma cópia authentica ao presidente 
da junta apuradora do Estado ou do Districto Federal, e outra ao vice-presidente do Senado. 

(Lei n2 347, de 7 de dezembro de 1895, art. l̂ .) 
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ArL 3- Nos municipios em que, por qualquer motivo, não se houver ainda procedido ás 
deligencias recommendadas pelo art. 39 da lei n- 35, nem á nomeação das mesas, os presidentes 
das commissões Municipaes cumprirão desde já o que se acha disposto na mesma lei, e, em 
tempo opportuno, os presidentes dos Governos Municipaes providenciarão para a organisação 
das ditas mesas. 

Paragrapho único. Si o presidente do Governo Municipal ou qualquer outro membro ou o 
secretario deixar de fazer, no prazo legal, a convocação para nomeação das mesas eleitoraes, 
qualquer immediato em votos poderá fazel-a 

(Decreto n̂  1.668, de 7 de fevereiro de 1894, art 1-, e decreto legislativo n- 184, de 23 de 
setembro de 1893, art 2^.) 

Art 4̂  Vinte dias antes da eleição, o presidente da commissão municipal mandará affixar 
editaes e publical-os pela imprensa, convidando os eleitores á dar o seu voto, declarando o dia, 
logar e hora da eleição e o numero de nomes que o eleitor deve incluir em suas cédulas, e preve
nindo a discriminação dos envolucros. 

(Lei n2 35, art 39, §22.) 
Art 52 Quando o presidente da commissão municipal, até cinco dias antes da eleição, não 

tiver publicado o edital com a designação dos edifícios em que se devam effectuar os trabalhos 
eleitoraes, qualquer dos membros eleitos para as mesas eleitoraes poderá fazel-o, devendo tal 
designação prevalecer em relação a qualquer outra que posteriormente se realize. 

(Lein2 35,art39,§32.) 
Art 6̂  O presidente da commissão municipal fará, em tempo, extrahir cópias authenticas 

do alistamento das secções, segundo a divisão effectuada, para serem remettidas aos presidentes 
das respectivas mesas. 

Paragrapho único. A remessa dessas cópias será feita pelo. Correio, sob registro, ou por 
official de justiça, cumprindo áquelle a quem for entregue accusar o recebimento. 

(Lei n2 35, art 41.) 
Art 7- Quando, até oito dias antes da eleição, o presidente da mesa não tiver recebido a 

cópia do alistamento referente á sua secção, poderá qualquer dos membros delia requisital-a do 
secretario da Municipalidade, o qual, sob pena de responsabilidade, satisfará immediatamente á 
requisição. 

(Lei n2 35, art 42.) 

CAPITULO n 

Do Processo Eleitoral 

Art 82 Os membros das mesas eleitoraes reunir-se-hão no dia da eleição, ás 9 horas da 
manhã, no logar designado, e elegendo, á pluralidade de votos, o seu presidente e o secretario, 
aquelle designará, de entre os demais membros, os que devam fazer a chamada dos eleitores, re
ceber as listas e examinar os titulos, lavrando o secretario immediatamente a acta, em livro pró
prio, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presidente do Governo Municipal. 

A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
(Lei n2 35, art 43.) 
Art 92 Proceder-se-ha á eleição sempre que comparecer, ao menos, um dos membros da 

mesa, até ás 10 horas do dia marcado para ella 
Neste caso, o mesario presente convidará dous dos eleitores da secção e com elles elegerá 

os outros, que funccionarão, até o frni dos trabalhos, sob sua presidência. 
§ 12 Se comparecerem dous mesaríos, cada um convidará um dos eleitores presentes e os 

quatro elegerão o quinto, que será escolhido á sorte, si houver empate. 
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§ 22 Si conçarecerem três mesaríos, convidará a mesa dous dos eleitores presentes afim 
de occupar os logares vagos. 

§ 3- Quando con^arecer mais de um dos mesaríos e nenhum for o presidente, este será 
substituído pelo mais velho daquelles. 

§ 42 Cada eleitor votará na secção em que estiver aUstado. Si, porém, até ás 10 horas do 
dia da eleição não comparecer nenhum dos mesaríos da secção, os eleitores desta poderão votar 
em outra qualquer secção, onde seus votos serão tomados em separado e detidos os diplomas até 
terminar a apuração. 

§ Ŝ  Installada a mesa, terá começo a chamada dos eleitores, pela ordem em que estiverem 
na respectiva cópia do aUstamento. 

A falta dessa cópia de alistamento, porém, não impedirá o recebimento das cédulas dos 
eleitores que comparecerem e exhibirem os seus titulos devidamente legalizados. 

§ 62 O eleitor não será admittido a votar sem apresentar o seu titulo, não podendo, em 
caso algum, exihibido este, lhe ser recusado o voto, nem tomado em separado, excepção dos ca
sos previstos no § 4̂  deste artigo e no § 5̂  do art 11 destas instrucções. 

No dia da eleição, si nenhum dos mesarios houver ainda recebido a cópia do alistamento, 
a eleição se realizará fazendo-se a chamada por qualquer cópia, que será posteriormente authen-
ticada, ou mesmo, na falta de cópia, se procederá á eleição sem chamada, sendo admittidos a vo
tar todos os eleitores que se apresentarem munidos de seus titulos. 

§ 72 O recinto em que estiver a mesa eleitoral será separado do resto da sala por um gradil, 
próximo daquella, para que possam os eleitores presentes fiscalizar de fora do recinto e todo o 
processo eleitoral; dentro do recinto e junto aos mesarios estarão os físcaes dos candidatos. 

§ 82 Antes da chamada, a uma será aberta e mostrada ao eleitorado, para que verifique es
tar vasia. 

§ 92 O eleitor, logo que tenha depositado na uma duas cédulas, manuscriptas ou impres
sas, em envolucros distinctos, uma - para Presidente da Republica - e outra - para Vice-Presi-
dente da Republica, assignará o livro de presença, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo 
presidente da commissão municipal. 

§ 10. A eleição será por escrutínio secreto. A uma se conservará fechada, á chave, em-
quanto durar a votação. 

(Lei n2 426, de 7 de dezembro de 1896, art I2 e paragraphos; Decr. ns 1.668, arL 72, §§ 32, 
42,52,62, 82 e 92; e lei n2 35, art. 43, §§ 32,42,52,62, 82 e 92.) 

Art. 10. Será licito a qualquer eleitor votar por voto descoberto, não podendo a mesa recu-
sar-se acceital-o. 

Paragrapho único. O voto descoberto será dado apresentando o eleitor duas cédulas, que 
assignará perante a mesa, uma das quaes será depositada na uma e a outra lhe será restituída, de
pois de datada e mbricada pela mesa e pelos fiscaes. 

(Lei n2 426, art 82.) 
ArL 11. Terminada a chamada, o presidente fará lavrar um termo de encerramento, em se

guida á assignatura do ultimo eleitor, no qual será declarado o numero dos que houverem vota
do. 

§ 12 O eleitor que comparecer depois de terminada a chamada e antes de se começar a la
vrar o termo de encerramento, no Uvro de presença, será admittido a votar. 

Nessa occasião votarão os mesarios que não tiverem seus nomes incluídos na lista da cha
mada, por estarem alistados em outra secção, os eleitOTes de que trata o § 42 (2- parte) do art. 92 
destas instrucções, e os fiscaes, que forem eleitores. 

§ 22 Lavrado o termo de encerramento no livro de presença, passar-se-ha á apuração, pelo 
modo seguinte: aberta a uma pelo presidente, contará este as cédulas recebidas, e, depois de an-
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nunciar o numero delias, as emmaçará de accordo com os rótulos, recolhendo-as, logo após, á 
dita uma. A proporção que o presidente da mesa proceder á leitura de cada cédula que tirar da 
uma, passal-a-ha aos mesarios e fiscaes, para fazerem a verificação dos nomes lidos. 

§ 3- Embora não se ache fechada por todos os lados alguma cédula, será, não obstante, 
apurada. 

§ Ar Das cédulas que contiverem mais de um nome só serão apurados os que occuparem o 
primeiro logar, desprezados os outros. 

§ 52 Serão q)urados em separado as cédulas que contiverem alteração por falta, augmento 
ou suppressão de sobrenome ou ^pellido do cidadão votado, ainda que se refira visivelmente a 
individuo determinado. 

§ 6̂  Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado ou substituído, declaração contraria á do rotulo, ou 

quando não houver indicação no envolucro; 
b) quando se encontrar mais de uma dentro de um só envolucro, quer sejam escriptas em 

papeis separados, quer uma delias no próprio envolucro. 
§ 7- As cédulas e envolucro a que se referem os §§ 5- e 6̂ , devidamente rubricados pela 

mesa, serão remettidos ao poder competente, com as respectivas actas. 
(Lei n2 35, art. 43, §§ 72, 10,11, 12 e 13; e lei n2426, art. l̂ , § 42, e arts. 5= e 10.) 
Art. 12. Concluída a votação e depois de lavrado o tramo de encerramento no livro de assigna-

turas, a mesa dará aos candidatos, ou aos ilscaes, boletim assignado por ella, declarando o numero de 
eleitores que tiverem con:̂ )arecido e votado; e, depois da apuração, lhes entregará outro, também as
signado por ella, contendo a votação que houver obtido cada um dos candidatos. 

§ 1- Os físcaes passarão recibo de ambos os boletins, no acto da entrega de cada um del-
les, e disto se deverá fazer menção na acta, como também si os fiscaes se recusarem a passar os 
ditos recibos. Estes boletins, com as firmas dos mesarios reconhecidas por tabellião, poderão ser 
apresentados na apuração geral da eleição, para substituir a acta. 

§ 2 - 0 presidente, em seguida, proclamará o resultado da eleição, pela lista de apuração, 
procedendo a qualquer verificação, si alguma reclamação for apresentada por mesario, fiscal ou 
eleitor, e fará lavrar a acta no livro próprio, a qual será assignada pelos mesarios, fiscaes e elei
tores que o quizerem. 

(Lei n2 35, art 43, §§ 15 e 16; e lei n̂  426, art. 9̂ .) 
Art. 13. O candidato poderá apresentar como fiscal, em qualquer secção do município, um 

eleitor de outra secção ou parochia, sendo, na secção que fiscalizar, apurado o seu voto. 
(Lei n2 426, art 52.) 
Art 14. Poderá ser fiscal ou membro das mesas eleitoraes o cidadão brazileiro que tenha 

as condições de elegibilidade, embora não esteja alistado eleitor. 
(Lei n2 426, art 42.) 
Art 15. O officio de nomeação do fiscal poderá ser entregue e este funccionar em qual

quer estado em que se ache o processo eleitoral. 
(Lei n2 426, art 32.) 
Art 16. Sob pretexto algum poderão ser recusados os fiscaes apresentados pelos candida

tos ou por um grupo de 30 eleitores, ao menos, nos termos dos §§ 16 e 17 do art 43 da lei n̂  35, 
de 26 de janeiro de 1892. 

(Lei n2 426, art 62.) 
Art 17. A recusa dos fiscaes, bem como dos mesarios effectivos ou seus supplentes, na 

falta destes, constituirá nullidade insanável, ficando salvo neste caso, aos eleitores o direito de 
fazer suas declarações perante tabelliães e autoridades judiciarias ou votar a descoberto perante 
a mesa da secção mais próxima. 
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(Lein2 426, arL72.) 
ArL 18. Na acta da eleição deverão ser transcriptos os nomes dos cidadãos votados, com o 

numero de votos que obtiver cada um, sendo inscriptos estes em ordem numérica 
Da mesma acta constará: 
a) o dia da eleição e a hora em que teve começo; 
b) o numero dos eleitores que não tiverem comparecido; 
c) o numero de cédulas lebebidas e curadas promiscuamente, para cada eleição; 
d) o numero das recebidas e apuradas em separado, com declaração dos motivos, os no

mes dos votados e os dos eleitores que delias forem portadores; 
e) os nomes dos mesarios que não assignarem a acta, declarando-se o motivo; 
f) os nomes dos cidadãos que assignarem no livro de presença pelos eleitores que o não 

puderem fazer; 
g) todas as occurrencias que se derem no processo da eleição. 
(Lein2 35,arL43, §18.) 
ArL 19. Qualquer dos mesarios poderá assignar-se - vencido - na acta, dando os motivos; 

no caso de não querer a maioria da mera assignal-a, deverão fazel-o os demais mesarios e os fis-
caes, que convidarão para isso os eleitores que o quizerem. 

(Lei n2 35, art. 43, § 19.) 
ArL 20. Cada fiscal terá o direito de tirar cópia da acta, subscrevendo-a o presidente e os 

mesarios. 
(Lei n2 35, arL 43, § 20.) 
Art 21. fínda a eleição e lavrada a acta, será esta immediatamente transcrípta no livro de 

notas do tabellião ou outro qualquer serventuário de justiça ou escrivão ad hoc, nomeado pela 
mesa, o qual dará certidão a quem a pedir. 

§ 1- A transcripção da acta por escrivão ad hoc será feita em livro especial, aberto pelo 
presidente da commissão seccional e rubricado por um dos membros da minoria. 

§ 2- A distribuição dos tabelliães e serventuários de justiça incumbe ao presidente da com
missão municipal, o que fará publico por edital, com antecedência de 10 dias, pelo menos. 

§ 32 A transcripção da acta deverá ser assignada pelos membros da mesa, fiscaes e eleito
res presentes que o quizerem. 

(Lei n2 35, arL 43, § 20.) 
ArL 22. Qualquer eleitor da secção e bem assim os fiscaes poderão offerecer protestos, 

por escripto, relativamente ao processo da eleição, passando-se recibo ao protestante. 
Estes protestos serão rubricados pela mesa, que, contra-protestando ou não, appensal-os-

ha á cópia da acta, que será remettida á respectiva junta furadora. 
(Lei n2 35, art. 43, §21.) 
ArL 23. A mesa funccionará sob a direcção do presidente, a quem cun:̂ )re, de accordo 

com os mesarios, resolver as questões que se suscitarem, regular a policia no recinto da assem-
bléa, fazendo retirar os que pertubarem a ordem, prender os que commetterem crime, lavrar o 
respectivo auto, remettendo immediatamente, com o mesmo auto, o delinquente, á autoridade 
competente. 

Não serão permittidas aos mesarios discussões prolongadas. 
(Lei n2 35, arL 43, §23.) 
ArL 24. A substituição dos mesarios que faltarem far-se-ha independentemente de aviso 

ou communicação dos impedidos, desde que constar aos substitutos a falta de qualquer membro 
effectivo. Na falta dos supplentes, os membros presentes nomearão quem os substitua, de accor
do, com estas instrucções. 

(Lei n2 35, arL 43, § 24, combinado com os arts. 1̂  e 42 da lei n̂  426.) 
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Art 25. A eleição e apuração não devCTão ser interronpidas sob qualquer pretexto. 
(Lein2 35,art.43, §25.) 
ArL 26. É expressamente prohibida a presença de força publica dentro do edifício em que 

se proceder á eleição e em suas immediações, sob qualquer fundamento, ainda mesmo á requisi
ção da mesa, para manter a ordenn. 

(Lei. n2 35, art. 43, §26.) 
Art 27. Si a mesa não acceitar os protestos de que trata o art. 22, poderão estes ser lavra

dos no livro de notas do tabellião, dentro de 24 hOTas ^ s a eleição. 
(Lei n2 35, art. 43, § 27.) 
Art 28. Os livros e mais papeis concernentes á eleição devem ser remettidos, no prazo de 

10 dias, ao presidente do Governo Municipal, afim de serem recolhidos ao archivo da Municipa
lidade. 

(Lei n2 35, art 43, §28.) 
Art 29. Terminada a eleição, a mesa eleitoral fará extrahir trcs cópias da acta respectiva, 

inclusive a acta da formação da mesa, e das assignaturas dos eleitores no livro de presença, as 
quaes, depois de assignadas pelos mesarios e concertadas por tabellião ou qualquer serventuário 
de justiça ou escrivão ad hoc, serão enviadas, registradas pelo Correio e no prazo máximo de 
tres dias: uma, ao vice-presidente do Senado; uma, ao presidente da junta apuradora, e uma ao 
juiz seccional do Estado, ou ao Supremo Tribunal Federal na eleição que tiver logar no Districto 
Federal. 

(Lei n2 347, art 22.) 
Art 30. Não ha incompatibilidade de natureza alguma entre os membros da mesa eleitoral 

ou das juntas apuradoras entre si. 
(Lei n2 426, art 11.) 
Art 31. Não é motivo de nullidade ter funccionado na mesa eleitoral um dos últimos sup-

plentes, tendo comparecido á eleição e votado o mesario effectivo ou algum dos primeiros sup-
plentes, desde que nenhum destes se tenha apresentado a assumir o seu logar, nem tenha recla
mado a substituição. 

(Lei n2 426, art 12.) 
Art 32. Não é também motivo de nullidade a falta de assignatura ou mbríca de algum dos 

mesarios ou dos físcaes, desde que a mesa declare o motivo por que deixaram de fazel-o e não 
fique provado que ella o houvesse obstado. 

(Lein2 426,art 13.) 

CAPITULO m 

Da Apuração da Eleição 

Art 33. Trinta dias depois de finda a eleição, reunidos na sala àasr sessões do Governo 
Municipal, nas Capitães dos Estados e no Districto Federal, o presidente do mesmo Governo, os 
cinco membros mais votados e os cinco immediatos ao menos votado, proceder-se-ha á apura
ção dos votos da eleição, observando-se as disposições seguintes: 

§ 1- O dia, logar e hora para furacão serão pelo dito presidente annunciados pela impren
sa e por edital affixado na porta do edifício da Municipalidade, com antecedência de tres dias, 
pelo menos, sendo convidados todos os que devam tomar parte neste trabalho. 

§ 2- A apuração deverá terminar dentro de 20 dias da data do começo dos trabalhos, e se 
fará pelas authenticas recebidas e pelas certidões que forem apresentadas por qualquer eleitor, 
desde que nenhuma duvida offereçam, lavrando-se, diariamente, uma acta, em que se dirá, em 
resumo, o trabalho feito no dia, designando-se o total da votação de cada cidadão. 
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§ 3- As sessões da junta furadora serão publicas, e os eleitores que comparecerem e os 
físcaes, em qualquer numero, que forem perante ellas apresetados pelos candidatos, poderão as-
signar as actas. 

§ 42 Installada a junta, o presidente fará abrir os officios recebidos, e, mandando contar as 
authenticas, designará um dos membros para proceder á leitura, e dividirá por letras, entre os de
mais, os nomes dos cidadãos votados, para que, com toda a regularidade, se proceda á apuração, 
que será feita em voz alta. 

§ 52 Não se realizando a reunião da junta no dia marcado, o presidente designará o dia im-
mediato, fazendo publico por edital, que sempre será publicado na imprensa, existindo esta 

§ 6̂  A junta apuradora cabe somente sommar os votos constantes das authenticas, deven
do, todavia, mencionar na acta qualquer duvida que tenha sobre a organisação de alguma mesa 
de secção eleitoral, bem como, espressamente, os votos obtidos pelos candidatos nessa secção. 

Outrosím, deverão ser declarados na acta, além de todas as occurrencias, os motivos pelos 
quaes ajunta for levada a apurar os votos tomados em separado pelas mesas seccionaes. 

§ 72 Em caso de duplicata, deverá ajunto apurar somente os votos dados na eleição que ti
ver sido feito no logar previamente designado. 

§ 9r Terminada a apuração, serão publicados os nomes dos cidadãos votados, na ordem 
numérica dos votos recebidos, e lavrada a acta em que se mencionará, em resumo, todo o traba
lho da apuração, as representações reclamações ou protestos que forem apresentados perante a 
junta ou perante as mesas seccionaes, com declaração motivos em que se fundarem. 

§ 92 Si faltarem authenticas de uma ou mais secções eleitoraes e não forem apresentados 
os boletins a que se refere o art. 12 destas instrucções, a junta apuradora os requisitará do juiz 
seccional do Estado ou do Supremo Tribunal Federal. 

§ 10. O procurador da Republica no Districto Federal e o procurador seccional no Estado 
assistirão, como fiscaes, a todo o trabalho de apuração e farão, em seguida, um desenvolvido re
latório, que remetterão, sob registro do Correio, ao vice-presidente do Senado. 

§ 11. Da acta da apuração serão estrahidas duas cópias, as quaes, depois assignadas pela 
junta apuradora e pelo procurador da Republica ou procurador seccional, serão remettídas, no 
prazo máximo de tres dias, registradas pelo Correio, uma ao Ministro do Interior e outra ao vice-
presidente do Senado. 

A acta da apuração remettida ao vice-presidente do Senado será acompanhada de todas as 
authenticas apuradas. 

(Lei n2 35, iit 44, §§ l^ a Ŝ ; e lei n̂  347, art 32) 
Art. 34. O processo de apuração no Congresso Nacional será regulado pelo respectivo Re

gimento. 
§ 1- Si faltarem authenticas, cujo numero de votos possa determinar a eleição de um dos 

candidatos ou a alteração da classificação destes, o Congresso as requisitará, suspendendo os 
trabalhos de apuração até seja satisfeita á sua requisição. 

§ 2- caso não receba essas authenticas, não obstante todas as dilligencias empregadas, dará 
por concluída a furacão com os elementos de que dispuzer. 

(Lei n̂  347, art 4?.) 
Art 35. Si, na q)oca da apuração da eleição as canntaras ou conselhos do Districto Federal, 

capitães dos Estados e sedes dos distríctos eleitoraes houvra'em terminado o mandato, e não ti
verem assumido o exercido de suas funcções as camarás ou conselhos novamente eleitos, será a 
apuração feita pcH- aquelles, observando-se o que a respeito da organisação da junta apuradora 
prescreve a lei n̂  35, de 26 de janeiro de 1892. 

(Decreto leg. n. 380, de 22 de agosto de 1896, art 1̂ , paragrapho único.) 
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CAPITULO IV 

Disposição Geraes 

ArL 36. São condições essenciaes para ser Presidente ou vice-presidcnte da Republica: 
l-, ser brazileiro nato; 
2-, estar na posse e goso dos direitos politicos; 
3-, ser maior de 35 annos. 
(Lein2 35,arL32.) 
ArL 37. Não podem ser votados para taes cargos: 
1-, os parentes consanguíneos e affins nos 1̂  e 2^ gráos do Presidente e Vice-Presidente 

que se achar em exercido no momento da eleição ou que o tenha deixado até seis mezes antes; 
2-, os Ministros de Estados ou os que tiverem sido, até seis mezes antes da eleição; 
3-, o Vice-Presidente que exCTcer a presidência no ultimo anno de período presidencial, 

para o período seguinte, e o que a estiver exercendo por occasião da eleição. 
Paragrapho único. Entender-se-ha por ultimo anno do período presidencial, para os efeitos 

desta disposição, o em que se der a vaga que tiver de ser preechida, contando-se até novena dias 
depois da mesma vaga 

(Lein2 35,art.33.) 
ArL 38. E inelegível para os cargos de presedente ou Vice-Presidente da Republica o 

Vice-Presidente que succeder ao Presidente, verificada a falta deste. 
(Lei n2 347, art. 52.) 
ArL 39. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes são isentos de sello e de 

quaesquer direitos, sendo gratuito o reconhecimento da firma. 
(Lein2 35, art. 56.) 
ArL 40. O trabalho eleitoral prefere a outro qualquer serviço publico, sendo considerado 

feríado o dia das eleições. 
(Lei n2 35, art. 57.) 
ArL 41. O presidente do Governo Municipal fornecerá todos os livros necessaríos para a 

eleição, correndo por conta da União as despezas que fizer com elles e os mais aprestos, na for
ma da lei. 

(Lei n2 35, art. 64.) 
ArL 42. As mesas eleitoraes teem competência para lavrar auto de flagrante delicto contra 

o cidadão que votar ou tentar fazel-o com titulo que não lhe pertença, e para apprehender o titulo 
suspeito; devendo livrar-se solto, indq)endentemente de fiança, o delinquente, logo que estiver 
lavrado o auto, que será remettido, com as provas do crime, á autoridade competente. 

(Lei n2 35, art. 65.) 
Capital Federal, 28 de Setembro de 1901 - Sabino Barroso Júnior. 
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Modelo a que se ref-iva o § 1° do art. 2'* das íastrucçõea 
aimezas ao decreto n. 4.177, desta data 
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DECRETO N2 4.616, DE 28 DE OUTUBRO DE 1902 

Dá instrucções para as eleições federaes a que se terá de proceder em 28 
de dezembro próximo vindouro. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, na conformidade do art. 
48, n̂  1, da Constituição Federal, que na eleição ordinária a que se terá de proceder em 28 de 
dezembro próximo vindouro, para os cargos de deputado na legislatura de 1903 a 1905 e para a 
renovação do terço do Senado, se observem as instrucções que a este acompanham, assignadas 
pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores. 

Coitai Federal, 28 de outubro de 1902, 14= da República. - M. FERRAZ DE CAMPOS 
SALLES - Sabino Barroso Júnior. 

INSTRUCÇÕES PARA A ELEIÇÃO DE 28 DE DEZEMBRO PRÓXIMO VINDOURO, A 
QUE SE REFERE O DECRETO n̂  4.616, DESTA DATA 

CAPITULO I 

Da Eleição 

Art 1- No dia 28 de dezembro próximo vindouro se procederá, em toda a Republica, á 
eleição ordinária para os cargos de deputado na legislatura de 1903 a 1905 e para a renovação 
do terço do Senado. 

(Decreto legislativo n̂  620, de 11 de outubro de 1899, art. 1̂ ) 
Art. 2- A eleição de senador será feita por Estado, votando o eleitor em um só nome para 

substituir o senador cujo mandato houver terminado. 
Paragr^ho único. Si houver mais de uma vaga, a eleição será feita na mesma occasião, 

votando o eleitor separadamente para cada uma delias. 
(Lei n2 35, de 26 de janeiro de 1892, art 35.) 
Art 3- Para a eleição de deputados será observada a divisão dos distritos eleitoraes es

tabelecidas nos decretos legislativos n- 153, de 3 de agosto de 1893 e n̂  620, de 11 de ou
tubro de 1899, não comprehendidos os Estados do Amazonas, Piauhy, Rio Grande do Norte, 
Parahyba, Sergipe, Espirito Santo, Paraná, Santa Cahtarina, Goyaz e Matto Grosso, visto 
constituir cada um delles um só districto nos termos do art. 36, § 1-, da lei n̂  35, de 26 de ja
neiro de 1892. 

Art 42 O eleitor votará em dous nomes, correspondentes aos dous terços do numero de 
deputados que deve dar cada districto eleitoral. 

(Lei n2 35, art. 36, §32) 
Art 52 Nos districtos eleitoraes cujas sedes capitães de Estado e que tiverem quatro ou 

cinco deputados, e nos segundos districtos eleitoraes que devem eleger quatro deputados por 
força da disposição do art. 3̂  do decreto legislativo n̂  184, de 23 de setembro de 1893, o eleitor 
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votará em três nomes, e o mesmo se observará no Ir districto eleitoral do Districto Federal, por 
encerrar maior numero de eleitores. 

(Lei n2 35, arL 36, § 1^, e decreto n̂  1.668 de 7 de fevereiro de 1894, art 16.) 
Art. 62 Cada Estado dará o numero de deputados seguinte: 

O Estado do Amazonas 4 
O do Pará 7 
O do Maranhão 7 
OdoPiauhy 4 
O do Ceará 10 
O do Rio Grande do Norte 4 
OdaParahyba 5 
O de Pernambuco 17 
O das Alagoas 6 
O de Sergipe 4 
O da Bahia 22 
O do Espirito Santo 4 
O do Rio de Janeiro 17 
O de S. Paulo 22 
O do Paraná 4 
O de Santa Catharina 4 
O do Rio Grande do Sul 16 
O de Minas Gerais 37 
OdeGoyaz 4 
O de Matto Grosso 4 
E o Districto Federal 10 
Total 212 

(Decreto n̂  511, de 23 de junho de 1890, art. 6̂ ; Constituição, art. 28, § 1̂ ; e lei n̂  35, art. 
63.) 

Art 7̂  Votarão nas eleições para senadores e deputados todos os cidadãos brazileiros, 
maiores de 21 annos, qualificados e alistados de conformidade com as leis em vigor. 

(Lei n2 35, art. 1̂  e decreto n̂  1.542 de 1 de setembro de 1893, art. 7=) 
Art. 82 São condições de elegibilidade para o Congresso Nacional: 
\- Estar na posse dos direitos de cidadão brazileiro e ser alistavel como eleitor; 
2- Para a Camará dos Deputados, ter mais de quatro annos de cidadão brazileiro, e, para o 

Senado, mais de seis e ser maior de 35 annos de idade. 
Esta condição, excepção feita da idade, não comprehende os estrangeiros que, achando-se 

no Brazil a 15 de novembro de 1889, não declararam dentro de seis mezes, depois de promulga
da a Constituição, conservar a nacionalidade de origem. 

(Lei n2 35, arL 29.) 
Art 92 Não poderão ser votados para senador ou deputado ao Congresso Nacional: 
L Os ministros do Presidente da República e os directores de suas secretarias e do Thesou-

ro Federal; 
n. Os governadores ou presidentes e os vice-govemadores ou vice-presidentes dos Esta

dos; 
m. Os chefes do Estado-Maior do Exercito e do Estado-Maior General da Armada; 
rV. Os commandantes de districto militar no respectivo districto; 
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V. Os funcionários militares investidos de commandos de forças de terra e mar, de policia 
e milicia nos Estados em que os exercerem, equiparado a estes o Districto Federal; 

VI. As autoridades policiaes e os officiais dos corpos de policia e de milicia; 
Vn. Os membros do Poder Judiciário Federal; 
Vin. Os magistrados estaduaes, salvo si estiverem avulsos ou em disponibilidade mais de 

um anno antes da eleição; 
IX. Os funccionarios administrativos federaes ou estaduaes, demissiveis inde

pendentemente de sentença, nos respectivos Estados. 
Paragrapho único. As incompatibilidades acima definidas, excepto a do n̂  VÉU, vigorarão 

até três mezes depois de cessadas as funções dos referidos funccionarios. 
(Lei n2 35, arL 30; lei n̂  342, de 2 de dezembro de 1895, art. 1̂ ; lei n̂  403, de 24 de outu

bro de 1896, art. 4=; e decreto n^ 430, de 29 de maio de 1890, art. 2 )̂ 
ArL 10. Conforme o disposto no art. 24 da Constituição, não pôde ser eleito deputado ou 

senador ao Congresso Nacional o cidadão que for presidente ou director de banco, companhia 
ou empreza que gosar de favores do Governo Federal, indicados nos números abaixo: 

1- Garantia de juros ou outras subvenções; 
2- Isenção de direitos ou taxas federaes ou reducção delles em leis ou contractos; 
32 Privilegio de zona, de navegação, contracto de tarifas ou concessão de terras. 
(Lei n2 35, art 31.) 
Art. 11. Não poderão também ser votados nos respectivos Estados, equiparado a estes o 

Districto Federal, os cidadãos que tiverem emprezas privilegiadas ou gosarem de subvenções, 
garantias de juros ou outros favores do Estado. 

(Decreto legislativo n̂  1.840 de 23 de setembro de 1893, art. 6̂ ) 
Art. 12. Em cada secção de município, a qiial não"deverá ter mais de 250 eleitores, haverá 

uma mesa eleitoral, encarregada do recebimento das cédulas, apuração dos votos e mais traba
lhos inherentes ao processo. 

§ l- Vinte dias antes da eleição, o presidente do governo ou conselho municipal, e, na sua 
falta, qualquer outro membro do mesmo governo ou do conselho, ou o secretario, fará a convo
cação dos outros membros e seus immediatos em votos, por meio de editaes e cartas officiaes, 
convidando-os a se reunir, dentro de 10 dias, no paço municipal, afim de elegerem os membros 
das mesas eleitoraes. 

Si o presidente do governo municipal ou qualquer outro membro, ou o secretario, deixar 
de fazer a convocação de que trata este paragrapho, qualquer immediaío em votos poderá fazel-
a. 

§ 2- Reunidos no dia designado, proceder-se-ha á eleição das mesas, votando cada um dos 
membros presentes, em lista aberta e assignada, em quatro nomes escolhidos dentre os eleitores 
do município, conforme o alistamento que tiver sido feito por ultimo. 

§ 3- Serão declarados membros effectivos das mesas o 1-, 2-, 3^, 5^ e 6^ mais votados, e 
supplentes o 4^, 7- e 8^, decidindo a sorte em caso de empate. 

§ 45 A eleição de que tratam os dous últimos paragraphos se procederá ainda que não es
teja completo o numero dos cidadãos convocados, comtanto que se achem presentes pelo menos 
cinco. 

Na falta deste numero, os presentes convidarão tantos eleitores quantos sejam precisos 
para completal-o. 

§ 5- Terminada a eleição das mesas, o presidente fará lavrar uma acta no livro das sessões 
ordinárias do governo ou conselho municipal, na qual serão mencionados os nomes dos mesa-
rios eleitos, devendo ella ser assignada por quantos tonnarem parte na eleição e pelos cidadãos 
que o quizerem, 
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§ 6̂  o resultado da eleição das mesas será immediatamente publicado e notificado por 
cartas aos mesarios eleitos, tanto effectivos como supplentes. 

(Lei n2 35, arL ó ,̂ §§ l^ e 3^ art. 38 e art. 40 §§ l^, 2^ e 42; lei n^ 69, de 1 de agosto de 
1892, art. 12; decreto n̂  1.542, arts. 11 e 13; e decreto legislativo n̂  184, art. 22) 

ArL 13. Vinte dias também antes da eleição, o presidente da commissão municipal man
dará affixar editaes e publical-os pela imprensa, convidando os eleitores a dar o seu voto, decla
rando o dia, logar e hora da eleição e o numero de nomes que o eleitor deve incluir em suas cé
dulas, e prevenindo a discriminação dos invólucros e das umas, na hypothese do paragrapho 
único do art. 22 destas instrucções. 

A numeração das secções e designação dos edifícios serão publicadas por editaes e não 
mais poderão ser alteradas até a eleição, salvo quanto á designação dos edifícios, quando estes 
não possam mais servir, por força maior provada, caso em que se fará nova designação, que se 
tomará pública por edital, pela imprensa do logar mais próximo, com antecedência, pelo menos, 
de oito dias. 

(Lei n2 35, art. 39, §§ 12 e 22; e decreto ns 1668, art. 52.) 
Art. 14. Quando o presidente da commissão municipal, até cinco dias antes da eleição, não 

tiver publicado o edital com a designação dos edifícios em que se devam effectuar os trabalhos 
eleitoraes, qualquer dos membros eleitos para as mesas eleitoraes poderá fazel-o, devendo tal 
designação prevalecer em relação a qualquer outra que posteriormente se realize. 

(Lei n2 35, art. 39, § 32.) 
Art 15. O presidente da commissão municipal fará, em tempo, extrahir cópias authenticas 

do alistamento das secções, segundo a divisão effectuada, para serem remettidas aos presidentes 
das respectivas mesas no dia immediato ao da sua eleição. 

Paragrapho único. A remessa dessas cópias será feita pelo Correio, sob registro, ou por of-
ficial de justiça, cumprindo áquelle a quem for entregue accusar o recebimento. 

(Lei n2 35, art 41.) 
Art. 16. Quando, até oito dias antes da eleição, o presidente da mesa não tiver recebido a 

cópia do alistamento referente á sua secção, poderá qualquer dos membros delia requisital-a do 
secretario do governo municipal, o qual, sob pena de responsabilidade, satisfará immedi
atamente a requisição. 

(Lei n2 35, art. 42.) 

CAPITULO n 

Do Processo Eleitoral 

Art. 17. Os membros das mesas eleitoraes reunir-se-hão no dia da eleição, ás 9 horas da 
manhã, no logar designado, e elegendo, á pluralidade de votos, o seu presidente e o secretario, 
aquelle designará, dentre os demais membros, os que devam fazer a chamada dos eleitores, rece
ber as listas e examinar os títulos, lavrando o secretario immediatamente a acta, em livro pró
prio, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presidente do governo municipal. 

A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
(Lei n2 35, art. 43, primeira parte.) 
Art 18. Proceder-se-ha á eleição sempre que comparecer, ao menos, um dos membros da 

mesa, até ás 10 horas do dia marcado para ella. 
Neste caso, o mesario presente convidará dous dos eleitores da secção e com elles elegerá 

os outros, que funccionarão, até o fim dos trabalhos, sob sua presidência. 
§ 12 Si comparecerem dous mesarios, cada um convidará um dos eleitores presentes e os 

quatro elegerão o quinto, que será escolhido, á sorte, si houver empate. 
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§ 22 Si comparecerem três mesarios, convidará a mesa dous dos eleitores presentes afim 
de occupar os logares vagos. 

§ 3- Cada eleitor votará na secção em que estiver alistado. 
Si, porém, até ás 10 horas do dia da eleição não comparecer nenhum dos mesarios da sec

ção, os eleitores desta poderão votar em outra qualquer, onde seus votos serão tomados em se
parado e detidos os diplomas até terminar a apuração. 

§ 42 Installada a mesa, terá começo a chamada dos eleitores, pela ordem em que estiverem 
na respectiva cópia do alistamento. 

A falta dessa cópia, porém, não impedirá o recebimento das cédulas dos eleitores que 
comparecerem e exhibirem os seus titulos devidamente legalizados. 

§ 5 - 0 eleitor não será admittido a votar sem apresentar o seu titulo, não podendo, em 
caso algum, exhibido este, lhe ser recusado o voto, nem tomado em separado, excepção dos ca
sos previstos no § 3- deste artigo e no § 5^ do art 20 destas instrucções. 

No dia da eleição, si nenhum dos mesarios houver ainda recebido a cópia do alistamento, 
a eleição se realizará fazendo-se a chamada por qualquer cópia, que será posteriormente authen-
ticada, ou mesmo, na falta de cópia, se procederá á eleição sem chamada, sendo admittidos a vo
tar todos os eleitores que se apresentarem munidos de seus titulos. 

§ 62 Nas secções municipaes em que, por qualquer circumstancia, se não tiver procedido á 
revisão do alistamento, serão admittidos a votar os cidadãos incluídos no alistamento anterior. 

§ 72 O recinto em que estiver a mesa eleitoral será separado do resto da sala por um gradil, 
próximo daquella, para que possam os eleitores presentes fiscalizar de fora do recinto todo o 
processo eleitoral; dentro do recinto e junto aos mesarios estarão os fiscaes dos candidatos. 

§ 82 Antes da chamada a uma será aberta e mostrada ao eleitorado, para que verifique es
tar vasia 

§ 92 O eleitor, logo que tenha depositado na urna duas cédulas, manuscriptas ou impres
sas, em invólucros distinctos, uma - para deputados - e outra - para senador, assignará o livro 
de presença, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presidente da commisão municipal. 

Na hypothese do paragrapho único do art. 2- destas instrucções, haverá segunda uma, em 
que serão depositadas as cédulas relativas á eleição para preenchimento da outra vaga de sena
dor. 

§ 10. A eleição será por escrutínio secreto. A uma se conservará fechada á chave, em-
quanto durar a votação. 

(Lei n2 426, de 7 de dezembro de 1896, art. 1̂  e paragraphos; decreto n̂  1668, arL72, §§ 32,42, 
52,62,82 e 92; e lei n2 35, art. 34, paragrapho único, art. 35 e art. 43, §§ 32,42,52,62,82 e 92.) 

ArL 19. Será licito a qualquer eleitor votar por voto descoberto, não podendo a mesa recu-
sar-se a acceital-o. 

Paragrapho único. O voto descoberto será dado apresentando o eleitor duas cédulas, que 
assignará perante a mesa, uma das quaes será depositada na uma e a outra lhe será restituída, de
pois de datada e mbricada pela mesa e pelos fiscaes. 

(Lei n2 426, art 82.) 
Art. 20. Terminada a chamada, o presidente fará lavrar um termo de encerramento, em se

guida á assignatura do ultimo eleitor, no qual será declarado o numero dos que houverem vota
do. 

§ 12 O eleitor que comparecer depois de terminada a chamada e antes de se começar a la
vrar o termo de encerramento, no livro de presença, será admittido a votar. 

Nessa occasião votarão os mesarios que não tiverem seus nomes incluídos na lista da cha
mada, por estarem alistados em outra secção; os eleitores de que trata o § 32 (2^ parte) do art. 18 
destas instmcções, e os fiscaes que forem eleitores. 
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§ 2- Lavrado o termo de encerramento no livro de presença, passar-se-ha á apuração, pelo 
modo seguinte: aberta a uma pelo presidente, contará este as cédulas recebidas, e, depois de an-
nunciar o numero delias, as emmaçará de accordo com os rótulos, recolhendo-as, logo ápos, á 
dita uma. Á proporção que o presidente da mesa proceder á leitura de cada cédula que tirar da 
uma, passal-a-ha aos mesarios e fiscaes, para fazerem a verificação dos nomes lidos. 

§ 3̂  Embora não se ache fechada por todos os lados alguma cédula, será, não obstante, apurada. 
§ 42 As cédulas que tiverem nomes em numero inferior ao que deverem conter serão tam

bém apuradas. 
Das que contiverem numero superior serão desprezados os nomes excedentes, guardada a 

ordem em que os mesmos estiverem collocados. 
§ Ŝ  Serão apuradas em separado as cédulas que contiverem alteração por falta, augmento 

ou suppressão de sobrenome ou appellido do cidadão votado, ainda que se refira visivelmente a 
individuo determinado. 

§ 6̂  Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado ou substituído, declaração contraria á do rotulo, ou 

quando não houver indicação no invólucro; 
b) quando se encontrar mais de uma dentro de um só invólucro, quer sejam escriptas em 

papeis separados, quer uma delias no próprio invólucro. 
§ 7- As cédulas e o invólucro a que se referem os §§ 5̂  e 6̂  devidamente rubricados pela 

mesa, serão remettidos ao poder competente, com as respectivas actas. 
(Lei n2 35, art. 43, §§ 72, 10, 11,12 e 13; lei n̂  426, art 1= § 4 ,̂ e arts. 5̂  e 10; e decreto n̂  

2693, de 27 de novembro de 1897, arL 11.) 
Art. 21. Concluída a votação e depois de lavrado o tomo de encerramento no Uvro de assigna-

turas, a mesa dará aos candidatos, ou aos fiscaes, boletim assignando por ella, declarando o numoo 
de eleitores que tivraiem comparecido e votado; e, depois da apuração, lhes entregara outro, também 
assignado por ella, contendo a votação que houver obtido cada um dos candidatos. 

§ 1- Os fiscais passarão recibo de ambos os boletins, no acto da entrega de cada um delles, 
e disto se deverá fazer menção na acta, como também si os fiscaes se recusarem a passar os di
tos recibos. Estes boletins, com As firmas dos mesarios reconhecidas por tabellião, poderão, ser 
apresentados na apuração geral da eleição, para substituir a acta. 

§ 2- O presidente em seguida, proclamará o resultado da eleição, pela lista de apuração, 
procedendo a qualquer verificação, si alguma reclamação for apresentada por mesario, fiscal ou 
eleitor, e fará lavrar a acta no livro próprio, a qual será assignada pelos mesarios, fiscaes e elei
tores que o quizerem. 

(Lei n2 35, arL 43, §§ 15 e 16; lei n̂  426, art. 9=; e decreto n̂  2693, art. 12.) 
ArL 22. O candidato poderá apresentar como fiscal, em qualquer secção do município, um 

eleitor de outra secção ou parochia, sendo, na secção que fiscaUzar, curado o seu voto. 
(Lei n2 426, arL 52.) 
ArL 23. Poderá ser fiscal ou membro das mesas eleitoraes o cidadão brazileiro que tenha 

as condições de elegibilidade, embora não esteja alistado eleitor. 
(Lei n2 426, arL 42.) 
ArL 24. O officio de nomeação do fiscal poderá ser entregue e, este funccionar em qual

quer estado em que se ache o processo eleitoral. 
(Lein2 426,arL32.) 
ArL 25. Sob pretexto algum poderão ser recusados os fiscaes apresentados pelos candida

tos ou por um grupo de 30 eleitores, ao menos, nos termos dos §§ 16 e 17 do art. 43 da lei n̂  35, 
de 26 de janeiro de 1892. 

(Lei n2 426, arL 62.) 
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ArL 26. A recusa dos fiscaes, bem como dos mesarios effectivos ou seus suplentes, na fal
ta destes, constituirá nuUidade insanável, ficando salvo, neste caso, aos eleitores o direito de fa
zer suas declarações perante os tabelliães e autoridades judiciarias ou votar a descoberto perante 
a mesa da secção mais próxima 

(Lein2 426,arL72.) 
ArL 27. Na acta da eleição deverão ser transcriptos os nomes dos cidadãos votados, com o 

numero de votos que obtivCT cada um, sendo escriptos estes em ordem numérica. 
Da mesma acta constará: 
a) o dia da eleição e a hora em que teve começo; 
b) o numero de eleitores que não tiverem comparecido; 
c) o numero de cédulas recebidas e apuradas promiscuamente, para cada eleição; 
d) o numCTO das recebidas e apuradas em separado, com declaração dos motivos, os no

mes dos votados e dos eleitores que delias forem portadores; 
e) os nomes dos mesarios que não assignarem a acta, declarando-se o motivo; 
f) os nomes dos cidadãos que assignarem no livro de presença pelos eleitores que o não 

puderem fazer; 
g) todas as occurrencias que se derem no processo da eleição. 
(Lei n2 35, arL 43, § 18, e decreto n̂  853, de 7 de junho de 1892.) 

ArL 28. Qualquer dos mesarios poderá assignar-se - vencido - na acta, dando os motivos; 
no caso de não querer maioria da mesa assignal-a, deverão fazel-o os demais mesarios e os fis-
caes, que convidarão para isso os eleitores que o quizerem. 

(Lei n2 35, arL 43, §19.) 
ArL 29. Cada fiscal terá o direito de tirar cópia da acta, subscrevendo-a o presidente e os 

mesarios. 
(Lein2 35,art43,§20.) 
ArL 30. Finda a eleição e lavrada a acta, será esta immediatamente transcripta no livro de 

notas do tabellião ou outro qualquer serventuário de justiça ou escrivão ad hoc, nomeado pela 
mesa, o qual dará certidão a quem pedir. 

§ 1- A transcripção da acta por escrivão ad hoc será feita em livro especial, aberto pelo 
presidente da commissão municipal e rubricado por um dos membros da minoria. 

§ 2- A distribuição dos tabelliães e serventuários de justiça incumbe ao presidente da com
missão municipal, o que fará publico por edital, com antecedência de dez dias, pelo menos. 

§ 3̂  A transcripção da acta deverá ser assignada pelos membros da mesa, fiscaes e eleito
res presentes que o quizerem. 

(Lei n2 35, arL 43, §20.) 

ArL 31. Qualquer eleitor da secção e bem assim os fiscaes poderão offerecer protestos, 
por escripto, relativamente ao processo da eleição, passando-se recibo ao protestante. 

Estes protestos serão rubricados pela mesa, que, contra-protestando ou não, appensal-os-
ha á cópia da acta, que será remetida á respectiva junta apuradora. 

(Lei n2 35, arL 43, §21.) 

ArL 32. A mesa funccionará sob a direção do presidente, a quem cumpre, de acordo com 
os mesarios, resolver as questões que se suscitarem, regular a policia no recinto da assemblea, 
fazendo retirar os que pertubarem a ordem, prender os que commetterem crime, lavrar o respec
tivo auto, remetendo immediatamente, com o mesmo auto, o delinquente á autoridade com4)e-
tente. 

Não serão permitidas aos mesarios discussões prolongadas. 
(Lei n2 35, arL 43, § 23.) 
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Art. 33. A substituição dos mesarios que faltarem far-se-ha independentemente de aviso 
ou communicação dos impedidos, desde que constar aos substitutos a falta de qualquer membro 
effectivo. Na falta dos supplentes, os membros presentes nomearão quem os substitua, de acor
do com estas instrucções. 

(Lei tf 35, art. 43. § 24, combinado axn os arts. 1= e 42 da lei rf 426, e decreto rf 2693, art. 24.) 
ArL 34. A eleição e apuração não deverão ser interrompidas sob qualquer pretexto. 
(Lei n2 35, art 43, §25.) 
Art. 35. É expressamente prohibida a presença de força publica dentro do edifício em que 

se proceder á eleição e em immediações, sob qualquer fundamento, ainda mesmo á requisição 
da mesa, para manter a ordem. 

(Lei n2 35, arL 43, § 26.) 
Art. 36. Si a mesma não acceitar os protestos de que trata o art 31, poderão estes ser la

vrados no Uvro de notas do tabellião, dentro de 24 horas ^ ó s a eleição. 
(Lei n2 35, art 43, §27.) 
Art. 37. Os livros e mais p ^ i s concernentes á eleição devem SCT remettidos, no prazo de 10 

dias, ao presidente do governo municipal, cifim de swem recolhidos ao archivo da Municipalidade. 
(Lei n2 35, arL 43, § 28.) 
Art. 38. Terminada a eleição, a mesa fará extrahir quatro cópias da acta e das assignaturas 

dos eleitores no livro de presença, as quaes, depois de assignadas pelos mesarios e concertadas 
por tabellião ou qualquer serventuário da justiça ou escrivão ad hoc, serão enviadas aos secretá
rios da Camará dos Deputados e do Senado, e aos presidentes das juntas furadoras. 

Nos districtos eleitoraes cujas sedes forem capitães de Estado e no Districto Federal, serão 
extrahidas apenas três cópias das quaes a mesa remetterá uma ao secretario da Camará dos De
putados, outra ao do Senado, e a terceira ao presidente da junta apuradora, que é a mesma para 
ambas as eleições. 

(Lei n2 35, art. 43, § 22; decreto ns 853, de 7 de junho de 1892; decreto n^ 1542, art. 17, § 
22; e decreto legislativo n̂  184, art 4 .̂) 

Art. 39. Não ha incompatibilidade de natureza alguma entre os membros da mesa eleitoral 
ou das juntas apuradoras entre si. 

(Lei n2 426, art. 11.) 
Art. 40. Não é motivo de nuUidade ter funcionado na mesa eleitoral um dos últimos supplen

tes, tendo comparecido á eleição e votado o mesario effeticvo ou algum dos primeiros supplentes, 
desde que nenhum destes se lenha qxesentado a assuinir o seu logar, ii»n toiha reclamado a substituição. 

(Lei n2 426, art 12.) 
Art 41. Não é também motivo de nuUidade a falta de assignatura ou rubrica de algum dos 

mesarios ou dos fiscaes, desde que a mesa declare o motivo por deixarem de fazel-o e não fique 
provado que ella o houvesse obstado. 

(Lein2 426,art 13.) 

CAPITULO m 

Da Apuração da Eleição 

Art 42. Trinta dias depois de finda a eleição, reunidos, na sala das sessões do governo 
municipal, nas capitais dos Estados, para a apuração da eleição de senador, e nas sedes das cir-
cunscripções eleitoraes para a de deputados, bem como na do governo municipal do Districto 
Federal para ambas as apurações, o presidente do mesmo governo, os cinco membros mais vota
dos e os cinco immediatos ao menos votado, proceder-se-ha á apuração geral dos votos de cada 
uma das eleições. 
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Emquanto não for organisada a Municipalidade na capital do Estado de Minas Geraes, as 
eleições para senador pelo dito Estado e para deputados pelo 1- distrícto, serão apuradas pela 
respectiva junta, com sede em Sabará. 

§ 12 O dia, logar e hora para a furacão serão pelo dito presidente annunciados pela im
prensa e por edital affixado na porta do edifício da Municipalidade, com antecedência de três 
dias, pelo menos, sendo convidados todos os que devam tomar parte neste trabalho. 

§ 22 A furacão deverá terminar dentro de 20 dias da data do começo dos trabalhos, e se 
fará pelas authenticas recebidas e pelas certidões que forem apresentadas por qualquer eleitor, 
desde que nenhuma duvida offereçam, lavrando-se, diariamente, uma acta, em que se dirá, em 
resumo, o trabalho feito no dia, designando-se o total da votação de cada cidadão. 

§ 32 As sessões da junta apuradora serão publicas, e os eleitores que comparecerem e os 
fiscaes, em qualquer numero, que forem perante ellas apresentados pelos canditados, poderão 
assignar as actas. 

§ 42 Installada ajunta, o presidente fará abrir os officios recebidos, e, mandando contar as 
authenticas, designará um dos membros para proceder á leitura, e dividirá por letras, entre os de
mais, os nomes dos cidadãos votados, para que, com toda a regularidade, se proceda á apuração, 
que será feita em voz alta. 

§ 52 Não se realizando a reimião da junta no dia marcado, o presidente designará o dia im-
mediato, fazendo publico por edital, que sempre será publicado na inq)rensa, existindo esta 

§ 62 A junta apuradora catie somente sommar os votos constantes das authenticas, deven
do, todavia, mencionar na acta qualquer duvida que tenha sobre a organização de alguma mesa 
de secção eleitoral, bem como, expressannente, os votos obtidos pelos canditados nessa secção. 

Outrossim, deverão ser declarados na acta, além de todas as occurrencias, os motivos.pe-
los quaes ajunta for levada a ̂ urar os votos tomados em separado pelas mesas seccionaes. 

§ 72 Em caso de duplicata, deverá ajunta apurar somente os votos dados na eleição que ti-
VCT sido feita no logar previamente designado. 

§ 82 A pluralidade relativa dos votos decidirá da eleição; no caso de empate, considerar-
se-ha eleito o mais velho. 

§ 92 Terminada a apuração, serão publicados os nomes dos cidadões votados, na ordem 
numérica dos votos recebidos, e lavrada a acta, em que se mencionará, em resumo, todo o traba
lho da apuração, as rq)resentações, reclamações ou protestos que forem apresentados perante as 
mesas seccionaes, com declaração dos motivos em que se fundarem. 

§ 10. Da acta geral, as quaes, depois de assignadas pela junta furadora, serão remetidas: 
uma ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores, tratando-se de eleição do Distrícto Federal, ou 
ao governador ou presidente, nos Estados; uma á secretaria da Camará, uma á do Senado, e uma 
a cada um dos eleitores, para lhe servir de diploma. 

Essas cópias poderão SCT impressas, devendo, todavia, ser concertadas e assignadas pelos 
membros da junta. 

(Lei n2 35, art. 44, §§ 12 e 92, e art. 45; decreto n2 1542 arts. 20 e 21; decretos legislativos 
n2 184, art 42, e n2 620, art 22, § ̂ .) 

Art. 43. Si, na época da apuração das eleições federaes, as camarás ou conselhos do Dis
trícto Federal, capitães dos Estados e sedes dos distríctos eleitoraes, houverem terminado o 
mandato, e não tiverem assumido o exercício de suas funcções as camarás ou conselhos nova-
nnente eleitos, SCTá a apuração por aqueles, observando-se o que a respeito da organisação da 
junta apuradora prescreve a lei n2 35, de 26 de janeiro de 1892. 

(Decreto legislativo n2 380, de 22 de agosto de 1896, art. I2, paragr^ho único, combinado 
com o art 44 da lei n2 35.) 
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CAPITULO rv 
Disposições Geraes 

ArL 44. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes são isentos de sello e de 
quaesquer direitos, sendo gratuito o reconhecimento da firma. 

(Lei n2 35, art 56.) 
Art. 45. O presidente do governo municipal fornecerá todos os livros necessários para a 

eleição, correndo por conta da União as despezas que fizer com elles e os mais aprestos, na for
ma da lei. 

(Lei n2 35, art. 64.) 
ArL 46. As mesas eleitoraes teem competência para lavrar auto de flagrante delicto contra 

o cidadão que votar ou tentar fazel-o com titulo que não lhe pertença, e para apprehender o titulo 
suspeito; devendo livrar-se solto, independentemente de fiança, o delinquente, logo que estiver 
lavrado o auto, que será remettido, com as provas do crime, á autoridade competente. 

(Lei n2 35, art. 65.) 
Capital FedCTal, 28 de outubro de 1902. Sabino Barroso Júnior 
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DECRETO N2 908, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1902 

Reduz a três mezes o prazo estabelecido na lei n- 35, de 26 de janeiro de 
1892, para duração da incompatibilidade dos magistrados estaduaes. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art. 1- Fica reduzido a três mezes o prazo estabelecido na lei n- 35, de 26 de janeiro de 

1892 , para duração da incompatibilidade dos magistrados estaduaes, em qualquer hypothese de 
cessação das respectivas funcções, quer por exoneração ou aposentadoria, quer por ficarem 
avulsos ou em disponibilidade. 

Art. 2- Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 13 de novembro de 1902, 14̂  da Republica - Aí. FERRAZ DE CAMPOS 

SALLES. - Sabino Barroso Júnior. 
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DECRETO N̂  4686, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1902 

Designa o dia 18 de fevereiro próximo vindouro para a eleição do Vice-
Presidente da Republica, no período presidencial de 1902 a 1906. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Resolve designar o dia 18 de fevereiro próximo vindouro para a eleição ao cargo de Vice-

Presidente da Republica, no periodo presidencial de 1902 a 1906. 
Capital Federal, 26 de novembro de 1902, 14= da Republica. - FRANCISCO DE PAULA 

RODRIGUES ALVES. - J. J. Seabra. 
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DECRETO N2 4695, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1902 

Dá instrucções para a eleição do Vice-Presidente da Republica no período 
presidencial de 1902 a 1906 e para as eleições federaes que se realizarão no dia 
18 de fevereiro próximo vindouro. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil resolve, na conformidade do art. 
48, n̂  1, da Constituição federal, do decreto do Poder Executivo n^ 4686, de 26 de novembro ul
timo, e do decreto legislativo n̂  917, de 9 do corrente mez, que na eleição, a que se terá de pro
ceder em 18 de fevereiro próximo vindouro não só para o cargo de Vice-Presidente da Republi
ca no período presidencial de 1902 a 1906, mas também para os deputados na legislatura de 
1903 a 1905 e para a renovação do terço, do Senado se, observem as instrucções que a este 
acompanham, assignadas pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

Capital Federal, 11 de dezembro de 1902 142 da Republica. - FRANCISCO DE PAULA 
RODRIGUES ALVES. - Dr. J. J. Seabra 

INSTRUCÇÕES PARA AS ELEIÇÕES DE 18 DE FEVEREIRO PRÓXIMO VINDOURO, 
ÁS QUAES SE REFERE O DECRETO n̂  4695, DESTA DATA 

CAPITULO I 

Da Eleição 

Art. 1- No dia 18 de fevereiro próximo vindouro se procederá, em toda a Republica, não 
só á eleição para o cargo de Vice-Presidente no período presidencial de 1902 a 1906, mas tam
bém á eleição ordinária para os de deputados na legislatura de 1903 a 1905 e para a renovação 
do terço do Senado. 

(Decreto n̂  4686, de 26 de novembro ultimo; e decreto legislativo n- 917, de 9 do corrente 
mez.) 

Art. 2- A eleição para Vice-Presidente será feita em toda a Republica, votando o eleitor 
em um só nome. A eleição para senador será feita por Estado, votando o eleitor também em um 
só nome para substituir o senador cujo mandato houver terminado. 

Paragrapho uníco. Si houver outra vaga de senador, a eleição effectuar-se-ha na mesma 
occasião, votando o eleitor separadamente para esta. 

(Lei n- 35, de 26 de janeiro de 1892, arts. 35 e 37.) 
Art 32 Para a eleição de deputados será observada a divisão dos dístrictos eleitoraes esta

belecida nos decretos legislativos n^ 153, de 3 de agosto de 1893, n̂  620, de 11 de outubro de 
1899, e n- 907, de 13 de novembro ultimo; não comprehendidos os Estados do Amazonas, Piau-
hy. Rio Grande do Norte, Parahyba, Sergipe, Espirito Santo, Paraná, Santa Catharina, Goyaz e 
Matto Grosso, visto constituir cada um delles um só districto, nos termos do art. 36, § 1̂ , da lei 
n2 35, de 26 de janeiro de 1892. 
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ArL Ar O eleitor votará em dous nomes, correspondentes aos dous terços do numero de 
deputados que deve dar cada districto eleitoral. 

(Lein5 35,arL36, §32.) 
ArL 5- Nos districtos eleitoraes cujas sedes forem capitães de Estado e que tiverem quatro 

ou cinco deputados, e nos segundos districtos eleitoraes que devem eleger quatro deputados por 
força da disposição do art. 3^ do decreto legislativo n- 184, de 23 de setembro de 1893, o eleitor 
votará em três nomes, e o mesmo se observará no 2^ districto eleitoral do Districto Federal, por 
encerrar maior numero de eleitores. 

(Lei ns 35, art. 36, § 2-\ e decreto n̂  1668, de 7 de fevereiro de 1894, art. 16.) 
Art (r Cada Estado dará o numero de deputados seguinte: 

O Estado do Amazonas 4 
O do Pará 7 
O do Maranhão 7 
O do Piauhy 4 
O do Ceará 10 
O do Rio Grande do Norte 4 
O da Parahyba 5 
O de Pernambuco 17 
O das Alagoas 6 
O de Sergipe 4 
O da Bahia. 22 
O do Espirito Santo 4 
O do Rio de Janeiro 17 
O de S. Paulo 22 
O do Paraná 4 
O de Santa Catharina 4 
O do Rio Grande do Sul 16 
O de Minas Geraes 37 
O de Goyaz 4 
O de Matto Grosso 4 
E o Districto Federal 10 
Total 212 

(Decreto tf 511, de 23 de junho de 1890, art. 6=; Constituição, art. 28, § 1=; e lei tf 35, art. 
63.) 

Art 7^ Votarão nas eleições para Vice-Presidente da Republica, senadores e deputados ta 
dos os cidadãos brazileiros, maiores de 21 annos, qualificados e alistados de conformidade com 
as leis em vigor. 

(Lei n2 35, art 1̂ ; e decreto tf 1542, de 1 de setembro de 1893, art 7-.) 
Art. 8- São condições essenciaes para ser Presidente ou Vice-Presidente da Republica: 
1- ser brazileiro nato; 
2- estar na posse e goso dos direitos políticos; 
3- ser maior de 35 annos. 
(Lei n2 35, art.32.) 
Art. 92 São condições de elegibilidade para o Congresso Nacional: 
1- Estar na posse dos direitos de cidadão brazileiro e ser alistavel como eleitor; 
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2- Para a Camará dos Deputados, ter mais de quatro annos de cidadão brazileiro, e, para o 
Senado, mais de seis e ser maior de 35 annos de idade. 

Esta condição, excepção feita da idade, não comprehende os estrangeiros que, achando-se 
no Brazil a 15 de novembro de 1889, não declararam dentro de seis mezes, depois de promulga
da a Constituição, conservar a nacionalidade de origem. 

(Lei n^ 35, art. 29.) 
Art. 10. Não podem ser votados para os cargos de Presidente ou Vice-Presidente da Repu

blica: 
1- Os parentes consanguíneos e affíns nos 1- e 2^ gráos do Presidente e Vice-Presidente 

que se achar em exercido no momento da eleição ou que o tenha deixado até seis mezes antes; 
2- Os Ministros de Estado ou os que o tiverem sido, até seis mezes antes da eleição; 
3- O Vice-Presidente que exercer a presidência no ultimo anno do período presidencial, 

para o período seguinte, e o que a estiver exercendo por occasião da eleição. 
Paragrapho único. Entender-se-ha por ultimo anno do período presidencial, para os effei-

tos desta disposição, o em que se der a vaga que tiver de ser preenchida, contando-se até noven
ta dias depois da mesma vaga. 

(Lei ns 35, art 33.) 
Art. 11. E inelegível para os cargos de Presidente ou Vice-Presidente da República o 

Vice-Presidente que succeder ao Presidente, verificada a falta deste. 
(Lei nS 347, de 7 de dezembro de 1895, art. 5^.) 
Art. 12. Não poderão ser votados para senador ou deputado ao Congresso Nacional: 
L Os ministros do Presidente da República e os directores de suas secretarias e do Thesou-

ro Federal; 
II. Os governadores ou presidentes e os vice-govemadores ou vice-presidentes dos Esta

dos: 
ni. Os chefes do Estado-Maior do Exercito e do Estado-Maior General da Armada; 
rV. Os commandantes de districto militar, no respectivo districto; 
V. Os funccionaríos militares investidos de commandos de forças de terra e mar, de poli

cia e milícia, nos Estados em que os exercerem, equiparado a estes o Distrícto Federal; 
VI. As autoridades policiaes e os officiaes dos corpos de policia e de milícia; 
Vn. Os membros do Poder Judiciário Federal; 
Vni. Os magistrados estaduaes; 
IX. Os funccionaríos administrativos, federaes ou estadoaes, demissiveis inde

pendentemente de sentença, nos respectivos Estados. 
Paragrapho único. As incompatibilidades acima definidas vigorarão até três mezes depois 

de cessadas as respectivas funcções. 
(Lei n2 35, art 30; lei n̂  342, de 2 dezembro de 1895, art l^; lei n̂  403, de 24 de outubro 

de 1896, art. 4^; decreto n^ 430, de 29 de maio de 1890, art. 2 ;̂ e decreto legislativo n^ 908, de 
13 de novembro ultimo.) 

Art. 13. Conforme o disposto no art. 24 da Constituição, não pode ser eleito deputado ou 
senador ao Congresso Nacional o cidadão que for presidente ou director de banco, companhia 
ou empreza que gosar de favores do Governo Federal, indicados nos números seguintes: 

1.- Garantia de juros ou outras subvenções; 
2.- Isenção de direitos ou taxas federaes ou reducção delles em leis ou contractos; 
3.- Prívilegio de zona, de navegação, contracto de tarífas ou concessão de terras. 
(Lei n^ 35, art. 31.) 
Art. 14. Não poderão também ser votados nos respectivos Estados, equiparado a estes o 
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Districto Federal, os cidadãos que tiverem emprezas privilegiadas ou gosarem de subvenções, 
garantias de juros ou outros favores do Estado. 

(Decreto legislativo n. 184, de 23 de setembro de 1893, art. ó̂ .) 
ArL 15. Em cada secção de município, a qual não deverá ter mais de 250 eleitores, haverá 

uma mesa eleitoral, encarregada do recebimento das cédulas, apuração dos votos e mais traba
lhos inherentes ao processo. 

§ 1- No dia 29 de janeiro próximo vindouro, o presidente do governo ou conselho munici
pal, e, na sua falta, qualquer outro membro do mesmo governo ou conselho, ou o secretario, fará 
a convocação dos outros membros e seus immediatos em votos, por meio de editaes e cartas of-
ficiaes, convidando-os a se reunir, dentro de 10 dias, no paço municipal, afim de elegerem os 
membros das mesas eleitoraes. 

Si o presidente do governo municipal ou qualquer outro membro, eu o secretario, deixar de fa-
ZCT a convocação de que trata este paragrapho, qualquer immediato em votos poderá fazel-a. 

§ 2- Reunidos no dia designado, proceder-se-há á eleição das mesas, votando cada um dos 
membros presentes, em lista aberta e assignada, em quatro nomes escolhidos dentre os eleitores 
do município, conforme o alistamento que tiver sido feito por ultimo. 

§ 3- Serão declarados membros effectivos das mesas o 1-, 2-, 3 ,̂ 5- e 6̂  mais votados, 
supplentes o 4 ,̂ 7- e 8̂ , decidindo a sorte em caso de empate. 

§ 42 A eleição de que tratam os dous últimos paragraphos se procederá ainda que não este
ja completo o numero dos cidadãos convocados, comtanto que se achem presentes, ao menos, 
cinco. Na falta deste numero, os presentes convidarão tantos eleitores quantos sejam precisos 
para completal-o. 

§ 52 Terminada a eleição das mesas, o presidente fará lavrar uma acta no livro das sessões 
ordinárias do governo ou consellio municipal, na qual serão mencionados os nomes dos mesa-
rios eleitos, devendo eila ser assignada por quantos tomarem parte na eleição e pelos cidadãos 
que o quizereia 

§ 62 O resultado da eleição das mesas será immediatamente publicado e notificado por 
carta aos mesarios eleitos, tanto effectivos como supplentes. 

(Lei n. 35, art. 62, §§ 1̂  e 32, art. 38, e art. 40, §§ I2, 22 e 42; lei n. 69, de 1 de agosto de 
1892, art. 1°; decreto n" 1542, arts. 11 e 13; e decreto legislativo n° 184, art. 2°.) 

Art. 16. Também no dia 29 de janeiro próximo vindouro, o presidente da commissão mu
nicipal mandará affixar editaes e publical-os pela imprensa, convidando os eleitores a dar o seu 
voto, declarando o dia, logar e hora da eleição e o numero de nomes que o eleitor deve incluir 
em suas cédulas e prevenindo a discriminação dos invólucros e das umas, na hypothese do para
grapho único do art. 22 destas instrucções. 

A numeração das secções e designação dos edifícios serão publicadas por editaes, e não mais 
poderão ser alteradas até a eleição, salvo quanto á designação dos edifícios, quando estes não possam 
mais servil, por força maior provada, caso em que se fará nova designação, que se tomará publica 
por edital, pela inq)rensa do logar mais próximo, com antecedência, ao menos, de oito dias. 

(Lei n2 35, art. 39, §§ I2 e 22; e decreto n2 1668, art. 52.) 
Art. 17. Quando o presidente da commissão municipal, até cinco dias antes da eleição, não 

tiver publicado o edital com a designação dos edificios em que se devam effectuar os trabalhos 
eleitoraes, qualquer dos membros eleitos para as mesas eleitoraes poderá fazel-o, devendo tal 
designação prevalecer em relação a qualquer outra que posteriormente se realize. 

(Lei n. 35, art. 39, § 32.) 
Art. 18.0 presidente da commissão municipal fará, em tempo, extrahir cópias authenticas 

do alistamento das secções, segundo a divisão effectuada, para serem remettidas ás respectivas 
mesas, no dia immediato ao da eleição destas. 
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Paragrapho único. A remessa dessas cópias feita pelo Correio, sob registro, ou por official 
de justiça, cumprindo áquelle a quem for entregue accusar o recebimento. 

(Lein2 35,art.41.) 
Art 19. Quando, até oito dias antes da eleição, a mesa não tiver recebido a cópia do alista

mento referente á sua secção, poderá qualquer dos membros delia requisitar a referida cópia do 
secretario do govemo municipal, o qual, sob pena de responsabilidade, satisfará immedi-
atamente a requisição. 

(Lei n2 35, art. 42.) 
Art. 20. O presidente do govemo municipal communicará, até 10 de fevereiro próximo 

vindouro, nos Estado ao respectivo presidente ou governador, e no Districto Federal ao Ministro 
do Interior, o nume.'o de secções em que, nos termos dos arts. 38 e seguintes da lei n̂  35, tiver 
sido dividido o municipio ou o Districto Federal, e o numero de eleitores de cada secção. 

§ 12 O presidente ou governador do Estado e o Ministro do Interior, em vista dessas com-
municações (que requisitarão quando faltarem), organisarão um quadro, conforme o modelo an-
nexo, contendo todos os municípios do Estado e todas as freguezias do Districto Federal, bem 
assim, guardada a ordem numérica, o numero de secções de cada municipio e freguezia e o nu
mero de eleitores de cada secção. 

§ 2̂  Desse quadro remetterão, antes do dia da eleição, uma cópia authentica ao presidente 
da respectiva junta apuradora no Estado ou no Districto Federal, e outra ao vice-presidente do 
Senado. 

(Lei n2 347, art R ) 
Art 21. Nos municípios em que, por qualquer motivo, não se houver ainda procedido ás 

diligências recommendadas pelo art 39 da lei n^ 35, os presidentes das commissões municipaes 
cumprirão desde já o que se acha disposto no mesmo artigo. 

(Decreto n^ 1668, art 2 ;̂ decreto n̂  2693, de 27 de novembro de 1897, art. 3^; e decreto n̂  
4177, de 28 de setembro de 1901, art 3̂ .) 

CAPITULOU 

Do Processo Eleitoral 

Art 22. Os membros das mesas eleitoraes reunir-se-hão no dia da eleição, ás 9 horas da 
manhã, no logar designado, e elegendo, á pluralidade de votos, o seu presidente e o secretario, 
aquelle designará, dentre os demais membros, os que devam fazer a chamada dos eleitores, rece
ber as listas e examinar os títulos, lavrando o secretario immediatamente a acta, em livro pró
prio, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presidente do govemo ihiinicipal. 

A eleição começará e terminará no mesmo dia. 
(Lei n̂  35, art 43, primeira parte.) 
Art 23. Proceder-se-ha á eleição sempre que comparecer, ao menos, um dos membros da 

mesa, até ás 10 horas do dia marcado para ella 
Neste caso, o mesario presente convidará dous dos eleitores da secção e com elles elegerá 

os outros, que funccionarão, até ao fim dos trabalhos, sob sua presidência 
§ 1- Si comparecerem dous mesarios, cada um convidará um dos eleitores presentes e os 

quatro elegerão o quinto, que será escolhido a sorte, si houver empate. 
§ 22 Si comparecerem três mesarios, convidará a mesa dous dos eleitores presentes afim 

de occuparem os logares vagos. 
§ 3- Cada eleitor votará na secção em que estiver alistado. Si, porém, até ás 10 horas do 

dia da eleição não comparecer nenhum dos mesarios da secção, os eleitores desta poderão votar 

516 



em outra qualquer , onde seus votos serão tomados em separado e detidos os diplomas até termi
nar a apuração. 

§ 42 Instalada a mesa, terá começo a chamada dos eleitores; pela ordem em que estiverem 
na respectiva cópia do alistamento. 

A falta dessa cópia, porém, não impedirá o recebimento das cédulas dos eleitores que 
comparecerem e exibirem os seus titulos devidamente legalizados. 

§ 5 - 0 eleitor não será admitido a votar sem a apresentar o seu titulo, não podendo, em 
caso algum, exhibido este, lhe ser recusado o voto, nem tomado em separado, excepção dos ca
sos previstos no § 3- deste artigo e no § 5- do art. 25 destas instrucções. 

No dia da eleição, si nenhum dos mesarios houver ainda recebido a cópia do alistamento, 
a eleição se realizará, fazendo-se a chamada por qualquer cópia, que será posteriormente authen-
ticada, ou mesmo, na falta de cópia, se procederá á eleição sem chamada, sendo admitidos a vo
tar todos os eleitores que se apresentarem munitos de seus titulos. 

§ 6̂  Nas secções municipaes em que, por qualquer circumstancia, se não tiver procedido á 
revisão do alistamento, serão admitidos a votar os cidadãos incluídos no alistamento anterior. 

§ 72 O recinto em que estiver a mesa eleitoral será separado do resto da sala por um gradil, 
próximo daquella, para que possam os eleitores presentes fiscalizar de fora do recinto todo o 
processo eleitoral; dentro do recinto e junto aos mesarios estarão os fiscaes dos candidatos. 

§ 8̂  Antes da chamada, as umas serão abertas e mostradas ao eleitorado, para que verifi
que estarem vasias. 

§ 9- O eleitor, logo que tenha depositado na uma três cédulas, manuscriptas ou impressas, 
em invólucros distinctos, uma - para Vice-Presidente da Republica, - uma para deputados - e 
outra para senador, assignará o livro de presença, aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo 
presidente da commissão municipal. 

Na hypothese de paragrapho único do art. 2- destas instrucções, haverá segunda uma, em 
que serão depositadas as cédulas relativas á eleição para preenchimento da outra vaga de sena
dor. 

§ 10. A eleição será por escrutínio secreto. As umas se conservarão fechadas á chave, em-
quanto durar a votação. 

(Lei n̂  426, de 7 de dezembro de 1896, art. 1- e paragraphos; decreto n- 1668, art. 7-, 
§§ 32, 42, 52, 62, S- e 92; e lei n2 35, art. 34, paragrapho único, art. 35, e art. 43, §§ 32, 42, 52, 
62, 82 e 92.) 

Art. 24. Será licito a qualquer eleitor votar por voto descoberto, não podendo a mesa recu-
sar-se a aceital-o. 

Paragrapho único. O voto descoberto será dado apresentando o eleitor, cada uma das elei
ções, duas cédulas, que assignará perante a mesa, uma das quaes será depositada na respectiva 
uma e a outra lhe será restituída, depois de datada e rubricada pela mesa e pelos fiscaes. 

(Lei n2 426, art 82.) 
Art. 25. Terminada a chamada, o presidente fará lavrar um termo de encerramento, em se

guida á assignatura do ultimo eleitor, no qual será declarado o numero de eleitores que houve
rem votado. 

§ 12 O eleitor que comparecer depois de terminada a chamada e antes de se começar a la
vrar o termo de encerramento, no bvro de presença, será admitido a votar. 

Nessa occasião votarão os mesarios que não tiverem seus nomes incluídos na lista da cha
mada, por estarem alistados em outra secção; os eleitores de que trata o § 32 (2- parte) do art. 23 
destas instrucções, e os fiscaes que forem eleitores. 

§ 22 Lavrado o termo de encerramento no livro de presença, passar-se-ha á apuração, pelo 
modo seguinte: aberta a respectiva urna pelo presidente, contará este as cédulas recebidas, e, de-
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pois de annunciar o numero delias, as emmaçará de accordo com os rótulos, recolhendo-as, logo 
após, á mesma uma. A proporção que o presidente da mesa proceder á leitura de cada cédula 
que tirar da uma, passal-a-ha aos mesarios e fiscaes, para fazerem a verificação dos nomes lidos. 
Na apuração observar-se-ha esta ordem: em 1- logar as cédulas relativas á eleição de deputados, 
em seguida as que se referirem a eleição do senador cujo mandato houver terminado, e á do 
Vice-Presidente da Republica, e, finalmente, as da eleição para a outra vaga de senador, quando 
se der este caso. 

§ 3- Embora não se ache fechada por todos os lados alguma cédula, será, não obstante, 
apurada. 

§ 45 As cédulas que tiverem nomes em numero inferior ao que deverem conter serão tam
bém curadas. 

Das que contiverem numero superior serão desprezados os nomes excedentes, guardada a 
ordem em que os mesmos estiverem collocados. 

§ 52 Serão apuradas em separado as cédulas que contiverem alteração por falta, augmento 
ou suppressão de sobrenome ou appelido do cidadão votado, ainda que se refira visivelmente a 
individuo determinado. 

§ 6^ Não serão apuradas as cédulas: 
a) quando contiverem nome riscado ou substituído, declaração contraria á do rotulo, ou 

quando não houver indicação no invólucro; 
b) quando se encotrar mais de uma dentro de um só invólucro, quer sejam escriptas em 

papeis separados, quer uma delias no próprio invólucro. 
§ 72 As cédulas e o invólucro a que se referem os §§ 5- e 6 ,̂ devidamente rubricados pela 

mesa, serão remettidos ao poder competente, com as respectivas actas. 
(Lei n2 35, art. 43, §§ 72, 10, 11, 12 e 13; decreto n̂  1668, art. 7 ;̂ lei n2426, art. l^, § 42, e 

arts. 52 e 10; decreto n̂  2693, art. 11; e decreto n̂  4 177, art. 11.) 
ArL 26. Concluída a votação e depois de lavrado o termo de encerramento no livro de as-

signaturas, a mesa dará aos candidatos, ou aos fiscaes, boletim, que assignará, declarando o nu
mero de eleitores que tiverem comparecido e votado; e, depois da apuração, lhes entregará ou
tro, também assignado por ella, contendo a votação que houver obtido cada um dos candidatos. 

§ l- Os fiscaes passarão recibo de ambos os boletins, no acto da entrega de cada um del-
les, e disto se deverá fazer menção na acta, como também si os fiscaes se recusarem a passar os 
ditos recibos. Estes boletins, com as firmas dos mesarios reconhecidas por tabellião, poderão ser 
apresentadas na apuração geral da eleição, para substituir a acta 

§ 22 O presidente, em seguida, proclamará o reslutado da eleição, pela lista de apuração, 
procedendo a qualquer verificação, si alguma reclamação fôr apresentada por mesario, fiscal ou 
eleitor, e fará lavrar a acta no livro próprio, a qual será assignado pelos mesarios, fiscaes e elei
tores que o quizerem. 

(Lei n2 35, art 43, §§ 15 e 16; lei n^ 426, art 92; decreto n2 2693, art 12; e decreto n2 4177, 
art. 12.) 

Art 27. O candidato poderá apresentar como fiscal, em qualquer secção do município, um 
eleitor de outra secção ou parochía, sendo, na secção que fiscalizar, apurado o seu voto. 

(Lei n2 426, art. 52.) 
Art 28. Poderá ser fiscal ou membro das mesas eletoraes o cidadão brazileiro que tenha as 

condições de elegibilidade, embora não esteja alistado eleitor. 
(Lei n2 426, art 42.) 
Art 29. O officio de nomeação do fiscal poderá ser entregue e este funccíonario em qual

quer estado em que se ache o processo eleitoral. 
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(Lein2 426,art.32.) 
ArL 30. Sob pretexto algum poderão ser recusados os fiscaes apresentados pçlos candida

tos ou por um grupo de 30 eleitores, ao menos, nos termos dos §§ 16 e 17 do art. 43 da lei n- 35, 
de 26 de janeiro de 1892. 

(Lei n2 426, art 62.) 
ArL 31. A recusa dos fiscais, bem como dos mesarios effectivos ou seus supplemtes, na 

falta destes, constituirá nullidade insanável, ficando salvo, neste caso, aos eleitores o direito de 
fazer suas declarações perante os tabelliães e autoridades judiciarias ou votar a descoberto pe
rante a mesa da secção mais próxima. 

(Lei n2 426, art. 72.) 
ArL 32. Na acta da eleição deverão ser transcriptos os nomes dos cidadãos votados, com o 

numero de votos que obtiver cada um, sendo escripto estes em ordem numérica. 
Da mesma acta constará: 
a) o dia da eleição e a hora em que teve começo; 
b) o numero de eleitores que não tiverem comparecidos; 
c) o numero de cédulas recebidas e apuradas promiscuamente, para cada eleição; 
d) o numero das recebidas e apuradas em separado, com declaração dos motivos, os no

mes dos votados e dos eleitores que delias forem portadores; 
e) os nomes dos mesarios que não assignarem a acta, declarando-se o motivo; 
f) os nomes dos cidadãos que assignarem no livro de presença pelos eleitores que o não 

puderem fazer; 
g) todas as occurrencias que se derem no processo da eleição. 
(Lei n2 35, art. 43, § 18; e deaeto n̂  853, de 7 de junho de 1892.) 
ArL 33. Qualquer dos mesarios poderá assignar-se vencido na acta, dando os motivos; no 

caso de não querer a maioria da mesa assignal-a, deverão fazel-os demais mesarios e os fiscaes, 
que convidarão para isso os eletores que o quizerem. 

(Lei n2 35, art. 43, §19.) 
ArL 34. Cada fiscal terá o direito de tirar cópia da acta, subscrevendo-a o presidente e os 

mesarios. 
(Lei n2 35, art. 43, §20.) 
ArL 35. Finda a eleição e lavrada a acta, será esta iinmediatamente transcripta no livro de 

notas do tabellião ou outro qualquer serventuário de justiça ou escrivão ad hoc, nomeado pela 
mesa, o qual dará certidão a quem a pedir. 

§ 1- A transcripção da acta por escrivão ad hoc será feita em livro especial, aberto pelo 
presidente da commissão municipal e rubricado por um dos menbros da minoria. 

§ 2-A distribuição dos tabelliães e serventuários de justiça incumbe ao presidente da com
missão municipal, o que fará publico por edital, com antecedência de dez dias, ao menos. 

§ 32 A transcripção da acta deverá ser assignada pelos membros da mesa, fiscaes e eleito
res presentes que o quizerem. 

(Lei n2 35, art. 43, §20.) 
ArL 36. Qualquer eleitor da secção e bem assim os fiscaes poderão offerecer protestos, 

por escripto, relativamente ao processo da eleição, passando-se recibo ao protestante. 
Estes protesto serão rubricados pela mesa, que, contra-protestando ou não, appensal-os ha 

á cópia da acta que tiver de ser remettida á respectiva junta apuradora. 
(Lei n2 35, art. 43, §21.) 
Art. 37. A mesa funccionará sob a direcção do presidente, a quem cumpre, de accordo com os 

mesarios, resolver as questões que se susitarem, regular a policia no recinto da assembléa, fazendo 
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retirar os que peitubarem a ordem, prendCT os que commetterem crime, lavrar o respectivo auto, 
remettendo immediatamente, com o mesmo auto, o delinquente á autoridade competente. 

Não serão permittidas aos mesarios discussões prolongadas. 
(Lein2 35,arL43, §23.) 
ArL 38. A substituição dos mesarios que faltarem far-se-ha independentemente de aviso 

ou cõmmunicação dos impedidos, desde que constar aos substitutos a falta de qualquer membro 
effectivo. Na falta dos supplentes, os membros presentes nomearão quem os substitua, de accor-
do com estas instruções. 

(Lei n- 35, art 43, § 24, combinado com os arts. 1- e 4̂  da lei n- 426.) 
Art 39. A eleição e apuração não deverão ser interrompidas sob qualquer pretexto. 
(Lei n2 35, art 43, § 25.) 
ArL 40. É expressamente prohibida a presença de força publica dentro do edifício em que 

se proceder a eleição e em suas immediações, sob qualquer fundamento, ainda mesmo á requisi
ção da mesa, para manter a ordem. 

(Lei n2 35, art 43, §26.) 
Art. 41. Si a mesa não acceitar os protestos de que trata o art 36, poderão estes ser lavra

dos no livro de notas do tabellião, dentro de 24 horas após a eleição. 
(Lei n2 35; art 43, §27.) 
Art. 42. Os livros e mais p^)eis concernentes á eleição devem ser remettidos, no prazo de 10 

dias, ao presidente do governo municipal, afim de saem recolhidos ao archivo da Municipalidade. 
(Lei n2 35, art 43, §28.) 
Art 43. Terminada a eleição, a mesa eleitoral fará extrahir seis cópias de acta respectiva e 

das assignaturas dos eleitores no livro de presença, as quaes, depois de assignadas pelos mesa
rios e concertadas por tabellião ou qualquer serventuário de justiça ou escrivão aJ/loc, serão en
viadas: ao vice-presidente do Senado; aos presidentes das juntas apuradoras; ao juiz seccional 
no Estado, ou ao Supremo Tribunal Federal na eleição que tiver logar no Districto Federal; e aos 
secretários da Camará dos Deputados e do Senado. 

§ 1- Nos districtos eleitoraes cujas sedes forem capitães de Estado e no Districto Federal, 
serão extrahidas apenas cinco cópias, visto que ajunta apuradora é a mesma para estas eleições. 

§ 2̂  Ás cópias que tiverem de ser enviadas ao vice-presidente do Senado, aos presidentes 
das juntas apuradoras nas capitães dos Estados e no Districto Federal, e ao juiz seccional no Estado 
ou ao Supremo Tribunal Federal, acompanhará cópia da acta da formação da mesa; devendo a re
messa de todas effectuar-se pelo Correrio, mediante registro, e no prazo máximo de três dias. 

(Lei n2 35, art 43, § 22; decreto n̂  853; decreto n- 1.542, art 17, § 22; decreto legislativo 
n2 184, art 42; combinados com o art 2̂  da Lei n̂  347.) 

Art 44. Não ha incompatibilidade de natureza alguma entre os membros da mesa eleitoral 
ou das juntas apuradoras entre si. 

(Lein2 426, art 11.) 
Art 45. Não é motivo de nullidade ter fiinccionado na mesa eleitoral um dos últimos sup

plentes, tendo comparecido á eleição e votado o mesario effectivo ou algum do primeiros sup
plentes, desde que nenhum destes se tenha apresentado a assumir o seu logar, nem tenha recla
mado a substituição. 

(Lei n2 426, art 12.) 
Art 46. Não é também motivo de nullidade a falta de assignatura ou rubrica de algum dos 

mesarios ou fiscaes, desde que a mesa declare o motivo por que deixaram de fazel-o e não fique 
provado que ella o houvesse obstado. 

(Lei n2 426, art 13.) 

520 



CAPITULO ffl 

Da Apuração da Eleição 

Art. 47. No dia 20 de março próximo futuro, na sala das sessões do governo municipal, 
nas capitães dos Estados para a apuração parcial, em cada Estado, da eleição do Vice-Presidente 
da Republica, para a de senador por Estado, e para a de deputados pelo respectivo districto elei
toral, e nas sedes das outras circumscripções eleitoraes para a de deputados pelos demais distríc-
tos, bem como na do governo municipal do Districto Federal para as três apurações, reunidos o 
presidente do mesmo governo, os cinco membros mais votados e os cinco immediatos ao menos 
votado, proceder-se-ha á apuração dos votos de cada uma das eleições. 

§ 1 - 0 dia, logar e hora para a apuração serão pelo dito presidente annunciados pela im
prensa e por edital affixado na porta do edifício da Municipalidade, com antecedência de três 
dias, ao menos, sendo convidados todos os que devam tomar parte neste trabalho. 

§ 22 A apuração deverá terminar dentro de 20 dias da data do começo dos trabalhos, e se 
fará pelas authenticas recebidas e pelas certidões que forem ^resentadas por qualquer eleitor, 
desde que nenhuma duvida offereçam, lavrando-se, diariamente, uma acta, em que se dirá, em 
resumo, o trabalho feito no dia, designando-se o total da votação de cada cidadão. 

§ 3- As sessões da junta apuradora serão publicas, e os eleitores que comparecerem e os 
fiscaes, em qualquer numero, que forem perante ellas apresentados pelos candidatos, poderão 
assignar as actas. 

§ 42 Installada ajunta, o presidente fr>rá abrir os officios recebidos, e, mandando contar as 
authenticas, designará um dos membros para proceder á leitura, e dividirá por lettras, entre os 
demais, os nomes dos cidadãos votados, para que, com toda a regularidade, se proceda á apura
ção, que será feita em voz alta, guardando-se a ordem estabelecida na parte final do § 2- do art. 
25 destas instrucções. 

§ 52 Não se realizando a reunião da junta no dia marcado, o presidente designará o dia im-
mediato, fazendo publico por edital, que sempre será publicado na imprensa, existindo esta. 

§ 6^ A junta apuradora cabe somente sommar os votos constantes das authenticas, de
vendo, todavia, mencionar na acta qualquer duvida que tenha sobre a organisação de alguma 
mesa de secção eleitoral, bem como, expressamente, os votos obtidos pelos candidatos nes
sa secção. 

Outrosim, deverão ser declarados na acta, além de todas as occurrencias, os motivos pelos 
quaes ajunta for levada a apurar os votos tomados ém separado pelas mesas seccionaes. 

§ 72 Em caso de duplicata, deverá ajunta apurar somente os votos dados na eleição que ti
ver sido feita no logar previamente designado. 

§ 8- A pluralidade relativa dos votos decidirá da eleição de senadores e deputados; no 
caso de empate, considerar-se-ha eleito o mais velho. 

§ 92 Terminada a Eçuração, serão publicados os nomes dos cidadãos votados, na ordem 
numérica dos votos recebidos, e será lavrada a acta, em que se mencionará, em resumo, todo o 
trabalho da apuração, as representações, reclamações ou protestos que forem apresentados pe
rante ajunta ou perante as mesas seccionaes, com declaração dos motivos em que se fundarem. 

§ 10. Si faltarem authenticas de uma ou mais secções eleitoraes e não forem apresentados 
os boletins a que se refere o art. 26 destas instrucções, a junta apuradora das eleições nas capi
tães dos Estados ou no Districto Federal as requisitará do juiz seccional do Estado ou do Supre
mo Tribunal Federal. 

§ 1 1 . 0 procurador da Republica no Districto Federal e o procurador seccional no Estado 
assistirão, como fiscaes, a todo o trabalho da apuração relativa á eleição do Vice-Presidente, e 
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farão, em seguida, um desenvolvido relatório, que remetterão, sob registro do Correio, ao vice-
presidente do Senado. 

§ 12. Da acta geral da apuração serão extrahidas as cópias necessárias, as quaes, depois de 
assignadas pela junta apuradora e pelo procurador da Republica ou procurador seccional, serão 
remettidas, no prazo máximo de três dias e registradas pelo Correio: uma ao Ministro da Justiça 
e Negócios Interiores; uma ao vice-presidente do Senado; uma ao governador ou presidente, nos 
Estados; uma á Secretaria da Camará dos Deputados; uma á do Senado; e uma a cada um dos 
eleitos, deputado ou senador, para lhe servir de diploma. 

A acta da apuração remettida ao vice-presidente do Senado será acompanhada de todas as 
authenticas apuradas. 

Essas cópias poderão ser impressas, devendo, todavia, ser concertadas e assignadas. 
(Lei n2 35, arts. 44 e 45; decreto n̂  1.542, arts. 20 e 21; decreto n̂  168, art. 18; Lei n̂  347, 

art. 32; e decretos legislativos n̂  184, art. 4 ,̂ n̂  620, de 11 de outubro de 1899, e n̂  907, de 17 
de novembro ultimo.) 

Art 48. O processo de apuração da eleição do Vice-Presidente da Republica será regula
do, no Congresso Nacional, pelo respectivo regimento. 

§ 1- Si faltarem authenticas cujo numero de votos possa determinar a eleição de um dos 
candidatos ou a alteração da classificação destes, o Congresso as requisitará, suspendendo os 
trabalhos de apuração, até que seja satisfeita a sua requisição. 

§ 2- Caso não receba essas authenticas, não obstante todas as diligencias empregadas, dará 
por concluída a apuração com os elementos de que dispuzer. 

(Lei n2 347, art 42.) 
ArL 49. Si, na época da apuração das eleições, as camarás ou conselhos do Districto Fede

ral, capitães dos Estados e sedes dos districtos eleitoraes houverem terminado o mandato, e não 
tiverem assumido o exercício de suas fiincções as camarás ou conselhos novamente eleitos, será 
a apuração feita por aquelles, observando-se o que a respeito da organisação da junta apuradora 
prescreve a Lei n̂  35, de 26 de janeiro de 1892. 

(Decreto Legislativo n̂  380 de 22 de agosto de 1896, art. 1̂ , paragrapho único, combina
do com o art. 44 da Lei n̂  35.) 

CAPITULO IV 

Disposições Geraes 

Art. 50. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes são isentos de sello e de 
quaesquer direitos, sendo gratuito o reconhecimento da firma. 

(Lei ns 35, art 56.) 
ArL 51. O trabalho eleitoral prefere a outro qualquer serviço publico, sendo considerado 

feriado o dia das eleições. 
(Lei n2 35, art 57.) 
Art 52. O presidente do governo municipal fornecerá todos os livros necessários para a 

eleição, correndo por conta da União as despezas que fizer com elles e os mais aprestes, na for
ma da lei. 

(Lei n2 35, art 64.) 
Art. 53. As mesas eleitoraes teem competência para lavrar auto de flagrante delicto 

contra o cidadão que votar ou tentar fazel-o com titulo que não lhe pertença, e para appre-
hender o titulo suspeito; devendo livrar-se solto, independentemente de fiança, o delinquen-
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te, logo que estiver lavrado o auto, que será remettido, com as provas do crime, á autoridade 
competente. 

(Lei n2 35, arL 65.) 
ArL 54. Nos Estados em que já se tiver procedido á eleição das mesas eleitoraes na con

formidade das instrucções de 28 de outubro do corrente arino, deverá effectuar-se nova eleição 
de mesas, de accordo com as presentes instrucções. 

Capital Federal, 11 de dezembro de 1902. - Dr. J. J. Seabra. 
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DECRETO N2 917, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1902 

Adia para 18 de fevereiro vindouro as eleições federaes a que se tínlia de 
proceder em 28 do corrente mez. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art l- Ficam adiadas para o dia 18 de fevereiro de 1903 as eleições federaes para a Cama

rá dos Deputados e para a renovação do terço do Senado. 
Art. 2- Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 9 de dezembro de 1902, 142 da Republica. - FRANCISCO DE PAULA 

RODRIGUES ALVES - J. J. Seabra 
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LEI N2 939, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1902 

Reorganisa o Districto Federal e dá outras providencias 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a lei seguinte: 

CAPITULO I 

Disposições Preliminares 
Art. 1- O Conselho Municipal do Districto Federal compor-se-ha de 10 intendentes, um 

dos quaes o presidirá, por eleição de seus pares. 
Paragrapho único. A Capital Federal constituirá um só districto eleitoral. 
Art. 2- É de dous annos improrogaveis a duração do mandato legislativo municipal, que 

terminará a 15 de novembro do segundo anno, qualquer que seja a época da eleição. 
Art. 3- No caso de annuUação da eleição, ou em qualquer outro de força maior que prive o 

Conselho Municipal de se compor ou de se reunir, o Prefeito administrará e governará o distric
to, de accordo com as leis municipaes em vigor. 

Paragr^ho único. Reunido o Conselho, o Prefeito enviar-lhe-ha uma mensagem, infor-
mando-o de todos os actos de sua gestão no período provisório em que tiver administrado o dis
tricto. 

Art. 42 O Conselho Municipal reunir-se-ha duas vezes por anno, em sessões ordinárias, 
sendo uma de 2 de abril a 31 de maio e a outra de 1 de setembro a 31 de outubro, ambas impro
rogaveis. 

Paragrapho único. Poderá, comtudo, ser convocado extraordinariamente o Conselho pelo 
Prefeito Municipal, ou pelo presidente do dito Conselho, precedendo neste caso requerimento 
escripto e fundamentado, pelo menos, de seis de seus membros. 

Art. 5̂  Os intendentes municipais perceberão o subsidio de 40$ diários, durantes as sessõ
es ordinárias. 

Art. 6^ O Prefeito será nomeado por decreto, dentre os cidadãos brazileiros de reconhecida 
competência. 

CAPITULO rv 

Da Eleição Municipal 

SECÇÃO I 

Dos Eleitores Municipaes e das Incompatibilidades 

Art. 28. Terão voto na eleição a que se proceder para constituição do Conselho Municipal 
do Districto Federal somente os cidadãos que forem alistados na forma desta lei. 
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ArL 29. São eleitores municipaes os cidadãos brazileiros no goso dos seus direitos civis e 
políticos, que tiverem um anno de residência, pelo menos, no Districto Federal. 

ArL 30. Prevalecem as incompatibilidades definidas no arL 4^ da Lei n- 85, de 20 de se
tembro de 1892, e no arL 14 da Lei n̂  248, de 15 de dezembro de 1894. 

SECÇÃO n 

Do Alistamento Eleitoral 

ArL 31. O alistamento dos eleitores municipaes será organisado por uma Junta, composta 
de dous juizes do Tribunal Civil e Criminal, sorteados em sessão 10 dias antes da época estabe
lecida, de três pretores também sorteados na mesma occasião e de um dos promotores públicos 
que for designado pelo Ministro da Justiça. 

§ 1- No mesmo acto serão sorteados outros tantos juizes e pretores, que servirão de sup-
plentes na ordem do sorteio. 

§ 2- Presidirá a junta o Juiz sorteado mais antigo do Tribunal Civil e Criminal. 
§ 3- Não haverá incompatibilidade entre os membros da Junta de alistamento. 
§ 4^ Para os effeitos e regularidade do alistamento, será este organisado por districtos mu

nicipais que obedeçam á divisão judiciaria vigente. 
ArL 32. No dia 20 de jançifo será iniciado o alistamento dos eleitores, precedendo editaes 

de convocação com 10 dias de prazo e assignados pelo presidente de Tribunal Civil e Criminal. 
§ 1- A Junta de alistamento funccionará no edificio da Intendência Municipal 60 dias con

secutivos, contados da data de sua installaçãu, em sessões publicas, que se realizarão diariamen
te das 11 horas da manhã ás 4 da tarde. 

§ 2- Não poderá furiccionar a Junta sem que compareça a maioria de seus membros, incor
rendo na multa de 500$ a 1:000$ os que faltarem sem justificação de motivo. A multa será im
posta pelo presidente da Corte de Appellação. 

§ 3- Todas as deliberações da Junta erão tomadas por maioria de votos dos membros pre
sentes. 

§ 42 O presidente será substituído pelo outro juiz do Tribunal Civil e Criminal e, na falta, 
pelo pretor mais antigo dos que comparecerem. 

§ 5- No fim de cada sessão lavrar-se-ha uma acta circumstanciada, contendo todas as reso
luções tomadas pela Junta. 

§ 6^ As actas diárias serão lançadas em livros próprios, abertos, numerados, rubricados e 
encerrados pelo presidente da Junta e pelo outro juiz do Tribunal Civil e Criminal que funccio-
nar no mesmo alistamento. 

§ 7- Os livros e mais objectos necessários ao expediente do alistamento serão fornecidos 
pela Intendência Municipal; competindo ao Prefeito designar funccionarios municipaes em nu
mero sufficiente, mediante requisição do presidente da Junta, para servirem de escripturarios 
nos trabalhos desta. 

ArL 33. Para ser alistado eleitor é preciso que o cidadão prove em requerimento dirigido á 
Junta: 

I. Que é maior de 21 annos, servindo de prova a certidão de idade ou documento que a 
suppra nos termos da lei. 

II. Que tem o domicilio de um anno no Districto Federal, servindo de prova attestado de 
autoridade judiciaria ou de delegado de policia. 

in. Que sabe ler e escrever, servindo de prova o reconhecimento da lettra e firma do re
querimento por notário publico; ou pela própria Junta, no caso do comparecimento pessoal do 
requerente. 
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ArL 34. Nenhum requerimento será recebido sem que delle conste o nome por extenso, a 
idade, a filiação, o Estado natal, a profissão e o distrícto municipal de residência do requerente. 

§ 1- Ao requerente se dará recibo do requerimento com expressa declaração do numero 
dos documentos e da natureza destes. 

§ 2- Os requerimentos recebidos serão impreterivelmente despachados dentro do prazo de 
48 horas. 

§ 3^ Os despachos serão assignados pela Junta e delles não se negará certidão a qualquer 
cidadão que a requeira. 

§ Ar Até o quadragésimo dia do prazo designado para seu funccionamento, a Junta recebe
rá documentos para completar a prova exigida 

Art. 35. Terminados os trabalhos do alistamento, será este lançado, por ordem alphabetica 
e por districtos municipaes, em livros regularizados nos termos do art. 32, § 6̂ , e assignados 
pela Junta. 

ArL 36. A relação nominal dos alistados será publicada no Diário Official e, conjuncta-
mente, a relação dos requerimentos indeferidos. 

Art. 37. Terminados definitivamente todos os trabalhos do alistamento, a Junta remetterá á 
secretaria do Tribunal Civil e Criminal os livros, requerimentos e mais papeis que tiverem servi
do para os referidos trabalhos. 

SECÇÃOm 

Dos Recursos 

Art. 38. Das decisões da Junta de alistamento haverá recurso, no effeito devolutivo, para a 
Camará Criminal da Corte de Appellação. 

ArL 39. No caso de inclusão indevida do eleitor, o recurso será interposto por qualquer ci
dadão com as qualidades de eleitor municipal; e somente pelo prejudicado, no caso de não in
clusão ou exclusão do alistamento. 

§ 1- O prazo para interposição do recurso será de 10 dias, contados da publicação do alis
tamento no Diário Official. 

§ 2- O recurso será inteiposto por um requerimento ao presidente da Junta, que o mandará 
incontinente autoar e tomar por termo no próprio requerimento. 

§ 32 Funccionarão nos recursos eleitoraes um ou mais escrivães designados pelo juiz pre
sidente da Junta. 

§ 42 No prazo improrogavel de 24 horas o recorrente poderá arrazoar o recurso, instruin-
do-o com os documentos que entender a bem de seus direitos. 

§ 52 Decorrido esse prazo, com as razões ou sem ellas, o escrivão fará os autos conclusos 
ao juiz presidente da Junta, que os mandará incontinente subir á superior instancia. 

§ 62 Apresentados os autos de recurso na Secretaria da Corte de Appellação, serão distri-
buidos ao juiz a quem conpetir, e julgados na primeira sessão da Camará Criminal, depois de 
relatados em mesa 

§ 72 Provido o recurso, será devolvido ao juiz presidente da Junta, o qual fará contemplar 
no alistamento o eleitcH* recorrente, a quem expedirá o respectivo titulo, na conformidade desta lei. 

SECÇÃO IV 

Dos Títulos de Eleitores 

ArL 40. Trinta dias depois de terminado o prazo do alistamento, serão extrahidos na secre
taria do Tribunal Civil e Criminal, pelos íiinccionarios do Conselho que tiverem servido na Jun
ta do alistamento, os titulos dos eleitores alistados. 
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§ l- Esses titulos serão fornecidos pela Intendência Municipal e assignados pelo presiden
te da junta e pelo promotor publico que houver servido no alistamento; e deverão conter, além 
da indicação do distrícto, o nome, a idade, a filiação, o estado, a profissão e o numero e a data 
de alistamento. 

§2 -0 presidente da Junta convidará por edital os eleitores comprehendidos no alistamen
to para irem receber os seus titulos dentro de 40 dias, na secretaria do Tribunal, desde as 11 ho
ras da manhã até as 3 da tarde. 

§ 32 Os titulos serão entregues aos próprios eleitores, os quaes os assignarão á margem, na 
presença do juiz presidente da Junta; em livro especial passarão recibo com sua assignatura. 

§ 42 Quando for duvidosa a identidade do cidadão que reclame o titulo, o juiz presidente 
da Junta exigirá que o mesmo cidadão apresente atesttado de identidade de pessoa, passado por 
qualquCT autoridade judiciaria ou delegado de policia, comtanto que a letra e a firma do attesta-
do sejam reconhecidas por tabellião. 

§ 52 Os titulos dos eleitores, que os não tiverem procurado dentre do prazo designado para 
sua entrega, ficarão archivados na secretaria do Tribunal, afim de serem entregues quando soli
citados pelos próprios eleitores, saLsfeita por estes a exigência do paragrapho anterior. 

§ 6̂  No caso de perda do titulo, poderá o eleitor requerer ao presidente da junta novo titu
lo, á vista da justificação daquella perda, com citação do promotor publico que funccionou na 
junta e certidão do alistamneto. O despacho será proferido no prazo de 48 horas e, si fôr negati
vo, delle caberá recurso para o presidente da Camará Criminal da Corte de Appellação. 

§ 7- No mesmo titutlo e no respectivo talão se fará declaração expressa da circumstancia 
de ser segunda via e do motivo pelo qual foi passada. 

§ 8̂  Do mesmo modo se procederá quando se passar novo titulo, no caso de verificar-se 
erro no primeiro. 

SECÇÃO V 

Da Revisão 

Art 41. No dia 1 de agosto de 1904 e de então em deante, no mesmo dia e de dous em 
dous annos, proceder-se-ha á revisão do alistamento geral dos eleitores municipaes no Distrícto 
Federal, somente para os seguintes fins: 

I. De serem eliminados os eleitores que tiverem fallecido ou mudado de domicilio para 
fora do Disctríto Federal e os que incidirem no dispositivo do art. 71 da Constituição. 

n. De serem incluídos no dito alistamento os cidadãos que, de conformidade com esta lei, 
tiverem adquirido a qualidade de eleitores. 

Art. 42. A eliminação do eleitor terá logar somente nos seguintes casos: 
I. De morte, á vista da certidião de óbito. 
n. De mudança do domicilio para fora do Distrícto Federal, em virtude de requerímento 

do proprío eleitor ou de informação ducumentada, do promotor publico que funccionar no alis
tamento, precedendo, neste caso, editaes com prazo de 10 dias. 

m. No de perda ou suspensão dos direitos de cidadão brazileiro, mediante requerímento 
devidamente instruído do promotor publico. 

Art 43. A junta revisora será organisada nos termos do art. 31 e funccionará das 11 horas 
da manhã ás 3 da tarde, durante 30 dias consecutivos. 

Art 44. Das decisões da Junta cabe o recurso do art 38. 
Art 45. As alterações que se fizerem no alistamento geral, em virtude da revisão, serão 

inscríptas em livros próprios, nos tomos do art. 35. 
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SECÇÃO VI 

Das Eleições 

Art. 46. A eleição de intendentes municipaes effectuar-se-ha no ultimo domingo do mez 
de outubro do anno em que terminar o mandato do Conselho. 

SECÇÃO vn 

Do Processo Eleitoral 

Art. 47. A eleição municipal se fará em cada districto por secções de 250 eleitores, no má
ximo, e 50, no minimo. 

ArL 48. Vinte dias antes do designado para a eleição reunir-se-ha, no edifício do Conselho 
Municipal, uma Junta composta do presidente do Tribunal Civil e Criminal e de dous juizes sor
teados dentre todos os juizes do memso Tribunal, e dividirá o Districto Federal em secções elei-
toraes, designando conjunctamente os edificos públicos onde devam ftinccionar as mesas e ele
gendo para cada uma delias cinco eleitores, dos quaes um expressamente para presidente e os 
respectivos supplentes, em numero igual. 

§ 1- Essas nomeações e designações serão publicadas por edital no prazo de 10 dias antes 
da eleição e communicadas aos mesarios eleitos, ao Conselho Municipal, ou ao Prefeito, si o 
Conselho não estiver reunido. 

§ 2- Os mesarios e supplentes exercerão as suas fiincções nas eleições municipaes a que se 
proceder dentro do periodo de dous annos. 

Art. 49. Todos os livros necessários á eleição serão abertos, numerados, rubricados e en
cerrados pelo presidente do Tribunal Civil e Criminal. 

§ \- Preenchida essa formalidade, o presidente do Tribunal Civil e Criminal fará remessa, 
aos presidentes das mesas eleitoraes, dos livros e cópias do alistamento, que serão extrahidas pe
los funccionarios da Intendência e rubricados em todas as folhas pelo mesmo presidente. 

§ 22 A remessa dos livros e cópias do alistamento, devidamente encerrados e lacrados, 
será feita por intermédio de officiaes de justiça das Pretorias, os quaes exigirão recibo em dupli
cata, um para salvaguarda de sua respnsabilidade e o outro para ser entregue ao respectivo pre
tor e archivado em cartório. 

Art 50. Os cidadãos que devem constituir as mesas eleitoraes, não podendo comparecer 
por qualquer motivo, deverão participar em tempo o seu impedimento a seus supplentes, sob 
pena de multa de 1:000$ a 2:000$, imposta pelo presidente do Tribunal Civil e Criminal. 

Art. 51. Os trabalhos eleitoraes começarão ás 10 horas da manhã, depois de reunida a 
mesa, que deve ser instalada no mesmo dia ás 9 horas da manhã. 

Art. 52. A votação não será encerrada antes das 2 horas da tarde. A furacão de votos e a 
confecção da acta poderão prolongar-se o tempo necessário para a conclusão dos trabalhos que 
não serão interrompidos. 

Art 53. No dia da eleição, os membros da mesa eleitoral que faltarem serão substituídos 
pelos supplentes eleitos e na ordem de votação, excluídos aquelles de fiinccionarem na eleição a 
que se estiver procedendo. 

Paragr^ho único. O presidente será substituído pelo mesario que for eleito pela maioria 
dos nKmbros presentes, incorrendo na multa do art. 50 quando faltar sem prévia communicação 
a qualquer dos mesarios. 

Art. 54. Na eleição para intendentes ao Conselho Municipal cada eleitor votará em um só 
nome, considerando-se eleitos os 10 candidatos que obtiverem maioria relativa de votos em todo 
o Districto Federal. 
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§ 1 - 0 voto será escripto ou impresso em qualquer papel e a cédula fechada de todos os la
dos. 

§ 2- Depois de lançar a cédula na uma, o eleitor assignará o seu nome em um livro para 
esse fim destinado e legalizado nos termos do art. 49. 

É vedada a assiguatura por outrem do nome do eleitor no livro de presença, sob protexto de 
moléstia ou outro qualquer, sendo considerado ausente o eleitor que não puder lançar o seu nome. 

§ 3- Nenhum eleitor será admittido a votar sem apresentar o seu titulo, nem poderá ser re
cusado o voto do que exhibir o dito titulo, não competindo á mesa entrar no conhecimento da 
identidade de pessoa do eleitor em qualquer desses casos. 

Si, porém, a mesa reconhecer que é falso o titulo apresentado ou que pertence a eleitor 
cuja ausência ou fallecimento seja notório, ou si houver reclamação de outro eleitor que declare 
pertencer-lhe o titulo, apresentando certidão de seu alistamento, a mesa tomará em separado o 
voto do portador do titulo, e assim também o do reclamente, si exhibir novo titulo expedido nos 
termos desta lei, afim de ser examinada a questão em Juizo comfietente. Os titulos serão appre-
hendidos. 

Art. 55. O eleitor só poderá votar na secção em que tiver sido alistado ou naquella de cuja 
mesa fizer parte. 

ArL 56. Quando na véspera ou, não sendo possível, no dia da eleição até á hora marcada 
para o começo dos trabalhos não se puder installar a mesa eleitoral, não haverá eleição na sec
ção respectiva 

Paragrapho único. Deixará também de haver eleição na secção onde por qualquer outro 
motivo a mesma eleição não puder ser feita no dia próprio. 

Art. 57. Os eleitores de uma secção que forem privados do exercido do voto, por não se 
ter reunido a mesa eleitoral, poderão votar a descoberto na secção mais próxima 

Art. 58. É permittido a qualquer eleitor votar a descoberto, não podendo a mesa recusar o 
voto assim formulado. 

Paragrapho único. O voto descoberto será dado apresentando o eleitor duas cédulas, que 
assignará perante a mesa, uma das quais será depositada na uma e a outra lhe será restituída de
pois de datada e rubricada pela mesa e pelos fiscaes que comparecerem. 

Art. 59. É expressamente prohibida a presença de força publica dentro do edifício em que 
se proceder á eleição, ainda mesmo á requisição da mesa para manter a ordem. 

SECÇÃO v m 

Da Apuração 

ArL 60. A apuração da eleição municipal será feita 10 dias depois pelos pretores reunidos 
em Junta, sob a presidência do que para esse fim for eleito pelos seus pares, por maioria relativa 
de votos. 

Art. 61. A Junta de pretores constituída para os trabalhos da apuração não poderá, sob 
qualquer pretexto, adiar ou interromper os seus trabalhos, que serão em dias consecutivos, 
sob pena de multa de 500$ a 1:000$, além da responsabilidade criminal. 

Paragrapho único. A multa será imposta pelo presidente da Corte de Appellação. 
Art. 62. No caso de morte, renuncia, escusa ou mudança de domicilio para fora do Distric-

to Federal de algum membro do Conselho Municipal, proceder-se-ha á eleição para preenchi
mento da vaga 

§ l- Em qualquer dos casos mencionados o presidente do Conselho é obrigado, sob pena 
de responsabilidade criminal, a mandar proceder a nova eleição, dentro do prazo de 60 dias, fa
zendo as devidas communicações. 
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§ 2- Deixando o presidente do Conselho de cumprir esse dever legal, o Ministro do Inte
rior designará o dia da eleição. 

Art. 63. Os membros do Conselho Municipal só poderão ser reeleitos dous annos de
pois de findar o biennio em que tiverem servido (Decr. n- 543, de 1898, arL 4^). 

SECÇÃO DC 

Das NuOidades 

Art. 64. É nulla: 
§ 1- A eleição feita em dias differentes dos designados ou que não tenha sido designado 

pelo poder competente. 
§ 22 A eleição feita em horas differentes das detenninadas nesta lei. 
§ 3- A eleição que effectuar-se em logar diverso do previamente designado. 
§ 42 A eleição que tiver logar perante mesa organisada de modo contrario ás determinaçõ

es desta lei. 
§ 52 A eleição em que forem recebidos englobadamente votos que, nos termos desta lei, 

deviam ser tomados em separado. 
§ 6^ A eleição em que se recusar receber votos que possam influir sobre o resultado delia. 
§ 72 A eleição contra a qual houver prova de fraude que prejudique o seu verdadeiro resul

tado. 
§ 82 A eleição em que forem recusados os fiscaes legalmente nomeados. 

SECÇÃO X 

Verificação de Poderes 

ArL 65. Ao Conselho Municipal que for eleito compete a verificação dos poderes de seus 
membros. 

Paragrapho único. O Conselho Municipal, sempre que, na verificação de poderes de seus 
membros, annullar uma eleição sob qualquer fiindamento, resultando desse acto ficar o candida
to diplomado inferior em números de votos a qualquer outro não diplomado, mandará proceder 
a nova eleição para preencher a vaga ou vagas resultantes das nullidades, prevalecendo, entre
tanto, as eleições dos outros candidatos. 

SECÇÃO XI 

Disposições Geraes 

Art. 66. Fica em pleno vigOT para a eleição municipal a parte penal da Lei n^ 35, de 26 de 
janeiro de 1892. 

Art. 67. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes são isentos de sello, custas e 
direitos. 

Art. 68. O trabalho eleitoral prefere a qualquer outro serviço publico, sendo considerado 
feriado o dia da eleição municipal. 

ArL 69. O Poder Executivo, no regulamento que expedir para execução desta lei, consoli
dará, no que for ^pUcavel ao processo eleitoral, fiscalização e apuração da eleição, os dispositi
vos das Leis n̂ *. 85, de 20 de setembro de 1892, 35, de 26 de janeiro do mesmo anno, e 426, de 
7 de dezembro de 1896. 
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CAPITULO V 

Disposições Transitórias 

ArL 1- Cessarão as funcções do actual Conselho interino da data da publicação desta lei. 
Art. 22 A eleição para o futuro Conselho Municipal será feita cento e oitenta (180) dias de

pois da publicação da presente lei. 
Paragrapho único. Durante esse período o Prefeito administrará e govemará o Districto 

Federal com plenitude de poderes, excq)to o de crear e elevar impostos. 
ArL 32 O primeiro Conselho Municipal eleito em consequência desta lei terminará o man

dato no dia 15 de novembro de 1904. 

Art 7- Nas eleições federaes designados para 18 de fevereiro de 1903, a attribuição de no
mear as mesas eleitoraes no Districto Feda'al, dividil-o em secções e indicar os edifícios públi
cos em que se realizem as eleições, será exercida por uma Junta composta do juiz seccional, 
como presidente, do juiz substituto seccional, e do procurador seccional da Republica. 

§ 1- A essa Junta, que se reunirá no edifício onde fiincciona o Juizo Seccional, competirá 
igualmente, observadas as disposições da Lei n̂  35, de 26 de janeiro de 1892: 

I. Abrir, numerar, rubricar e encerrar todos os livros e pejeis destinados ao processo elei
toral e remettel-os aos presidentes das mesas, com a devida antecedência. 

n. Mandar extrahir cópias do alistamento por fiinccionarios do Conselho Municipal, as 
quaes, depois de numeradas e rublicadas, serão transmittidas, conjuctamente com os livros, aos 
presidentes das mesas eleitoraes. 

m. Proceder á apuração das eleições, expedindo os respectivos diplomas aos candidatos 
que obtiverem maioria de votos. 

§ 2- As authenticas exigidas pelo art 43, § 22, da Lei n̂  35, de 1892, serão remettidas ao 
juiz seccional, 48 horas após as eleições. 

§ 3- Os livros que tiv^em servido no processo eleitoral serão remettidos á secretaria da 
Camará dos Deputados. 

§ 42 As mesas eleitoraes exigirão recibos da entrega de todos os documentos referidos. 
§ 52 O expediente para o serviço eleitoral será fornecido, com a devida antecedência, pela 

Secretaria do Ministério do Interior; sendo os livros remettidos ao Juizo Seccional, 30 dias antes 
das eleições. 

§ 6̂  As funcções da Junta e das mesas eleitoraes cessam com a posse do Conselho Muni
cipal, que exercerá, então, as attribuições politicas estabelecidas na Lei n̂  35, de 1892, desde 
que tenha de effectuar-se alguma eleição federal. 

Art 8- Revogam-se as disposições em contrario. 
Coitai Federal, 29 de dezembro de 1902, 14̂  da Republica. - FRANCISCO DE PAULA 

RODRIGUES ALVES-J. J. Seabra. 

534 



CENTRO GRAHCO DO SENADO FEDERAL 
Praça dos Três Poderes, s/n̂  - CEP 70160-900 

Brasília - Distrito Federal 





f 


