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.PARECER 

DA 

Commis&~o de constituição e diplomacia sobre as eleições da 1n·ov 
de S. Paulo. 

A' commissiio de constituição Í'ornm presentes U111 frívolo pretexto, n morte de ou~~ 
as actas, documentos c outros papeis concernentes foi motivo bastante Jlara um desscs-fnnccio 
:i eleição a que se mandou proceder na província allerar o prazo da e eiçiio priníaria, cujo 
de S. Paulo,a 5 de Agosto do anno passado, afim e.~tava lixado e em época que distava ainda 
de se preencher as vagas de senador pela mesma de um mez dn abertura da segunda. va1 
província, abertas pelo !allecimento do llarqucz Callccessc _terccir~<'·;cnador, no entender 
ile S. Vicente. n i9 de Fovereiro de 1878, c do presidi',.:"' · i\·o haveria para outro 
Visconde de Cnravellas, a !8 de Abril do mesmo .:r· · ~:iii ~/ 
anno; o bem assim as cartas imperines de 9. • .v•d de S. Paulo corrernm as 4 
Dezembro donnno referido, nomeando ··.,.~-·•t!S . . 1círmn e niio sabe a commissão 
os conselheiros JoãO da Silva C.,rr:i"' .... ; .. ~~ ooni_... ~-_,,,., menoscniJo da lei. 
tacio de Andrndn c Silva, cidail~ontemplildcs· Fallecendo o llarquez de S. Vicente n 
na lista se~tupln, sujei!fu, ;._, ..,.:uil~n de Sua lia· Fevereiro do nono passado, o presidente d 
~estado o lm(Jerador,~ -=.':' ... ..: •• ércicio do poder mo- nado communicou o succedido, em ~6 do n 
aerador. -~.;....' mez, no presidente d:~quella r•ro\·inci:~. 

Antes de relatâ'roqne fez, medi:mte um exame No dia i. 0 de l\larco seguinte, respondeu4 
detido e minucioso, como nclamnm eleições de sidente declurando-quo opportunamentl' se 
tan~· importnncin e pertin~mente disputadas, daria procedtr á tll'icão para premchitnnl . 

• -:sfím de verificar a legttimidade da nomeação de ca!Ja, nos termos da Jêi. Entendeu-se oopJ 
cada um dos cidadãos escolhidos, n commissão name11te do presidente de S. Paulo na ncc 
julga dever chamar desde logo a ;altençiio do n mais benovoln, e que a eleição se Caria d 
senado para tres questões. que interessam :is da orbita legal e prazo fixado. 
eleiçõe~ especiaes d_csta provinci:~, c necessitam de lias decorreram dons mezes e o oppor. 
coaventente soluçao. mertte do presidente ainda não era che!!'lldo ntt 

Primeira questão. 
Na província de S. Paulo deu-se violn~iio se

melhante :i que teve Jogar na província un Da
hin, quanto :i época em que se devera proceder 

• ãs eletções especiaes; c si não é de maior no 
menos tem igual importancia c gr:IVidade .. A re
forma eleitOrdl de i87li fez todo O empenho por 
rurast.,r das mãos do J:'O\'erno o arbítrio de de
morar ou ad1:1r eleições de senador, mas os pre
sidentes de província, o quc;..JU~nca se cogitou, 
julgaram-se de posse desse n~io. · 

passados mais noie dia,., rnllecêra oÜtro'seJ 
pel:1 mesma provincin, o Visconde de Cara1 
( ~8 de Abril ), razendo-~e n 29 seguinte a . 
mnnicnção ofllcial ao presidente da provinci 
Córma da lei. Desta Tez a sua resposta ni 
tez esperar, e em officio do L o de ll11io decl 
-que !õra designado o dia S de Agosto pro 
vindouro para :1 eleitão do cloitores espe 
:~fim de preencher-se tanto essa como:~ va~~ 
:xndn pelo senador Marquez do S. VicentE 

Port:tnto, faltava para trcs mezes npen:lS o e5 
de U. dias I 



2 Al\"NAES DO SENADO. 

O qur•, !•t•i~, cm!Jr.rg-:ira, ou ·JJoclia ter emlwr
!!:do o !lr·Sr!illfJt.'nlh) da lei, no ia l. o de llnrço "! 
~ ::\iio h:11·i:•, felizmente, nactuclla época cm tnl 
provinci;r. pe:<lc, ;ecc:t, inund:Jçiio, ou im·asiio 
inimig:•, <JU outra qualquer ignotn (orça m~ior 
•LUC o izu; .. •rJi,se. T;unl.Jcm nii<J se podcl'ia prc:m· 
mir ordr.•m •lo g-co\'<'1'110 p:tl'n css:t demora cm 
raziío •lo _:.:1'.:11·e e>t::do do ~auuc do segundo fi. 
n~do, (IOI'•í''''lltr-. •!~te infausto ~c;;ntc~inwnto 
:tinJa ez:r lll Ui L'\'o·DIU:tl. 

qualfloer das corporarües que constituem :1 as· 
scmhléa geral lcgzslati\·a. • 

hto posto, niio võ a commiss5o direito p:tra 
o ministcrio do Impcrio, que j:i tinha inva.· 
dido c cx:wtor:•Lio o poder judiciario, nn qucs· 
tão tola clci•:iio da munícipaJidnuc de S:11Jtos, na 
mesma pruvincia de S. Paulo, conlirm:mdo um 
attentndo do mesmo presidente suprndtado,-prc· 
kndcr nlcanç:u· illeutico resultado nn vcríficnçã'o 
de flOdercs, toz·n:~ndo as c:unar:ts Jcgisl:•th•as 
comt•liC('S do mesmo ~rocedimcnro. E dr: m:rí:<, o que tinha com cs'e aconteci· 

n:cnto :r . IL·ir;:i" pr·iuwria flliC se devera nwz·c:tr 
c:m coll:'e<Jíl•:uda Ll:t pz•imeira Ya;.::t? Ainrla CJUe 
não che;,"'''' a !.·mpo !la JII'Íilleir:t cld~li!J o 
pret·nc:: il:l•'lllu eh · ··;;un!la rai::t IWZ'a jll'otluzir :t 
lista ~C\ tu zo!:r, li IJU<: li:J h)'lllllhl'St) :<e 11~0 deu, 
nJUÍ fncil o·J',ll!ri\'a I'CIInÍ:io dos col!cgÍOS,C a lei 11~0 
,;cria m:d: cr::::• \',·Z tlesolJcdcddn, c: zzcm s:Jcrífi
~:~dn~ a~· ~-~oir:••:;;•!S d:: ref.JI'ill:l eldtur:il, l:a\'Í:I 
)l)tiCO tl':rll•" i'ut:rda. 

Hou\'1•, ; ... ;,, n•~i:-: uma offims:1 :í lei, um 
:diaml'n •·• ii:. ·c-:d ,•: clcsncccssnrio. Seria a tlumorn 
• receio tlü;, 1· ,·"J. ·r·~c a nora cleiç:io com a rz uali · 
ie;,~iio ,]e :-;ic :• ::\i:o ,:c deve Jll'o:sumir. 

:lli!S ::··•i.· , .. -'"• o al.Ju~o S<'ri:: iutolcr:an:l, o 
'[,:u.:o ou .:~·nlt•r;t u1ui l,jng-o.~ .. \. c!cj,:~~.o, .al'czar 
c t:io t•,;.:r~acl:•, ;'l'Z·~L·, IJO ~era!, com a rzuali· 
cação d,--urtdll· :ruu,"J. · 
l'orrant •• , .!;.,a <!··:"ig-nnçiio uc:; de Agosto se 

iio fez dr: N•nf.,:·lllidarlc eom o precci:o legal, 
H' is,:o rj':L' '' (•l':ll•Hir' l!'o'S lllCZ•:,; f,,j llftrn{laSsndo, 
;is é c••:Jb!o cl<• din cm r1uc os prr~itlcntc> de 
·orinci:; i:uw;er•·IIJ rccniJillO a colJJIIIUnicaçlio 
!c~. , :r d" l~r·_·..,L!cnll! do ~cn:ulo, ou, na fnlln, 
lngo\·e, ···o:rrt. :!. ~ 21. n.2 elo decreto n. 2Gi:i, 

:20 cll' flutq, o!c 18i;)). 
Ncst:•s r: l'~!::nst:rn · s :1 commiss5o Yoi-sc con
·an;.:itl:o :: pl'ó ':<H' :oo scn~l\!jU•! ~c recommcndc 

;.:ol'l'!':ln :r ':· . .-.poasa!JHitlai!cr criminnl do cx
)Sid"nte u.:. ;oro.•;incia d~J~:: J'·niTn. Jwr:~nlo o 
·n;>eten:.: rn:,unal, tendo .,,_::., ·• i2$ 

lei n. ::s:. de 19 de J.go,, 
. 2. • ~ 21 n. 2 do docrclo z:. :~~" 
tubro de 18i:;. 

~eyumla IJW'Sitio. 

égund•· o nlt'sm·• decreto d•! 20 de Outubro de 
!i, no :o ri. I. ;; 18, acompanlwndo o principio 
belcl'iolü n~ ld n. :JSi, de i!J ue Agosto ilc 

!;, :u·t. ::8. ~' IJIIc>t_õe~ de tJUaliflc:tQ~O de \"O· 
e,; füram cünfin!las as Juntas (onrochwes c mu· 
pne~ o:-om recurso :oo poder jurlicinrio, c 
: tlcd~ü<·~ ;:i o i!Tc\'Ogavo~i;;, c ~em dr~pcndcncia 
utru qu:drfUr.•r podcz·. X:io lw pnra essas de· 
'S um~ t .. rceir:o instancin, c nem conviri:1. 
IC):i:'!ndoz· por r'St" prinCifJÍO fJUÍZ desinte
•1' o corpo :.~;:isl:Jtivo desses cuid:rdos, a 
:1 >U:t o:·.:nniznrão se nlio prcst:~, p:1r.1 com 
firmeza c s.~g-ur:mra. poder cslG resolver 

•s que•:;:;,., qu•: mui!Ô intcrcssam á verifica· 
lc f•t•den·s. 
dircilu •JUC tem cada uma das camm·:ts, 
•da no :rrt. :!1 !la constituit;:i•o n:Js pala\'rns 
•ri{ica•·tTo dos poderes de seus 111t'lllbros- niio 
i:tl e:o.;ii:n•ãeo, •rue poss.1 cada uma dellas so
!r·~r.· :is lei,., c dominar os outros poueres 
ztuJdos. 

\·cl'ilicaz· poderes u examin:•r si o processo 
elcitoz·nl, eonslituitlo por lei, foi rc:;uL1rliJCDIC 
cxccut:••!o. N:ul:l mais c n:1tla menos. O processo 
d:• qualitic:u;iio fui contiarlo pot·Ici :is junt:~s pa· 
roclli:.es c municipa•:s c tamlJem no poder judi· 
ciario; cstal,clcct·udo·se p:.r·• este fim os nccess:~
rios rcl·ursus. Os verificadores das clciçõc..; tt!m 
de sulomc·lter·sc :is dcci~ücs jutliciaz·ias; fJUC slio 
actos lcg:ICs, c s•imcntc rcsponsa\·ci~ os seus au
tores pelos tr:unítes na lei lixados. • 

O ex-111inistro do impcrio, ali:ís interessado na 
ultima elci!,':io !la 111'orincín de S. 1'uulo, di
zendo-se ''l'oi:ulo no avi!'O n .. 49.:!, dL' 2! do 
A;:osto dt! 18iü, que aponns intcrl'rcta dontri· 
JJ:Jimc:rte o ;11'!. 1.",~ 18 do decreto c;;islativo de 
20 de Outubro ele lRiS, dccl:mmdo •JUC d:~s de· 
cisüe..; elos juizes de dirdto soiJrc I(Ualilicaçõcs 
~óm<·ntc caiJc recurso p:~ra a relat;:io do districto, 
no caso de cxclus~o; niío duvidou dct.!rminar 
ao prcsiclcnrc dattucll:• pi'o\·inci:r que lizc;sc com 
que nas mesns parochiacs se admittis~o a \'•Jiar, 
posto que .cm scp:•rado, os cidndãos lii'O\'idos cm 
recurso pelos juizes de dirci:o, rJue houvessem 
sido cxcluidos peJo tribunal da relaç5o. 

E acrescenta: 
• Só por csl.'l f6rma o podr.r lcgi~I:ttivo :;era!, 

unico competente p:1rn resolver a duvid:1 que 
suscita o procedimento daquclle tribunal, po· 
dr:r:i devid:.awntc aprccial·:J, decidindo, quando 
.vcrific:lr os podcrl's do seus membros, si aqucllcs 
. '" •levem ou niio ser contndos .• 

Qu.,,__ '•ler lcgislarivo gr:ral é o compt.!lcntc 
• ., inti!fj . ~ aullwnticamentc um:~ dispo· 
siç:w·:Ic lei, nlz•;, .., por certo porá cm questao; 
mas que o JlOssa l:.~ -·•1:: um:~ das canwras, 
qunnuo \'ez·ilicn o:> poo... de seus membros, 
é o que parece cstr:mho à ~ ... -:~.ncia do direito, 
e ;i vcrclatleir:. hcrmcneuticn juri(}ica.. Qualquer 
das cnm:tr:u·, neste c:~so, inrcrpret;~ria iluntrinal· 
monte, como fcz o tribunal da rcl;,çlio •lc 
S. Paulo, c o mesmo ministcrio quando cxped~u 
o avbo n. -i92, de ::!1 de ~\.'•os to J:i citado. 

Accrc;co que as listas il11s cidadãos JlrO\'idos 
pelus Juizes de direito, c excluídos pela rolarão, 
niio tmlHilll os caracteres de Ycrd:tdcira qualill
c:<~iio, cumo :1 lei requer no art. 2i das in· 
strurçõcs ; t•rão simples li~tas de nomes,. sem 
dcclara~ão de i!laue, cst:tdo, profis~ão e resi· 
dencia,circumstancias indisponsaveis para llrmar 
c conhecer a identidade do mdiviuuo ·que se quer 
qualillcnr. · 

'l.1n to, o IJU•' cad:t poder obti'\"cr da lei, níio 
;:eo!J ne:rhum pretexto, ser desmnnc.llatlo 

podr.·r r.•:o.:i•emivo c menos r•or um:~ ou por 

Ora si as mesas parochiacs não podiam con· 
seguir esse desitleratwn, como podcr.i fazei-o 
qu:llqucr d:ts c:~maras legislati\·as sem menos· 
presar-se? 

Como saber si taos e tnes indiV"ido.os providos 
JlClo juiz de direito, cm umn lista núa, e resi· 
dentes no interior c mesmo na capital da pro-
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AN NEXO. 3 

vincln.de S. Poulo, são os idcnlicos, afim de 
lhes aproveitar o direito ao sufl'ragio 1 

Póde-su negar ao tribunal da rel:t(;iio o di· 
reito de rcform:~r o despacho do juiz de direito 
quando niio exclue o cidndiio d:t IJU:tlillral!iio, o 
que é duvidoso cxnmin:tdo o dispositivo dá lei; 
mas o actc cm si foi mornlisarlor. 

Portanto, o ex-ministro do im•1crio execden-sc, 
cxorbilou tjUnndo aconselhou e impoz no prcsi· 
dcnlc da provinci:J de S. l':mlo o cumprimt•nto 
de sem .. lhanto ordem, rurd:~da cm falsa doutrina, 
contr:rria :í letra c espírito da Jegislnçiio. 

For(;:ondo as mcsns a allmittit· tncs cidadãos, 
ainda que a \'Oinr cm separado, ~cm meios do 
poderllm liscalisnl -os, o (':t·ministro do impcrio 
:ttlcnrou contra o direito de tnr.s corporn~iics, c 
impoz-1 h o.~ ol.ri (."a!_'ÕI'<,:tlmn rlt1 i lle!!al's, nhst1rti:1S, 
indcvida!llentc interwiu cm clci(;Õcs cm que era 
pessoalm!'nte interessado. 

A commissão, n:1 apr••cin(;iiO deste facto, não 
censurou mcs.1 nlgumn IJUO rcpcl!i~sc n imposil,':io 
i! legal c :t!Jsurda, rcconhecPn1l0 taes. \'Oios in· 
11Uin:1dos d! nullidade. Pelo contrario reconhc· 
CCI1·os taes, c propõe sua climin:~l,'ão da apurnç;io. 

Foi com outro semelhante aeto faviso de 1::! do 
!Iarço de 1878) tLUC o mesmo cx-mmistro applnu
diu c appro ·ou uma port:rria do rcfcrulo pro· 
sidcntc :mnullando unw decisão do mesmo tri
bun:~l, co111:crncnte aos \'Crcadorcs c juizo~ de paz 
de Santos, fazendo rt!Viver funccionarios .;crn 
vid:1 lognl. 

Tnnto este aviso de 12 de :\[:~r~o, que interessa 
á clci~iio •lo Santos, ycla incompctcnt:ia do juiz 
de paz, como o de 21 de .Julho do mesmo nnno, 
se lcr:i nos annexos. a estl! parecer. 

Terceira questão. 

poderá ter Ioga r pouco antes. de tP.rmimir o prazo 
d.t legislatura, llcando lo:,ro inutílisado o corpo 
clcitoo:-nl cspecial respectivo. 

:tias, dcst.eo exccuriio desse art. 80, começou 
t.1mbPm para o senado a obriga~iio d•! exame e 
de tist:ali<açio dns cleirões primar;;lS do ,.,.u eorpo 
eleitoral priv:1tivo, que nunca deveria, cm sua. 
crcnçiio coinc'dir com o dn outra cr .nara. pelos 
incon\·enientcs que traz co.n,;ig-o um duplo tr-n· 
halho, c n~o pouco fatigante, parn as mesas e'ei
torncs, provocondo pnra diminuil·o a omis.;ão do 
formalidades intlispensavcis :i gar-anri:> do voto. o 
rnc.;mo,a pl'l!texto de economia e ganho de to~mpo, 
o menosprezo da lei, como a pres1mte elei1::io da 
província de S. P;mlo d:i tesl•!nJUnho, maximc 
no descmpcnno do servit;Q d:t< npur-. ~·iir·s. 

Entretanto cs>PS n;io si'oo os inr:mn···nicntes de 
superior importancin, porrJUO siio faeci< ,,,. reme· 
tliar; os mais ~rave.; s:io os re.;uflanlts do< julg-a· 
mentos cor~tr· .. dictoriosdc uma t:~l ele'~,;.,, ,;cndo as 
m•~s:r.; comw.m>: ma:\; me si o rdeilor·:11lo de Ull':t 
parochia é idcntico no ~cu pessoal, tanlo na cl••i•· .. o 
g-••r;~l como na-csp"cinl, como s:íc po:· \'CZ••s acÕn· 
tecer. OJ modo que n CMlln ra dos ·•'•'JII' 1m los 
podcrn nppr••var umn clri~ão n :1c o <MM! o repro· 
vnr•i por nulln, \'Íolcnlada c m'.·smo frmt<lt• enlt~; 
c esses mesmos elcilorcs, po~.o IJ'lll oriun;'os de 
idtm.ico procc>so, nssim fJn:ll•rk:Hios c cor·· 
demn:tdos, conslituem depoi< r.s mr<as rias non:s 
elcirlí·~s ,;rna.orinl',:, nas me~mn-; p:rr•Jrhia<, T~es 
seriio os efl'eilos deplora veis de uma con tra.Jictoi·ia 
j udsprndcncia. 

C:onfórmc :t lei de 18~6 e a ef,•;rii•J f·spel'ial IJUO . 
c.rcl?u,:rs mc~asparochiaosdes•n~ clt·i~~t:' s~o co: <~·( 
tl!uul:•s mcdt:rnlc o concurso •lo,; el•·llor·c.; ,. . 
plcntcs da camara dos deput:ttlos, d•·~ · 
gcrncs, ma:; nt!m nn lei re~nl:..,~, Ines 
nem nns pustcrior·c:;, se es!.1 1·• , 1,·pulado;;, 

. . ~ , ·' , tico de t:onhcccr· o scn:o•' / ~.iii:or5o de qu~l· , 
Pela lc1 I}· .l~' de l.l de Al;'osto uc !81G, n~ art. individuas corno '" · • . ' 

80, pcln pr111l'-''!':J_ \'07. se c~t:~bclcccn, <!1111'0 nos,_ o no exame d:J Ir 1 a rovi len .: 3 de I'C· / 
sysrem:1 dc cle1~ucs eSJlCCJacs para sen:~dorcs, rn-; quer .:_ · .• ·:~~ur:t 1• .,01~ 0,1 

1
11 r· n( (':1• •1;0 d.! 

t" r ••. ntlo ·c por "·ta r 'rn1" o ·r! "., ·'a Cll'" :r., •• "'= '" uo~ ucpu /lu s. ' ! I t. --~~'-' .,1 ·~ ,.:; 10 " .". · "'' u. -• •· "'Mo•... · • . que fr ssem :•llJlrov,lJ_ IUII'iiO, nas p:lln\'l':JS- as deu·ucs ,,.r -~·"·atur:~, c.~cmpre . ' , ... , . •. · ;·. 
pelá mesma maneira IJIIC as dos· <1··- .,..=-.-- -··" dt·i~i'í .'S parochw•·.s, uma lt<ta ~~~"e' ~ lertor~" 
quo anteriormente $C n~o sc~u: .... _ 1 e i,nmcdiatos nuthen~Ic:•rl~ pela n~:~a, ?u a

0
o me· 

, • ..· ,: • -· · · ···r no~ pelo I. • secret:tl'IO daqnt'!la c,JOJ:JI n ... o con-
0 :~rt. 80 e a~~•m conccl ~..:'um senador •. 1!..,.. trn:-:o a Hsrn!i5:~,::o do ~cn:1do ~e .t·H:nar:-t 1mpc .• 
• Teutlo-so de nor>: :.,mu·ro, s~ procc~··raj t feita muito d~liciente, c mc~mo lrl'1so:·r:l, s~ntlo 

mm·tc ou aU!JIII''II,{f1iôrcs de parochw, cm dr_a 1~·:~ for•·~do a aceitn1· como Jegiumas IJII:H'squ•·r lr-;las 
liOVII eiCÍI'i"' - residente da rcspccli\'a pro\'l.UCI~• de 'nomes f)U() na.; l't!SJICCtÍV:t,; :JCt:IS se :lchat'Clli 
si!JII(t!!.".:~1ftc 1:~ 11wrca.rd o dia cm q~c se h_ao 1 1.~' n<eripta~. 'c ~em poder c~ntrasra_l·a.", ~1~ l!~~:~nJa "'2mr os collc~ios cle1toracs, compo~tos do~ clc1 das obr1ga~ucs llllfiOS!:Jli pela~ msll Ut:~ uc~ e 
'Uírcs então nomeados • d 1~ 1876. , 1 . . · d 

0 1 ·'ot':l quem 50 occupava com o cxnmc as ;:, o exnmc das elei~õL•s do ::;. Pa~ o _tornu..l am a 

1 
-,~Õ~s ;rimario;; era sómente ~ ca!_llar:l d?s • mni.; 511 oienttl e:-.-;n f;Jitl, e a conunrs~:~o, p: • .-a pro-

â:1ut.1llJs· 0 sl!nado, pelo coptra~IO, nao cxnm : vel-. de rcnwdio, tomou :1 ~csuluç:oo lle fazer na 
P -' 1• e[c1·1.-00• sccun<l:trrns, t:I1'Cfa lllUI 11 o~···'·• •c<•a·o um requcrm1cnto •ru.: o stlu:tdo 

navn scn:oo :" ~ · d' · .... , .. u. ~ • ~ · · 1 ·' • .1• · -~ J!Odia· rcso[\·er em al:,:uns oas. :~ 1111rnvou 11ar·1 cJUL' St! souclt:Jsse 1 :r •·am:•ra uo:. 
faC I C nuc '" ' ' - · t' )lo sup ,,.. ' ' ' ·' 1 't · O ' 1111 •di:t!O · E ." conw 0 deputado que nao m " • 11 eput:rdo,; uma ista uos e c1 o:·c, 111 c • " 
le'nf~~~~~uenccrcsc13 pcloaugmcnto do.numcr?• d:. prov.ncia de s. Paulo appt'u\'ados ua passatla g ue ér:t nomeado ministro ou cou~clhc 1~~-de e~- lc• •1slntura. . 

ta~o (art 29 da con,;tiluição) •!entro ~:~lç,.. 1~1atura camara dos deputado~, dccl~rou cm offic1o 
e os membros das assembléas. provm~~~es era~ do· -~u t'_o 'secretario, tio 3 de Fcver.eir_? d~~=e 
votados pelo mesmo t;orp,o ele1tor:~l, a'~ 1m. 1~ll! :~nn . uo se lerá nos anlleXIIS, que nll':_ na o e~1~: 
bem acontecia ao senador; systcma 9uc P.:trcc!~ tinm a1s listn;;, mas sim a~tns _tlt'~S:l~ l'lelço~~. 
sem inconveniente ai<! um p:.ra o pa1z, cu~ a 01~ 1 que p~diam ser remcttidas, st se JUlgasse com e-
nião se julgava bem ropresc~?-tada ou ~xpre~: nientc> . 
nesses eleitores, sem se~ prec•so o recu:so. a. u Sendb tnes 1Jocumr~n!os do archi\"O ua ontra 
grande movimento clc1toral, que mutta:. "czcs \ 
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li 
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ANNAES DO SENADO. 

:JUC se podinm c~trnviar no trajecto, 
ão niio pôde aceitar a proposta, tanto 
to niio podiam iMs listas cxtrahidns no 
serm•llumtcs papeis, que niío pcrtcn
u archi\'O, ter o mesmo cunho de au
Je, _como ~i partissem da mesma ca-

llogro, apczar d3 bon vontade da ca· 
Jcput:ulos, )c\·a a commissão 3 pedir 
1C sobre o caso uma providcnci3, c ou
o occorrc ~iniío um accürdo entre as 
r3s, mcdinntc n~ rc::pcctiv3s mesas. 
cdidn indi::pcnsaYcl no momento da 
d3 lcgitimid3dc de t.1cs clcirüc::, c que 
p3nhal·a~. é a de umn nota do tot:•l cm 
ilos cid:1dãos CJU31ificntlos cm cada pa· 
!r:•hidn da~ rcspecti\'ns listas de qua· 
• pro,·incia, onde se tcnhn procedido 
·ües ; o que é facil. 
I dC\'C 1!COIIIp311hlll' todo O llfOCCSSO 
1m outrn:: informa!:ües CJUC o Jll'csidente 
\:a província tem de prestar sobre ns 
)Uigllr. 

ussiio solicitou esta nota, tlinto da 
c S. J>anlo, como das do EspiritoSanto, 
nas-Gemes, c o ministcrio do imperio 
a concernente :í primeir·3 provincin, 

incompletamente, remellcndo·a com 
d1! )l3r!)u. deste nnno, c omcio dn 

• de S. P3ulo ele li do mesmo mcz, 
!C se Coram sc::-uindo, informando so
:umpto, n CJIHII tl;í não pourn luz sobre 

processos elcilor·aes, mui irrcgulnrcs 
ia de S. l'aulo. 
sln medida, lambem se torna de 
·~!~ssid:ulc CJUC acompanhe a neta dn 
I 'I ••, 

,];·1 ,·,;.,,\·h. 
r riiJUnal, tL •• ,, .• 

·;s;. de 19 de .,~:; ..... 
L.n..:.,_ 2 tio decreto n. !:tn · 

I 

i· 
.a 
m 

l 
fl 
I 

:i 
l 

/ 
I. 

) 

orgnnização da mesa de cada parocbi3 3 cópia do 
cditnl de convocação dos eleitores c immêdintos, 
afim de IJUC possa ter realidade pratica c cxecn
c;ão curml a disposição do art 86, § 3 das in
struc!:ÕCS, o .sem dCJJendencia do trabalho c 
diligencia das Jlartcs, ser\' iço de ordinario im
perfeito c sujeato a duvidas, c alí:ís tratando-se 
de uma garantia tão importante. 

Niio pódc a commissiio, ao t!'rminar este as
sumrto, deixar de lamentar o silencio pouco 
justificavcl do presidente da mesma provinci:~ 
cm t:~es cleirücs, occorrcndo alli tantos c tão 
graves acontcéimcntos, que mereciam ser mui 
csclnrecidos, e a cujo respeito se tomaram medidas 
cxccpcionncs e de importancin, como movimento 
de forças, além de diligencias c inqucritos polí
ciacs sobre Cactos l)ravissimos, intca·vindo pes
soalmente o rcspectavo chefe. 

Ess.1s mcdid:1s c/uc, com rclar.iio :i época c cir
cumstancias pt>cu iarcs, t:~.zem • dc$dC logo sus
peitar intcrvcn~lio indcbita c violenta do governo 
no processo elcrtoml, dc\·criam ser clirect.:.men te 
cxplicad:Js por quem nutorizassc-as, de modo a 
f:~zer comprchcndcr a sua necessidade, c bcnc
flcos resultados. ~las nada se fliz. 

COLLEGIOS E 1'.\nDCIIIAS DA PDO\'I~CI.\ DE S. PAULO, 
COll O :Sl!liP.nO ,PUE.'IXO DOS ELEITODES E DOS QUA· 
LIFIC.\DOS. 

A r.rovincia de S. Paulo conta 2.0i6 cl:litorcs, 
di,;tr•buidos por H3 parochins, c constituindo 
:.ii collcgios, confórmc o seguinte mappa, cm con
rormillndc com o decreto n. 6~~l de 5 de Julho 
de 18i6, c portnria do presidente da pro\-'iu<'in, 
expedida no mesmo anno. 
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6 A~"NAES DO SENADO. 

A commissão entende que se devo approvar o 
procedimento da mesa desta p;rrochia, q nanclo 
rccusou-so a tomnr em separado os VAtos dos in
divíduos supra notados, dos<le que n5o foi cxhi· 
bid:~ a Cl'rtidiio do provimento, quo os m:mdava 
iuci!Jir rw listn da qualifi~a~iio, c'!mo pre:<crc~e 
a ler (:rrt. 107, § !!."das mstruc~uc~). ~las nao 
aconselha outro tanto com relação ao modo 
por·que :r mesa procurou j!lstificar ~ suh recu~a 
de consig-nar •·rn separado os votos des;es qualr· 
ficndos, ainda ex:hi!Jida a certidão do provimento, 
tanto menos C'(cus:wel, qu:mto quer· parn esse 
fim :~poinr-se no proce,limento da pre:<ulencia de 
S. i':rulo, mand:mdo empossar em Santos, corno 
juizo., de paz e vere.1<1ore~, cidadãos cuja elei
t;iio havia sido annullada J•el;r relar;ão. 

F<!<' nrn,..•r!irnl'n!'l não tlrll •lignl) III) !mi!n~~o. 
mas rle so•véra cen;oura c :rté sujeitoá r··sponsahili· 
da de, 110i.~ nada IIIPnos roi do que um attenta Jo 
contr.r n indcpendcncia do poder judkiar•!o, 
em!J,·.ra fos:<c depois aco!Jert:ulo com o nvrso 
do ministcrio do lmpcrío de I:! de !ll.•rr:o de 1878, 
que n~o linhn compctcnci11 para :riJsolver func· 
cion:•rioos arhitr:~rios, e , na c,:pecie, com .tal 
procc.lcr, angmcntnva-sc o numero dos tlelm
queni<'S. 

A mc5:1, invocanolo scmolh:mtc doutrina, cs
quivav:r-~c á ot.servancia da lei, c niio fazia 
IJcm. Toula,·ia deferiu a pctiçãn. reeci:mdu :rl~u
ma nnllidacle. A mc,:a, nestes rasos, n:io podia 
tomar conlwcimcnto rbs decisões o!o Jlnller ju. 
diciario. sua uHica fliJri;:al'iío é, na fúrm:1 do 
art. lOi, ~ ti. tomar cm separado :1 ,·otaçfio, ha· 
vcnolo duvidas. 

O proeeder dos in•lividuos incluidns na C(ttalifl
cnt;ão p,·Jo juiz ele direito, niio c,:pcrando pcln 
deci~~o do prc,;idente da provinci:r. n;io tem 
apoio na lei. é condemnavcl; :rhre a porta a gr·an
des abu:.;o,., c o proprio tahellifio n:in lo•rn n••stc 
r:a~n coompeto•ncia para vcri!kar identiel:ode,:, au. 
thcnticm· c g-ar;ontrr o IJom direito dos que viro á 
,:ua prc•cnr;:~ in,:crevct· seus \'Oto~, <' ;s,:o•gurar 
que são os fi'I"Oprios c leg-ítimos votantes. 
Outr:~qncstão snscit:1da pela mesa, no momento 

de C(oflleç:u· a terceira clwmada, a o•,:•:r se pl"t!nrle. 
Const:ontlo :i mes:~ que se achnv:om p11esr·ntes 

para Yoln:- nlg-um:rs prar:~s do . corpo pulícial, 
vestidas :"r pai,:an:•, dcchrou pelo orgiio do 
r~sjoécti\'ú ,.,·csítlcnte que o n5o serí:uu, por sc
rem pr.•t;:rs rlc pret. 

Esra oft•clar:u~:io lc•vantou um prnt<'slo por 
parte ,,e dous cÍdndãos, o !JUnl a com missão aqui 
exara. corn o contra protesto da mesa: 

c Protcst:omo.; contra a dt!ci>ão da mesa 
parol'!li:rl dn Sé, que uccJ:r'rou, :.o abr!r·srl a 
terceira dr:nnatla de \"Otantcs, não atllllitlir a 
votar qu~c>ttucr qualificados que po:>lt'l'i"rmcntc 
scnt,,;,:crn t•raca no corpo de JWrmancntc:< ou ele 
urlo:mos: poi,; que não tem a nwsn paro•·hial 
outr~,; :•tlrii.Jni~õt•s ,;cnf•o a;. que lh!! confere o 
art. 105 •l:~s instrucl'ucs cleitoraes, c taes qualifi· 
cados, ro•cunhechln â sua identidade, não podem 
ser priv:tdo:< de exercer o direito que lhes 
conf<'ro a •JUalificaç5o terminada, salvo a separa· 
çlio de ~cus ,·otos, em Tista da praça post~rior, 
Jlara 'I ue o poder competente resolva. 

c Protestando, decl:~rnmos que os recus:rdos 
irão d:rr ,;cus votos perante o tabellião publico. 

c Protestamos mais contra a déliberação da 
mesa. não :tdmillindo a Yotar, nem mesmo em 

separado, os .qnalificados sobre cuja iclcntidndo 
pairavam duvidas -S. Paulo, 7 de Agosto de 
i8í8.- Bf'rnarclo Gaviéio.- José Bolli{acio. • 

•A me,;a, crmtraprotestandol limita-se a declarar 
que pr·aras de prot, mesmo qualificadas antes 
de asscntârem praça, não podem exercer o di· 
rei to acti\·o el!l voto, yor<JUC a con~titui~·ii~l l!oli
lica do lllllll'riO proluiJe ; e que, nao admrllrndo 
a votar os indivíduos que não eram os tJilalifl· 
cados, executou uma sua .attriiJuiçiio c cumpri11 
um dever. • 

A ~:Jziio exhi~ida pela lllCS!l ~li_o é procedent.c. 
por rs,;o que u:ro for a constrtutç.ao CJUC excluru 
••s pr:u;n,; de r••·et dn direito tio voto, mns a lei re
"Uiarnent;rr d:rs clcicões do! 18íü no art. 18, ~ 6. • 
~ o art. :!6, ~ ::!, n. ti" d:1s instrucções de 187u. 

:.:a-5 ;i~ütb üo;;te ,:aso ossJ. ra:J;J u~,J ~j;rut\:!!.1· 
ri:r, como outr'ora (av. n. 8 de 1.• de Fcv•·rciru do 
817 § :1). por i,:so que, pel.1 rcform:~ cle_itor•;rl do 
dccroto do i8i:i, m·t. 1, ~ :!1, a qunlitic:rçiio é per· 
mnnentc e n:"' poídc sct• :tller·arla s.·ni•o pl'iu:s tra · 
miles e conoliçiícs alli esta!Jch:citlos, l' portanto 
d"sde IJUC g,, possue 1!111 titulo do quulilicação, 
o direito an voto ~ubsrsle. A prar·:: de 1•rd quo 
tenha Hill título de C(Ualitlcar:ão" lt·gitimamento 
:ulquiridu po'rdc yot:•r. E, t•ois, a doutrina. o :ta· 
rada pela rncs:J nao c a legal, e o protesto for bem 
funtlatlo. 

lias nfto se havendo npplicado a doutrina da 
mt!:'a contra votant•! algum dtJtcrminatln, qno sa 
apreseurasse com. o sc.u titulo de qtwlilicao;ão_ o 
fosse rccusaúu. nau r•oúe semelhante cnnncwçao 
pr<'j utlicar a vai idade da eleição. E nem mesmo 
tc\·c a commis>iio Jlrt!Scnte documento :rlg-um 
prov:~ndu o11 intlic:mtlo o rm;to da exclus~o de 
votante, nas coutlicõcs notndas, e nem ainda o 
projectado pcr:111té o tabclliiio de IJUe tr~tn o 
proltlsto. 

Por outro lado, n mesa negn no seu contra pro· 
testo qtw houvrs:<c recu,.:mlo tom:1r em H'p:u·ado 
\'otos de ál:odiios de qn:rlificat;~f) contt-st:~lla, 
como :rsSt!.L'Ur.: o protesto, m:rs tao sómentc os 
dos que nioo t!sla\·nm qualificados. 

A eommi,;s;iu juf .. a •Jtlll ,;c dl'\'C at·t•itar• :1 cle
ft'Sa da. rno!S3, porquanto niio <'l'a possi\·el que. 
presenle um lttulo tlc qualific::9;''o, COior.as ~a
r:rntias recommenlladas pela ler ( nrt. l01, § G 
das iustrucçüc>). ousasse a lliO>'II desJ•eJir um vo
tante sem uotoria víolencia, c ~li:is m·m c.."<:hi· 
bindo uma r:•zão plau,.;ivcl para autorizai-a a 
tomar· cm s•·p~rnolo o voto contestndo, nus cnsos 
Jlrt!\'istos no moNllO artigo nos ):~ G e í. 

Ora,o prulc>'to niío se refere aos títulos de qua.· 
lificaçi•o dos recusndos, mas tão so·.mcnte :i apre: 
cial';'oo de it!o!atidatle, sem :HJUella base, que o 
inrii~pens:r;•el. 

.A pr·oprb mesa enumera o> cidat!;IO~ a quem. 
r<'Cll>OU, c cx:rr:t :JS r;rzões por que ussim pro· 
cetlett. :\iio pass:•m de quatro •. 

Dous, porque não csta\·am qunlificados; o ter· 
ceiro, Fr:utci,;co Antonio Mari:runo, porque ido~n
tico no nome com outro, niio o er:r nos qu:rlifi· 
t"ntivos, e nãu obst:rnto a mesa resolveu tomar 
cm separ:ttlo o voto. 

:\5o procedeu da mesma sorte com o votante 
Francisco Antonio Ynrianno de Barros, a pre
texto de quc j:í havia c li~ votado na parochia do 
S. Bernardo. 

Esta razão, aliás importante1 não justifica o 
proceder da mesa, que não pouia recusar o voto 
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desse cic:Indão, mns qu:mc:Io muito !omnl:o rm se- rcsp~ctivn neta. E cumpre notar que, quentq ao 
parado (art. 107, §§li c 7 das instrucções) e .dccla- sortero que deu-se nas eleições tnnto de mes:mos, 
rat nas actas os motivo~,nnm rle cztw o por!•• r com- como de supplentcs c substitutos, a acta limi
pctcntc c!ct•~rminnssc o que fosse mais acertado. tau-se a notar tiío sómcntc a ordcm numeral 

Entrct:•nto, tlo que se lll nas actns, pnrecc CfUC resultnnte da sorte, deixando cm olvido a da 
esse Yot:mte nem exhiiJiu, no momento do voto, armra~ão (nrt. f08, período terceiro das instruo
o competcnu~ titulo de qualillca~·ão; apr.e.:enta- çucs). 
va-sc par·:• votar :i :;ui~n :mterior :i nova logis- No processo da cleÍt'ão não hou,·e melhor 
Jnção eleitoral. ~1\\t. o!Jscr\':mcia da lei. Niio iwuvc n solemnidnde re-

0 procctlcr da· mesa neste caso não póde ser ligiosa rccommendadn por lei (art. JOi das in
nppr·ovado,cm!J6ra foss·~ rrrrnstada por uma razão strucçõcs.) . 
de mnr•af, m~s f:~ltava·lhc a jurisdicç5o para a O annuncio para n terccirn chnmada é dell-
cxclusiio do \'Otantc. . ciente, (lOis não se dcclnrn que foi cm altn \'OZ, 

N5o o!J,-t:mtc, a commissiio propõe a approvaçlio 

1 

circumstancia CJUI! dc\·ia faz!.'r-sc constar na actn 
desta eleição, porqu:mto a f:J!ta ou o aclitnmento ( nrt. 107 das instrucções). 
destes CJ:latru vo:os não alterariam o rcsultndo da X :JS at:t:.s que tratnm da apuração lias ccdnlas 
cleiçl'in. · . rccchi•la~, 2JO c uma sem rotulo, niio se fi!Z e:r-

0 ultimo eleitor conta 218 Yotos, c o primeiro pressa mr.n~iio do numero recolhido nas eh:unadas 
immc:!i::to :::!10. Os quatro voto.~ :zccumulados no como cxi:tc a lei (instrucr·õcs cítaclas, art. :!14). 
immetliato não lho aproveitariam. Esta irregulllridndc não· é de pequena impor

A parochia ele Nossa &mhorn ela Conceição de tancia. 
Santa lJllligcnia conta 10 clcilorcs. A ~o:nmi~~rro, em vista c!o que acaba de expor, 
· Os tralm!hos da cleiçiio comccar:11n pnr uma propue a nullid:•dc desta elciç:,o. 

nulli•!atle insana\'d. O Dr. Caurindo AIJcl:1rdo Na parochia do Senhor Bom Jesn!! do Drnz~ 
de ilrito, 1fliC fura clcilo 1. 0 jui:t de lmz dessa que conta cinco eleitores, a ld n:io foi oh;;ervada, 
paroehia, p!!rd<"r:J o lo;;ar desdi! o di:1 ::? de Fc- tantr~ na organiza~iio da mesn parochial, como 
vcrciro de l8i8, t!m consequcncia de ha\·cr sido no procc~so da elerçiio. 
nomca.fo inspector do the:;ouro pro\·incial, e Contra a orgnniz:11;ão d:l mesa oppõz o cidadão 
entr:~•lo ''•[;O na posse do c·mprego. Joaquim Josc! na malho um 11rotesto baseado nos 

Dc>dl! Ion;::-:1 data que ficou entre nós esL1bc- seg-uintes run•lamentos: 
lecitla a iucompatihilidadc dos cargos de juiz de L" O f'scri\':io tlo juiz de paz, João Froncisco de 
paz com o tlc emprl!gado dc fDZI!nola, qu:.ntlo P01Uia C:•rmo, sendo efeito mesario, e ll•ndo to· 
aqucllc r.rccede a este, como na presente especic. m:1do assento nessa qunlídadc, não deixou de 
O Jt~iz 1 ·~ paz 'lUC aceitar emprego de fazcndn funccion:.r como escrivão c lnvrDr a respectiva 
presume-se hn\·er renunciado o seu. Entre acta. 
o~tros a\"i::o~ firmando esta jurisprudencin n com- ·::!." O juiz de paz convocado· parn completar o 
mrss;iu citnr:i os mais antigos c o mais moderno. nnmL·ro de Ires eleitores, afim de sub:<Utuir os 
Os a\'isos 11. 32 de 5 ele llarco de 18~7. de 26 de eleitores que f:~ltnvam, não em competente, não 
Abril til! J8i9, ~ 2. o, e o de n. títi:i de 31 de De- sómcntc porque havendo igual numero de votos, 
zcmiJro de I:s68, mnndando executar as instruc- como os outros cidadãos, não foram estes col
cões da nwsmn data, no art. S. o, § 6. 0 locados cm ortlem inferior pelo sorteio, mas 

O D1~. Jo:io ::llcnclcs de .\.lmcida cm sun reprc- tM!lbt•m ~orc.J';IC deyin!fl ter sido con~idndos de
sent:wao confirma os !netos com 0 documento pors de \ cr•hcada,. ns fall:~s dos elertores c do 
n. :;: Jmmedia.to de .eleitor, ndiadn a eleição da mesa 

Esta nullillade é insanavcl ; o Juiz de paz era para o d!a segumto, conro:me o nrt. l),u, § 8. o das 
incompetente c tncitnmentc hav~:~ j:i renunciado Jnstrucço ·s de 12 de Janerro de 1876. 
o cargo (instr~cções, art. 86, § L•, n. 1). Convem J!Otar que havendo sort•~.io nas cl~ções 

Niio foi s•imcntc cstn n irrc~rularidade quo dos m!lsarro<, s_upplcntes e su!JstJtutos. nao se 
deu-s•~ nesta pnrocbi:1. o Dr. João llcndcs de CUIII{lrJU o Jl~cellua~o na segunda partc do a~t. 13 
Almeida, nn representaç~io citada (does. ns. 6 c 7) das ms~r!!cçoes: nao se fez CIJ! acto succesSivO a 
enunll'ra outras de import:mcia. Assim tomarmn cada elcr•:uo, masap~s todas, e. nao se declaro qu!ll 
parte na elcic·iio dn mesa 0 eleitor commcntlador a ordem da apuraçuo, anterror a essa formall-
Jos•; ::llaria Gavião Peixoto, c o immec:Iiato bn· .dadc. _ . _ 
charcl Fr:u.•cisco de Paula Rabello e Sih•a, que ~o.!ll relaçao no processo da elerçuo, n com-
Jlor .mudança de domicilio parn fóra da pnrocbia m1ssao t.·m a notnr: 
llnvram jtcrdido esse direito ( instrucções de L • Não houve a solemnidade religios.,, c não 
:I.Sit.i, art. ri, n.1, primcirn excepção), havendo-se se d:i a razão da falln (art. Wi da:< instrucções). 
além disto, com•oc..1do um immediato de juiz de !!.0 O nnnuncio para :1 terccirn ch:~mada é deli· 
paz cm gr;io inferior ao competente, allegando- ciente, não so fez em alta voz, circumstnncia 
se notori:1 enf•~rmidatle deste, contrn o disposto que devera sor contemplad:t na actn (art. 107 das 
no art. ·5. 0 , §§~o 6 das cit.,das instrucções. mesmas). , 

F.~tcs fnctos são comprovndos pelo mesmo O mesmo cidndiio Ramalho nddilou, no seu 
~autor, nos tlocumcntos suprn citndos com quo protesto, mais um item soiJ n. 3 • 

. mstruc sun represcntnção. 1. ~ 3.• IlouYe excesso de ceduhts apresenl:ldas na 
A. eleiçiiol da mcsn, cm tacs circumsumcias, ~o contngem final: Si cedulas parn eleitores geraes 

'{lOdJa tleixar de ser viciosa (instrucções, art. 86, c 113 parn eleitores especiaes. A qualificação é de 
§ 2. 0 ), pois que de feito concorreram para olla !52 cidadãos. 
pessoas incompetentes, e em numero qtio in- .\mesa não contra-vrotcstou. 
1l!lir:.m no resultado da eleição que podia ser A commissão, ~xa~unnndo este protesto, é de 
ddl'erentc, oLscr\'nda a lei, como demonstra a pnrecer que o pnmerro nllegado não prejudica a 
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Jegitimidnde da mesa pelo facto de ser o escrivão 
de paz eleito mesario, e terminar a acta dessa 
eleição, que havia começado, tanto mais quanto 
nuncn mais runccionou como mcsario, tendo 
apenas tornado posse do cargo, no momento da 
organização da mesa. 

Por outro lado, no ~~y~tcma hoje arloptado, as 
funcções rio escrivão de pnz, cessam Jop:o que ter· 
mina a eleição da mesa e o mesario eldto apenas 
toma posse do cargo,c sómcntc Cuncciona quando 
começa o servir:o da eleição. Nem mesmo h a ncces· 
sidade, neste caso, de substituir por outro o es· 
crivão, por quanto não se trata do qualificaçiio, 
em que a presença d:o r.scrivão é indispensavel, 
por 1sso que esse serviço demanda por mais tempo 
a sna presença, o que niio snc:cdc no outro caso, 
o que horu demonstra o art. :25 das rpspectivas 
instrucçüc!l, combínndo com o ::rt. 8. o das 
mesmas. 

O escriviío de paz podia sem inconveniente 
continuar a servir de mesa rio, por isso c1ue o seu 

.oatcio como escri\·ão fica dispensado desde n or· 
ganizaç:io da mesa. 

O ~egnndo :u·tigo é um ~imples alle,zmlo ~cm 
pro,·:•s, o o terceiro refr!re-se ao pt·ocesso da 
eleição. isto é, 110 serviço das ch .. madas e respe· 
ctivn apuraçiio das ccdulns c se lig11 no oulro pro· 
testo do cidadão Antonio Canuto de Oliveira. 

O rundumento allcgado !{'III séria prova nas 
propria~ a1·tas. E na verdndc, sendo o numero 
dos qualillc:ulos Hi2, não é m:1is cxplicnvd o nu· 
mero do IJ3 cedulns recolhidas pnra eleitores cs· 
peciaes, dci:c:mdo de votar iJ2 cidadiios. 

Accrescc 1111e n:r mesma occasíão, cm que se 
vot.wa para eleitores espccincs, a mc~a re1·olhin 
para gcrnes Si cctlulas, n;io sendo fll'csumi\·cl 
esse dcs\·io. 

llnv.·ntlo u lliJTcrença de um voto entre o ui· 
timo eleit•1r c o i. o supf•lcute ou immo!rliatu, h a· 
veria :oin·ln pelo facto maior altcrnção no rcsul· 
tado da clciç:io. 

A cornmi~são propütJ a unllidadc dtJsla eleição, 
ccnsur:ul:~ a mesa. 

J>arochia de Nossa Senhora da Conccir·ão c de 
S. João llaptista da Consol:.çiio : 8 tJicitores. 

l'clo que respeita á organizaçiio da mesa, li OUve 
o seguinte: 

r.omp:•reccndo 01to eleitores c um irnmcdiato, 
não convidou o juiz dt! paz, na f,'rma do art. :;, ~ 
6 das m~trucçüc~. o primeiro snpplentr> do juiz 
de paz 1•ar:• occupar u Jogar do immedi:olo que 
faltara, c depu i,; um cidadão e! .. givr•l, s1 esse sup· 
picote não CO!IlJIIlrellttl'sc (art. :;, ~~;das instruc-
r:üo•s). . 

Com pc::so:.l insufficientc procedeu-se ;i eltJi· 
dio dos llltJml>ros da utcsa, c pela votal'iío dos 
inesarios e supplcntes, reconheceu-se •Íuc não 
influiria no resultado dn eleição o votu do imme· 
tliato que faltara, como se vai mostrar. 

O voto des>e immetlinto não podia influir na 
\'ot;~ção dos supplentes, todo o seu cJTeito seria 
na \'utação do,; mesa rios (~.:i, S, ~-!8) e dos 
supplcutes (5. :;, ~. :.1, f=f~). mas por esta \'O· 
tnç.iio vc·sc que a :~ltcraçiío não se podcrin d:Jr de 
Cor·11111 a excluir os eleitos da posição adquirida, 
por isso de quah1uer maneira soriam mesa rios ou 
SUJiplentes, si o voto tosse dado a estranho. E 
quando mesmo fosse dado aos j:i votados a situa· 
r;iio ou ~e ria a me,;ma, ou a lh:ar apenas um dos 
clci!Gs no IJUadro dos mesarios, correndo a sorte 

sobre os outros, sómente para a ordem nume
rnl. 

O mesmo aconteceria co1n o c1uadro da votação 
do$ supplentcs. 

O protesto, que se acha consignado nas netas, 
de dons cidnd.•os elegiveis,:ícerca dClsla nullidadc, 
não é especic aproveilavel. 

Com relação ao sorteio, tanto dos mcsarios o 
sugr1lenlcs, como dos substitutos ( ~. ~. ~. ~. IJ. 
--~). ·não deu-se n conveniente regularidade, 
cm vista dos arts. !3, sel(uoda p:lrtc o 101:! ter
ceiro pl.'riudo d:~s instrucções. 

O sorteio devo ser feito em acto succcssico a 
catl:~ oleir'ão, e não ficar parn o'tinal, como irre· 
gularmcrite ~e tem praticado, cm algunws paro
chias. Nesta não 110 fez, segundo as act.1s, nas 
r•loiçües dos mcsnrios c supJIIcntes, mns sómonte 
nas dos substitutos. A acta diz o seguinte, ao 
lerminnr as ultimas elciçües : 

• Tcn:Jo os vot11dos para su!Jsliluto reunido 
i!Jrwl numero dl! votos,proctJdeu-sc a sorteio. com 
as sole.nnidadcs da lei c cstylo, tendo, cm virtude 
dellc tido prefcrcncia os trcs nomC$ sahidos á 
sorti!, cte ., os C{ll:fes o juiz de JWZ declarou sub· 
stilutos do presrd•:nte. • 

• E :•cresccnta : 
• Todos os eleitos yão coiJtJcades JIOI' ordem 

da volar·:io, com cxcepr;iío dos mes:u·ios ondu 
deu-se fnversão por e•1uh•oco (·\., li. 5, !1). 

Não obstante, a comrnissiio enwude, que hou
ve sorteio nns eleições dos mesa rios, e supplentcs, 
visto IJUC o fnclo 11ue deu-~e n11 dos sub.;lituto:> 
deu-se tau,bcm nas dos precedentes, porrjue isto 
é logico e rwesumi\·d, :;:1l\'o extrcm:J ignoran· 
cin, ou grosseira fraude, o •1ue ni•o é acrcditavcl. 

l'os~<• a IJUcst:io, nestes tumos, 11 cowmissiio 
uiio hesita cm pronunciar-se pela validade desta 
cii'Íç:io (lor este fa.:to, e favorece o· seu juizo as 
pnl:1vras da acla-Ta~lo., os rltitus, etc. 

O processo da elciçiiu curreu tl:t seguinte Ctkllla: 
.Xão hoU\'e a solemnidndc rcligiusa por lei tiio 

rccommcudad:. (art. JO.~ das instrucrücs). 
Houve delicicnda no annundo da terceira 

r•hamatl;~, contra o preceitundo no 11rL fOi das 
instrut~t;iics. 
. A a~t;, do di:.:; de Agosto diz:• E tltclaroll o Jli'C• 
sido!ll te IJUIJ a terceira clwmada :;cr:í amanhi'•, ás 
fO hOT:IS da m;mh:i.• 0 anniUICiO t!/11 vo:; 111111 Ô 
cousa muito dilft•rente. 

.X:io StJ guardou 1111 arta d:1 t••rceir:r chanwda 
a ordem tJSlahelccid:• no art. Jlll d:~s instr·uc,·ü•!>', 
procedendo-se a <'OJJtagem l' ernm:•s•:uuentÕ d:ls 
ccdulas, depois de fcit:• e lan!.'ada a lista dos que 
mio acudir:•m :is chanwdas. 

.X:io StJ fez •·xprcssa rucnçiio das cedulas reco· 
lbid:.,; na terceira ch:uu:oda (:1rt. 1[!;), :ol<:<im como 
do total das mesm:Js (õtrt. 1111). 

N;·w oiJst:mlc estes defcilos, 11 coulmis:;iio, ccn· 
surad11 a mesa, propõe IJUe a clciçiio dest;, paro· 
chi:. seja aJlJlrO\':•da. 

l'arochia de .Xoss:1 Senhora da Concci~~iio dos 
Gu:u·ulhos: seis eleitores. 

No processo d:1 organiz:u;ão da mesa houve ai· 
gum:~ irregr:laritladc, que cuulJlrc rcl:~tnr. 

N:io houve sorteio nn clci•:ão dos uws~rios (S, 1. 
3, :.1, 1=iü), e cntrct:mto o tCJrceiro e qu:~rto 
vot:1do,; ddla necessitavam. A acta, dl'JlOis da 
elci~:io dos substitutos, diz: • E todo.~ o.< eleito): 
viio colluc:•dos na urtll'lll tl:• \"Oia~~iio, l! estando 
llrcscntcs, etc. • 
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Não obstante a prova que pareccresult.1r deste que houve cm realidade o sorteio, c por des· 
facto, n commis~iio entende que ~e púdc ~anar cuido niio se declarou na acrn. . 
este delicuido ou falta,por11U:mto si o IIm do sorteio Accrc~cc que, sendo esta a unica irregularidade 
nn elciçlío dos mcs~rios é a rncil distribuição !las gravo desta eleição, a parochia rustica c nin· 
chnvcs do corre da urna pcln m:.ioria c pela mino· f!UCrn rcclnmnnclo, entende a com missão que, 

• rin,e nos supplcntcs c substitntos é a ordem 11a suc· t: •. mhem n:io estando provado fraude :~lgum:~, 
cessão das substituiç1íes,s.~gue-se 11uc, na espeeic pode-se rel~~ar este defeito niio proposit:~l. 
cm questão, o fim da lei se nllin(!iu, indcp•m· A l'arochm da Expectação de Nossa Senhora 
dente de sorteio, por isso que os dous citl~dãos do O conta ci11co eleitores. · 
ultimas votados pcrtrncem :i minori11, cnd:1 um O pr·ot't'sso da orgnniuu;ão da mesa teve loA"ar, 
trcs votos (:!, 3), c n chnvc do menos votado procedendo-se nn fórma 110 aviso d" ministcrio 
sempre ficou com um m('mbro dessa parcialidade. do Im11Crio de 1. o de Julho de 1878, visto não 

l'or outro lado as pai:J\'ras supra not.11las-• c h!I\'Cr cor{lo eleitoral approYado, como succedcn 
todos oseleito.ç Y3o collocndos nn o1·dcm da vol:l· na p:~rochrn de Nossa Senhora da A.-;sumpção da 
ção, etc.• induzem 11 crer que essa ordem não se Sé, mns o juiz de r•nz em Yez de a)lplicar pua o 
obteria sem a formalidm1e do ~orlcio, na lei rc· c:~so a disposi(;iio dP 11rt. ã. • § U d:.s instruc,·ões, 
com mondada (3rt. JOS, período ·terceiro dns ins- como praticou-se na Sé, executou o ~ 6.; do 
trucções), c IJUe css:~ circumst:mcin deixou de ser mesmo artigo, por ignornncia ou olvido, pois cm 
consrgnada na acta. vez de conv..,car ou convitl:~r tres juízes de paz, 

l'cló que respeita ao proce:>soda clci,_;lío deu·sc e trcs immediatos dos mesmo~ juizes(§ H), con-
o seguinte : yidou tres jui1.cs de paz, c :~penas um dos im-

F:~ltn da solcmnidadc rcligio~n. não se cxpli- mcdi:•tos, hYI•othesc do li 6.•; niio conrorrcndo 
cnndo scmclhnnte facto com n [lresençn do paro· m:•is dous irnmcdi:~los, at,ez:~rdeco11rlleadoí, •por, 
cho como mesa rio, sal\'O deseuido dat·c:lacl:iiO da diz a :1cta, Íl' isso de cncunti'O ao~ 11 do art. ã. 0 

:leia ou do c!opisrn (nrl. :10-'1 das instruct:ücs). •lns instrucçi:cs rr.,:rulamcnl:lrcs para execução do 
Deflcienci11 no annuncio par:• a tere.~ ira ch11· dccn•to n · ~67:; d,! ~O de Outubro de :1.87ã. • 

mad11, r1ue não foi !cito, rm alta ro::: (art. 107 ~cst~ dcc:llraç:io se not11 t11nt11 ignorancf11, 
das instruct:õ~s). A acta de r; de ~gosto ~iz : 1Juanto boa fé; c a faltn de dons Tolos cm clci· 
• Declarou o presidente qnc n lercmra chanwda r-iies sujcilns :i sorteio como foram ns dos mesa· 
dos vol:lntes teria Jogar amanhã :is 10 horlls da i·ius c supfllentcs influe no rcsullndo da clei· 
manhã. • E não é isto o qu~ quer_ o legislador. ção (:.rt. 86 § ~ · •). 

N5o ohst.1nte est.1s irregul:~t·id:.dcs, n commis· :Xo processo d:1 elci-;iío deu-se o segui!lle : 
5ão propõe, que, censurada a mc>n, sejn appro· i.•-Xiio houve a 5ol.:mnidadtl rcligios:J, sem 
vada a elci~·ão desta pnrochin. exhibir-sc a razão d:1 falta (art. 10\ d:~s instruc· 

P:~rochi:1 de Nossa Senhora d:1 Penhn de Fr:mç.1: ções). 
cinco eleitores. :! . •-O annnncio d:1 tercei!·:~ chamnda é deli· 

Foi regular o processo d:1 organização da mesa, ciente (nrt. lOi d:~s mcsnms instruc•·õe~). 
segundo a respecti\'3 acta. 3.0-ln\·crsãodaorderr. eslabelecid~ nonrt. HO 

No processo da eleil,'ãO not:~-se o seguinte: das instrucções, fazendo-se :1 conta~:em c em-
i. •-Falta da solemnidndc religiosa; e sem ex- ma.<snmcnto das ccdnl:~s, depois dn lista dos YO· 

plicarõcs, causando rrp:•ro a prl'senç~ do p:1ro- t:~ntcs 1IU•l niio acudiram :is chamadas. 
cho tia mesn como mc,:m·io, snh·o descuido na 4..•-Aigum ntropêllo na apur:~ç1io dns listas, o 
re1l:Jcr-ão ou na 1'1Ípi3 (art. 10'• das instrucções). que não est:i de nccordo com o disposto no nrt. lll 

2. •.:..Defll'ienci:~ do :>nnuncio p~ra a terceir11 das instrucções, Jlorqunnlo tendo linalisndn a 
ch:~madn que não se fc:r., l'lll alta no:, como po· terceira chnmadn :is f 1 horas da m:mhã do di:1 6 
sitivamentc cxi~c o art. !Oi das instru::~ões. de Agosto, não cr11 pro\'3\'CI que :i uma c nwia 

A nct:1 de 5 lle A~:osto diz: •e dtclm·o~t o pre· hot·a da tarde se houvesse ai1Ur:11!o 1-'18 cedulas 
sidcntc que 11 tcrc~Jira será nmanhã ás lO hor:~s g·m•es, embora do 1. nomes, c HS espcciaes, de 5, 
da m:.nh:i.• O que não é !Instante. co.nstituintlo um total de 1.33:2 nomes IJU:Isi 9 por 

Ni•o obstante estas inc,:rulnrid:~tles, :1 commissão, III' nulo, sem tlcscont:•r-sc 'tempo :~lgum parn a 
censurnda :1 mesa, propõe que seja approvadn n fllctura da lista dos rctarllut:~.-ios c p:~r:~ a cont:lgem 
clciç1io desta pnrochi:•. c ciJlmassnmento d:~s cc<!ulns. 

Parochí:l de Nossa Senhora da Conceição de S. Contra :1 regularidade dl.'sta clckão apresen· 
Bernardo: seis eleitores. tar:un-~c dou,; protestos que foram rebatidos com 

No processo da orgnniznçiio da mesa houve vant:rgem pela mesa. 
re:.:ut:~rid:~dc, segmuto :1 rcspccti\':. act.1; menos. Sendo-lhe requerido pnrr. ndmittir :i \'Oiar em 
qu~nlo ao sorteio, t~nto dos mesa rios (3, 3, 3, 3 _ sopar·ndo 23 cidadãos que haviam obtido a inclu
-I:!) como dos supplente,; (:l, 3, 3, 3= 12), e- são dos seus nomes Da lista dn qualillc:)~iio, em 
dos substitutos (4, 4, t,). Niio consta dn r()~pcctiv:l consequcnci:l do provimento do juiz de direito, 
nct:t que se honYc,:~o clllllJlrido DIJU··IIa rorm~li- de que se :.preS.!ntou CL•r·tidão, e cm yisl.:l tló aviso 
dndc de t:u1ta importanci:t, c" mo dclermin:un os do mínislerio do Impcrio de :!7 de Julho de 1878, 
:~rt~. t:l e :!Oô das instrucc;õcs. Mn:;, pelo cx:~mc e portaria d:t. presidcnci11 de 29 tlo mesmo mez, 
da aclnll:> in~lalln~fio, c damL'Sill:J act:~ •la org-:.· :1 mesn não. hesitou em 1!t-ferír, a dc~peito d:~s 
niz:w!io d:: me:;:~, no fln:~l, o da dbposiçiio das sérias objecções que a prctenção lc\'antou. 
assi;in:~tura~ dos me~nrio.•.~té :1 ultimu :•ci:I,Yti·sc· All()g"Oll·sC que o t•roviment•• do juiz de dh·eito 
que 11:1 mnit.1 clifl'urt•nçn entre a ordem dos nomes d:1 ;e;::-und:l'Y:u·a fOr=!- ~ado r~rn do 11rnzo Jegnl, 
r•;sllltante da 11JHU':IÇ1io, c a que se ~cgniu após c os documentos cxluludos 11:10 er:un rcooubrcs 
:1. e::nreg-n õ.:.s hvros e papeis da clei,ão c d:~ in· 'accr~sct;ndo a circumstancia de h:~,·cr 11 "reJnçãÓ 
sl:~ll:~tão por di:~ntl', de. onde a commisslio deduz do drstt·tcto rcform:~do o proYimcnto. 
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!O ANNAES DO SENADO. 

A mesa temendo sacrificar a clci~flo preferiu 
deixar ao poder competente a solução da tzuestão, 
que o voto em separado niio embargara. 

Os autores do protesto ainda se qucixarnm 
da mesa por não haver admittido esses cidadãos 
t}ualillcados a vot:tr logo ti primeira chamada, 
mas após a terceira, dcixnndo por isso alguns 
cidadãos de votar, por se haverem retirado, assim 
como de haver omittido a mesa o nomo de um 
Totnnte, devidamente tzualificado, durante as trcs 
chamadas. 

mas a duvida logo se esvai rclloctindo-se sobrÕ a 
e~pccie. 

Entretanto no sorteio devia haver mais cuidado 
no cumprimento das disposições dos arts. :13 (se
gundo período) c 108 (terceiro período) das in
strucções; cujos desvios podem dar Jogar a abu· 
sos l:"ravcs. 

A mesa no seu contra-protesto explicou a cansa 
da inculcada dcroor:~. apoiando-se no que dis
pocm os :~rts. !07 ~~ ~ e Uã das instrucções, o 
mostrou IJUe o cid:ulão omitlido nns chamadas, 
não estav:~ qualilicndo. O seu procedimento estti 
juslillcado. 

A commissiío, examinando ainda a espccic do 
primeiro articulado, cnlcnde IJUC a rne~a procc· 
deu ro~ularmenle chamando a votar após a ter· 
ccira chamada votantes que se achavam cm con· 
diçõcs excepcionacs, como os que tôrarn apre
sentados a votar cm separado, e n~o podiam o 
ncrn podem ser considerados legítimos, por isso 
que :1 rel:ll'ão do distric!o havia reformado o 
provimenlÓ do juiz de direito da conmrca. 

Por outro lado, a mesa .não devia interromper 
o serviço das chamadas para occupar·sc de uma 
qucsliio que exigia tempo pnm exame. O protc~lo 
declara que tacs qu:•lilicados eram cm numero 
de !!3, mas sómente compareceram H, 110r se 
haverem Jctirado V, mas qu:mdo todos vor:~ssem 
n elckíio n~o soiTrcria :•Iteração, IJU:mto :~os cld· 
tores,· por isso que o ultimo obte,·e WO votos c 
dista do primeiro irnmcdi:~to 67 votos. 

A commissão propõe : 
L • Que se ann ullem os Yotos dos H cid:.dãos 

que Coram tomados cm separado. 
::!.• Que se approvc a clcíçlio desta parochi:~, 

visto quo a troca que houve elo § U pelo ü. • do 
art. ã. ~ elas instrucçõés, uRico defeito ~rave 
desta clciçiio, não roi Jlroposital, mas o resuiL1do 
de um conjuncto de circums1.1ncias cm IIUC a 
má fé c a fraude não tiveram parte; accrcsccndo 
que nenhuma rcrl:ml:'ç;io hOU\'C contra cs:<a ir· 
rcguh•ridatle,tendo :•li:ís a eldçiiosido disputada. 

A parochia de N. S. do Deswrro de JutJUiry, 
cle,.o 7 eleitores. 
~ão houve nesta parochi:~ a indispr.ns:~vcl rc· 

gul:~rid:•dc, quanto ao serviço da org-aui:t:u;ão ua 
mesa. Comparcccr:mJ, seg-undo a rc>pccth·a :teta, 
par:• a eleit:;io da mesa, cinco c~citorcs e dous iru· 
medi:l!os, devendo ter f;~lt;ulo a clmmatl:• apenas 
dous eleitores c um immecliato . .lias a acta e nu· 
mera trcs eleitores; um faltando pot· doente,outro 
por ausente e o ultimo por haver f:•llccido, c não 
se discriminn, si estes indivíduos são todos elci· 
tores ou si comprchcnc:Jc: t:mtllem o outro immc
di:~to, corno 11:1r1'ce n:•tural. 

Nflo havendo no senado uma lista de ~)leitores 
c immedíatos das p:•roch ias desta pro,·inci:• da 
cleiçioo geral d:~ ultima Jegbl:•tura, indispc·nsa· 
Te! p:~ra esl:ls nvcri~uat;ões, não púde a cmnmis· 
s~o vcritkar, si suo ou n:io t•xacto~ os nome!~ ins
cripto> nns acta,: p:1r:~, cm Cii~O :~tllrnwth·o, poder 
ap)li'O\'<~r a .·leiçiio da 111esa. rl!lcv:ula :1 irl't•gul:l· 
rid:ulf" do at"cre~cimo ou :mtcs d:t confusftu dos 
nome~. n que t•ru\'a\·clmcnte n~u pas~a de um 
eng-:wo m• rcdacç:io tb nela, ou do <·opi>ta. l'l"i· 
ma {acir a irregularidade rwreco ter gravid:tdo, 

No processo da eleição houve du:1s irregulari· 
dados, não graves, que a commissão tem scmpro 
relevado: 

:l. o Fall:l da solcmnidado religiosa, por lei mui. 
rccommcndada (:trt. 101. das instr ..1cçõcs, c avisos 
n. :w de H. de Fevereiro e :11 de Dezembro de 
18'18 c instruc"ões de !:!8 de Junho de 18~!1,art. i5). 

2.• Do!lit:tcnêin no annuncío para a terceir:l 
chamada, que não se fez cm alta vo::, cir· 
cumstancia 11ue deve constar da :1cla (art. :107 
das mesmas mstrucrõcs). 

Os vícios notados" não são de extrema gravi
dade, podem rclcvnr·sc, c portanto a cnmmissão 
não hesita cm pronunciar-se pela :•pproV:I{'iiO da 
clciçiio desta p:lrochia,. t[Ue propõe 110 sen:ulo. 

Accrcsce q!le nenhuma reclamação existe con
tra a regularidade das actas. 

Elcir.tio sccu11daria.-O collegio reuniu-se nos 
dias ü" c 7 do mez de Setembro, :is dez ltor:ls d:t 
manhã, contr:l o preceituado na lei que fixa :is V 
o c·omcço de tacs r4luniões. No dia 6 concorre
ram ã'~ clc!toreJ qut• dc:;cram n mesa, instal
Iando-sc lo~o o collcgio, observadas no mais as 
disposir.õcs ela lei. 

,.. d' ~ d . d ' - t • .,o ta ' esllna o :1 votaçao, anto a commts· 
são especial, como a mesa, dcr:~m o seu )Jarcccr. 

O da primeira declarou IJUC o mesa rio Dr. Luiz 
Rodri~ues Ferreira, eleitor da parochia do Bom 
Jesus do nraz1 vora~•e cm separado por não estar. 
regulnr a cfct~ão dessa p:~rochia. 

O da segunda assignado pela m:~ioria partilhou 
a mesma doutrina, quanto aos outros eleitores d:\ 
mcsm:1 parochia, :~ssit;., corno om rela(."liO ao eleitor 
da p:~rochia da Consolaçiio, conego Carlos Augusto 
Gon~·alvcs Bcnj:~mim. cura da .Sé; por niio estar 
residindo na referida pm·ochi:l na época da 
clewiio, votando da mesma sorte u imm.cdiato que 
dcvla substituil-o, D•. "\ntoniJ I>iutu do !\ego 
Froil:ls. 

A minoria da mrs.1 deu voto separ:~do c propoz 
IJUe, est.1ndo nullas as elcit;õcs primal"i:~s t.1:1s rm· 
rochi:1s de No,;,;;, Senhora da Assurnpç~o da Sé, 
Expectação de No5sa Senhor:• do 0', c de Nossa 
Senhora do Desterro de Jnt[uiry, porque as res
Jiccth·as rucs;~s rceusaram \'o tos de citlad5os IJU:I· 
li ficado,; por JlfO\'imcnto do juiz de direito da sc
~und:• vara crime d01 capit:~l de S. Paulo, não 
ohst.·mtc ser-lhes apresentadas certidões cm 
fórma, estes votos rccu5ados :~Jtara\'am ou po
diam alterar o resultado d:1 eleição. Este voto não 
foi approvado pelo colle:;io. 

I'rocedcu-se :i votaç~o conforme o vencido. 
N:~s qucstõt•s que Coram suscit.1das, :1 solur.ão 

dada pelo collegiu foi :wcrtatla, menos quanto· ao 
eleitor da paro<"lli:• de Xo.;sa Senhor:• da Conso
lat•iio, t·ujo ,·o to tomou-se em scr•arado, sob o prc
texro de muc:Jan~a d:t paruchí:•, :tlim de IJUC fosse 
suJ,stiluido pdo prímc:ro imnwdi:•to, cuj:1 cc
dul:l ro; admittitla c apurada t:uullem cm scpa· 
rado. 

A dt•d,;ão tomada pelo eollc~io nf•o foi curial, 
é olfcn>iva do principio da permanenci:• das IJUa· 
litlcaçõc:; cons .. grado na ul!imn reforma d1! :(!:17~, 
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c os desacertos e os desvio;; nes~a m:~terin não 
são repara veis pelos collegios, c nem mesmo por 
cada uma das camnras lc~islativas, mas pelas 
juntas pnrochiacs c municipacs com os recursos 
,por lei estabelecidos. Sahir fóra deste regímen, 
oé ultrapassar a esphcra legal. O collegio exce
deu-se, admittindo por essa causa a votar, posto 
quo em separado, o primeiro immcdinto em votos 
(decreto do 1875 art. 1. o~~ 21, 2~ e 23). 

Votaram n:. urnll geral ~~ eleitores das p:~ro
chias de Nossa Senhora da Assumpçiio d:~ Sé, 
E:tJlCCtaçiío de Nossa Senhora do 0', Kossa Se
nhora dn Conceiç.io dos Guarulho~, Nos~a Sc
nhorn dn Penha de Frant;:•, NosS3 Senhor3 d3 
Conceição de S. Bernardo c Xossa Senhora do 
Desterro de Ju!JUir)' e o eleitor ·da p:trochia de 
l'foss3 Senhora da Conrei~~iio e S. João· Baptista 
da Consolação, conselheiro Joaquim Ignacio 
Ilamalho. 

Olegario Herculano de Aquino e ·Castro 
B:mio Homem de llello •.••••••••••••• 
Joiio !fendes de Almeida ............. . 
lfanoel Antonio Duarte de Azc\'etlo •••• 
Antonio dn Costa Pinto e Silva ••••••••• 
llariio de Tres Rios ••••••••••••••••••• 

Votos 
7 
7 
4 
2 
i 
i 

Votatão separada dos eleitores da parocllia do 
Bom Jesus do Bm:. 

CEDULAS ~-

Votos 
Joiio !\fendes de Almeida. • • • • • • • • • • • • • • ~ 
Antonio d3 Co:;L1 Pinto c SiJV3.. • • • • • • 4 
fl:trão Homem de .llello. •• • • • • . • • • • • • • • ~ 
.lf:tJ·tim Francisco R. de Andrad3....... i 

Votaram cm sepnrado seis eleitores, sendo 
cinco da parochia do nom Jesus 1lo nraz e um da 
Consola1~iio por mudança de domicilio, assim 
como o respectivo substituto. 

Votar3m t:Jmbem cm separ3do, a requeri
mento seu, os cleitol'cs das pnrochins de S:mta 
Iphigenia e da Consolnçlío, exccptu3dos os supr3 
nome:~ dos. 

lf:tnoel Antonio Duarte de Azevedo.... 3 
Barão de l'arnhytingn................ 3 
Jofi1l da Sih•:J Cnrrno................... ~ 
José Alves dos S.1ntos................. 2 
Jo5é llonifacio d ! Andrnda e Silva. • • • • • ! 

Não acudiram :is chamadas oito eleitores. 
A commiss~o propõe que seja nppro,·ãd:t est:. 

cleíçiio contemplando-se na vot:~çiio legitima os 
votos em separado dos cl•!itorcs dn p3rochia d3 
Consolaç:io, inclu$iVc o do eleitor, conego C.1rlos 
Augusto Gonçalves Bcnjnmim, nnnullando-se o 
do primeiro immediato, Dr. Antonio Pinto do 
Rego Freitas. 

Eis 3 votn~ão apurada no collegio na nrnn 
ger31: 

Cednlas (1~. 
Votos 

João lfendes de Almeid3............... ~3 
Antonio da Costa l>into c Silva......... 43 
José Alves dos S.1ntos................. ~2 
Ilarlio de Piratininga .•••••...••••• ••.•. ~~ 
Barão de P:~rahytin:.;-a................. :1!1 
}ofnnoel Antonio Duarle de Aze\•etlo.... 28 
Bariio Homem de :lfcllo............ .... f7 
Olegario Herculano de Aquino e Castro. ~ 
.1\lartim Franci~co Rihciro de Andrndn... :2 
~osé Ilonifncio de Andrada c Sih·a...... :1. 
João da Silva c,,rrão.................. f 
llnnoel .1\f:.rcondes de lfoura o Costa... J. 
Antonio Carlos niheiro de Andradn 

l\Jachado e Si h• a.·.. .. .. .. . .. .. .. . .. . f 
Barão de Trcs JUos.. .. . • .. • .. . .. .. .. .. i 

N:io concorreram dous eleitores de Santa Iphi
genl:t, e seis de outr3s pnrochias. 

J"otaçcio upa1·acla dos rll'ilOI'I'S das rmrorllias ti~ 
S. Iplligmitt e tia Co11sotarcio. 

Cedulas H. 
Y~tns 

13 
f:J 
H 

Joaquim Ignacio Ramalho.. • • • • • • • • • • i 
nernnrdo Avelino Gavião Peixoto. • • • • i 
Bariio de t>ir3tinlnga................. i 

A Cl'tlula do eleitor Carlos Aua11sto Gonçalr:e1 
Benjamim co11li1111a a segui11te r:otatão: 

Votos 
Joaquim Jgnacio Ram11lho ••••.•••••••• 
lfnrtirn Francisco R. de Andrad3 •.•.•• 
Jo~é Bonifncio de Andrad3 e SiiYa .... . 
nern3rdo Avelino G:~\•iiio Peixoto ..... . 
OJegario Ilercuf:mo de Aquino o Castro. 
João Mendes de Almeid3 •••••••••••••• 

i 
:i 
i 
:1. 
i 
i 

A cedula do immediato Dr. Ã11tonio Pinto do 
Rego Freiltts continl~a a seottinte r:otllf-ào: 

lf:moel Antonio Du:trtc de Azevedo.... i 
Antonio da Cost3 J>into e Sih•a........ ! 
Joiio !\fendes de Almeida.............. i 
José Alves dos Santos................. I 
narão de Piratininga....... ........... ! 
Darüo de Pnrnhytinga................. I 

A commissão propõe 3 approval'.iío da eleição 
do!ste colle;:io, ehminndas :•s votaÇões dos elei
tores das parochias de Nossa Senhora da Con- • 
ceição de S.1nta lphil:'enia (8) c do Senhor Bom 
Jesus do Draz (5). que a commiss;io entende que 
dc\'lllll st•r annullatlns; e hern assim o voto do 
i. • immediato da p:U'ochi:t de Noss:t Senhora da 
Conceiçiio e S. Joiio Hatltista d3 Conslllat.ão, 
Dr. Hego Freitas, por ~ubsistir o voto do res· 
pectivo eleitor. 

Excluídos os votos nullos e nlio substituidos 
(13), que se descontam na apuração do colfegio 
e os dos aus!'ntrs (8), o numero de cedulas :1 
apurar, e int:luindo os votos de eleitores d:1 pa. 
ruchia dn Consol3!iiio (8), os legítimos montam 
neste collegio n 51, produziu do o seguinte re
sultado : 

Ccdul3; ~1. ~rnrtim Frnnci~ro R. de Antlrnda ..•..• 
Ío~t! Donif:tcio de Andradn c Sil\•a ..•... 
Joaquim I::n:U"iO Rmn:dho ..•..•••••.•. 
Jo:io d:~ Silva Carr5o .......•.•..•..... 
Jlernanlo A\·cJiuo G:tvião Peixoto ..•.•. 
~I:mo~I ~Iurcouucs de Moura c Costa •.•• 

!J 
9 
7 

Juíio !llendc~ de Almcidn .••••••••••••• 
Antonio da Costa Pinto c Sih•3 •. ; ••••• 
Jos~ Alves dos Suntos.,.,., •• , ••••• , •• 

. ' ' .· 

Yotos 
48 
45 
4jj .. 
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~ Barão de Piratininga ................ . 
. Votos l o uma ll':lrantin contra os abusos que possam ser 

~2 prati.c:~dos contrn o direito dos eleitores c im· 
, 0 medmtos. . Darão de Parnhytinga ••.••..•..•.••••• 

.M:mocl Antonio Duarte de Azevedo •.•• 
JJnr·lio Homem r! c l\lcllo .......••.••••• 
Olcgnrio Herculnno de .Aquino c Castro. 
lfartim Francisco IUht!ÍI'O de Andt·adn .• 
ll:moel :Marcondcs de :\loura c Cosl:l •••. 
José Bonifncio de Andrnda c Sih·a ••••• 
Jo~quim I.gnac!o I\.:1malbo ••••.••.••. ;. 
Joao dn S1lva Carrao ..••.••••.•••...•. 
Bernardo .Avelino Gaviiio Peixoto .••.•• 
JJariío de Trcs IIi os ••.•..••••.••....•• 
Antonio Carlos nihciro do Andrada lin· 

ai Est.1 li.•tn tem a mcsm:1 importnncia que :t que 
q~ o legishulor ~xigc npi"•s .a t«:rçcirn cbam:uL1. . 
:-~ .A mes.1 elettn ou :wtes o J urz c1e paz qne prcsr· 
:lÕ c1iu n solemnitl:~do nlém de commetter a irrcgul:t· 1
9 ric1nde tle niio declarar os nomes dos ilnmecliatos 
9 que faltaram (art; ·!!_.• c1:1s instrucçü~s) ao conu·~· 
9 rio ~~~segura cruc o numero tios cl~ttores que nao 
8 acudimrn :i chamada sobe a W. Ora sendo o nu· 
8 mero dos eleitores IJUC d:í cst.1 11arocb ia 23, c 
2 comparecendo 12, como é possível que fnltns-

chado e Silva ................... • •• 
scm l:i? O numero dos immcdiatos elcva·se a 7, 

:1 c npenas coruparflcer:un 3, dos I{Untro nfio ha no
ticia, tudo é confusiio. 

Accrcscc no cruc fica dito, c isto é mnis l!'rave~ 
que sendo a votaçiio dos mc::arios igual (9, 9, 6, 6 
-:JO), assim como a dos SUJIJJicn tcs (9, !I, 6, 6), c -
ninda a dos sul.ls:ilutos (!:!, J:!, U, :1-:16) não se 
procedeu ao sorteio crn neto succcssi r o :1 cada 
clciç;io (art. 13 das instrucções no segundo pc· 
riodol. Assim deixou-se tamhcm de cumprir o 
nrt. 108 no terceiro r•criodo, de modo ctne tor· 
nou-se impossível <'slnbclcccr ordl!m numeral pnr:t 

N. JJ.- DCJlOis de já ~c achDr feilo este tralllllh<? 
o D1·. Antonro lforeira do .D:Irros apresentou 11 
com missão oito documentos prcso~<com um rotulo, 
contendo côrtidü<!s do rr·oviml!ntos de recursus de 
qu~lifica~iiol o PliSSftt!aS relo sccreta~io dn rcl::çiio; 
assun como um orrgma c tra>lndos de (•rolcstos c 
votaçiio dos cid:uliios comtcmplndos ne~ses rc· 
cursos, feita l'•'.r:mtc o tahdli:io Joaquim José 
Gomes, do S. Paulo, por .ha\·crcm. sido dcs!'llcn • 
di dos (!C las mesas (>arochwes da Se c Jn,q u1ry •• 

Examinados t•stcs documentos se vc que n:•o 
l>nvia fnnd:mrento pnra os protestos por causa da 
\"Otação em SCIJ:•rado de cidatliiM q nc não se 
achavam re::-uhlJ'Dlcntc qualillc::do~ !IJuto n:1 (la· 
rochia d11 Sé CtJIIIO na do Juquil'y, (IOI' CJU:anto o 
pro\'imento dos seus recursos no juíz:ulo de di· 
rcito da segunda v:1rn COra reformado pda r·c· 
lariia do districto. 

Por outro lado, nem nn mes:1 d:1 Sr, nem na 
de Jn<JUiry ror:~m os protc~tanll's rcpcllid~~; nn 
Sé IJuamlo f<>r:•m chnm:tdos par11 \'otar, nno to· 
rnm "ncontrndos: c nn de Juquiry ar•rcscnlou-se 
uma simples petição cm 6 do .Agosto ( s~gundo 
dia d:t clci!,'lio, nesse mc.m10 din d~spnchada) 
protestando contra uma drcisiio dn mcsn, <JUC 
não consta dn 11cta, oppondo-so nndmiltir· a \'O lar 
III<'S cid11dãos da•1uelln p~rochia, exigindo antes 
de delinilivo despncho Cltlt! 11Jll'l'sent.1SSI1111 doeu· 
mentos cOnt(II'O\'ando o direito l[llC tinham os 
requcrenll's a senu!llmnte atlmissiío. 

ora a verdade é, que os Jlrotcstnntl's não qui· 
ZCI'lm mais Yull.1r nem :i Sé c nem :i Juqniry. 
Onde pois o funl:~mcnlo para n nullitl::tle da 
elcic;iio c mesmo pnra a ccnsurn da mcs.1 't · 

A comatissiio é de pnreccr tine taes :•rguic;ões· 
não tJOdcm ser attenditlas. 

n 
COLLF.CIOS DC SA::O."TOS 

Ell'iri'io p•·imaria.- A p:trocbi:t de ~ossn Se
nhorn "tio lto~ario de Snntos, contém 23 eleitores. 

O proc.•sso tia org:.niZII!,'liO da mc~'l r•:;rochial 
foi pr··~idido Jlclu juiz de pnz mais Yolado C:tn· 
ditlo ll1!nkio da Sii\"n. c contém :1lgum:Js g-raws 
irrcg-ul:trid:~des que lhe tir:ui1 o seu car:tctcr· de 
le~itimo. Coi!IJI:•r••t•m·nm 12 cl~ilorlls c 3 im
mcdialos, t{UL' elc::tei".JJll a mes:1, m:~s não só n~o 
se diz o numero dos convot·atlos,. como não são 
exar:ulo5 iotlus os nonws dos qn~ f:.!t.1rnm, dis· 
crimin:uulo-se o clcilor tlo immetli11to (art. 9.• 
das instructües). cuja lista é indispens:J\'Cl pnra 
se llfiUil:tt:tr o modo por· IJUC foi ollser,·ada :t IIli, 

os vowclos, c porl:~nto niío se püde fazer~ na con· 
formiunuc da lei, a distribui~ao dns chn,·es do co· 
tre da urna, t{llc COIIIJJCte no mnis c ao menos vo
tado,gnrnnti:t nnportnnte c mui ~é ri:• do processo 
cldtornl . Es!a formnlidndc niío pódc ser preto· 
rida, sem n nulli~:1rlc d:1 elcit:iío. 

A falta do sortero Jl:tr:t os supplcntes c pnra sub· 
slitutos nindn mais sacrificaram esta elci•!ão, por 
qu:mto hou\'C dumnto o scn·io:o altciõtçiio no 
pessoal da mcs:~. A nela de 6 de Agosto diz o 
seguinte: 

• Dur:mlc os trabalhos, o presidente fez-se 
sub5litair e bem as,;im nlguns mesarios 1•elos 
respccti\·os suh!<titutos c SUPI•Icntcs por algum 
tCIII(IO •• 

Portanto a mesa vciu a compor-se de mcmbr·os 
incompctcnlc~, visto I(Ue se não conhece n ordem 
numer:•l tios votados. 

Con1·em :•i!Hla reflectir que a eleição do presi· 
dcnt<! da 1116:'11, ,;c~undo a :lCta, rez-se OU :tpU· 
rou-sc depois dn dos subslitulos. 

Xo processo dn elci':liO n lei não foi melhor 
ollservndn. 

Niio houve a solcmnidade rcli:;:iosn tão recom
mcndnda pelo lcgislndor (11rt. :lOi- das instruc
~üe>'). 
• Por occasiiio da segunda cbamnd11 apresentou
se 11 vot.1r ll:moel José da Silva, n quem n mes.1 
rccu:;on o voto por falta de iJentitkide, posto que 
depois fosse 11dmitlido cm sepnrndo :\ requeri
mento do trcs citladiios clcgivcis. 

A mesn neste caso não procedeu de conformi
dn.lo com o quu ddcrmina o art. !07 § 6 dns 
in~trncçücs. A Jl!'Cte~to de s!mplcs falta do idm
lidadl' nenhum ctdadaíl gualtficndo póde ser em
lmrat.ado de votar, desde que aJtrcscnta o seu 
titulo de 11 un Wit·:t~:io t-m r,; r ma rcl('ular. 

l\Ins o {JJ'ocrclímcnto da mes:1 causott maior 
reparo, cm dons casos lia mcsmn nllturcz:~, rceu· 
l':mdo-~c :i tomar cm scpara1lo os vo~:; dos ci· 
tlad:ios \'Oiantês nicardo )fartins Bucno c José 
G~·unano da .Sil\'11, n~o ol.lstnntc areclamnçlio es· 
cripla de Ires cidadãos ele~i\·cis d:t parochi:t. 

.A mesa é l!igna de se\·ern ccnsuJ·a por haver 
neste caso f:•lwdo ao cumpriinonto do disposto 
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no segundo período do § 6 do art. i07 das in
strucções nas seguintes !>:~lavras: 

sirão leg:•l doutrinal monte usou .de nm direito-
qúc lhe compctin, entendendo como entendeu, .a,. 
!JUe no prnzo da lei estavam as férias excluídas. 
Acomm1ssão entende do modo dh·orso, mas essa 

• Nos casos do duvida a mesa dcvorál':cofPcio,· 
c a requerimento do trcl! eleitores· ou cidadãos 
clegh·eis, receber cm separado a ccduln, rmm
dnndo fazer nclla c n:1 nela as dcclnr:u;ões neces
snri~s para justificar o seu proccdimênto.• 
· Obtendo o ultimo eleitor· :i12 ,·otos, e o pr·i· 
mniro immcdi:1to :133, n ndmissiio destes votos 
não nllcrarla o rcsultr.do da clf!içiio, ainda acres
centados aos :133 na minoria, foi um excesso pra~ 

niio é a IJUCstiio. · 
E, pois, ús razões ex:.radas pelo governo no 

aviso de !2 dol\larço sustentando o acto da prc-. 
sil!cncia de S. P11ulo, annullando o do sou ante· 
cesso r rundnrlo no acól'llão da relação, não jus
tillcam nem o dcliniJUCnte, e nem o que appro
vou o nclo irregular. l~oi simJllosmcn:o um acto 
de puro nrbitri<J, digno de severa censura, o im
portando responsnbilidnde 11ara ambos , pois 
utlcnta onda menos contrn as attribuições do 

ticado sem necessidade. • . 
No scrviro da apuração o proceder da· mcsn 

nesta pnroc!Íia foi cm extremo irregular. No dia 
U de Agosto destinado :i npurnçiio das ccdulas 
dos eleitores cspcci:ws foram apuradas üOO rom 
vinte c tres nomes cnda mna. isto é, :11.000, com 
os competentes qualificativos, conformo o dis
posto no nrt. U 1 nos seguinte:; termos.: 

• ,\s cedulns ser·ão conlndas tirnndo-sc da unu1 
Cltda unra por sun vez, c se apurarão abrindo-se 
tnmbem c cxamin:mdo·sc catfa nma por sua r:e:. • 

A mc~a dcclnrn que • nhcr·ta a urna: e tira• las 
n:> codulas cmmn~s:•dns, tnl como h:~vinm ficado, 
o pr·csidcntc depois de abertas, cxnminnndo ea:Jn 
umn por sua vez, as foi apurando, :i (Jropor~:iio 
fJUO .:ram lidas cm alta voz, observnndo ns prc!
scrípçHcs da Jcgisl:u;iio cm vi::-or. Foram abertas 
:iQO ccdulns, apurnndo·sc 1odns; etc. • 

Cumpro notar que a mesa teve procedimento 
diiTcreutc na nJHII'IIç;io para elcitol·cs gcracs, não 
Jlassou de 300 em um drn, o o numero dos nomes 
1111 lista ora menor, om razão do ter~o. 

Os abusos o atJ'O(JCIJo com que roa cxccuta!lo o 
:;erviro desta eleição demonstram que n5o foi 
rcs}loitada a garantia do voto, na JlliUSada c de
coros., npurnt:ão. 

A commissiio, cm ,·isrn do relatado, prOJIÕC a 
nullid:ulc destll clei!;ão. 

Não obst:mto as razões <lX(loSI.1s, Jcvunta-:;e 
contl"ll a Je~ítimid:ulc dc.-;ta cleíçiio outro motiro 
de summa importnncí11 que as actas niio relat:un, 
mas consta do documento n. VJII olfcrccido 
pelo Dr. Joiio llcndes de ·Aimcidn. · 
O)uí~ de paz que yre~ídir:• o p1·oce,;,~o d:1 .or

gamz:II';IO da mesa cm JOcompe!Cllt(', pOI' ISSO 
11 uo suá eleit;flo fõra nnnullndn por acórdiio da 
rd:rçiío do S. P:•ulo. 

Sendo esta questão de publica notoriedade, 
tendo dado logm· :i CX(lotlição do n\'iso de 12 
de :M:•rço de !BiS do ministerio do lmperio, 
não p•idc cnll'lll' cm du\'ida que a elci~:iio de!ltn 
pnrochin for interinamente prcsídidn pelo juiz de 
paz mnis vot.1do dn eleit;iio annullad:1 por aqnelln 
relnç•io. Elle pertencin ao numero •los que 
mandou cmpos~r o pt:_csidenl!3 da refct:if!a pro
víncia, pois outros nao havwm , decasao que 
liiJUCIIe aviso app':O''árn: . . 

pollcr judicial, consagradas em lei. · 
QuaeSfJuer !}UO fossem os erros do tribunnl de 

segunda lnst.1ncia de S. J)aulo na apreciação do 
Jlreceito legal, sómonto ilo po1lor judicial com-

llolin rcpnr:l!-os, por !}Unnto foi a clle a quem o 
egislador confiou oxclilsivamcntO (cm recurso) 

o conhecimento e decisão das questões .referentes 
ú validade da:l d<~ir·ões munieapl!Cs. 

J)or outro lu••-!- ~ poder exceulivo aceitando 
como :.celtO"' · uccisiio da rclo!,"ào, niio podia 
deJHiis de \ 1 ... sto em cxccurão o julgnnumto, 
\'Oltnr atr:ís e vir perturbar ·a mnrcba que os 
nc~:ocios j:i tinham tomado. • 

Nos actos que interessam a dous podere:> poli
ticas. sem um motivo d:. mnis alta consídera~:ão, 
niíoé explícavel c nttcndivcl umn rnpida mu
taçno na apreciação de uma medida, o que im
llOrturia certa inconstnnoin no proceder. 

Accrcscu flUO havendo o predecessor do mesmo 
presidenta resolvido mandar Jlrot:edcr a povas 
clcir;ões do vere:~donls e juízes de paz ucsto mu
níciJilO, sem que os }Jrejudicados hou,·e::scm in· 
terposto recurso algum nos termos do aviso 
n. !J2 do H de Fevereiro de :1875, não pedia o 
referido prcsidbntc, e:c l'Qicio, agit.1r de novo 
qucst:io resolvida, JlOndo em risco interesses de 
grande !JOntlea·nção, im11ondo :i obedi~nci:• d:ls 
JIOJIUI:•!:OOS juizes nnuullados c sem compctcnuía •. 
X:io ínteres,::•n•lo· estes factos directamente á 
eleição especinl, a cornmissiio não propõe no ~c
nndo 11 responsabilidade dos seus autores. 

Limita-sr•, poi~, a com missão a propcir por mais 
r::;ta círcumstancin. o facto d:t ineompctencíu do 
jui.z, n nullitladc da clelrão desta parochia. Xos 
Ullnexo.ç 3 CStC p:lrCCCf CSt~O OS documentOS que 
juslillcam a commissão. 

Parochia tlc S. Vicente. Ncs!a parochi:t que dli 
quatro eleitores, o processo da org~~~~izaç;io d:t 
mesn foi muito ir,·cgnlar. Pnrn clln· · foram 
~on vocndos (!Í n ter\'icrmn e lei rort!S que não haviam 
nind:.. sido liJlfJrov:.dos pela camara do:s deputados, 
como se , . .; do ultimo parecer da mesma camara 
oll.:r,•cído como documento n. Vlll pelo Dr. João 
llendes do Almcida,o n prcsitlencia interina 
d:l r:uniiio foi CXercidn Jle)O segundo juiz do )IDZ, 
sem explicar-se a caul':l do não comp.1rceimcnto 
do m:.is votado. 

A incompetencrn do JUIZ 1lc paz, rmportando 
olfensn a uma ror·malídnde suiJstanciaL do pro
cesso eleítornl, ann ui! a r:tdicalmeutc esta eleitão 
(:ort. 86 § 1.0 n. :1 das instl·ucçi'ícs). 

Havendo :1 relaç1io annullndo ns deit·ões de 
vereadores c juízes do poz cm recurso dn de· 
cis5o do juiz de direito r·e~(lt!Cti\·o. su~citou·se 
a qucstiio, si a<(UCII~ tribunal, ullr:-o~J.lass.1Jo .o 
termo !t•gal cmborn por c;~u~a de feJ'JliS,. J•Otlra 
tomar conhl!eimcnto do recur-so como tomou. 

A relllção de S. ·P:~Ulo interpretando a dispo-

Accr~sco que tl.'ndo apenas comparecido um 
desses eleitores. o juiz de p:~z, n despeito do qu~ 
se achn determinado no art. S. o § 6. o das m
:;truc~·ões, con\·ocou seis cidadãos, asto é, juizes 
!lo p:•z e respectivos SUflplcntes, sem discri
miual-os e em numero superior ao indisptJnsn
\'CI , pretel'indo o processo legal, expediente 
que neste caso tJOdía apJllicar~so, em vistn do 
:~rt. ~ § u das mstrucçõe$, si um eleitor (cinda 
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. que il!l!gil!mo! não lloo\'csso concorrido para 
..$. cs:m OrJ;:'aDIZRÇ<IO. 

· No dm ~cguintc comparcccr:•m dons juizes de 
p.1z, o terceiro o quarto, c m:~is um eleitor niio 
reconhecido e com esses f.idndiios procedcu·l'C 
á cleiç:io 'dn mcj;a, devendo entrar cm Jogar do 
4." jnir. de paz, um supplcnte, para o Jogar de 
immcdiato. 

A cle1çào dos mcs.1rios o SDPJ•Ientes se fez 
depois promiscuam•·ntc,semscparaçfio de ccdulas. 
Os quatro mais votados foram declarados meS:Jrios 
e os quatro menos, supplcntes. A votação dos 
me~arins produziu este resultado (3, 3, ::!, :J= 
U), a dos supplcntcs (:1, I, :!, :l=:JI c so!Jrc 
cllas não houve sorteio, contra o í)Ue determinam 
os arts. :13 c 108 d:•s instrucções. Esta nullidadc, 
pelo que 11 commissiio j:i notou na elcir;ão de 
Santos, é mui grn\'e. · . 

!'ara a eleí•·iio do 11rcsidente concorreram niio só 
os dous i!II!Jturt!.~ como os dous j uizcs de rmz. 
A dos substitutos fez.sc com mais irrcgularid:1de 
c atro11cllo, pois além da •rue era couunum com 
a do tJrcsidcntc, accrc"co, íJUO sf'ndo recouhceid:• 
:a nlio clr•gibilid:ule dos dous suiJ"titutos dos 
mais votailus, niio se procedeu á nov:1 eleição nos 
termos do art. iS pe1·íodo 3. o das ínstrnc!,'õcs. 

N:~ cleil;ão dos snhstitutos o resultado foi o se
guinte ( !, '1, i, :!, ~. i, l, i, i= 1:2 ), t' hourc 
sorteio. Ala:~, diz n acta c procedendo-se ao dcs
emrare dOS íJUO tiveram S(lnlCDle Um fJOtO. • 

:No processo da eleição a lei deixou l:ambcm de 
ser observadll. 

Ilouvc o soguiniO: 
i. 0-FaJt., da solcmnídailc rcligios.1, sem razão 

justific:•vcl (arl. !M d:~s instrucções). 
:!. 0 - Dcllcicncill do llllnUnCil) Jl:lr:a :1 terceira 

clmmadll (:art. !07 das instrucr;iics). 
Fcz.so um:1 lista dos que \'Ot:.r:un 0:1 Jlrimeirn 

chamadn,e outra dos que acudiram :i sc::und:~,mas 
outro tanto niio aronteceu com os que falt.1ram :í 
tc•·ceiJ'Il, fornwlídadc por lei t.io rccouuucndada 
(:u·t. 'JJO d:1s inl'trnq;iícs). 

A cornmiss.io JlrOJHio a uullid:uJe d:1 clci•·iio 
dcst:1 Jl:II'Ot:hill, C(HISIII':U):I 11 JIICSII. • 

l'arochia deNoss:t Senhora da Conccir::io do lia· 
nhaen. 

J.;sra p:~ror,hia, romo a Jli'Crc•Jontc, rJ:i -i clcito 
ro•s,c tnmhcm fni lll'e~i•li•la intr•rin:111umlc n1•lei~iin 
pelo ::cgunrlu juiz ri c Jmr.. p11r h:• v c•· f:•ltllftu o ,;,.i. 
me i m. 

No dia cm que se fez a tercei r:~ cbnmadll ( 6 do 
Agosto) t.1m1Jcm se ftlZ a apuração d:1s ~83 ccdn
las das eleições gcrac=-, e diz a act.1,- c não 
sendo aind.1 (JUntro horns da tarde, • portanto 
muito proximo dcllas, n mcsn dou principio :i 
npurar.,o dns cs)ll.'cines, c conseguiu apur:~r US, 
nas qÚaes havia 4.7 cm hranco. 

No din sc&ruintc ( 7 do Agosto) apurou as 
rest:mtes (jUC, conrorme :1 act.1, niio fornm além 
de !37, d:~s quaes Ires continhnm um só nomo. 
o ·l.'incocnla c cinco cm IJmnco. O total sommava 
2:i2 ccdul:~~. o qüo niio corresponde 110 numero 
ilas recolhidas- :!83. 

E:tclnidas de :W2 cednlas apuradns !02 cm 
branco c prescindindo das tres de um sú nome, 
sobmm IW contondo os nomes uns vot:~ntes. lUas 
dos t)natr·o cid:uliios IJUC s:•hir:11n tJicitorcs, trcs 
conseguiJ·:~m {74, votos o o ultimo i7:J. 

Sommado o tot:•l ti:• votaçiio, pr11duziu 70;;votos, 
COJ'rCl<JlCllldcntr·s lll<sim a :176 •·cdul.1s recebidas c 
:•purad:~s, o ((IIC •·stá cm complet:a dcsharmonin 
com os nlgarmuos Jll'ecílados. 

A commiss:io propõe n nullid:~do da eleição 
desta parochia. 

Eltirão srcuntlaria.-Nesla eleição houve r<!· 
gulariÍl:•dc, segundo const.1 das actas, menos 
qunnto :i IJr(•sitll·ncia interina (111e foi exercida 
Jlclo juiz de paz mais \'Otado da clciçiio annul
laila r•or :acórd:io da rela~ .. io de S. Paulo. 

Esta circumst.1nci:~ por si nnnullaria a eleição 
do collt•gio, indcpcndmtc de outras que concor
r•~r:~m para a nullidmlo das eleições das paro
chias de fJUC se compõe este collcgío. 

Deu-se no tlnnl do collcgio um incidcDI., que 
merece ser reprovado com sc\·cra censura, 110r 
ser o :1cto que se J•raticou estranho :is obrigações 
do collegio, c portaulo illeifnl. 

A mesa ao cncerr:~r·sc o,; trniJ:~Ihos, sujeitou :i 
discus,;ão c yota~ilo do collcgio o requerimento 
de um eleitor, mcmiJJ'o da mes:1, concebido pouco 
mais llll IIWIJOS II('SieS t('friiCS : 

• fiCIJUCiro íJIIe ~1: dirij:1 IIIIJ \'OtO do COIIIJIIIll'.1 
r! lriiiVOJ' :10 :~e111:1l minísler·io )Jcl:t dcdicaç:io· e 
eS(Ot'!;'OI<, COII,I \'CJ'Ifaddl'll :J!JDC;:'III;:iO,'l'Dipi'Cif:IIIO$ 
cm llrol do restnbclecim.~uto do impo:wio dn lei, 
e•Jni iiJrio d:~s lin:~nç:1s cdignid:~do n:~cional, etc •• 

E~lc reqnl'rirncnto foi approvndo unanimc
IIWnlc Jll~lo I'OIIP.gio, lic:l!ldll a uwsa nutori;mtl:a 
p:1ra lcvm· :oo coulwciiiiCIIIO do minisl•!rio esse 
voto. 

ms :1 vut:u;iío do coJicgío: 

Cl'd ul:1s :u. 
No )Jrocesso da org:111izar:iiu fla ntt•sn :• lei fui 

observada. menos com rci:J!::io no ~•rlt'io tJnr. ~c 
n:io f,·z. A cll'i~·iio dt1~ uw.sm·ios protlnr.iu l'.slc rc· 
~"!;•do(3, :J, ::e •• 2 =.1~), :a. du.s ~upplcntcs (::~a, 
-· -=!0), :a dossub,(Jtulos ( 3, .J, ,J, f~JO), JoiO 
é, menus cinco votos, do IJUO dc\'ilra l'Cr. 

A viol:u;:io dos llrts. l:l e 108 das instrucções 
parece indu!Jilavcl. 

::\lat·tim 1-'J"Ilncisco Uiheiro de AnuJ"Ildll .•• 
José lloniracio de Andr:~d:~ c Silva •.•.• 

Votos 
31 
3i 
31 
3! 
31 
31 

No processo d:1 elciç:io houve o seguinte: 
i. 0 - Niio houve n solcmniflnde religios:a, sem 

explic.1çiícs (a ri. !O~ das ínstrucçiícs ). 
:!. 0 -Dcficiencia no :~nnuncio parn terceira cha

mada, que deve ser fcít.1 em alta voz, e esta cir
cumst:mcia niio cst:i consignadn na act.1 (:.rt. J07 
d:~s instrncçõc~ ). 

lli!cci.Jcrnm-~c ~83 cl'llul:~s durante ns Ires chn
madu,;, t'OIIltJU:mto niiu ~·c dedlli':!Sl<C o uunwJ'O 
das rccelJid:;s ua ~uguutla ( art. u.i tias in,:truc· 
tiil'~) como tlevin constar da reSJlectiva :~ctn. 

Joiio dn Silva Carriío ................ .. 
Olcg:~rio Herculano de Aquino c Castro. 
Ucru:ardo A\'clíno ~aviiio Peixoto •.•••• 
Alanoel Marcoudcs de lloum o Costa .••.• 

Est.1 vorar:iio devo stJr eliminada da :apura~~iio 
gcr·al. 

IU 

COLLEGJO Dt: l\IOG\" DAS CRUZES 

Eleit:tio }'rimar i''· - "\ rmrochia do S:lnt'Anna 
de l!og\' d:1s Cruzes, dtl ~8 eleitores. . . . 
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No· processo da organização d:l mesa não houve Portanto, no primeiro dia durante 300 mino· 
infclizmonto a indisponsavcl regularidade. Pro- tos, toram lidos e compotentomento annotados 

·si dia o acto o juiz do paz mais votado Dr.l\Ianoel 8.~ nomes. c:~bendo por minuto 28, o que o 
de Almeida 1\lcllo Freire, c deixaram do compa.- bom sons:> não permUto acreditar. Houve sem 
rcccr 6 eleitores da. parocbia o 3 immcdintos,. duvilla aqui visível atropcllo no desempenho 
r.ujos nomes osr..io cxarados na neta conformo o desse scrv1~0. · . 
disposto no art. ·o.• dns instrucções. . Rclcvn amda notar.quo o modo de votar nesta 

Dando esta/nrocbia ~8 eleitores, o cont:mrlo O clcir;iio parece artificial, pois em ~8 eleitos a vo
imrncdiatos, clnro que os membros presentes tnção teve pouca -variedade, entre 586 a 583, o 
deviam ser ~2 eleitores c seis os immodralos. J\s essa como que não nqtural o exprimindo· a vêr· 
cleir;_ões d?s mcsa.rios o supplontcs demonstra.m dado. 
o contrnrro. A commissão em vista dos defeitos notados e 

Em vez de li6 ccdulas por cada eleição foram !(Ue não lho .P.!'recem explicnveis, n!Io julga v~
rccolhidas 46 prodnclo de ~3 vogacs, e as vota·. hda esta clcr~o; e por rsso propõe a sun nullt· 
çõcs da minoria dist.1nciam-se do um a dons dade. . 
votos das da mnioria (8-7, o 8-6). Parochin de Nossa Senhora da Ajudn do lta· 

A fnltn do 5 votantes ou iO t:ednln& podia alte· qnnquccetuba: 3 eleitores. 
rar cm extremo o rcsnltndo da cleiçuo (art. 86 Na organizaçiio da mesa. p:arochial nenhuma 
§ 2 dns instrucções). irregul:~ridadc notou n commlssão, nlém do mo. 

Ainda não é tudo: a eleição do presidente, a do por que se fez o sorteio, declnrnndo-so .sómente 
que não concorrem si não eleitores, se tez só- os nomes dos votados pela ordem da sorte, ror
mente com :1.7 vot.1ntes (U, :1., c:; brnncas = !7), malidnde que devia ser cxecutndn em neto suc
o r1ue patcntoo qUll o numero dos immcdiatos ccssivo a c:~da eleição (art. !3 das instmcções). 
cm realmente seis. Pelo que respeita no processo eleitornl tnmbem 

Na eloiçiio dos substitutos o rcsullado toi ditrc- nenhuma irrcgularichlde grave prt~ticoa-se1 coo
rente; o concurso dos eleitores toi de :f.8, como forme as actas. 
se võ da volaç:io (11, H, H, 3-36), c comtudo Entretanto houve o seguinte: 
as ced ulas rccolbidns p.1ra as duas clciç'ües toram 
ou deviam ser de igual numero. f..o Falta da solomnidade relig'iosa, sem expJi· 

Entrctnnlo estns taltns podem não constituir caçõcs, contra o disposto no art. iO~ das ins&ruc-
um vicio1 o que facilmente se poderia conhecer ç~-s • .; Dcllcr'cncr'• no ·nnuncr'o p•r·" a •·rcor'r·" 
tcn~o :í vrstn o edital dn convocação, que C'Xpli· .. " " " "' " 
carra o·tacto naturalmente. chnmada, que dovürn ser em.alta voz, sendo essa 

Por outro lado , havendo empato nas tros círcumst.1ncia consígnndn na acta (art. !07 das 
cleiçõc..;, islo é, nos algarismos mais elevados, mesmas lnstrncçõcs). 
os mc..;:rrios ( 8, 8, 8, 8-32 ) , supplcntcs Don-se porém um lacto que podia aggravar 
{16, :1.6, 7. 6-~ã) c substitutos (U, U, 11-33) a sorte da eleiçiío. 
de.~prc.o;nndo os infcrioras, não se procedeu ao Quando a mesa estava r.ontnndo e cmmassan
sortoio cm nenhuma contra o disposto no nrt. 108 do 11s ccdulns rcccbidns npóz a terceira cbamachl, 
d:~s instrac~.;õcs 110 pt!l'iotlo terctiro, port.1n10 im- um individuo pertencente no partido dominante. 
possível' cr:r fazer a dislrihuir·ão dns chaves elo lan!:OD dentro da urna que eslava nberta c vazia 
cofre dn urna, entre os mcsai·ios mais e menos uma porr.;io 1Je cedulas qce não l>C misturaram 
vot:rtlos. EsL1 garnnti:r ,; uma das mais írnpor- com :rs h;gitimas, puis estavam estas !óra dn res
tantes do proc••sso •~leiloral, e que se n:ro piJde pccliva urun, e cm poder dos mcsarios. 
JII'<Jlrlrir, sem s:rcrificío dn clcir•ão. A mesa. depois de alguma contcstar.ão, re:rolvcu 

Entrct.·mro pela leitura da 'act.1 do dia ã de inntilisar cssns cednlns. e reclamar da nutori~ 
Agosto, a da installnç:io da mesa, vê-se, que a o r· dado policial a prisão do criminoso, no que foi 
dom dos nomes é diiTcrento da quo a- DJ>llraçlío dcsnttcndida. Um dos mcsarios que divergiu dn 
deu, o qnoJ mostra que houve sorteio c deixou-se do!CÍ:;Jio, querendo que fossem contados cm sopa
doí mencionar na acL1. rado os votos consignados cm taes cedulas c não 

No rwoecs.~o 11leítornl noL1rn-~c dn:lll ~rnvcs conseguindo, retirou-se. · 
irregnlaridndcs infléiJcndcntc da deficir.ncia do s.e!:'Ulldo umn jnsti!1c:u:ão dn1Ja no Juizo mn
mmuncio p:rrn a terceira chamada cm •r no a lei· nicrp:rl de l\logy dns Cruzes pelo Dr. Jo:ro llendcs 
(art. !07 das. instr~r.ções) não foi SDtísfeil.1. . de Almeida, citado o promotor publico, ficnrnm 

Contra. o drsposto no art. H~ d:ts mcsmns in. provados ·os factos supra cxarndos, c portanto n 
strucçücs, que exige que se faça t:rprtssa mcncão commiss5o é de parecer que :a eleir5o desta p:a
nns oecnsiõcs competentes, do numero das cc- rochin merece ser approvadn, não havendo a 
duJas recolhidas em cada chamad:r, assim ni!o se mesa ultrapassado o seu dever. . 
praticou, limit.1ndo ·se a mcs.1 a cumpr·ir o nrt. r.umprc ainda observar que, sendo on::t, o nu
UO •las mcsm:rs instrucr.õcs quo lambem deter- mero das ccdulns l:mç:~das na urna nlio inllni
miua que se mencione txp,·essauu,rte o totll das l'inm no resultado dn eleição por isso que o 
listas du1·ante as Ires clwruatlas, logo ao'terruiuar· ultimo eleitor contn~7 votos, c o primeiro 'imme
a tertcir':l. . · di:rto M. E nem era caso do art. i~ dns instruo-

No serviço da apur·a~iio, unw d:rs mais impor
t:rntes garuuti:•s do direito do voto, não houve 
tlrnbem ouserl':mcia da lei. Uccolhidas riSG ce
dulu~. t•:rda uma com ~ti nõlll(os,':rpur-:rr':lm-sc cm 
11111 rli:r Cülll torl:rs :•s (l:rus:ts rrue :r lt•i e as cir·
cumsumci:rs rccl:wram, cmuom c:;"<r eieiç;io niio 
fosse disputnda, 300 cet!ulas, e no seguinte ~6. 

t~ües. . 
• No p:~reccr da mesa do collegio, cm· que se 
resoh·t!u tomm·-sc cn1 sepnrt~do os votos .dos e/ei· 
IOI'OS de:;t;r p:orochia, alleg-o~·sc· contra :1 regula· 
rid:11le tlt•Sl.1 elei{'<iO os se:.:-uiules factos: 

1." falta de rói dos votantes que niío ncudiram 
ás duas primeiras cllaruadas; · 
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2.• numero de ccdnl:ts sutterior ao recebido 
para as eleições gcracs, dcix:mdo-sc de contar 
cs,;c excesso depois da terceira cham:ula ; 

:J.• abortara da urna antes de tcrminad:J. a 
lcrccira chamada ; 

~. • ns chaves da urna não se haviam distri • 
buido aos mcsarios na fórma da lei ; 

5.• contadas :ts ccdulas, e ante$ de cmmnssa
das foram Larallwdas com as que lançara o indi· 
vi duo snpr:a cit:ado. 

Estes factos slio attestaclos por um omcio do 
IIICS3rio já mencionado, que se havia rclírado por 
occasi.iio do dchnte acerca desse lançamento de 
ccdulas. E' pois o dilo de uma unica lt:stcmunba, 
c e~sa suspeila, a IJllal n1ío havia protestado fiO· 
r:mlc a. mc~a parochí:JI. como ll~Sc\·cra n•• olllcio 
lfUC foi fJI"CSf.'lllc ao collt•gio. U11uattstis, llltlllla 
lestis. ACCI'CSCC IJUC no IIOCUIIICIIIO 11. 8 llpi'CSCn• 
lado pelo l>r. Ju:io !\fendes do Almcitl11 teve 11 
comrni~são mais uma 11rova cl:1 ncnhumn impor
tancia da al/c;:ação .do mesarío discordante. 

E~ uma juslíticação dacln 1•cr:mte o juiz muni
cipal de lCogy das Cruzes, com citacão do Jlro· 
molar publico. 

.Ncnlium dos f:rclos :.Ilcgados I em JII'OVIIS cotntf 
se a!fsegura nns aclas, c qunndo th•essern. u;io 
são as nullidadcs denunciadas do tal ordem 11uc 
importassem proteriçiío do f,,rmulns substnn
ciaes ; ao menos a quasi tola lidado. :\fas nem isto, 
nem o mais grave provou-se. 

Plll'Ochia ao Soullor Bom JCbUS do Arujá : 
qu:atro eleitores. 

Xo proco:;~o d:J or;:aniz11~ão d11 mesa, :r lei foi 
observada, mas 11 redacçiio daact.1 é Ião confusa 
que, :i IJJ'imeira visi:J, parceo annunci,,r o con
tr-o~rio do que 11retcndc. Os cidndiios eleitos obli • 
veram csro rcsult:rdo ( ~ • .:!, 1, 1, 1, 1.=8). 

A neta exprime-se nestes ler·mos:-• um (roto) 
cnda um, os IIU:uJs, os dous 111ais votados, for:nn 
logo dor.Jar:~dos me•arios 1•cla ~ortu Jl:ll'll o llcs
empnto, foram declar<!dos mcs;rrio:; ns clou,; 
Jtrimciros do:; tJuatro (J, 1, 1, 1) de igu.,l vo
t.1ç;io; pr·ocedcudo-sc cm seguida ã ll{IUl"'J':líO 
dos sogun.Jos (ossupJIImtes).• 

A vot.1!;ãO cJ,~s!es produziu o seguinte resultado: 
(3, ~. j, j, l=B), e diz u act:r :-• um (tolo) 
cada um dos IJUncs, dos mais volados, formn de· 
clar:lllos supplmtesdos mc~arios, e pela sorte p.1r:, 
9 desempat_e os dous 11rimciros tres (f,.f, J) de 
IgUal VOt:JÇ:JO •. 

No processo da eleição, não houve a precisa c 
conveniente regularidade. 

P:u·ocbia ele Nossa Sllnbo•·a da Escada: &. elei-
tores. -

Ncsi:J parochia não foi a lei observada na or
g:aniznçiio da mesa. 

Sendo o numero de elcilores ~. cofll :l imrnc
dinto, compnreccrnm 3 eleitores~ o 3 immedi:atos, 
diz :1 neta, ncrcsccntando que na falta do 3. 0 im
mcdinto, oulro substituiu-o. 

Com esws a vogacs procet!cu-sc á eleição ele 
mcsarios c supplcntcs, c recolbcrnm·se 6 cedulas 
pnr.a os primeiros e 6 parn os segundos. A 
apurnção · :procluzht um inesperado resultado 
( 4, ~. 4, i.;.. :16), CJUilndo se devera contar 
com a somma de 12 votos. Os 4 mais votados 
foram declarados :ncsarios: c procedondo·sB á 
apur:.ç1io para sapplcntes, olltcvc o alferes Joa~ 
1111im de Souza e llello, 2 votos que, diz a 
acta, f,i declarado supJ>Ientc, por maioria de 
votos. 

A clcil'iio ele presidente c substitutos não foi in· 
fc•·ior :í prcccdcn!c. l>ovemlo votar sómenlc os 3 
cleilores, o prcsitlcn te alcançou 4 volos. E os 
substitutos, pos1o que cm numero de 3, obtiveram 
os dous lll'imcil·os cada um Ires voto:;,.e o tercei
ro dous (2). Cou\'CIII notar que cstuncervo de ir
regulal'idades, foi ainda augmcntado com u fulta 
de sorteio, tanto na eleição dos mosarios, como 
na dos substitutos do presidente, a despeito do 
nrt. !OS das instruc!íÕCS~ lJel'iodo terceiro: f:•lla 
in~an:avcl ern ra.zllo da imJtossiLilidado legal d:t 
distribuição das chaves do corre d:r urna c papeis 
da clei~.;iio. 

No processo ela eleição houve o seguinte: 
Fez-se a primeira c segunda chamadas sem so 

fixar o tempo em CfUil ncal~:~r:tm, nem se f11zor 
expressa mcnçiio do numero elas ccdalas reco· 
lhidns. No dia 6 cm tJUe tínb:1-se do proceder :i 
3.• cbam:ula, o total dos concarrcntcs subiu a 31 
sendo em mai$ do triplo as abstenções. 

O scrviro da apuração fcz·se no mesmo di:1. 
A commiss:io proJ•Õellllc st•jn :mnullada a ciei· 

çiio ~cst:• lt~~rocltia, o ccnsur:1da :1 mesa. 
Eleição src•mdaria.-:=.;c:;ta eleição não notou 

a commissiio irregularidade alguma , menos 
t(U:tnlo :i hora dn segunda rcuníiio 11ue niío foi 
a lt•gnl. E além disto houve súmcntc o incidente 
rcl11tivo á vowçiio cm separado dos eleitores dll 
paroclJia de Itnquaquecetubn, de quej:í se tratou, 
c pois estando :~pprovadn aquclla elci~iio, dO\'em 
se:· contemplados os votos nos respectivos ean· 
didatos. . 

Eis o rc;;ul!ado dn vor:r~ão di'slc col!cgio, como 
foi apuroda, excluídos os eleitores do JlafJU:t· 
quecetuba: · 

Cedulas 36. 

!.0 Niío houve a solemnid:ule religiosa, tão re· 
commendada pelo lt'S'i~l:~dor (art. iOi das in
strucções c av1so n. JtiO, deU de Dezembro de 
!8'1,8 c n. 4:!:!, de 2:! do mesmo mcz de J856, 
além das instrucções do 28 de Junl1o do IS(l!l, 
no art. ll>). · 

:! • o Deficiencia no annuncio da terceira chn
~ada, que devt·!'it ser cn1 alta voz, eircumstan
cra que deve constar d:J acta (art. 107 das mcsm:as 
instruc~;ões de J87ô). 

3. 0
• Inob.scJ'\'anc~a do disposto no.ar·t. 11 i das 

referidas wslruc~ocs, ew IJUe se ortleu;~ que so 
faça t.rpressamr11te me1wiio do uumeru das c e. 
dulas recciJitbs ~~~ cada "uuw chauwdu, i rulCJ'Cil· 
dente d~:J :•lgari!ltuo da lolalitlade (:111. HO das 
ntesmas 1ustrucçõ~). 

Votos 
lfnrtim Francisco Ribeiro do Andrndn... • • • 32 
José nonifacio de .Andrnda e Sih•a......... 32 
Olc;:ario Herculano de Aquino e Castro.... 3~ 
Dar:io Jlo111cm de llcllo..... . • .. • • • • . • .. • • 32 
Bernardo .Avelino Gavião Peixoto.......... 32 
ll:rnocl Marcoudes de JIJoura e Cost<r....... 32 

A eommissàl) }Jro}>Oe, que censur-.1da a mesa, 
sej:~ approvalfa a eleição desla parochia. 

Antonio da Costa Piuto c Silva............. ~ 
u:u·ão de Pal',.liyliuga. • • • .. • . .. . . . • .. .. .. . ~ 
Barão de J>iJ·ariniu).fa............. .. .. .. . . . ·1 
Joiío .Mcntlll-< de AlmcWa.... . . . • • • • • . . . • • • G. 
.José .Alves dos Santos ....... ~ .. . .. • • • • • . • 4 
Jll:mocl Antonio Duat·ro de Azevedo......... % 
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Votapão e11J separado dos eleitores 
de llaiJUaiJUecetuba. 

da parochia Logo que ·começou a primeira chamada; ve-

Cedulas ~-

rificou-se que a mntriz est:tva cercada pela 
força publica, não se pcrmiltlndo o ingresso aos 
votantes. . · 

Votos 
A mesa cm tnl conjuncturn, nada espernndo 

da policia, officiou ao juiz de direito da co
marca, afim do vir assis~ir á eleição, e impedir 
com a sua presença, IJUO .sem.,Jhante allcntado 
continuas~c. ou que maiores desacatos se com-

Anwnio du Costa Pinto o Silva............. ~ 
llnrão •le Parnhylingn ••••••••• ; ••• , • • • . • • • ~ 
Darão de Piratininga., ................... ; 4 
João .Uendcs de Almeida ......... ,......... 4, mcuesscm. • 
José Alves dos Santos .•.•••••• , •.• , ••• ,... 4 Sendo este recurso intructitero, a mesa diri

giu-se no vrcsidcnte da província o ao Dr. cbcto 
de policia, solicít:tndo medidas obst.1ndo a eon· 
tinuaçiio de tão reprovado procedimento daquclles 
que se nchnvam encarregndos de fazer respcitllr 
a lei, o de manter 11 trnnqniJ/idade pubhcn. 

1\Innocl Antonio Duarte de Azevedo. . • • • • • • 4 
Eliminados os votos dos eleitores das parochias 

do SanL'Anna. do 1\lo:ry das Cruzes (:!8) c 
de Noss!' Senhora da Escada (4.), o rosult:ulo 
é o scgumtc: • 

Ccdul:~s 8. 
-A resposta do (!residente 11ue veiu no dia se-

Votos 
Antonio da Costa Pinto e Silva ••••••••• ,.. 8 
Dar:io do Pnrahytingn.................... 8 
Dnr:io do Pir·atiningn... . • • • • • • . • • • • .. • • • • 8 
João Mendes do Ahncída ••••• , •••••••.•• , • 8 
José Alves dos S.1ntos •• ,......... •• • • • • • • 8 
Mnnoel Antonio DUIW'tC de AZC\"Cdo •••• ,. 8 

guinte, que se I em nos amu:ros, tez desapparccer 
o cel'co da matriz, e posto que os nnimos ainda 
não estivessem de todo trnnquillos, o serviço 
da eleição pôde conlinuar sem outro embaraço 
além do alguns protcsws de votantes c ofegivtjis 
dn parcinlidadc dll polícia. • 

OS protestantes Jímit.1r11m-se a exigir qne se fi· 
zcssc transcrever nas actas o:~ llrotesr.,.s, àlguns 
longo~. e "niio concorrendo os autores 110 pleito. 

Não compareceu um eleitor da pnrochia de 
Itaqunquccet11bn. 

A abstenção foi proposital e lovnda 110 cxcessrr 
du recusar-se o commnndantc 11 prestar á me5a, · 
que ns requillitara, nlgumus prnças parn guarda 
da urna, allcg:mdo Ler ordem de não dever 
prestar n rortn sinlio ao delegndo de policin. A 
urna foi _guaril~dn Jlela POPI}la~lio qoalíllcuda CJUC 

lV 

COLLEGIO DE JACADEIIY 

Eleit:«o Jll"imaria. A paroclsia de Nossa Scnhor:t 
dn Conceição de Jncnrehy cont.1 ~:;eleitores. 

O processo da or;:-anil:l{ião da mesa tez-se com 
regularidndc, (Jresidindo interin:~mente o neto o 
:J.o juiz do paz, nn falta OU impedimento do )Jri· 
moiro e segundo IJUC não comrmrccer:~m. Tudo 
J•assou·sc em plcn:~ JlliZ, sem recl:~m:~ção alguma 
dos Jlarlidos que Jllllstoovam a oleirão. 

No fll"ocesso da cleiçiio !louve' regulnridndc, 
menos quanto: 

:1. 0
- á solemnid:~dc religiosa, quo niio houve, 

sem explicar-se a causa (art. JO~ d:•s instruc· 
t;ões). 

~. 0- no annunci•> da terceira clwmad11 que é 
insufficientc, n lf!i exige que esse annuncio seja 
feito em :~ltn voz (:~rt. 107 das ínstrur.rões). 

3. o no serviço da apuração, em qúc deu-se 
ex.1gernçlio digna de severo rctlaro, n5o propondo 
n commrss:':o!} nullidnde ·dcst:1 cl.eiçã~ por este 
tacto, cm razao_de ser esta a un1ca Jrregulari
d:Jdc de nlguma grovidadc pr::~licada, sem ser 
nbuso proposit.1l, c tam!Jem :•Ucndcndo ás cir
cumst.1ncias cspccincs cm que se ncl1ou a mes.n 
temendo n todo momento um nssalto :i urna 
pois achava-se cm prdSenr;a de uma polici~ 
:~ggressiva o delictuosn, que hnvia comc!,'ado o 
pleito cldtornl pos· ctlrcar .n igreja com a força 
publica, o iln11eilido n população. qu:llilicada de 
votar. · 

se mantinha fora dn mntr•z e em suas circum· 
vizinhanças, com o nuxillo de um o1Dcial de 
justiçn, requerido para esse fim ao juiz muni-
ciflal do termo. · 

Os factos nllegados nos protestoa, em grande 
C•)pia sem valor, !ateis, foram, no parecer dn 
commissiio, victoriosamente rebatidos pela mcs.n 
JI:II'OChial. · 

Um dos mais snlicntcs e.ra n coacção flUO n prc
Sl!IIÇ:J do juiz de direito n:1 mntriz, alias convi
dudo peln mcs.n, causava aos votantes da parei:~. 
l_ídndo.dt• policia, por q~em no envez ern clle 
olTcnduJo quando por mesos sunsorios procurnva 
:•branda r os anímos, c a irritaçiio molivt~da pelos' 
desrcgrnmentos d11 policin. 

Rdcvn,. cntrel:lnto, notar que o {'rotcslo Je
v:mt:~do con trn a presidencin do tcrce1ro juiz de 
pnz, existindo o primeiro na cidade e o segundo 
nuscntc ou cm ltomisio; posto que serodio, não 
foi convenlentementd explicado, no contra-pro
testo d:1 mesa pnrochi:~l. 

Em verdade alli se diz, c bem, que si o ter
ceiro juiz de paz assumi11 n presidencia da mesa 
cm :2 de Agosto, foi (>Orquc os dous primeiros 
niio haviam comp:~recido. l)ortnnto nenhuma nul
lid!ltle para a elcsçiio. 

?ti:1S :~crcscenln·so que, c:~ercendo o juiz de 
paz mnis votado o c:~rgo de procurndor da ca.
marn nlUnicipnl. Jsavia perdido o primeiro, o que 
não é exacto, em vista do aviso n. o 105 de:!~ de 
Abril de !8i!.l il~/i1l8 que permittu a nccumulação. Os factos paSS3dos em 5 de Agosto do :~nno 

ultimo por occnsião da clciç.io primari:~ dcsln 
p:~rochin, mcrceciH especial mcn~iio. 

NaiJUellc din ao começar o serviço da cleir.lio, 
foi este J!Cl'lu•·uatlo po1· acto;; de comprtlssiio 
commellidos pdo deltlgado de policia, e pelo 1. o 
supplenttJ. e}n exercício e subdelegado supplen te 
em oxerc•cso. 

3 

A me;;.n leria, o tem para o caso melhor do
fes.,, si iuvocnsse parn sustentar 11 legitimidade 
tl:~ el11i~·ão, ali;í,; na conscieocia da popnl:~~.:io 
local o com fundnmento leglll, os nvisos n." fi!H 
de :W ile Dezembro de 1860 e de :a de Agosto 
1e !Siii, não contemplado na eollecçiio dn le
gislação, e ainda o de lS de JaneirO de ~~. que 
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autoriz;~m o comparecimento do primeiro juiz de 
paz na mat•·iz para ir volar, quando não queira 
ou não possa presidir as eleições por incommodos 
qucnão cornporlam aturado trabalho. 

A commissão pnpõc a :~pprovaç;io desta 
eleição. 

Niio orn para o caso applicnvol o· nrt. 23 das 
mesmas instruc~õcs. · · 

Feit:~ a primeira chamada nlio so foz expressa 
monçiío das ccdulas recolhidas, como rccom
menda o :~rt. UfA. das instrucções; o requerendo 
um votante que antes de passllr·so á scgund:l 
cbamnda se cumprisse essa di~posíção legal, roi 
indeferido. E o fJUe é mais p:~ra estranhar, an· 
nunciou-sc Jogo a terceiro clmmllda sem se lwver 
procedido :1 ~egun•ln; pois 1las actns não consta 
que :1 c IIli se fJroccdcssc. 

Os factos criminosos praticados pelas autori· 
dndcs policiaes om Jacarchy dcm:mdam severa 
reparaçiio, c por isso :1 commissiio propõe que so 
recommcnl!o M goYcrno :t rcsponsaiJilidado do 
delegado de policia do Jac.1rchy naquella época, 
bem como A do primch·o supplcnle, c A do slib· 
delr!gndo de policia supplente cm exercício, ser· 
vindo de ba~o paro o procesSI> as actns dcsln 
clciçiio nos dias ã, 6 o 7 ilc Agosto, bem como os 
protestos e contrll·protcslos inseridos no fim das 
actas. 

Cansa, cntret.1nto, scrio repnro que ncs~c.~· dias 
funcclon:~sscm ao mesmo h!mpo o delegado de 
policia c o seu primeiro supplente. Foi mais um 
lllmcntavcl desvio da observanci.• d11 leí. 

A p:1rochin de Santa ·nrancn d:í 14- oleiloros. 
Tanto no processo da org:mizaçiio da mcs:., como 
no da eleição foram guardmlas, sc;.:-undo as actas, 
ns rorma!idadcs lc~ncs, menos no modo po•· qno 
executou-se o sorteio, que nm pouco se llfast.1 
do prcccitu:ulo na lei c convem que na neta se 
exare com clareza, o result.1do da :tpuraçlio, o 
depois o da sorte: e isto não se fez. 

A commissíio propuc que sej:~ approvatla li 
cleíçiio dcst..1 p:1roclua. 

A parochia de S. José do Parilhytingn conta 
:f.O eleitores. 

D:> exame das act..1s observou a commissão· 
gne n organizar:io da mcsn niio se foz com re;:-u· 
lnridmle. Concorrernrn rmra a elciçiio d:• mesa 
oito eleitores o dons immetliatos, c recebendo-se 
tlcz ccdulas parn mes:~rios, c dez pnra sup
plcnte:>, j;()gundo a lei, houve ou devera haver 
vinte votos para os primeiros, c outro Lanto pnm 
os segundos. ~fas o rc:mll:rdo foi diiTcl'cntc, pois 
:rpnrnram·sc :.1~ \'Otos p:rra mcsarins, I! :10 Jmra 
SUJlJilrmlcs. rorn:rru!o·sc inlcir-:unonlo impossivfJ! 
n :rJrJllic:•c:•io •lo :1rt. {~ dm; instr·r~:·c;õcs, por in.· 

.llurr semdh:~ntc c niío cogitado excesso no resul· 
t:rdo da clciçiío. 

No DCt~.da apuraçiio npp:~recernm cm tumnllo 
vnrios cídadiios, n:io vot:.ntes capit.1ncados por 
outro residente cm S. Paulo, qoo ontregnrnm um 
papel fcchlldo ao votante Antonio de Souza 1\Iel!o, 
o qual diri.!:'iU·sc á mcs:., declarando que cr:1 nm 
protesto so!Jre a nullidndo dcstn eleição, exigindo 
prornpl:l dcdsão. A rncs:1 recusou tomar conheci
mento dcllse prolcslo, dccl:~rando que c~scll índi· 
viduos se achavnm :1 rmndos de rcwolvers c racns. 

Todos r>stcs factos lJIIC ücnanciam o modo nr· 
bitrario do 11roccder -.esta mcsn, lmjlÕCm :i com· 
missiio o dever do propo:.- a nul id:ult.l de5lll 
cleirão. • 

Elcit:tio sccu11daria.- Os eleitores dns 3 pllrO· 
chins ·rraccionnram-sc cm dous collogios. Um 
prcsidid:J pelo 3.• juiz do pnz de Jacarehy ruuc
cionou no cdificio Jczlllt li c.1mar.1 municipal, cm 
horn indevida ás iO ua manhã: compunhn·sc 
sómentc dos eleitores 11:~ pnrocllill do Nossa Se· 
nhorn da Conceiç:io de Jnc:~rcby. O outro pre· 
sidido pelo L• juiz do p:~z d:J pnroclri:~ de S.1nta 
Brancn, S:Jbino Antonio Nogueira, funccionOit 
cm uma c.1~a pnrticular, a do :•jnd:mtll José 
Fcrreirn llr:.ga, o cm hom uiuda mais mli:mt.1dn, 
:is 10 !;! d:l maoh5, lJU:tndo devera fazer-se :is 9, 
como preceitua D lei (art. 69 dn lei rcgulnmen· 
l:Jr de !8iG}. 

O motivo nllcl!ndo paro ~tn tiivisiio, diz a :~ctn, 
• t·csnii.1Vll do raclo de niio sei" possh•cl no rw•:o 
d:1 c:w;:~ra municijml, visto :1 f:rltn de csp:u,o, e 
gnranli:1 da ho:l ordem •; m:rs o priru,rp:ll cou· 
si . .; li:! uo ·!;cguintt:: t:on::idcr:u-:un os ddrrm:s ri•! 
Santa Branca c de S. Jost\ dr~ l'<~rahyting:~, ei\•:ula 
de uullM:ulc a clci~.:io de !:~c;•rohy, c t!·mcr:'.!u 
perder seus votos com a mrsturn; u por rsso n:w 
queriam coneorrcr com os llcst.1 pnra a formação 
da nws., do e6llr!J:ÍO eleilornl, que tinlw de rcc~be1· 
\'OI•1s Jl:ll'l' ::;en;ui(II'C~,- • r•ur a1Tcct:1r is~o seus 
din•uo . .; c privill't;'Ífl.; 1l1J dcitnr1•S li·gilinramenlc 
clcilros, • 

N:1 elci~iio do presidente houve apenns o alro
pt>llo no lmwamr>nto llo~ votos. comet·:mrln da 
minori:1 p:1r:i :r m:riOI'i:r, M t•IIV1l1. 1Iá Jll';rlic:a 
I"Orrstnnlc. 11:1 ninrla nesto• JlrlllH!~M nma írregu
l:•ridarlc grnvr!, n:iu se (1!7. o sorteio dos \'oiM 
cmpnt:ldM; nmxime o dos mesa rios, por ser•om os 
quc cntr·:un logo cm fuucçur!s. J\ssiin r .. rrw·sc 
impossível fazc1· distribuir as clr:1\'0S do cofre dn 
urna c p11peis de clcirões, pelo mesario mnis 
\'Oilldo c pelo menos (art. JOS d:1s instrucr.õcs 
terceiro período). • 

T;,l foi o fund:unonlo cm rruc l'l' :~poi:~ram, e 
nssiur juslificar:rrn u pro!cslo, Iev:ido a me;;n do 
le:;:ilirno collegio rcunid:~ no <'rlificio l<':;ál, onde 
foi, no :;era!, convcnicntemcnlo contrn· proles· 
tndo. 

No proce~so da eleição não foi melhor favore· 
cida a obs~T\·nncia da lei. 

Niio houve a solcnmithule J'eli;.dosa. c Sl!lll rl:ll'· 
se :1 r:•ziío. Logo no cumc~·o dos II':IIJ:IIhos :1 mesn, 
:i rerJUI!I'imcnto de um de seus merulu·os, c:qolll· 
liu outro n pr~tcxto de niio se•· \'Ot:mte, o IJU:II 
foi snhs!ituido JlOI' um supJ!Icntc. Esl<~ fJUr>~::io 
que tinha todo o caiJimenlo n:t 01:casiiio dn el~i1·iio 
da uws:1, tornou-se extcmpm·:tne.1 o illcg:~l ém 
vista do que rlispõe o :u·t. 18 d:1s inslt·uef'Õt•s uo 
ul!iuw poriotlo:- • Cunstitnid:1 :1 jnul:i, uiio 
lt'J';Í JOg:JI' alfeg":I!;~O llelll tlecis:Ju :il;tUIIIil Suor.; 
a elegibilidade de qualquer de seus m~m!Jros •• 

Os moth·os expostos ~"io futcís, nlio jusulicam 
o neto, siio Iilcr,1lmcnte illc;.:-aes; porrJuanro esses 
deitorr>s não liuh:uu o dir~ilo de separar-se Jl.1r:t 
fomwr 11111 Sl'~Uurlo colll!giu, :tlJS!I':Jirillllo !las 
fol'malidadcs su!Jst;ulf:iacs (JIIO :• lei Ll'lll t•si.11Uír1o 
p:rr:• :1 :;:u·:mli:t ·~ JlUhlil'id;ulc do \'Oio, l:rcs como 
o juiz tle J•az l'OIIIfll'ICIIIIl, c o lug-:11' publico tl:a 
reuuiiio do collegio clcitor:1l, ~h·u fui'Ç:l m:liOI" 
ou caso impl'evi.~lo, corn Ill'évia cumzuuuit·:~riio 
do fncto :10 juiz de dit·eilo ou no juiz tuuuicitml 
(Decr. n.• GO!l7 ~u·l. ã.• ~ 2.•), o •tU<! não se tlclt 
1!111 l'cl:u:iio :i c~:<:l tluplic:ll:t; uiiu :<~Utlu llloiÍ\'tJ 
p:rr·:~ :1 ~cp;u·;u;iio :1 uulliol:uk 11:1 •'ldr:io d:l {J:l· 
J'Ocllia de Jncarelly, COlU ref~·reucia .á Ol'l:(:lllizaçiio 
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da mesa do collegio, por isso que para os actos 
prepnratorios devem sc!r admittidos todos os in
divrduos lrnbilitados com diplomas do eleitores 
(aviso do n de Julho de iaM§ ~.0, no addita
mento). Os votos para senadores podi:Jm ser 
resguardados mediante sepnra~ão do votação no 
mesmo collegio. • 

A commissão é do parecer: 
{.o quo flSSII reunião illog:~l feita em casa par

ticular é digna de severa censura, e aevc ser 
annullada; propond" ainda qc:o se rccommcnde 
ao governo :1 responsabilidade r.riminal do i. o juiz 
do p:1z da parllC!lia de Santa Branca, por haver 
sciente o propositalmente exercido runcções do 
seu cargo fóra do seu districto, c não lhe com
petiam, _violnndo nssim o nrt. -i." § :;.o dns 
rnstrucçues. 

~.o que sl!j:J approvada a clciriio secunda ri:~ do 
collegio que funccionou na c1imara mnnicipal, 
presidida interinamente pelo :1. 0 juiz de paz, 
na falia do r.rimciro o impedimento do segundo, 
não obstante nt>t.1r-se em sua vot.1ção sin;io uma 
nullid:~do (art. :111 § !.o das instrueçlícs), ccrt.1 
incongrucncia ..não presumível do frnu~o. m:~s 
resultante naturalmente de erro do coprsta ou 
de listas incompletas, pois rnu.,m doze (:l:!) voto~ 
no computo do total dos do collcgio, Isto (!, :138 
quando deveriam ser :1~. Os votados são cm 
nnmero do U, o a vot.,t.ão comprchendc can
didatos do duas parcinlidades. 

Yolafào.- Ccdulas 25. 
Votos 

Joiío da Silva Carrão . • • • • • • • • • • . • • • • . . • 21 
Dnr.io Homem do ~lo !lo................ :19 
Antonio da Costa Pinto e Silva • . • . • • . • . :18 
João llcndcs do Almeida............... :17 
José Alves dos S:mtos.................. t3 

· ~lnnocl Antonio Duarte de Azevedo . . • • . :1! 
ll~noeJl\lnrcondes do lloura c Costa... . • . :1! 
Barão dos Tres Rios.. • • . • • .. • .. . .. • .. .. 8 
D:.rJo do lndnyatuba.................... 7 

7. 0 Desyacho do juiz de direito o explicações 
do tabelliao a f.roposito do concerto das netas do 
collegio illei{:J • · 

8. • Ccrtidao requerida por Francisco Pinto do 
~I:Jgnlhiios dos autos dojustilie.1ção c1ue dou. con· 
tra os mesnrios do collegio legitimo. . 

Todas ns QUC$1ÕOs a quo so podem prenderes
tes dncumentos e com rcl:rção á oleiçiio desta 
parocbia, já haviam sido exnminadas menos a do 
labclliiio q uo sem recusar-se dtrcct:rmente a ir 
conferir c concertar a acta do collegio ill.ogal, 
:rchnra prctcxto·para niio cnmprir essa formali
dade. .Uns é negocio gue pouco póde Interessar 
á legitimidade da eleição regular. Não a pro
judic:r. 

Si a elci~üo de 1:rcarehy fez-se com a qnalill
cação de :IIS76, á que vem n certidão da do :1878, 
t1uc terminou a 7 de Agosto, como diz a corlid:io 't 
A mesa dcc'l:~ra positivamente na acta de ãdo 
Agosto, que foi. pela qualificação de !876 que fez 
a chamada dos votantes, o bem se demonstra 
conrrontando o numero dos votantes que com
parucernm (oi78) com o algarismo do~ que falta
ram (oi19), CUJO tola! cleva-so a 897. Em :1878 
esse total subiu :i :1.:1~0, mas os votantes o elegi
veis desta qnalilic::ção, niio .cst.1ndo já incluídos 
na de f8i6 de nenhuma sorte poderiam sor admit
tidos a fOlar nas eleições de 5 de Agosto, seria 
uma prctenção illegal, embora nntes da terceira 
chamada estivesse completa c terminada o qua
lillcaçiio. . 

O cdit.1l da convocação dos eleitores immodia-· 
tos amxndo em !! do Julho do {878, si é para 
prov:~r a ralta do convocação o nullidado insa· 
navcl da eleição é contra-producelllem, e com o 
comparecimento da maioria de uns o outros em 
!! de .Agosto do mesmo anno, victoriosamonto 
responde á arguição que se fez no documento 
n .• VIU ( parccor da camara dos deputados) á 
pag. ~ oiTcrccido pelo Dr. João Mendes 'de AI· 
moida. Comp:~recernm parn a organização da me
sa 19 eleitores o 7 immediatos. 

Eis a argniç.io cm sua integra : 
Dnriio de PIIÍ":•hytingn................... 6 
Darão do Pirntininga.... • • • • .. • • • • • . .. .. G 

N. D. Depois !le ost.1r terminado o trlllllllbo 
da commissito ~o!JJ'C este collc~io fornm·lhu prc· 
sentes oito docnrnentos orr.~reddos pt!lo TJr·. An· 
touio l\foreirn do B;trr·o~, contr11 a regnl:•rid:~de 
da eldo:1io 1Jn Jlnrochia du J:~c:~rehy c IJUC a com· 
missiío detid;unentu oxnminou. 

•Quanto :i nltima (Jacarel,y), porém, · nrgttc-se 
de •JUO não foram conoocados us eleitores e imme
diatos, eomo se \'li da act.1 da organização da 
mcsn e tio etlital da convocação; ncrn rornm nd· 
ruittiolos a vot.1r nn tcrceir:r chamncln os cidadão3 
tlue haviam sido tJII:tlillcndos na ullimn IIUltlili· 
c.1çiio (t878) termin:rtla :mies dn condusiio da se· 
guhdn cbnmnda (7 do A;:oslo). • . 

Elles niío a obrigaram 11 fa1.cr altcrat.iio·algnmll 
no ·trnb:tlho que estava conclui do, o que mel flor 
se vcr.i pelo exame do resumo dos docun1cntos 
c do mesmo .trabalho. 

:1. o Actas da cleiçiio, com os respectivos pro-
testos. · 
· ~." Certidão do officio. do juiz municipal au

torizando o armnmcnto do cidadiios para guardas 
da urna. 

:1.° Certidão da nomca~:ão de llrocur:.dor da 
camnra parn o juít do paz mais Tot.1do. 

~.u Tres c~rtitlões 113moustJ-ando que de•lois 
dessn época SN'viu este juiz tlc paz nas qualill
c:.•;i'ics do t8ili il -1.873. 

r;. o ~ertidãr, do numero dos qualificados cm 
!87H ·~ da dat., tln conclus:io ll:1 qualilic:•t~io pela 
:anst'lh.!Í4a tlt~ ru•.:ursos. 

6. • Etlilal de C'ozn·ocu~'iio t.!u eloitot·cs, :.rlllxado 
t-ltl 2 ã11 Julho da 18i8. 

Que respost.1 se pflderia dar :i semelhante :tr· 
guição 'f A acla, os protestos ·o contrn-protestos 
c o edit.'ll, podem ser confrontados, se :reliam 
nos papeis concernentes a esta eleição. 

v 
COLL&GIO DE S. JOSf: DOS CAlll'OS 

Elfil'iio lll"imaria.-A Jlnrochia de S. José dos 
C:tmpús d;'t :.1~ eleitores. · 

No processo d:r organiznção dl!- mosn p~rochial 
niio houve, segundo :ts :1ct.1s, Jrregularrdadt~ a 
uotnr-so, wcuos quanto no sortt~io d:Js cleir~ 
cmpalntlas, cm que parece tJUO a ordem numeral 
ostabclccio.la pela surto era n zuesma que resultou 
tia :IJHrruc;:ío, tiio incol'!'ect.arneute so acha redi· 
gidu u ;~ctn c tambcm nn escripta. 
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Pelo que respcit:l ao proeçsso eleitora! não 
deu-se, mrclizmcnte,a convementc regularidade. 

como de feito inlluc pelo empate das vot.1ções 
(~. ~. 2, 2=:1:!) c (1-, 3, 3-:10). 

Demais sendo (1, os eleitores, ~~~ volnçõ~s IJ}JO 
dcvinm em seu resultado corres11ondcr a 01to 
votos demonstram. o contrario, nindn quando n~o 
ha empates (2, ~. 3, i-10) como na dos·substl· 

Não hOuve a solemnidadc religiosa, c niio se 
dizem as causas desta falta (art. iOi. das ins· 
trucçõcs). 

O annuncio para a terceira c ultima clt:Jmada 
foi dellcicntc (art. !07 das mcsnws instro_cçlics). tntos. -

Antes de proccdcr-seús clwm:Jd:Js dos votantes, 
o presidente da mesa oillciou ao delegado de po· 
Jici:~ 1 (J:Jra mandar retirar as 1>raç:~s cruc se 
achav:1m nos caminhos, c ns tJUC est:tvnm J>O:>· 
t:ldas no largo da matriz, allm de proceder-se :is 
eleições com toda a liberdade. Tnmbem oiDciou 
ao juiz munici(lal cm exercício, parn mandar pôr 
um oillcial de JUsti~:a :í disposiç:io da mesa. 

E·niio.sendo !Jast.1ntes as irregularidades apon· 
tadns, niio hoLivo sorteio nas vot.1çõcs CJUe pro· 
ci~avnm mais1 como a dos mesa rios, flOr causa da 
distribuição ans chaves do corro dn urnn, uma 
das mais 1m portantes A"nrantiasda eleição (art. i OS 

O llelegado de policia cm sua resjlosta declarou 
que as providencias que havia tomado, tinham 
por IIm garantir a 1J·anc1uiJiidade publica, jú 
evitando o uso de armas prohibidas, j:i dt;struindo 
qu:1IC[UCr motivo que podcsse dar Ioga r a pcrtur
ba~õcs. 

O presidente da mesa )lrotcstou contra essa 
rcSJIOSt.1 flOr ser mani restam ente ille~:"nl. Esse 
llrotcsto foi contra-protcst:ldo por um dos mesa
rios, approvnndo as medidas tomadns pelo dclc
g:1do de policia como ncces:mri3s pelo grnnde 
numero de povo que entra\·:1 na cidade, ~endo o 
dele~ado de policia conher.ido por sua pru<lcncm 
c ser mui digna pessoa. 

l'nSS.1DdO-se :is chamadas foram rccolhidm; na 
Jlrimeira 238 cc:dulas, nn segunda 1:m c n:~ ter
ceir-a 73, sommando ~tO, IJUnndo a:; listns ~e
raesentreguesaomcsmo tempo elcvavmn·sc a-i tiS, 
exclu~ive urna cm separado, corno lambem se deu 
nas cspeciaes. 

Feira a somm:1 após a terceira cham:.da, as cc
dulas ger:1es subiram a ~69, o as cspcciacs a ~01, 
isto é, menos 39 das recolhidas. 

A apnrnçlío fez-se cm um só ilia, c,exclusivc a 
eCdUJ3 JIOSIII em SCJlllf:Hlo, 11 SOIJIIIJa cle\"OU·SC a 
~6!), inclu~i v e 122 cm IJmnco c uma contendo uma 
acre c pungcnie c.•nsnr:1 ao partido que vcnc~ra 
mediante o em11rego 1la ror,_-a publien. 

Todos os 3:! cidadiíos eleitos eram uniformes 
na votação- a~G, sendo iudispen:;m·el o recurso 
:'1 sorte par.t collocal-os em oa·!lcm numeral. 

Termmada a apuração ;is 3 horas d:1 tarde, em 
IJI<'DOS de 300 lllÍOUtOS leralli•Se tl llllnOtal'llUJ•SC 
:11.072 nomt~s. ou 36 poa· minuto com todos os 
qualillcntivos c pau~as naturae~. 

E\·itlentc emprego de forcn contra a [topulaçíio 
votante, confcss:tda pelo proprio dclcg:ulo de 
poliei:~, ostentada c glurillr:1d:1 por seus amigos 
cmprc.,ados na mesa, além dos vicies internos da 
eleiç:io: impõem :i commissão o de\'er de propõr 
ao sem1do a nullidatlc da eleição dest:J parocbia, 
c a re~ommcndaçiio ao governo de uwndar pro
ceder 'criminal mente contra o deleg:1do de 110-
Jida, enl.lio funccionaudo. · 

.A. parochia de Nossa Scnbor.t da Piednde da 
BuqUJra dei 5 eleitores. 

das instrucções, terceiro período). . . 
No processo cleíloral não se observou o art. U(l, 

das · i nstruct•ões. Não se fez çrn c.1da ch:unnda 
men~ão cxpre.~sa d:~s cedulas recolhidas. 

A estes vícios que invnlídam e~ta elf?ição, 
necresce que não tendo esta ]mroclun êlcllores 
aJtprovados, com cllcs tez-se a cleiçzio dn m~, •. 
A prova deste facto encontra-se no parecer 1m• 
presso da actual camara dos deputados que o Dr. 
João llendes de Almeida juntou como documento 
n. VUI :í sua represcntac.ão • 

A commiss:io propõe a nulli$)ade. d:t cleiçlio 
desta parochia, censurados a mesa c o JUIZ de pnz 
CJUC p1·csidiu n organização da mesmn •. 

Eleit:~io stcundaria.-Não consta dasact.1s quo 
nesta éJcição se praticasse irregularidade alguou •• 

~las null:1s como siio as eleições primnrias das 
duas parocltias de CJUO se compõe o collcgio, 3 
votação não [JÓdc deixar de ser climlnnd~ do 
qu:1dro tias legitimas, c a commissão ass1m o 
proJIÕC. 

A apur.ttão do collegio deu o :;eguintc resul· 
tado: 

Cedulas 37. 

llnrlim Prancisco Ribeiro de Andrada .• 
Josli !Jnnifacio de J\ndrada e SiiV:1 •••..• 
Oleg:~rio llercul:mo de Aquino c Castro .• 
li:JDoclllnrco:ulcs de lloura e Costa ••• 
Deruardo Avelino Gavião Peixoto ..••.• 
João da Sil v:: Carrão ....•••••...•••••• 
lla1·ão Homem de llello ••.••••.•....•. 
·João li enoJes do Almeida ............. . 

v r 
COLLEGJO DO PAit.\tn'BI'NA 

Votos 
:J7 • 
:J7 
:J7 
:J7 
:J(j 
3ti 
i 
i 

E/rirão primarit1.- Nn parochia de Santo An
tonin Jo P:1r:~hyllunn, que d:í 2<i- eleitorl!s, occor
reu o seguinte : 

Seg"undo as actas a org-aniza~iio da mesa foi 
rc::ular, com quanto no rclat:lr-se o sorteio· d:~s 
votuções iguaes niío houvesse 3 pr!!Cisa clarcsa, 
parecendo que a ordem numeral da sorte linba 
coiucitlido com a que produziu a -:~pura~iio. 

No proce.~so d:1 cleiçiio bouve o seguinte : 
F:~lta dê solcmnidado J'eligios.,, sem explica· 

!(Õcs, contrn o preceituado no art. :101 das in-
strucções. . Ncstn paroc!Jia n lei cm sua oLsetv:mcia não 

foi melhor aforlllnada. 
Na org:mizaciio da m<"sa, comJiarecÍ'ndo ~ ell!i

tores e ucuhÜm immediato', a ck•it·iio se fez ~ú
utcnte com :~queiJes coutr:• o disposto no lll't. :;.• 
~ ~.· c ti.• das instrucçiít:s. Est:1 irre;..:-ulari
dadc poderia ser reh::V'.1da si o voto delicieute 
nii.o podcsse inllulr no rilsultadó dn eleiçiio, 

Dellcicncia no annuncio para n terceira chama
. da, CJUc devia ser feitn cm alta voz, como dcter
IJJina o nrt. 107 das mesmas instrucções. 

Neste me,;;mo processo da eleit;ão d!!raut-so 
f:~ct":; da uwis gt~1ve import:mcia, em quo :1 li· 
be1·(latle do voto, foi durun te dez dias, coJtstan • 
temante vio!adll pelos agentes dll ntlministr:~ção, 
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e com notavel cscandalo. Por sua parte a mesa 
pnrochial desenvolveu rara energia em deC.:.nder 
o direito, e cxbibindo além disto louvavel pa· 
ciencia em supportar os amargorcs· de uma luta 
pertinaz de todos os momentos contra o:; que, 
depo:;i(arios da Corça publicn, deviam firmar o 
impcrio da lei, e não ultrajal·a com tantos des-
regramentos. · 

· No .dia 6 de Agosto, nntes de começar o servi
ço.da clwmada dos vot.1ntes, a me:;a reclnmou 
contra o procedimento do dclegndo de policia 

·José Anton1o Nogueir:t Lobuto quo m:mdou pos
tar, cm frente üa matriz, uma torça do corpo 
policialnrmada, pctlindo·lho que a fizesse rcli
rar, por isso que com a sua prcscnra aterrava 
o povo e impedia que clle se aprÔxlmasse da 
urna; acrcsecnlllndo que o seu procedimento 
era contrario ao art. !08 da lei n. 387 de 19 
de Setembro de iMG, e a\·iso de i de ~faio do 
mesmo anno . ( oliás aviso n. • 57 de i de !falo 
de 18'.68). · 

O art. 108 na segunda p11rte exprime-se nes
tes termos: 

• Ficam prohibidos arromamentos de tropas, e 
qualquer outra ostentação de rorçn mililllr no dia 
dn eleição primaria, á uma distancia menor de 
umn lc~ma do Jogar da eleição •• 

O delcgudo de policia cm omcio dil'igido á 
mesn, respondeu:- que não retirava 11 Corça por
quanto era da sou exclusiva auribolção velar 
pela segurançn publica, collocando onde IJem lho 
conviesse, a forca sob soas ordens· c a lei ciladn 
pçla mesa parochinl nlio se referia á guarda local, 
YJsto que esta tem por fim, manter a ordem nos 
dins da eleição, em que eostllDla haver :rande 
agglomemção de povo. 

A Corça, segundo as ncllls, compunha-se de ~5 
pmças • 
. ~ mesa,. CJ!l yista da. r~sposta do delegado, di

rJgm-se ao JUIZ de dueuo da .comarca nfim de 
que tomasse as providencias necessarias em or
dem a sanar essa tlugrante viola~.1'o da lei. Nada 
havendo providenciado aqucllc magistrado, a 
mesa, a11ezar de coagida, resolveu encetar os tra
balhos da eleit:lío, começando pela primeira cha-
mada. . 

Susciltlndo-se differentes questões sobro ad
misslio ou recusa de vo1.1ntes, a mesa. nos casos 
cm lJUC sua opinião cru adversa á admissão do 

• voto, tomnva-o em sopnrado, declarando assim 
taz~r sob a pressio cm que se achava._ temendo 
mu1ores desaeutos. 

dos mesmos ncórd:ios rossem admittidos a 
votar cm continuação á primeira ctumada. . 

A mesa deferiu a petição· qunnto a dons 
acórdãos, onde se achavam especificados os quali
ficativos dos respecti.vos cidadãos. Mas teve pro
çcdimento diJTcrentc quanto ao terceiro, por isso 

·qu(! o.:; cidadãos alli enumerados, não tinham 
especificados os seus qualificativos, e impossível 
era verificar a identidade de cada um delles. 

Travando-se JJOr essa decisão um debate 
renhido e eu loroso, diz a neta, a mPsa temendo 
ser victirna dn torça policial postada em redol' 
dn matriz e se dispunha a penetrar na igreja, 
tomou ó prot!cote expediente de admillír esses· 
cidadãos a votar, mas cm separado. 

Não obstante JJouve protesto da purte do pro
notado autor do rcqncruncoto, que foi peln mesa 
contrn-proteslado, declarando qoe não havendo 
no acórdão os qunliOc:~livos inherentes a euda 
um cidad1io, medíantt: os qoaes se rec~nhccem. 
os districtos c quarteJrücs em c!ue re:udem, as 
suas lilinções, idades, r11ndas, nao ora possível 
verificar a respectiva identidade. 

A mesa não conhecia·os,c nem appurcceram na · 
tórma do art. !07 § 6.0 das instrucções, 3 cidndãos 
elegi veis, residcnii!S na parocbia, para abonar a 
c:dstencia de tnes votantes ; sendo até para es
tranhar que obtendo esses cidadlios acórdão em 
seu favor desdb 1876, não se fizessem inscrever 
nas list.:Js de qunlilleuçlio afim de obterem o titulo 
a quo tinlrnm direito. 

o·numero des~as ccdulas subia a 88, cm um 
ncórdão, além de outras que por divei"Sas cansas 
foram ltlmbem tomadas cm separado. · 

No serviço do recolhimenro ilas cedulas houve 
rcgnlaridadc, e a mesa em suas decisões pro
curou, 11 despeito da eoactão em que vivia, sem-· 
pre acertar, sendo a eleiçlio cm extremo dis
pnlllda. 

Pelo que respeita ao serviço da apuração, uma 
das garantias da verdade do voto, não foi, infe
lizmenw, a lei observ:~da. 

Dou-se notarei exageraç-Jo na contagem e apu
ração dos votos ao contrario do que se praticou 
com os eleitores ~:ornes; e a com missão proporia, 
por certo, a nullidnde desta eleição SI em seu 
fllvor não militassem as seguintes circum~ 
stancins : 

:1. • Temõr de algum desacato maior da torç:t 
policial pdiO desJICito da perda da eleição, si 
maior demora se désse ; 

2. • Não apparccer, em eleição tão disputada, o 
tão int;ada de protestos e contra-protestos quem 
reclamnsse contra semelhante irreguluridade . 

3.• A natural fadiga em tiío prolongada e tr:t· 
bnlbosa luta. · 

No segundo dia de trabalho, apresentando-se 
. um votante que era pra,a do corpo policial, e se 
ach1tva dest:u::~da em Snnta Braneu, da comarca 
do Jac:~reby:, a mesa entendeu dever aceitar este 
vo10, mas cm separado em mzão das circum
slanciDS nollldas, ter elln duvidas c ser autori
zatia a proccdt!r desta sorLc em vist.1 do art. !07 
§ G.• pcriod~'~ sego:: do dii~ instrncçõe~ · 

J.;sta deci.s~io, ,,li.is l•em enteudid::~, teve contra 
si o protesto do c!tefe da:p.:~rciali.!at!c :1119inda na 
p!llíCJa, como restl'ic~iiu no direito d.> YútO. A 
me>a contr:1-prote$tou om parle com raz.ões 
pi·ocedentes. 

Antes de com()!•:lr a segunda cham:u'la o cida • 
dão Joaq•1im de· Souza llfel!o, qt!e dirigia a 
eleição pelo lado prote"it.lo da lJO!icia, apre
sentou ú mesa trt:s ncút·~ãos da relação do dis
tricto, requerendo que os cidadãos conshmtes 

6.. • Ser esta a uni eu írregultlridade grave desta 
elei•·ão • 

• ·\" commiss:io tambem propõe que sejam appro
vados os votos tol:tados em separado dos cidailiios 
que, sem os qualillcativos detcrminndos na lei, 
obtiveram provimenlo na relnçiío do dis1ricto, 
r.onfurme declara o parecer da mes.1, ilrocct:mndo
~e dn mesma fôrma com rela~lío ú pr:oça do corpo 
11olici:~l, qu:tliHeud:l antl•riormcnte á suu entrada 
no serviço. 

D:1 u1csma sorte propõe que sejam approvados 
os sutrrag-ios dos votantes Fmncisco Josti no
dri:.:-uos, José Lourenço de Siqueiru, lnnocencio 
Jos{: de Oliveira, .Autonio :rosé F'.!rnandes, c 

... 
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Marei11no Rodrigues do Prado, quo por insignifi· 
cantes differenças nos nomes c llliações foram to
m:~dos cm separado. 

Devem ser os ~cus suiTragios addicionados nos 
dos cidndiios já vol:ldos. 

Pelo que respeita ao processo eleitoral deu-se 
o seguinte: 

Não houve solemnidnde rcligioSll, e não se as· 
si~m:~l:~ a eanSll (:1rl. :lO~ das in.strucçiles). . 

Os votos 11pprovados niio alteram o resull:ldo da 
eleição,P.orquanto o ultimo eleitor especial obtey-e, 
a dcsp01to da ostentação .do força c outros me1os 
abusivos, 536 vo:os, e o primeiro immediatu go· 
vornista 3U. 

Da mesma sorte o annunc10 pua a tereCJra 
chamada não se fez de necõrdo com o preeeitu:~do 
na lei.(art. 107 das instrucções)~ não foi feito em 
alia voz. 
For:~m recollthlas ~01 ccdulas para eleitores 

especiucs, mas houve a irregularidade grave· ·de 
não se declarar o numero das eedulns recebid:~s, 
:í terceira cbam:~da, o que cxpresSllmente exige 
o art. H(t dns instrucções, começando logo a 
:~pura~ão. 

E niio devendo ficar sem punição o delegado 
de policia que interveio com a ror~;a publica 
)Jara comprinur o voto do cidadão, inrrm~rindo 
)JropositnJmcntc o art. :108 da lei n. 387 de i!l 
ilo Agosto do 18~6, a eommissão propõe que 
se rccommendc ao governo a J"OSpoetlva rcspon· 
snbilidadc criminal. 

Houve ainda a t:~lta de summa importaneia de 
não se declarar as horas cm que a terceira· cha
mada começo11 c coneluiu·se (citado 11rligo das 
instruc~ões). Terminnndo o exame dn eleição primaria destn 

parochia, a eommiss:io dllplora que a mesa fizcs· 
.se inserir nas netas, posto que no fim," o pro· 
testo de um cidad:io clcgivcl por conter injurias 
acerbas o na linguagem li mais inconveniente 
Cllntra funccionnrios da alta adminislraçiic, 11 
exaltando instituições que no~sas leis dcsconho· 
cem c eondemn:~m, objectos cstranh!ls ás t)nes· 
tõcs e serviço das eleições. 

A mcs:1 t•dmittindo por fraqueza semclh:mtc 
protesto incorre cm gravo censura, e 11 commis· 
são propõe que se rccommcndc ao g,pvcrno o 
ennecllamcnto no protesto de tu1l0 o que do in • 
jurioso c de estranho á matcria clcilor11l se :ieh11 
alli consignado. 

A p:~rochia de Nossa Senhora da Concciçiio do 
Bairro Alto cont.1 5 eleitores. 

Nem no processo da or:;-anização d11 mcs.1, nem 
no clcitor11l houve irre:;-ulnridade alguma gravo 
por parte da meSll • .Apenas sc podera not.1r quo 
no sorteio dos mesarios não houve a mesma re· 
gularidade que se observa no das eleições dos 
supplcntes c substitutos. 

Na acta cm que se deelarn qu'' se procedeu :i 
3.• eham.uia, fo1 apresentado á mesa um protesto 
assignado pelo cid11diío elegivel Firmino Rodri· 
:;-nos de Can•alho. contra 11 ostcnt:1~io de torça 
Ceita pelo respectivo sulldclcgado de policia, 
:~prc~cntando-se com um destac:~mento composto 
de indivíduos engajados pelo {;O\'Crno, em frente 
da matriz, á i hora da tarde do dia ~ de Agosto 
tlo anno passado. !JUan do se procedia :í orw.mi· 
zn~io da mesa. Nesse local fez-se exercício do 
togo, havendo tiros c desc11rgas. 

O protesto vem 11ssi::mado por muitos cidadãos, 
alguns tle importancia na localidade, na quali· 
dado do testemunhas presenciacs do flicto. 

A eommissão propõe que seja :1pprov:1da a 
.eleição desta pnrochi:a; o que cxtrnhida cópia do 
referido proto•sto, se envio 110 governo, .;i quem 
se recommend:mi, a resf)onsabilidado do referido 
subdclc::;adc, que com o seu procedimento irrc
A"Uin~; e delictuoso procurou comprimir a liber
dade do vote, e impedir pelo temor, que niío 
concorressem :i parochl:•, os respectivos \'otantes. 

A pnrochi:. do Divino Espirito·S:mto da Nati· 
vitladc d•i 8 eleitores. 

Nenhuma irregularidade hou,·e nesta parochi11 
no processo da on..:aniz:u:ão da mtJsa, monos com 

. rel:tt'iiO 110 sorteio dos mesa rios, em q uo niio h a a 
precisa clnrcza, Jlarccendo haver simples olvido, 

No dta imrrmliato (7 de A~rosto), foi que se de
clarou o numero tot11l de todas ns eedulas rceo
Jhid:~s durnnte IIS Ires chamajns, f:u:endO•SO 
cnt:io a respectiva contagem c emmassamento, e 
a declaração dos nomes dos cid:uJiios que não com· 
p11receram á terceirn cb11mada, contra o disposto 
no art. UO d11s mesmas instrucções, tão rigoroso 
neste ponto (avisos de 21 de .Março o de :14 de 
Dezembro de f86:J). 

A apuração das ccdul!ls espccJnes (!01), que 
exccdmm 11s gemes (l!lu), fo1 (CJta prouuscua o 
eonrus:~mente no mesmo dia. E desse atropello 
dá exhuberante prova, a falta de 58 votos no 
computo total dns cedulas recolhidas, :í monos 
que niio tossem algumas incompletas, o qno não 
se presume, poi:~ que das actas nada consta. 

Todas estas írregularid:ades, que constam d:as 
actas, p:~rcecm basl:lntc.q, para a commissão 
propõr a nullidnde desta eleição ; o que desde já 
fllZ. . 

3las aecrcsce t1ue no final da eleição, os cidndiios 
clc;dveis Joaquim Jo$é dn Rocha o Egídio Neves 
de Oliveira, rc.~idcntes nn pnrocbia, protestaram 
contra o procedimento do subdelegado de policia, 
que empregou a Corça publicá a seu c:argo, no 
começo o durnote o pleito clcilornl, cm pró dos 
interesses de sun pnreialidndo, congindo os que 
lhe eram 11dvcrsos, c :uncaçando·os com prisão, 
etc., c rcp&llindo-os por meio de patrulhas esta
cionadHs nas estradas, allm d•J não ellogarem até a 
mntriz. 

Para esse fim ern coadjuvado pelos inspectores • 
de nuartdrão ncompanhados de :;-uard11s. 

No dia S de Agosto o subdelegndo mnndou 
post.1r n11 porta da igreja matriz, a Corça policial 
composta de H praças, completamente arm~as, 
c não !d-as rcttr11r á des)Jeito das rcei11mações 
do presidente da mes11, c dos outros ml'SarJos. 
Esta providencia tinha por fim au:dli11r as pa
trulhas de pais11nos armados de cacetes nas·cn
trad:~s, impedindo por su11s amcac11s 11 entrada aos 
vol:lntes da outra parcialidllde. 

Este protl•$lO foi contra-protestado pelo cidadão 
Antonio dos Sautos Jlirt'S que se limita n dizer 
simJllesmentc que não ó ex.1cto o allegndo pelos 
primeiros, correndo sempre a eleição com to~a a 
libcrd:adc. Os documentos ns. I e II o1Teree1dos 
pelo Dr. Joiio 1\lt.mdes de Almeida corrobor:un o 
:lllcg:tdo no protesto. 

A com missão é de parecer que, trnt:mdo-so de 
f:~ctos mui gra\•es concernentes :"1 liberdade do 
yoto, se exll·aia cópia do protesto c eontr~, 
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protesto c se remetta ao governo, recommendan
do-se a · responsabilidade criminal do referido 
subdelegado. 

Eleição secunãaria. - O procesoo da eleição 
secundaria correu rcgu•armente, menos quanto 
:í l1ora; não foi a lcgnl (nove da manllii), tanto no 
din da eleição dn mesa, como no da votação (ort. 
G9 do lei do !8~6). · 

Compareceram em sua tot91idade os eleitores 
dlis tres parochias de que se compl'íc o collegro. 
Votaram nn urna gernl os eleitores dos porochias 
de Santo. Antonio de Parahybunn e ao Nossa Sc
nbor:~ da Conceição do llarrro Alto, c cm sepn
rado os da porochia do Divino Espírito Sunto 
da Natividade, depois de discutido o avprovado 
~m. l!.arecer em que tornm potentes os vic1os desta 
elc1~0. . 

A ccmmlssão propõe 11 approvação do olciçiío 
.deste collcgio, eliminados os votos nullos. 

Votap1o. 

Cedulas 2!). 

Niio aconteceu outro tanto no processo eleito-
ral, porquanto: . . 

1. o Niio houTI! solemnidade religiosa, som ex
plicações (art. !O~ das instrucções). 
. 2.° Falta ~c annuncio para a terceira chamada, 
tendo·se te1to sómente para 11 segunda. . 

3. 0 A mesa tez a terceira chamada no mesmo 
dia em que terminou 11 segunda, preterindo 
assjm uma formalidade substancial deste pro
cesso. 

No serviço da 11puraçiio nllo procedeu melhor 
a mesa parochial. Apurando o mesmo numero 
de cedulas (336) na eleição ~ara deputados, em 
dOU$ dius contendo i~ nomes cada uma, deixo11 
de lazer outrõ tanto com as da eleição especial 
contendo cada cedula 22 nomes, que toram apu
rndas todas cm menos de quntro horns (4ns iO :is 
duas) satisfeitas amplamente as exigencias le
g •• es. Foram 7.392 nomes lidos, annotados e 
:~parados no cspnço de :!~0 minutos, qu:~nclo 
murto. Eram 30 por m;nuto! 

Antonio da Costa Pinto c Silva-.•••.••••. 
Darão de Piratiningn •••••••••••• : ••••.• 

Varios cidndiios, membros do dircctoriodo par
tido libc•·al da localidade, protcstar:~m por outros 

Votos motivos contra 11 re::-ulnridade de.:1ta eleição, á 
28 que a mcsn oppoz razões procedentes. 
28 A commissão propõe que seja 11nnullada a 

lll!!iio de Parahytinga ................... . 28 eleição desta pnrochia, censurada a mesa. 
28 A {larochia de NoS!>a Senhora da Conceição da Jouo }fendes de Almeida ............... . 

José Alves dos Santos ••.••••••••••••••. 
Dariio Homem de Mello ................ . 

28 LaA'omha d:í i2 eleitores. 
:10 No processo da org:miznçiío -da mesn, não 
iO houve irregularidade, segundo a acta, menos llnnoel ,\ntonlo Duarte de Azevedo .... . 

Manocl llarcondes do llourn c Costa •.••• 
Mnrtim J..'rancisco Ribeiro de Andradn •••.• 
José Bonifocio de Andrada c Silva ••••••• 
João da Silva Carrão .................. . 
Olcgario Herculano do Aq nino e Castro •••. 
Dornnrdo Avelia'o Gavipo Peixoto ....... 

9 quanto :10 sorteio, que se não fez com :-Alnção aos 
i mesnrios (6, 6, 4, 4=20) ; mas tendo-se !eilo 
:l na cleiçiio dos supplentcs, deve presumir·so que 
:1 tnmbcm se praticou com a dos mCI'o1rios, e por 
f algum descuido do copistn ou do redactor da acta 
i deixou de ser declarado, por isso n commissiio 

releva a violaçiio do art. i08 das instrucções, 
sendo evidente que não podia, neste caso,. hnver 
proposito dc.Craude. 

Votaplo stptzrada dos eleitores da parod1ia da Na-
tividade, que por ser nu/la se elimi11a. . 

Cedulas 8. 

Votos 
José Donitacio do Andradn e Silva....... 8 
João da Silvn Carrão ..•• ;........... • . • 8 
Ologario Herculano de Aquino c Castro.... 8 
Bernardo Avelino Gavião l>eixot>........ 8 
lfnrtim Fr;~ncisco Ribeiro dll Andrndn.. • • 8 
Manocl llarcondes de Mourn c Costa..... 8 

N. D. O Dr. Antonio llorcirn de Barros nprc
scntou :i commissão um documento, que se acha' 
entro os pnpeis sob o titulo de escriptura de vo
tar-ão lnvrada pelo tabellilio - João Baptista de 
Andrade, na c1dnde do Parabybuna, paro. com
provar votação que deu o terço liberal neste 
collcgio. . 

Mns, tratando-se de uma eloiçiío especial, este 
documento niio póde interessar n estn eleição. · 

V li 

COLLEGIO Dll S. L!;JZ DE I'AitA.li1'TING.\. • 

Elfit:ilo pri1wwir.. - ;, r.:,~1·i.1 ·llc i:.. Luiz de 
P..Jrahytin:;:t cont~ :'!t l:!eitúri!::. 

Correu re:;uiDr:nmtttl o tJror,cs•o da org:~niza
~~iío d3 me~:~. m~nll.; •J:;un>t> ~~ ~m·h:io ~m que 
foi omitti<la a ortlilm nr1wilivu rcsttliantu d:1 
:tpura~iio. · · · · · · 

Outro tanto deu-se no processo eleitoral; com
qunnto se possa notar alguma exa::-eração no 
serviço d:allpuraçiio, c lambem a fnlta dn solemni
dadc re!igiosa, sem explicações, e detlcfencia no 
nnnuncro parn 11 tercerra cb:~mnda. 

l(ntes de começnr n {.a chamada varios cida
dfios votantes c elegíveis, residentes n11 purochia, 
JJrotestaram contra a regularidndc desta eleição : 

1.0 Por não haver a mesa começado os tra
.!Jalhos :i hor:~ legal, e sim :is onzo · 

2. o Por não querer fazer as chamndas pela 
qualitlcaçiio de :1878 j:i concluída ; o antes ro
corrcntlo á do i876. 

A mesa rcbnteu com muitn procedencia as 
duas arguições,negnndo 11 primeirl1, e decl:~rando 
que n qualillcação do !878, nn época em que 
foram ntllxados os editaes pnra a elci~o. niuda 
não estava concluidn, proceder que 11t de ac
cõrdo com o aviso de !3 de Junho de i878, do 
ministerio do lmperio. 

A com missão propõe que, censurndn a mesa, 
seja npprovad:t a elei~;iio desta pnrochia. 

Eleit:iio secunditria.-o processo desta eleição 
correú sem outrn irregul:~rida1le, além da reu
nião fóra da hora legnl ( 9 da mnnhii), tanto no 
primeiro como uo segundo. 

Concorreram ~ eleitores das duns pnrochins 
que constituem o collegio, dos qunes, cpmo se 
mostrou, sómente _!2 são Jegitimos: · · 
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Vota filo. 
Cedulns 34:. 

Joiío l\lendes do Almeida .•••..••••••.• 
Antonio da Cosl:l Pinto c Silva •••••..• 
Hnriío de Pir:llininga ••.••••.•••.••..•. 
l\lanocl Antonio Duarte de Azevedo ••.•• 
José Alves dos Santos •.•••.••.•••••••• 
Darão Homem de 11lello ••.•••.•••••.•• 
l\lnrtim Francisco llibeiro de Andr:ula •.• 
José Donifncio de Andradn c Silvn ••.•.• 
João da Silva Carrão ••••••.••••.•••.•• 
Olegario Herculano de Aquino c Castro. 
Bernardo Avelino Gavilio Peixoto ••••.. 
lllnnoell\farcondes de !\loura c Costa ••• 

Calculando cm uma hora o tempo que. ·Se 
gastou com a contagem, emmnssnmento e list:l ... 
dos :lUsentllS (:!60), segue-se que das 10 l1oras 

Votos (art. 107 das iostrucçõcs) no meio din roz-sc 
~!l aquellc recolhimento, port.·mto cm duas horas, 
2!1 ou 1:20 minuto~, o que corresponde n :1.1 listas por 
~9 minuto, com todas as paus.is da terceira cbamdn 
2!1 (art. :107 ~§:!c~). 
·29 De umn.hora da tnrde em diante trotou-se ela 
'2!1 apurariio de 380 cedulns da elci~iio geral com ~• 
ij nomes cada uma, e concluill·SC ainda em tt~mpo 
~ de fazer-se a outra especial com 36 nomes cada 
:; ccduln, tempo que sobrav11, ou corno diz a IICt:l 
:; respectiva, tempo preciso, niio obstante a f11cturn 
~ de duas listas especial c gcJ'III após as du11s npu-
~ ra~iJCs, que foram lidas pernn to n asscmiJJén 

parochial cm alt~ voz pelo sccret.,rio, Neste ser
viço, a muito apertar, devia despender-se duas 
horas no menos. . · · · · . 

Eliminados os votes dos eleitores da pnrochin 
de S. Luiz de Parahytingn cnj11 eleição deve ser 
:mnulladn, o resultado é o seguinte : Referindo-se a apuração das cedulas para clei· 

tores cspecine~, diz o mesmo funccionnrio, •e como 
Votos llourt•s.fc ttimltt tempo Slllficimte para apurar;~, 

Ccdulns !2. 

cetlultu, • lll'occdi :í su:r lcitnrn por ordem do 
7 presidente, {tr::cmlo-o wna por uma, c os demais 
i mc~arios Jlelas letr·ns do :I!Jtlwbcto entre 11s dis· 
7 tl'ihuidM, fur:un conl:lnllo o numero de votos 
i conforme eram apurndr.s, segundo n recommcn· 
7 d:u;iio lc::nl (tt..''Xtual) 11té complctnr o numero de 
7 380 cctlulas. 

João Mendes de Almeidn ••••••••.••.•• 
Antonio dn Cosl:l Pinto c Silva ••••.••.• 
Barão de Pirntininga ................ .. 
l\l:~nocl Antonio Duarte de Azevedo ••.. 
José AI\"CS dos Santos ................ . 
Jl.nfio Homem de 111ello .............. . 
:lllnrtim l~rancisco Ribeiro do Andrada ••. 
José Bonifncio do Andrada c Silva •••..• 
João dn SiiYn Cnrriio ................ .. 
Olegario Herculano de Aquino c Castro .. 
Bernardo Avelino Gaviiio Peixoto ...... 
l\lanoel Marcondes de .lloarn e Costa .••. 

5 Alétn dcstt! cnorntc csror!'O, npuraçio das cc
r; dulas, e~cripl:l c leitura das listas ~era! c especial ?. do;; eleitores, niio ficou disposi~ão de lei 9ue não 
" fosse pontualmente desempenhnda, cm t/10 curto 
:; e.~paro de tempo. 
::i PorL1nto em menos de 3 borns leram-se o apu-

VIII 
COLL'f!CIO DE I'I!'IDAli'O:SIIA:SGAD.\ 

Eleiriio primaria.- A pnrochia de Nossa Se
nhora· do Dom Successo do Pirrdamonhangnbn 
cle~e 36 eleitores. 

.Nenhuma irregularidade notou a commissão, 
no processo dn OJ'g:mizn~.:ão da mcs.1, segunl!o o 
exame feito na respectiva neta. 

.Niio deixa, porém, de caus:•r reparo o pequeno 
numero de eleitores (7) c de i~a.mcdiatos (:J) que 
concorreram para a organizaçiio da mesa, sendo 
tão avultado o numero dos eleitores. 

1\ras ou:ro tanto não pótle dizer quanto no pro
cesso eleitoral, o qual se renlizou com p~smosn 
celeridade nos di:~s 5 c 6 de Agosto do anno pas· 
sado l 

No primeiro dia procedcu-~e :i :f.a c 2.• cha
mada<, e annunciou-se pnra o dia seguinte a 3.• 
c ultima. Ncslc dia procedeu-se :i 3.•, fez-se o 
rol do.; qne fnllnram i2ti0), serviço que terminou 
a uma hora d11 tarde l 

Convem aintla nolllt' 11ue co:::1~ra o Jlrcccituado 
na lei (art. U~ das instrucr;";es) nns pal:wrns
das horns em que esta (a 3 .• ch::::~Jada) foi ro· 
meçndn c coucluitla- não tlecla:-a :; acta n hora 
cm rruc •:omo,·ou c te~:minou :1 rerc••ir~ chnnwda, 
tendo-~o recolhido ~:!i cellulns, algnri;;mo supe
rior ao das duas ch:rmndas na precctlento 
reunião. 

A omissão t]l·~sn hor:r p:rrcce ter ~i.io propo
sital :1lim de excluir o confronto Clltl• o alg-a
rismo das duns ehnmadas, cncoi.Jrir.d,, o t•sp:wo 
dL· tempo despendido com tão ahunu:mte recõ
lltimcnto de ccdul:~s. 

raram-se iCO ccdulas, contendo as especiacs 36 
nomes c qunlillcntivos, o que corresponde a 
~2.8CO nomes, e 11s ger:JCs !5.~00, cabendo a cndn 
minuto 211 nomes ou pouco menos de seis cedulasl 

Helevn ainda notar que nn conformidade do 
rort. Ui das instrucções niio se re~: expressa 
menção do numero das cedulas rccolhidns á 3,a 
chamada. 

Em umn elcit;:io que parece não haver sido 
dis1mtada, c ~ue não tinha a rccciar o emprego 
da for~a publica coagindo mesa c voL,ntes, com 
o susto continuo da perda do sacrilicio da cleit•;io, 
niio se comprclwndc a necessidade de tiio csénn· 
dnloso desrespeito :i lei. 

A com missão propõe IJUe, censurada a mesa, 
seja llllJlrovnda a eleiç:io desta parocllin, visto 
IJUC contra clla nenhum protesto se levantou, c 
posteriormente ningucm reclamou contra sua 
Yalíd!ldc. 

Eleictio secu"daria.-Dn$ actas não consta que 
se praiicas~e nesl:l eleição, outr-.t irregularidade 
além dn full:l de não mencionar-se a hora no 
primeiro di !I da reunião do collegio. 

Entretanto deu-se nesta clci~.:üo um incidente. 
Encontrantlo-sc durante a apnra~·fio tres cedul!ls 
com YIJtaç.iío incompleta, n mcs:1 do collcgi~ cn· 
tendeu IJU'e niio estavam regnlut•s c portanto se .i 
de\'i~m tornnr cm ~Cjl:lrndo os su1Tr11gios. ,..,;· 

A •ldiheJ'nçiio d:1 mesn, comqu:mto p1·uden:e ·•· 
c cuutelos:t; np:1rtn-se d:1 lei, que soi.Jro Ines oe-
cu r·rcru:i:ll: j:i providenciou no< arts. H e i H § i 
dns instruc,·õcs tle conformidade com o nrt. 5~ 
i11 fiue da léi n. :.187 tle i9 de Agosto de fSiti, au
torizando a 11puração. 

Approvnda n eleição da p'lrochia, a unica dcslc 

;---

~· . . 

I 
,~.,_. ... 



----. . . . ·,- . ' .. · 

KN NEXO: 25 

collcgio, n respectiva votnçiio deve ser contem
plada na ·apur:tçiío gcr:~l, sendo 11dditada ·aos ci· 

'• dndüos que n obtiveram. 
~" .. 

Votarão. 
Cedulas 3G. 

l'Otos. 
Jose! Bonifacio de Andr:ulll c Silva ••... :. 33 
llfurtim Fr:mcísco Ribeiro de· Andrada~ 3:1 
Jlanoel àrarcondcs d" ?.foura e Costa...... 33 

• Bet·n:.rdo Avelino Gavião l>cixoto........ 3:J 
loiio dn SilVII Carriio.. .. .. .. .. • . • .. .. .. . 3:! 

.OJcgnrio llcrculnno d'Aquino c Cnstro..... 28 
Duriio Homem do Mcllo................. ii 
Dariio de P11rahyting11, ... ,., .. .. • • .. ... 1 

.AJnlraciio tias lrt!s cedulas iiiC0111plt'las, crtja t:O· 
· .. tar"iio. foi pelo collegio tonwtla em separado : · 
, ·'· ., CcduJas 3. 
. . . :votos. 

Bll":io Iioinem de ~lcllo • .. .. .. .. • ..... • .. 3 
Josó Bonif11cio do Andrade c Silva • . • • . • • :! 
Dario de Parnbytinga .. . .. .. .. .. • .. .. .. :1 
Jgnncio Bicudo de Siqucira Salgado • • • • • • :1. ·· 

L"( 

niio se porlia ir convocar o 2.0 juiz de paz da pa
rochia mais rcmot:l, sob pena de nullidade. · 

A substituiçiío do ímrncdiato -tambem SA · niío 
podia f:~zc·r seniio nos termos do art. 5 ~ i. • 5. • 
c s.o das instr·ucçõcs; csú depois de ouvn·aJ .. um 
dos ímrnc:liatos do juiz de par., t! que se poderia 
ch:rmar um cirimliio clcgivcl, residente na paro
cbin, como se fez, Jlrctcrida aqnella solcmnidadc~. 

A c.:; ta:; h·rc;rlllnridndcs, já tão graves, accrcsce 
.a falta de sorteio nas cleí~õc> da .mesa pois toda.) 
reclamavam dcscmJJatc c port:into ordem nume
ral. 

Os ml'sarios obtiveram cada um· dons votos 
(~. 2, 2, 2-8), c outro t:lnto sqcccdcu com os 
:;upJIIcnte:;, c os substitutos do presidente obth·e
ram c:ula um 3 \'o tos (:J, 3, 3=!1). · Esta falia foi 
uma )mtcntl.' violnçiio do art. :108 das instruc(ii'lcs 
no período terceirq i era -irnpossh·el far.er 11 dis
tribuição das cbn'\"CS do corre onde se encerra a 
urna, niio havendo mcsario mnis c menos YO· 
t:rdo, garantia im1,1ort.~nte de processo eleitoral. 
Esta nullidadc ó ms.1naveJ. -

Quanto ao processo clcitorlll, n lei, não foi mais ... 
afortunada. As chamadas dos votantes se fizeram 
por um:~ certidão da qualificação de i876, quo j:í 
se b:lVia eonse;;nido da secretaria do governo, 
scguarlo dizem ns netas; c fez-se o serVii'O sem 
reclnmaçiio do votnnte algum, rccolhe'ndo-sc 

coLLEGÍo DE Gli:'Jl.\TJ:l'GUETÁ 1.006 eedulas par11 eleitores espeeincs. · 
Eleidlb primarià. -A purochin de Santo An.- !\eleva, cntrct.1nto, notar que o rol ou lisl:i dos 

tonio de Guarnlinguct:i,· a m:1ior dn provincin, que niio- compnreccrum 11 a.• cbnmndn rcz-se 
sob o ponto de ·vista du eleição, con(4 m c lei- posteriormente :i apuraç.'íodc 600 ccdulas (gcrac.~) 
tores. · contra o disposto no nrt. :110 dus instrucções ; 

D:ls netas const'• que foi elcit.1 umn nicsn 3 2 de trabalho hcrculeo que recommcnda n robnstez 
A~:"osto do onno ultimo, c que não havendo com- tios mesario,;, lcvallo a ciTei to cm al~:om:rs horas 
parecido até ás 10 :1/2 horas da n1anb1i, do dia ã do di:1, cm I'JUC se procedera a 3.• chamndn, qn!l 
do mesmo mcz, c llio pouco niio se encontrando hnvia terminado :is ii horas c f.lS. mrnutos da 
juiz de par. :~ll:um do distrii:to daquclla cidade, c manhã do dia 8 de AgMto. 
nem da pnrochia de Lorena a mais vizinlm, roi Xo tli:t 9 tio mesmo mcz, depois de apur~dns 
por telcgrnmma convidado 0 2.o juiz de pnz do mais (106 cednlas ( ll'Cracs ) de :.li nomes;· pre
districto dn Cachoeira Dento nari,Joza Ortiz, na pnrm·, fiscal!sar c rnzcr ler as listas geral c espc
ralta do primeiro. cial dnt1uella clciçãiJ, n mcsn nindu teve .forcas 

Esse tclcgramma lhe hal"ia sido expedido pelos· para apurar até as -i horas da t.,rdc iOO cedui3s 
cidndiio:; :~ctivos da parochia, cm razão daqucllas (CSJiecrncs) de 51 nome:~ cada umu, o que cor
occurrcncias, como portJUC n:io. havia compare- responde a lciturn de 20.i00 nomes!_ 
eido ·nenhum dos suhstitntos do presidente da O trnbnlho dt•ssa :1ssombros11 apuração termi
:mtign mesa,· e bem assim os quatro SUJlplentes nou·sc no dia seguinte (:1.0 'c A~osto) apurando· 
dos mcs.uios. se· mais 606 cedulas ( cspeciaes ), contendo 

Curvnndo-sc a essas razões o juiz de Jla7. Ortiz 30.'!>06 nome>, c sem dispensar-se umn só dns 
resolveu-se 11 prestar o seu concur,;o,. 11om de formalidades que a lei em taos casos sóa rocom· 
clegcr-;;c nov11 me~a. Jlara que o serviço eleitoral mendnr • , 
não sntrressc. Esse trabnlho comc~·ou depois drrs O Dr. Joiio Mendes de Almeida em sua roprc
duas horas da tnrdc, quando j:í se não con'tav11 1 sentarão .reclama contra 11 ·regularidade desta 
com o comparecimento dos mesarios, ou dos sctts elei~ã·o em ronscqucncin dos actos de força o de· 
supplcntes. · extremo arhitrio praticados naquelln cidade, 

. No processo da org:miznção da nova me,;a, 11 desde o din 28 de Julho até 5 de A~osto, pelos 
lei entretanto niío foi o!Jser\'ada. Est.w:wn Jíre- agentes da administração, c com o mnior desem
llontes trcs eleitores, c niio ha.vcndo imrne into bara~o e desrespeito :i lei o ao decoro public'b. 
al::-um, o juiz de p:1z OrtiT. designou para oceupar E constn que já eram de t.,l enormidade as vio
·csso Jogar o Dr. Luiz Gonzaga de Oliveira Costn, lcn~ias projrctadas que o officinl que commnnd-J
cidadiio :~ctivQ da)JUocbin, c com os qualific:ttiyos va a forç11 publica até as vespcras dn eleição ( 4. 
àc eleitor. de .Agosto) rccus:ira desempenhai-as.- o por isso 

Neste proccs~o a lei foi violadn, quer quanto foi logo mudado. 
M Juiz de paz que presidiu interinamente a No d~ll ã de AgostQ :1 força publica com outro 
elcu:ão,cvidcntcm!!nte incompetente, quer quanto commandnnto foi :rquartclar-so na prOJlria ma
a snbstitui,iío do immcdinto de eleitor. triz. c t:cm respeito a lei c no culto nncionaiJ?ro-

A incompctcncia do juiz de paz resulta da n:io · fanava o symbolo vencra'udo da nossa rcligtão. 
obser\'ancin do art. 6, ~ ã. • d:~s instrucções, pois As portas da ma triz ror:im todas fech:rdas, me-

. cm qu:mto se niio esgotasse a lista dos juizes do ·uos nnut lateral, onde n força do destacnmento 
pnz· dos distt>ictos dn pnrochia, c dos das :vizinlias se foi postar. 
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Fizcritm-so do· ~ de Julho até aquellc dia' 
muitas prisões, sem outro proposito mais do que 
o deseJo de -aterrar a popula~~iio pacifica, c sobro· 
tudo a que parliii1:1Va ideias dilTcrcntcs da par
cialid:~de dominante; sendo neccssnrio o. recurso 
do habeas·corpus concedido pelo ju1z de direito 
da com:~rca, quo não regateou-os, conhecendo, 
como conhccln, o proposito c a m:~levolencia dos 
perseguidores. • . 

convida os cidadãos desta parochia, incluídos_ na· 
ultima qualificação para comparecerem no.dia_~6 
do corrente mez as 10 horas da manhã..na igreJa •. 
m.ttriz, que designa p:tra ter Jogar a &le)ção ·pr1- '· ... 
maria de eleitores gcracs c espcciacs, que devia ,_,. 
iniciar-se hoje. . · · ;~,;·· -~.- ·~ 

Do que para conslar c sclcncill.. de todos eis 
interessados, mandam lavrnr este, que scni .at- . 
fixado IlD Ioga r do costume e publi.cado pela. i~
prcn~a, oiDciando-se ao Exm. presidente da pro
víncia sobre esta deliberação c communicando·se 

Dentro da povoação grupos .de indivíduos :~r.· . 
mados, prO\'Ocando com voscrms c ameaças sous 
adversarias políticos percorriam as runs c pra~1s, 
pondo cm susto a população inerme c ordc1r:1. 

Nas entrndas da povoação, c cm pontos obri
gados de passagem havia força nrmadn, p:tra 
I>rcndcr ou fazer recuar os que se dirigiam para 
votar .. 

ao Sr. Dr. juiz do dlrcito.-Guaratlnguctá, 5 do 
,\gosto de :l8i8.- Eu João Daptista Gomes Deo-: 
linda, secretario da )unia, o subscrcvi.-Antonio· 
.~.ltarliniano de Oltveira Borges, presidente.-· 
Joli<Jo.1 Baptista Gomes Deolindte, DJcsario.- An-
tonio tios Sa11tos Reis; mesa rio.- Benjmnim A1l· 
tunes dos Sm1tos, mcsario.- Virgilio Rodri(JUCs Estes factos cstiio ,!lomprovados com docu

mentos que favorecem a commissiio, dignos de 
!é. . 

A mesa parocbíal co:~gida, -cm prcscnç:~ do 
tantos· desacatos, tomou a resolução de adiar a 
eleição par:1 :26 do mesmo mcz de Agosto, m:rn
danilo para esse fim public:1r cditncs, c por 
officio dirigiu-se ao prcs\dcntc d:1 JYI'OVíncia n:~r
rando os acontecimentos, c pedindo t>rõvidcn
cias; npoinva-so :1 mesa no art. 60 da lei n. o 38i 
do :1.8~6. o outras dísposi~õcs do nosso direito 
eleitoral. • 

O procedimento do presidente d:1 província 
ncsla conjuucturn causa 11 m:~is profunda ostra· 
nbcsa ; não se vê :11li o recto administrndor de 
uma grande c rcspeilavel provlnci:~, mns o sec
tarJo pouco rcncclido do uma das parcialidades 
militantes· que tudo antepõe á \'ictoria dos seus 
alliados. O seu corpo de delicio está cstnmpado 
nn demoradn resposta que deu :í mesa legltim:• 
de Guarotinguet:í, !oralidade servida por uma 
linha da estrada de ferro, c por outra tclegra· 
pbica. · 

A commissiio para comprova.r o que tem cxhi· 
bido transcrcver:í aqui, d'cntre os. documentos 
apresentados pelo Dr. Jo1io l\fcndes de Almeida. 
o edital da mesa de l.í de Agosto, adinndo para 26 
do mesmo mez a eleição, o officio da mesma cor
pornção ao presidente da província, o a sua res
posta. Os outros, para mór esclarecimento destes 
rcacs mas inacrcdita\'Cis excessos, seriio im • 
prcssos nos alllte:tos :i este parecer. 

c Edital da mesa.-:\lcsa parochinl desta cidade 
de Guaratlnguelli. Faz saber que tendo, cm. vista 
do estado de desordem cm que so nch:1 a popu
loção, provocada pelas a utorJtlades J•Oiici:JCs, de 
modo a não poderem os cidadãos concorrer Ji. 
vremcnto as eleições o sentindo-se coacta pelo 
movimento da forç.a publien, que cercou hoje 11s 
portas da igreja matriz, li•zendo-sc profana~·õcs 
publicas, com as s.1g-rauas insig-nias, o coacta 
ainda pelas insolencias prnlicadas ern cidadãos 
pnciacos c apparato com que, hontcm a t.11·de, 
um grupo numerosíssimo de indivíduos armados 
invadiram a cidnde amcaçamlo a segurança pu
blica e deixando sem g:•rantia os direitos de 
todos; não tendo força !lllrd fazer cumprir o que 
lhe determina o nrt. 10(; ~ :!. •, n. • 4, das instruc
cõcs de 12 de Janeiro de iS7(i, nos termos do m·t. 60 
da lei n. • 38i dll i9 de .:\gosto de :lSI-6 c ar!. !J(i das 
instrucções a que so refere o nviso ciroul:lr do :.11 
de Dezembro de i8ti8, ndi:t a eleição JH'imaria de 
eleitores gcrnes e espcciaes designada p:.r:~ hoje, e 

Alves, mcsario. . 
Ogicio da mesa parocllial ao presidente da pro- . -~: · 

vincia.- Gu:lratinguct.í, ã ~c Agosto de i~7~:- .. : . . 
Illm. c Exm. Sr. A mcsn pnroehinl desta cida-
de do Guaratinguetlí deliberou hujo adiar ·ns 
clclt;ões primarias para eleitores gemes o os- · 
peciaes. com·ocando os cidadãos CJUnlifiendos para 
o dia !26. que desi~nou, parn aqucllc tlm·. Junto 
achar:í V. Ex. a cópia do edital rcspcclívo. 

A mes:1 entendo dever ponderar a V. Ex. sue· 
cinlamentc, os molivos de sua dc/ibernçiio. As 
violonclas rcpetid:1s contra cidadãos pacíficos 
desta cidade nestes ulti.mos dias •• presos sem 
motivo al~um ; o movimento da Corça publica, 
C:•zcndo exercidos constantes de manhã c ii tardo 
nas pr:~~as publicas; a dis{>Crsão da for•i:t poli· 
cinl pelos bairros do munic1pio, entregue a par· 
ticul:.rcs para !:~zcr correrias c :~mcdronrar a 
população davam j:í a_ cntcn_der .os peri~os que 
a.mc:~ça vam a populaçuo pncllicn desta cidade. O 
plano, porém, IICCCntUOU•SC, 

Hontcm um grupo nrmado do capan.,::"as, com 
cacete, faca e pistola, cm numero superior a 
ãOO, invadiu 11 cidade c f:~zendo gritaria desu-
-~da promettia vlolencias incríveis ; vinham 
eritre ellcs criminosos de morte conhecidos, o a 
tudo pnrecinm cpnsentir as autoridades policiacs 
presentes ao movimento. · · 

A. !ort;.a ele linha posta n:~s entradas dn oidnde, 
illlJICuiu a entrada dos cidadãos c1uo, !l.lndo o 
dircl!o de voto, queriam exercei-o com indc-
pcndcncia, contra o governo actuul. · 

Estes !actos, nunca vistos nesta cidado, dú· 
nunciam claramente :IS intenções dns :~utorida· 
des c a nenhuma se~ui'ança em que se acham 
os direitos da parcialidndc advcrsn ao governo. 

Hoje, :~lnd:~, a força cer~ou n igreja matriz o 
nella aquartelou-se, sondo Jsto em uma dns en
tradas Jatcraes, · unica aberta, c entre garrllfas, 
profanando o symbolo sn::-rado do ncssa religião. 

Este estado desesperador colrocou a m~a em 
uma posição mclindroslssima. ou_ deixar que 
fossem sacrificados os cidadãos hostis ao gover
no, ou reagir' pela força contra 'tantas violen· 
cias - homens de pnz repclliram iogo este ul
timo alvitre e Plll'll interesse da scguran~a ger:ll 
o da paz dost:1 cida!lc perturbada pelos agentes 
da aulorid:..Je, dclll.leraram, a bom do todos, 
adiar a elciç:io, convocando os cidndiios para 
o di:t ~6. IJUO. desig-nou a mesa p:1ra tal fim. 

Ni'io pólio de1X:1r de ser approvudn por V. Ex. 
esta dolil.lora~ão: a how·:~ do geverno o exige. 

'• 

i 

·'j.-· ~.--::l ._ 
. : 
t • 

.c. 

--~ ·: 
.I 

I 

I 

I 



.:~ .. 
.1,. 

: 

·~ . ...... 

. . • 
\' ... 

-- ANNEXO. 27 
.. ~-~· -.. ' - . 

•-: ·}t· ·Qilllndo os.direltos pcrig:~m c a segurança PU· 
. blica corre o risco· do se compromeltcr, só a 

.. · . mor:~lidadc •. da autoridade superior póde s.1l· 
*'~:.:::'.~vai-os. E' o que a mos:~ tom a honr:~ de sujei· 

Eletriio aectmdaria.- Nulla a eleição da unicn 
paro~h[a que constitue o collegio, não póde este 
subsJsllr. 

- ·.-""' :tnr ao conhecimento de V. Ex. . . 
· :=neus guarde a V. Ex.-IIIm. c Exm. Sr. 

Dr. João Baptista Percim. Digno presidente de 
S. Paulo.- O prcsidcntc·da mesa .tlutouio Jfar· 
li1liano de Olitll'ira Bo,.ge.r.-J(J(io Baptista Gomes 
•DtOlilllla, ·mesa rio.- .thltonin dos Santos lleis, 
mcsario.-BmjamimAntu11es dos Sa11tos, mesa rio. 
- Virgílio Rodrigues .tllvl's, mcs:~rio. 

· Résposttl tlo presidente dr. prooincia.- 2.• 
secção-I,alacio do governo de S. P11ulo.-!) de 
Agosto de. :1878.-Accus.1ndo recebido o officio 
que, 'cm data de ã do corrcnto V.ms. diri· 
giram-me communicando a dclibera,..:io que to· 
maram 'dO adiar 11 eleição IJUO devia elfectunr-~C 
nesse dia, convocando os cidudiios para o din 26, 

~. designado para e,;se fim, tenho a dcclarllr·lhcs 
que, sendo o adiamento da cloit;iio jusli/icnvcl 
·por for~-n maior· nos termos da lei, o 111io estando 
protaths os factos aUogudos, que determinaram 
essa rcsolu~ão S6:::-undo dcprcbcndc-so do offido 
e do edital ua mesma data, tomada {órada nwtri: 
quando nli:is se nlio verifica que fossem os me
·sarios impedidos no exerl'icio do suas attribuiçlies, 
e esgotados os recursos legues, como prcccilú:J :1 
lei, para garantir-lhes a libcrd:Jde de acção, w1o 
parece f'tgular ·esse ndi:Jmento c a sua subsc· 
quente eonvoc:~ç;io, maximc quando pela ause11cla 
da mesa eleitá no dia ~. org:Jnizeu-se, como csr.:í 
informada a presidenci:t, nova mesa quo prose· 
guio nos tr:Jli:Jibos cleitoracs. · 

A commissão propõe a su:J annulloçlio, sendo 
eliminada a res.l!ec.tiv:~. votação do final apura-;ão. 

Votar-ão .. 
CcduJas lil. 

vo~s 

llnrlira Frnncise<J Ribeiro de Andrada • • • • :ii 
José llonifacio de Andradn c Silva • • • • • • líf 
Joiio da Silvn r.:Jrrão •• • • • • • • • . • • • • •. • • • ãl 
Bcrnnrdo Avelino G:~viiio Peixoto • . •• • • • líf 
Olegarlo llcrculano de Aqúino c C:Jstro • • • lil 
?tbnocl M~rcondcs de Mourn e Costa • • • • • ãf 

N. B .-Depois de n c:ommissiio haver Mto o 
trabalho supra for:Jm·lbe presentes oito docu
mentos, c,m o próposito de defender e jusliflcar 
:~s eleições desta parochia, mas pelo exame que 
fez :1 eommissão, vê·sc que não sntisfazcm o pro· 
posito. e alguns siio contr:~prodncentes; O que se 
Vlli vtir do·scguinte resumo : . 

1:• E'' um:~ pcti~ão dil:igidli ao juiz de direitO 
d:J comarca pelo presidente da mc:~a illcgal An· 
tonio Casimiro de Almeida c S:lmp:Jio, solici· 
tando que o respectivo cscriviíe lhe dê uma cor· 
lidzio.narrativa do que C'ccorreu com '":I justifica· 
ç~o do b:~charel Fr:~ncisco de IJ:aula Rôdrigues 
Alves concernente :is eleições desta parochla. 

Assim, pois, cstnntlo a proceder-se 11 elekão 
110 logar designllllo da lei, cumpre que Vnis. 
:~guardem a decisão proferida pel:~· <::~mara dos 
deputados o pelo scn:Jdo que são os compe
tentes para julgar da validade ou nullid:tde d:J 
eleição a que so esr.:í procedendo. Deus Guarde 
a Vms.-João Baptista Pereil'a.- Srs. pre,;i
dcnte c mas:Jrios d:J mesa p.1rochi:JI de Guar:J· 
tinguer.:í. • 

c Esto documento, diz o Dr. Antonio Moreira 
de Barros no indico em frcnto aos mesmos do· 
cumentos, prov:1 quo :1 jnstffleação produzida no 
juizo municipal do GuaraCingtte.lá e que instrua 
:í e:q10sição do Dr. Jo:io :Mendes de Almeida, foi 
fciL1 Clalldntiltalllt'llle, sem distribuição (porque 
a ser distribuída compeliria a uru escr1vão li· 
berol) c sem ciL1ção de p:Jrtcs (3 c oi. itens) ; 

Que :JS inquiri,ões se lizcram na sala de jantar 
d:~ casa do juiz-s:tla situada na parte posterior 
do prcdio; · 

Em presenta de lllntos dPS:JClilos á mesa legi • 
lim:J e :i liberd:~do de votos, o presidente d:J 
província de S. Paulo, cm log:Jr de averigu:u· :1 
vcrd:Jde dos factos, para proceder com rectiLiiío c 
prudencia, presta o :1p01o da atlministrru;li_o t'OS 
factores de l:Jcs csc:mdalos , c desmoralls:~ u 
legitima autoridade JlOr sua Crnqucza senão por 
sua complicidllde. 

A commisS<io propõe que seja annull:ula :1 
elciçãó dcst:J pnroehin, c IJUC se reeommende ao 
I!Overno a respon,;abilidadc criminnl do delcgndo 
11e policia da cid:tdo da Guarntinguel:i, c o ~ulJ· 
delcgndo cm exercieio; nssim com.P a do 3. • juiz 
de puz do distrieto da Cachoeira, Bento BarlJ.ozn 
Ortiz, que criminosamente prestou-~e :i orga
niS:Jçiio de outra mesa, sabcndu d:J cxisten· 
cia da. lcgitimn, c do edit:Jl do :~di:Jmento. en
vinndo-se p:1ra esse fim,. por cõpia, os do
cumentos inuirc~~os neste p:~rcccr, :J)lrescn-

, lados pelo Dr. Jo5o Mendes de Almeida. 
Outrosim que se recommcnde t:Jmbtlm ao 

~overno a responsabilidado dos cid:~dãos que 
direct:Jmcnte se prest:Jrmn p:Jra a org;misaç.ão da 
nova mesa, niio ignorondo da exi~tcncia dn Jegi· 
tim:1, servindo de i.J:Jse pnr:J o prot·es~o tanto :1 
:JCI:J da org:misaçiío da legitima romo a d:1 de
lictuosa, que lambem se lhe en,·iar-.i por cüpia. 

Que se póz o m:~ior ·empenho em occnltar aos 
intercssndos o conhecimento dessa justificação •• 

:1 A-E' um:~ certidão do distribuidor declaran· 
do sob junmento que não se bavia.retirado de· 
Gu:~ratinguer.:í em todo o poriodo de i a !) de 
Outubro. 

-:2. • Certidão do mesmo distribuidor 11m· que 
mostra que até ~2 de Novembro de !878. 
nenhuma communieação teve de tal justi/ieação, 
e !JUil por isso niio foi ella cnrregada na distri· 
buir.ão no lllbellião que nolla escreveu. . 

~ A-A uestado do parocho o conego Bencdiclo 
Teixeira da Silva Pinto, dcclar:~ndo que o 
Dr. Frnncis•:o de Paula Uodrigue.; Alves é pa· 
rente do ten••nte José Luiz dos Reis Drito 110r 
consanA"uinidade em terceiro gr:io tnixto . ao se· 
gurdo d:~ linb:J !:Iterai. 

c Este documcnto •. diz o Dr.lloreira de Barros, 
prov:t que nessa justillc::~ç;io oruciou con1b juiz 
um· parente tio justilieantJ cm gr-.io Jlrohihido •• 

3. u Certilliio do l!scrivão do jury Cicero Brazi· 
Ieiro do Mcirelles Souza, .cm que declara, tJUO 
J:o~r:meisco Joaqufm de 'l'olcdo Yuseoucdlos e 
Antonio Lourenço de Sá foram excluídos d:1 lista 
dos jurados, com o voto do Dr. juiz do direito 
da comarca, cm virtude da ar.t. ~~-i. do regu
lamento de 18&1 (falla de l't11da). 

c Este documento, diz o Dr. :Moreira de llarros, 
prova que duas testemunhas dessa justitlcaç;o 
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fornm excluiuas da lislll dos jurados, até ·com o 
\'O to do juiz de direito desembargador C:•lmon. • 

4.n Certidão do mesmo escrivão, mostrando que 
llnnoel Antonio Nunes Barncbo, cunwrira a pona 
de 4 anno.> de prislio com trnhalbo, por bavc1·· 
se, como Jll'ocuradol" da camara municipal, a pro· 
priado d!l quantias CJUe lhe não pertenciam. 

c Esto documento, diz o Dr. liorcira de 
Barros, pro\"a fJUC outra tcstP.munba dessa 
justitlcaçiio já cump1·iua pena (te c1·imc de pccu· 
lato no mnximo. • 

Estes 4 documcRtos intcress:.m sómcnro·a unw 
justitlcat.ão em que o parecer não se aJioiou: 
foi uma prova :mxilial" n outras do mór valia. E 
tratando-se ncllc$ de um crime publico, á auto
ridade judiciaJ·ia do Jogar compete toma1· dcllc 
conhccfmento. -

5.• CertidãO dO r:mrcrciro JoaiJllilll norJrigucs 
do Prado,. declarando fJUC dn noite de 4 11ara :; 
do .A:gosto pernoitaram na cadeia npcnns:; presos 
que não interessavam ii clciçiio; c que tle :; 11 10 
do mesmo mez o numero do~ presos não excedeu 
de um lfiguel Bicudo Lemo:~, por uso de armas 
prohibidas, sendo sollo no outro dia. 

c Este documento, drz o Dr. lforeh·a de 
Barros, provn que por occasiiío das !.'leiçõcs não 
!'c deram 61S incnlcndas yrisões com o fim de iu
cutfr terror na populaçao. • 

6.• Certidão passada pelo cscrh·iio d:~ rlel•:g:~cia 
Aleixo Gaudeneio de Uliveir:1 :IIafr;•, dos man
dados expedidos pela delegacia c subdelegacia de 
policia de Gu:aratingucl:í, com o IIm de obstar a 
entf.!!dll de pc_S5_513s armadas .na cidade JIOr oc
ea~wo das cletçoos. 

Xe:!ta certidão .o cscrivãr, mrere-sc a dous, um 
para a I'Ua do J..:l\"a·l'és e oútro r:•rn a p:>ilto do 
l,arahyba, cm vista do !Jo:•tos de virem pessoas 
:~rmadns dos J.;aii'I"O~ d1! J::rar.ira, do Pinhal c 
Pilões perturhar as cl:!içiics. · 

7 .o Certidão de dous o:llciars de justi~:a mos
traiMIO que, elo cum;;r·imcnto dos mandados, 
!ovaram comsi::-o escolta tle :; a 6 praç.ns, c se 
JIOSI.1r:.m nos determinados pontos L:1va-Pés c 
ponte do P:.rahyba. Um declarou que um grupo 
de votantes que se tli::ia tinham de entrar na 
citlado armadus, n:ío pas;;ou no logar.ondc esta
vamos, apeando-se c recolhendo-se :i (."h:teara da 
sogra do Dr. Fr:mcisco de Paula Uodrigucs 
Alves, que licn além do mesmo Jognr. • 

• Estes documt•ntos, diz o Ur. !\[ore ira de 
Dnrros, mostr:1111 11 ue não se poz o mi71imo ob. 
staculo :i cntr:tdn de ,·otantes ronset·vndores na 
cídnde, o nem cntraro~m capang:•s li!Jcrac=-. • 

Estes duus documentos, dtz por seu turno a 
commissiio, auxiliam potlerosamcnre :ts r,rovas 
da arguiçiiQ. contr·nria. 

8.0 Atteslado do Jl:oi'Ocho, o conego Doncdicto 
Tei~ira da Silva Pinto, declarando cJUC foi de 
acc6rdo com o tlelegadt1 de policia que se iutro
duzirnm na matriz as praç:•s para evitar que se 
introduzi,-scm ali i :11 mas t• muni~·ões, c não para 
embar:tçar alguem de ir votar, ele. 

·c Este documento, diz o lJr . .Morcir:t de Bar
ros, reduz ás suns vc:>rtlntlr.it·as cxprr.ssões a his· 
toria da Ol"cupa~·iio da mnlriz por forc:a armada 
e prohibic:5o de ingresso aos t·onscrl·:.dores. 

• O assignnrnrio d6te documento c do do n. 2 
6 um couset"l"adot· di~tinclissimo, que ainda no 
ultimo hiennio rc:>pres••ntou o seu parli•lo na 

nsscmbléa 11rovincial, unanimemente cooser
dora. • 

Sjio tiia inrport.1ntcs os Ires ullimos doeu· 
mcut11S que, como r.: forço a· este par••ccr , 
SCJ'iio rranscriptos nos am~e:cos a este collcgio. 

Elfes demonstram a toda a I uz a intervenção 
inclobila dn. aui.:Jridatlc nas clcic:ües desta t•:t· 
rocbia, o a sem razão de taos movimentos de 
forç.ns c de injustilleavcis cscandalo$. 

X 

COU.EGJO DE CUXJfA 

El.:ÍfÜO prii/Utria.-Xo collcgio de Nos!'ll Se· 
nhora da Concciçiio de Cunha, que tlú ::!0 clci·. 
tores, o processo da ol"ganil.arão da IIIC$3 correu 
regul:mncurc, st~gundo a resj,ccth·a :~era: · 

l'c!o fJUc respei ln ao p1·occ,;so eleitoral hn o • 
scgumtc: 

Niio h•mvo a solemnidade religiosa guc clcvin 
preceder o comct·o do scrviro da eleição, como 
e~l:i tli~posto na fei do !8\~:Írt. ~:!, o nas novis
stmas ~nstruct;õcs ar!. 10~, e, faz espceie, sendo 
o prcstdentc d:1 mcsn um concgo, provavelmente 
o parocho darJUella cidade. -

Xo annuncio da terc01ra chamad:1, houve de· 
ficiencia; n:io se cumpriu inteiramente o que 
dispõe a lei (art. 107 das mesmas instrucções). 

U flUO faz nwior rc11·1ro é o numero a\"Uitndo 
d~ yorautcs rJUe eonç_orrct·am :i urna (S78) c o 
dtmmuto das abstençucs (:!J), facto tal\•cz sin
gular e uuico no paiz, maxime, não sendo dis
put;tda n elci•:iío; assim como que todos os elei
tores c snpplcntcs obtivessem igual numero tle 
,·otos~ diz n acta, sendo indispcnsavcl· o sorteio 
pa1·a r·cgul:.r a ~ua OJ'dcin numcr:•ll · 

Cada um dos eleitores obteve ~81 votos, os 
1mmcdiatos cm numero de seis, cada urn 300 c 
ar•cnas dO!iS ohth·ernm c:~da um 70. 

A m~tc respeit11u n:1 lista e,;pcci:~l dos clcitor!'s 
a ordcm ja cst:•belccidn na geral. 

As actas estão col'rect.'lmcntc cscriptas. 
A apura!:ãO das 578 cedulas rceolhida>, corres

pondendo :i :11.560 nomes fez-se no dia 8 do 
Agosto das !O hor:ts da manhã :is 2 dil tardo do 
mesmo dia. Por.tanto no cspnço incompleto do 
'~ horas (:!40 minutos) pôde a mesa p:trocbial de 
Cunha lcv:ar ú cJTcito tiio trabalho'a apuração 
isto é, ~ _nom!JS por minut~, c com os compc: 
tentes quahllcattvos, nada d01x:mdo por fazer 1 

~n_!llas · in\'crosimJlhan_ças tlcmonstr:un que a 
clctç .. o desta paroclu:t nao é a expressão da ver
dndc, mas IH"o\·avélmcntc, o resultado do prévio 
nccõrdo cnti"O as parcialidndes da localidade, gnc 
nssim forrarão a mc.>a do ,trabalho de escripta 
ml!is demorado. Ora n5o é isto ó IJU::l a lei 
CXJ~C. 

A votação dos candidatos a lisla sextupl:i com
pro\·a de alguma sorte o que :acima se acba de
clarado. Niío obstante ninguem contestando a 
validade, a commissiio julga que: censui"'Jd:a sc
vcramcnte :1 mcsn, seja appro,•ada a eleição desta 
paroclua. . 

Eleir.ão secunáaria.-Scndo npprovada ~ eleição 
pri m:•Í·i:i lia unica paroehia deste collcgio, e niio 
lta'.'cul!o neste vicio algum, deve ser apJJI"OVal!a 
a respecti\•zt eleição, e assim a commissão o 
propõe. 
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A N NEXO. 29 

Volat~io. No proccs~o· da cleif(ãO houve o seguinte: 
C'edulas 20. 1. o C:llta de solemnidade religiosa, sem ··ex-

Olc~arfo Hercul:ano de Aquino e Castro .. 
Jose Bonift~cio de And•·mla e Silva ..... 
:llarlim Fr:ancisco Ribeiro de Andradà ... 
João da Silva Carrão .............. : • .• 
Dernardo A\·cJino Gnviiio Peixoto .•.••.• 
Manoef lfarcondes do Mou1·a o Costa •••. 
Jo.io ~fende:~ llc Almcid:a .............. . 
Anlonio da Costa Pinto c Silv:• •..•••••. 
:.\lanocl Antonio Duarte tle Azevedo,.: .. 

. nar_!io dc.l•nrahytin;ia •..••.•.....•.• -. 
Josu Alves dos ~antos ................ . 

Votos 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
i O 
:lO 
!O 
:lO 
10 

plicações (art. iO~ das. instruCI;ões ). · 
:!. ~ dctlcicncia no annoncio da tcrceirn cha· 

·mada l)ue se nãb tez cm alta voz, conforme a 
léi (art. !07 das instrucções). · · . 

3. o a terccil"ll chamada não se· fez de conror-· 
midade com a disposiçiío legal ( art. 48 da lei 
de 18-iG ), isto é, pelo rói, mas pela lista geral. 
O aviso de !!l de l\Inrço de :l8Gti condemna neste 
caso a clcit;iio, mas já· tendo-se relevado cm 
outrns el,eiç~cs. esta irregularidade, que não d:i 
perda dõ d•rc1IO mas demora no expediente, a 
com missão julga lambem que se 'pt)de aqui rele· 
var. J•;' certo l)Ue dessa demora pódc abuSDr·se. 

Barão de Piratining:a ................. . 9 4. o interrupção do servir.o da· apuração das· cc· 
doias esp<'ciacs para proceder-se a sõrtcio das XI 

cqLLEGIO .DE S.\~'TO Ali.UIO 

Blcifàn pl'inwria.- Xit parocbia de S:utto 
.\maro que dá :1:1 eleitores; corre:l rcgufnrmcnt•!, 
segundo 11 acta, o processo da organiza~iio d:a 
JUCS.'I, salvo o modo por fJUe se •·elatou o sórtcio, 
om lJne parece que a ordem numeral da sol·te 
coincidiu com a primitiva, )lOr não se Inzer 
mcnç:io desta, o que não é rc~:"ular. · 

i"lu processo da clcit;1io t:nnbem bouvc alg~un:~ 
rcgul:trid:~.de, munos lJU.'Into :i solcmnid:itlc rcli
?iosa, que nãp IC\'C lo:rar,c não sc·oxplica a caus:a 
1art. iO\. das instrucções);- c aindn cm um JIOnlo 
tfUC ,,·romvclmcnlc re~mlrou d6 erro, dcscuitlo 
ou engano do copista ou !};> redactor 1!:1 actn. O 
cfJinero da terceira chamada foi :anuunciado para 
as 110Í:c horas da manhã seguinte, como ·outr'ora 
:Jcontecia, e se dctcrminnu no art. lJ:! da lei 
11. :J87 de 19 dé Agosto de :l8i6. Uin tal :mnuncio 
niio podia- ser proposital, tanto mais quanto os 
trabalhos dl\,assembléa parochial começando :is 
dez horas tcrminarmn ao meio dia, nind:a reco·. 
Ibcndo-se :tã ccdulas. • 

Nlio ii pro\·a,•cl que JIOI" ha\'er sitio o anunlicio 
mais ccdoqucabora legal,s!flfrcssc volante algum 
110r esse desvio da mesuia hora. A muda111;a do 
horario tzuc a reforma de 1S7ã exigia (art. :! 
~ !0), foi a vcrtl:ldeir:a causa dcslc cngnno • 

A commlssiio' é de 11arcccr 11ne c,;scs dons )le· 
qucnos defeito:• .não l~:~stam -para invalidbr a 
eleição di:sla p.1rochia, cuja approvaç:io propõe • 

A par• .chia de S. S. dos l1razorcs de lt.'lpe
ciric.1, cont:t :l::! clcilo!·cs. 

gerae~. c Javrnr-sc as rcspccti\·as iclaçiics, con· 
tra o disposto no art. H~ das instrucr.õcs, quo 
dotcJ•mina que tacs Sllrtcios sojàm em· SO"'Uida 
(acto succe.,sir:n) ao trabalho das apur:wões. 0 

llnvt:ndo·l'C aprcsentndo á mesa, o provimento 
dojniz de direito da·comarcn acerca de66 cida· 
dãos, cuja decisão foi.· reformad.1 pelo tribunal 
!!a relnçlio, ~ me~a admittiu n Vi!lar cm sep!lrado • 
o~!J desse:~ c1dadaos na con!o•·m•dade do av1so do 
'1.7 de Julho de 1878, e portaria do presidente da 
província de 29 do mesmo mez. Essa votação in· 
flue na o•·dcm cm que cst:io os clclloros. · 

Ho11\"c por isso Jlrotcsto c contra-protesto, 
IJaseando·sc os aurores do primcirp no princi· 

· pio de que ha\·endo-se dado ao poder judicial a 
wtcr(lret.1ção doutrin:alao nrt. 81 das instruc~ões 
c sendo mantida pelo supremo·trilmn:~l de JU.'I· 
tiç.1, sórnente por :tcto lc~islativo püdcrã ser 
reformado c niio pelo administ1·ativo. As decisões 
judiciariJs pnrccem apoiar-se· nàs palavras a 
todo tnnpn do nrt. 8\ d:as instruc~:õcs. . 

Os contra-protestantes suslt•nt:~m a. dec•são da 
mc.~:a, apoiando-se no :aviso do ministerio dolot· 
pcrio de :!7 de Julho de !878, IJUC j;i tinha om 
scn ravor o aviso do mesmo ministorio de :!I de 
Agosto de !876 sob. n. • ~9:!, o invocam.ll!mbem 
a decisão dacamara dos deputados neste assnmpto. 

Comquantu a commissão esteja con,·cncida de 
l}Uf! outro era o pcu::amento do Jogisladorquanto 
a dispositão do art. i § iS, n.o 2, c art. ~~ das 
i n~truct:õcs c não a i nte!Jigencin dada 11ela relação 
do S. 1•aulo, confirmada pelo supremo tribunal • 
do! j ustit:a, ó de Jlllrccf'l" li ue se deve manter 
o rcspcil:lr o que resolveu aqucllc tribur.al; por
quanto por lei esr:i, c estàva, o poder jud,cial 
enc:arrl•gado de julgar as qualificações, c niio se 
deve dcsmoralis~r suas 'decisões, porque em um 

No processo da org:mização da mesa houve 
nlgum:a!õ irregularidades que não autoritmn 11 
nullid:~de do acto, mns c tão sómcnto censura :i 
mcs:l. Na eleição dos mesa rios ( 8, 8; ã, 5, J, 
:l..a:!S ) a votnção foi completa; na· dos sup· 
plcntes ( 8, 8, ã, s~~:'!G ) não se lançou na' 
:~cta as vota~õcs mínimas como curnpri:a ; c se 
não. o .:istinm, essa cireumstancia se dcYêra dc-
clar.Ir. . • · 

0111ro tnnto succodcu com a \'Ol.'l~iio dos subs
lilutos, !:alta •zoe não podia _influir no resultado 
da clei~:.'ío. 

c outro caso não acertou, Jlrestando-se ali:~s o 
dispositi\·o tia 'lei :10 'equivoco. que deu l'ognr a 
intcl·prcta~ão tla rel:~ção. E demais se é repro
vndo o procedimento da adn1inistr:at~io publica 
intervindo nas dccisücs judiciaria~, menos o põde 
c deve f:•zcr uma das curporaçÕtls do poder'Jcgis
latiro, :1 p•·ctc:..ro da verllic:~çiio dos poderes de 
seus membros. 

Procedeu-se a sorteio mas sem declarar-se :1 
ordem numeral primitiva, ou como resultou tlll 
a}IUrdÇÜO; OS llOII!CS dos eleitos roram l:lnt:adEJS 
nu acta conforme a sorte detcruunou. o lJUC nap 
é rl•::-ular, é uma.cconomia de escri11ta, que pódo 
dar Jogar a graycs abusos, além do mcnosp~ezo 
da lei. · 

flor outro lado, a dcrisiio da relaÇ-'io foi con· 
firmadn·pclo supremo tribunal de juslfça, :~gora 
encarregado de fix:~r o sentido das. diSJIOSiçõe;; 
obsc•u·:~:o, nos :~ssumptos óm t}Utl por lei inlervem 
os tribunaes judici:~rios. 

E neste sentido a commissão propõe que os 
Yotos de racs cidadãos sejam annullados, c assim 
se devem considerar. 

·:- ... 
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No C/tso contrario, os actua11s immediatoa pas· 
· sariam a clcilorcs c v ice-versa. 

Votos 

Além drlstc arti~o do protc;;to existem do~ 
IJICSDIOs cidadãos mais dous, de fraca impor· 
tancia, c fundam-se no seguinte: 

1. 0 tomaN!C Clll separado SOb O fundam~niO de 
lroca ou erro do nome, o voto ~ 11m cidadão 
Tot:mtc do numero dos 7!l da lista geral, sem su 
ha \'Cl' emendado o nome de .Manocl para o do 
Amaro que é o quo r·ealrncnto tem por seu Jmp· 
tis mo. · 

Barão Homem de l\lcllo .••.•••.••••• 
llnrlirn Jo'r:inci~co Ilil.lcir·o do An· 

dradn ........................ .. 
Manoel "'l••rcondcs de .lioura o Costa •• 
João dói Silva Carrão .............. . 
Olcgnrio Jlorculano de Aquino o 

Castt·o .............. ; ........... . 
Bcrnnt"do A\•elinu Gnviiio Peixoto •• 
JomJuim Ignacio Ilamnlho., •••..••• 

,. 
iJ 

:!. o. haver desigualdade no numcr·o das «·edulus 
recolhidas, excedendo as espt!ciacs ás ger:acs cm 

}';dtm·am 3 cloilo•·cs de Santo Amaro, o :1 do 
Jln (Jeccrif:a. · 

novo (!J). · · · 
O proceder da mesa no Jlrimeiro caso limitou-se 

a executar o :trt. S ll 6 período st'guniiO das ins· 
trucçõcs, • pois não 1cm o não tinha competcncia 
para fazer a emenda dcscjalla, o que so podem 
fazer os runccionarios cncarrc~ados da qunlifi
cação (arts. :!, 3, 37 c CiO das instruc~ões). 

Na hypothe::c de se conlltrcm os votos das 59 
ccdulas dos cidndãos rn·ovidos (Joio juiz do direito 
da comarca o ainda um:t ccdula do cidmliio, cujo 
noml' cst.wa troca1lo, dcvo·sc eliminar dn vota
ção nos :U clcilorcs de Ilapccer·ica, llcnn«lo li· 
quicla a seguinte · 

Votur.rio. 

Ccdulas 10. 
Xo segundo •:aso essa diiTcrt•nçn no numcJ'O do 

c:ednlas rJ)colhida~ gcracs c esp«!ciacs, sem prova 
ele fraad,~, n:io pódo por si s1i mquinar :r cllli•:ão, 
JtorrJunnto Jlódo ~cr mtiro resultado da vontade 

'elos rtualilicados, como tem succedidD em outr:rs 
cleirocs; relovamlo·~c. c aCJUI•lla Jli'O\"a niio se João llcndes de .-\lmeida .......... . 
fez.' l'udia tnmbcm a ditfcrcnça rcsul1.1r do dos- llanucl Antonio Du:trtc de Azevedo. 
c:uido do redactor ou cupist:t da :teta ou mesmo Antonio da Cos1.1 Pinto c .Sih·n •..•.• 
do Vólantc na jnscripçiiO do rotulo. ' Bar~o de rir:ttin!ng:t •.•.••.••.•..• 

Votos 
6 
6 
5 
a 
5 
a 
a 
r; 

Em vista do relatado é a com missão de pa· Bm·~tJ de I arah~llng:t ..•••..•.•.••• 
recer: · Josç Ah•çs d~s ~:tnlos .•••••••..•••• : 

L•- IJUC sejam annullados os votos tomados· .Josc_llonttac•o de Andrada c Srlv:r •• 
em :;epara1lo aos cidadãos cujo provimento foi Bnra? llor~JCIII ~c ~lcl!o.: .......... 
reformado pela relação do dJstrJcto. Martun I•ranc•sco fiiiJclrO de An· 

:to-que se conte o voto do cidad;io ~ualillc:rdo drnda ...... · .................. .. 
votante de nome ,\ma•·o, mas IJUC 1111 JJs1.1 geral M~noel 3.~:~rco~des_ de llour:r c Costa. 
tinha o de llanocl, tendo-~e . reconhecido ser a Joao d~ Srlvn G."lrrao .•.•.•••.•.•.•.• 
mc~ma l"~ssoa. Este voto n5o nllcr:r o rcsullado Ole~ar1o llcrcnhmo de AIJUIDO c 
da vutaçiio. C.1stN ............. ·.:: ........... . 

:1.•- l(llC 'sejam relevados o:> defeitos da clci- llerna;1lo Avcl!no Ganao l'c•xoto ..•. • 
ç~o desta Jlólrochi8, tanto naor·ganisaçJio da mcs.1 Joaqtum Ignac10 Uamalbo •..••.. 
como no processo dn eleição, por nüo sc•·cm gra
\'C.<, inclusive o da intcrrUJlÇ<iO da apuração, por 
não ser proposital o antes producto d:1 i::nor:rncia, 
c apenas se b:rviarn IIJiprovndo 13 ccdulns; niío 
cornpctintlo ao senado o julgar do facto do sor· 
tcio dos eleitores g•:raes tcilo depois da respectiva 
apura~iio. 

4. "- «Jne, censurada :t mesa, no IJIIC de ir•·e
gular praticou, soja approv:rda a elci!;ão dcstn 
pnrochia. 

Eleit:rio srctmdaria. - Segundo se not:1 nas 
aclas, 'o cullt•gio rettniu-sc além d:1 hora legal, e 
não houve a rc:>pccli\'a solemnidadc religiosa por 
auscnriól do pa•·ocho, provm1ientc de cumpri· 
monto do .devores de l'CU minislcrio. 

Niio obstante, a conunissào propõe a aJlJtroYa· 
·· ..-ão dest:t cllliç;io. 

J'lllfl[ITo, 

Cedulas :H. 

Jof.o :Ycnúes de Alm1•idõJ .. •# ....... 

lf;IIIOIII Antonio Duarlt: de Aze\•cdo .. 
Antonio da Cusla Pinto i! Siln ...... 
llar:io de l'iratininga ••...•.•.•..••• 
Jlariio de l':trah\'tin~a .....••.....•. 
Jo5é Alves dos Santos ..•..•.....•.• 
Jusé llonif;~ci•> de Audrada c Sih·a .•• 

Yo1os 
17 
17 
!6 
16 
16 
:l(j 

~ 

XII 

COLLEG!O DE SA:'\T.\ IS.\DEr, 

Elririlo primarin..-Xa pnrochia elo Snnta Isabel, 
que ti:Í 1~ cleitorc:f; a or~anizaç~o dn mesa, rez-so 
sem irregularidade a nol:rr-se .• 

Pelo. 1f uc J'esJicita ao processo da clei~ão, l1a 
o segumte: . 

1. •. falta !ln solcmnillndo religiosa7 sem cx-
plic:~çõcs (art. 10~ dns instrucções). . . 

!!. o deficicncia no annuncio para a terceira 
ch:unada (art. fOi dns mesmas instruc~Õils). 

a.• a mesa não cumprinlleJlois da a.â chnmada 
o que determina o nrt. H~ dóiS instrucções, fa· 
zcndo exprc.~:;n menção das cedulas recolhidas 
nesse 1lin, não bastnndo declarar o total d:rs cc
dulas recebidas em tod:~:; õt:( ch:rmndas na con
formidade do art. HO das dilas instrucr·ões. • 

Na aput·aç:io das cedulas não deixou de ltaver 
nlgnmn exa:.:eraç:io que disfarça o pequeno nu
mero de cleilores. 

Não obstante, propõe a commissão que seja 
:tpprovada a elciç:io desta parorhia. 

A pnrochia de Nossa Senhora do l':rtrocinio d:i 8 
eleitores. Tanto na or~:aniza~,iio da mesa como 
nu proce~~o da cleiriio, segundo as actas, bouYo 
regularidade. • 

• 
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A NNE X.O. 3t 
No processo d;l eleiçffo ha sómente a·reparar, 

como na precedente· parochia a falta da solemni· 
dado religiosa (art. :lO~ das instrucções). 
• A commlssão propõe a approvação da eleição 

A- parochia do Nossa Senhora das Dõres de Ca· 
pivary, hoJe villa do lambeiro, conta G eleitores. 

Concorreram para a organizaçiío da mesa seis 
cidndlios na falta ou ausencia dos eleitores c immc
dlatos, os-quaes por serem elegi veis foram no acto 
convidaílos pelo juiz de paz. Faltou, portanto, 
a convo~ação dos substitutos lcgaes dos eleitores 
c immediatos, o que sujeita :is penas do art. 86 

desta parochia. · • • 
. EleipJo 1ecúndaria.-Comqnanto o collegio se 

reunisse .fóro da boro legal, a 'eleição rei, cm 
tudo o mais, sem faltas o notar-se. A missa do 
Espírito Santo não se celebrou por incommodo 
superveniente do pnroebo. · 

· A com missão propõe a approvação desta eleição. 

§ 3. o das instrucções. , 
Esta J;ypotheso cst:í prcvist.1 na lei (art. s: o 

§ :1:1 das instrucções), a obrigação do juiz de paz, 
era primeiro recorrer ao~ outros juizes dó paz, 
med1ante-convocação para preencher a falta dos 
eleitores, c aos sopplentes de juizes de paz, para. 
occorrer a falta ilos immcdlatos. Somente na 
falta destes é que se pódc lançar inão do cxpc

Vota{.iio. 

Cedulas 22. 
Votos 

João llcndcs do Almeida .•.•.•.••.•. 
Antonio da Costa Pinto c Silva .••... 
Darão de· Piratininga. : . .•.•...••..•. 
Joiio da Silva Carriío .•.•.......•.•• 
1\Ianocl, Antonio Duarte de Azevedo. 

H diento empregado. 
:1~ Accrcscc que um dos cidadãos convidados, José . 

José Alves dus Santos ............ . 

f.~ Francisco do Almeida, não se achava qualificado, 
:1~ c foram eleitos mesarios o supplenlCs, outros 
:13 cidadãos nas mesmas condições. Taes eram os 
:12 cidadãos Antonio Egídio dos Snntos, Leopoldo 
:lO 1\lar.bado, c José Francisco de Almeida. · Dariío de Parohytin7:"a ............. . 

1\lartim Francisco Ri Jeiro de Andrada. 
1\lanool l\Iarcondcs de :\loura c Costa. 
Bernardo 'Avelino Gavião Peixoto ...• 
Ole~ario llerculano de Aquino e Ca~;tro 
Jose :Uonifacio de Andraila o Silva ... 

!) · ·Este facto se acha pro.vado por uma certidão 
8 da secretaria dn província ,do S. Paulb, que 
.8 sob n.' :10, faz.parte dos documentos com que o 
8 Dr. João .llcndcs de Almeida instruiu sua reprc-
8 sentação~ 

No processo da eleição a lei niio foi mais res
peitada. porquanto niio se fez expressa menxiiO 
dns ccdulns recebidas á primeira, c :i tercc1r:t 
chamadas, como cxige.a lei (art. :1:1~ das in-

xm 

Eleir.ão prímaria.- A parochia de NoSS:t Se
nhora' da Ajud:: de Caçapava, elege :16 eleitores. 

Procedeu-se a organização da mesa, c, segundo 
n respectiva act;~, nenhuma irregularidade houve. 

Outro tnnto não póde dizer a commissiio com 
relação ao processo da eleição. Não houve: 

i." solemnidade religiosa, c menos se declara 
a hlzão dessa falta (art. :10-~ das instrucções). 

2. o O :mnnncio p:1ra a terceira chamada não 
foi completo.como exige 3 Iei (llrt. :107 d:1s ins
trucções). 

No fim d:1 3.a ch:~mada nffo ·se faz expressa 
mcn~ão do numero de cedulas recolhid:~s, como 
positivamente exige o nrt. :11~ d:~s instrucções; 
não bastando o desempenho do art. HO, indi
cando a totalidade das cedulas. Por outro lado, 
no recolhimento das·cedulas :i primeiro chamada 
houve cxagernção no nlgarism~98-, á .que 
ainda acerescerom :1~0 da segnndn, durante tão 
limitado espaço de tempo. 

No servire da. apnrnção foi ainda mnior o 
menosprezó da lei. No dia 7 do Agosto fcz-so 
a apuração do 369 cedulas. com H nomes cada 
uma; trabalho que terminou, diz a acta, á :1 hora 
da tarde. • • · 

Oro deste. espaço lis ~ horns da tarde, isto é, em 
180 minutos apuraram-se na fórma da loi'mnis 
369 cedulas de :16 nomes cad:1 uma .. 

strucções). . 
A commissiío propüc que, censurada a mesa, 

seja annullada a eleição desta parochia. 
Eleir.ão ~ec•mdaria.-Nenhuma irregularidade 

cnconiron. a com missão na eleição deste eollegio, 
.c por isto propõe 'lUC scjn approvada, elimi
nando-se da apnral}ao os votos dos eleitores da 
parochia do Jambeiro. 

· Votarão. 
Ccdulas 2L 

1\larCim Francisco Ribeiro de Androda ..• 
José Donifacio do Andrada' o Silva ...... 
Ole~ario Jlercu~:mo d'A.I{uino. e Castro •.• 
.Born:~rdo Avelino Gavwo Pe1xoto •..••• 
i\I:mocll\larcondes de llonra c Costa ... . 
João da Silva Carrão .. ; ............. .. 
Barão Homem do lllello .............. . 

Votos 
21 
21 
21 
21 
21 
!9 

Não compareceu um eleitor do Caçapava. 
Eliminados os sr.is votoi da paroeh1a do lam

beiro são líquidos os votos seguintes:· . 
Cedultu iS. 

Votos 
1\lartim Francisco Ribeiro do Andrada..... • 1~ 
José Donifacio de Andrada e Silva •••••••. :. !5 
Olegnrio Herculano di} Aquino e Castro..... !5 
Bernardo Avelino Gavião Peixoto......... !5 

E o que ó ainda m:~is para causar estronhcsa; 
todo9 os eleitores obtiveram 369 votos, tendo 
11Uasi a totalidade dos eleitores concorrido á 
votação, c por certo deveriam sabor que não po
tliam votar em si (avi~o n. o :!99 de H. do Julho 
de !860 § 2. o c art. :12a da lei n. o 387 do :1846). 

· l\I:moellllarcondes de lllonra e Costa...... • :1~ 

Não o!Jstant~ estes defeitos, a com missão propõe 
que a eleição desta paroclüa. soja npprovada, 
censurada 3 mesa. 

Joiio-da Sih·a Cnrr:io.. •• ............... ... !3 
Bar.io Homem de 1\lello ................ ·... :.! 

XIV 
COLLEGIO DE LORE.'IA 

Eler:CI.To primaria.- P3roehia· de NoSS:t -Senhora 
da Piedade de Loren:~: 22 eleitores. 

I 
I 



ANNAES "DO SENADO. 

No processo da org:mizn~:iio da mesn comp:u·e- So no sorvko do recolhimento das codulns 
cer·am 181!lcitores c ü irnmcdintos, inclusive um (~00 pot· dia) 'houve atropcllo; no da npuracão 
f!UC u;io havia sido com·oc.1do (Dr.1ulio ~Iorcim dcu-so maior. Apurarnm-sc tambem cm monos 
da Costa Li ma) por nsscgur·ar o juiz IJUe ellc so de ü !toras (169 ecdul:rs, contendo c:1dn uma :22 
havia rnmlndo ;!;~ pnroehin, mns a mcsa.:i rcclnmo nouu:s {10 318);· preenchendo-se outras formali
do Dr. Fcr"llnntlo Lonren~o de Freitas, ndmittiu-o ·dadcs IIIIJlOI'l:rntes, por lei rccommendadas. A 
depois d•1 alguma discussãCJ. . :rctn de 7 dc ,\gosto conclue docl;~rando que o 

Um cid:ul:io qnc niio cr·a votante tln parochia pi oito eleitoral correra com paz o liberdade, tanto 
(Dt·. Antonio José da Costa Junior) reclamou que assim IJUC nenhum protesto foi n1rresenL1do por 
se consignasse na acta 11ue a rcuniiio não tiver·a qualtJUer d:rs p:rrciahdades politic:rs. 
log:u· :is dez horas da wanlrã; a me~n ·repcllin o Houve uniformidade na vot.1ciio dos oloi!orcs · 
t•cqucrimento por· nã~ !'Cl' o pcticional'io \'Oianlo de mo tio que Coi iudh•pcus:rvcl recorrer :i sorte 
ti:• Jmroclria. para dar-llrcs ordem numeral. 

O Dr. Antonio llo.Jrigucs de Aze\·cdo Ferrcil'll, Em Yistn do que ~c achn rclntmlo a comrnissão 
um dos cldtorcs, requereu :i mesa t(nc se consi· propõe tJUO seja :mnnllad;~ a eleição desta paro: 
gnassc na acta que os elciht"<'S fll'cscutcs ba\'i:lln l'ltin, recommcn•larulo-sc n rcsponsnbilidndc do 
rido in:;re1~.:o nn igr•·ja pela porr:i l11tcral da dolc;:-mlo de JlOiicia Draulio Zllnni~ ])ias da.Cruz. 
uwsnr:~, unic01 :I!JCI'I", c onde se acha\·a l1ostado · O JJr·. João Mendes de Almehln OITtJroccu contra 
g;-aude 11urucrt1 llc prnc:•s d01 for~a pu •lic.1, o 11 \':rlill:ulc «1csra eleição, dous documentos sob 
'!Ui! se fez sem rcclauwç:•o al:.;um:r. ns. 62 c 03, compro\'an«1o que até o dia 23 do 

A mcs:r cl.•il;r CllllliiHUh:r-sc do pr·.:sidcnlc, OutuJJro do auno pa:<sado, n;•o havia acta alg-uma 
João I;:rwci-J llillcncourl, c dlls mcs:tt·ios nomi· dn l•tii'Oclria c collcgio de J.orcn:r no palacio da 
ci:rno :I c Alvarcnl!':r Frcit·c. Basilio ~.lontcir·o de presidcnci;r cm S.l•anlo, c que a clciç:io primaria 
r.a~lrn, João José Figueira I>edroso c Jo:io Yicira f•ira fcit:t com t:ros ,·icios que cid:rd:ios contcm
Tt•ixcii'>l e Silva. • . · Jllados na list:r de eleitores, recusavam o manda lo 

No processo da elcicão a mes:r rol presidida JIOI' por cs.•as c i rcumst;mcias, entrando noSSO' numero 
JoacJtum Pinto Rosa, 3. • substituto, c assegura-se Ju:rrJuiut J>into nos11, IJUe ali:ís p~csidira a mesa 
que prccc<lem ;i reuniiío a solemnida•lc rcli~iosn. durante dous dias. · 
I~izeram-sc a1.•.(1!l.9 vot.wtt!S) e 2.• i.:h~mnd:rs Eslc docuo.ento é um protesto feito pela im-

(210) no. mesmo dw oJ de Af;'o~to, c tcrm!n:rd:~s, prensa (Corrrio Paulistauo n. 6:N2 de JS do 
• o Jll'csrdeutc lc,·:r.ntou a ~·~ss:•o, .c ronvulou f!S Setembro de :187!!) cm que os que o fnzcm, dizem: 
m:us.mcm~ros da JUnta p:rra re~nrrcm-sc n!J 1!1:1 -.não somos eleitores dcst.1 p:rrocbia, c niio o 
scgurn1c, a~ 10 /11Jras da ma'.llw, para contmua· somos 1>orquc o nosso pm·tido, não compareceu 
rem .'!os trabalhos, dctcr:mrnando . nn me~ ma 

1 

:í urn:r com um só voto: niío podíamos ser cfei
occaswo que se aiDxasso ed1t;d pnra n :.1.• c ui! una tos, snlvo :í mesa a faculdade de nos clo"cr, a 
chamada. • qual felizmente não lhe assiste , não ob~l:lnlc 

Niio ba lli(Ui o annuncioJwr:r os YOL1ntes cxi· . liavol-o !~ito. • 
gido pela ler no nrt. JOi as instrucções, no,; I Os documentos ll l' C, siio ccrliilõcs da c:rmara 
seguintes termos.: - • O Jli'CsiUcntc d:r mcsn munici(lal, referindo-se a Circumsrancias rcla
amwnciam cslc d rn c bom rm alta .t:o: logo que ti\·as :ro cst.1do do ll\'1'0 das :retas tln eleição llri
fór encerrada a 2. • chanwdn •· ma ria, so é um livro no,·o, sem termo de abertlM'a 

E~ 1111}.:1 for"lm•lidade st!!•slanrial ( :wiso 11. do rcsJICCti\'O prcsitlcnto, o CJUIII. a demora que 
219 de :2., de Ag-osto d,! lt!<JS ), IJUC n:ro ~cndo teve cm JlOdcl" da mesa parochral, ou se ó o 
ri,!.'oros:rmcntc cxccuL1tla armsta a )l(•na de antigo; c bem assim se os cidadãos Zeferino Jon· 
nullitlade (aviso n. i de ~de J;meiro dc :l&i8 CJuim Simões o Aillonio :llal'ianno t111 Silva Bittcn· 
nas pnlanas- é um:r garantia aü cxer·cicio do court se :rclmvam tJU:rlillcados com a dcclarnriio 
direitO de votante, a qual cl~rc se·· fJIUtl"datla reli- do elegi veis ou não. A certidão mostra que eram 
gio.!ame.~tte; -c outro~ l.. íJ!Jalilicados como votantes, c comtudo obtiveram . 
~o dra 6. de Agosto dcrxara'!l. de compnrccer· <lrplom~s de eleitores. 

~rc~ m~s:rr10~ com. ca~sa pnr.t~crpnlln, c e,;tnndo O ·documento D é um:r nttost:r~ão in verbo sace1·· 
au:~ntcs os ~u~pl~nJ.es, na forma do ar~:. J! do dot.is do viga rio da p:rrochi:r afirmando que :
de~r,.e:o n. 181-. de -3 de _!ullro. de 18<>6 co~- • as porL'ls latcraes da matriz foram prcgadns, 
plct.na-se a,nrc.-a. o ll!IC fcrtu,_ .ficou n mcs:r, dtz lkando mn:r só entrada, desde o di:r:! de Agosto; 
a a.ct.'l, ~~ f•:rma d,!' J.e' ,.orga~~r:s:rdn • , c r1ue. isto f~ra. .fci.to J>clo delegado de i>olicia 

Em pr1mcrr~ lo .. m 111111 c~~~~o sonwlh:rn!? de· Bl·auho .lluruz D111s da Cruz, que assegur:rrn que 
crc.to, mas prc:s~mc a commr~sao que a me.s.r rc- cm assim :mtori:m«1o pdo chefe de policia 
fer1a-sc ao de ~3 de Agosto do mesmo :mno, o · · · • 
t(U:rl na hypothcsc niio ó :IJI(Jlicnvel, ainda no . Os «1o~umcntos ~· F. G. 1!. 1. ~· L.:. :M. N. 
r.:rsO do :rrt. 3:! d3S instruc~·ües no 3.o pcriotlo. ~· p · SilO. tlcclar:Tçues de lllUILOS .c!_dadi!OS que, 

A lei, portnnto, não foi obscrvadn, a mesa figura~ do cumo tendo votado na olcJcao, amrm:rru 
funccionou com membros incompetentes. 'l.ue nno eomt>:n·eccr:lm, porque ns c.strad:rs da 

A 3.• ch:rn>:ltl:• fez-se sem :;cr annunci:1d:t, na c1dade f~ram tomadas pela força pubh~a, n IJU~J 
fórma da lei. t>arn :1s 10 J/2 horns da manhã. • obstava a que. os votantes pertencentes a pnrcmh-

Contra 0 disposto no ar·t. 110 tl:rs insu·ucçües, dntle opp~ta 11 do. ~ovcrnocntr:asscm p:rr11 c~crcer· 
a mesa• incompetente nltcrou ou inverteu a o seu ~rrcrto pohuco. As uss1gnaturas cst:ro ro-
ordem ali i cst:rhclt·cídâ, e o serYi~o da :IIIUJ"a•·ão conhccrd:rs. • · o ~ • . _ 
J>reeedeu :i lista do:; cidadãos que não haviám . O documento .n: - é.~IJ!:l /ustrficaçao p~o~u-
comparccido dur;mlc ns tres ciJ:unndas. srda pcr:rntc ~ J llJZ munJcrpa com a. cll<lçao do 

O presidente, tour:rndo csra rc~ol ur.ão, declarou promotot· puiJhco, p:rra pru\·:rr: 
na act:r que era_ :rssirn mais regular: :l.u Que no di:r :; de Agosto niio foi feita sinão :1 
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ANNEXO. 33 

1.• clwmada," :tlé o C(uarteirão · n. 20, 
do-se apenas 70 e t:mtos votos; 

rocolhcn· .frnudes, con~tanelo das mesmas actas qua !.000 
volantes, ma•s olL menos dons terços dos qualifi· 

2.0 Que n acta tora redigida ·por individuo não 
mesario, c apenas assignnda pelos membros da 
mesa, sem contc~lllção .cm razão do receio que 
tiveram de ser victimas dos homens armados quol 
duranto o plllito rodeavam a· mesa c cercavam :1 
poria da Igreja. . · 

· .. 3.0 Que não houve 3.• chamada; c nem a c.ha
IÍlada continuad11 no dia 6 se fiZilr:• pelo rol dos 
que não comJJtlreccram, mas sim pelo livro da 
c(uali/lcação, entrando ne.:se dia 1!19 cedulas· ;· 

(A..• Que niio houve conlllgcm nem aptxração 
das ccdulas, as quacs fornm conduzidas [,ara a 
sacrislia c nhi queimadns sem serem abertas; 
· á. • Que tcrm•.n:ira a eleição no dia 6 :i noite; 
não se exptdindo diploma a nenhum dos eleitos, 
nem se lavrando edital do resultado, sinão no 
din seguinte ns 9 horns da manhã; 

6.• Que, durante os dias 4,:; e 6 a cidudc es
teve cercada de torça armada c c.1pangas que 
impediam o ingresso dos vot:mtcs conser\·adorcs, 
c que nenhum deste:> comparecera :í igreja para 
YOI:tl'. • 

Depuseram nesta juslificação á testemunhas, 
(A. das quues serviram na mo:;a; c. apczar de ci· 
llldas como.tcslomunhas da justif~•rão não ·com
pareceram o ·Commcndndor Antoniô Brlino de 
tiódoy Dueno o J.<'rcderico Ilummcl, membros 
imporlllntc.;; do pnrtido liberal, que serviram 
como mosarios desde o dia 6. 

O juiz municipal proferiu a seguinte sontençn. 
• Jlci por provados os il~ns da polirão do folhas 2, 
com oxccptão da parle final do ltcm3.• quanto 
ao numero das ccdulas recolhidas no dia 6 de 
Agosto do corrente anno. "\s testemunbas de· 
puseram cumpridamento sobre todos os outros 
faclos allcgados. Assim jul~nndo para os ciTei~os • 
lcgaes. entregue-se cst.1 no JUSlilkaulc, indcpen· 
dente de trasladA, paA"as 11elo mesme as custas. 

·:-Lorena cm 20 de Xovcrnbro de 1878.- José 
Pereira-Ramos. • 

cado~ não compareceraf!l.- . . · 
· A1cm da nulhdado Ja comprovada com as 
proprias actas, a commislijio propõe que se rccom
mcndc ao governo a responsabilidade criminal 
das autoridades policincs dessa cidade, que con· 
correram para llleo> abusos c violcncias, assim 
como a do commandantc militar que se prestou 
a exccular ordens illegaes. . · 

Para esse fim serão rcmctlidos, com as actas 
desta eleit;ão, os documentos aqui c:draclados. 

Parochia de Nossn Senhora da Conceit' .. io do 
Cr-uzeiro : 11 eleitores. · • 

No processo dn organizaç:io da mesa compa· 
l'eceram tres eleitores o Ires immcdlatos, diVIdi· 
ram-sc crn turmas, volando os eleitores cin dous 
mosnrios c dous sUpJIICntcs, c os immedialos pro
cct!cndo da mesma forma, tudo cm voto duplo 
(3, 3, 3, 3'=1!), o que é contrario ao disposto na 
tci. Accrcsce que foi eleito mcsario Antonio 
Alípio Franco, ctue niio pertencia a est.1 J>arocltia, 
mas á de J.orcna, o que. se evidencia do docu
mento U, aproscn ta do llCio Dr. Joiio Mendes . do 
AlmeiJa instruindo a sua rcpresenlll~iio. E' um 
aucstado jurado do rcspcctu·o vigario, assogu· 
rando que esse mcsario, niio pertence a sua 
p:trochi:t, mas :i de Lorenn. 

No processo da eleição não houve a solemni· 
dadc rcli::iosa por mcommodo de saude do 
lliii'Ocho. No trabalho do recolhimento das cedulas 
niio foi observado o art. H4 das instrucçUo~, C(UO 
e:ti.;e CJUO Se f:tÇ:J CXprcss:l menç.io do numero 
das cedulas recolhidas nessa chamada, mio b:~s
lllndo, como tez a mesa, a observancia do art. HO. 

Recolhidas 2:.12 cedulns, contendo H nomes, 
foram .. puradas cm um só din no interyallo elas 
!O horas da manhã :is :U ~~ 1 

O atropello foi demasiado: 
A com missão propõe que, censurada a .mes:J, a 

eleição desta parocbia seja annullada. . 

O documento R é- umn attcslllç:io do 1. o juiz 
do paz, alllrm:mtlo que a torça publica .vedou 
ao eleitor Franklin Gonçalves Ramos a entrada 
no consistorio da igreja, no dia 2 do J\goslo, de 
sorte que niio concorreu com o seu voC'o para a 
organização da mesa ; c, poro1ue era professor 
publico, foi·lhc. entregue nessa mcsmn occa
sião um oiDcio no qual se lhe ordenava que in· 
formasse o n"UJtivo por que havin. abandonado 
sua aula, o intim.1ndo·sc-lbo ao mesmo tc.mpo 
11:1ra fazer gunrda nn cadêa, o c1ue o obrigllu a 
occullar-sc .cm cas:1 de um amt;.:-o, durante os 
dias da eleição; rccoioso do se1· preso por lrover 
desobedecido áquclla ordem illegoal. 

Elei{.iio secuudaria·. -A' com missão' não tõi pro· 
sente n acln prcpnratoria do collegio, vindo tão 
sómeiltc n da votaç~io. 

A neta niio diz a que horas congrogon·sc o 
collcgio no di11 7 do Setembro, mas assegura que 
houve a solemnidndo religiosa. 

Nu lias as elei~:ões das duas parochias fiUC com-
pocm o collegio, a eleição secundarin ó tambcm 

Os documentos S e T são doclararões de dous 
substitutos mcs:~rios, afirmando que estJvoram 
na cielade durante os dias !! a 6 de Agosto c não 
haviam sido convidados para funccionar na 
mesa no impedimento ele outres mesarios. 

O documento Y mostr..t que· o ulcitor Don lo 
Darboza Ortiz, eleitor em Lorena~ era parocbiano 
do Cruzeiro. 

Nestes documentos exi$te a prova cabal dos 
crimes praticados nela polici:~, Já violentando os 
volantes, impedindo-os de entrnr na cidade, o já 
cercando a matriz e progando!du:1s ele suas portas. 

A mcs:t Jllwntastica ou real depois da rctiraila 
ela legitima no dia 6 concorreu parn muitas 

lS 

nulla, c assim o propõe a commissão. · . 

Votn[.ào. 

• Codulns 3~. 

l\I:trtim F•·ancisco Ribeiro de .Andritda •• 
José lloni(a.:io elo Androda c Silva ..•••• 
João da Silva Carrão ................. .. 
Olegario Herculnno de Aquino e Castro .. . 
Bernardo Avelino Gaviiio Peixoto .••••• 
l\lnnoel. l\larcondes de Moura c Costa •••• 

Não compnrecou um elcilor. · 

XV 

COLLEGIO DE TA.UB.\TÉ 

Eleir.ão primaria.-Parochin de S. 
das Cliagas do Tnubaté : 47 eleitores. 

Francisco 

. -. 
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No procosso da org:mização da mesa, ltouve a ~. 0-Termin:mdr> essa chnmada ao meio dia, 
irre:mlaridadc de se niio disting'Uirem os eleito- concorreram, votantes em tão A'rando quanti
rcs dos immediatos, como se devora fazer, e nflo da de, que foram muito além do duplo das pri· 
como se lú na ac!a todos confundidos com a de- moiras c segundas ![)51., sendo ::í:l!l para cada 
nominação de eleilores-~ Sabe· se que havia :10" umn rlas eleições. na urna geral, e !78 pm'll cada 
immcdintos pela eleição do presidente cm que só- um:• dns mesmas eteiçõcs na urna separada co· 
mente concorreram eleitore,;: portanto o rJue se dulns d1! votantes adrnittidos a votar mediante 
tez é contra o disposto no art. tl. o das instruc- recurso do juiz de direílo, reformado pela re~ 
~:ões. · fação do dístricto. . : 

Cumpri', porém, notar que havendo empates [),o-No mesmo dia da 3.D clJ:Ímnda, depois do 
nas·eicJçõe~ rios mcsarios (:!ii, :Hi, i(i, !ii) c dos contadns c cmmassadas tantas cedulas (~U2), e 
supplcnles ( i6, !ti, 16, i6) mio houvr! sorteio tJraparado um longo rol de votantes tiUC faltaram 
para cstabclccer-~c a ordem numeral dos eleito,;, las clwmadns, ainda 11 rncsn tC\'C momento pnra 
e assim não pQdia ter cxjlcnçlio legal o dis· apUJ•ar trezentas (300) cedul;ts gcracs niio omft· 
po"to no nrt. -108 das instrueçõcs, período ter· lindo UIJI:I"'srí das rormnlidmlcs por lei exigidas. 
ceiro, n distribuição de duas chn\'es do corro da 6. 0-No din7 do Agosto, lermo final da clciçiio, 
urna, que se cle\'0 eontl~r ao mais o no menos i o expediente da mesa foi m:tis rafJido, porquo 
vot:ttlo dos m~sarios. A 'f:tltn dcst.1 (OJ·mnlidadc lnpnrar:mt-se 686 ccdulas dn urna gorai, c ~20 dn 
ímport.1, por. si srí, uma nullidnde in~nunvel. scpnJ•ada conrcndo c:uln uma :J2 nomes (~8:!192); 

lfnior e mnis gravtJ irrcgulnridade praticou·sc o deJJOis, nind:~ cm menos tempo, J::!Oii especi~es~ 
neste processo, por tiuanto concorrendo para a . incluitln;:; as cedul:~s da urna separada (~20), 
elciç;io de presidente -iO eleitores, nssim como : contendo cadn uma ~7 nomes (a6:682), c tudo 
pnra os respectivos substitutos, c hnvcndo·sc : isto com lious cditnes, duns listas gcrncs e duns 
ciTcctivamente recolhido -iO ccdnlns rara a pri- / l!specines , prccncl1idas todas as· formalidades 
HJeiro c outras tnntas para os segundos, o re-~ legnes. 
sultmlo roi diJTerontc. · _ A commissii.o, cm vista de tncs procedimentos, 

A acta diz o seguinte: que cau~am extremo reparo, propõer1ue não seju 
• Em scguid:J procedeu-se :i clcif'iO do presi • 1 npprovada n clci(·ão dest.:J parochi!J, censurada se· 

dento e seus substituto~, ontrt•g:mao rnd:J clci· i vcramcntc a mesa. 
tor duns ccdulns, umn para presidente c OLitra Pnrochia do S. Dento de Sapucahy~mirim:-
p:~rn substitutos, apuradas urna p11r:1 presidente :11 eleitores.· 
c outra para substituto~, as tjuncs co11tar/a., pro- fio processo da org:mi:~nçfio da mcsn, niio houve 
duziram pnrn prcsidcntcq11armta cctluJn,;, c igrral irreg-ulnridnde, salvo nu modo porque l'C achn r«:· 
mtmero para substitutos. Apurad:~s as primeiras ' dig-idn a nela com ro!açiio no sorteio, cm que pa· 
dcrnm o seguinte rcsult.1rlo : Dr. !olltiUim Lopes roce haver n sorte rcspcitndo n ordem prrmirivn 
Chnvcs, 28 votes, c Ignacio liarinno da Costn Yi· dos eleitos, coincidindo a se~unda com a pri· 
cirn, !~votos. mclra. Os acontecimentos devem ser nas :~ct.1s, 

• f. purndns :ts sr!JUnrlas deram o seguiu te rc· expostos como se fJassnrnm. 
sultndo: n.,rrro de Trcmcmbé do:c votos; :Mn· No prociJsso da eleição dcram·sc as seguintes 
rianno José de Olivcirn c Cost.~. oJIZC"\·otos; :\ln· irregularidades: 
DQCI (/ornes Vieira de.: ~-~tos; 1ortliio Pcrcirn de t:• Não houve a !'Oiemnidauc rcli"'iosa (art. · 
D~rros, trcs vot~s, e o JUIZ de Jla.z dccl:trou sub· !Oi das instrucçõesj c não s•! diz 11 c.1"usa, c aliás 
stJt.!!_tos do presulcnte os Ires III li IS vgtados .. • sendo presidente da mcs:t um S.1ccrdote que podia 

litao se dcclarnndo na :1cta qu~ os .8 clcJtorcs talvez, supprir a falta do paroci1o. 
vot.,s.se!ll Cll} branco,, cxrsto aqui um~ notavll! c 2.D O annuncio pnra a 3.• chnmadn não fcz-so 
g~V!SSima Jrrel(.~laridade que ~rnn·wsn_nnvcl n de cvnrormidndc com o nrt. !07 das instrucções. 
oleJçao (nrt •. 8~ ~ 3 das rnstrucçocs), so uao hou- A lei exige que esse nnnuncio se fnç:t 1'111 v1:: 
Ye C_!'ro de cup1n ou .uma granile frnudo, .o q_uc alta, o esta circumsrnncin deve coust:tr da ncln. 
se na~ rlevc prosum1r, pOI' JS~o r!!IC o P~J~eiro 3.D Não sc_gunrdot~ a ordem cstnbc!ccidn no 
substJIUto qll:o oecupo!J no 1!Jn a do A,osto, o art. HO dns Jnstrucçu('S após n conclusão da 3.• 
J~g:tr de prcsulcntc ci~Jto, par~cc .-er pes~on ron- chamad11 ; a apuração das cedu!as•gerncs fez·sc 
s1der:tda no lo:;:-ar, c J!:to podcrm .tomar posse rlo antes do escrever-se o rol dos votantes que 
encargo se outros obtJvessem U}:uor numero .de faiL1ram; prctcric·iio que não deixa do ter incon-
votos, co~o por certo ncontcct>rlll se o~ suJTra;nos vcnicntcs. • 
do3. ~8 clollo~cs. que rapnm, f~SSCf!l. dç~Jarndos. 4,D· A npurn!:ãO de ao:; ccdulas; pr>sto que e:tdn 

No proces~o dn clel!::JO, a lc1 fo1 ma1s menos· uma de H nomes, fcz·sc em -i. I! oras csp:~ço de 
cah:~d:~, por quanto: tempo mui Jimit:tdo 11ara o desempenho desse 

!. o Niio houve a solcnmídade rcligiosn, por lei serviço. Siio 3.3ãii noutes, e !7 por· minuto. 
rccommendada (nrt. :lO~ das instrucções). A com missão propõtl que, ccnsurnda :t mcsn, 

:!. o Nn primeirn c segunda chnmadas não se sejn :tpprovadll :1 elciç.io dt•st:t pnrochia tendo-se 
fez cxp1·essa men~·iío tio numero das cedulas rc- cu1 considernçiío o petJUCno numero de nomes 
colhidas cm cndn umn (:•rt. Ui das instrucções) cm cadn ccdula, e ningucm reclnnwr. 
c menos a hora cm que terminou a primeirn. O P:1rochin de Santa Cruz do P:~iolinho dn Vill:1 
numero d11s cedulns rccolhitlns subiu a 7il1, :tlém d:t Ucdcmpçãu:-ii cleírores. 
de 8'1, pnra tomar-~o cm scparndo. Houve irrcgufnridade no Jlrocc$SO da orgnni· 

3. 0-NIIIICtll dn 3.• chaOJ:ttla, t:uuhcm niio se zn!:ãO dn mes11, pois, segundo a respectiva acta, 
fez exprcssn menção do numero dns cedulns rc- niio se procedeu ao sorteio nns eleições dos II!Cs:J· 
colhidns como dcterminn o nrl. U.i já ci1:1do dns rios(~. 2, 2, 2=8), nu dos supplcntcs (2, 2, :!, 2=8) 
instrucções, notando-se tão súmcntc a totalidade o na dos substitutos (3, 3, 3=9), que dependiam 
(art. :110 das mesmas). do desCIDJJatc 11arn se cstulJclcct•r a ordem nu· 
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mcral dos eleitos, afim de que se podcsse fnzor, 
pelo mais e pelo menos votado a distribuição 
das chaves do cofre da urna c dos pnpeis da 
eleição (art. 108 dns instrucções no período ter-
ceiro.) · . 

A falta destn importnntc formalidnde inquinn 
gravemente a eleição dn mesa. 

Succedeu outt·o tlinto no processo da eleição, 
onde notou a commissiio as soguintes irregulari· 
dadcs : · · 

L • Não houve a solcmnidadc rcligiosn, c nem 
se di~ a raziío dessa falta (art. 10~ das instruc· 
oões). 

~-· Niio se fez expressa mençiio das cedulas 
rccolhidns nas i.• o ::!. • chamadas scp~adnmentc 
como determina o nrt. H~ dos insu·ucçõcs, c o 
mesmo Cacto deu-se na a.•, decl:mmdo-se só· 
mente a totalidn!le (art. :1.10,) o CJUO o legislador 
não julgou suOicientc para garantia do voto. 

:J.• nccolhcndo-se !76 ccdulas para eleitores 
~eraes, o outras tantas para cspeciacs, tcrmin:m
do n 3.• chamnda :í,; ~ horas da :arde, n mesa 
11ão obstante teve tempo para fazer o rol dos 
''otanles 11110 niio compnrcccram c apurar a:;~ 
ccdulas, lavrando edit.1cs, preparando listas gc
rncs c cspcciaes de am'bns ns eleições, e outrns 
formalidades Ic:;acs, sem esquecer uma. 

A commissão propõu que seja annullnda a elei· 
çiío desta parochia, censurando-se a mesa. 

Curato de Santo Antonio do Pinhal : ~ elei
tores. 

; . .i ;d ~. ) ,C ·~A .IJ5C:, ~'f.,.c;+J, 
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1los eleilÕrcs das {>Drochlns de Taubalé ( ~6 ), de · 
Santa Cruz de Patolinho ( ã) e a cedula incom· 
pleta _o de _nome riscado, por serem nnllns; • 

Votar-ão. 

.Cednlns 6~. 

llnnoelllarcondes do Moura c Costa. 
Olegnrio Herculano de Aquino c Cns· 
tro ................... : .•••••• , .. .. 

.1\lartim Francisco Ribeiro de Andra· 

Votes 
'6l 

:iS 

dn............................... :;s 
José Douifacio.de Andrada c Silva... ii8 
Dernarno Avelino Guviiio Peixoto.,. ã7 
João da Silva Carriio............... 5:! 
Dariio Homem de :llello..... .. .. .. .. · 9 
João llendcs de Almeida......... .. • a 
Dar.io de Par:~bytinga..... .. • • .. .. • a 
.\ntonio da Costa l)into e Silva...... 2 
José Alvo:> dos Santos.............. 2 
Dariio dePiratiningn......... ...... 1 
l\lnnoel Antonio Duarte de Azevedo.. 1 
Dar<1? de Tremembé............... 1 

VolafÜO separada IÚ' cedula que conlil,lla .o G.o 
. nome riscado. 

Martim Francisco Ribeiro de Andra· 
da .............................. . 

José Donifacio de Andrada c Silva .. 
. Olegnrio Herculano de' Aquino e Cas· • 

1 
1 

tro.............................. i 
llanocllllarcondcs de l\loura c Costa. 1 
D:~riío llomem de l\lello............ . . i 

A cnmarn munici11al de S. Banl() de Sapucahy
mirim cm olllcio de ~~ de Fevereiro deste nono 
IJUC, por ctipia rcmetteu o presidente da provinci:~, 
declnra que não bauvo cloi~;ão nesse curato por 
niio se haver -Coito a qualificação do:; votantes, 
r•elo que foram vot.1r os -anteriormente qualifi· 
cados na parochia du S. Dento, do mesmo Snpu
cnhy-mirtm. 

N<io compareceu no collegio um eleitor da pa-
rochin de 1'aubató. 

E' porém notavcl, que ,•otando os cidadãos 
dcst.1 parochia nn mesa da· de S. Dento, de Sn~u
cnky·mirim, não fossem a IIi contemplados os seu~ 
eleitores cm numero de quatro (6.) conforme foi 
determinado no A v. n. 4G6 de 9 de Agosto de 
':1876, c nem de t.1l assum_Pto se faç.1 nlli menção. 

Entretanto e.~sa pnrochaa já foi extincta pqr lei 
provinci:~l n. 9 de~ de llarço de :1871.i. 

Eleir.ào scctmdaria.- O collcgio reuniu-se no 
I>rimefro dia além da hora lcA"DI, :IS 10 horas da 
manhã,. quando a lei fixa ás 9, sob a prcsidencia 
do ~.o juiz de pnz, na falia dos trcs primeiros. 

Mas 110 segundo, niio continuou essa nbush·n 
pratica. · 

Exclush•o o vicio notado, e que talvez resul
L1sse dn espera dos juizes de paz que niio com
parecernm, na scssiio preparatoria, correu o pro
cesso regularmente, tendo acudido á chamada 

· 40 eleitores. 
Na segunda reunião comparoecram 6~ eleito

res, faltando por grave moles tia, um dn pprochia 
de Taubató, c fez-se com regularidade o pro· 
cesso dn- vot.1ção. . 

Tendo-se na apuraç.iio encontrado uma coduln 
com um dos nomes (o 6. 0

) riscado, c de modo n 
não distin::-uir-sc, a mCS:J, niío obstante o dispos
to no :~rt. H i § 3. • das instrucções tomou em 
separndo essn vol:lçiio. 

A commis,;ão propõe que fejn aptJro\·adn a 
eleição tlesto collegio, olimiuando-so n votação 

Vola~io liquida, dedu::idos fiS colos dos ~6 elei
tores de Taubaté an11ullados, assim como os 5 
de Santa Cru::. de Paioli1ú1o, e o da cedula ris· 
cada, total 52. 

Cedulas U. 

Manoel Mnrcondos de l\loura c Costa. 
Dariio Homem do llcllo ........... . 
Olegario Herculano de .Aquino c Cas· 

tro ............................. -
1\lurtim Frnncisco Uibeiro de Andra-

111 ............................. . 
José Bonif:~cio de Andrada.e Silva .• 
Bernarllo Avelino Gaviiio Peixoto •• 
Joiio llendcs de Almeida .••••.••••• 
Dnr:io de I>arabytin~a ..... , ....... ~ 
Antonio dn Cost.1 P111to o Silvn ••••• • 
José Alyes dos Santos ............. . 
Dnrão de Piratininga ............. .. 
lllnnoel Antonio Duarte de Aze\·etlo. 
Dnr:io de Tremembé •••.•••• ~ •••..• 

Votos 
9 
9 

6 

6 
6 
5 
a 

~· 
~ 
1 
:1 
:1 

Constando du. acta da npuraç.ão final feita pela 
camara municip:al de S. l'n.ulo uma denuncia do 
f<~lsillcntii~ d11 actn de Yotnçilo deste collcgio, con
cernente aos votos dndos ao conselheiro João da 
Silvu Cnrriio, sem vir instruída com documento 
al::-um, t! a commissão do r>urcccr que sobro o 
flicto. assim exposto, nenhuma providencia ha a 
tomar. . . 
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XVI 

I 
Ncnhumn irrcgulnridadc na organisnção d~ 

mesa. 
COLLEGIO DE SIL\"Ein,\S No (lrOCCSSO da cJeírão IIOU\"e a falta. da SO· 

. - . . - . • Jemnidade reli,.iosa, ·sem indic.1r-.so a caw:a 
Elc,~·ao.Pt'mar'!! .-.Parocl!!a dç No~sa Senhora 

1

. ( art. 10~); c n'ão obscrvou~se o tlis[JOsto no a1·t. 
da Conccr~ao de Srlvcrras: ia _clcJior·cs. :!H das instrucções deixando-se de mencioaar 
. No pr~ccsso da org:mizarão ~a mesa _houve expressamente 0 nJmcrÓ de ccdul:•s recebidas :i 
J~re:;ularJdadc. Convocatlos. ele! tores c rmme- 3.• rlwmada, niio sendo sulllcicntc a dcclar:u:ão 
dmtos, compareceram dos pfliJ'!Ctros 8, c do~ se- 1 do rotai dos rrcs ( urt. UO ). 
gu_n~os nenhum. Para precl}chrmento desta falta 1 Não obstante, a eommissão· propõe rJUC seja 
o JUIZ qc .11az. con\'OCO? nao os supplcntcs do . appro,·:rda a elcirão tlcsta parochia. 
mesmo JLIIZfl, ISto é, o :,.o c 6.0 '\'o.taclos, como or- : . _ • . . E .

1 
• ,. 1 -

dona a lei, visto o comparc::ímcnto tlc 8 clcito1·cs, 1 . Eletfao secul~rf!lrla.- • ~ccptunua a 1_rrc.,u a.: 
mas o segundo, terceiro 0 quarto juízes do r1ua- 1 r1~adc da rcunmo tlo coll~g1o cm horn cstrn_nh:t.~ 
tricnnio, como parece deduzir-se tlns p:•lnvrns da ! lc1 (ás 10 horas da m:mh~), rJ!lO pela~ ~z~s J:l 
acta :-• passou 0 juiz d,_, paz {1 convidar 0 ~ trcs I expostas _e !!I outros collegws nao autor1sa o ngor 
cidatliios illllllt!dialos no juiz de paz do qua· 1 tla pcnnhd~tl~ ncnhprna outra oc~orre~1. . _ 
tricnnio.. 1 .A ~omm1ssao propoe a app_ro\·a~ao 1lc:.ta olc_Jyuo, 

A fnlt:l tlo convoc:ll'ão dos immcdíntos aos/· c~mu.n:rdos os votos dos clcllores da paroclua ao 
juizes do pnz, imJ•Orta à nullidndc tlo a1·t. 86 ~~. Sdrc1rns, (JUC se :mnullam. 
a qu:~l niio so púilo relevar, visto a votarão dos Volat:do. 
mcsarios ( 6, 6, 5, 5 - 2~) c n dos supplcntes Cedula~ Q6 
( 6, 6, a, :; = 2:! ), cm (jUe a falta dos tri•S ll'gí- . M • 

timo.> convoc:rdns, se concorressem, podia alterar Yo:vs 
:uartím 1-'rancisco Ui!Jciro de .Antlrad:~.... 211 o rcsullado da eleição. · 

Ainda ndmittindo-sc que a rcdacçiio viciosa da 
act.1 ou descuido do COJlista escrevendo jui:: til! 
pa; JIOI' juizes ae pa::, c que os immecliutos de 
que alli se tr:rt.1 s;io realmente o~ de que rcsa n 
lei, n eleição da mesa não se Jlrídc validar, por 
isso (JilC não :<o fez o sorteio, nem na eleição dos 
m~aríos o nem na dos supplcntcs. A distri· 
buição das chaves do cofJ'C da urna torna-se ím
Jlossivcl segundo a lei, por que não se sabe qual 
é o mais ou o monos vot:.do. E esta é uma ilns 
importantes garantias da eleição. 
x~stas condições o processo da org:miz:u;ão tla

mesa não pódo mais ter validade ; a nullidatlc 
aO'l'cta :í toda a c lcição. 

José Jlonífaeio tle Antli':Jda o Sil\':r........ ::!6 
Ofega rio Herculano d'AtJUíno c Castro.... ~6 
Bcrn:~rdo Avelino Gavião Peixoto ... :.... ::!6 
lf:rnocllfarcondcs de Mour .. e Costa. • • • . • ~6 
João da Silva C:•rrão........ ...... • ..... ::!~ 
IJ:rriio Homem de ll~llo................. 2 

Niio comp:arecernm !~ eleitores, sendo 1 da rm· 
rochia de Sil vcirns c 3 da do S.1Jlé. . 

Eliminados os votos dos eleitores da parocbm 
do Silvciras a votaç;io liquíd:a é a seguinte: 

Cedulas i~. 

N:r :~eta se diz que estandú o juiz de paz ra
zendo a leitura dos artigos da lei, conforme o 
disposto no art. 8 das instrucções, os eleitores 
dispensaram da leitura da conclusão. Aos elei
tores falt.1 compctcucia para semelhante dispensa, 
c o juiz tlo paz faltou ao seu dever satisfazendo 
:i. este capricho. 

No processo da clciç;io t.1mbcm se tlcram irrc
gularid:ltles. Não se foz expressa mcnr·iío do nu
mero das ccdulas recolhidas na t.• ch:unada, nem 
na 2.•, conforme determinam os a ris. UO e 11~ 
das instrucções, declarando·so apenas o total das 
cedulas recolhidas cm ambas: o que não é bas· 
tante. 

Ao ultimal'·sc a 2.• chamada, niío se :mnun
ciou a 3.• na frírm:i determin:ula no art. :107 
das instruc~üos. Apenas lê-se na act.1 do dia 5 
de A;:osto o seguinte:- c clt!clarou (o Presi
dente) no.lcv:mtar a sessão que m:11·cm·n as 10 
ho1·as do tli:J de amanhã pam :r continuação dos· 
tJ·:•b:J.lhos. ~Esta nãu é a fol'llmla legal. 

Na acta do di:l 6, tliz-sc : -aberta :J scss:io, as 
• 10 hor;~s, como foi anuunciarlo ao cncerrnr-sc a 

de hontem, declarou o presitlcnto que ia conti
nuar nos traballlos d:1 :~sscmbléa parocbi:ll, co
mc~_;:~ntlo pela 3. • chnmada, conforme la miJem 
hontcm c.lecl:rrnra. • Ess.1 declararão posterior não 
snh·a :r omis:<ão precedente. • 

.A commissão propõe que :1 eleiçiio. desta Jl:l· . 
. rochia seja :mnull:t4~. censUJ·atla n mesa. 

P:~rorhin de Nossa Senhora da Piedade do 
Snpó : 15 eleitores. · 

Martim Froncísco Ribcfro de Andrada •.•• 
José Doníracíc do Andrada •' Silva ....••. 
Olegario Herculano do Aquino c C~stro ••. 
Del'flardo A\'clino Gavíiio l'cixoto ..••..•. 
Manocl lfarcondcs de llourn e: Castro ••••• 
Jo:io da Sih·a Carr:io ................... . 
Darão Homem de llcllo ................. . 

XVII 

COLLEGIO DE AliE.\,:! 

Votos 

Eleiriio primaria.-l'arochia de S:mt' Anua do 
Art:as ': 14 cleilorcs. 

No processo da organíz.1ção da mcsn tleu·sc o 
sc~uintc. conforme a acta que foi presenfe á 
commis=-:io. . 

c No dia 5 de Agosto, niío e:: nchaudo na matriz 
a mesa or~:rnizada cm 2 do mesmo moz e tlo que 
era (lJ'j•sidcnto o Dr. Joa!Juim Celhtonio Gomes 
do~ llcís, c nenhum dos respectivos suppJenl!•s o 
substitutos, nssim como o juiz de paz da p:~rochin 
e seus SU[Jplentes, cspcrndos :~té no mci9 di:~, de
pois do procur:~dos e niío encontratlos, grande 
numera de cidadãos quo se achavam presentes 
rcsolver:•m convitlar o 4.• juiz do paz da cidade de 
Queluz, a "Jlal·ochia mais proxima, Joiio Vieira 
Cortes, que tambem se achn,·a presente, para se 
Pl'Oceder :i or~anização da nova rncsa,nos termos 
da Jci de 20 de Outub1·o .de 1875 o decreto de 22 
de • .t.gosto de 1860 • 

Neste sentido convidou os cidadãos elegivl'is 
Donifacio Thomaz da Silva e Ezequiel José Car
doso de Mello parn n.tombros da mesa, c com 

·T •.; _j 
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estes fez a elei~io do outros dons membros, que 
foram os cilladaos Antonio José Ramiro da Cunha 
o Arlindo Alves l\Iarques. Este,; quatro cilladiíos; 
tornando seus assentos como rncsarios, elegeram 
presidente o Dr. llanool Jos~ da Silv:~. 

Ficando assim a mesa organizad:~, p3ssou-se 
• ao processo da eleit;.ão •. • . 

Basta esto si rn pies extracto da acta para evi
denciar-se que a lei niío foi oi.Jserv.adn nesle pro
cesso, e com tão pouco respeito que a par da 
lei da reforma eleitoral de um; so juntou um 
decreto de f.81i0, já revogado, cm vez do decreto 
de f.2 deJaneiro de f.876, que contém-ns instruc
ções do processo eleitoral. 11:1 neste proceder 
um cumulo de igoorancin, m:i fé c OIIISndia, que 
causa o mais estranho reparo. _ 

E comtudo presidia :í essa escandalosa mesa 
um chl:ldão graduado, o quo a commissão suppõQ 
em direito. . 

.Além de recorrer-se ao processo estabelecido 
cm um decreto revogado, es~o mesmo na eleição 
do ~residente foi Yiol:~dó 1 

.No proces~o da clciçlio o proceder dess:t me,;n 
illcgal niio foi melhor. N:io se sntisllzeram as ror· 
malidadcs exigidas no art. :lOi- d:Js instrucções, 
por ser· mais de meio din. Sem livro de qQ.:lli
Jic:~çiio o lisi:Js supplement.'lr e cornplcment:~r, 
allegn-se ter-st> feito :1 cbam:~da dos \"Ot.~n tcs 
pelo c~it:Jl assignado pela junta municitJ:JI da 
ll:troclua, tendo a nova mesa exigido antes por 
ofici••· do Dr. JonrJuim Cclidonio Gomes dos Reis, 
presidente da mesa legal, o livro da qualiflcaç:io, 
act.1s, etc. . 

Na acta da organização da mcs.1, assegura-se 
que nem os membros da mesa legitima, nem os 
respectivos supplcntê~. compareceram nn matriz, 
assam como os juizes de paz e seus supplentcs, 

- que foram procurados o niío encontrados, c com
tudo não duvida oficiar (si é quo se roz) no 
presidente lcg:~lmente eleito da mesa, para lhe 
cntrcgnr os livros, netas c mais papeis concer
nentes a eleição ! · 

Fnz-se ainda n leitura do :irt. f.8 das instruc~ões 
de ft!ã6, nnte~ das chamadas~ o que ninda mostrn 
o desprezo com que a lei roi viol:~da, quando re

.correu-se a um decreto revogndo. • 
Nessns chamndas, as duns primeir:~s,. o art. 

uo dn:; instrucções. roi preterido, pois niío ~c fez 
cx_P,ressn. menção do numero dns ccdulns reco
Iludas. Na 3. • chamada prnticou-se outro tanto 
com o nrt. H~. 

cidadãos que não {>:trtilhavam as idéas dos em· 
preg:~do3' da polil:u1 o seus sectnrios. ·. . . 
· A mesã legitima adinndo a eleição, não roi 
obcdccida,e reclam:~ndo o apoio da prcsidencia,roi 
por elln monoscabad:~, eomcJ consta dn respectiva 
corrcsponrlcncl!l oficial CJUe vne cm am~.xo :i 
este parecer com os outros documentos cóócer
ncn tes á clei!:iiO desta pnrocbia. 

A commissão nlio pódõ deixar de cstrnnh11r o 
procedi meu to do presidente da província ern se· 
mellaante conjuncturn, c sun comJ.IIicidnde nos 
netos prnlicados pelos agentes· policJIIOS naquclle 
município parece fóra de duvada. · . 
, A com missão propõe que se recommcnde no go
\"erno n responsal.li:idnde criminnl do delegado do 
policia, que directnmento concorreu pnra n per-

llrct.1çiio dos delictos nlli praticndos contrn ·· n 
ibcrdndc de voto remettenilo-so para este fim os 

respectivos documentos. ·. _ 
Além dos documentos j:i cit.1dos ncercn deslll 

escnndnlosn clciç1io, producto-da rrnude o da vio
Jencin, notam-se os seguintes sob ns. 6-i, 6lS, 87, 
88, !10 c !11, de CJUC n commissão far-.í aqui um 
ligeiro extracto: 

J. • Sob n. 61-, é umn certidão oxtrnbidn dn 
carnal':! municipal de Arê:ls contendo os nomes 
dos· eleitores gerae,; e immcdinlos .eleitos cm 
i8iG; assim como dos oito cidndl'ios mais votados 
pnra juizes de paz. • 

:!. o Sol.l n. 65, certidão negativn dn presideneni 
de· :23 de Outubro de f.878, declnrnndo que nté 
cs9a dnta não hnvia na secretaa·ia da província 
uma só.act:r dn eleição primaria do Arcas, n que 
se lanvia procedido no· dia ã de •Agosto c se- · 
guintcs. . -

3. o Sob n. . 87, certidão dn mesma secrc· 
t.1ria do teor da portarin dll 27 de Dezembro 
de :1867 cm. que o presidente dn província 
conselheiro Jonquim Saldanha llurinho, or
dcnn :a demissão do delegado de J?Oiicia · de 
Arcns Domingos ~rorcir:~ da Silva. ilss1m como n 
de 30 do mesmo me~ o IIJlnO mnnd:~ndo rcsponsa
bilisal-o pelo crime de ·haver delcrminndo n 
pr1siio do Viccn te AI ves. e o rcmettido como louco 
p:~rn n CaJiital dn província. . 

6.. 0 Soi.J n. 88, é o teor da sentcn.;a do juiz de 
direito ·da· comnrea Bento Luiz de Oliveira Lisbon 
de :!:! de Dezembro de !878, condemnando Do· 
mingos :Moreira dn Silvn ( o delegado de policm 
que li gorou nns eloições destn pnrocbiat em ã de 
A~osto de f.8i8 ) :is penas do nrt. ~~ ao codigo 
criminal .1:':-tio médio, suspensão por tres n1mos, 
com os etreitos da disposição do art. 58 do mesmo 

No serviço da apuração, n mcsn mnntcvc o seu 
respeito nutcrioa· par:~ com n lei. Em um dia (8 
de .Agosto) npurou 710 cedulas, contendo 380 e 
quatorze nomes cm endn li$ta, c. dez em :!:.10. 

A commissão, cm vistn do relatado, propõe que 
n 'eleiç;io dcstn parochia sejn anpullada; recom- · 
mcndnndo-se ao governo a rcsponsnbilidade dos 
cidadãos· que se prestal':Jm n org:m•zar a mcsn 
illcgal c n compuzea':lm,comprehcndendo princi

·pnlmenle no numero Joiio Vieira Cortes, 6.. o juiz 
ile paz de Queluz, que veio prcsidil-:1. 

. O Dr. João Mendes de. Almeidn nos documen
tos ns. H, 66 e 89 com que instruiu sua recln
maçlio contra a validade dn eleição desta paro
chia, demonstr:~ os nttcntados que alli se prati
caram contra a liberd:rde de YDio, forç.1ndo-se a 
mcs:t leg;~l a não comparecer na m~triz, cercada 
por forrn militar e paisanos armados, c os em
baraços ll' tropelias de que toram victimas mui los 

codigo. · 
:;. • Sob n. 90, é um exemplnr do jornal o De-

1MCrata que se Jm!Jiicn na cad:~do.de Arêns n. :!7 
de :!1 de Julho .e. !878, contendo dois cditaes ilp 
juiz de paz José Eugenio Gomes, um com a data 
de 5 de Julho do mesmo anno convidando os ci

·dadãos inscriptos nas listas da qualificnção para 
irem receber os· seus títulos de qunlifieação, e.. 
outro de :! de Julho -convocando os eleitores e 
immediato> da parochia p:trn o dia 2 de .Agosto, 
nfim de clcgor-sc a respecttvn mesn. 

6. o Sob n. 9!, certadiio da sccretarin da en
mnr:t- municipal da cidade de Arê:ls cm data do 
ia de Novembro de f.878 contendo o teor da acta 
l:~vrada em li do Agosto do mesmo llnno pela 
mesa parochial eleitn cm :! do referido mez e, 
que tinha de proceder :is ·eleições naquelle dia. 
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Nos a1me:cos concernent"s ao.collegio.de Arcns 
se encontrará- os documentos do mór iJUportan
cia sobre ns irregularidades da eleitiio· desta· 

. pnrochin. 
Parochin do S. los{ de Barreiros: :li- eleitores. 
No processo da organização dn mesn n~o se 

notou irregularidade alguma, scniio a de come
çarem os tra!Jnlhos ern hora illcgal (9 horas). 

Votos 
João dn Silva Carrão............ • • • • • • • • • • u. 
Dernnrclo A\"elino·Gaviiio Peh:cto • .-........ :1-i 
lianoell\larcondes de llourn ·c Cos111:... ..• • 9 
Darão Homem de ?ticllo .. .. • .. .. • • .. .. .. .. ;; 

XYIII 
·. No processo da cleiçiio houve o seguinte: 

Não se observou na 3.• chamada o art. Ui- das 
instructõcs, por nijo ~c fazer cxprc~sa menção do 
numero das ccdulas recolhidas, e simplesmente 
do· t0t.1l, conforme o nrt. HO. Da mesma sorte 
não se observou a ordem cst.1!Jelccida nesse :~r· 
tigo, precedendo n apuração dali ccdul:~s a listn 
dos nomes dos cidndiios que deixaram de con· 
correr :is tres cbam:ulas. 

"COLLEGIO DE QUELUZ 

EleifiiO primaria.-Parochia de S. Joiio Baptista 
de Queluz: :13 eleitores. · 

No proccssG d:J organização dn mesa, notou n 
commissão que roi a solemnidadc prcsididn pelo 
4. • juiz de p:~z, que se acr,avn n11 e:cercicio, João 
Vieira Curtes, sem explicar-se a causa porque os 
trcs precedentes não compareccrnm. A nctn diz 
simplesmente: 11a (alta de mais votado, c nada 
declara com rclnçiio ao~-· c 3.• Entret.lnto o :1.• 
juiz de paz contesta o facto:do não se ncbnr cm 

No serviço da apuração houve rcgulnridadc. 
A commissão propõe CJUC seja npprovada n 

-eleição deslll'pnrochla. 
Eleição secu11daria.- Não foi presente :i com· 

missão a neta da eleiÇão da mesa c prcparntoria 
d:1 votaç;io. :lias, :i vrst.1 da neta da eleirão cspc
cin I que tem a da III de 7 de Sc!embrc, noia -se que 
nessa rcuniiio não hom·c irrc~ularidadc al~nrnn. 

· Suscitou-se no collc::-io qucst.io sobre o eleitor 
da parochia de Arôns, Pedro Alves liarqucs, que 
se achando qunliflcndo cm :1876 como clc:rh·el, 
na de :1878 roi climinarlo pc:n junta municipnl 
sob o fundamento da fniL1 dt1 renda, cntt•ndcndo 
o collcgio dever tomar cm st•parado o seu voto, 
por considerar que a junta não podia climinal·o 
do qu:.dro do: clegh•cis. Est:mdo qucstõc$ desta 
ordem niTcct.'ts por lei :JS juntas de qu:J!IIicação 
c em recurso no pQder judicinrio, :1 clles com· 
Jlctc a rcsol uçiio. 

A commissão propõe que seja approvada cstn 
clciçiio, climinnda a votação dn parochia de Arcas, 
por haver sido annullada a cle1~ão. • 

Votapio. 

. Ceclulns 2g. 

. Votos 
Jost! Bonifacio de Andrada c Silva......... :27 
l\Iartim Francisco Ribeiro de Andradn.... • • 27 
Olegnrio Herculano de Aquino e Custro..... 27 
Jo:io da Silva C:~rriio...................... 27 
Dc•·n:~rclo A\•clino Gavião Peixoto.......... 27 
Dnriio Homem de ~Icllo................... :18 
Manoel :liarcondcs de )loura c Costa....... 9 

Votaçiio do elritor Pedro Alves :.\farques to
mndn cm separado. 

Votos 
Jost! Donifacio do Andracla o Sih·a......... :1 
?tlartim Frnncisco Ui beiro de Andradn...... i 
Olegnrio Hc•·cul:~no de Aquino c Castro..... i 
Joiio dn Si h· a C:lrriio .•. ·••••. . .•. . • . • . . . . • • . i 

•Dcrnnrdo Avelino Ga;iiio Peixoto.......... :1 
!tianocl )Inrcondes de .Moura e Costll....... :1 

Eliminacl:• a votar:ão dos clciloros do Arüns, o 
resultado c o seguinte: 

cxcrcicio. • 
A' vista do que flc.1 exposto, niio pódo restar 

duvidn de CJUC n prcsidencin interina deste pro
cesso era incompetente, 11, purtllnlo, nullo tudo 
qu:mto praticou-se na forma do art. 86 §i n. :1 
das instrucções. Além disto, o desempate nns \'O· 
t.1r;ões dos mcs:trios c supplcntes niio se fez de
clarando-se n primitiva. ordem dos vot.1dos,apenas 
exaroU·lOC a resultante do sorteio, o que não 
é sufficientc. • 

Por outro la•lo a votllçiio dos substitutos foi 
desigual (3, :!, 1=6), o incompfct.1, porc1uc na 
somma !\UC devia ser nove, falt-101 trcs·votos,·c 
n1ío se d:~ a rnz:io. Aind:J mais esses votos in
COillJilctos foram sujeitos ao sorteio. Talvez CJIIC 
o facto resulto da omissão ilo m'nis um vot:~do 
com trcs votos: mas a acta é silcntc. 

Pelo que respeita ao processo da eleição, n lei 
não foi melhor obscrvad:~. Niio houve n ~olem
nidade religiosa, c nem mesmo se explica a causa 
d!!sta f:~llll, niio obst.1nte a rccommondar;iio da lei 
(art. :10-i d:Js instrucções). · 

Com rclar:iio ao :~nnuncio da 3.• chnmnda houve 
deliciencia, o annunc1o não so fez cm vo:: alta 
(nrt. :107 dns instrucções}. 

No serviço da npurnção, o procedimento d11 
mes:~ tornou-se cm demasia rcprohcnsivcl. 

No dia :i do Agosto t'cz-sc a !."c~.· chamadns. 
No 11ia 6 fez-se a 3.• chamada_, recolhendo-se 
262 cedulas, e terminando o trabalho ao meio din. 
Desde es~m hora nté :is 4 fez-se a lislll dos nomes 
dos cidadãos que fnlt.1ram :is chamadas, e apura
ram-se Si» cedulns, tanto gcracs cotnD es,Jeci:~cs, 
contendo 9 39~ nomes, ns respectivas listlls ge· 
rat's c parciacs para ambas ns eleições, c todas 
as mais solcnmidadcs que a lei exige. 

A commissão.propõe, nlt!m da nullidade desta 
eleição, que se rccommendc ao go\•erno a res
ponsa!Jilidnde tanto do juiz de poz incompetente 
Joiio Vieira Côrtes, como a dos membros da 
mt's:t illcgal. • 

Contra a validade desta cleiçiio oppoz o Dr. Joiio 
llcndes de Almeida, cm· sua rcprcscntaçiio, seis 
documentos soiJ ns. A, IV, H, !5, !6 o 86, de· 
rnorutran~: . . 

Ced11las H. 
Votos 

Jssé Donifncio de Andratln e Silv:.......... H. 
Martim .Fr:mcisco llibl!iro de Anllrad:J...... H. 
Oleg:~rio Jicrcu1ano de A•ruino e Castro.... 1~ 

I. • Que a organização da mcEa se fez nesta 
parochia :is 7 horas da· m:~nhã, combinados o 
Juiz de pnz João Vieira Gôrtcs c os clcitort's João 
ll:~r•tista Gon~'alvcs d:1 Sih•:t Cmnpos, Jq,só Cvrino 
da Sih•:t e João fcrrcira de Casti1I1o, e os iÚ1mc-
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diotos Froneisco Gomes dos Santos e Froncisco 
. de Paula Ramos. Documentos ns. iã, il.l e 86, 
assim como ó sob n. A. 

2.• Que para essa. mesn foram _eleitos me
sarios Froncisco Rnymundo da Silva e Antonfu 
Pereira da Costa, c supplcntcs André !fendes da 
Cost11 c João Baptistll Cyrino dn. Silv11, todos inc-

- legíveis. Documentos ns. H c IV, (JUe é 11 cer
tidão :mthentic11 d11 qu11lilic11ção de i87~, devendo 
notllr-sc quu sómentc o ultimo desses cidadãos 
niio serviu na mesa. 

3.• Que os trabalhos d11 eleição concluir:nn-sc 
antes das ~ horas da tllrdc do dia 6 de A~:osto, 
e já :is 2 i/.!. os eleitores da passada legisla tum 
não cncontrnram . m11is na Igreja 11 mesa para 
tomar-lhes o protesto, sendo p11r11 isso forçados 
a procurarem o tllbcllião para o lançar no livro 
de notas. Documento n. W. 

i.• Que os juizes de paz mais votados o os· 
dons seguintes niio se nchav11m impedidos p11rn 
funccion:.r. 
· Este i. • juiz de pnz de Queluz, que sem com
potencia commcueu :1 fraude da eleição da mesa 
:ís 7 hor11s do manhã em 2 de A~:"osto, roi praticar 
outra igu11l, senão m11ior, cm Arcas no dia 5 de 
Agosto, inutilisando 11 legitima .mesa, c im
pedindo-li de runccionar. 

exige expressa menção do numero das ccdnlns 
recebido!!. . · . . . . 

Todos estes vícios levam a commissiio a propôr 
a nullldnde da eleição dcstll Jlarocbia, ll· a cen
sura d11.mesn, pelo seu proceder, na substituição 
dos mesorios, que ali:is · não Coi proposital, mns 
lllho da ignoranci11. . 

Ekiciio sfcundaria.-Não vciu nnctll dn reunião 
prcparatoria de 6 de Setembro, c n11 de 7 não se 
diz a born cm I)UO se rcunirom OS eleitores-. · 

Sendo nu!Jas as eleições das duas parocllias 
de (jUe se compõe o collcgio, ipso facto lfiCll pre• 
judie:~da cs111 eleição, o que a commissão propõe. 

Votar.<To. 

Cedo las 20. 

iUnrlim Froncisco Ribeiro de .Andr11da ••• 
José Donifacio de Andrada c Silva •••• :. 
Jofio da Siha Cnrrão ................. . 
OlegnrioHcrculnno de Aquino c Cnstro ••• 
l\lnnoel !llarcondcs de ::nourn c Costll ••• 
Bernardo Avelino Gavião Peixoto •••••• 
Darão llomcm de !llcllo ••••••• :: •••••• 

Votos 
~o 
-~o· 
20 
20 
20 
i9 
i 

Niío co.mp:~reccr11m dons cl~Jitorcs, sendo um 
de cnda parochi:t. 

XIX • Todos estes factos tornam mnis grave a res
ponsabilidade proposta contrn o i.• juiz de pnz 
João Vicir11 COrtes, eleitores c immcdiatos que COLLEGIO no DA.."VA..~AL 
concorreram paro a fraudulcntll organiznç;io da · 

' mesa, assim como contrn os membros da mesa EldràiJ primaria.·-A parochla do Senhor Dom 
que sorvi mm no dia li de Agosto, enviando-se Jesus ·do Livramento do Bnnllnal,contll"37 elei-
oo gover09 os rcspcr.livos documentos e as tores. • 
11ctlls. . . .Concorreram para o processo da organizoçiio da 

Os documentos estão todos cm dcvid:. fórma, . mesa apenas i eleitores c um immcdiato, o qt!e 
sellados o com as assign11tDr11s reconhecidas. . faz singular contraste com 11 enorme massa de 
Constam de ccrliducs d11 sccrct11rin da prcsidcncia votantes que acudiram :is chamadas. A eleiÇão 
da província (os. ·H c IV), c decl11raçõcs jurndas da mesa correu rcgulormcnte, menos quanto 110 
do JUiz de direito (n. 86), do vigar10 (n. W), e sorteio dos mes:~rios (3, 3, !!, !!-:10) c dos sup~ 
do L • juiz de paz (n. A), o o protesto cm plcntcs (3, 3,- !!,2-:10) que não se fez. 
c11sa do ta!Jclliiio (n.. :W). Interessando es:H~ form:~lidadc á um11 das princi-

PII~:ochiadeS.FranciscodcPauladosPinhciros: paes gar:~ntias da elciç~o :1 scgurançll da~urna o 
9 eleitores. pnpeis do processo eleitor:~!, porque tem por fim 

conhecer--se o mt~is e o menos- votlldo dos mcsa
N:t org:miz:.ção da mcsn houve regularitllldo. rios para a distribuição das chaves do corre da 
Niio succedcu outro t:mto no processo da clei- ( iOS d · õ · · 

r.ão". Niio h;~vcndo compllrccido o presidente da urnt~ art. IIS mstrucç es no terceiro perJO· 
• "d .• - A d s· n 1 do), é visto ,,ue a nusencia n'bsoluta desta rorma· 
mcz11, o c1 nuuo ristidt!s a llva c cm, 0 tlim· !idade importa nullid11dc irrcmcdiovel da clcirão. 
bem- faltando. o respectivo substituto, a mesa d h b 
procedeu á eleição 011 forma do art. 32 dlls in~. O processo. 11 eleição 11c a-so tam cm conta· 

Õ h . 1 · d · T · min~do de grandes defeitos. 
strucç os c sn JU e c1to um os mcsar10s obms L •-Niío houve a solemnid:~de religiosa sem 
de Freitns Novncs. indicação d:1 c11usa justifle:~tivll dessa faltll,contra 

"Na vaga deste mes11rio a mes:1, em Jogar de o dís(lost• no art. i05. dns instrucções, devendo ·. 
cll:~mar um dos quntro supplcntes, elegeu um cau:!llr rep:iro 0 procedimento do.parocho, politico 
cid:~dão Emilio da Si!v:1 Cllrv111110, que er:. inc- nctivo n11 loc111idadc; e 11lém disto havendo 
legivel, em vistll do docnmcnto n. H,11prcscntado um cura, eleitor da porocltin,quc provavclmcntet 
pelo Dr. João 211cndcs de. Almeid:.. O expediente 11 uxilia 0 mesmo pnroeho em seus Impedimentos, 
tomado pcln m_csll é contr11rio ao mesmo 11rt. 3:! 0 concorrêra :1 eleição. 
das instruc(:ues, :!• pcriodo. 2.•-o annuncio para a terceira chamada é mui 

Accrescc que 11 mesm11 mesa admittiu sup- delicicnttl, contr11 o que Ião positiVIImcnte prc
plentes. não por sun ordem, pnr:~, supprir ns ceitúa 11 lei (nrt. i07 das instrucrões). A acta 
faltas dos mes.1rios Tristiio' Jo~é Ferraz c José diz:- • Neste ponto declarou o presidente que a 
Rodrigues da Silva Cllstro. Assim, em Jog:~r de 3• ch11mada ser.i feil11 na fórm11 d11 lei 11manhii ás 
Casimiro dos Santos Pinto c João-Emilio Ribeiro, !O horns dn mnnhã. • A lei quer que se f11ç.3 o 
designados· pela sorte em primeiro Jogar, foram annuneio cm Alta vóz no interesse dos votantes, c 
ch11modos Jorge Emilio d11 Fonscc11 e Francisco esta cirt-umstnncia deve ser menciooad11 n11 acta. 
de Paula Ortiz. . 3. •-o algnrismo dos cid11diios que concorreram 

As du;~s primcirns chnm11d:ts se fizerom contra :is chmu11dàs não parece nlltUJ'lll. Entre fO 
o determinado no nrt. :UO das instrucções, que c ~ horas concorrerllm a primcirn e segunda 
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chnmad:ts, C niio SC diz 8 hor:t em que COmeçou DCstc discurso, flUO em parte SC Jcr:Í nos a/IIIC· 
a segunda, <i60 volantes. Rccolhcram·sc 4!1lfcc- :r;o.ç, se depl'ehcnrlc fJUC os par-tidos t'stav:un 
dulas gcraes c cspcciacs, n:~ primeira ch:~m:1da, · armados c p1·ompto:: a vir ás miíos, por cnusa 
sendo o numero dos votantes 2\8. c na seg-unda dos excessos rln -autoJ•idadc, c foi o.:onvcnio o 
4~-i, o numero dos vol:mtcs 212, niio se deixando desenlace p:~cilico dn CJUCstiio, ficando os .govcr
cm olvido formalidade algum:• legnl. .r.rns nn ni~tas com dous tr~r~os dos clflitorcs, c os advcr. 
terceira chamada rccolh~ram·sc :W32 ccdula~ da sa1·ios com um, fl:lrlllhn flUO âcs.1gradou :i estes, 
mesma espccic, entre 10 c 2 horas, concorrendo :í qno coni:JVnm cm scn fnvor a mesa e a fJUali/lca- · 
urna 766 votanro~, o filiO é ru:~ior e!'fOJ'ço, con- '}:io. Qtwix:u·nm ·se rir• pois da viol:1'}iiO do accr)rdo. 
stituindo tod:~s a som ma de ~-iã:2 ccdulas de que Estes rlcploravcisacontecimentos niio mclhornn1 
Coram portmlorcs 12:26votantcs, deixando de com· a sorte da cldr:iio que a conuni~são cm seu voto 
pnrccr:r 434qualilir:arlos. · j:í oondcmnou, tão srimcntc a o!Jrig:un :1 pi'Opur, '•·o No scrvit.:o da apurar:lio o nbuso roí ainda que se rr~comnwnde ao govemo o procedimento 
mais csc:.nrlaloso. Xas clmmadns despenderam· , crimin:fl contra os t(IIC para cllcs concorreram, 
se dois rlías (ã c 6 dr Agosto), na apuração tlinto : cm menosprezo da lei, c lavrando .1.1t'S nc~1s. 
d~ ~c~ulas ~:•;'::!c~ (~5. nomes ~~~ll.a uma) como I Eleí'fiio si'CIIIularia.-0 coflcgio reuniu-se c in• 
c')!ccmcs (rlc :J1 nomes), apenas fo• um d1a a pro- I staflou·sc cm hora cxtr:~lcgnl (!O hor:.s), n:io oh
vereado J>ara cada alllli':IÇIII? (7 ll 8 de Ago~;to) c /. stante o determinado no :n·t. 6!J da lei rcgula
prce~cluilns t?da~ ns formnlldallcs lcgaes. Am~ns menta r rlc 18~6, é 0 nnico vicio dest.1 eleição .. 
lr•rmman~o :rs ,J horf!S l!n tarde, com a c•r· Dnd:r, pon:m, a nullidndc da rlcição da unicn 
c!lmstanc•n. de ho.vcr sulo o_ csfor~o na das cspc- parochia d~ste colkgio, (ll'r•judit:mb fica su:r lo· 
cwes supcno1· •. Na apurac;•o t!~s ccdula,; gcrae! A"ilima'}ão, c conscfiUCnlcmentc a. rcspccti\·a· 
leram-se cm rmco horns .JO.li<~O nomes on :1.0- votar·iio 
por minuto c nn d:~s cspeciacs ~:i.31i2 nomes ou ' • · 
Wl por minuto. Em quatro dias, tiio concorrida 
cleit;fio foi terminada. 

Em vist.1 tlc taC!I irrcgularidntlcs n commJ:<sao 
não prído deixar rle propôr que scjn annullalla a 
clcir;:io dcsl:• parochm ccnsurntla severamente a 
mesa. 

Contra a v~lil!ntlc destn clcit;iio otrcrcccu o Dr. 
Jo,;é J.uiz de Almeida .Xo:.:ncira, ex·rlcputndo 
!:'Oral, Ires tlocnmentos, a saber : 

Uma ccrtidiio da secrct:~ria da pt·ovinci:t rlc 
S. Pnulo, de :ISdclUnrco deste anno, por onde 
so mostra tJIIC a eleir:ão dcs1.1 parochill se havia 
fdto r·om a flUalilicat,:iio de 1878, sendo o numero 
dos tJUalificados-lliliO. 

Um cxl'mplnr rio jornal Ecl.o Ballanalt•mu!, 
n. 11, de 13 de ~rarço de,; te anno, onde se ncha 
impressa uma :~CIIl da re~pecliva ramara muni· 
dp11l, de ~2 do l~evcrciro, cm• que essa corpora
~·iío, respondendo 110 presidente da provmt:ia, 
ded:~ra que n C{tllllilicar;iío de :1.878 terminara em 
:!O de Junho do mesmo :mno, c foi :1 trui: se•·viu 
IHI ul:ima clci•;iio, sendo o rotai tios flllilfificatlos 
:16till, isto é, m:1is 1~2 do que :1 de f8í6. 

Um exc:mr•lar dõ jorn:rl .lfouitor Prtulislrtlw, 
n. 3:i, de 6 de Ahril dcsrc anno. orulc se acl1:1 tr:m· 
sr·riplo o seu discurso proferido ·na sc~siio de 11 
de lfart,:o na :~ssr)mblén provincial dP. S. Paulo, 
narrando os :~contccim~ntos laslima\'<'is d:r c lei. 
ç:io primnria desta rmrochia, :1 ind1·1Jit:~ intcn·,.n· 
riio dos agentes policíacs. :JS vcxar:õt•s prntic:ulas 
;.on!J':J a popula~iio advcrsn :i poli ti c:~ dos mesmos 
:r:,:e11res, c OJllrá,; tropeli::s coJnmcllidas antes c 
rlcpo:s d:J eleiçiio, cm qne toma\':J parle a forçn 
publica c rmisnnos, adrede arm:ulos (1111'11 fugcntar 
c :~tcmorisnr os votantes adrcrsos, c a cujo res
peito h:~viam J'cprcscntado n camara municipal 
c o m~smo doutor antes de ti de A;wstó. 

No mesmo jornal vem :1 confissão de que a~ 
acras dcssn cleiriio niio exprimem facro real, n 
cxistenci:~ de tim:~ elciçiio, m:rs o resullmlo de 
um convcnio proposto pelo pai'Ocho d:J locali· 
darlc, coHc~o Antonio Guinwriics Jl:~rrw•o, r•m 
nome do pnrtitlo liberal. :10 coronel José de Ma· 
g:•lhãcs Couto, chefe do consen·:~dor, sendo as 
actas (textual) feita.~ a bico tlt• pe111111, Jlt'l'{t:ita c 
calmammte tlaboradas. 

, Volafiio. 

Cedulas 3í. 
Yolos 

Jolio da Sih·a C:~rriío .• :................... 25 
:\l:~rtim Francisco Hibeiro de Andr:trl:l...... ~5 
José Bonif:~cio de Andrada c Silva......... ~:; 
Olc;:"ario llcJ·cul:rno d•! Aquino e Cnstro.... 2:i 
n:moel !ll:JJ'COndcs de llonrn c Costn. . • . . • • ~5 
Bt•rn:wdo A reli no G:~viiio Peixoto.......... 2~ 
Jo5o llcntles de Almeida.................. J:! 
António da Cost.1 Pinto e Silva ............ : :12 
José ,\J,•es d••s Snnto,;................... •• :12 
Barão llc l'iratininga.............. •. • • • . • • :1.2 
IJ:u'ão de f.l;rr:•hytin;:"a. . . . . . . • . • . • . . . • . . . . • 12 
,uanocl Antonio Dua•·tc de Azc,·cdo........ :12 
Dariio Homem de l!clfo................... :1 

XX 

COLLEGIO DE t:DATUD.\ 

Ell'idio primm·ia .-A parochia da Exaltar:iio da 
Santa b·uz do Sall•ad01· de t'!Jntulm d:í :I!J élci
torcs. 

No 11ror:esso da or::rimiz:~çiio da mcsn, que foi 
presidido flCio 4. 0 juiz de Jiaz, nn :mscncia dos 
primeiros, esperados até uma hora da tarde, niio 
hourc irrcgnl:u·idade algnnJ:J, Sil:.:"Undo a res· 
pectivn nctn. além dn f:~lt:1 de sorteio na clci(•iio 
do;: mc.<nrios (8, 8, 7, 7=:J0j, defeito sem du
vida grave, por suns conscqucnr:ias (art. !08 dns 
in>tJ'Ucr.õcs), mas 11ue a commi~s5o entende que 
se rulrle'rcle\'nr, JIOI' acrcditn•· ser um méro des
cuido dn rcdacr:iío, por isso IJUC f'ssa Curm:Jiid:•dc 
se praticou nos empates das clc;('õés dos sup
plt·ntes (8, 8, 7, G, :1=30) e dos snb,;titutos (10, 
iO, !J, ~=3:.1), quu logo se sc•guiram; comqunnto 
da acra niío conste sinüo n ordt•m numeral es
tabelecida )Ida sortL·, o que. niio L\ l'egnlar. 

Qu:mto ao proce;:;:o c leitoJ·nl bouyc f:JI!D dn 
duns solculllidad<·s, :1 religiusa (:~rt. 104), sem se 
explicar a causu ; c outr:1 que a lei consider:1 
muis impo•·tante, como A':U'anfi:J do voto, o :m
nuncio rwrn a a.• l'h:tmnda que si não fez decon· 
formit.l~de com a lei (art. :107). 
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A N N E X O. -~t~-1 

A· neta diz: • dccl:.rou o pl·esirlcnte iln mesn 
continunr nmanh:i pelos :lO ho1·as, visto como, 
sendo quatro horas da tarde, suspendiam-se os 
trabalh!JS nn conformit!ndo do nrt. H3, etc. • 

No serviM da npuração não so cumprio o 
art. U~ da; inl'trueçõcs exi~e CJUC se f:açn cx
pressn menção d:.s ccdulas npuradns cm cadn dia. 

voca~iio do scl(undo immcdiato do juiz ele paz, 
quo podia i nO rrir no resultado da eleição d:1 
mesa não :asscntn cm 11rov:~ real, é bypothctico 
on pi'O\'enicntc tln obscuridade nn redacção llo 
edital de com·oc:~~iio, de cru e a commissiio, como 
fúra p:ma dcsejn r cm tod:rs :.as eleirõcs , não teve 
presente nma cópia; c por issó nn duvida, :1 
commi~~ãn pronunci:I·Se pcl:t validade dr!SI.1 
e!cir;ão, c a propõe. 

Por cstns omissões :1 mcsn incorreu l'm 
censura, maximo com rcl:ll':io :i scgundn c tcr-
ceirn r:.fi.1S, ~ 

Não obstante. a commissiio propõe que scjn 
nppro\'adn :1 elci!;iiO desta ranruchia. 

A pnrochi<~ de Snnto Antonio de C.1rnguntatubn 
vot.1 cm ~ eleitores. 

No processo tla org:miznçiio !ln mesa compa
receram 3 eleitores, c o cidadfio João !'nulo 
Loreto, G.• na orrlcm dn votnr;ão para juizes de 
pnz, na falt.1rlo immcdinto, CIUC n nela denomina 
clcilm• elo lrm~o. Entrctantfl nioo se declnrn n causa 
porc1ue roi prcfcrklo esse supplente dooluiz do 
}JIIZ, c não o :l.• ou :;,o \'Otado; :JS$Íffi como por~ 
que roi LorctQ lo~o incluído no edital !ln coJn·o
car;ão, cm 2 de Julho de :1878, sem indicnr-~c :1 
r:ozão dn faltn dn immerli:~to, como rccommcud:~ 
a lei. 

Si existia C$SC ;;,o Vl!t.1do p:~ra juiz de }Jaz, n 
:zdmissão do G. • era il·regnlar, c podia influir 
no rcsultndo d:. clciçiio, 1101' isso c1uc hOU\'C sor
tcio,t:!nto na clci~ão dos sor>plentes, como n:1 dos 
SUh~tiiUIOS. 

Accrcsco que si o immediato su!Jstitnido é 
rc:Jimcntc eleitor do tur.o, como diz n rcs;Jectiva 
neta, e nãQ um cqoivocco, ou de~i~nação Impro
pria, o vcrdndcim immediato nãro fni convocado, 
tl neste ca~n, :zindn cm virtude do art. ã.o §:!,o 
processo da org:miza~lio é nullo. • 

Cumpre ainda not.1r que na clcit:ão dos mc
imrios niio hou\'c ~orteio (2, 2, 2, 2 = 8), falta 
grn\'0, que a comrnissão julga clcvcr r!!le\'ar por 
suppór um descuido de redacção ou de cópia, 
visto ter-se 11roccdido nas olciçiics dos supplcn
tcs e substitutos. cõmo aconteceu nas eleições 
dn pm·ochia de U!Jatu!Ja. 

No processo da elciç.lio deu-se o seguinte: · 
:1. o .F:oltn da solcnmid~dc religiosa, por não 

hnvcr parocho. 
2. o O annuncio para n terceira chamada snp

PI"iu em·partc o que exige a lei. A nela rtiz: • :m
nnncion o Jlrcsidenlc que a terceira dfls cid:adiios 
croc deixaram do comp~rccer :i flrimcir:t c ~c
~unda, llca\'a mm·catln 11arn am:mhã, (i do cor
rente, :is :10 horas do di:J, fazcndo·n pnhlica por 
ot!ilal. • 

Bleiriw seclmtlm·ia. - Os eleitores dns c! uns 
pnroclii:as comparcccrom cm numcro ccmplclo, 
m:~~ o collcgio reunia-se c comc~nva a fnnccior~:'r 
:is {I) horas ela manhã, contrn o (lrcccito lcg:JI. 

o.~ voto . .; dos cldtorc•S da p:orochia de Cnrngnn
tatulm, cm rnzã•> elos tlcrcitos notaclos, rormn.!'••r 
dcliiJcr:ação do collc;:io, tomados cm scparndoJ, 

A commissiio pi'Opõo a llflprovnr.iio dcst..'l cll!i
çiio, dr:Yenr!o contemplar-se 11:1 apÚrnl'iio geral r.:; 
\'Otos dos eleitores tia segundo paroéhin crue fo·; 
r:z:a tom:u.los em scpar:ulos. 

Votatüo. 

Ccdulns i!l. 

Voto~ 

~rnnocl Antonio Duartr. de Azeveclo.~...... :l!l 
.:lf:n·tim Francisco llihciro de Andrnrt:.. ... . • :I!J 
Joiio llcndcs tle Almcidil......... .. . .. . • .. HJ 
nnr:iu ele r:arnhytingn.. ... .. .. .. • • . .. .. • • • :1!1 
B~r·.:io Homem t!e Mcllo................... 1!J 
Antonio ci:J Costa Pinto c Silva............. J:; 
Olcg:zrio llcrculnno de Arruíno c l'A1str11.. ... ·~ 

Volttt'tio scparnc/t' tios tlcitorl's tla pttroclzia tlc 
• Srrnlo JltllQuia de Carayzutl'ltubct. 

Ccdulns 6.. 

Yotr;s 
lfartim Francisco nil.leiro do Anclrnda... .. • .~ 
José Hunif:u:io i!c Andrarla c Sih•a......... '~ 
Ol·!~ario !lere ufano de Aquino c Cns!r.•... • ~ 
l.l:1r:in Homem de lfcll11........... . .. .. .. . 4 
lfanocl :\f:arcondcs do. ~r o um c CosL1 . . • . . • • ~. 
l.lcm:mlo A \'C I i no Gavião Peixoto. • • • • • • . . • 4· 

ncunidns ns vot:u;õcs, é este o resultado : 

Cedul:~s 23. 

3.u A me~n não o!Jscn•ou no processo da elei
ção-o disposto no art. HO d:as mesmas instruc
ções, OJHlc se determina CJIHl os nomes do,; ci
dadãos que uãn cornparccer:un a terceira cita· 
mada serão oxpl·css:Jmcntc mencionados na 
acta do dia em que trrmimrr essa cliamatla. 

Esses nomes furam Janr.~dos cm nct.1 postrrioJ' 
u:_:atando do scrvi~o das a1;nraçücs, tnr.to da clci
ç:ao geral, como tln cspcc.al. 

Votos 
Darão Homem de 11Icllo................... 23 
lfartirn Fr:znci::co llilloiro de And1~1da...... ::!3 
línnocl Antonio Dnarte de Azc;-r>do........ :l!l 
Joiio .Menoll's de Almcid:: ...... :. . • • . . • • • . . Hl 
Jlnr.io tlc 1'arnhytin~:t..................... j!) 
Antonio d:a Cm:l~ Pinto c Sil\':1............. f;; 
Olc~m·io llercuJ;ano de .AíJUino c Cnstro.... ·s 
JMé Bonifncio tlil Autlr:aila c Sil v:1.. . • . . . . . '• 

Os :wisos de :H de .\larço c H de Dezembro de 
:!Sliã (nãll impressos) condcmnvm os tr:al.lnlhos 
elas mesas t'm t:acs con!lir;õcs, por C>t:IS dcci
sõl's s~o n ullas. 

Não obst:antc todns cst:~s irrr.~nlari!latlt•s. que 
são mnis o protluclo tl:a ig-nor:anci~ •JU~ tl:a ft':lll· 
de, a commissiio ••ntendo que se ruído relev:ar, 
tau to m:ais r1u:auto o !:acto da lcr;:alitlatlc d'l con-

6 

lr:mocl lf:trcóndcs de llonr:a c Costa... . . • . -~ 
l.lemnn!o Avelino Gnvião Peixoto.......... ~ 

XXI 

COLLEGIO DE S. SllBASTIÃO 

Elciftio p;·imm·ia.- N:t pai'Ochi:l ue 5. Scbns· 
ti5o, cru c Ma 1:! eleitores, hou\·c r egul:~rid;atll', 
SCg"UIIÜO ii respl'CIÍ\':1 :actn, !lO jlrOCCSSO da Ol'g:t· 



ANNAES DO SENADO. 

nizm;iio da mcsn, menos quanto ao sorteio 
que na eleição dos mcsarios ( G, 6,4, 4=20) não se 
tez, ou na :•ct.I foi esta fornwlidado ol vidad:1. 

No JII'Occ..;,;o dn clci~.iío, dcu·sc o se~uinte:
:1.° Falla de solemniii:Hltl religiosa (art. 10~). 
~.· Dcllcicncia no a1muncio da :l• chamada 
(art. 10i). :1.• F:11ta de cxecur•ão do art. :11~ das 
instrucções, rJUC cxi~;o rJU:: 'se f,,L':l expressa' 
mcnçiio do numero das cr•dul:1s rccolhid:1.,; •·m 
c:~da cham:•da, üu:lcpcndcnte do r1ue dispõe o 
:11'1. 110. 

De todns estas irregularillarlcs :1 mais gr:m) é 
sem duvida a falta de sorteio na eleição de me· 
sarios facto nlio proposital, o deve SUJl)IOJ'•:o;c 
descuido no redigir dn :.cta, peln regularidade 
dos1:1 cleic;ão c contra o qu~l não se J'Ccl:uuou 
por pnrtc de nenhum dus p:arlulos. Accrcsru rJUe 
:• ordem dus votatlos 11:1 nela da inst:JIIa~iío é 
dilfemnle da rln :lf1Ur:u;5o, o rluc 'f:rz presumir 
IJIIC excCUIOIJ•SC IIIJUeJia forma idade. 

A commissiio entende 'I"" nesta hypolhcse a 
fnltn se púdo rdc\':11', assim como ns outr:1s de 
uwnor imporlnnci:a, c l{llll c'" outrns parochins 
se tr·m nllcnJido; c por 1sso, cen~urnd:a n me.s:a, 
pri}(IÜu rJUC St!j:1 :I!'I'I'O\':Hin :a clci'::io desta {mro
clua. 

A pnro:·hin 1!0 ~o~~~~ Srnhora tln ,\jutla c nom 
Sucecsso de Vill:t llel!n, eontn !7 eleitores. 

Ncnhnnw irrt•gul:•ritl:•dc :;c nol:l no proccs~o 
dn org:miwrã11 tl:a mesa. 

No )Jroccs8o cl;~ clci~iio, not:am-se ns Sl'guintcs: 
·1". Niio honve a solcmnitladu n·ligio:<.1 sem 

declarnr-sc u J'aziio desta fnfl,, (:u·t. 10.} tlas in
strucções). 

2.• Dclicienrin no annuncio p:1ra a rorceí•·a 
ebnmntla que não se fez cru .111.1 VHZ (:u r. IOi d:as 
in:;trucr:ücs). 

:1." :\iio se fez cxpre,.;~n mcnriío do lolr.l das 
cctlul11s fl!colhill:as, como dctermiiJ:J o m·t. J lO d:•s 
in~tru•·çiio•s, cotuqunnto :w tizo·ssu mcnr,:io tln 
somma cm cada 1111111 das ch:un·•dns (nrr. JH d:Js 
mesmns Jn~trucrõ:·s). 

4. • V:1 me:<m., sorte niío se fez f!:!CJirc,.;~n mcnçiío 
do algarismo d01s :•tmr:ll:iío.~. :i pr .. porçiio r(U" se 
ifoo f:11.cnolo, cmno tlctcrrnina o me,.;rno nrl. J I!•, 
IJ~IIl rJIII! ns cedulns apur:atl:os csrcj:HII tlol no·ccktlo 
c11111 u numero tl:as recolhidas. 

Estas exi~eucim; lcgnes, uiio tlewrn ser JH't'lt.!· 
ritlns, porque r:onstiluem cum ourrns, g:•r:llltió!S 
da vert111tle do voto. 

A mc~:l po•· t:stas omissiics incoJ·rc cm g-r:n•c 
censura, ns~im cotno p:oln incorrec~~ão cmn •JnO 
foi feita 11 rcl:u:iio gcr:tl, que tlcvêra SOl' Uscali· 
~acb ~omu a cspcci:~l. 

N:io sendo este-s vici11s de tnl ~~·.witl:rde r1ne 
ÍIII(IOrlem :c vioi:Jt;:io de: foJ'IIWI itl:!tl••s su!Jstan· 
CÍ~t!$, :1té poriJllt' uiío St! (JO<ICm I'I.)IISÍUCI'óll' (11"0· 
posit:lt's \"isto uão hnVeJ' sido disputada :1 cleir:.iio, 
lillliln:se :a commiss:to a Jlroptll' a ccn;;1u·a da 
mc~a JlfJI' tacs c!eseuitlos, c• a :IJIJli'OV:•çãu !l:! clci· 
r~o t!c:.:tn parochia. 

J'olaçrio. 

Ct!tlulas 29. 

Votos 
.lfartim Fr:mr.isco Ribl'iro rle Antlrada •.••• 
João .lfcndcs de Almd1l:1 ................ .. 

20 
19 

José Ur.mifncio de Antlradn c Silvn •.••••.•• 
Olegnrio Herculano tlcArJuino c Cnstro ••••• 
llcrnnrtlo A\'clino Ga\•iào Peixoto •••••••••• 
An ronio d:a Cost:1 Pinto c Sil 1'11 •• , ••••••••• 
.\f:moel Antonio Dunrtc de AzcVt!do •••••••• 

1,. 
. •J 

Josú Ah·cs do~ Snntos ................... .. 
Uar:io tlc l>al'a hytinga ................... . 
Uar~o de Piratmin;;-a ................... : 
~tanocl ll~rc:mdrs ele llom·a c Costn ••••••• 
lln!ào ll~•.ncm ~c ~lt•llo .•.•..••••••••••••• 

15 
1:i 
1ft 
t:l 
1:1 
1:! 
:1.:2 
~~ 

J0110 aln :s1h·n t.mT:ao •••••••••••••••••••••• 

:XXII 

COLI.F.GIO DF. ICI:Af>J·: 

8 
li 

Elt'ipio !JI'ÍIIlfi/'Írt.-!>.1rorllia elo Senhor nom 
Jesus tlo l:,!tWJlt!: ~:; clcilorc~. 

N:a nctn al:a or:.r:miza~·ào dn uwsn diz-se que os 
tmh:alhn~ da r•lch;iio se lizernm na igrl'j:• tlll 
Nossn Scnlwr:1 tlo fln:::11:io, smulo nntr:a n matriz, 
pd:a raziiu 1/•~ coinr:irlir :a •lcir:iio com :a fc~ln do 
or:a:;o o S~nlwr nom Jf.'sus uos dias :;, 6 c 7 do 
J\:;o ... to, uws n:io se d~cl;~rn si prcccdcr:arn_ns for· 
nwlhladcs cst:tlUítl:•s na lt~i par:~ n mntl·lllr.n tlo 
local (art. :i.• ~ :!.e das instJ'UC~ÜCS), 'como 
crn iutlisJlcll:<ll\'cl. A cornrni.s:<iio im•:onrne IJIIO 
fornm fcit:as, \'islo 'l'IIJ lendo sitio ns cldt;ü,•s tlis· 
putatJ:,s, ni uguem recl:unou, sendo, :•li:'as, jus o 
o IIIO!ii'O. 

Na·nctn do ultimo •li:1 tl,, elcic.ão (18 de At:'O~lo) 
sr. tlrclarn. rJuO a ctlll\'ocnr:io for:• anlecrtlcnle· 
rncnrc ft•ila par:1 n i~rc;:~ tlu Ho!':ario, em raziio 
flcs~a drc•nmslanci:a, :;r:avissima nnrJIICil:i ci· 
d:ulo, ou de es~:. fesl:• :•ltmhe iuuucnso concurso 
de (IO\'O dn munícipío c das p:•roclli:JS yíziuhas, 
C :cté l'~III0!.1S. 

;x,, organiza~·iío tln mesa compnreccrnm 17 
dcitOI'OS t• IJUatro immctlinlo:<, C :J~Silll Sll [llZ :1 
eleição de llll!f:JJ'ÍO:< c de SUfl!Jlenltl:<. 

0 nUIIICI'O UO~ immediatos IICCI'(1:lCCU, C!tlVIIII• 
do·se :'a seis, mr.s ·no momenln d:t :t(IIIJ'óiÇiio d:as 
ccdulas dos mcs:wios, c prll·tanto niio '"'deram 
tomar mais Jlarto na cleic::io. 

Na võtu•::io tlos mcs:ll'io,; ( Jl, H, :lO, J0-~2) 
houre.sorll'io, t' :r tt(•ta diz o s•~gniulc: • E to.dos 
o,; l'le11os colloc:atlos por orucm ela votnç:io e ~c
gnndo a sorlt~ pc.r clc~CJJJJI:Ill', etc. • Dt•:'La form:~ 
a :acta ni•n rc·l:tton o ocCOJ'J'ic.lo, consiguou·so 
logo :1 ol'dCill do.~ c!('ilu.•, segundo :1 SOI'!t•. A lei 
IJIWr oulJ·a r.ousn. 

:\n cleic::io do Jll'••sillt'n Lc c J'c•spectivos $Uilsli· 
tutos, tlcu-so :1 eircumst:mci:• ele comp:ll't•ceJ•tJOJ 
muis clons cleilorc,;, e tio retirar-se u111, Jlortanto 
licaram Cunccionnndo H!. 

Hccolht!J'IIm·se :lü cc•tlnl:as, mns HJ coutinh:uil 

• Elrinio st'CIIJU!aritt .-Os eleitorc•s tlesle collc· 
gio u:i~1 Se.! rmtuir:uu :is 9 hoJ'II>' dn mnn h ii como 
(•l't'SCI"CI't! 11 Jd (óll't, (j!) d:a lei 11. 3Si dtJ !8.}1j), 
mas :'•s 10, cmlJtll':l :tssim e~h·ja hoje decro•l:ttlu 
Jl:ll'a :ts rcuniiies das :l>:'t.!Ullllêas p:11·ochian~. 

Exccjtln:ula •·st:1 0111iss:io que niiu se J•Úclt• con· 
;:jclcr;tr pn\;O.<Ít:oJ, llt'lllllJIII:I 011 !r a i ITC;.'Ul:ll'i • 
d:u.lc so nota. pelo que :1 Collllllissiio Jli'OJIÜO que 
seja upJli'O\';Id<l t•SI;t clei~•.ão. 

o Voto Jllll':l prcsi•lentc, t• 17 ll:ll'll su!J,;titutos. 
Eug:mo ou des·:uiclo du :Jlguru dos el,•itorcs vo
t:wdu tltws l't':~cs em pr.:sirlt•nte 011 l'it:iu tle 
cúpi:a; e J•Cio I'<!>Ult:atlo sem mllueu.cía pa1·a 
:llter:•r a eh•iç.'io. Em tuclo o m:~is houve rt!gU· 
!aridade. 

. ' 
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No proccs.~o da eleição dernm-sc as seguintes :!5 nomes, dcspendernm-sc qu:..tro dias nesse cn-
irregularidadcs: cargo, (9, :lO, H c :12 de Agosto), satisfazendo-se 

:l.n-Não houve solcmnid:ulc religiosa em razão n toclns as outras f'lrtnnlidadcs, sem oJTcnsa· á 
dn festa do Dom Jesus .cruo ocr.upára no sen•iço verd:ode, c menosprezo á lei. 
o parocl10 c outros sacerdote~ CJUC concorrcramn ' O serviço eleitoral comerando a á de ·A,.osto 
mesma festa. . terminou 11 :18 do mosrno Úlcz, qu::~ndo nn"'mór 
~-·- Niio se rez n scgnndn chamnd1, conrorme Jlllrle · d:~s. elf·i~ões dc$la província, tudo s, 

!lctt•rf!lina a lei (.:lrt. :107 ~ 1, ·torcttil·a pat·t~), ncha h!rmrnndo logo .,,o segunilo .ou terceiro 
tsto c, pcln rcla!::IO ou rol dos nome:: dos vo- din do tt·:•balho. • 
la~tcS. IJUC bOUVCSSI'DI deixado de COIIIparcccr ;i 0:; cidadãos CJUC. aprCSCDIIlr:lm O prOtCSID por 
pr1metrn. cnusa da prorogaç.iiD da horn no di:~ da tcrccir:~ 

Na :JCI:J do di:J G de Ag-osto di1.·Se,-•CJIIC con· chamada (M de- Agusto), requercrnm por cortidiio 
cluicln a pri111cira ch:omzula :í 1111/lt ltnm tfa tm·1te o nurncm dos I!UII!ific_ados r1uo tinhnm vot.1do, 
desse dia no 'lllllrtcirão :JS, scgniu-~c a st·~umla. tl '! !Ilesa, pnrn 11:10 mtcrromjoer o scrvieo dn 
desse quartl'irl.o t'IIJ.. dialllt•. c terminou :o 7 de r!lcu:010 c o l?reparo da act:i, deferiu IJUC• 0111is 
Agosto ao mciu-di11, qu11ndo ~c 11nnuucion em tardo mnndnt·m 1mssar. Mas nas :~ctas tudo e~tí1 
t1lla fJO:: 11 tcrceir11 clwmnola pnt·a o dia seguinte.• dcclarnd•l. e!n de~, lhe ~ com cl:rrezn. · 

Es1:1 Cal111, posto r1no n:io .proJ•nsil:ll, m11s I Os 1:cttcwmmos 111111 rccllllii:Jram. J. mcsn 
oriunda dt! 111~ nprcci:•!:5o da Jd, podo surdis· I '!l:mdot~ tut~IIJ" cmsr•p?r11!lo tll!IIS !!c.dullls de dou.'! 
pens:Jtla nc~lc t·n~o, \'ll'tO como rcz-sc 11 tt•rco•ir11 l_ol:lllte:.<, CllJ.O~ n!?me:; 11110 crJJnctdwm com os d:1 
ch:un:uJa com tod:1 :1 rc;:-ul11rid:rdo•. c os tllh!. niio I/ 1Jst:1 di! tltmlthc:u;uo. gs~a-vot.,çiio, rruc nlizis niio 
ncntlit·:un á priull'irrt. c :i denominar!:• sf~wtdu altera o J't•sult:odo da clctç:.oo, niio joóde ser aplJro-
JIOdm-am apt·o\'cilal' o seu vuto nn nltim:~, o IJU~ I \'li~ a. . . 
se razi11 sem 11tropello, poro1n:onto nesse reco- 'i Em .vzstll do cxpcnai~o. n ronunissiío propõe 
lhimcnto de cedul:os :::~stou-sc rJn:•tro di:ts (ii a 8 qnc sej:J appro\·aol:J n eleu;:JO desta pnrorh111, rtiío 
de ,\gosto) c não ~c podcri~ allcgar os constan· i obst.~ntc o rcla_tado 'luanto :i. :;cgu~Hia cbmnadn, 
tes :Jilusos de dcsuli:J e ma \'OIIt~do dos mel'a-/ ll!l~, alcm.dr: n:oo ser prOI•OSit:J.l, pvdo ser. algum 
rios. ':'CIO do! _copm, dcVC!JdO not:~r-so que o recurso á 

1\la~, r•ump1·c notar r1uc pelos 11\'iso,; n. :!8:1 de 1 h~ ta. c n:•.o ao rol flu~c ser mais tl'abnlhoso, m:~s 
5!.\. de Ajrosto de i8:.i7, n. ~fa!J de 2:; do Agosto de i !JII0 ,1mJlllca ncccs~arJ:Jmcuto um abuso CJUe pro
:1858, e dll 21 de llarço de 18G5 (não im 11resso) a ' JUili!JUe. as ::-~rant.ID~ dos \'Otnntcs. 
segunda ch:~mnda que niio flim fcit11 pelo rói dos i Demats, i!!n Clllu;:.oo t:io disput:Jdll não houve 
11110 faltarnm :í primcir:o, iut·ora·c cm nullidaclc I a cstc rcspetto rcclama~iio 11lgum11. 
o neste caso p:~rcce IJUc :i tal roíl não ::c recorreu. . l'ar!lchi:J de .:\os~~ Senhora da Conceição de 
O que ~c rt!z foi urn:J continuar·iío d:J primeira Jacup1rang~: sete eleitores. 
chmn:ul11• · • i No p~occsso d:o or~raniz~çlio da mesa houve ir-

:J.n-xo dia da terceira chamada lr:oh:olhon a ! rPgnl:~a·cdadc, sc~undo :1 rcspcctiv:~ neta. A.~sim 
ml!sn além d:o hora Jcg:JI, cstcadomlo-:o até 10 d:1 ; se nota nn olc1ç:io dos supplentcs, que :~prnas 
noite, havendo por cst:1 c., usa um pro1csto ruu- ' forll!ll votndos dons membros, que reuniram 11 
dado no art. :113 li11s instrucções. ! to!DIIdade dos votos JS, 8- i li), c osot·teio fe:to niio 

A mcs., contra-protc~tou, dizendo que 0 servi- : rot exar111lo con,·çnll'ntemonte na respectiva nctn: 
ço propriamente da eleição find:ira :i hora le~11l, ; os nomes dos cle1tos forlli!J l:~ncados j~ conformo 
ás ''• est.,noll' a urna perfeitamente enccrr:od:J e ' n m·dcu! J}UIIIcral prove111ente da sorte. 
garan tidn no cofre, sendo .a neta com o rói dos ! A Qlcto;ao dos SUII!Jiçn tcs de\'Cr:l ser rcnov:~da, 
yotantes que não acudiram :is tres chamadas 3 ' par.,a que css11 tu.rum tí\'Csse qu:~tro membros •. 
cansn justilic:otiva do JH"Olongamcuto do tr:o- Esta Jrrr;gul:~rtdado•,pr~vcnienlc dn ignoranci:l, 
b:Jiho. IIII especJO ,JlrCSCIIIC pode Ser reJCYada, flOr• 

A com missão attcnolcu :'a esta rnz:ío, em vi~la tio qunnto,rcunmolo os d!JUS substitutos a totalidade 
lr:lbaJho (eito pela JllC~IllleSlll cJeiç:iO, dif:IIO do S!•J' dos VO[OS:C :<CJJdO por ISSO OS primciros,sei·O·hiam 
imit.1alo, cm r1ue h ou v c mais zelo pelo dcscm pc- sempre amda. 11 uo se renova~~e 11 eleição, e por
nho do um dcvca· que l•l'Oposilo do~ otrcnder n lei· tlinto llglll'llrJIIIIl no precnclmnP.uto dns· Ylli;'IIS, 
tanto m;ais rJunnto o mo•smo :~rt. Jl:.l d:1s instruc: como ligur11r:orn, sçm oJTcusa d:o.lci. Sua elcitão 
ç.õcs não é OJl(lost_o :i intr:lli;.:-cndll dada 11cJa cm_todo o r~_so ::ct·w.LI!_a. . 
mc~a, o o rospecll v o pt· .. sulcn te tem por lei No proce:;:,o d., elcaç:oo dcr:~m -se :JS segUintes: 
(art. :1115 § 2 n. 2) r:cculdndlJ Jllll':l po'OI'o:.:nr os :1.• Niio hnnviJ :1 solcmnidatle reJiorios., nem se 
trahallw~. E por ouu·o l~dn, a elc1çiio c..;taria diz :1 c11usa d:~ faltn (instrucções do'"':!s de Junho 
e~post_:• a ser 11nnullad11, st os ncontiJctmcntos do. do :l8l9. :trt. iii, o de f8iG, art. !Oí.). 
d!:.o n::o r~ss!DI ence!-r:ulos n3 :•ctn do nll'smo ~- • Não SIJ dccl:om :1 hora em lJUC terminou a 
cl1:1, em vtsta dos !~YJs~s d_IJ 21 dt! ~Inrço IJ dtl ·Í primeira cham:td:t, o como~ou :o segunda, o si 
de Dezembro dll 186 .. (n::o JmpJ·cssos). esta fez-se p!!Jo rol dos vota:ltcs CJUC faltanam 

4.• A :tpnra~•iío t.lns ccdul:ts 11iio se ft'Z (uo c:tso (a1·t. t.l:! tl:o IIli n. :J87 dc !8-íG :~viso 11 "'l:!J d~:~ Q~ 
!le.du:'s~l~it•õe.s) dcn_wirt.lo com o ,f!l!t' c..lispüc as de Agosto_d~l8:i7). ' ·- -
~~~~trucr:ol!~ olo 30. cle Setcrnhru de H;til:l, mnndadas A pemu:<sao LI I! SIJ f;ozcr 110 mesmo di:~ CllliJUC 
cxc·cul:ll· Jli'lo :J\'ISO n. 4li olo.mes~no anuo, por- t•!l'llllii:O :1 primcir:• c!Jum::d:~ a ~C"llllfi:J depende 
rJtl:lnlo coJJJe~·ou pelas cspec1ncs clll Vt'Z do sct· '!as concli~·ücs 1!1.1 tCIIIJiil, c satisf:~r~io d~s rorUJa-
pél~•s :,:cJ·aes. _ . . . . l1d:odes l:·g:lcs, o •1 uc ucm seiiiJll'e se oLscn•a . 
. f.sl:t f;oJt:l 11:10 to•lll ~moVIII;ult!, (' est:1 lllUIJIS· ~-• 0 IIJIIIIIIII'iu 11:11~1 a tCJ'CCil";t Cltllllllldll foi 

SIIIIO COUIJit.'II:\:Jd;o 1"0111 O l'L'SJIL'J!O l(llé SL' ~U:ll'dOU dc!ocicnte (~l't. JOi), 
:i ki 110 s~n·!ru ~-~~ :l(JUJ'aç:io, porqu:outo lt:t\'IJII· 4.• Niiu formn t·ontat.l:ts c cmnwssadas as ccdu
do-se recolludu uSS cetlulas, t•untcut.lo cada uma Jus logo JLUC terminou a terceil'll chrunnda, con-
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forme o disposto no nrt. i !O das instruccõcs, c 
nem depois de feiro o rol dos votantes que não 
:~cudiram :is clwmadas. 

S. • Não se ft!z oxprcssn mcn,.ão dns ccdul:~s 
rllcl!bidõls á terccirn ch:unad:t, cómo exige o art. 
uq. das instrucc·õos, nem se declara o modo (lOr 
cruc se fez essa éhnmada, como determina a lei de 
i8i6 no nrt. -i8. · 

(i.• Não houve todn a regularidade no scrviro 
!ln apur ... ~~io. A mesn despendeu mnis tempo com 
:1 :;puraç;to d:~s ccdulns gemes (~70) incomplet3s, 
do 11ue com ns cspcciaes (:!65) comph•t.1s. .Nas 
primeiras gastou ~ horas, n:1s segundas 2 I/2, 
contendo cadn ct!dllla sete nomes. 

Ao terminar n terceirn cb:~madn apresenr:~ram 
:i mesa, dons vot.1ntes, um protesto, que :1 mesa 
tez tnnscrevcr na rc:;pectiva acl:l, contra·protes
t:IDdG. 

O protesto era fundado nas scguinte5 nllegn· 
tõcs, sem prova: 

:1..•, que os eleitores não hnvinm sido convoca
dos como :1. lei ordena . 
~.·,que os membros dn mesa, nn sua IJuasi 

tol:llidadc, er:J.m inclegivcis, notanclo-sc além 
disso que os vot:lntes apresentaram -se sem titulo, 
de forma que dous votaram trocados os nomes. 

3.•, que n mesa foi presidid:J. por um particular, 
c niio pelo juiz de paz. 

A mesa no contrnprotesto facilmente refutou 
estlls allegaçücs. 

A commisslio é de parecer lftlC n mc.~a é dign:t 
de severa censura, mas cntcmde que, niio ohstnntn 
as irregularidades notacJns, dispensadas cm muit:JS 
d:~s <·leit:ües, sej:t apr1rov:tda a desta parochia. 

I>arochia de Santo Antonio de Juquiá: fJUatro 
eleitores .• 

No pr.Jccsso da org:mb:ar1io cl:l mc.~a houve o 
seguinte. O scrvi•:o roi pre5hlido pclõjuiz de fl:IZ, 
2. u vot.1do, por. niio h:!YCI' ainda prestndo jura· 
mcnto o 1.•, diz a act;r. . 

Comparecendo trcs eleitores c o immCtliato, 
rccolheram·se quatro cedulas pnrn rncs:rrios, c 
quatro parn supplentcs, c todas (q., .~. :J, 3. :1. 
:1.=16)" foram apur:ul:rs par.1 mcsarios, não ha· 
vendo supJllcntcs para os primeiros. 

l'arceendo á eommissão ter hn,•iclo cng:~no ou 
equivoco na ~cl:l que lhe foi presente, consultou 
outra có)lia cscri(lta 1'11\ diiTcrcntc letra. c a rc· 
d:tcr.iio ern idontica. Esta irrcgularid:tdc podia 
ainda ser relevada scp:Jr:tndo·sC os votos super· 
1luos, porqu:~nto cm todo o processo da (·Jciçiio 
ni'io houve interrup,iio JIC)a ncce$sid_ndc de sup
plentes; mas infelizmente esse recUI-so niio póde 
aproveitar-se, por isso que n:io recorreu-se it 
sorte, havendo empate (art. 10M das instrucções. 
3 .• pei·iodo), falta mui grnve por não ser possível 
a distril.mi;:ão legal das chaves do cofre da urna. 

Na eleição do presidente c sui.Jstitutos não 
houve irrcgulnrid:ulc. 

No processo da dei~ão deu-se o seguinte: 
L• Não teve Jogar a solemuid:~dc religiosa, 

sem explicar-se a c:tusa (art. :10~). 

declarando-se stirncnte o total (nrt;· UO), que não 
roi cont.1do c crnmnssatlo. . 

Não houve irr.Jgoul:rridndo no serviço da apu
rnç:io. O numero do ccdulns era diminuto {33) c 
gJ':lndc o dc.abstençües. . 

A commis.;iio propõe que•a eleição dost:J p3rO· 
chi:~ sojn ~nnllnda. 

Parochin do Nossa Senhora das Dôrcs da l)rni-
nh:~ :quatro eleitores. • 

Foi J'ogular, conforme a respectiva acta, o pro· 
cesso dn organização dn mesa. 

No processo da eleiçlio fnllou o seguinte : 
L• A solcmnidadc rc!igios.1. 
2. • A hor:J. cm qnc terminou n primeira cha

maeln, c comerou a segundn: 
3.0 O :~nnuncio p:tr:r a terceira ch::m:~d:z não 

se tez· rom todas as circumstancins por l<li deter· 
minad:ts. Não b:Jsta a· $ÍIDfllCS declnração, émis· 
ter que seja feita em vo::alta (art. i07 das instrlõC· 
rües). 

~- • A expressa menção do numero dns eedu
las recolhidas á terceira chamadn (nrt. U-i.). 

o ser\'iço dn apuração foi regular, o numero 
d:~s ccd ulas c r:~ limi !:Ido (55), o grande o dns 
abstenções. 

N1io obstante estas pequenas· irregularielades, 11 
connnissão propõe que a eleiç.io desta parochi:l 
saja approvada. · 

E:Irochin de· s .. João DniJtista de Canauc!a : 
nove eleitores. 

Nn processo dn organizaç:io da mesa I10U''e o 
SCS'UÍntc; 

Compareceram :1 eleitor cos3immcdiatos;o juiz 
de paz convocanllo dons juizes, seus immcdi:llos, 
pnr:t complot:tr o numero dos eleitores, não bspe
rou até o uin seguinte, como determiua o art. :;,o 
§ 8.0 dns instrncçiics •. tr:~tou logo de lh~ dar 
substitutos cm dous.crdnd:ros n quem convrdou. 

A eleição :~ssim feitn por pessoas incompetentes 
!ncorre na pcnn estabelecida no nrt. 86 ~ :?.• das 
mstrucções. O voto desses dons cidadãos, em 
6 ''ot:mtes inlluiri:~m no rosull:ldo dn cleição,m:~· 
ximc tendo cm vista .o que occorreu. 

A tudo is!o accreseequc, concorrendo seis vo
~es :i votação dos mcsuios, produziram !2 
votos(~, ~. 2, :1.=12), c esses mesmos seis produzi· 
rmn na cleiç1io dos SUflJl!ontes (~, ~. t~,. :.'!=H), 
o não oiJstantc o empate 11110 llouvc sorteio. 

Os mcsnrios ''ol:lcJos por ordem n uruernl fo· 
l'lllll Agostinho P:rulino de Almeida, Joaquim flO· 
mão de Almeida, Bcrnal'do llnptisL, de Pail'a c 
frnncisco José Ferreira. O ul!imo nppnreco de· 
pois ~ubJtituido por Josú Procopio Gomes, loqo 
na installa(:ão, sem dcclarnr-se :1 cansa, e senao 
este supplcnte com dons votos ! 

X o processo d:1 elciçiio faltou o seguinte: 
:1.. • A solemniuadc rcligio;;a. 
2. O aununcio cm voz alta, como exigo a lei, c 

não por um:1 simples dcclai'nçào (art. :107 dls 
instrucções), n1io se fez. 

3.• A regularidade no.scrvi(:O da apurn~iio de 
Hl6 ccdnlas cm um dia com outros trabalhos 
complementares da eleição. 

A commiss1io propõe que a cloiç:ío dcs!a JlarO· 
chia Sl'j~ annull:~da, e se,·eramente ccnsurnd:~ a 
mes:t. 

2. • Tot.:al omi;;são lla lloi'a em que eomccon n 
primeira chamada c cm IJUe com~~ou a scgÜnda. 

3. o Deficicncia no :mnunció p:tra n terceir:t 
clwm:ul:t, que devêm ·sc1· em alta yoz (:rrt. !07 
das instr·uc!.'õcs). 

4. o Omis~ão elo numero de ccdulas recolhi
das :i terceira chamada (art. u~ elas instruc~õcs), 

Eleir.(io srcumlaria.-A C'lciçiio deste collegio a 
qui! cóncorrcram ~4 eleitores, fui regular, niio 
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tendo nintla IJa\'illo solcmnidadc religiosa por do disl!osto no art !08, período terccirÓ das in· 
falta do sacerdote. · strucçuos. . · . . . 

Nota, porém, n commissfio que nenhumà mcn· . .Sem 11 execução desta formalidade não ó pos
ção se IJaja feiro na acta da falta dos quntro eleito·· si\"el fazer a di~tribukão das chaves do corro da 
rcs da parochia de Santo Antonio de Juquiá, e de urrín, éonOadas ao 1M is c ao monos votado dos 
um da parochin do S.João Baptista do Can:méa,que mos.'lrio~. 
(Joio collcgio deveriam ser multados; ou .relo· 'No processo dn cftci~ão houve o seguinte: 
vades da multn; si as.Cnltas Cosscm justificadas Terminada a a. a chamada :10 mcie din de 6 do 
(art. !26 § :! da lei rcgul:unontar n. 387 do !8~6.) Agosto, trntou-so de contar u cmmassnr as cedu· 

Este procedimento do collcgio não pódc deixar lns para o serviço da apuraç;io, apóz o Jançn· 
de ser cstranlmdo. mento na acta dos nomes dos cidadãos que não 

Não obstante, a commissão prÓpõcquc a eleição hnvlam comparccidn :is votações. 
dcslu collcgio sejn approvoda, eliminados os Sondo U~ o numero de ccdula,; rccclhid/IS para 
votos iíos eleitores da j1arocbia de Cananéa que cada cleiçiio geral c especial, tez-se parte da apu· 
compareceram ao collegio. · : rnçiio da primeira no mesmo din. . • 

Vi t ~ No dia 7 continuou o trabalho da npnração dns 0 a;.ao. cedulas gomes, c terminou :is 11 IJoras dn mn· 
Ccdulas M •. . · 

Votos 
Martim Francisco Ui beiro de Andradll ••.•• : 31 
llornardo Avelino Gavião Peixoto.......... !!~ 
João da Silva Carrão ..................... ·• 2~ 
João 1\Icndcs do Almeida. . • • • • • . • • . • • • • • • • 2:J 
Antonio da Costa l"into c Silva............. 2:! 
Olcgnrio Herculano de Aquino c Ca,;tro.... •. ~:! 
José Boniracio de Andrada c Silvn......... 21 
D:lrJo ilo I>:•rahytin~a... . • • • • . • . • • • • . • • • • • 21 
:l\fanocl M11rcondcs ao :\(onm c Costa.. . • • • . • · 21 
Barão do Piratininga.· ....... ~............. 20 
José Alves dos Santos .................. :... !7 
Mnnocl Antonio Duarte do Azevedo........ !6 
Bar-Jo Homem do Mcllo. • . • • • • • . • . • • . • • • • • t 
Carlos Leoncio do Carvnlho.... .... .. • .. .. • i 

. Elhninmlos oito ,•o tos dos eleitores da parochin 
de C:manéa, cuja clcir.ão foi annullada, 3 VOtn!;lio 
liquida é seguinte: • 

. Votos 
Martim Ft·ancisco Ribeiro-de And•·ada...... !!:J 
Jo:;é Donirucio do ~<\ndrada c Silva.. . • . . • • • :!1· 
Bnriio de Parabylinga.. • • . . • • • • • . • • • • • . • • • :!i 
!tianocl !tlnrcondcs do .lfoura c Costa....... 2i 
Barão de l'iratininga..................... 20 
José Alves dos Santos..................... i7 
Manocl Antonio Duarte de Azevedo.;...... !6 
João dn Silv3 Carrão...................... !6 
llcrnardo Avelino Ga\'iiio l'cixot.:J.......... !6 
Joiiolfcndes de Almeida.................. !5 
Antonio da Costa Pinto c Sih·a............. H 
Olc~rio Herculano do Aquino o Castro..... H 
Barao llomcm doliiello........ .... .. • .. .. i 
Carlos Leoncio do Carvalho............... i 

Niio compareceram cinco eloilort':!, um dc·Ca· 
nanéa o quatro do JucJuiá. 

XXIII 

· COLLEGIO DE XJnJniC.\ 

nhã, lavrando-se o edital c ns Jislns dos votados 
c a· cspeci:~l dos eleitores • 
Ncs~a mesma occasíão fez-se a npura~io das 

Ulj cedulas cspeclncs, que interessam á cleiç:io 
do senado, terminando as duas c meia laorns da 
tarde, e :is (&.,tudo quanto rcco:nmcnda o nrl. U~ 
dos instrucções, sem fallar uma virgul:~, se 
achava feito e consr1mmado, inclusive o sorteio, 
tanto p:~ra eleitores como para immcdiatos, 
nenhuma discrcr,ancia 11:~\·endo nos dons alga-
rismos d:1 maioria c minoria • . 

Sondo · (ICCJUCno o algnrismo das ccdulas re
colhidas. :~ssun como o dos eleitores, a cxagcrnç;io 
da ;.pura'=ão. comquanto merecedora de sovem 
censura, não )lnrccc ter tal gravidade que tara 
incorrer a elci~iio nn JlCna de nullidadc. TodnviÍI, 
o facto da viota~ão do art. !08 d<~s instrucções 
torça :1 conJmis.;ão a propõr a nullidmle desta clci· 
~ão, ainda que reconheça a inc:tistcncia de fraude, 
mas simplesmente descuido ou i_!:-norancia. 

A parochi:~ de Sant'Annn do Yporanga con
corro com 6 eleitores. · 

No processo . da organização da mesa houve 
:1Jgumas irregularidndcs. Comparecendo ~ elei
tores c 2 immcdintos,·o rcsultndo da votação dos 
mesm·io5 produziu al1,rnrismo superior no numero 
das ccdulas re~olhidas, que dC\'ora ser 1:2 c não 
:!O, c o titcsmo succcdcu com a dos supplcntes, 
que subitt a ::!~, donde se Jlúdc conclu1r que a. 
votação foi elo quatro nomes cm voz do dons, 
scntlo !ncil de separar os votos superabundante:; 
ainda nn elciçiio dos mesa rios cm que duns listas 
não tiveram mais do dous nomes, c portanto 
neste c:~so incompletos. A eleição dos mcsnrios 
dou este resultado (5, 5, 5, :i=:!O) a dos sup
plcntcs este (6, 6, 6, 6=2&). 

Infeli.r:ml!ntc nfío se procedeu no sorteio em 
nenhum dos casos, violando-so assim o disposto 
llD art. !08 das instrucções, c que muito im
porta :i uma tl:~s garnntins da clcit.ão, consagrada. 
no período terceiro do mesmo artigo, c que in
teressa :i distribuição das chnvt!S do corre da 
urn.1, que sem essa form3lidndc não se pódc 
fazct·. · 

h.'lt:i;tio primaria.-A Jlarochia di! NosSII Sé· 
nbora t1:1 Guia du Xidt·ica, dá H eleitores. . 

A org:~niz;lç;;o !la mcsn. s••::-undo :1 rll~pec:tn·a 
:~ela. cotTcn sem irJ't.•gul:~rid:ulcs; t:wnos curo 
rei:~ç;io :10 sorteio IJ UI! so não fez com os mesa· 
rios (3, 3, 2, 2-10), c nem com~ os ~ubstitu~os 
do pt·csidcnto (~. !1, 3), o que u!io ~e1x:t do .m· 
quin:~r a clei~ão, maximo dos. pmuc1ros cut VJSI:l 

Não succcdcu outro tanto com as do presidente 
o suóstituto; 3 irregularid:Jde. que houve foi 
di1Tercnte das que se detam na clcwiio dos ml!sa
ri(;s c supplc:ntcs: ltavcndo-nqlti faltá de rrcs votos 
nn dos substitutos. c um ua do presidcu:c. ~I:ts 
ui:io cxplic3·SO n:t :.c ta si o facto rcsultotl do cc
dul:~s IJrnuc:~s ou incomplet:~s. 

.<\. f:~lta h:tYHla n:1 cleiçiío dos substitutos, flllta 
ele trcs votos, podi3 prejudicar o resull:ldo dll 
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clciriio, visto que os Ires votados apenas obtive· 
ram,~, 3, !! votos. · 

No processo da eleição a lei não foi melhor 
observada. Na :11~111 do dia 5. do Ago~lo, tcrmlnn· 
das a i.• c 11 :!.• clmm:Jdll~, com o récolhimento de 
36 cednla~. o presidente da Jlle~ lcv:mLall!lo a 
:;es~ão convidou-os mais membro1 dt& 7111'81l rmrn 
reunirern-sc no dia seguinte, :i:; horn:; d!•tcrmi· 
n:uh1s, atlm de conthiua•·em o~ tr:•bnlhos -. 
Portanto, não se cumJ,rin o preceito legal (:•rl. 
107), niio se fez o annuneio para a terceira ch:t· 
mmln, •I no niio se cifra no avi:;o. nos mesa rio,; 
para a rouniiio do dia :;cguinte, mns :i populnmio 
\'Oinnte, aliut de n~o ser prejudicada cm sêns 
direilos. 

Nn :~eta do dia G de Agoslo, no comcro dos 
tr:•balho~. dccl:~•·ou o flrelÕitlcntc dn mcsn que ia 
proceder :i :J.• chamnda. EsLa dcclnr:u;:io P"~.tC· 
rior não s:~lva da pena l••gnl a prc~ento falia, 
nada a1•roveila, o lim da lei era onll'O. A uwsa 
faltou ao sou dever saci'illcmulo o direito dos vo· 
!antes; 

Accrescc fJilll p•·ocetlcndo-so :i 3. • ch:unarla. não 
se mencionou o numero das ccclnla.~, como exige 
o nrt. i 1~, o nem o total de todr.s as clwmndas 
(111'1. 110). 

Esse 101.11 foi dccl:•rado nn acla do dia 7, Ira· 
lnnrJO•SC j:i tf:t o1IIUI':lÇõiO d:JS ccdnJns C~pcciaes 
(!·H), que nli:ís começou primeiro 11uc :JS ger:~es. 

E$IC:I vícios graves obrig:om :1 commissão n 
propo1· a uullidadc d:t clcic,:iío desta paroehin. 

l~'ll'if'io &fCil11dari'a.- NclÕlC collegio a Íei não 
foi obscrvad:•, c do t:tl modo que não é po~sivel 
valida•· 11 cltJiç:io. 

Além dtl reunir-sr. o eollcgio fúra do dia de
signado ( ~ do Setembro) e da ho1·a legal (!J), a 
orgnniznç:in da me:;a foi feita concorrt•nclu 11:1 
mesma urnalmtlo eleitores ger:~cs, como espcci:JCs 
constituindo-se uma stí mcs.1 por elci,.iio pro· 
miscua. !l:1s a clcíçiio de deput:1dos e sên:ulorc>, 
posto tfU!l rc11Ji7.:ula 1111 mesma 111'11:•, tinham :1s 
ccdulas rotulos diiTcren tcs. 

A couunissão propõe que scj:~ :,nnnlhoda a clci
c;ã•l dMlC collcgio, C eliminada dit :tpllr:tl';io geral 
a vo':~ç.io dos clcilores das pnrocbias nmiull:ul:~s. 

A commissiio se não propõe nc~lc cn~o a rcspon
s:~llilidadc do juiz do~ p:1z c d:1 me.<a é por cn· 
lcnd!'r que 1\.IJUi nntla houve de flroflosil:~l, s•mdo 
o fJclo o siluplcs produclo da ignor:fll!'ia. 

J'ota;ão. 

XXIV -. 
COLU:GlO DB JUSDlAUY 

Eltirão Jll'imaria.-A 1mrocllin de Nossa Se· 
nbora 'dtl Desterro de Jundiahy, concorre com 
i!l cldlOr•·~= 

Segundo a respcctiv., acla o processo da orgn· 
nÍZ:t!:ÍIO da IIICS:t foi rt'~UJ;or, lllCnO:! quanto 110 
sorteio tlos mes~t·io,; IJUO não ~e fez, e essa for· 
malitladt! intoJI'es~a ao :1rt. 108 das instrucções, 
cm vista tla di~trihuiçiio dns chi!Vcs do corro da 
Ul'na c dos rc.~pectivcs Jllllleis. 

l'olo 1111c rcspeit;Í :10 proce.;so tia cleio•ão,· infe· 
lizmentc, tmnlll'Dl niio foi'a lei obscÍ·vada: 

1:~ Niio hmn·c solcmnidado religiosa, o não se 
ex nhc.1 11 ca u~a dest:1 falta. · 

~-· Houve •lelicioncia no annuncio da 3.• cha· 
madn (nr·t. 10i d:ts instruc••õcs) pois diJVera ser 
cm nlla voz, circumstancia' CJIIC deve. figurar na 
actn. 

a.· ~iiosc olJser,·ou o dolermina•lo no art. :lU. 
das htstrnci'ÜfJS, não se fazendo mo: pressa menção 
do numero' das ccllul:~s reco I h idas na 3. • cha·· 
matla. ·• 

Accrcsce que 'tambcm não foi executado o dis· 
posto no :~rt. f li ti:•~ instrncçiics, porquanto cm 
3 I~ ho1·:•s, •las 10 da m:mbã a 1 i;:! da" tarde, 
npurnr:uu-se :l:!'J cellulas de J!) nomes c.1da umn, 
isto é, ti.:2ãl nomes 1:om seus qu:tlillcativos o 
pausas naturnc:~, o flUO corresponde 11 :2!) por mi· 
nulo. 

Niio obst.1nlc, o que fit•a rclntado, a commissiio 
não du\'ida prO[JOr a \'alidade dcst.1 eleição, por 
n:io lla\'cr contra ella rct:lamnç:io alguma; ac
crcscendo IJUe na :ICI:J da installa~iio, a ordem 
dos mclÕ:JI"io~ é diiTcrcnt•J, da Jlrimitiv:~, o que 
faz "resumir ~orteio nfio consignado por des
cuido na acta. 

A parochja de ~os~a Senhora de Delem de Itn· 
liha, couln Ui elciloros. 
• Nu (•roce~so da orjl':tllÍ7.1l~iio da mesa, bonvo 
regul:•ritladc, sc~uodo :1 J'espcctiv:~ acla, menos 
com rel:u;:io ao sorteio dos mesarios que não se 
fez (art. 108 d:1s instrucções período terceiro), 
nullidatlc ins:m:l\'ol JlOI' n:io í'C poder fazer, sem 
essa formalidade, n distrilmiç:io d:~s chaves do 
cofre dn urna. 

Com o proccs:<o da clcirão, a lei niio foi melhor 
obscn•ada porqu:mto : · 

Ced ul:•s f!). 

1. ·· Não hou\'C n >olcmnid11le reli:.dosa por lei· 
J'ccommeutl:ula (:111. fOi das instrucr,ões) c que 
se d•~vr. t:clehr:u· :•ntes d:•s :10 horas da manhã; a . 

· IIJC:<a UiiO CXJlfiCII :tS C:JUSaS dcst:t omissão, O IJUtl 

I é ccnsUI"a\·cJ. ' 
\'O los :2. o llouw· delicicncia no annuneio para a ter-

::\Inrlim Fr;•ncis!'O nibciro de Andr:Jdn..... :l!J 1 !'eir:t chnmnd:• lfUC tleVt1 ser feita cm ~lta voz 
José Uonif:,cio.tlc Andrada c Sil\'a.,... ... . 1!1 · (:u·t. 107 das !nslr·ucc,:iit~~). 
Olt·~:orio llereul:mo tle Aquino c Cnstro..... 1!1 ~o di:• ti de A::usto cm que fez-se :1 lerceirn 
B:1r:io llo:ncm de lii'ilo................... 18 ch:unatl:•, que terminou :is U horns d:1 llt:tnhã, 
Jo:io d:J Silva C~niio...................... :lã recolhendo-se !lG ccdulns, preparou-se :1 lista dos 
llcrn:mlo A\'dino G:l\·iiio Peixoto.......... H l'itl:uliios 11uc falt:mun, trn!J;,Jito tfUe durou :tté 
Manuel Antonio DuarLc üe Aze\"edo........ '• i 2 hOJ":t5 d:1 t:ml1•, como.z·czn a respectiva act:1. 
Mnnocllia•·coJules de l!OUJ'a c Costa....... :J ' Come~ou n•'ste momento o scrviro da npur11· 
Jo~o ~Icndcs dt• Alm: id:J.................. 2 · çii:o, c cm I•rimciro lu~nr pclns ceJulas g-cr:•es 
Antonio C:• rios II•IJ.,iro dt! Andrutla li:tclwdo cm IHIIII!lro t!!l 181 I"Onlcndo :ll nomes c:1da uma 

c Silra . . .. . .. . . .. . . • . .. .. .. .. .. • .. . . .. scn·i~·o IJU•· :~c·a)Jou :is 2 1121 A esse tompo pas
sou-~t· do !<t•rric:u •l:os e;peci:oes cm numero da 
Hlã, com 1G no111cs c:ul:1 uuw, eujn sumuw excede 
:i Jlret'iidcutc cm mais do tiOO, c neste mesmo dia 

.!'\:io comp:u·et·cu um elci!Or da paruchi:~ de 
)" jlVI'ôlllõ:t. 
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ANNEXO • .. 
6 tudo se concluiu, cumprindo-se a lei c nada 
llc:mdo por fazer ! 

Este procedimento da mesa é demasiado rc· 
prchcnsivl'l, prcjudii::mdo por sua dcsidia e me· 
nosprozo da lei nos vot:Jntes pelo ·que a com· 
missão julga dever p:opôr, nullidadc dcsln clci· 
Ção, censuJ:ndn a mesa. 

Eleiriio secrmdaria.- Este collegio reuniu-se 
fórn dá bom legal, tO horas dn mnnbã c é csl:l 
a unicn irrcgularidnde, que noln a commiss;io, 
pelo que propõe, que seJa npprovnda a rcspe· 
cliva tlci~o. 

Votarão. 

Ccdulas 33. 
Votos 

3fartim Francisco Ribeiro do Andrnda.. ••• !!8 
Olegario Herculano de Aquino o Castro.. 23 
~ranoetllarconrlcs de llourn e Cosia..... :20 
José Boniracio de Andrada c Silva ••••.• ; f6 
Bernardo Avelino Gar iiio l,eixoto........ f6 
Dnr·iio de Parahytinga............ •.• • . • • f6 
João .Mendes do Almeida •• ·'•............ !5 
João da Silva C:lrriío.. • • • . • . • • • • • • • • • • • • iG 
Antnnió da Co~l:l Pinto cl Silv:t.......... f&. 
Darão do l'imlininga ••••••••.•• .-....... J3 
José Alves do,; Santos •.•.• :............. f2 

· llanocl Antonio Duarte de Azevedo...... 8 
Rodrigo Augusto da Silva. • • • . • • • • • • • • • • !! 

l~alt.1Í'am dous eleitores, um de ca1ln rmrochia. 
Approva1la a clcic;:io d:lllrimcirart:trochia corno 

se acha, o rcsult:Jdo d:t vol:lçiio é o seguinte: 

A mesn assim procedendo incorreu em graTe 
censor~, houv~ · atropello no desempenho do 
respectr v o servrço. · · 

1\fas sendo esl:l a unica irregularidade grave 
da elei-:iio dest:t parochia, a conunissão propile 
a sua approTaç.5o. 

A parochia de· Nossa Senhorn do c.~rmo c 
Santa Crur. de Campinas, dá :.m eleitores. 

Na organizil,.ão da mcs:1 houve um:r irrogula· 
ridnde import:intc. Fallando um immediato, foi 
chnmndo")Jara substituil-o não o f.. D supplente do 
juir. de paz, mas o&..~ juiz. Si o voto deste juiz, 
vognl inc~mpctcntc na · elci~iio podcsso influir 
no rcspectrvo resultado, a org:mrznçiio dn mesn 
niio podllrin subsistir cm vista do art. 86 § I n.!! 
das instrucr;õcs. No sorteio dos eleitos com 
igu:tes votos, o rc.~ultado, porém, coinl.'idiu com n 
ordem numcr:~l da apuração. · 

No processo da elciçiio houve regularidade, 
menos quanto: f.o á dellciçncin no annuncio para 
a terceira chnmadn o 2.~ no trabalho da apuração, 
rJUQ nlio deixou de ser um tanto exagerado, posto 
que sem.l.'scnndalo, pelo que a me~n incorre cm 
algum:t censura. -

A comu issiio prOJlÕC que S('ja approvada a clci· 
rão desta p~rochia. 

Ell'i{ào secumlaria.- Foi regular esta clt'içiio, 
com!JUanto a sua primeira reuniiio so fizesse em 
hora extra-legal (i O horas) cõmo se vê das rcilpe. 
clivas actas,_pelo que tombem a commfssão julga 
que pode ser approvada. 

Ccilulas :18. 

Joiío da Silva Carrão .•••.•• , •••••.•••••• 
Joiio ~rendes de Almeida •••••••••.•••••. 
Antonio da Cost.1 l'into c Sih·a •••••.•••. 
Martim r:rancisco llibciro de .Andr:~da .•• 
Darão do Piratininga •.• ; •••••.•.•.•••.• 
Joscl Ah·cs dos S:tntos .•..••..••••.•...• 
Olegario ll~rculano de Aquino c C.1stro •• 
lfanoel Antonio Duarte d_e Azevedo •••••• 
Manocl Marcondcs de llourn o Costa .•••• 
Rodrii:'O Aug-usto da Silva .•.•••.....•.•. 
José llonir;,cio de ,\ndr:tda c Silva .••.••• 
nomardo AYclino Ga\'iiio Peixoto ..•••••• _ 
Dar~o da l'nmhylingn ..•••••••••...•..•.• 

Votos 

E' r•orém drgno de not.1 o que se lü na acta de 
inslallação do collcgio1 concernente :i (alta dll 
solcmnidado religiosa. 

A act:J dir. o ~cguinte : • Assim verificados os 
poderes o prcsidenle leu um officio do procu
rador dll camara cm que dcclara\'a 1uc não ,,ôde 

fG encontrar nenhum dos parochos e clerigos da 
fG cidade, que dissessem a missa do Espírito Santo, 
U. fl declarou que cm vista dessa impossibilidade, 
f3 ia proseguir nos tr:.balhos, etc. • · 
!3 
1.2 
8 
8 

Votar-ão. 

Ccdulas if. 

G ~~-i José Donifacio de Anilrnda c Sih•a.:... •• • • 71 
1 llartim Frnncisco Ribeiro do Andrada....... 70 

_i Manocl llarcondes de ?tlourn c Costa.. • • . . • • 69 

XXV 

COLLF.GIO DE c.uii'IXAS 

· Eleirão primaria.-Na Jl:l.I'Ocbin de Nossa 
Senhoi·:t da Conceição do Campinas, que dá 38 
eleitores, hou\'e, segundo a rc:;pecliyn act.1, rc· 
gularidadc na organiz:tção dn mesa. 

Outrot:mto, infelizmente, não aconteceu qu:m· 
to no processo d:t elei~5o. • • 

Niio houve solcnmidatle r~ligiosa. por lei de· 
tt•rmin:uln (nr·t. f.Q.i. das instrucções). 

nccolheram-se :i urnn G:õ C('dlll:ts de 38 nomes 
que roram .'lllUI'atlas..em dons tlin:;, cm um &-77, c 
em outro :WO, quando s·~ ha\·i:• procedido difTc· 
J'eutomcutc, com ns eleições geraes. Com o mes
mo numero de ccclula~. m:ts menor numero de 
clcitor·cs: pois er·am as lisws incompletas, gas· 
tou :t mesa i dias. · 

João da Silva <:.ur:io •••..••.•• .-........... 68 
ncrnardo Avelino Gaviiio Peixoto.......... 60 
Olegario llerculano de Aquino o Castro •.•• · 5ã 
nar.io llomem do lllcllo................... ~6 
D:tr:io de Trcs Uios.. • • . . • . • • . • • • . . • . . • . • . 2 
D.n·:io do Pirntininga • . • • . . • • . • • . . . • • • . • • . • i 
Ezequiel do P:mla na mos................. i 
João lllendcs de Almeida.................. f. 

XXVI 

COLLI>tilú DE JTÚ 

Etri,~iu JWÍim&ria .-Pnrochia de Nossa Senhora 
du Cnntlcluri:t tle Itú: 26 eleitores.. . 

Na or·g-aniznção tia mesa hou,·e rcgul:~ridade, 
segundo se Yê da respectiva acl:l. · 

l'e)O f(UO rCS(Ieil:J :10 lll'OCCS:'O da'l'feic~ão hOUYt) 
a falta da sulcmnidadc religiosa, tão rc"commcu-
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clndn porJci sem cxplicnr-so a cnusn (nrt. :1.0~ das 
instrucções). · 

Antes de comc~ar o serviço do recebimento das 
t·cdulas mediante a 'Jualificnr.ão :mtcrior (1876), 
)lor·não se :•chnrconc nida :1 dàrrncllc :mno (187~!), 
r1 mesa rio Luiz Antonio de Anharn protestou de· 
1:br:mdo·quc n nova qualillcatão estava tcrmi
n:tdn. Os outros morubros da mesa contrapro· 
testaram mostrando com .r:tzõcs de fado,· mui 
Jlrocellcnles, o contrario do alleg:ido no protesto·. {J 
trabnlho da junt.1, h:win t:~rminado a 2 de Agostó 
c ainda aüjulgaY:tm-sc re1:urso,;, c nem ~c h:wia 
rcmettido ~s list~s d:1 tJnalifica~ão c nem.cntrcguils 
os rcspectrvos t1tulos. 

Foi rcg"nlar o scr\'iço do recc!Jim!lnlo t1:1s cc
rlulns, mono~ cruanto :i 3.• chamada onde se não 
fez óxprcs~:l mcnt,;ão do nnmcro de ccrlnlns reco· 
lhidas ne>sc dia como. exigo o m·t. H~ d:•s ins
trucções, limitando-se a mc.•a a cltmprir s6mcntc 
o :~rt • .:110, •tuanto :i totnlidado das ccdulas reco· · 
!Jida~ n:~s trlls chnmadas. 

l'nr·a :t terceira chamada o annuncio foi dll· 
ficienh.•. :1 lei exigo 'llHl se façn cm alta vóz 
(:rrt. :107 d11s in~trncçües). 

O mrJsmo :~rt. 114 não foi obsOl'Vndo no sor
\'i•:o t!a apur:~ção, 1•orr1uanto sendo feite com I'C· 
gulnrulado durnntc tros dia$, cm nenhuma das 
rcspccti vas :~ct:rs :;e fez c:.:prcs~a menção do 
namoro da~ cedulas ·:~puradas, como a lei com 
r:tzão rccormucntl:~, como uma g-:.rantia do voto, 
c da \'rml::dc da c!cição. ..:\ niesa por c,;te seu 
procedimento incorre em ccnsnr.1. 

Não o!Jst;~nte a conuni~são proJJÜC que soja 
:•p11rovada :1 clci,~iio de~ ta parochia. 
· l'arochia de NÓssa Senhora da l'ic:!ade de c.,· 
h ré uva : i clcitorc:i. 

No processo da orl{aniza~,;ão da mesa, sc:;unllo 
a rcs1>ccti\•a :~cta, a elciçüo dos mcsnrius c sup
plcntes fez-se contra o disposto na lt!i, porquanto 
t•rr. Jogar do se votar cm tlous cid:rdzios cm <'ada 
ecdula, votou-se cm quatro. O numcl'O de votos 
rc::olhidos !ln plicou. ~!a;; cs!:r irrL•gul:•rid:ado, por 
si só, praticada neste sen·iço, não fJrcj udic:t a 
lilgalid:rdc dn elci.,.iio, 110r isso que scp:~ratlo o 
oxcesso dn list:r, o resultado da ofci•·ão não se ai· 
tc!raria. Alt:m de que )li! lo art. H d:1s instrucções 
é esta opcraç!io pcrmittida. 

No sorteio das votações houve nesta parochia 
:1 coincidcncia, do 11uc a ordem numeral da sorte 
correl')lOndou sempre a da npuraçiio. 

No processo da eleição houve o seguinte : 

Augusto d:t Fonscc:i c mcsarios João Bnptist..'l do 
Camargo Teixeira, Chol'Uhim de C:101pos Bicudo, 
Fernando Pacheco da Fonseca o José de V:,scon· 
ccllos de Almeida Prado. 

Substitutos do presidente : João·naptista doCa· 
margo Fen·cira, José 1\Ianocl da Fonseca Leite, o 
Josú Estanisl:io do Amnrnl. Supplentcs dos me
sm·ios Jo:~q:1im Emvgdio da Campos Dicudo, João 
de C:rmpos Dicudo, Ignncio de Paula Leite 
Darros, o l:;nacio Xavier Pacs de Campos. 

Houve. neste. processo tod:~ a regularidade, 
comquanto se note IJUC, no sortdo, a acta não 
dcclnr:~ a ordem anterior da :IJlUl'aP-ão. 

N:io aconteceu outro t:mto no "processo da 
clciq5o. 

N:io houve a solemni!ladc religiosa, contra o 
pl·oceito lcg:~l (art. tM dns instrucções) :•ssim 
como o :~nnuncio tmr:~ a 3·.• chamada não se fez 
de accúrdo com o preceituado no art. :1.07 d:rs 
instruc~ücs.. . · 

:\la:; h:r lll'IDCIJlalmcntc a noL'lr CfUC :1 mesa 
que se apresentou par':l runccionar não ora a 
mcsmn eleita cm 2dc Agosto. 

Faltando o prcsidcn te olcilo, T.uiz Augusto da 
Fonsoc:r, :lllrescntou-se para subslituil·o o de· 
ll'gado de policia Vicente de Snmp:lio Gócs CJUC 
não f•ira cloito substituto, o apenas 11ara prcsi· 
dente ohtivéra mn voto I 

Como mcsnrit>s compareceram José Inno· 
ccncio · do Amaral C:::unpos, Dento Evaris:o 
de Sampaio, Ladisl:iu do Amm·d C:rmpos e 
padre Antonio C.1simiro da Costa Rodrigues, na 
!':~lta dos lc;;itimos mcsarios, que, segundo a 
acta do :; di! Agosto, eram João DaiJtista de Ca
margol Teixeira, José linnoel da Fonseca Lci,tll, 
José Est:.nisl:io do Amnr:~I C.'lmpos, Benjamim 
Constnnt d:J Almeida Coelho, c Antonio d'o AI· 
mcida Sampaio, a mór part~ indivíduos CJUC não 
csJav:un contcm1>lndo$ na lista dll mesarios e 
nem de supplcnte:;. 

A acta acrescenta que foram convidados para 
mcsarios o padre Cost:. Rodl'i;:ues • visto ter-se 
csgut:tdo o nunwr., dos que foram eleitos parn 
mcs:•rios como consta da acta da rcspeclivn 
eleiçiio, constante dc.·;tc livro. a rolbas"rctro .• 

lia arrui, portanto, um tropel de irregulari
dades mui grm•c3 que inquinam totalmente a 
eleição. . 

Entr<)tanto a commissão notará outr:~s irregu
lnr·idatles que mostram 1/Ue nest:l parochia não 
houve lll.rcrdade tlc voto. 

. 1. o A falt..'l da solemnidade I'Oiigios:., ~cm in
drcar-sc a causa. 

:!, 0 Dcfiçicncia no annuncio para a 3.• chamada 
contra C! d1sposto no art. 107, que e:.:i;;e que tal 
:mnunc10 se f:~~a cm alta vo.:, o C!UC deve co!lstar 
da actn. 

3.• A não o!Jsen·nncia do a1·t. lH d:1:> instr·uc
r;ües que exige que se fnr::• C'l:pressa me~ll·:i•J do 
numero d:as cotlulas· recolhitl:ls dur:mto • :1 3. • 
clramat!_a, não jull{:mdo o legislador suficiente a 
e:.:ecuçao do :~rt. 110. 

:\'ãn o!Jstmllo este procede:- da mos:~, :1 com· 
miss:'to yropü~ IJUc.sl'ja approv:u.la :1 cll•iç~o desta 
p:n·och 1:1. 

l';al'uchia do No~~a .Sculwr:a d:a C:rndcluri:a de 
lllll:aiátub:J: !l dcitorcs. 

Nn pr~ccsso lia or:;an.izaç:io da llll'Sa, presidido 
]'l'lu JUIZ de p:tz mars votado, Chcru!Jim de 
1::uup:>s lJicudo, for:uu eleitos: prcsidcuto Luiz 

As clmnwdas niio se fizeram pelo livro da 
qualificação c list:~s supplomcntarcs, mas por 
uma certidão extra h ida da secretaria do governo 
JlOI' se haver extraviado o li\"ro o listas. No pri
meiro di:~ (;; de Agosto) compareceram :i i, a cba· 
mad:J ~~ votantes c;; na 2.a Na acta .de 6 de 
~\gosto, a da 3.• chamada, allo;.m-sc que um dos 
me~nrios o padre Costa Uodri:;-ues, f'ór:1 eleito 
para n mesa na conformidade d:r lei, c 11ào COil· 
viciado como se diz n:1 acta :mtcccdcntc (de ã de 
Ago~t-:,); c nessa occasiiio recolhera-se m:.is 
dnc:o cctlulas, total ãl! cm pnrocbia tfro impor
t;tutc. O mais correu com o Ulcsmo desprezo da 
lei, o curn um d~~CUJIJar:t~o, 11ue causa sin
"Uiar rep:aro. ~ 0 

.\ com missão propõe que não seja appro\'ada a 
nleir.iio desta pnrüchin, e se rccommorule ao go
Vtll'IÍO a rcsllonsa!Jilid:.do do d~legado de policia 
então cm exercício Vicente de Sampa:o Goe:;, quo 

... _ 

I 

........... 
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se constituiu presidente da mesn pnrochial, nssim 
como dos intttnlndos mesnrios, co-réus no mos· 
mode1ictt>. 

Eleir.ão sccundaria.-A clr.ição desto collcgio 
correu regularmente c por t.mto so-ncha no caso 

· do ser approvadn, relevnuo o vicio do haver sido 
• congre.~rudo c instnllado cm hora cxtrn-lcgal (art. 

ti9 d:1 le1 de :18&6), eliminada a votação·,la parocbia 
de Indaiatnba, por haver sido annnll:ul:l. 

Vota pio. 

Ccdulas 42. 

Voto~. 

Joiio Mondes de Almeida ..... , ... ,....... 32 
Antonio •ln Costn Pinto e Silv:~ .•.. ;..... 28 
Bariio do Pnr:~hytinga, ... -....... .... .. .. • 28 
Uariío de Piratiningn..................... 28 
1\I:moel Antonio Du:~rte do Azevedo...... 2~ 
José Alves dos Santos ..... : .. ; .. .. .. .. .. • 18 
1\fnrlim Fr.1ncisco Hibciro ele Andrnd:~...... :16 
Jo~é Doni!ncio do Andradn c Silva....... :12 
João dn Silv:t C.1rr1ío..................... 12 
1\lanocl .1\farcondcs do ~rourn o Costa....... 11 
Olcgario Herculano de Aquino c Castro.. 10 
Bernardo. Avelino Gn~ião Peixoto......... !l 
Darão Homem de :\Icllo.................. !J 
José .3Iaria Corroa de Sá c Dcncvidc~.... :! 
Dispo. do Marnnhão ............... ;...... :1 

Descontados 05 votos da pnrochia de Indaia· 
tuba, a votação fica nssim limitada: 

Cedulns 33. 

distribuídos pelos Ires eleitos. Os_nove votos IIUO 
faltam podiam influir no resultado da eleição 
(art. 82 § 2 das instrucções). · 

A acta nada r~:fere quanto,ns cedulas brancas 
ou incompletas, como cm outros Jogares nota, o 
IJUC deixa crer que não houve. 

A chamada fo1 feita, diz a neta, por uma cer
tidlio authenticn da IIUnlificaçlio de !876, oxtra
hida do livro da qualificaçlio a que se J'eCero o 
:m. :107 do decreto n. 2675 de 20 de Outubro 
do :1875, (erro) e on1 virtude de consulla Ceita ao 
presidente da previncia, • -cm cuja lista ou cer
tidão, constava de lista geral e supplementnr, 
assim como de uma pequma lista do nomes" que 
haviam sido omittidos na qualificaçlio, o man
dados iucluir pelo presidente da provincia,.ctc.• 

Esta declaração da mesn. cm 5 do As-oslo, faz 
suspeitar que a ausencia dos trc,; primc1ros j uizcs 

-de p:~z, niio foi um Cacto n11tural, como se diz na 
ncl:l tlo·2 de Agosto, niio havendo-se ·dado legal 
transmissão da respectiva jurisdicção, porcruanto 
a ser assim, na acta da1Jue11c dia so consignaria 
t:unbcm a entrega do livro da qualificaç;io c Jist:1s 
indispcnsnvcis Jlara a eleição, na conCormidado 
do 11rt. 22 das mstrucçõcs. 

A commissão não comprcbentle com que di· 
rcito O presidente da província de S.·l?IIUlO, si é 
verdade o que declara a acta, so julgou hnbili· 
tndo para mandar incluir nome:; omittidos pelas 
juntas municitlacs nas listas 11c qunlificaçlio. 

Sa primeira chamada não se fez expressamente 
mcnçao do numero das cedul:ís recolhidas, como 
determina o art. u~ das insti"UCÇÕcs, CnzcndO·SC 
tlio sómente da sc~undn, cm numero de cinco (5). 

Votos. A terceira chamada •JUC tc,·minou :is .H horns 
c ~5 minutos d:1 manhã, não se decl:~rou o nu-

23 mero das CJUO se recolheram nesse tlill, dcclar.:m
Hl do-se sómcnte a totalidade (~Oil. contra o dis
:1!1 posto naquelle mesmo artigo H~. 

Joiio lllcndcs de ,\Jmeiua ............... .. 
Antonio da Costa Pinto o Silva ........... . 
D.1riio de Pnrahytinga ................... . 
Dar-Jo do !'iratiHinga ••.••.•• : • .••.. , ••..• 
1\Iartim Francisco fliiJciro de Andrada .•..• 
.3Ianoel Antonio Duarto de Azevedo •...•• ;. 
Jo~é DoniCacio de Andrade e Silva ••.•••••. 

1!1 A apuração fez-se logo, que tcriuinou a con-
16 tagem da!' ccl1ulas, sem serem cmmnssadas, o 
15 sem preceder no serviço da apurnção :1 lista dos 

Joiío da Silva Carriío ................... .. 
lf1moel Marcondes do 3IouJ•a c Cost:a ••• , ..• 
Olcgnrio Ilerculnno de Aquino o Castro •. 
Bcrnnrdo Avelino G:~vilio l'eixoto •.•..•.•• 
Josó Alvos dos Santos ••...•....••••...•.• 

li~ nomes dos que não concorrcrnm ás cham:~das, 
12 contra a ordem cstabclecid:l no art. :110 d:1s 
10 mesmas instrut~;ões. 

!) No serviço da aJlUI":lçiO roi tnmbcm dcsprcznda 
!I n or•lem dctcrminnd:~ nc. art. 5. o d11s instrucções 
9 mandadas observnr.por nviso n. 417 de 30 do 
i Setembro de :1.868, porquanto comeMu a ~pu· 

Dnriío Homem de licllo .................. . 

i ração pel:~s cednlas especiaes. • · 
Não Coi escandalosa a npurnrão das ccdulas 

José 1\Iaria Corrêa de S:i o Ecncvidos •.•• 
Dispo do Muranhiío ...................... . 

XXVII. 

COLLEGIO DE C.\.1'1\".\RY 

Eli!it-rio primaria. l'<~rochin do S:mtissimo Sa· 
er:~mcnto do Patrocínio do S. João do Capivary 
do Daixo: 20 eleitores. 

No processo da organizaç.:ioda mcsn,quo se fez 
sob n )Jrcsidcncin do~. o juiz do pn:z:, no impedi· 
monto dos outros, não bouve a 11csl'javol regula· 
ridado. 

Compareceram 8 eleitores o a immedintos c na 
clciçiio dos mesarios n.1da bn a objectar . .li:1s niio 
ncoutcce outro tanto 11:1 eleição .dos SUlliJlt:utos, 
oiJOfllUauto cm vez de 22 votos, eucoutr:.rum-stl 
17, c 11ous eleitos com trcs \'ulos; portanto os ii 
rost:mtes podiam influir no resultado da elei!.'iio. 

O mesmo succedcu na olciriío dos substitutos do 
JIJ'csil1eutc, em vez do 2~ votos, eucoutra·se W 

nest.1 parochia. • 
Pelo que 1lcn relatado, é a commissão de pa· 

rcccr que a eleição desta parochia seja au
uullada. 

Parochia do Nossa Senhora Mãi dos IIomons de Porto ~'eliz: :1\l eleitores. • 
l~oi regular o processo da organização da mesa· 

nesta parochia, menos quanto ao sorteio . dos 
eleitos. Ni:o houve quanto aos mesnrios, ele modo 
que obtcnl1o os Ires primeiros . :12 votos nlio se 
sabll.quem occupou o primeiro Jogar, e que devin 
licnr de JlOSSe de uma das chaves do cofro onde 
dc\'em estar encerradas a urna o papeis couccr
neutes á cloiç;io. 

No sorteio dos supplcnt~:s a sot·te, como cu1 
outras parocbias sem necessidade, 11cu-se a co· 
incil1enci:J, do fic:~r n ordem precedentemente cs· 
tahclccida na npuração. E no dos substitutos do 
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Jlrcsidcntc, parece qnc aconteceu'o f!lC~~o ncnso, 
flOTCJUC não se s11be a ordem prmullvn. 

No proccs~o da cleiçiio a lei não roi melhor 
rcspcil..1d:J,IlOr IJIIIIDtO niio SC I!I!CI:II'Oll JJ:I 11~1..1 d~ 
6 de Agosto o numero !]~:; cedul11s rccolludns :1 
segunda chamnll:~, como se Jwvin rcilu na Jlrccc· 
llentc d:~ mesma soriC mie. roi :mnuncialla 11 ter· 
cdra ~!lanmtltl, procedendo-se 11 clla cm neto suc
cessivo apn:: a lrrmitWftW da SI'{(WIIÚI. 

A Jist.1 dos nomes c:.los 11 ue não !'0111 p~rcccrmn 
:is ch11mndas, contr11 11 ord.~m cs1111tclccidll no 
nrt. JJO das instl'llcções, roi l:ivrndn tlcr~oi:; d11 
apura~ão d11s cetlul:1~ :;"l!l'ni!S. 

Voto 
n:mocl 1\f:lrCOIHies eTc Jlfoura c Costa ...... ·-· 
Joaqni:n I:rn:JCio na malho •••••••.••.••••.. 
ll11riio do lnllaintuhn •• ; ........ ; ......... . 
JoniJuim S11hl11nha ~fll!'inho ............... . 
Chri~rinno Bcnctli!~to Otttmi ...•••••••••.••• 
Fr.:mr:isco Qniríno tios .S:IIltos ••••••.••••••• 
.llfanocl Ferraz de Campos Snllcs......... •• 
Amct·ico llrazilicns!l de Almeida ~léllo. • •••• 
João Tioyrir::i l1ir·atininga ...••••.•••••••••• 
Qnintino nor.:~ruvn ...................... . 
H11r:iu de Tl't•s llios •••.••••••.••••••••.•• 
"\ntoni'o Ca•·los llitdro de ,\ntfrada ........ 

:l • 
i 
i 
i 
J 
i 
1 'l'amiJem não se fer. -nn rórm11 ll:t lei o prévio 

cmmassamcnto das ccdulas lllll'a o sct'\'I~O da 
apurm:iío 11111', comqu:mto niio cscnnt11doso, niio 
roi inteÍI'11111CntC rcguJ:tr, lliiCIItO O IIUIIICI'O d:rs 
ccdul11s (:!!J;j) com J!J nomes cada uma, cm l!•mpo 
mui limitado. 

N:io compa1·eccu um eleitor dn paJ·ochia elo 
Porto Felir.. 

A commís~ll'o JII'OJlÕi! rJUt', 11 eleit;iío destii.Jllli'O· 
cbi:t seja llllnulladn, c ccusnJ'Illlo o proceder d11 
mcsn. 

Parochia de Nossn Senho1·a do Patrocínio de 
.llon te mór : 8 eleitores. 

Foi re;:-ul11r o pror·csso d:t Ol'g:miz:u;:io d:t mcs.1. 
No sortehYnão ~o snbc CJIIal f~JÍ a ordem primiti\'11 
dos eleitos, c como prouunc10u-sc a sor·tc. 

Pelo IJUC respeita no da clei~:io nota a com
missão: 

l. • Qne niio hoUI'O solmnnirlarlc religío~11,e nem 
dcclnrn-sc a razão dn r:~Irn (:u·t. lOi das instrnc
Çtiel<). 
~-"-que no :mnuncio p:u·a llfct·ccil·a ch:nn11da 

houve dcllcicncin, niio se fez cm alt11 \'oz (art. 107 
das in~truc1·Õt•s.) · 

3. 0-quc conll'll o disposto no 111'1. 5. 0 das in
strucr·õcs m:mdatlas obSCI'\':lr pelo n1·iso n. 417 
de :_10' de Setcmbm de i~llM, a ordem d11s :IJJUI'Il· 
çõtlS roi trocada, come~11ndo pd:ts especiac~. 

.. ~.o-que, comqn:mto niio ,;t>jn e~1·ant11dos:J 11 
apur:rç:io de !li cedul:ts dll oílo nonlf's e111l:1 nm11, 
o I!Spaço cm llllC ror11111 11Jlllrndlls podia ser monos 
curto. · 

E>tt>s desvio~, pus lo rruc niio g'l'lt\'I!S, niio d is
pens.1m a me,;:t de censura. Xão o!Jst.1nto 11 co:n
missio pt;opõo IJUe scj11 1ippro\':ld:t 11 clei~:ão desta 
Jl:lfOCh i:t, 

Elri,_.rio st·cumlaritz.-CIIIIlf'k1~cccJ·,,m 110 cullc
:;io 1111' hor:1 lc:;11i (!.1 hOI':tS rln uwnlriiJ 46 eleito
res, flll111111lu um d:t JlJrot:IJi:J de Porto Feliz, c 
foi n mesa elcil:t r.!gularmcnt•!. 

No scgu ndo d i:J, 7 de .Sctcmltr?, o colle;:-io reu
niu-se IIS 10 hOI'aS d:t lllllllhii, COJIII'11 O llllC dispõe 
o :•ri. 6!1 da lei n. :!87 tle lBW. 

A commissiio pmpõc qn1• se appl'fl\'C cst11 elei~ 
eão, l'limin~dos os \'O to.-; d·•s deitor•·s d:1.< du:t$ 
imroclri11S que for:rm :muullii.J:ls, os tfU:ICs ~e•·áo 
descontados ao:; cídadiios que os obtiveram. 

l'ola!'ào.

Cellui11S ~ll. 

Eliminados os votos dos ulllilorcs dllS duns pn
ruchi11s de Capiv.,ry {:!0), c dt! Porto l:f!!iz (18) 
llllllllll.:ulas, rJUC comparcccr:un ao collc;;io, Jica 
liiJ ui do o seguinte: 

Ccdul11s 8. 

\"o[OS 
::\l:mod llarcontlcs tle :\loura c Cosla. . • • • • • 8 
Jo:up1im fgn11ciu n:~uwlho.................. 8 
Bat·ao de hlda\':l!Uba ..... ·................. 8 
José Bnnif:tcio" ''" Andrall:t c Si h·:........... 8 
Olcg-ario Ucrcul:mo de Arfuino c Cn..;t1o... 8 
B:~r:io Houwm de llello................... 8 
Jo:ie tia Sil\·11 Ga1-riio .................... :. 8 
llartim F1·ancisco lliiJciro de .-\ndratla....... 8 
ll•·runr.Jo Avelino G11vi:io Peixoto . • • • • • • • . • 8 
Jo:uJuim S:dt111nlm :llat·inho................ ~ 
Chrbti::no llcn1•dicto O tum i............... ~ 
Ft·ancisco Qui ri no dus Snntos.............. I 
lf11nocl F•·r,·az rlc Campos Sallcs........... i 
Amcrif'o Urnziliun~c de AI mcidu llcllo.... • • • 1 
Jo:io 1'ihp·ic1í l'ir:rtinin~a................. i 
Quintino nocavnv:t ........... .-........... i 
Uariio I! c T1·cs • Hios....................... i 
Antonio Carlos Ilibciro d•l Antlrada.. • • • • • • :1 

XXYlll 

COLLEGIO Of: TJETY. 

Iflci!·ii<J priltlfl1'{tt. Xa p11rocl~!a d~ Santíssima 
Tnntladc de Trctc, que cont:1 :2 ... clertorcs, o pro
c:!sso da or~1tniz1t~ão dn mesa se fl'z, Sl.'gundo a 
rcspc,·til'.:l act11, rum rcg-ul:•ritl:~de. Jlfas. I(UIIIItll :10 
sorti!Ío, nesta parochía, cowo cm outras tem 
1H'Ont .. cidu, 11 111:1a uiio satisfez :10 preceito lcg:tl, 
d<!C nJ'ando >ómente :t ordem numer11l dcfinilivn 
1!111 lfllC liclll':llll cullocatlos os eleitos. 

Com l'el:~~:iio 110 processo c!eito1':1l houve o se
guinte: 

1." llnftn dl' solemnidatlc religiosa, sem expli
c:u;ües, 11 dt'Sill'ito du IIJ'l. lO~ dns instruc~õcs. 

:to ~ão se fez expressa mcnl,'iio do numero 
ll11S ccdulas rccolhí1las ;i :1.• clwmada, confol'lllo 
tlclct·minn o art. · Jl.~ d11s in~tt·urt!ÕCS; limiL1n· 
do-sc n mes11 a t'Xecnl:ll' liio stiuJctite o dispMto 
no m·t. UO, mt•JICÍilll:l utln o nlg-11rismo tot11l das 

Yutos ce1lul:ts rccolhi1las duf':llllc 11s u·es chllll1111las, o 
Jo::é Boníf1tcio de Antlr11d11 c Sih·a ..... -..... 41. IJUC n:io t; Jm,;f:llltl\ 1111 intcn~·iio tio Jcgisbdul', 
Olegnriu llcrculano tlé A•JUÍIIO c c~sti'O...... ~·~ ltUll IJIIÍZ rotlc:u· dn tod:~s as ;,:'lll'õlllti:ts o direito 
D71!':io Homem de )Jcllo ...... , . • . • • . . . . . . . . ~~ / tlo roto, · 
Juãu da Silv:• l::ti'I'Üu...................... :l:i :)." Uolkieuci:~ du 111llllllll'io Jl11l'll 11 lt~l'ct•iJ·a 
.\f111'1iw Fr:111ci:<ro Jli!Ji.'it··•tlc Autl1~1da....... ;)::! ! ch:uu:uJa, tJUC nàu ~c ft•z cm :tlta I'OZ (111'1, 107 das 
.llcru:trdo .-\\•cliuu (]a\'i~u l'cixutl•.......... :w i iustruc~uus). · 
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~.o Apuração um pouco cxagerarln,'cm quatro O serviço da npurn~iio precedeu ao l:Jnçnmcnto 
:i cinco horns, a saber: !!70 cedulas de vinte c cin· dos nomes dos cidadaos .quo não compareceram 
co nomes cada umn, por tanto ~OSO nomes cor· ás cbnmadns, o que não é permittido. · 
respondentes :í 13 por minu:o. Niio se fez em sejmr:ado o trabalho dn apuração 

N:io obsl:lnle, o p:>r niio serem graves ns irrc· dns duns eleições gcrul c especial, havendo, p:1ra 
gulnridndcs notadat:, a com missão Jlropõc que seja cad11 uma, acta CSJICCi:JI, allm de cvitnr a conrus:io, 

. approv:ula a eleição dcstn p:arochia. racil de aJlparccc•· c dar-se cm Ines casos; accrcs-
. ~ . ;,.· ccnrlo que o rompo !oi limit.'ldo p:1ra a apuração 

Eftot~to srcumlarm. Das ac~1~ ~este. col!e.,.•~ do ::!l:IG cedulns, embora umas tossem de IJUatro o 
niio consta que se pratica~sc urcoularld:adc ol-

1 
oulJ'as de· seis nomes. ., · 

guma. • • 1• 1 ·1'- N:io oiJst:anle, censurnd:J a mcsn, a commissiio 
A commissno propoc que a respcc JVa c cJ.uQ_ propuc a llJJJll'ovaç.:io da clciçüo desta parochin. 

seja aJlpt·ovalln. l':•rodJia de S. l'cdro: 8 eleitores. 
Volatão. Nenhuma irrcgul:n·idDdc se notn no processo 

da orgnniza~lio da mcso. Ainda nesta parochin, 
Ccdulns 2:i. dou-se, como na prcccdontc, o facto do haver a 

sorte mantido a orilcm Jlreccdcnrc da npuraçiio. Votos 
~fortim Frnncisco Ribeiro de Andrada... 2-i 
José Bonlfacio de •\ndrndn c Silva ........... , 2~ 
João da Sih·a Carrão..... .. .. • .. . .. .. • • • .. 2~ 
Olcgarío Ucrcu.J:ano du .!\tJu!n.o c CrJstro... ~~ 
ncrnnrdo Avclmo G:wwo 1 c1.xoto......... --i 
Mnnocllf:•rcondcs.dc ~(oura c Costa........ ~i 

Niio compareceu um eleitor. 

XXIX 

COLLF.GIO DA CO:\'STITUIIjÂO 

Eleir.1io primaria.-Parochin da Santo Antonio 
da Constituição, vulgo Piracicalxt: 38. eleitores. 

Siio hou\"c ir•·egularidadc, segundo a respe· 
cli\•a act.,, no processo da org:mizaçiio da mesa. 
. So flrocesso da cleiçiio houve o seguinte: 

t.• Falta da solcmnidndo religiosa, sem cxpli • 
cnçlio da causa poriJUC .deixou-se de cumprir 
este dever (art. !O~ das ms.truc!;õe~). . 

:!.• Niio se ollscr\"OU 3 lei no art. IH. das Jll· 
slrucçõe:;, IJUil exige express:~ mcn~lio da~ cc
doias recolhidas á 3.• chamada, niio sendo sunl· 
eicnto n declaração do lOtlll UI) toda:; (arl. H 0), 
que aliás fez-se dcjluis de lançada a list:a dos 
nomes dos cidadãos ctuc niio com{larccarnm, :alie· 
rando-sc assim n ordem estabelecida un lei, cm· 
boro na mesma ac:a. 

3.0 Dellciencia no annuncio p;n-a a 3.• cha· 
mad:a, que se não fez cm ·alta voz (ar!. :107 das 
instruc.·ues). 

~.o No sor;iço da :•Jllll"llçiio houve reprclum· 
sivcl cxagcra•:ào. · 

Sendo esta irrcgularid:~dc o unico dcreito gra\'C 
dc,;ln clciriio; accrcsccntlo quo nenhuma rei' I:•· 
uJ:•çi•o houve, n commis~iío prOi•ÕIHJUC,. censu· 
rada a mesa, :;cja aJlpro\':Jda n clci(;ÜO desta Jl:l· 
rochin. 

l'arod1ia de Santa ll:~rb:ara : G t•lcitor~s. 
Nesla parochi:a, segundo :a :1ctn, a organiza~iio 

da mcsn fez-se com regularidade, c ainda rom 
rclnr.iio no sorteio dos SUIIJI!I!ntcs o substitutos, 
em "que tleu-sc a coinchlenci:J de rCJlr~:scnt:Jr 

No da eleição houve o seguinte: • 
L • I~nlt.1 ela solemnidadc rcligioS:J, niio ex· 

plic11dn 11 cnu,;a : · 
2.• Niiô se fez mcn~iio do numero das ccdu· · 

las recebidas na 3. • cluunadn (art. :11~ das in • · 
st•·nc~õcs), não sendo suficiente a decl:~rnçiio do 
total das chamadas (urt. HO) ; 

3. o Dellcicncia uo :mnuncio par:a a terceira 
cbam:ada, que niio se rcz cm alia voz (:art. 107 
dns instrucções). • 

O scrvir.o da :apuração ftz-sc conjunctamenlo 
com o das eleições gCJ'ac:o:, c cm tempo limitado, 
não obst:mtc ser reduzido o numero dos eleitores. 

A commis~ão pro1Kíc que; ccnsurndn a mesa, 
sejn approvadn a elei~iio desta paroc!lia. · 

Eleit.1io sccu11dttri~.-Esto collcgio, nas duns 
reuniões CIUI! te\·c, congrcgeu-sc em hor:J cxtra
lct;;il, ns 10 dn m:mh;,, contro o di~posto no ar· 
ligo 6!1 da loi rcgul:amcnt:•r de ls.i6; c posto <JUC 
houvesse a solcmnilla•lu rcligios:J, roi c lia dos· 
empenhada fcir.1 da orbitn le;ml (art. 72 da lei 
l'Cfcritlnl: Jlorqu:~nto antccoJcu :i l'crilic:~çiio dos 
poderes dos e lei tores. · 

Exclusive estas du:~s irregularidades, outra niio 
se notou, c por isso :1 commissiio, ccnsurad:J n 
meS:J, J•ropüo que seja apJ>ro\'adn esta eleição. 

Votapio. 

Cl'dulas iiO. 

Votos 
Antonio uu Custn Pinto e Silva............ ~3 
flariio de Pólr:thyling-:a.............. ... .. ~3 
B:mio de Pil'ntiningn..................... ~ 
Ji•iio ~fendes de Almeida.. • • .. • • .. • .. .. • • . ~3 
José AI vcs dos San to~. . . . • . . • • • • • . • .. .. • • • 43 
)[,.noel Antonio Du:arte de Azovcdo....... U 
.llnrtim . Francisco lliLeiJ'O uc Ant.l•·ad:a..... 7 
Jos~ llonifacio- tio Andratla c Silva......... 7 
Juiio tla Silv:1 C:lrr:io.............. .. . . • • • 7 
Oleg:•rio llcl'culnno li<! Aquino c C:.suo;.. 7 
.Mano I!! l\larconJes de .llo11ra c Costa... . • • • 7 
llcrnnrdo .o\.l'clino G:a\'ião Peixoto......... 7 

a sorto n ordem anterior d:• IIJIUI':IçiiO. . 
:X o prucc~so da. cleiçiio, faltou cm 11rimciro 

lo,.:ar a solemnid:atlc religiosa, liio J'ecommcndada 
por lei, st•m se cxplirna· :a causa do r:acto. 

Jose! ll:lria Corrc):J de S:í c Doncvidcs .•.••• 

o scn·fr.o do recolhimento dns ecdulns fez-se 
com rcg-ui:•rid:ulc, nws a OJ'tlem c~tabclccid:J no 
arl. JlO d:as instrucções fu! allcrutl:•, ~~!llbora ua 
mesma act:•. Nesln Jlaroclua o aunuucw p:~r11 :1 
terceira chamada uão sal.tiu da OJ'!Jita legal. 

Xão COillfl:lrcc.•ram 2 eleitores. 

XXX. 

COLL&GIO DE S. nOQlJE 

J::lt•it'liO JII'Í/1111/'Ül.-P:Il'OChia de S. Jlt>IIUC; 11 
o lei toi:C>. 
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Foi regular a organização da mesa, segundo n 
re~{teclivn acta. 

l'lo ·processo da elcir.ão houve li f:•ltn. da solem
nidadc religios:t; dcliêiencia no annuncio dn ter
ceira chamada, que se não fez cm alta voz; al
gum nlropello no recolhimento d:ls cedulns, 
assim como no ser1•iro d:r :~purMiio, CJUC disfar!:a 
um pouco o numero Iímit..1d0 • dos eleitores. A 
mc5."1 ó ccnsuravcl por este procedimento. 
Nã~ obstante, a commiss:lo JlrtiJIÜC cjuc scj;t 

llpprovada n l'leiçfio dcst.1 parorhia. 
1'arochin de Nossa Senhora da Penha de Arn

rarigu:unn: 4- eleitores. 
• No processo da o1·ganiza~~o da mc~a houve 
írregularhi:Hic. Comparecendo trcs eleitores, 
faltun o unico SUJIJllcnlc, por se achar ausente. 
Essa falta niio fui preenchida por um supplcnte 
do juiz de p:1z, ou nn nuscncin por um cidadão 
elegível residente nn (Jarochia, na conformidnde 
da lei. Esta falta podia llltcrnr o re~ullado da 
elciçilo em caso mu1 rcmoto,cm conscctucncia das 
rotuçücs dos mes.1ríos (-i-1-::!-2), CJUC forçotl 
o sorteio, que nli:ís uiio foi lançado na arta, como 
:1 lei requer, isto é, n acta foi l11:;o rC!Ii:;iua com 
11 ordem numeral, Jlroducto do sorteio. 

Na eleição dos supplcntcs, a apu1·:.ção den cm 
resultado tres eleitos ( 3-2-1 ) c niio se re· 
formou n eleição, como J:Í se havia prlllíc:ndo com 
os me~nrios. 

No processo dn eleição bou,·c: 
f. 0-[•'alt."l da solcmuídaúc religiosa, sendo para 

cstr:mhnrn'prc~cnça do parocho eleitor c membro 
da mesa, nll matriz, funccion:mc!o como n~csario 
desde o dias de .\gosto :J!é nnnl. ' 

~.0-Deflciencí:• no llnnuncío cl:t tercei r:~ cb:J
Ul:Jda, que não foi feilo cm :lira Yoz. 

3.0-Algum nlropc!lo no servira da npurnçiio. 
Não ltnvcndo funccionndo os' SUllPlcntcs, o 

nem dando-se má fé, n commis~ão rcle1•a estas 
irrcgul.,ricladcs c propõe que sllja npprovada li 
clciç5o dcsi:J parocbin. 

Parochia de Nossa Sonhora do .:l!ontscmll dll 
Cutia : J::? eleitores. 

A organização da mesa foi regular, menos 
quanto ao modo porque est:i rclat:•do o sorteio; 
o hístorico é incompleto,. c púde nbrír 11 pori:J ia 
mnílos abusos. 

No proce,;so dn cleiç5o houve a fnltll de solcm
nidadc rrligiosa, tmato por lei recommcndada, 
ig-noJ~Jnc!o-sc li c:IUsn; c deticicncin no annuncio 
dll terceira chamndll, quo não foi feito em alt:J 
voz como se exige. 

Niio obst.1n1c estas irre~ul11ridadcs, li commis
s1io pr<?püe que seja approVlldn a olcí~1io desta 
Jmroclua. 

Parocbi:J de Sant'Anna do Parn~by!J:J: 8 cleí; 
tores. 

Ncnhumn irregularid:~do ltouve na organiz:J
çlio da mesa, menos quanto ao modo por que se 
acha na actn rolatado o sorteio. 

No processo da clcit·iio houve : · 
:1.. • Flllla da sulemnidmlo religiosa, sem cx

pJic.,r:iio da c a US:l. 
~. • Deflclenci:J no annuucío dll terceira clw

m:•d:r, que uiio se fa. cm alta voz, como a lei 
prescnJVc, o, o IJUC é HOtavol, uutcs dtJ terminada 
:1 scgao111d11; lfUe coutinuou no dia ~c:;ulule cm 
que se pl'occc!eu :i terceira. 

mero d:~s ccdulas recolhidas durante a terceira 
cbnmadn. 

6..• A apur:u;ão exagerada das·ccdulas duran· 
te um limitado espa(;o de tempo, nfio obstnnlc 
:;cr pequeno (155) o numero do codulas, c Iam· 
bom limitado o dos cléitorcs. 

A votação obrigou ao sorteio, tanto cm rctn
ção aos clcilores çomo aos immclliliiOs. os·pri
meiros .contaVllm !1:! votos, os segundos 87. 

Não se . fez separndllmente a:~ apuraeõcs · tllls 
eleições gcl':ll c espcci:•l, mas nn mesma reunião 
d11 111cSll c sem neta pcculinr. 

Ilou \"C ncstr. elcíçiio um íncidcnto ele qoc resul
tou um protesto, c dous contr:~(lrotcslos. 

Depois tlc contadns c emmnssndas ns ccdulas, á 
a. • Chllmada, diz a mesa • foi por um indivíduo 
conhochlo por Snl,ino José do Araujo, deste mu· 
nícittio, lunçllclo n:. urna um rnasso do ccdul:rs 
cm numero de i!l, CJUC foi immcdlntllmentc re· 
tir:~do. • . 

Niio obstante, a mcs.1 por C.1lllcln, apurou cm 
sep:trndo essas ccdulns, que portoncinm ús duns 
clcíc;ücs n que se procedia. 

Dous cidadãos dn parochia protcstnt·am contra 
esta dclíberllrão da mesa, .sustent;mdo quo. o nu
mero das ccdulas era ma1or c se havinm conrun
díúo com 11s que se esl:lvam contando c emrnns· 
sando. 

Outros dons cidadãos votnntcs dn parochíll . 
contrllprotcstarnm, o o mesmo fez a mesa, asse· 
g::rando que não llou\"O confusfiCI de ccdulas, e 
niio Jlassnrnm do numero jú citado, c llliDndo· 
fo;;sem apnrndns nll uma gorai não allcrariam n 
lista dos \"Oilldos. 

A comrnís~iio approvn o proccdím!'nlo da mes:t, 
c propõe CJUO :;o rccommcndc ao govorno a rcs· 
ponsal.tilidado do liUlor do delicio. 

Do todo o ex pendido se vü IJUC cst.1 oleic;5o 
pelas irregularidades qull se prnlicaram, mnximc 
a conccrncnl!l á 3.• chamncl11, feii:Jiogo após a 
segunda niio pódc ser npprovada, e assim o !Iro
põe a commissão. 

Eltír1io secunálwia.- O collcgio reuniu-se no 
tliaG de Setembro cm hora extrn-lcgnl (:lO) c outro 
tlinto succcdcu no dia 7. Foi esta :1 nnica irre· 
gu/aridnt.!c praticndn nesta eleição (!e1 de i8Hi, 
art. 6!1). 

Niio I!OU\'C por molesti:J do parocho n solcmni
d:~de religiosa. 

A commissiio propõe a upprovaç5o dcst.1 clcí~;ão, 
scparanclo-se dn npuraç5o geral os votos da pa
rocllia de Sant'Auna dn 1>arn:~hyba (7). 

Vota.r1io. 

Cctlulas 3~. 
Votos 

João :Uondcs de AI moida. . . . • . • • • • . • . • • . • • 35. 
Antonio da Cosl:t Pinto c Silva............ 31. 
l\l:mocl Antonio Duarte de .Azevedo........ ~8 
llar~o de Piratinjn:;-:1...... •.. • • . • . • • . . • • • . 2:! 
Jose Alves dos Snnlos.................... :19 
llar~o do Parllhytin::-n.................... J!l 
B11tiio Homem de .:llcllo. . . • . • • . . • • • • . • • . . • ia 
llernurdo An:liuo Gavião l'cixoto.......... 6 
Ulc:;:•rio llcrculano elo AI)Uiuo o Castro.... G 
:.\l:moel l\larconcles t!e !!loura e Costa... . . • • ti 
.:llartim Frllncísco l:libciro de Andr11da...... ti 
José J.lonifacio de Andr:ldll c Silvll......... ti 3.• Omissiio no cumprimento do 111"1. iH das 

inslruc~ucs, qu:•ntu :i .cxpr~:::sa men~:ão elo nu- .Joiio da Silva C:arrão •.•••.••....•.• : • . ·••• • 6 

~ 

•. 

' 
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Niio compnrecen um eleitor, dn parochia de 
Sant'.Anna da l'arnahybn. 

A votação liqnida, desconlndos os 'I'Otos da 
p:~rochin de SanL'Anna dn Parnabyba (7) dá o 
resultado· seguinte: 

declaróu cm eadn acta o numero d:1s cedulns npu· 
radas, como prescreve o art. H4 das inslruc(ões. 
-A mesa não cumpriu o seu dever. 

Ccdnlas 30. 

Estas· irregularidades podem ser relevadas, o 
por isso a commisslio propilc que a eleição desta 
pnrocbia seja approvnda. · 

Votos 
Jo:1o Mendes de Almeida.................. 'J.7 
Antonio dn Costa Pinto c Silva............ 2~ 
rrrnnocl Antonio JJunrtc de Azevedo........ 21· 
Dariio llomem do .Mello..... • . . • .. • • .. . • . • • iii 
BnrJo de Piratiningn........... .... • .. .. • • !5 
José Alves dos Snnlos....... . .. • .. .. . .. .. .. :l2 
Bar5o do Paruhytin:;-a..................... i2 
Bernardo Avelino Gavião Peixoto.......... 6 

"Eieipio secundaria.-Comcluanto n rcuni5"o do 
collcgto o sua inslnllaçiio se nzesse cm !10ra illcgal 
(10) contra o disposto no art. G9 dn lei de :I.Sili, 
correu regularmente a clel~:iio. l'lno houve por 
falia de pnroclro n soleinnldade religiosa. 

4 pommlsslio propõe qno scj:t approvad:t esta 
elet!::IO. 

Vota[iro. 
Codulas 2~. 

Olegarío Herculano do Aquino o Castro.. • • • 6 
1\fanoel Marcondes do ~roura c Costa....... 6 
j\[artior Fra'ncisco llibeiro do Andrada...... G 
José Donif.1cio de Andrada o Sil vn.. • • • . • • • li 
João da Sih·a C:rrriio.. .. • .. .. .. • .. .. .. .. . • 6 

XX.'{I 

COLLEGIO DE U~A 

Bleiçiio primaria.- A flllrochia de Noss:i Se· 
nhorn dns DõrllS de Una, conta :1~ elcilores. 

No processo !la organização da mcs:r uiio lrou\'C 
:t indispensavcl regularidade. Faltou a forma
lidade do sorteio, tanto nn eleição dos inos:rríos 
como na dos supplcntes, comquanto na dos pri· 
melros nenhum J!rejuizo causasse com rcl:rçiio 
30 :trt. :108 das instruc~;ões no que respeita. a 
g11arda das chaves do corre da umn c pape1s, 
por i~so que o.empnto deu-se sômente entre o 
segundo o terceiro votados. 

Un fnlta n:1 somma dos voto,; da eleiç;io dos 
supplcntcs (~). c na do prcsi<lente (:l) quo ·pode 
resultar de listas incomplet:as, o que devcr:a ser 
declarado nn ncL1 respectiva. 

l'clo que respeil:l ao processo da olci!"iio houve 
o seguinte: 

L o FnU., da solcmnidadç ft)ligios:I som ex-
plíc:r~:.õcs. . 

~-· Dcllciencia no :mnuncio da tcrcoirn cha· 
mad:r, que niio roi Culto cm a/la Do.: (art. i07 das 
inSli'IIC("ÕCS). 
· 3. o Não se tez a expressa mcnç1io do total ~~~s 
cedulas rcccbidns nas tres ch:unadns, como ex1ge 
o nrt •. uo das instrucÇões. _ 

~:o Alguma oxagernçiio no servi(.'O ela apu
ráç;io das ccdulas, IJUC se fez cm poucas horas. 

N1io obstante estas irregularidades, o, ccnsu
rnda n mcslí, propõe a commissiio que seja niJpro· 
vadn a oloi~iío desta paror-bia, · 

Parocbia de Nossa Senhora dn Piedade: !2 
eleitores. 

Yotos. 
JJnr5o de Piratinin,:ra................. .... • . 2-í 
Antonio dn Cost.1 Pinto c Silvn............. 20 
llnrlio de Pnralrytinga.......... .. • .. • .. .. • 20 
Jo5o lfendes do Almeida....... . • • • • • • • • • • . 20 
José A"lves dos Santos..................... 20 
lllanoel J\ntonio Duarte de Azevedo.. • • • • • • 20 
Joiío da Silva C:trriico...................... ~ 
José Donitacio de A drnda " Silva..... • • • • i 
lf:~noel !farcondes de 3fonra c Cosia........ ~ 
Bcru:trdo Avelino Gnvilío Peixoto.......... 4 
Martim Francisco nibeiro do Andrada...... 4 
Olegario llcreuhmo do Aquino o Castro. • • • • 4 

Niio comparcc~rnm dons eleitores. 

XX.'ill 

COLLEGIO DE SOROCABA 

Eleir,io primaria.-A paroehia de Noss:I Se· 
nbora·d:~ l'onto de Soroenba, contn ai eleitores. 

No processo· da org3nisn'=iio da mesn, segundo 
n rcspectivn neta, niío encontrou a commisslío 
irregularidade alguma, cau,::mdo nlgum reparo 
<,JUe õ sortt)iO nos em pares correspondesse sempre 
a ordem primitiva da apurnçiio. 

Niio :~contecen outro tanto no processo dn eleição. 
Terminando n terceira clurmada, depois de con
tadas c cmmassadns as ccdulas que montarnm 
á 7:!5,"dcu-se o seguinte Cacto, que é relatado n3 
nct.1 por ('Stll fórmn: 

• Nesta acto roi nprcscntada nmn petl~iío :rs
signadn por Antonio Joaquim Droxado e pelo 
ai•rcsentantc Jonquim Loureiro de Almeid:r Pons, 
que :1 mesa. niio attcnd~u por unzmimhl:Jdc, e 
nem dclla tomou conhcctmcnto, porque o apre
scnt:mtc retirou-:. immedinlnmento da mcs3, e 
por esse motil·o deixa de ser transcripto o seu 
contexto na presento :~ctn. • . 

A organizaç.V:o d:t mesa rcz-so regularmente, 
menos com relação no sorteio, que se diz feito, 
sem relarar-se a ordem primitiva, o que niio L:rsta. 

No processo dn clci~iio deu-se o srguintc: 
L o Falla da solcmnid:tdc rcligiosn sem ex-

plicações. . . . . 
·~ ~ DeficJCnem no nnnunctO Jl:U'a 3 (CfCCir:l 

chnmada, que devia ser feito em alta vo: (arl. !07 
das instrucções). 

Este procedimento foi muito irregular, ).lOis 
sendo o pcticíonario cidadiio votante ou elogn·el 
n:t p:r.rocbi3, o que 11 mesa ni•o contesta, !!Ç,m que 

. fundanH·nto a, mesmn rcpelle sua pctu;ar1 por 
unanimidndc de votos sem antes tomar della co
nhecimento~ -o sou dever crn exnminar o nllegndo 
na pctiç.'io, dcferin:!o ou niio, o em qualquer dos 
casos f:~zendo tr:mscrl!Ver o seu contcxt~. e niio 
tlo5l'lllp:~r-se dn fnltn do cumprin1ento de:;to 
dever, porque o apresentante retirou-se, lev_~~nllo 
:1 P"tit·iio depois do j:\ ella :;c :rch:rrcm poder. da 
llltJS:l. 

3. o Algum at.ropello no ~Cl"\'ic:o d.'! :tpu~çio 
que posto que fosse feito em dous dws, nao se 

A mesa que h:wia termin:rdo :is 2 lrorns da 
tarde a 3. • chamadn, passou Jogo 30 sci"Viço da 
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apuração, apartando-se da ordem proscripta no 
:n·t. UO das instruc~õcs, ~rctcrindo a lista dos 
nomes elos voll•ntcs que dciXllf'dlll de corn(mro-

. rCI' :í 3.• cham:~da; lista que foi Ceita dcpo:s .de 
armradas i7 ceduJas A'Cl'ncs. Esta iuvcrsiio e 
inaclmissivcf. po•· (Jllnnt'' pódc dar log11r a g•·r.vcs 
:tlmsos. sendo t•ssc <~CIO o complcmcn to dall•rccirn 
ehnnmcfn. O passar-se lo;:-o 110 serviço da apura· 
.c·ão p•ídc inutilisar umJ dns g1mwtias que a l~i. 
dou ao \''ltnnhl rct:.rdntal'io, ~~ :.1 c ~ do art. :107 
da~ instrucções, f:.zendu·o 11erdcr do todo ~·cus 
esror~o~ 1111ra dar sc11 \'O to. 

sidcntc d:. mcsn, diz n lei, annunciar:i este diu o 
a hora, cm alia ''oz, Jogo que for cmcorrada a 
~.· charu:ltla. • 

As pal:~vrns dll acta do ti de Agosto s:io :t!; se
guinlt!S : • l,evnntou ··o presidente li sessão c 
con\'idou os mais mcm!Jros da mesa, pnr:. se 
reunirem ás horas clctorminndns, 11 flm de con
timmrcm os tmlllllhos, correndo tud·J sem incí· 
dente nlgum c na melhor ordem. • · 

No scr\'i~u da :wurnr~o a lei nlio foi :.inda 
obscrva1l:•. ·Nas ccllulas "ela •eleição gcl'31 o trn· 
lwlho se fez regul.,rmontc cm ~ dias ( 17-:i!iia
:28:2-171) tratando-se de 2:.1 nomes cm cada listn, 
cm r:u;i.o do tc•·ro. · 

No din 6 de Agosto, terminou n 3.• chnmailn 
:is H hor·as, rcccbendo·so :.17 ccclulns; o niío se 
cumpriu o disposto no :.rt. UO das inslruc~'ües, 
com rC!Ia•:iío no numero tollll das ccdulas, re· 
colhida~ durn11tc ns trcs chamllila:~, contagem c 
cmmnssamcnto das nu:sm:•s ccdulas. 

O servir.o da ar•nr·at•iio (e?.·Se logo nesse tlin, 
comcç:mclo o trnbnlhÓ :ís H •• horas dn ma
nhã: foram niio sei apurnú:.s :!OS cedulns, m11s 
lodos os tmhnlbos ulteriores do processo clei
tm·nl. 

· lias Jo~o qno iwssou·sc ao tr·nlmlho das c~ec· 
ci1•es. a mc~:1 niío mostrou n mesma disposi!,'IIO. 
Termin:u.la no dia 11 de Agosto n 1 hor:1 ci:J tarde a 
a1mr·:u~iio das lll'imeiras, tratoli·Sc das cleic:iics 
CSJli.'CiÍws, c:rjas listas comprclwnllinrn n total i·. 
dadn doe; eleitores da flarochia ( :J1 norní's ): 

No espa~o du tempo •lecorri•fo ele 1 bnra ás 
4 npnr11r:un logo :!O~ lisl:•s C<flcdnc~, c 1u'ode·sc 
ainda, 1:ontrn n orc.lcru estnlwlccicln nn lei, flrepa-
1'111' a.~ Ji<las ger·al c eslli!CÍIJI c! as elei('ws :::er:~es, 
em c1ue o ~ecrctnr:o da mesa, n:ltUrlllmcntc esLwa 
occup:ulo. 

N:io obstante a commissiio propõe: que, ccn. 
surnd1111. mcsn, sej11 appr.>vnda li eleição desta pa
rochin. 

E~s:r,; :!02 ccdulns continlwm G.SG8 nomes. isto 
é, m:.is elo que n maiot' d:1s nput·nc;õ••s das cedulas 
f[CI'IJCS (282) CJUC COrJ'I!SpOndcm n 6.~86, COffi IJIIC 
dispenc.lcn-so n numc1·o c.lll horas de um dia 
aprlic:~do a c~sc $t•rviço. 

No 1Ji:1 immctli:•to a·m•·arnm-sc :181 re•lulas c 
no ullimo do pr·ocessr•' eleitoral ao meio dia H::!, 
o que rdativ:imcute é m~ior· csror!,"o. 

A lei niio roi couvenicntementc observada cm 
pontos importantes CJUC interessam á ~:unnli:1 e 
liiJcrd11dc elo \'olo, c por· i<so o pr·occdimento d11 
mesa ti cli;wo de srH'l'l'O reparo; niio obstante 
ptíc.lc·sc t·clcva•·; c portanto a conuniss~o (IP'Opõe 
que scj.1 apprll\'a•la :1 clei~,;io desta parochw. 

A pai'Ochia de Xo,:s:1 Senhora Jns Dores de 
Gnmpu Lar.tro d:í !O clcitorc;;. 

A or,trlmizn•·:io da mr.sa fez-se com regulari
dade, s··~undÔ 11 r•·,;pccti\•a :.et;1, menos qrwnto 
ao ::ot·teio, de 'IIIC n m:l:. n~scg-ur·•• >IUH ~c fez uso 
após :t dciçiio tios suf.rstilutos do 1•r•1sidtml•!, nws 
não clccl:.r.r cm ({'lO ordem nu mm·•• I 11car:rm, snlvo 
se a sort~ l~!spcrlorl 11 ordem j:í esta!Jelllc;ida dll 
apura~.::iu, mas aiudn ncslc e<1so devi:• consignar· 
se o f:•cto 1111 ac:t11. 

O sorteio é 1111111 ~:":tr:mtia importnntc p~ra a 
clekiío, \'Íslo que iniPI'<'SSa 11 gum·dn da.; chaves 
elo éofrc da urna, por· is>o tlliC 1111111 de\'CI'iÍ ser 
coufincla a11 uwsnr·ío nwis \'ola•lo e ontJ',1 ao menos. 
A prt•teric;iío dessa formalitl:•de viela gl'llv••mcutt:~ 
;í clt~i•.~ .. o ( art. 108 d;u; instruc~õ~s no terceiro 
período). 

Niio I••i•lc •• commrss:.o asscg'urn•· o nwsmo 
juizo com rcln!;ão :11> prucess•l da elt.'i{'ãO. X:io foi 
:mnuuci:u:ln como c\igc 11 lei (:11'1. lfli das in· 
l'lrucçõcs), :1 l••rccir·:r c ulliuw clramnda, com 
1111:111111 Se dig-:1 IIII <JC!:J do dia fi I)~· .\g'OSiu, IJUC;! 
css:r a neta t!n :1.• chamada c :tpur;wão dos \'olt:s 
pnra eleitores. • 

JlaS 11 \'eJ'tlaJ;• ,: '!li C 11:1 :!C I:\ 1!0 :J ÚO lllC>lliO 
nwz, mio ~o uora :'l'lllclhanJ, cun\'ill• <•O.i Yoi:llllcs, 
cl"ro o explicito como o Ic:;islauor quct·. •O pt·c-

Elcit:tio arcltlltftii'Ül.- O. coJJc::io raunin-sc rm 
din c lior11 legacs, c tanto 11. cleiç:io ela m::sa, co
mo a e~pr•einl secnndarill, correu regularmente. 

Vuta;ão. 

Ccdulns M •. 

Votos 

~' 
~~ 

José nonifacio de Andr111ln c Sih·a ••••.•••• 
lfnnocllfaJ·coc.dcs de lfoura c Gostn ..••••• 
.Mnt·tim Francisco nibciro do Antlradn .••••• 
OJ:g:u•io.J.Icrcn~nn~ de .\c1nino c Castro ••••• 

43 

l01ro da :srlvn C:Jrrno .................... . 
Bnr;io llomcril de llcllo .................. . 
llerna•·llo A\'elino Gn\•ião Peixoto ........ . 

42 
3~ 
27 
26 

/l:.rão dos Trl's Wos ..................... . 
Hnriio de~ Indnrntulw .•••••.....••.••.• ,.. 

F:1llnrnm dous eleitores. ' · · 

XXXIII 

COI.LECIO DE T.~TUIIY 

3 
1 

Eleição primar:a.-Pnrodlin de Noss.1 Se11horn 
da t:oucci;:io de 'fatuhy: :.10 eleitores. 

Xo pruecs:<o •ln or~IIIIÍ7.1l~'iio dn mesn dou-~c o 
:;t•gninll!: o neto foi pt·,•sitlítlo .pelo sc;:uilllojuiz 
OC (1117.. IIII faJin dO Jll'ÍIIlCÍI'O, SCIII CXjJiirnr•SC 11 
rar.:lo des~a ausencin. · 

Colllfl:ll't'ecr·nm 1111ra o neto JG cl~itores c 4 
irumcc.lialo,;, fl'itn :r eleição dos mesal'ios, o.r·o
~ult:ldO produziu :.17 votos com :1 redulnsJmrncas. 
Os IJIWtr·o mnis YO!l•d.:.s obli\'cram cada um 7, c 
o sor·tcio conservou-os n:~ otdcm já cstabel'!cidn 
nn IIJIUI':J~iio. 

N:• olci•;ão dos supplcntcs o r·csullado foi dif· 
ferente; cm ""z de :!7 voto:<, IIJIJllll'erc•·um 36 in· 
chtsiV•! quatro Ct•tl ulns lmmc;r:;, Dos tJlWtro m:tis 
vot::dos dóus ohti\·cJ':Illl oito \'otos cad:l um, c 
outros dous, c:ula um :<eis \'f)Jos. ~:io houve 
SOI'It'ÍO, O IJUC lllln•z não Jli'Cjudie;ISSC 11 rc:.:ula· 
ri•f:ule d:t l'!ei~'5o, si nenhum SIIJIJIIcntc fqnecio
Jwsse dur:mto o St'r\'ÍÇJ clcilornl, o IJUO infcli7.· 
IIIIJII!e :ICOH!(ICCU. 

A' t!leit;;io t!o prcsidcnle. como :í dos suLsti· 
tutus coururrcrillll 'luiul:c eleitores, e niio :lfi: 
mns nn elci(;ãu do primeiro o numero dos vo:os 

'-< • 
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foi da i6,inclusiva tras ccdulas b1·ancus; e nn dos 
sub~tiiUtos niio houve cetl ulas bran1~as a o rcsu!
l.1do apresentou :Jü votos. Os ciúadiios mais YO
Iados obtiveram cada um :lO voto~. a o ~orteio 
:tltc.•J'IJU a ordem Jll'imitiva csta!Jclecida peln :1pt1· 
raçiio. 

Estns irregnlnrillarles niio abonam o respeito á 
lei, roru que actos desta c~J•ecic devem ser pra
ticados. 

No processo da clciç:ío a lei não foi melhor 
obscn·ada, c a commissao notou : 

:l. • Que o annuncio para a tercl?ira chama1la 
não ~a :•clw da accurd•> com o disposto no :•rt.!Oi 
das inst•·uet;üe.;; IJUC positivamente oxige rruc 
se f:•ça em cu: alta, o IJUC se deve tlcclaral' 
nn nctn .. 

:2." Ql10 a :lJilll':u~:io se f~z iuvcrtenclu·sc n o r· 
dcrn e.~tnLelecitla "no avi~o 11. ~li de :JO de Se· 
t1•m!J~O de i8ti8 art. ~; .couwt;ou pelas cctlul:os 
CSJICCIOCS, IJUando dc\'Crll ser peJ:•:J geracS. 

:J.u Quo no ser\'i~o da apuração !JOU\'e niío !'IÍ 
exngcrat;ão mas grande ''!ropcllo, por quautcJ 
em !JUalro horas (ria.~ !O :ts ::!) apur:u·am-,:c :218 
ceelulas esr;edac.< de :JII nomes c:~da uum, c ::!18 
:;cr:~es com vinte nomes CIJUin•lenle.' :í JO.!JOIJ, 
l1lilur:~ c couta~cm evidcnlemcnlc impossivci, 
Jlo:s corrrspomlc :í fJ;; IIOIIII'S pur u•inut:J. 

O fll'occdcr d:1 mc~a é pol' certo reJ•rcl11·n • 
sh·cl ; mas lo:Jas e:<tas ir·•·cgularidarh•:s JHll!cJr. 
ser J'Cicvndns, c t1i111 sido pela commissiío cu1 ou
tras el~i~õcs, pelo que é de parccct', crue t:11n1Jem 
esta seja npprOV:JII:I. 

O Dr. Jo:~o llaudes do Almr.ida na su:• repre
sentação rccl:•ma contra :a ''alirlndt• da (•lcit:iio da 
pnrocbia, fundando-se cm um offlcio ( doe. 
n. H) do jniz municip:•l de~tr rnnnicipio, r.uiz 
Au~uslo 1-'onsec:•, do :l!J de Julho de !t~il'l, com· 
munic:llldo :10 prcsid••ntc da pro,·inda rrtw o 11':1· 
!•alho da •·espccth·aj:mta municipal tiul:a lcrmi· 
nndo n 10 do mesmo mrz, SI' III l'N·Iama~·:io, onde 
rcmetll!·llw C<ÍJiia da Jist.1 gcf':JI dos ·yutau!es !ln 
parochi:~ qunliflcados até :IIJIICII.il d:•ta. 

• 
tcrmin:idn c sem •·ccurso, maxime esperando o 
prazo rttHlsi no momento d11 elciç.'io (il de Agosto), 
o crue t•odia prolonglll··sc, sem cstl':lnhcza, além 
do din !J ria A;:-osto, termo do r•razo. 

E dc111nis n:'10 rmrcce ser L:Jxnth·a a disposit;iio 
do n•·t. !13 rctcruute :ícrucllo Jlrllzo, 1111e na mór 
Jl:ll'lc dos c:~sos pó do mio ser precnt:ludo. 

!1:JI'Orhin da .:'\OsS:J ScnhOI':t da Piedade do mo 
Bonita: 7 cldtores. 

A or:.mnizm·:io d:J mesa rlcsL'l parochia fez-se 
com lllim grave i•·~c~nlal'idnda, porqunnto pro
ccdcu·s•l á respr.clJ\'a l.'!ci~ào com elcito•·es o im
mecliatos nlin J'econhccidos nn ulti111a legislatura. 
gsto f:•cto 1\ l'cconhrcitlo no doe. VIU oiTarccido 
rwlo lk. João ~lcut.les tle Almaitla, ,,ue é o pllre
ccr imiH'cs,;o da canwl'•l dos dr.put:~ilos dn pra
s•mlr.: lo•;:-islllltll':l :~cerca da eleição d1:st.1 p:~ro
l'llw, 11 ue se fez conj unctamcuta com a do senado. 

Xo IJIIC rcspcil:• :10 p•·ocesso d:. clcit;ão, l:Jm
bcm IJa :J IIOI:JI': 

1.• :ião houve solmunillnrit} religiosa, c nem so 
indica o motivo ela fnlta; 

2. • As eh:un:~dns for.11n fdi:JS pela qunlillca
t::io do anno Jl:l~>:ulu ( 1878), rrnc so:guntlo o doe. 
n. li. olfercr:icio pelo referido douto•·, n junta 
IJJUnicipnl comct::íra a funccionar 1111 dia !8tlt} Ju
lho do dito ann,_,, c tc•·miu:íra ns trahnlllo.; :í :!.i 
do mc~mo mez, ~enclo I'CIIlCltidos os ti!ulos de 
IJIIIIJilica~·:io ~ :.lf, C JJOlt.l·~e, IJICSJIIO já deJIOÍS de 
org:;uil.ada a mr.:;a, o ninda não 110dendo os vo
lnnr.-s dispbr tle seu titulo (nrt. 8!1, !l:! e !!3 das 
ins!J'llc~ücs); · 

:1. o ,\ :J. • ch:unalla fui fciln st>m prévio nn
!lllllcio, !lc confo•·rnid~úc com n Jl!i (m·l. :107 da:1 
''.'sll·urt.•ocs). ,\o tcrnun:u: n ::.~ chamadn, ~ Jll'l!
sJdenlc ti:J mesa ru·onuncJOU·l'O JIOJ' esla.forma: 

• Conclnidos uslcs trabalhos foi pelo presi
dente dn llli!S:•. :i~ ~ horas sa,pensos os meMnos, 
desiyuawlo o"tficc sc::-uinte :is .lO horns da manh:i 
p:mt fi COIItÍIIIUl!'lio 'tfi!lli'S, do IJUe Jl:ll'a COJISl:Jr 
l.wr .. u·:t•" pl't:<ente nct.'l. eh'. • · 

Xn din seguinte (6 da Agosto) é certo se :~eha 
decl:u·mlo 11:1 :JCl:J u seguinte: 

• O pr,..;itfcutc •·eitri'OII r111 alftl co:: a dcdara~ão 
hollll!lll frita no enccrr:•m••ntu dos LJ·n!Jalhos, isto 
é, IJI!t! se i:~ proceder :í :J.• a ultiiii:J cha
ma:!:~, ale. • 

O•·n faltamlo uwis um uwz (:JO dias) parn a 
cutre::a do:; litulos tios V<;l.'lntes, :1 qunlilknçiio 
em ta1:s circumst:tncias n:io FC poítlc eon~idel':Jr 
tt!l'llliu:ui:J em ,•istn dos arts. 8!1, !J:! c !J;J d:1s in· 
slf·ncl,'ües, c devera pre\':•lacer J•:•rn ns clwmatlus 
a IJUIIJillc:Jt,':iO IJIIICJ'iOr, JlllS tci"JIIOS dú :1\'iSO cir· 
r.nl:•r de :l!J deJuulw de J8í8. 

D:1s actns não se colh1! por que lfU:tlillcll~ão 
fcZ-Sil a clwmadn elos vol:mles; nws pelo tloc. n. J~ 
j:i eit:ulo, Yê·SC IJIIC nn IJU:JJilit::lt;:iO 1le :18iü foram 
Clll 'I'atuhy IJti:IIIIICIIdos iiül citla•l:io~, c em l~il:l 
o numero elevou-se a 7i:J. .Mas IHJ\'enrlo cum
!l:ll'ec~ielo :is cham:u.l:ts apenns ::!18 Yul<llllt•s e f:l!· 
tatlo ;;:.;;;, l•Wl' :1 rommis~lio :t JII'OV:t cah:cl do 
que nllt!g:t o peticion:trio. 

IJL'claJ·n~·~o inoJlportunll. :unda mesmo cm :~!la 
r?z, pam l'anm· nrruclla fnll:J; sendo J)rorcriv.:ll, 
\'!:~to o cscruci:iuwuto, f:.~zcr a ü de A:;osto o :m
nunclo ll:J f,·,rm:l d:J lei (:Jrt. !07 das inslruc~ües) 
r ~ara 11 u.: :1 a.• clwmnda se lizcsst! a 7 do mesmo 
IIIC7.. 

O tloc. n. 1-i cuulém·ccrtid5n 1!:1 secret:~ria 
da Jlresielenc:ia :JSSÍ:,:n:t!:llldo l'>leS f:tctos. 

São osta~ cu• r··~umo as r:•zücs do r1•elanwnti', 
a não Jl:•rec:em :i commissiio Jli'Ot~erl<•lltc•:::, t·mho•·a 
esteja fli'IJ\•a!lo que :J clei~-:io se fez r•eln·ljli:Jiili
C:I610 de :18i8. 

E<l:uulo t·~t:t termiu:ul:• t'lll 10 ele Jullto do 
lllt!SnJO :mno, faltando sómen111 :1 entrt'/::1 l!us res
pec:ti\·o~ tÍtUlOS, Jl:tl':l O CJUC Sll 1J:"t O prazo tio :J() 
dias (:•rl. !l:J tias instrlll'•;ücs), :tlilll ele tJlll' o~ ci
tlmliios IJU:Jiilk:ltlns pos<:llll prssoalmr•,lfp Jll'llt'll• 
r:tl·os, esta c:ircumsl:lllc:ia u;io c jJIJI'si s.i !J;tslau!e 
para ilujJt!t.lir IJUC tenha eflei!o uma qualilic:t~iio 

~.o X:io foi excculnelo o disposto no arl. UO 
dns imiJ'tt•:c:ü.-s, tJuan:o :i li:: ta dos noml's dos ci· 
dlld:'tos IJUt• f:Jihor·:•m :is chamadns, :IJIÓs n terceira, 
que fui ft•iln depois d:J apurad·o cl•• ::!~() ceeluh•s, 
t:mto geJ":tes como cspccia<•s, no mesmo di:J, 
di'Jlois tlc uma lro•·a ela t:mle. 

A I'O!Illlli~s:io é du parecer· IJUe :a alci!,'ilO dt!sla 
J)~I'Ociii:.J St'J:l :lllll UIJutl:l. 

E/l'iniu sfctmdaria.- O collt'gio reuniu-se cm 
horn ( 10 1!:1 111:1 nhio) r.:xtr:J· kgal, t:OilljJ3reeeudo 
tod··~ os clcilorl's, menos um.· 

St•nl!u nnllos os \'O'o< elo> elcitol't'S cl:t pnrol'lrin 
do llin l!onil". dt•rcJJJ Sl'l' clifuinados ela apu-
1'.1Ç:io got':JI, apJlrovantlo->e os dos clcitol·,·s da 
parochia d~ Tatuhy, o que :1 commissão PI'Ojlue. 
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rratapio. 

Ccdulas 36. 

Mnrtim Francisco fiihciro de Andradn ..••. 
José Donifacio de Anclrad:t c Silnt .• ; ....• 
J\Janocll\I:tt'condcs ile l\Jonm e Costa ..•.•.• 
Bcrnm·d, .:\.\'clino Gavião Peixoto .••.•••• 
Olcgnrio Jic•·culnno de AtJttino c Cnstro .•• 
Joiío da Silvn Cnrriio ................. .. 
Jlar~o Homem ele l\Jcllo •.••• ~.. • ..••.. 
Joiío Jlfenlle.r tlc ,\!moida .••..••.•...•.• 
Jonquim Ignacio I!am:tlho .•.•...••• : •.. 
l\l:mocl Anlon i o Dunrtc de Azovctlo ••••• 
llnr:io de Jndayatn!Ja .................. . 
~\ntonio :llorcírn do narros .••....•••••• 

cic!ntlão João de Ar•·ndn r.citc c Oliveira, o livro 
das netas c mais 1lapcis concernentes n eleição, o 
sendo satisfeita não fizesse extrabir umn cópia 

V: dn respectiva neta, c reunir :is outras. · 
o tos 1>o1· outro Indo, dos documentos oiT!Jrecidos pelo 

35 D1·. Joiío 1\lcndcs de Almeida, so!J ns. :.12, 33 c :.1~, 
:m vcl"illcn·sc· CJUO o não comparecimento dos outros 
3~ membros dn mesa foi o resultado do intimidação 
33 posta cm praticn pcl!> !ll'leg-a~o de policia Frnn • 
:10 cisco Soares tle CJuc•roz Jumor o i. o supplcnto 
:10 Thcotonio José da Silva. 
!O Desde o dia ~ do Agosto, as estradas c pon tcs 
2 proxim~s :i cic.l:Hic ror:~m tomndns por solc.lndos 

• 2 do linha; o delegado cm pessoa trancou ns porL"IS 
2 lnlcr:tcs tln matriz, deixando n principal, que foi 
i occupada por uma força comm:mdnda por um 
i tenente. • 

Or:~, o documento n. 32, quo é umn denuncia 
do promoto1· publico. confirma que a poliein 

na mand:ir:• tom:ll· peln forçn t!c linha as estradas c 
pontes referida:;, sob o pretexto elo impo<lir o 
transito :i intlividuos armados. Segundo os do
cumentos, o promotor publico é insuspeito, por 
ser membro notavcl do partido democrata nn-

N:io coricorrcn no collegio um eleitor da p:t· 
rochin de Tntuhr. 

Uma tias listas foi incompleta, [lois falta 
som ma total urn vo!o. . 

Deduzido,; os rotos do,; clciloms da pnrochi:t 
do Hio Bonito (7), o resulln!}o é o seguinte: 

Ccdulns 29. CJllcllc lOg'lll', 
Os documentos m. 33 c 3~ são dons manifestos 

1\fartim Francisco fiihciro de Andrmla ••••• 
Jo,;é Bonifacio diJ ,\ndrada c Sih·a ...•..•. 
?.f:mocl l\I:~rcondcs de l\Journ c Co~tll .•..•• 
llern:trdo ,\vclino Gaviiio Peixoto ..•.... 
Oleg:~rio Hm·culnno de ,\CJUinocCastro ..•• 

Votos do p11rlido conscr\·ador, expondo os factos vio-
28 lento~, os excessos da policia. 
28 No proeesso d3 eleição 113 a notar: 
27 i." F:~ll:l de solemnidndc rcligiosn sem cxpli-
26 caçiics. 
23 :!.° Fnlla de lc:,:itirnn qualificnt:ãc, porquanto 
2:1 na acta dn primeira chamada le-se o seg-uinte: 
iO • Comc!:adn n chamada pelo J.~ qunrtcir:io, foi 

Joiio dn Silva Carrão .................. . 
Darão Homem de :\Jcllo ................ . 
João 3lcntlcs do ,\lmcida .......••.•..•.• 
Jo:~quim Jgn:u:.io llamnlho ....•.•..••.•.. 
.Mnnoel Antomo Dunrtc de Azc;·cdo •.•••. 
Il:~rã(J du Jnd:•ratuhn ................. .. 
Antonio l\lorcira de ll:~rros ••..•..•..•.•• 

2 até o tlr.cimo inclnsh·c, \'isto estar adinnL1da a 
2 hor.1, dcclnr:wdo o mesmo presidente que nmn-
2 nhii, pelas 10 horas do dia, eontinunr:í n primeira 
:1· ehnm:uln tl;>s.VOL"IOtt':l qualificados no :mno pro
i ximo pass:~do, St!JUildo a ccrtid1io t:rtraMda nn 

sccrctari:~ do governo 1lcsta pro\•incia, do umdc
cimo quarteirão cm diante. • XXXVI 

I:I)LJ,"CIO DE ITAPZTI:O:l:'\G.\ 

Elei•Yio prinwrirt . ..:...Parochia de No~sn St:nhora 
dús J>raT.crcs de Ilnpctin in:..-n: :17 clcilort!S. 

A clci(;iíO dt'sta pnrociJi:t, cm :; tle A:rosto, 
· conw!_':l pela rcuniiio de d:ms cilladiio~ :oJf,·rcs, 
que ~c dizem mcmhros_ ,!l:t mesa clciln a 2 do 
m•'smo nwz, os qunc~. n:.o lendo comparecido o 
prc.,iilentc e os outros mes:~rios, · sub~titutos c 
~upplcntcs, cntr•nd,•rnm IJUC de\·i:un YOL11' um 
no outro p:m• prcs1dcntc, c depois pelo sorteio 
coube esse log:~r :í Bcnrdicto Ilulim de Oliveira. 

r.:..~tc, na '!ll:tlid:ule de )lr<'sidc;; te, com·idou n 
outm :ti feres pnr.1 razt>r p:u·le dn mrsn; c os trl's 
vot:.mm depois cm tlous citla<liios sem Jtostos, 
lix~ndo·sc :t prioril!Mle pelo sorteio, e :•s~im foi 
rcorganiznd:t :1 mcs:t p:trechi:tl eleita cm 2 de 
A~"Osto. o :trt. a: d:IS instrucr·õcs não contém 
hV)lOlllCSC semc!hlllltC :i que SC deu ncst:J p:tl'O· 
ciÍi:t,m:ts o do impedimento ou faltn tlc todos os 
mcm!Jro., da mesa c do seus snpplcntcs . 

.:\cst<l c:tso só seria 3JlJllienvcl :1 p:tl'tc scg-und:J 
1lo mesmo artig-o. O presidente niio tinltn, pois, 
cumpctcnci:t para nomear um cid:ttl:ío d·~J\'Cl, 
allm de com ellc. cl~ger os outros membros d:t 
nie:':t. 

Cnu:;:~ St'rio reparo que tendo :t no,·:~ mesn so
liciladf) do presidente eleito cm 2 de ~\gosto, o 

3.• N:io !JOU\'C execução do art. H~ das in
stt·ucçiícs, não se fazcnc:lo expressa mcnç:io cm 
cadn chumndn 1!0 numero das ccdulas rcro-
lhhlas. • 

(1. o FalL"I de dcr.lnr:u:ão dn hora cm .que co
mcrou c eonciUÍll·sca 3.• chamada. 

:;·.o ,\puraçiio das ccdulas cm numc~o de ii~O 
feita com grnndc atropcllo, contrn o disposto no 
11rt. :111 das instruct;õc:; ; put·qu:mto no dia 8 de 
Agosto apm·nram-sc iiO~. c no dia seguinte 36. O 
numero tlc :iO!J, eedulas, contL•ndo c:uln uma 25 
nomes, mon taa·13 . .tiOO nomes, o que corresponde 
t!m cada minuto n ~:; nomes, despondcndo :i 
homs de ser\'i!:O, ou 38 nomes, cmpreg:~d:ts todas 
:os fcis ho1·r.s cm tão fatignntc tmlmlho. Ha im
possiJ;ilid:ule a!Jsol uta. · 

A eornmiss:io propõe que não scj:1 appl'O\'acln 
:1 eleii'~O desta parochin, rccommcnd:mdo-sc 
110 guvemo n rcs(lonsa!Jil it!:u.Jc t!o delegado tlc 
policia Fr:mcisco Soares de Queiroz Juuior, c 1. • 
~upplenlc Theotonio José da Si! v a, pelos excesso~ 
praticados nos di:ts ~ c ii de Agosto do :mno pns
sndo. 

Nos anue:ros a este parecer serão trnnscriptas 
C(lliJO esclnl'<'cimcnto as duns 1/JIIIIi{esta[iit!s do 
p~1·tid1J con~er\'"a<lor denunciando os t•xccssos da 
policia ne~ta parochi:t. 

E,;tcs documentos, :tindn que se l'cputem par
ciacs, :tl::;uma luz. derramam so!Jro ns ti'OJl(•Jins 

-. 
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praticadas ncsln pnrochin pelos agcnrcs policíaes. sado, o ! . o substituto do presidente com um dos 
Posle•·iormcntc rcmetteu o ministcrio do Im· supplentes dos mcsarios;c outro que se dizia ln!, 

pcrio omcio do presidente do S. Paulo do 8 de Joaquim ·servo lo de Olivcirn Campos (que tinha 
Abril deste :mno rcmcltendo cópia l.!a a c ln da apenas um Yolo) na f6rm:1 do ar L. a::? d:~s instruc
organizat;iío da mesa cm 2 de Agosto de :1878, em çõcs, elegeram niio só dous mesnrios, mas lll.é 
que de feito os dons eidad:ios CJUC cmprchcndernm dous supplentes, o assim com este vicio r11diral 
a org:miz:u:iio eram mcsnrios. lUas ninda nest.1s roi reorganizada a mC'sa parochi:tl, e, inst:Jllan· 
condições impos:;ivel é salvnr esra eleição da JJCna ·do-se, começou a funccionar. 
de nullidado (art. 86 ~ :P das instrnc~ões) pelos Não houve solemnidlldo religiosa; por moti\•o 
vícios not.1dos que não podem ser relevados. justificado, a falta de pnrocho. . · 

P11rochia do llom.Jesus do Alamlmry: G clci- Antes de proceder-se :í :1.• clwmadao pro· 
tores. sidcnte da mcs:n1isso que tendo, o ministcrJn 

A org:miza~iio da mes.1 nã'o foi_ feil:~ com toda do Imperio por aviso de ~i do Julho do anno 
a rcgul:~ridade, ·porrtunnlo os cinco eleitores c passado tlcclara!lo que, :í vist.1 do dctcrm in:ulo 
immediato, CJllc elé;:cram os CJUntro mc~arios, cm o urro a,·iso do m~srno ministcrio n. ~92 ele 
apenas votar11m cm tres supplontcs por accumu· 21 de Agosto de :1876, dt!Vi;un :Js mcs:.s p:~rocbi:.es 
l:lr·sc melado dos votos em um só dos eleitos. admíttír 11 vot:.r na proxima clciçiio os cidndiins 
A clciçlio dcsres SU(llJicntes dO\'cl":l ser no mo· CJUC, incluídos ntl IJUnlillcnçiio por dccislio do juiz 
monto inv:~Jidada. c tJroccder-sc :i nova, visto a de direito, tor:om mau!l:~dos excluir pelo tri· 
inobscrvnnpia da lei rruc exige tantos supplcnlcs bun11r dn relação, cumpria CJUC clles o llzcsscm 
qu:u1tos os mcsarios.t>or outro lndo,b:~vendo cm-~ tomando o . .; votos cm separado, par:J os poderes 
pntcs. Cm trl!S das olciÇÕOS, niio SO procedeU :10 COmJIC!cJJil"S rcsolvcrcnt COmO rossc :JCcrtado. 
sorteiO. . _ A mcs.1 rc:solvcu cumprir o aviso suprnci1.1do; 

Quanto ao processo da clccçuo baa notar o se- c sendo-lhe npresl!llll.1da uma ccrtid;io de scu-
gumtc: · tenra do juiz de direito d:J comarca _de ccrl.':l 

:1.° Falln da solcmnídnde rcJirriosa, sém cxpli· de :112 volantes dcs1.1 parocbia, decidcu que :• 
earõcs. .. ch:uuada dcs~cs ,·or:mtesscria depois de ultiuuld:~ 

io Falt.1 de annuncio para n 3.• eh:.mada, :1 chammla das listas geral c supplemcnrar dn 
como cx.i:;c o art. 107 das instruc~·õcs. pnrochia. 

A acta de· 6 de Agosto, cm CJU•J terminou :1 No fim dn 2.• chamada n:io se fez o annuncio 
2.• chamad11, diz a sc:;-uintc: par:~ :1 3.•, na conformid:~de da lei (art. 107 dns 

• E porque :1 lei prohiiJc fazer-se a 3.• m~trucc·õcs), n s:~!Jcr c11i allu vo::, dirigindo-se o 
ell:~mada no mesmo dia Jla 2.• c requeres· presideÍJtíl :~os votantes c :í mesa. 
sem ~lguns cid~diíos pnra ,·orar hoje mesmo yislo A nct..1 do dia. 6 de Agosto cxplicn-sc nestes 
~rcccsarcm r~t•rm·-sc: consultada. a mesn, f~1 dt!· t termos: , para. P'>~ c! la (a J!sta dos rc!ardn
liberado acc1t.1rcm ·se o,; seus \'Otos no lun dp ' !a rios) SiJ r•·oceder :a 3.• o ulumn chnmada, que 
2.• chamnd:~, fazendo-se na lista n rcspccth·a leJ":i lo;:-aJ•, corno annuncion o presidente, :untl· 
dcclara.!:ã'o, cujas cedulas estão n:~s aclmamencio- nllã :is J.O horas do din. • 
nadas.• . Quem assim se exprime é o secretario da mesa. 

A :tdmi!lSlio do 1..1cs vo1..1ntcs depois do finda Taes votos, :i vista do fJUC se tem resolvido cm 
nmn3. chmnada, porque c;_stii.o co~1 tJrcssa!. não ó caso idtmtico, não podem ser approvados. 
aul~r,znda por I c! (nrt. 101 ~~ das mstrucr:ocs). .~o scr\'iM da. apurat·iio não roi 3 lei mais rc=-· 

l';o pnnl_ da nllcm.a cham:ula a. a.ctn dccl:~ra que I•cil:ada. ziecolbcndo-s"c para cada eleição !:.16 
trcs CJ~at!aos YOI.1r:11n :~pomdos cm um nucstado cedulas da urna geral, c G! cm seP:Jrado, eon· 
do e~crmao de paz; asscgurD~do.que cllcs csl..,~:~!n stitnirão um tot:JI de :J9.}. Dt!stas I9i com 8 nomes. 
qunhficados,. o que IJCm 1n~•ca _que a cle•,r:•o :~s ~er:~es, 0 !97 com u, as espcciacs, sommaailo 
dcsln parochm fez-se• ~em q~w!Jfic.1l:·,o autJwntcell..~ tudo a.n:J nomes. o1·n, no dia 8 de Agosto tle 
o que :mporta •. nu!l!.dade ·~san.wcl (:~vc::o de~- I8i8,llt!poís tlas 3 hor11s dn tarde, rornmtodas essas 
d~ Ago,to ~c 1850, §. "• no _allstnm,.cnto). Ou cn~·~ ccdulas :~puradns'; r.umprindo-se religi~s:un·cntc 
n:•o s~ deve:~ rccciJcJ Ines' oto~,n~o esrnndo cs.e" 0 art. lil das instrucr:ões, c todns as m:us rormn
CJ~ad:•os .contemplados n:t lcstn a.ffixadn com o iídndes por lei cstatui!las. 
cdJtal. . _ _ . _ E' um !neto materialmente impossível, e que 

J). co_mmc~sao pror~oc que a elcJ!:.<~O dcstn p:tro· torn:t bem rcprchensivel o proccdimcnro da 
clua nao seJa apprO\'tHla.. . 

Pnrochia de S. Joiio ll:tptis!n de Gu:~rehy: H Jllel>n. . _ _ .• 
eleitores. . A comnussao propoe C!UO a clc•r::ao desta p:~ro-

0 Jlroccsso dn or••aniz:•çlío tl:t mcsn niío se fez chia seja annullnda. 
com r•• .. ularidadc. Comp:trecendo s clcitüres c um Parochia de_ Nossa Senhoril dns Dores de S:lra· 
immed~:alo, n alcstJeito alo arr. 5.• § G.• tcrceir:t pully : H ~lett~rcs. _ 
J•:tr!c fez-se com cllcs :1 eleição quaudo deYera Na or:;anJzaçao d:1 mes~ na_o hoU\·o, scg~ndo :1 
chmnàr-se ~arn n falia do ímmedi:~to 0 i.• sup· rcsp~ctÍ\':t :tctn, a com·cnc~ro rt!gulac·cd,!~tle. 
I•.lent~ !lo jui~ de 1111z, c niio comp:~rccen~o um 9 j~uz de p:~z era_ o do terce•:!> nnn?, o. n~!l !:•~ 
c1tl:1dao clc~nvcl. ~I:ts, ~cndo 11 vota•:ao dos mdJc:m: ns Cll~sa.s dn_ ausencca •los prunc•ro:s 
clci!os elevada, :liio alter:tria o result:Jdo da clci- (:~rt. 86 § 1 das mstmçocs). . 
clío o l'oto de$se immcdi:Jlo, ainda que fosse con- Por out1·o l_:tdo; c2ncorrcndo nove elctloN•s c 
ír:1rio. dous iuuuodwlt•S uao St! preel}chcu :1 Y:lgn do 

Pelo que rc>1peila. no processo dn eleição hn :t te•·ceiro ímmcdiatll pelos meco~ _legncs, c cssn 
not:.r· o sc"Uinto : (a.lt:a influe no result~do d:t elm~·:oo, porquanto 

No di:~ :f de Ago$to,não compnrt!cendo os mem- :1s vot:u:õcs tios mcs:JrJOs (!~, !1, .'l, ~. 3 br:wt·,:~s= 
!Jros da mesa eleita é[i\2 do "\gosto do anuo pas· l!l), dos supplcntes (.1, ~. ~. '~, 3 !JrliJicas=l!l), c • 
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dos substitutos (6, 6, 6, 3 brancns=21~. depcn·: depois da primeira chamada 'um excesso de sois 
diam do sorteio, e este:niio se rcz. - . ·r· ., ·ecdu.l~s sobriJ o n.urncr!> dos que votaram. 

No processo da eleição hn· a notar·ll'.l ~o se~ · . 7 .... Que nao Co1 cscr1pto e:~:nctnrnente um seu 
guintc: · • · . · -• . ·· ·.. requerimento rei! o dc1•ois de llmln n ch:unada. 

1.• Fnlt.1 dn solemniclade religiosa, sem ·explica- 8. ~Que_ retir;md•>·Se um mcsario roi este sub· 
ções. .• · • - . . · "· :: : ·stituido por:lrnuoel Ferreira de QucTt!llo, que 

::!.• Defieicncia no annlmcio pnrÍln3.• chaninda,~ ;excrci:í o eargo"dc rollcctor, incompalivcl; e 11ue 
•le\·enllo ser r~ito em alta' -vo.: (arl. · l07;.da( ~:na apuraçiio' não rornm nbertns as cedulns uma 
instrtlcçõcs). . . ·'.: •. • _,--: · 'por uma, c sim rm pnrr.iio, de modo I[UC con-· 

A ncln de _6 de Agosto diz:-~ o ~presidimtc; de-: _.tundi:un-sc-as apuradas· com as outras. 
clarou·suspensos os tralmlhos .de boje, c _anll,n-- '9. 0 Que um .cidadão 11uo votou na J.• chn
ciou qno 11 ·a.• c ultima cbamada terá· ·Jogar.. mada, .votou ainda uma vez na :1.• 
amanllitús horas elo costume. , · · JO. Que ó~t~IJsliluto acima rere1·ido não era o 

3.0 .F:ílr..1 de declarar.ão.das horns cm oue eónio- eomP.eltmtc na ordem dos votados, ma:; sim Jolio 
ÇOil c· terminou a 3.0 ch:~mada (ort. lÜ cl11s ins· Ba~llsla Bnrlloza.:. . _ 
truc~ucs); · , . , , Este pr!llesto C01 acomp~nbad_o de uma_ cert1d:ao 

. A commlss:io, cm vlst11 do cxpendido, propaje do escr1v:ao dcJ~ar. Joa•JUinl PI .!,I lO 8.DYI:1o, a fi r
que, a eleição dcst.1 porochi:1 não seja approvndo. ~ando I}UC o c llal da convoc~ç.!'o fo1 ~lllx:ado !JO 

Parochia 1Ic Nossa Sonhora aa Cnncciçiao do ~~~~ :1.~ de ,Julho, ~-11110_ o ca}utnp Jo~o Jo:ur.uun 
Capão Donito de J'ar:mapancma: :1.7 clcirurc..;. · I· errem•, na occ:1swo da rormaçno da nJc;•B, tmha 

A or"anizat!5o da mesa rez·!IC com r '"ULM·i· um maço de ~cdnla;;, sohi'C 11 ~101'11 c a:~ 111 C!ltro· 
dado. :\r.1s 11 i~corrccta ~ecl:acrio d:a :act~ 1~ 1?6.~1.~-se ~b~~~J~~ cleJIOJ'cs :a JII'OJIOJ'ç:ao CJUC Iam sendo 
a dar 'Eorpo a um t;nFano, de I}Uo poder~:~ rcsult:ar o cont~3. 11role>to rund:t·sc no SC"llinte• 
n nullulmlc da elcw:ao. • · • • o • 

Co~corre~:Jm [J:Jr~ l'SL1 'clei•:iio ~3 eleilOI't!S c .J.. Que roi r~ila :t Ieitlll'a rt'C!>·mmemlalln J!C!a 
tr·es mimedl:llos, 11111!1 um da.s eleitores chcg-ar:a ICI, c a III'OVn d1:<so é a neta IISsJgnada pelo JUIZ 
no momento da cleit!iio alo (JJ'eshlenre e dos suh- de p:az, elcit<JJ'l'S c immcdiatos. 
stitutos, c n:io tomar:i parte na dos mesa rios c ::!. " !Jnc lllll'a 11 tJic_i•;iíu dos mesa!·ios co.ncorro
snpplamres. ~fns, sendo o seu uom•• l:111~ado en11:c r:uu somei! I~ 1::! clOJtoi'C:~ c trcs unm.!dJ~tus, . c 
os qutJ COllliJ:Jr<:ceram no começo da a•:t;a, autor1- para a cla·1~:ao do JJrcsulcnte concOI'f•!I':Jfil U, 
zava a acreditar pela \'ora~ão do presidente (l:J), p~rlllltJ sómCJ! r c nesta occn~i:io chegara o eleitor 
quo sómentc haviam concorrido dons hrunc- ~ 1cenrc Hodm:ucs de C:tmp<~ll. 
di:& tos, racto que rolloraria a eluít;iio d:r mesa em :1. • Que niio h a irregularidade :~l;.mma no 
oppOSi~ãO 110 art, ii." li ~·: d:JS inslrUt:ÇÕCS, JITCS• (actO auriiJuido :10 t':lllil.io José Jo~q!Jilll 1-'CJ're!ra, 
llmdo·so ncst~Jcaso,a clcwao dosmcs:mos,a tornar qu:mlo :•s cedulallentrcgucs :IOsclcllorcs e Ce1111:1 
ins:ma\•cJ :r nullid:adc. • cm nutro lug~r ua presença c so!J :1 T!!spccti\'3 

No processo da clcia::io h:r a not:•r o :wguintc: ins1wcçiio. • . . . _ . 
i." 1-'alta de solemnilladc rdigíos:~, sem cxpli- ~· • (.!uc IHIO vot.1rmn andn•.'lln~~ nno quallllr.a-

cat!ÕCS (art 10~ da. in ·trucçõc~) do~ por outroJ mortos ou au~eulcs. 
i o llclicicncin no ~nn~tncio ~~~ a:• ch:~mnda, que :,_. • Que n:~o é ex~cto 'lUC o !I umero ~os 1111? 

devera ser ~malta ro.: (:•rt :I.07 das instrue- T!1t:1rnm e elo~ IJUC n:~o compar~~crmn nao com 
ções). · bu:a;se rom E nume:o dos t[uahh~:ados. . 

A :~ct.1 do 6 ale Agosto dir. : • tlcclarou 1\ prc- fi. Que u:w . é e~acle t}UO _ nao SI! • repe_t•.ss~ 
shlcnte que n 3.• chamada ser:i amanhii (7) :is 0 nome. d?s .cJd:ul:IOs 'I"" ':!ao _acuaJJarn :1 3. 
iO horas dn manhií. • O 'lUC niio ti snlllcicule ch:unad.l, :~sslm com~. que llcas,e algum por 

_ · _ \'1Jia1·, cst11ndo o quallhc:ado p1·c:;cn le. 
3.• lloU\'C :~l~nm atropello na ap:m1ç:ao de ~,7 7 .• Que não ti verdadeiro o cxcc.<so de seis 

cedulas de 17 nome5 cada uma em um dm: ccalulas, pois que, rendo vuta•lo JS::! cit.ladiios no 
total G.f,O!). . _ dia :; du A~osto, foJram encont1·ad~s na urna 

Contra esta clc1ç:to. apJ,l:!rccer:m! dO)IS pro- 36·\ 'ct•dula;;. 
testos do vor~ntc Jo:ao l.lunnco Ces:al'l.no, um 8.• Que a nct:1 d:t rorma•·ão da mes.1 c as acl:ls 
conl~~ndo nu!lulailcs v:~::~~. out!'u llrt~e.ulando dos ali:ts y c 8 explicnm h't•m a rc:.:niaridmle do 
dcz Jrre:;ularJdatlcs, IJUC v:w tH]UI rcs1unul:as: U'lllmlho, não IJnvcndu int·omp:~ti!Jilid:~de alguma 

L • Falia de ltJitura eomplci;J d.1 lei pelo juiz entre o lug:ar de colllletor c o scrvit•o de mo~:ario, 
de paz. em qno poucos dias s:io OCt'UJlndo's. E quanto :i 

2. • Eleição dn mcsn fciln sem dons imuw- apnr:t~ão d:as cednl:1s é inldrmnculc !:liso que 
di:atos. JlOI' tJuauro \'(Jt:tndo W pe-..;oas nas clci· se não ohserv:t:;sem :~s disposir.õcs preceituadas 
çõt'S de mcsarios o sni•PI<lntt·s, :1.:1 \'Ot:Jram de- 11:1 lei. • 
I•u.is no prcsidcn!c c suh•litl~tus. . . 9. • Qnc ~iio é vc1:tl:ttle que :algum vot:,nto 

3.• QntJ os ciCIIOrcs rccelmun do IJII<' (OI clcJto eoncon·••ssc :1 urna uw1s dc.umn vez. . 
pr<'sidcnte as cedulas _com IJI!O vutav:~m. . . . JO.• Que :•s :&cl~ d'! cleiçiio t(,,,;tr·ocm complc-

4..• Que vot.,r:ml 11:10 qlmllllcados, pu:- md•vr- t:uneutc as allc:::•t•ucs mfundad:as do protesto. 
duos JIIOI'tos ou :auscntt!s. O conii'II·PI'Oicsto roi acompanhado de Ulll:& ccr-

ã. • Que não combinnva o numero dos quo tid:io do mesmo cscrh•iio de paz Joa11Uilll Pinto 
TOinram t' dos IJUe niio CilllliJ:II'CCl'J';<Ill com O l!aylão, :ltliJ'Ill:tntlo IIUC a COnVOCat,iio tios t•!CitO• 
dos qn:•lilicados t·m H!76, ullimn tJU:IIilicn~.iio rcs se li1.cra uo dia :; de JulhÕ, nllixando-se 
concluul:•. ues;c dia o rt'spt•cli\'Ol'dilnl. hcm 'lUC nii'l ~c re-

G. • Que ll:t :1.• chamad~ niio er:1 l'cpetialo o , cor.! c si nl'llc ta miJem se contcmpl:aram os im
nomc do votnnt~, resulrando uão terem \'Ol;ado l medi:~tos. 
mais de cem votante..;; e •Jue a mesa verificou I Nessa certidão lambam· nillrma o cscri\·iio que 

...... -
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:1 w de ·Julho amxon-se outro cd~t.1l,_no~q.uul se: .'.-".:riess~.,.nrligo da, folha liberal 3 clciç~o. desta 
fazi:~ lls du3s eonvoe3rões do eleitores oJmme- ~ ·pMochm·é-accullad:rdo;null3 por dons VICJos, os 
di:atos. . • ... ~:->~ ·; ::•J!!:ICS .,t:iníiJ'!J!l•·:ll••urum.eJo. uma ementln. ao p:t· 

Xa :~ct.1 da :1.• cluun3dn il:m~:i,dccl:u:it qn_O"' ,1-ece~ da eamnra dos d_epulatTlls d~st.1 lcg•slatnrn 
runccion:~ra ali\ :is 6 !Jor:as d:a.taJ;dP,~pt•lo mot1 vo.~ )Doe. n. ,VUI.~ITorec•do pelo c1L1uo Ur •• Joao 
da ~ 1·:~ 11 ~criJ1ç:io da Jisl:a dos'vota111es CJUC nllo~ ~~e,!1~3~ dc_.,\lmcJ_d~):rcdnc&a.:d:l da seguinte !ormn, 
ll:~vwm comp:.rceJ~o. . :· · .·· • 't }.,.~:'o6c se jtilgnc 11ulla a cleiçãÓ dn paroehin de 

Es!e 3Cio o Jll'~sul~n_tc damcs:1 potlJa.autorJz;;r "Parnn:íJl3DCIII:t, pelas irr~gnlaridad•;.s,const:antes 
e!» VJSI3 dns alt!:'ll~•;ues.:JI'e ~l!e foram c~n~c-;' ~das·:aet:t!l, n:.o ~ó com rclnÇiio ';i organlz:~çiio da 
ruln~ n~ .lll'l: JO., § •· n .• , h a\ cnd?, ~OillO h;JVJa,, lllÍÍS3· onde. se deu 3 f:rltn de'flm,voto·,qne podi:t 
mot1v_o JUSllllc:rdo, c m~smo pnra:JJ,romcon-cr nn. inllulr no rc~ulrndo cln clcitiió;da' ·mesma•íncso, 
pcnl!luladc !J:r nnnul111~'11~• JIIISS:mr1o ~ar:a -!lact3 como JlOr niio bnvl•r,·-procediilo·a tkll'ftlpat~;na 
do dlt! SCI,(UJIIIC n J!llrrtlriiO dos fnCIOS pratU.'fdOS. ' foir·mn ela )f!i • • 0 IIÍIIÍS intercsSa'\SÓméDIC IÍ 
3ntcrJOrment.l (n!rgos tlc !!1 do llnrço c h de clcíçiío de dcJnll:rdos. • .. , . _;~;~::~·":', 
Uc~embro. do iSw). , · A Jll'inlt!lrn -:riJ,,;::II'iíO j:í sc:ncbo res~ndlda e 

A comulissão tendo feito· o C:'\3IDC ncurado cxplic:adll cm comcro dcslc·nrtigo; e ii· segnnda·ó 
ll:rs. uctns, dos prolestos do ehlndiiu Joiio !:linmeo j inlcírtrmcnlc in•~xncia; o jaiz u1! p:rt descmpcrilJOU 
Ce~arino, c do contr:J·Jlrotcslo d:r. me,;:!, c de Jlll• •·or·rcctllmt•ntc a disposi~·:io do nr·t:· :1:.1 das ln
recnr quo n r.lcíçiio cl·~st:r p:rroclua SCJII llpflro·l sti'UCt~ücs na p:rrtc scgund11, ,endo o sorteio cm 
vad3 c :issim o propüc; ftuul:mllo~l'c )lrincipro1- acto :~ucce>sh·o ~s n)lllrllr.i'ies, o IIUC cm· outr11s 
Jtwnto 110 sc~ui11tc: · J•nrochi:Js niio tem acontecido, em d.1mno do lei. 

1.• Õuc cOIDIJUanlo Sl!jll m:rtcri:rhnrntc im· El~il'lio sccu"durla:~Estc collcglo, o m3is na· 
possi\'cl, t•xccutanclo nlei, lflll! mn ~ :lf.! hor:rs se nwrosó dor llro\'inci3, cm11pos&o do 8:! cldtorc~. 
1•oss:r f;r~cr a :apnr;rç:io de :Iii cc•lul:~~ conll•ntlo tli~lribnidos 1•or !i p3roc:hins, rcnnlu-so cm born 
cnda um:~l7 nomes, cnjn som ma clev:~-~e :r 6.~0!1, ·extm·lcg:rl, :rs dez da m:mb:í, lanlo no primeiro 
cabendo por ho1·a3 lcilurJ d•~ IJUIISÍ l.GOO nomcll como no St•gundo din de lr3b:Jiho. 
c •runlillcath·os, c por minuto ~3, cs:e •·xccs~o Compnreecr.~m. iii eleitores, f:dl:mdo npen11,:; 
não sendo cm dcmasi11 csc;rnd:~lo~o, tem-se rdc· dou:; d:r ·parocbia de It:rpctlninga e quntro da de 
vado cm outr:~s clci,_.ües. . Gu:rrcby. Funccionon om gm-:11 regnlarmcnle, 

!!.o Que poslo que n:io tcnh3·S•J fcil.o 11 clci.t:ao Ct!llllfllllnt~ !JiiO se IIOD!CSsc f!CICbrado a ~lem
dn me:~., com n con,·enicnte ~cgul:u·!d:ul!J• "!·•lO mdpdc. rcl!A'IOsa çm rnzao tle ;Jr l.3rdc o :nlso, no 
0 procedimento do dd:~diío Josll Jo:HJUim I· erre• r:~, mcw dm, :r IIUI!•r•d~de ccclcs•3stre3. . 
eleito depois presidente, llprcscntMulo·se, romo se Pelas dcliloer.u·ões do collegio votaram n3 orna 
:rpre~cntou, com ccdulas de cru•~ foi muni•lo o ns gcJ'Ill :;9 ekit01·es, c cm separndo 17 da parocbia 
drstribnin Ms cltJilores :i JlrOJIOI'rao tjnc se npro· do C:rpiio Bonitl) do l'aran:rrmncm3 sob o funda
ximn\·:rm da urna p:~r., YOI3r; csle prcc•'dimcnlo meu lo de nullidade da cloiçiio da mcM p3ro
irregul:~r, conlrnrio :! 1Jilcrtl3tlc do voto, o 1111 chiai. 
principi~? . do_ cscr~trn1o. secreto .ad~frl:ulo pur Sobre 11 vnlilllld~ da eleição dcs~ collegio 
nOl'SII le~:"•sl:r~:rf!. n:oo fl!-l'!e JIOf s.r su concorrer oJTcrcecu o Dr. Jouo liendcs de .Almc1da no Doe. 
Pllt'll 11 3nnullnçao d~ ci~J'.':ro, r•o•s c o neto tio pm n. ~!1, um cxcmpl11r d3 Trilnma Ltbrral de 
só individuo, qn~ nao d•~PU!JIIIl ~c força. JIUbllc:r, ::;. Paulo n. ~:ils de !3 de l:iclembro do unno pas
c nem mesmo pr•vall:r parn Jmpur co:octl\':rmcntc sndo, contendo um nrtigo c•litori:ll condemnando 
3os votantes. • o proc•!der do collcgio e fazendo um ·COnfronto 

Com rolarão :i arguição da f:rlln de eonvot~aç;oo dn elrí~iío prévin combinncl:!- com o resultado 
dos eleitores c immcdiatos cm ~ de J!llho, all~i· dcllnith·o no collegio. 
1111lll pelo cscriviío do Jl:rz. J~lllJUIIII l'!nlo Daylan, Niio obstnnlo n hora extralegal ( nrl. 69 da lei 
c depois pelo !nesnw cscrrv:ru c:mtr?.':J/Itlll,ll m•;sa de 18-iG), 3 commis!:iio propõe qno soj:t appro
dcfcutlcu-sc loem, JIOrlJtwnlo ~~~~ 'lsla ~o fncto vada a respecliv11 eleir.:ro elimrn3dos os votos 
~o com_pnrl•cimento dn .'!ll!iorw. •los c1c•t?~0~! 0 dos t•leitores das p3roe1Íias, cuj3s cleit;õcs fol'llm 
JllllllCtlurtos, c do CfiiC d1~puc o ·•r.t •. 10. ll.rs ID· annuJJa1Jas. 
strue~õc~, ncJnl'll:. fall3 n:oo pollcrw rmport:rr nnl
licllllle · lnnto m:ris •ru:mto o re:<pons:rvcl por clla 
Ct'll O fCS(lCCIÍVO juiz de paz. 

o Dr. João lrcndcs d~ Alme!•l~. om sua rcci~
Jn:ar·iio, oiTcroccn cm pro da clc•~·:oo tlc:;la pm·oclua 
dons tlocumí'ntos sob ns. :JO c 31, 113 parto! reln· 
th•n :i org-:~niza~,;io !111 llll'~ll, que niiouprovoitam. 

J;:<t:J •ruesliío já se :~chn 3prcciadn em Jogar 
proprio. · • . 

o prirn~iro é um exemplar da Tl'lliUIIa Ll/~eral 
do S. !'nulo n. !!iO do ':!.7 dc Setí'mllro do nnno 
pass:rdo, contendo lltll artigo ~obr~ .a m~m:r 
lfUI'~t~O l'lll Sl'lllidO OJIJlOSIO r.O tiO pellt'IUJlllr!o_; C 
u ~l'"UUtlo é umn ccrtidiio dal' al'lll:< dc:<ta elyr~:ro, 
p:rss~d:r 1 elo st·cretlli'ÍO .tlll e:1nl:lr:r . da ~1lla. do 
t~piío Hunito do l'III'IIIWJIIlncuw,. Jo~•o l.apust.1 
)J:JrLOZD, icleuticas :is IJUC a COlllfiiiSS:IO tC\'C prC· 
StllliCS. 

Votariio. 

Ccdulns 59. 
Votos 

Oleg:rrio Ilcrcul:rno do Aquino e C:Jstro.... 59 
Joiiu tia Silv:r <:anlio............. .... • • • . • 57 
Martim Fr:mdsco llibeiro de Aullr.rda... ã7 

. lfanoel lfurconJcs de lioura o Cosia....... 56 
José noni(3CÍO do ,\mlr:Jdn o Silva.......... 48 
ncrnnrdo Avelino Gavi:io Peixoto.......... 1,7 
D:oriio de l'iratining3...................... :11 
Juão ll'l•ndcs tle .-\lmeir13.................. 8 
2\l:uHJI'I Antonio Du:rrle de Azevedo........ 8 
J!:u·:io Uom('lll do .llcllo................... 3 

Niio comp:1r(•eer·am seis l"leitores, dons de Ha
pctininga o quntro de Guarchy. 
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VOTAI]ÃO SEP.\R.\DA D.\ PAROC!ll.\ DE PAtt.\NAP.\NElf.\; 

Coclulas :17. 

que os habitantes da nova parochia do Santo An
tonio da Boa-Vista, c renda pela lei provincial 
n. 4:! de :Hi de Abril de 187~, por desmembra • 

. _ Votos monto de territorio da do Nossa Senhora do Bom 
·- Succcsso, foram nesta qualific:~dos cm numero· 

Antonio da Costa Pinto o Silva............ 17. de 58, c indevidamente chamados a votar na 
lfanoal Antonio• Duarle de .Azevedo .••..•. ·.) . :17 ·matriz da Fadna onde não estavam qualificados •. 
José .Alves dos S:lntos •••••••.•••••.•.••• ~. 17 1\fcdidn tnnto mais inconveniente cftwnto havia 
Joiío Mondes de Almeida.................. :17 cm contráriO os exemplos dns paroc lias do Espi
Bar.io de Parahylinga................. •• • • :17 rito Sonto dos-Darrctos votando os CJUalillcndos nn 
Barão de Pirntininga......... •• • • . • • • • • • • :17 do Jabotic.,bal, o de Santo Antonio dn Rifainn na 

Eliminados os votos dos eleitores das pareci! ias elo SnDt:l- Rita do l'nraiso de onde haviam sido .. 
do. llllpetiningn (3ãh do Alambary (li), de dcusmm~~~~~~:·nas: condi,.ões eXIIOstas não parece 
Guarcliy (7), c de Sarapuhy, I)UC sommados düo o • ~ 
tota159,o resulta !lo final liqu1do .; 0 supra notado :i com missão digna de ser npprovnda; o, ns.•im 
da Vota,.;;o separado propüo a :mn111lação. · -·,.. · 

~ ' • Parochin do Snnto Antonio do· Apiaby : 13 
XXXV 

COLLEGIO D.\ FAX!~,\ 

Eleít-ão primaria.- Parocbi:~ de Smt'Anna ela 
lt:Jpevo da Faxina : ::!5 clcitoJ·cs. 

No processo iln organiza~iío. da mc>a, niio 
houve, segundo a respectiva neta. irrcgularidiulo 
alguma. . 

Pelo que respeita ao processo da elei!:iio, notou 
a comm1ssiio o seguinte : 

Fazendo-se no primeiro di:r da elciçiio (G de 
Agosto) a primeira chamada produziu IO!J cedu
Jas. Mas no dia segui o to (6 de Agosto) ;i segunda 
chamada apenas recolheu-se uma ccdula! 

Entretanto no dia inuncdi:~to (7 de Agosto) 
em qnc se fazia 11 3.• clm:nad:~, ao eomcçnr o 
ll':lbalho, verillcou-::o hllver na urna IJU:Itro ma
ços do ccdulas, dons recebidos a :; c dons a li de 
Agosto, contendo os recebidos na vcspcra igual 
numero de eedulns, J:or !lt'aclwrem tJel'{l'ilamtlllt 
iJitaCIM, e verificou-se CJUC ambos encerra\"arn 
GG ccdulll~, sendo 28 gemes c ~ cspcciaes. 

A 3.• chnm:~d:~, que niío foi annunci:~da con· 
formo 11lei em alla vo:: (art. !07 das instrucções), 
deu-se ainda a irregularidade do não ~c f:~xeJ• 
expressa menclio do numero d:1s eedu/as reco
Iludas ncs.o;:a chamada (art. U4), dcclnrnndo-sc 
tão sómenw o total, cuj:1 cifr:1 (:187), não se llnr·
monisn com o algllrismo dns rccolbidas nas doa~ 
primcir:~s cbamad:Js, visto a incerteza cln qu:mti· 
dade que se recolheu na segunda chamnd:e. 

No primeiro sentido teremos :10!1, f, 77=!87 
no segundo :10!1, ::!8, G:!=f8!l. · ' 

A llpUI':Ição dcsl:ls ecdulas, contendo cada 
uma ::!a nomes, fez-se com extrema c rCJlara,·cl 
celeridade cm um só di:1, sem ind:car-se :1 hora 
da terminacão, independente de outros trabll· 
J11os que liCOmpanllam tn_cs servicos. São 4.670 
nomes, o quase 13 por mrnuto, no calculo o mais 
benigno. 

Co111 esse trn!J:llho da elciriio parochial houvtJ 
um accreseimo Jlllr:l a mesa. Por porlllria do go. 
vcrno dn provincin de L• de Setembro de 1876 
se determinou que os votantes da no,·a pnrochia 
de S:lnto Antonio d:1 Don-Vist:1 fossem nlli votar 
em urna sep:~rad:~. Fizl!r:lm primeira chamada 
e niio segunda, c pnra a terceira niio houve ~ 
prévio mmuncio. :O.fas li npuraçiío dns Sii cedul11s 
recolhidas na prim•~ira c terceira cham:~d:~s 
acompanhou n ger:tl da parochia. 

O Dr. Joiio :!lleuc.lcs de Almeida cm documento 
n. i~ com CJ uc instruo su:1 rccl:tma!:iio, mostra 

eleitores. . · 
A organização ela mesa rez-se com grnvcs ir

re~ularid:~des. Niio tcnclo CS$:1 pnrochia eleitores 
c·rmmediatos appro,·ados pela . camara, dos de· 
putado~, como :;e vê do rmrcccr da mesma c:&.
rn:~ra elo 3 de Dezembro do anno passado (Doe. 
n. Vlll do Dr. Jolo ~lcndcs de Aloteidll) nn pri
meira conclusiio, niio olJstanto o juiz do pnz con
vocou-os; c niio concorrcl1do nem elCJtorl!s e 
nem innncdiatos, ndiou a clc~o para o dia se· 
"Uintc, m:~ndando com i dar olllcialmcnlc os 
fuizcs de paz c seus immcdintos Jlara preencher
se a vaga dos eleitores c immcdialos. 

No dia ~cguintc (a de Agosto) comparccor:mt 
dons eleitores não npprov:1dos, o o ::!. • juiz de 

. paz, p:1ra 'preencher :1 vng:~ do terccir·o eleitor, 
c pouco depois da mosm:~ sorte um immedillto 
cm votos tamlJcm ainda niio npproVlldo,_ o com 
estes indivíduos !ovou-se a eiTeito a clciç3o, 
d•~ssc momento cm diante sem graves irregtll:t
ridadc~. 
• A cloíçiio fcitn em llles circumst.1ncías, isto .;, 
com pcssons incompetentes (art. 86 § ::!.• das 
inslrucçlíes) não pódo ser nJ>Jli'OV:lcla. . 

No processo da cleiç~o houve sórncnto a notar: 
i .O Niio se fazer expressa menç5o dns ccdúlns 

recolhidas cm cada chamada (:~rt. :11~ das in
strucções). 

::!.• Dellcicnci:l no annuncio para a 3.• cha
OJad:a, que não se fez cm alto voz (art. :107 das 
instrucções). 

A commis:wo propüc a nullidade d:. eleic;lio 
dcst.'l parochia, cm IJUC houve. mais ignor:mcin 
que fraude. · 

P:arochia do Nossa Scnl10ra do Bom Succcsso : 
6 eleitores. 

:\'a org:mizac;iio d:~ mes:~ deu-se seguinte: 
O juiz de paz, na fórma dll lei, convoclira com 

:mtec<?dencia de um mez os eleitores da parochin, 
dos quacs dons cc;~mpareccram, c Ires cidadãos, 
diz n aclll, com n qualidade de eleitores (elegi
veis) cm substitui!)ão dos immediatos, e com 
ellcs se procedeu li clci~iio. 

No numero desses cinco cidadãos figurava 
José Bonifacio do Toledo, o oscriviio do juiz do 
paz, cujo nome :IPP.-1J'cce depois substituído por 
João Baptista dn Sdva l\lcllo, som indic:tr-sc a 
l':iiZão do facto. A lll0$llla acl:l nada diz qunnto 
aos IJUntro eleitores c dons immecli:Jtos que f:tl
t:~m, c nem mesmo quanto aos juizes de 11az c 
supplcntcs que de \'Iam por lei subslituil-os. 

lias niíu é tudo : Na cleirão dos mes:trios e 
supplentt's, os vogncs, )larcce cJnc em Jogar de 

..... 
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escrever dous nomeS nas ccdulas lançaram trcs, 
pois a som ma .dos Yotos Jlroduziu 15 e não :10. 

Na eleição do presidente c substituto's- deram
se outras irregularidades. H11vendo 11pcnas dons 
eleitores, figuram tres cidadãos que tem de fazer 
csr..,s eleições, mns o juiz de paz uo -começar a pri
meira chamada, segundo a 11cta, pronunciou-se 
nssim : • Annunciou o presidente que Jlara ost11 
eleição deviam concorrer sómentc os JUizes -de 
paz, suos immediatos cm votos, que representam' 
a turma de eleitores! • Ora a acta niío menciona 
anteriormente esses juizes ele paz; o, aineln.guc 

· ·. os mencionasse, f'.StiverDm presentes dons eleito
res, c para o caso bnstari11-um juiz de paz. 

N11 eleição.elos substitutos !leu-se o inverso dn 
doir·ão dos mcsarios. Votando tres eleitores em 
trcs" cidadãos clegiTcis, a somma dos vc.tos foi 
interior á nove, produziu apenas seis ( 3, 2, 1 
=6). ' 

A lei, portanto, não foi observad11 desde a con
vocação, por isso que niio se pcírlc recorrer a ci
d:~dãos clcgivcis, no c:~so de falta do~ immcdiD· 
tos, sem:.primciro con\'itlnr-sc os supplentcs dos 
juizes de JlaZ (art. !i.• § 6.• c 8.0 das instrucr.õcs). 

A incom(lctcncia elos r1ue concorreram para" estas 
clei~õcs é mdubitavel (art. 86 § 2. • das instruc
ções), comqunnto jo'lre~a á commissiio que toel:~s 
essas irregularidades são monos o Jlroilucto da 
!raude, que d:. ignoranci11. 

Pelo IJUU rcspeitll ao processo da eleição, houve 
sómentc a notar a f:tlta da solemnidadc religiosa, 
sem indicar-se a causa. . 

A commissão propõe que a ('leiçiio desta p:aro-
cl•ia soja annullad11. . 

Parocbia de Noss.1 Senhora da Coneciç.io de r..a-
vrinhiiS: :; eleitores. . 

A organização da mesa dcst.1 puochia fez
se com muitas irregularidades. Comp:~rcccndo 
apenas dons eleitores no di11 ~ de AA'O~to, o juiz 
do paz convidou a mais trr.s cidadãos para, diz 
a act.,, completar a turma dos Cleitorcs, c m:.is 
tres cidadãos para representarem os imruediDtos. 

Para a eleiriio dos mesnrios concorreu sómcnte 
:1 turma dos 'eleitores, isto é, os cinco cidadãos já 
notados ; c rmra a dos supplentcs os tros cidadãos 
convidados cm substituição do5 immediatos. :Has 
cumpre ainda notar; na eleição dos primeiros 
as cedulas continhmn quatro nomes, c na dos se
gundos trcs. 

A mesma turma de r..ícs cleilores votou nn elei
ção do presidente e na d"$ substitutos: o que .ó 
rc~mlar. . 

No proccs5o d:1 eleição houve outras irregu-
laridades. . 

J,o FaÍt:1 de annuncio rmr:~ a:J.• cham11da,como 
requer o ut. !07 das iustrucr.õcs. A acta de S 
de A!l'oslo oxp•·ime-sc nestes 'termos depois de 
te1·minnda a segunda : • le\'antou-sc a sessão, c 
co11Vido11 os tlll'Sarios para comp:~rcct>rcm amanhã 
ás 10 horas parn continua!'iio dos trnlmlhos clci
toraes, p:tra constar ~c l:avrou esta acl:t em que 
todos a~sign:mun. • 

A commissiío propõe CJUC a· eleição desta paro· 
chiá seja annullada: · .. · • 

Pnrochia do s: Sebastião., do Tijuco Preto : 
6 eleitores. , . 

Na neta da or~aniZJJ(Jiío da mesa notou-se o se· 
guinle: ·· .. . . 

Não comparecendo sinão ·dons cll!Ítorcs, o juiz 
de paz convidou verbalmente ao cidadão João 
Franco de Godoy para occupar a vaga do terceiro 
eleitor; c procedeu igualmente. com outro ci· 
da dão· afim de occupar a va"a do ·immcdiDIO, pois 
que todos hav1am talmdo. Na mesma acta diz-se, 
fJUe tambcm haviam !aliado os juizes de·paz •· 
e seus supplentes, mas niío consta o convite .c 
nem CJ'a possível no primeiro dia d:1 reunião 
l'abcr-sc do tacto sem qoc uns c outros fossem 
declarar verbal ou por escripto que nãQ po
diam comparecer a eleição (11rt. S.• § 8 das ins- · 
trucções). · 

A eleição dos mos11rios c dos supplentes fez-se 
por um modo inteiramente irregular; A primeira 
clci~o tcilll pelos trcs eleitores J>roda.siu dons 
mcs11rio.~ c dous supplentcs po1· ccdolas dill'orcn
tes, cada par com votat:ão especial. · 

A segunda eleição, feita sómentc pelos immc
dintos, seguiu o mesmo processo, c.tevc o mesmo 
resultado, mas ,l;em o desempate d11 sorte, pois . 
cada eleito tinha o seu voto. 

Cuntraa validadó desta eleição oppoz oDr.Joiío 
Mendes de Almeid11 cm sua reclamação um do· 
cumcntl) sob n. i O, certidão da secretaria da 
Jlrovincia, cm que so mostra qoe o cidadão João 
1:ranco de Godoy, convidado pelo juiz de p.u 
p11ra completar o numero de trcs eleitores~ niio 
era clc:;ivel, c lambem não podia ser cleiw me· 
sario C:mdiclo José dos Santos por niio estar qua
lillcallo, c nem mesmo com o nome de Candido 
José de Souza, que csUa qualificado sómerite como 
\'otnntc. 

O processo da cleiçiio conta t.,mbem irrogu
Jaridadcs: 
· :1. • Niío se tez exprcss:. menção do numero das 

ccdulas recebidas nas duas primeiras chamadas, 
e lambem na tereeirD contra o que determina o 
art. Ui d:~s instrurçõcs, não biiStando indicar-se, 
o tot11l ~,rt. HO). 

2. o Nao se !ez o :mnuncio. p11ra a 3.• chamada 
na fórma da lei, em alta voz ( art. f07 das in· 
struct;iíes)~. . 

A nela diz :- • tendo antes annunciado que 
:~manhã :is JO horas se 1~roseguiria na terceira e 
ultim:t chamad11. • · 

3. o Dizcndo·se na acta da 3·. • chamada que 
o tot.1l d11s ccdulas recolhidas para nmbasas elei
ções, geral C CSJlecial, subia a m, portanto 119 
a cada um:a, n11s actas d11 apuração võ-:;c 11ue 
tnl alg:1rismo niio corresponde ao·das apurações. 
N:as ger:lt.'S a somma ~73 corresponde :1 79 ce
clulas ; sendo uma inr•omplet.1 ; e nas c~poci:tcs 
ãtlí, corJ'CSllOIIIlentc :a 8\ ec~dulns. 

::!.• Não se gu11rdou :1 ordem cstabclccidll llO 
art. 110 das instruc!iôes, llOf uce~~siiio da :J.• clm· 
mada, fez-se logo a :11mraç:to dos Yotos cl:as cluas 
eleições, :JOO ecdulas, com todas as forumlid:l!lcs 
su!Jscqucntcs. c lavrou-se a lista dos cid:~dãus 
que não acudiram ás chamadas. 

O comportamento d:t mo::a ncstl~ processo é 
mui rcprchcnsh·cl. 

A commisslío propõe que scj11 annulla•la a 
elciçiío dest:~ parochia. 

l'arocllia de S. João llaplista do Rio Verde : i 
eleitores. 

Não h ou n• solcmuitladc religiosa J•or moti\•o 
justificado, u !alta de t•arocho. 

Pelo exame da acta da organização d:1 mesa 
vc-sc que tendo havido um conflicto no dia:; de 
A:;ostv, foi " cll'i~·ão • adi:uhl para ~7 do mesmo 

• 
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mcz, pr·occdcndo·sc ao acto cm casa varticular do O collegio tomou cm separado os votos do 
eirladao Frl!nei~co Ferreira de Assrs, por haver eleitor Fol'llmato de Camargo Mcllo, niio ~ualill
licado interdicta a matriz. c:ulo a)lezar de ser fazendeiro, c do immcdrato cm 

O acto Joi presidido plllo cidatliio Antonio Ho· voto:; Hzcriuicl elo Amarnl Cnmargo, afim do que 
drigucs Freillls Junior, jr1i1. de paz da pnrochia o porlcr compcto•ritc rcsoh·an t{ucstào. · 
tlc Lavrinhns, por ter sido hoje conrocado pelo l'mnhcm tomou cm separado os votos do,; clei· 
IIOTO (na casa do mesmo ,\sAis) p3ra a me~a d:rns· tores d:r trarochin riu S. Joiío Dnptista do mo 
~rmbfóa paroelílal a fim de, na rórm:r do Exm. Verde, pelo rruc es!cs eleitores protestaram. No 
go,·erno, proceder-se li elcit·~o de c lei torl.'s gcraes protesto doclnram que si se rcz a clciç.io de sun 
c espcciacs, t'nra eleger nóvc deputados c dous J,larochia n ~~ do ,\gosto, com uma noYa mcsn, 
scnndorcs. ; . · foi porr1uc oJircsidcntc da mc~a eleita cm ~ do 

Este juiz incompetente, niio tendo compnr~cido mesmo mcz, cdat7ir·a IJIIC niio convocava mais os 
nem elt!itOJ'Os o nem supplrntcs; chamnu li dons ' \'utantcs {JOr niio lmvor tempo. . 
cidndãos flnra r.!prcstmlat·ern li turma du eleito· I Sendo nullns as elcir·õcs dns earochias destt! 
rcs, c r.. mais outros dons p:rra rl'(lre,;entllrcm :1 t:ollcgio, prejudicllda ilcn n clci!:IIO sccund:rria, 
dos irnmcdintos, c assim constituiu n mesa, c eliminnndo·sc a t'CSJlcclh·a votMão da :tJmraçiio 
c~ta ele~cu o prcsidcnto c substitutos. geral, o 1111e :1 com missão proJlõli. 

Esta me~a, entrando cm funrçõcs, mnndon pelo 
respectivo stJcrct:•rio 111\'rar o edít.1l dt•signandD 
o t1111 para a continn:J!{iiO da elciç;io suspensa a ;; 
de Agosto c mand:ula continuar 1u•lo governo dn 
provinda cm oflll'io de Ia du As:osto o aviso do 
ministorjo do lmperio,,ontlc se dcclarn tJilt' a ele i· 
çiio snspcnM dc\'O ser continuad:J elo modo, tJ uo 
us clcilorcs [IOSIJIIDl votar no collcgio no din 
ma rendo. 

l'úla;.à·•. 
Ccclul11s ~. 

Jusé nonif:rcio tlc Andrada o Silvn ••••.•.• 
llartim Francist·o Jlii.Jcit·o de A.ntlr:rd:t ••••• 
João d:1 Silv:t Caniío ................... . 
Olegario ll··r·culnno du AI( ui no c Castro ••• 
Uer·iuu·do A v c li nr. Gavião 1'ei.•u•tD ••••••••• 
)lanocl )far·condus ele llour11 ~ Costa •••••• 
lJar;io Homem de llcllo ................ .. 

Votos 
~ 
~8 
~H 
18 
~8 
~ .. 
" 

No tlia Sl'guinlt•, ~8 de Agosto, :;cm dm•itln o 
tlesignado rmr:~ 11 clciçiio, in=-talluu-sc cs:<<~ mcsn 
nll mcsm<~ ca!'a, o de )lois dll sulcmnirlmlc rcligios.1 
Jli'Ocllflcu logo a pruncira c segunda chnnwd:~s, 
não se diz port!UC lisln, rl amhas niin JH'Od uzi1·nm YoL1r;ã11 s••par:ula dos eleitores da p:u·ochia do 
síniio o comparecimento de 1!1· vor..,ntcs! prov:1- S. Joiio llaptistn do ruo Verde: 
vchncntc o JIO\'O 'lUC convocou o jni7. de pnz de 
Lavrinha~ l'llra organizar a llll'Sa 11:1 \'csper·n. 

Xo annuncio para :1 tcr·c,•ira ch:unnda :1 lei niio 
foi melhor u·atadn. A actn diz :- • .Sull(lcn
tleu cllc (o lll'esíduntc) :1 sessiio, convoc:Jtlllo 
os 1/ltlal"ios (J.11'a com(mrcccrt•m amllnl1ã ás 
:10 I10ras do dia p:tra se proceder ;i a.• cham:tda 
de \'Ol.101CS. • 

O art. !07 il:~s instruc,·ões di.z intdrmnentc o 
contrario. • 

Em Jog:Jr llrO(Irio, co.mo dctcr·minn o a'rt. !10 
das in:ltru~õt•s, não so ds:<c qual o rmrncro das 
crdulns r.·r.cbidas nn ultima chamatln, c IIi o JlOUco 
u tnlal das trt•s clmmarl:rs. A dccl:rr:u:iio :;rímcntc 
se rcz tlu:mdo se tr.,tou da npuraçiio.c lnvratln 
a lista dos 'lUC niio ncudiram :is clmmntlas. 

.E:1L1 cll'i(:il() foi fcit:t :<ahcnrlc>·~C crnrl h<~\' ia uma 
nwsa lc)gnlmcnlc organizatl:•, c rruc snspensn 11 
elei~iio sómcnto el1.1 tinh:r competcncin pnrn mnr· 
caro di;r rl;r no\'a. O juiz riu fl:JZ tlc l.;avriulws in tro
nwllcndo-se cm assnmpto rrne niio llw compcti11 
:1. prr•lexto de cun\'Ocaçiiu do )10\'n, commcttcn um 
d•:licto pelo IJUIII nwrecesor re:'IIOUS.1hilisndo com 
OS i)UC SO JlrCSL1ram 11 C:iS.1 criiiiÍ IIOSl f:•rç;r ele i· 
loral. 

A commissiio,t•m vista do cxpencli•lo,propüd tp.lc 
a cldl.)iiO tlt•s!a parochi<~ seja annnllmla, •·ccum
mcndando-se ao governo t;mtu :1 •·c~ponsal•ili· 
dndu do juiz rle (I:JZ ria p:rrochin d:rs Lavrinha=-, 
Autonio Hodl'ignes de !o'rcit:rs Juniur·, como os 
eid:~tliios que se (•restaram ;r servir n:1 t.lila mesa, 
s.1l:cndo,como deviam s;r!Jcr, d;r cl'iminalidatlc de 
~cu procl.'dimento. · 

Eleitifo secuw/11rirl. - Este culle::io reuniu -se 
em hora lcgnl (:u·r.. i!l da lei de J8iti), concor
rendo Jllll'a t•llc os clciturcs d:~s sc·is parochia,; elo 
IJUC .se compõe, cm numero do ;j7 comprchcndido 
um uuulctl,ato cm votos. 

Yotos 
Jnsii nonif:rcin de Anrlrnda c Sih·a ........ · 
;\la'rtim .1-'raucisco llii.Jeií·u de Antlrllda ••••• 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

Jolio tla Silva C.,rr'iio ............. : ...... .-
Olcgario llercnlano chl Ar(uinn e Castro ••• 
)l:mocl }larconclcs de llour:~ u Costa ••••••• 
Bernardo Avelino Gavilio ~Peixoto •••••.•• 

Yotariío do eleitor d11 11:1rochia d3 Lavrinbas
Fortunuto de Cantar~o llcllo: 

Votos 
José Boniracio de Andr:ula o Silva........ :1 
lf:rrtim frnncisco llii.Jeiro du Antlrad:t..... f. 
João d;r Silva Cart'iio..................... :1 
01~:,:-:Jt'io llurcnhrno de :\t(nino r! Gal> Iro.... f. 
lf:lllocl .Mar.:ondcs de lroura r! Costa....... f. 
Bc1·rwrtlu Avelino Gll\'i;io Peixoto......... :1 

Yotn<;iio tlu inunedi:llo d;r mcsm<~ Jlarocbi:~
Ezequiclllo Amaral Caruat·c;-o: 

José llonif:~cio de Andrada c Sih·:~ ••..•..• 
ll~rlilll t'rancÍ~l'O !lilJCiro ti C ,\Jull':Jda ..•.• 
Juao da :selva 1.:11'1110 ....... , ............ . 
Ole:::~J'io ll••rruhrno de Arruino c Castro ..•• 
lf;rnor.l li:II'Conrlcs r lu lfonr·a o Gosta •..••• 
Ur~rnardo Avelino G:l\'iiio l'oíxoto .•..••••. 
· Niío cOIIliJal'ecer:un seis eleitores. 

XXXYI 

COLC.RGJO DO nJI) X0\'0 

Yolos 
:1 
:1 
:1 
:1 
f. 
f. 

Elt<iriio Jll'imaria.- Parochi:J d" Nossa Si!nhorn 
das D~rcs do Hiu Novo: J J r• leitores. 

No processo da org:rniz;r!:'lio da mcsn, que foi 
(IJ'c:;ít.litlu pdo juiz du JlilZ Jn;lis vowtlo, Pedro An· 
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tonio de A~11ujo, compareceram dous .eleitores o 
Ires immedu1tos. Estes com o nccrescam.o de um 
cidadiio clogivel fJ:ara complet.1r o terce•ro lognr 
de elcilor, · procederam :i delt:~o dos mesari!JS o 
supploolcs, q11e se roz promt8cuamellle, d1x a 
acta.. . · · l'd 

A vn"a do elcilr..r não podaa ser preenc 11 a 
com o é'idnd:io clogívcl nos termos do art. S. • § 6 
das instrncrões, sem que primeiro fosse convo
cado por on'Icio ou verb:llmonto os juizes de Jlnz 
do sc"'nndo terceiro o qnnrto anno, c esperado,; 
atú ·o 

0
dia s~guinto :is :lO horas da manhã (nrt. 5 

.· § 8 dns instrucções). 1!: não ch~gando a tempo 
- (:is 10 hor3s) se tomaria nJJrovidcncio tJUC tomo~ 

o juiz de poz sem· nttcn er·sc para "O IIUC a lc1 
dctcrminna. . _ 

Esta falta podia influir no resultado da eleaÇI•o 
ou dos m!!snrios, ou dos supplcntos: sómcnte 
na ordem ou na collocnriio dos clc.itos, portrunnto 
nos dous 'casos a \'otaciio foi idenricn. E pois, 
pcin incompctoncin deste suJ,stituto do .cl.~itor ou 
eleitores quo.niio comp:.recornm, :. cleJ~uo dcsL1 
pnrochin niio p1idc ser nnnullnd:a. _ 

Outro tanto niiose poderia dizer com relaç:•o a 
falrn do sorteio ein todas a,; voraçõcs falta 
,;rnT'Il sob\'cturlo quanro :i llil'JIOSÍ':iiO do art. :lOS 

. nn tmrtc concernente :i . di~tribn_i,:iio das cbaves 
do cofre d:1 urna e pnpe1s da clerç.io. 

Iudepon!lcnte destes l'icios .rcrctcnto.~ á .or· 
ganisaç:io da mesa contra a \'nhdarlo llesL1 ~leu;:•o 
:apresentou o Dr. João llca~des de AI meada U!n 
documento sob n. ;JG. assJgnndo pelo [>roprro 
juiz de p:tz rrnc l}residilt ti eleiçlio, cm que se 
mo:;tra quantas vaolencins foram cmtJrciíadns 
para se obter. o r~sulta•lo qno se conscgua.u .do 
uma me1sa do parlado dos agentes dn admams· 
trat;ão. . d 

A commis.s:io, para conl•ccam!)nto ~o Sena o, 
transcrc\'e este documento-~~ sua mtegra ~os. 
amu:&o6 :i este parecer, lunat.1ndo:sc :IIJill a 
assi:;nalar alguns factos de mór gJ'll\'ldadc. 

i .n A m:~triz da pnrociJín foi :JIJcrt:t.com violcn· 
cin no dia 30 de Julho, o occupndo por torç:t 
:.r muda policines c paismros, sob pretexto do n:ro 
laa\'er quartel Jlara alojai-a, c 11ssim consonou
se até o fim dn eldl;ãO. 

tra a regularidade do mcsmõ acto, que,. a{iás, 
excitou tantos clamores por parte dos y-eJ!cados 
cm sua imprensa como l'O vê no propr10 Jornal 
que imprimiu esstJ documento o-Correio Pttu~ 
lisla11o n. wiO deU de Setembro do anno pas· 
sndo. · . . , 

No processo da clei".iio .nolou~commissiio: 
i.• CJUe niio houve :. solomnidado rr!ligiosa, 

êomo prescrevo a lei, sem d.1r·sea razão da lall.1. 
2.o que a primeira c segunda chamndas foram 

feitas sem r1ue do numero dus codulas recoltJ!das 
se llzessP. ~:&press'J m•mriio como positivamente 
exige o art. :l.li. dns insirucçües. _. ·,;· 

3. o quo out•·o tanto succcdeu á terce mi, salas- · 
fazendo-se a pena:; o diSIIOSlo no art. 110 das in· 
slrucriícs cruanto n totalidade das cedulas, 

~-o' que terminada a lorcoira cbamada no 
din 6 de Agosto n uma laora da tnrde_, recolhen
do-se :!00 ceÍlula!l cspeciaes e outros tantas gc
racs, portnnto i>:!O, ns prim't•irns com U nomCls 
c as segundas com 8, foram, não obstaDIIl o 
art. U 1 d:•s lustruc!,'ões, todns apuradas, sati.s· 
fazondo·so o to1lns ns formnlidodcs lcgaes. 

Fez-so a lista dos cirlndiios quo niio comrnrc· 
ceram, bem como :.s listas geral e espccin dns 
duns clcirües. grn Ires horas lcrnrn•se, annota· 
r:un-se c 'npurnram·so ~. 9'Q nomes, sendo :!S 110r 
minuto. _. 

O documento n. :JG supracitado as:;·~~ura que· 
as violcncias Jlralic:~•lns cm :! do Agosto, rep~:li· 
rnm-sc com os TOt.1ntcs da parcialidade adYcrsn 
á policia. l'risõcs, ameaças, nolificaçües, Indo 
empregou-se pnrn atastar das urnas laes vo-
tantes. • 

Em prc:;enc;., de t.1ntas irre.:rularidadcs a com
missão propõe que a elciçiio'desta pa1-ocbia seja 
:mnull:~ila, recommend;mdo-so ao governo a 
responsabilidade dos que concorreram para Ines 
violcncias o dell.1C:Jtos. · • 

Part~cbia de Santa Cruz do Rio Pardo: 10 elei· 
tores. 

No processo da org:miznc.So da mesa bouTo 
írregulari•ladcs que tornam a eleição insanavel. 
A eleiç;io de mcs.1rios c supplcnt.es tez-se pro· 
miscuarnente, .de sor&e que os maJS votados toram 
declarados mcsorios, o os menos supplcntes •. 

2.• No di:~ !! de :Agoslo foi T'Oil:l~a a entrada 
pelo delegado de policafl Altredo G~h·ao, o ~ubdc
legado Jo:io Dias Daptrst.1, ao~ eleJtores e _Jillmo· 
diatos con\·ocados •JUO.JlCrtcncaarn. ao pnrlu)() ad
verso li o:olkia, sendo um-"dos eleatores J.osé 
Pinto de ~\mlrad~ lfcllo-ropclli!lo com yiolef!cin 
c insultos c dcpoas preso com mars dous eadad .. os! 

Na votação dos substitutos do· presidonce, o 
terceiro ,.ot.11lo ohtovc um voto, . assim . como 
mais Ires cidadãos, o niio tez-se o sorteio. 

O mesmo succedeu com os supplentcs dos mc
snrios que obtiveram c:•da um, um voto, nssim 
como outro cidadiio tlín quinto 'Jogar. . 

No processo dn eleição deram-se ns seguintes 
irregulllridades: a.o .A entrada da matriz não roiycdnda ~o juiz 

de paz mais ygtado, ncf!l nos .c!Ctlo_rçs c mnnc
diatos do Jl:ll'tido prote:trllo pela polre1a. 

4..• A mesa foi org:mizada antes da hora l~g1ll, 
:is 8 horas da manhã, sem precede•· elelt;.:•o, 

·sonde. os individuos:<implcsmenteno!nc~dos pelo 
juiz municirlnl ~ranocl Leopoldo de Olll'cJr~ Lope& 
de 1\uc e1-:1 auxilinr o Dr. Josú l•'rnncasco de 

f.o_Siio hou\·c a solemnidadc religiosa, o não 
se diz :1 c:JUS:J. • - . · . -

Pau a Eduardo. . 
:i.• o juiz dll paz mais ,·orado foi ~orrntlo pelo 

terror a assistir a este acto, c a nss•gn:u· a ocra 
qne lhe aprcscntar:un, contra o que protestou 
dCJlOis de li\·ro. 

Este unico testemunho posto que do pesso:1 au
torizada, niio parece :i c!•nrmis~iio. ~astanrc,pn_~ 
iu ralidar um acto rcrc~tulo de fulJU:JS. le.,a~.:s, 
mas uiio doh.a do lev:mtar éll'llVes SUSJll'tl<ls cuu-

~--A i.a cbamad:~ fez-se até ás 6./lbrasemeia 
da tardo a pretexto do se haver eomcçndo a cha
m:ul:J do ultimo quarteirão (art. U3 d:~.~ instrnc
tões), mas seguiu-se dcp~is a e_b:lmadn dn lista 
SUJlplementar, o q no se 11110 podta C:~zcr. 

:J."-Concluilla a 3.• ebnmadn no meio-dia, cm 
7 de Agosto, niio se cumpriu o nrt. U4. dns ins· 
trucrücs, niio se r:~zendo expressa mon~iio do 
numero das CCUUI:ts recolhidas nCSll.'l cbam3dll, 
c tão sómente a tol:~lidnde-3!10, sendo :19~ CC· 
duln~ e,;pecine,;, e ollr:•s 1.1nt:Js geraes. 
4.."-Apó~ :1 COJ11.11;'Cill das cellulas seguiu-se ll 

:IJIUJ";J~·ãu dlls cellúl:•s ger-.tes, com sete nomes, 
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SCI'\'iço que ler mi no·u observadas Iodas a~ for
uwlidades legncs :is :! horas dn 1ardc. Seguiu-se 
:1 apurnç;io das outrns 19;) ccdul~s, com !O nomes, 
~crvi~;o CJUC ncabou meia hora depois! I . 

;;,"-A list.1 dos cidadãos que não compare
ceram ás chamalla~ foi lavrada npós o scrviro 
d:1s apurações, conlr:1 o disposto no :1rt. HO dÍis 
inslructõcs "(I.• Jltlrlc). · . 
'A com missão propõe que a clci9iio desta pa

rochin não scj:1 approv:•da. O jUJz de paz c n 
mcs:1 incorreram pelo seu proccdimenlo cm grave 
censura, c a commissão n:io Jll'OjlÕC CJUC se ro
commcndc ao governo a respccuvn •·csponsnbi
lidndc, por enlcnder CJUC :1s Jrregularhl:~dcs prn
tic:~das não foram proposilncs, m:~s fllhn,; do 
i:;-nornncin. 

Elcit.'éio sccu11daria .. -o collcgio reunia-se cm 
hora éxlrn·legal, :is 10 da m:111hfi, nl1o hnyendo 
solem nidndc rol igiosa por falia de p~roeho. 

.Annnll:~dns as dlr.ls eleições tl:•s rcspceiÍ\'as 
pnrochias, [ll'i:jutlic:uln ficn a elcir;ão sceuntlnria, 
cujn n ullitladc propõe' a commis:~ão ! · 

Vola;1io. 

Ccdulns 19. 

Volos 
José Donif:1cio de A mirada c Sih•:t. . • • • • . • • :l!) 
João da Silva Cnrriío...................... 19 
Olcgario Iforculnno de Aquino c C:t~tro..... :19 
Bernardo A\'clino Gn\·i:io l'eixuto.......... 1!) 
)f:n·tim Franch:co Jlibcit·o de Andr:uln...... 1!) 
)lanocl Mnraondcs do .Moura o Cosia........ J.!) 

Niío compareceram dous clcilorcs. 

XXXVII 

COLLEGJO DE DOTC'C.\TI; 

Elrit-·ão primaria.-Parochia de Nos~n Se
nhora das Dores de Botucatú: 16 eleitores. 

No processo dn organizacão da mesa l1ouve as 
sc:;uinle:> irregularidades: 

:1.• Não havendo <-leitores npprovados pela ca
mara dos dcput:1dos, vislo IJUC teve de procc
dc•·-sc á clo•ç;io de eleilores gcracs a 'l7 do 
l)czcmbro ·de 1877, como foi ·prova !lo pelo Dr 
João Jrlcndi!S do Almeida com a acla tlnqucl!:i 
eleição Sf!b n. 3, c não pMc a c.1mara. da pas
~adn legislatura approval·ns, :1 organizar·:io da 
mcsn devia fazer-se rccorrcudo-sc nos eléilorcs 
da IJ':1nsact.1 le;.:•slatura,como dciOrmhw o arl ã 
~ to das inslrucr;ões, c sómcnlc na f<~lta absoiu~; 
llcslcs, recorrer-se ao l••·oecsso nwre:~tlo no 
§ 11 tio :1rt. 5.• tl;Js mcsm:•s instrucr:ücs. 

A JJlC5a tlcclm~• 1101 acta IJUC 11~0 fo1·am convo
cndos para essa orgnniznçiio Ires clcii••J'CS c o rcs
pccli\'o liUJlpknlc tln tr:msncta lcgislaiUI'a por 
'Iuc totlos quatro se :Jchav:un dC\'illnmcntc 'pro
nunciados prlos e1·imcs de lll't\\':JJ'ic:u·fio c con
cussão .. .l\las tl:~ndo n pn_rochia, j:i nessa épot·a, 
tlnzc ele•lorcs,n:JO se explica a caus:t por 'lUC n~o 
for:uu con\·ocatlus,c t'nur·ori'CI':IIII os outros com 
11s inunetliatos corrcspoudenles. l~ss., f:~J~1 tio 
con\'ocaç5o cXJJÜC a clcil·iío :i J•cll:l tio a ri SG 
~ 3. • das i nstruc~'ües. · · ' 

:!.• 9-nc .sendo ~onvocndos os jtlizes tlc paz üo 
IJlWII'Jcnnlo, e 1wo os supplcntl's, comparec,.n s•Í· 
IJICniO O t.Jo IJli:IJ'lo õlllllll, pelo IJIW fol'lllll t'UIIVÍ• 

dados para complctnr o numero de Ires, dous 
cidadãos residentes na parochia o qunliij1:ados 
elogi\•ois, José Elias l\l~rins de Aguiar o José 
FranciscoBar!Joza, os quaes não estavam cfTecti
vamcnte Clualificados elegíveis na paroc:hin, c o 
segundo nem qualificado,como provou o Dr. João 
llcndes de Almeida, com a certidão sob ·n. iO, 
cxlrahida- ua secrelaria da presidoncia, a que se 
refcrc.cm sua representação. 

3.• Parã occupar o Jogar de immedinto, não 
foi convidatlo um supjllcnlc dos juizes de paz, o 
mais volado, recorrendo-se lo~o a um cidadão • 
elegível, o que é contrario no dlsJlosto no arl. ü. • 
~§ ~. ã c 6 das instrucções. Convindo not.1r que, 
nas circumst.1ncias figuradns, a organiznção dn 
mc~a n~ll se podia f:1zcr do conformiiL1dc com o 
di~po.•lo no arl. S. • ~ li, mns do accõrdo com 
o!< 11. t• Foi clcilo mesario o cidndão Joaquim José 
de Oliveira, CJUC niio estava CJUalillcndo, o que se 
ac11a JlrO\'ado com o mesmo documento n. iO 
SU!lf:l' citado. • 

ii.• ·Não EO foz o sorteio tiO:! subslit'utos, c tão 
sómcnlc dos mcsarios o supplcntcs onde n sorte 
·J'CS[Ieitou a ordem esla!Jeleciãn pela npurnçiio. 

li.• Não hou\'C para esta clch;ão a convoca~.ão 
prcscripta n:t lei (n ri. SG § 3 das ins1rucçücs), c 
fcz·se :•pplicando-sc disposir;ão dilferontc :i con
sagr:tdn na mesma lei (art. 86 § ·:!), c· de modo 
la! que o rc."u!lado dn volaçiio podin ser diverso 
ainda sem cont:lr os membros inclcgivois. 

No procc~so da clcicão nota a commissão o 
scguinlc: 

1. • São IIOU\'C solemnidndo reli:;ios:J, sem in
dicar-se n cnusa. 

2.• A lista. do~ nome;; dos cidadãos r1uc não 
ha\'iam comll:ll'ccido alé á 3.• chamnda, foi feita 
depois d:~ quarla apura~iio, cm dia dilfercntc do 
cm 11Uc se procedeu a 3.• chnmnda, contrn o 
disposto no :~rt. :110 das instructões o a\'isos de 
~~ de llarço c de i~ de Dezembro üo !8Gã ( não 
1mprcssos). 

:1.• ll:t\'cndo nesse p1·occsso n npuraçiio tlc qila
lro elciriics-de11UL1tlos, son:~dores,juizcs de pnz 
c vereadores, foi prelcridn a ordem est.1belccidn 
no art. ii. • das instrucções, approv:~das pelo aviso 
n. U7 do 30 de Setembro de !868, comcr;:mdo
sc pelas eMulas parn juizes do paz c vereadores 
concluida das 2 :is 6 borasti:J tartlc, contra o prc
ceilundo no nrt. :1!3 dns instrucções. 

~. • A apuração das ccdulns geraes (:l~G) com 
H nomes, o tias cspcci:•cs (309) com t6 nomes, 
\'cri ficou-se cm um só 1lia, guardantlo-so todas ns 
forma!itl:ules lcg:ws, diz 11 actn. 

A commissfio cnlcntlc que n mesn por sou llru
ccdimento cxtra-lognl incorreu cm :;mvo censura, 
c pro1•õc que niio seja li[IJII'OVntla a elciclio dcsla 
paroclli:•. 

Paruchin do Noss.1 Scnhorn dos Remcdios da 
Pt.lnl~ do 'l'ieté: 7 eleitores. 

No processo da o•·gnnizaçiio da mesa uão foi 
infl'iiZIIlCJJIC a ·Jt'Í OIJSCJ'V:ldll, )JOJ'I]UC: 

t.•·N:~ elcir.;fio rcsJ•cctiva concorrcr:un elei
IOI'CS c immcdialos ainda niio npprovndos pela 
camar.1 dos tlcpulallos. Des1o faclo não teve a 
commissiio oulra provn :1lém tio parecer dn c:t· 
mar:~ dos deputados de Dezembro do :1000 pas· 
s:1do. um dos documculos com que o Dr. Joiio 
!\lt•ntlt•s tle Altucilla inslruo sua rcl'lllUJ:J~·iio. Ali i 

I· . 
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foi a· eleição . desta parochia :mnullndn por este 
fundamento. 

Votaçiio • 

Ccdulas ~3. 2. o Ainda que t:les eleitores estivessem appro· 
vados, o numero dos que não compareceram não 
podia ser logo preenchido por um cidadão ele· 
givel; mas pelo 2.• juiz de paz, do conformidade 
com o art. 5§§ 6 c 8 das instrucções. 

3. • Dandp-sc t:lmbcm falta do immcdia:O, essa · 
não podia ser preenchida senão pelos snpJ.>Icntes 
do juiz de paz c depois,!l'uardados os preceitos lc· 
gacs, pelo cidadã, cleswcl. 

:Martim Fr:mcisco Ribeiro dc·Andràda ... 
José noniracio de Andr.ldn c Silva .... .. 
João da Silva Cnrriio .......... : .... · .. .. 

Votos 
23 
!!3 

. 23 
~ 
!!3 
!!3 

Olegario llercul:mo de Aquino c Castro .. 
ncrnnrdo Avelino Gavião P.oixoto ....... ,' 
Manoei_Mnrcondcs de lfol!rn c Cost:J .. .. 

No processo da eleição deram-se as seguintes 
circumstancias : . X."{..XVIII 

"'·: 

f. .'• Não l1ouve a solemnidado religiosa, c não 
se diz a caus:J. . 

LEl'óÇÓES 

2.• Não se rcz expressa menção das ccdulns 
recolhidas cm cad:J um:~ das tros chamnd:~s, con
forme delcrmina o nrt. u~ das 'instrucções, li mi· 
t:lndo-se :i dcclarnçiio do tola! (:105). 

;J. • O :muuncio da 3.• chamada não se fez de 
conformidade com o art. :l07 das instrucções, isto 
l', cm r:o:: alta. 

. . ,. 
Elei{iíes primarias.-'P:~rochia de Nossa So~ . 

nhora da I>icd11de de Lençócs: ii eleitores. 
Nesta parocbia houve doplic:ata, c por isso 3 

commiss.io rar:í a cxposiçiio do occorrido em 
arnbas a$ eleições, começando pela que· foi prcsi· 
did:1 pelo juiz de paz mais votado Antonio Fru· 
ctuoso da nocha. 

4. • A npurnção da eleição cspccinl foz-se 
110 me$mO dia da 3.• chamad:J, depois 'de 
um:~ hora da t:Jrde, cm ultimo lugar, após ns 
apuraçõe5 das eleições do verc:~dorcs, juizes de 
paz e deputados,:~ IJUe seproecdeuconjuot:Jmcnlc. 

E Iodas :~& formalidades Jegnes, diz a Dela, 
fornm plenamente obscrv:~das, terminando nesse 
dia a eleição r . 
. O procedimento d:J mesa é digno do severa 
censuro, c cm. vista das irregularidades prali· 
cadns, a commissiio propõe IJUO a cloir~ão desta 
parochia seja annullada. ' 

Eleirão secu11dal'ia.-O collcgio não so reuniu 
;i horo'leg:JI, mas :is !O horas da manhã, tanto 
na reunião preparaloria, como na cm ·que so 
l'rocedeu á eleir.ão. 

A acta do codcgio que toi rq,mctlida ao Sr. :1.0 

s~cret:lrio do senado, c outra que v'!iu d:1 ca· 
mara municipal a1>urallora dilfcrem, quanto ao 
tuuccionario que devia autllcntical·as. · 

Em uma cst:í lancada a seguinte nota após o 
nome de b[anoel José Pereira, ullimo eleitor as
signado:. • Eu, llanocl Carlos Aranlcs, sccret:J· 
rio interino da .camara municitlal, fiz cxtrahir a 
presente cópia, que vai por mim conferidn, c 
:Jssignada--.1\l:mocl Carlos Ar:mtcs.-Conterida 
por mim-.AI'antes. • 

A segunda depois da assígnatur:~ .Manocl1osé 
Pllreirn, vêm ts dos membros da mesa c após a 
seguinte dcclar:~çiio: c Certifico que· esta :lU· 

. thcutica v:ai conferidn c por mim couccrtad:J 
com o secretario do collegio cleitor.il. l~aro da 
c:m1:1ra municipalllc notucatú, 7 de Setembro de 
1878.-.lmador JliiCIIO da Ri!Jt'ira, secretario da 
camara municipal.-JOfio Aguiar de lltii'I'OS, se
cretario do collegio eleitoral. • 

O facto indica que não foi observada a dispo· 
siçiio 1to m·t. i9 da lei n. 387 tlc 18ili, que exige 
que :1 conferencia c concerto destas :~ctns so fnr.a 
pelo st~.:retario lia camara c na falia, po1· um· t:Í· 
llcllião tio notas, sendo as cópi:ts.o:octrahidns • cm 
acto succcssivo ao da cleitào. • 

Estt's vícios inquinmn esta clciçlio, quo, nliás, 
já se :~ch:l\'a prejudicada pel:lnullid:~de ll:1s clci
çõe~ das llu:ts paroch~s de IJUC _se _compi)o o col· 
leg10 ; C i!SSJIII O jli'OJIO~ li COllliiiiSSliO. 9 . 

Pri111eira t'leição. 

A organização da mesa não se pode fazer na 
matriz da Jtarocbia, mas na c.1sn do cidadão 
coronel Joar1uim do Oliveira Lima por torça 
maior comprovada, !citas as communicaçücs lc· 
g;:cs (art. :i.• § 2.0 das instrucções), que se acbnm 
transcri~tas no final das respectivas act.1s. 

O motiVO de haver sido feita cm casa particu· 
lar esta eleição, está sufficicntcmcnte relal:tdo na 
exposição do Dr. João Mendes de Almeida, an· 
ncxa ao parecer impresso da-cam~ra do~ ·dCJlU· 
t:1dos· de 30 de Dezembro do anno pro:timo findo, 
o que o mesmo doutor olfcrcceu como documento 
sob 11. VIU instruindo a sua rcclamaçiío, de onde 
a commissão transcreve a parto concernenlc a 
este acontecimento e baseada nos documentos de 
ns. 37 a ~ tambem oJl'erccJdos pelo recla· 
manto. . . . · 

• Tinhnm os conservadores mais de !!OO·vo· 
tantes qualificados, e os liberoes apenas pouco 
mais de iii>. Os libcracs, conbcccndo a impossibi· 
lidalle de. vencerem a eleição, armarom capangas 
atú cscrovos, os quaes, reunidos á guarda · po· 
iici:Jl, transitavam desde o dia f.· do Agosto nas 
ruas da villa, d:~ndo mol'ras ao partido consllr· 
vador. Ao :moilccer desse dia, cntrDram na. villa 
mais cincoonta c tantos capangas, romettidos do 
Santa Barbara do Rio Pardo pelo coronel Fran· 
cisco Dias Dnptista; c. toda essa turba, armada 
pela propria policia, apoderou-se da igreja matriz 
c alli :tiJUnrlclou-se. 

• No dia 2 de •\gosto espalhou-se na villa a 
noticia de que o delegado do policia não admitti· 
ria que o :l~· juiz de paz c os··clcilores entras· 
sem na igrcj:1 nllltriz para organizar a mesa 
parochi:JI. Ora, o juiz de paz m:~is·votado era a 
:~utoridadc competente, na fórma da lei ; e era 
quem lwvia convoc:~do QS eleitores. c os imme
dintos, si tal circumst:mcia toro neccssaria para 
th·u1ar a sua compcttJncia (Does. ns. 37 e 38). 
Não importando-se com t:JI noticia o juiz de pnz 
mais votado o os eleitores dirigiram-se :i igroja 
matriz :is :lO horos da manhii, mas foram imllC· 
didos llc entrar, porque o llclegado de policia, 
com :1 força armada, declarou-lhes que se roli
rassl'lll (Doe. n. 3!1). 
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• Já na vespcra o 1. • juiz de paz c os eleitores 
haviam rcrJucr·ido ao juiz municipal um:t visto
J'i:• c corpo de liclicto no ajunt:•menlo :1rmnrlo tJne 
existi:• n:1 igreja n:ntriz ; c cst.1 \'istol'in c exame 
fo.rnm feitos no dia :2 do A~ostu (Doe. n. 60), 
conflrm:mdo n vcr•lade nUcgndn-dc um plano do 
riolcnCl:1s c de fraude, )Jrcmedit:ldo pelo dclc
g:ulo de policia. 

• Em··· cónsorJuencin do acto prcpolent.e dn po
lir-ir., o juiz do JlaZ m:~is _yor:•do, co~>ulcr:n.Hio
:~rJnOilc neto como oceorrenct:l ele c:~so unpro\'Jslo 
(Jnstruc: do JBiG, ar I. '5: • ~ :2. • mcmbru), corn
municou-o no juiz mnnicipnl, o rltml d"u n •·es
po,;ta nutorizaudo-o a ir fazer a c ciç;io ria mesa 
cm outro Jogar (Doe. n.&J); c cm scguidn nlllxou 
o·rcspecti\"o edil~ I. O Jn~ur'desi;,:-n:.do f<!i u c:.l'n 
do coronc_J J!llltJIIIID de Ohv~frn J.11n~, JIOrlsso que 
nté no Jlllr·o da cmn:.ra nmmcipnl foJ·Ihcs ved:rd:. 
n entrada: A mesn parochial foi nhi c!ciL1 aberras 
as portns o.ao~ jnncJJns, com as fCJrm;Jiidndes lc· 
gacs, como consta da respectiva acta. 

• Ao JIRS:>o r1ue com todas as cautel:iír lo~aes, 
assim proccrlinm o,; cunse1·vnllores, o delegndo de 
polid:r, sem eleitor :•lgum, c de a•·cordo co~n o. 
&.~juiz de pa;r., simulou uu1a mc'a parocfual c 
dcclarou·a iust:•ll:ulll. . 

• Infclizrnenlo 1•111·a o tlclc;:-ado de policin, nlém 
do taclO''dc niio tm·em sido subsLiluidos, de modo 
Jcgnl ;·os eleitores, por isso IJUIJ somcn te os IJ tHI· 
1ro ín1mcdiatos de eleitores, sú rllrs, clcg•·•·nm CJs 
'Juntro mc~nrio,; c snb~tiluro~, c :1tó o presi•lcnle 
1 :1 mesa c scussuhstilutos (1). porque o seu plano 
era ÍIIIJICdiJ' a \'ictc ria ccrrn c completa do pllr· 
lido conscrvndor, o tJUC tudo se \'li da rc~pcctíva 
act.1 (Doe. n. ~:!), um dos oleiros mesa rios, Jli
ourl..lu!JIISlo Rodrigues de ..tlml'irln, era inelc~ívcl 
(Doe. n. &3); c ainrln é o caso de inmcar a auto
ridade do conselheiro José Donifacío no aviso 
n. !,7 do 2!, do Fc\·crcii'O de :lSGr,, q uanro a esse 
membro de mcz:. que o.•ra incapaz por ser inclc
givcl. 

• Nem ha necessidade de ex:uninnr mnís deti
damente as :~cr:~s dessa dnJ•Iic.1tn (Dor·. n. ~2). 
A dcclar:~ção 1lc que os eleitores Dt:lfino All':z:al'· 
drino de Olir:eirr' Macllado c Joaq11im Jforl'ira 
Machado de Olir:eira estavam pronunci:ulos cr:1 
falsn, como so Jlruvn com o Doe. n. r, r,, pa.,:mdo 
pelos dons escrivãcs criminaes do tct·mo, Julio 
Ccsar de Oliy-cira c lfanoel José do·Aimcitla, mn
bos ollcs figurnnk's na duplicnra, o primeiro 
como lrnmcdialo do ~leitor c mesa rio eleito; o 
~~!~Undo como substituto do presidente; e ambos 
ainda ligurnm como votados para elcitore:<. 
ArJUCJI:. dccla.rn!,'âf?, pois, Jlrocurad~, !=Orno jlre
tcxto rmra obstnr a rntrnrln do L~ JUIZ de pn rl 
dos ele iteres, sendo f:~lsa, si~nilk:~ :rpcnns o plano 
d•J uma tluplicllla que o ccutro liber:oi exi~i:• parn 
oh~lnr :~IIi 11 Victoria cerra c plena dos conscrrn· 
dores. 

• Xo rlin r, de A~oslo, :t m11s.1 legitima, co
nhecendo n imJiossihilidado de ir fmwr a deir:ão 
11:1 igreja matriz, por isso IJUC o cll'!cgado de f.O· 
licia dizia ter a sua mc~a Jl:trochial, c· altam<'nte 
dcclaravn IJ.UC niío admillin :IIIi cs mes~rios Jeg-i· 
ti mos, olllc10u no juiz de dirciro d~ com:.rcn com
IIIU?icando o facto, que ~elll dnYillll crn de forra 
111mOr (lnstrc. de l!jj(j, :1rt. ii.• ~ ~.•), telliiC·O 
auleriorrnente feito :to juiz mumcipnl, c fendo 
l':lti~fl'ilas as cantd;~s neccssarhas qu:mto OJOS cdi· 
lõJCS (Uoc. 11. i.:i). 

• :~trns, o delegado de policin, nlém de imp~dir 
que :1 elcil':io tosse feita n:~ i,:;-rl'ja matriz, P.,Or 1~so 
rJUC trnzia: d~sde o dia i de J\gosto, dcbarxo de 
sitio militar esse. ecliflcio, concchcndo plnoo 
monstruo~o de man1l11r dnr• dcscar:.::~s sohrc a 
cnsn do coronel Joaqnim de Oli\'cira Lima, IJUO 
est:JVa :t porlns o jarlf'lla~ abcrlns, c oudc·a lll_!!!la 
legítima fazia :t cleiçiio (Doe. n. ~G); mas n.ll!· 
lcri'CRt;iio do juiz mnniciJml, assim corno !I alll· 
tudo prudclljf! c ao mesmo tempo cnerg!ca do 
juiz de direito (Doe. n. !,i) obsrarão ;í ma1s cs~a 
sccna de s:mguc nn província de S. ·P:IUlo. 

c Ao mesmo tempo, o rlclegarlo do policia fa· 
zia a sn:1 elcil,'iio na ig1·cja matriz, fazendo fl~u
l'ar, como volruulo alli, cidadãos CJUe nem :10 me· 
nos havialll vindo a villa naqnella occa~iiio (J>oc. 
11. 39); c toi:po1· isso que a mes:a illc::itima n5o 
rccnlhctt ao nrchivo da camara municiplll o rcs
pt!ctivo lh'l'o, reccinndo a prova du fl':llldC (Doe. 
n. :JU). E porque n mcl'a lt•githna cn\"iou nm 
protesto contm cssn duplicnl:t, como é confessa· 
do nn rel'pt:ctÍ\'ll act:t llnal, :t mesa illegilima não 
admillio que fosl"c inscl'ido na mesma :•ct.'l : o 

lu·ot••slo n5o JlOdi:. ser dcsjli'Csadn, c nclltl não 
m\'ID scniio a exposição da verdade du: direito o 

de t:~cto (Doe. n. ~8). • 
Os docnmcntoas crr:11los serão puhlicarlos nos 

cm11r:z:o., :í estrJ Jlar·eccl'; segundo :1 imporlnncia, 
Jllll'a con hccimcnlo do :wn:•rlo. 

Procedeu-se :í cl•!kiio com dt•z eleitores, não 
tendo cou•J•~re1·ido rJti:trro, nssim como nenhum 
rlos IJilatro hnmcrliatos. l':•ra substituir os lnimc· · 
di:ttos tJUC fnlrar:un. o juiz de Jlaz dc\·era con
\'ocar li'CS d11S SDJIJIICIItCS dO:! juizes do Jl:IZ, cor· 
responden:es :to numero dos cl•!itores rruc tinham 
eOIIIJlóJrcci•lo, CUIIIJirindo·sc assim o disposto 11n 
lei (art. ã ~ G da,; insLrucrõcs). 

Se cs.~cs supplcntcs n1iÔ houvc~scm compare· 
cido, guardntla a espera Jc;:-nl, (nrt. 5 § 8 das iils· 
lntcçõcs}, se chamn1·iam cnt.io trcs cidndãos clcgi
vris rJilO ~c achnsscm prl.'sentc.~. 

llns Jll:lo resultado da votação tanto dos mcs.1-
rios c snpplentc~, como do presidente c :mbsLi· 
lutos se vc IJUC o concurso do~ quatro immc· 
di:~tos niio altcrnria o rcsullado dn ell-itão, snlro 
com rclnção ao sorteio que J•o•lcria cm parle 
evitar, o IJil•! não rw•':iudil':l ao beneficio do art. 
BG § :! dns in~trucr;iirs. Esr:. irre::ularidado não 
iiHJIIÍJI:f a rlcir;iio, t:.nlo mais IJUllllto'ilão era pro
posital. O j niz de paz cnL•~ndcu que tunccionando 
os immcdiatos cm orl-trll mcsn, a üa matriz, não 
lhe c111 pcrmillido fnzd-os substituir por immc
dialo~ do juiz de JlllZ, ou rm f:olta por cidnd:ios 
elegíveis. 

O mc~~mo Jlensamcnto ~cudiu ao juiz de Jlaz 
1ln outrb mesa onde comp:•rccCJ"<lln somento im· 
m1•diatos, que, como· neste caso, runccion::· 
.l'lllll SIÍS. 

No prol'csso da eleição deu-se o ~c:;uint1•: 
J.• A elcir;iio continuou :t f:•zcr-:;e 11:1 c:rs.1 par

ticular ii• mcncion:td:t, vcdad:1 (lei:• policia a cn • 
Lrnda tia mat1·iz, ussi1h como o cúi!it·tu da c~mnr:t 
municip:al. 

~- • O rccolhiuten to dns t·cdulas fez-se com rc
g-nl:•riJ:tde, menos n :l.• rltanwd:~ cm que se n5o 
fez CXJII'C~~~~ 1111'11 !,'à O das Ccd UJ:J~ reeoJ hid:IS 
(~1·1. 11~ das Jnslrucr:iies) :.ssi;pwlanilu·SI! lflo · 
sumcntc :t lot:.hda•lc (nrl. 1JU). 
. :J.:·· O scn·i~~o da õ1JHII71t:iio podia ser ruf'!hu•· ::::t

ll>fclto, allcnto u Jlt'IJUCUu numero de cedulas 

,r • ~: ;; :' 
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(120), mas no espaço de tempo j:i limitado accu
mulon-se a apurõlção das ccllulns geracs. E pois 
niio houve csenndalo, niio oi.Jstnnte o tcmõr de 
de uma invasão dos flUO se apossaram dos edift· 
cios da matriz c da cam:.rn municipal. 

As provas exuberantes da intervenção intlebita 
d'> delegado de policia nesta eleição, Janç:.ndo 

A eleição dos mcs:.rios (2, ~. 2, 2=8) c dos sup
plentcs (:!, 2, 2, :!=8), obrigava ao sorteio, c mio 

·se fez. · 
Dcnjamim Dias Baptista, um dos quatro imme-. 

. lli:ttos roi eleito presidente da mesa c. oi.Jtuvu CJna··. 
tro votos, c portanto não •Jxcluiu· ó seu: votou 
cm si.! - · 

. miio para vencer de meios:Ott mais reprovados, si 
encontram· nos documentos transcripros nas act.1s. 
desta eleição, e outros oOcrecidos poJo Dr. João 
llcndP.s de Almeida. Os de mór valia se acham 
r•or extenso contemJJiados no mwc:cos a este pa-
recer. · 

Na cleiç;io dos sui.Jstilutos do presidente ·as 
~uat~o ccdulns, I•rod~ziram o scgui~to .r9:5ul-
tado • . . ~~.. . .... 

~· ('fJ;_ r'' ( 

Um cidnllão José ~in:mcio)de lforacs Ducno,: 
obteve tfUatro votos, Pedro· José. de Almcidlftc'>': 

Segu11da clcit:tio. 
A eleiç;io presidida interinamente pélo ~-·juiz 

de paz Manoel Cllrispim Lopes, e depois pelo ci
dnd:io Dcnjamin DiasDaptist:t tci"O a vántagcm de 
ser rcita na matriz da parochia. · 

Eis o que sobro c lia occorreu ; segando as 
actns que Coram presentes li commissào. · 

No processo da organização da mesa, diz a acta 
rcSIICCtiV111 n;iO COIII[UifCCendo O 1.• juiz de paz·, 
c nem o segundo e o terceiro, até as !O horns 
c meia da manh;i mais.ou menos, o I!Udrto juiz 
do [IIIZ, apre,;ontan!lcJ·sc,proccdcrt-se a eleiçãu. 

I-'eit.1 a chamada dos eleitores c immcdiatos, 
não compareceu um sri dos primeiros c tod11s 
IJUatro dos segundo.~, c com estes (sómcute) rcz
sc a cleiçiio. J::stc expediente lllio ó o· tJUC •) I c· 
gisladur est:•I.Jelcccl.l. 

Na verdade n cspecie, não YCm figurada nas 
instrucções de 1:! de Janeiro de :1!!76, e n~m para 
o caso serve a dis(IO:'i~iio do ut. :; ~ 6 das mes
mas instrucções. 

A conuuiSSiiO entenrlc, que posto que as in
strucções niio cogitassem deste caso, a r.ci, não 
oi.Jst.1ntc, devia c compria qúo lil~se oi.Jscrvada 
cm vista do 11rincipio llf•lla consagrado Jl:lra a 
or:.ranizaçiio das mesas (lei n. :!87 de J8i6, art . .\). 

Este principio é li iS"u.-.ldadc de po3ição tanto da 
lllllioria como da minoria na eleição dos quatros 
mcsarios c supplcnte,;, J•rincil•io t1uc ta miJem rui 
consagrado no decreto c :!0 de Outni.Jro de :I Si~ 
art. 131 ~ :1." mas por outro mcthodo. 

Sestas circumstancias a prcscn~a unic.1monto 
de immcdilltos (l:lrll a cleiçiio da mesa niio per· 
mittc o expediente do llrt. :; § 6 d11s instrucções 
sem violaçiío~.!latlucll.! principio, que cumpre 
respeita(. Assim JJ rl•curso seria nesta esl'ccio, 

Joatruim Hodrigucs de Camargo, trcs end:t 'um~~'~ .. 
c J>cdro Augustol"errcira de Alc:mtara, apenns•',, : 
um voto, sommando o total U votos,'·quando.'~ 
devoro apparecer•a!~ se as listas rossom conr.:~~ 
Jl[ c tas. -.-. "~ •· ;.. · 

Niio havendo cmp:rte~senão entre o scgnndo·ts· 
terceiro votado:~, não oi.Jstantc rucorrcu-sc :i sorte 
para desem;Jntar totlus, tlgornndo além disso. 
dc110is deste jlroccsso, individuo -estranho ·:i 
vot.1çiio. ! -:Eis cm que tc!'IDos se explica a acta : 

• Jlovendo empate entre os dons primeiros 
(~ c 3 votos) c os dons ultimos destes votados (3.' 
c 1 \'Olo.IJ, procedeu o rcspécth·o presidente'' 
desta ao desempate, recahindo l•m favor do pri
llieÍI"O Pedro José !lo Almeidll, o do:~doas-,U:lti:. · 
mos na pessoa de .J/alltJel José de Almeida o:dUoin· 
patc. • .,., :._,.~-... ·- ~·<,.. 

Este cid:tdiio i\lonoel Jusó de Almeida;'riiio"sc 
acha contemplado no numero dos votados, que 
fornm !lcsornJllltados I 

Snppon•lo a com missão que o que fica relatado 
prov1cs:~e de erro do copia, recorreu ao excm· 
plnr que lhe Coi oiTerecido pelo Dr •• "-ntonio llo· 
rcirn de n,,,·ros, assim como a outros extrahillos 
por ccrtid;iu do re.~pectivo livro, c oiTcrccidos 
pelo Dr. João llcndcs de Almeida no Doe. n. ~:!; 
mas reconheceu qne não havia altcrn~io ; os tros 
cxcm(llares eram idenlicos na red:~cç:.o. 

Xa mesma acta, di~·sc, depois de terminada tã:> 
cnriu=-n c singular eleição de mcs:J : 

• Em scguid.1 pelo respectivo júiz de paz pre
sidente c mcs:Jrios. foi declarado que esta neta 
não Coi cscripta no livro tfUO se ncl1a ein andll~ 
mcnto paro t.1es tJ•abalhos, pot·qoo Jlara is.'lO, se 
l'tctuo" a fazer entrega o juiz d•l pnz desta pnro· 
chia mais vot.1do c convocndo Antonio Fructuoso 
da nocha, c !lo mesmo modo Coi recuslida a·cn.;. 
trega dos mais livros necessarios pnra tacs Ira-
bolbos •. • ' 

e vista a ralt.1 de juizes de paz, conviilar tiio só
mento qu.-.tro cilJ:u.lãos elegíveis par·a com os 
quatro . immclliatos proceder-se a respectiva 
dcit!iio. · · 

A':t[l(lliC:Jção neste caso, do cxpcdicnle daquclln 
:•rt. c ~ ü, traria cm rcsult:•llo a convocar<JO de 
trez cidall:ios [lOrcatla immodiato, reéompoi1do·so 
o oleitoratlo, mas sem as condif.:Õc:! legae,;, de 
llaVt!l" um tor~o no clcitoJ•nllo que lig;Hio aos im· 
mediatos. est..1!Jeleç:. :u[nolla iguald:ulc de Jlosiçiio 
exigid:J paro li maiori.-. e paro a minoria. 

• !'elo que sendo apresentado ao presidente 'da 
c:unara !lcstn vi lia, .Mnnoel Feliciano de Oliveira 
Rucbn, c aos immediatos do~tc cm votos, e como 
se rccnzllssrun a razcr o termo do ai.Jertura, c en
cerra-mento, nomera~ão c rubric.1, foi este feito 
pelo vcreadot· na ordem da votaçiío, Sah•ino 
Mendes C.1rnch·o •. 

Este cr:a o expediente a que o juiz de· paz 
d()vera recorrer cm taes circ:umstanc:ins, mas q lll' 
antes por ignorancia •1uo 110r fraude não foi aJl· 
plic:ulo. 

Indc(londento deste vicio que torna insanavcl 
a clciriio cm vist:t do fundamento e~t;~bclecido no 
art. si;~ :!. rlcr':lm·so m•sta clci~·iío outras ii'I'C· 
gul:u·idadcs •1uc 110r mais graves mcr"cem rc· 
Jlaro. 

E não h:.vondo mais IJUO este Iino :i entregar 
ao (lrcsidcntc Dcujnmim Dias Jlaptist.1, accres
ccnta a acta: • I' 1w:is papeis •, o portanro nem o 
livro da qualificaç:io, nem as listas supplcment.1r 
c complcmcnt:u·, se existissem, tinha esta :Mesa 
Jt::r:t lcg:~hui!nle fuuccionar. . 

Entre os mesarios eleitos not:J-se o nome de 
lii:rucl Aug-u~to Uorlri:rucs de !Jmeida que <'ra 
im:leaivel, cm vista do Doe. n. ~. que .-.pr·cscntou 
cm sun rct,l:.ma95oo Dr. João llcndes du Almeida, 
certidão cx.traluda do livro da qualitfc:tção. 
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O proceder desta mesa no processo dn eleição 
tnmbcm se não reconnncndn pelo respeito á 1ci. 

Em p1·1mciro lo~nr, csl:lndo n mesa de posso 
do edificio da matr1z não houve n respectiva so-

Alexandrino de Oliveira l\fnclmdo c Joaquim ?t!o
reirn }[achado do Oliveira, pronuncindos crimi
nnlmentc, não vot.1riam parn a formaçiio d:t mesa 
deixou eor isso mesmo de comp:~rocer n:r matriz 
desta· vil la pam esse fim, o então, adiantada a 
hora o~ eleitores C}UO comparecernm requisitaram 
do quarto juiz de paz o seu comparecimento p:Jra 
esse clTcilo, o que etrcctivamcnto fez osso juizc, 
com os eleitores snl_)plcntcs prcscntcs,·se !•roce-

lcmnidado religiosa. . • 
A chnmada dos vol:lntcs, diz a acta, fez-se pela 

lista geral da gunlilicaçiio de :1876, niio se expli
cnndo como fo1 obtida. Feita a primeiro chamada 
não se foz expressa men'=iio nG numero das ccdu· 
las recebidas como determina a lei (art. :11~ das 
instrucções), passou-se :í segunda-• visto, diz n 
neta, niio estarem aJlproximadas as horas mnrcndns 
pela lei, para o cncerrnmcnlo dos trabnlhos, o 
que se {e:: alg11ns minutos 110 pra::o estabelecido : 
O prazo desta chamada nssim feita bem qualifica 
o atropello 9.ue se deu, cm mzõo prinCi.J>almentc 
da falta do 11vro do qualificação e das listas parn 
guia. 

O nnnuncio }mm a terceira chamadn não se rez 
de conrormidmle com o nrt. 107 das instrucções. 

A neta diz o seguinte:-• E para constar lnvrou
:;c n rrescntc acl.~, ficando drsig11tulo o dic' de 
ánumhà pam terceira c ttllima cllflmada, assiA"· 
nando esta o presidente c mcsarios.• A hora foi 
esquecida. 

A lei quer outra cousa no art. :107 nestes ler" 
mos:- • o presidente da mcsn ann1111Ciard r.,,tc 
clia e lwra em alta 1:o::, logo CJUC ror encerrada a 
~-· chnmadn. • · 

No din 6 dll Agosto de~io11ado 11ara a 3. • cha· 
madn, procedeu-se a cll:• sem dcclarnr·su n 
hora do começo nem a da tcrmin:ll'.iio e, não oh· 
st.1ntc. recolheram-se mais ccdulas {81) do que nas 
duas primcir:~s (76) pass:mdo-sc logo ao scn·iro 
da apuraçiío, preterida a lista dos votanles 11Úc 
não acudiram :ís chamadas, contra a ordem esta
belecida no art. HO das instl'Ucçõos. 

Essa lista ou rol fez-se no dia irumellialo ( 7 
de ~\gosto ) apoz a ultima apuraçiio de eleitores 
gemes, á despeito dos avisos de 21 do ?.Iarro e d(l 
H de Dezembro do i86ã. • 

No serviço da apuração tarnbem si niío guardou 
a ordem determinada nas instruct~õcs de. 30 de 
Setembro de !868 no art. 5, mnndâdas executar 
pelo aviso n. 4i 7 da mesma dnt.1; houve inversão 
por guanto começou pelas cedul:Js da eleição 
espec1nl. 

No finnl da ac1.1 do mesmo dia 7 <lcclara-se 
tfUC no nnteccdcnle, fizera o presidente da mesa 

dou d formação da JUDia parochinl, d:mdo n final 
o resul1.1do, como se vú. • 

E cOJicluc;· por dcclarnr que o m·csmG juiz do 
p:~z c paro~ntcs constituíram uma .mesa phantas
tica ern ensa de seu tio Joaquim de Olivorra Lima 
ns ~ l10ras da tardo do dia 2 do Agosto, :~ccrcs
ccnl:lndo muita~ outras nlleg:~çõcs contra o pro
domínio dn família do 1.0 juiz de paz Fructuoso, 
cm Lcnçócs. 

O Dr. Ioiio ?tfcndes do Almeida. no documento 
n. M, contesla o rncto da criit!inalidade dos 
dons eleitorf.'s, Dclfino ~uoxandrino de Olivoirn 
Machado c Joaquim ?.Iorelra linchado do Oli\'cil·a. 
por uma certidão dos dons cscriviics criminaes 
do termo, C!UO figuraram nesta elci~io1ulio Ccsnr 
do Olivcirn o lfanocl1osé :i\Iorcira. · 

E no documento n. ~apresentado cm original -
pelo mesmo doutor e~t•í consignado o prCJtcslo da 
mesa presidida pelo juiz do JIIIZ mais \'Ot.1do, c 
que foi rcgcilado pela da matriz presidida pelo 
~-o juiz do paz, Manocl Chrispim Lopes, o c1ne 
se ler:'• nos am~.exos á este parecer com outros do
cumentos, desta tão violentada cleíçiio. 

A commissiio cm vista do que fica relatado 
propõe: 

i. o CJUO seja approvndn a clciriio prirn:~ria desta 
parochia que fo1 prcsididn pciÓ cidad:io Antonio 

. Fructnoso da Rocha, feita cm cdificio particular, 
a utcrís.1do. • 

2.• que soja annullada a eleição primariê da 
mesma parochin prt>sidida pelo ciiladiío Benjamim 
Dias naptista, o intcrin:tmente pelo .\. 0 JUÍZ: de 
paz !llanocl Cht·ispim Lopes, Ceita na matriz. 

3.° CJUe se rocomm()ndo ao governo :t respon
sahilitlndc do dito juiz de paz c dos mes:1rios que 
concorreram pnra a elciç:~o feita na mntriz ; o 
bem assim :1 rcspónsah11idadc <lo delegado do 
policia SciJnsliiio Correia du Mello Ducno dn rc
ft~rida villn de Lençóes, pelos abusos o violencias 
quo prnticou d urantc a époc~a eleitoral no anno 
Jl:lssado, com o proposito de o()star n liberdade 
de voto dos citladiios. 

:1 loilura de um papel com o nome de protrslo c 
que für:> no mesmo dia apre~cnl:ulo á mc:;.1, o qual 
foi por cll:t unanimemente rcpcllido, exprimin
do-se a acta nestes termos: 

• - Foi l!llc (o Jlrc~idclltc) c os mesa rios una
nime cm que se n;io . tom:Jssc conlwcimenlo o se 
dt~sprcz:~ssc completamente esse donomiuadn pro
Irs/o, por ser uma injuria l:m~·ada aos membros 
leg:~lruenle constituídos destajunt;1, c mt!smo por 
se1· um conjunclo de IJanalidadcs, grosseiras in
Yccth•;~s, inconcl udencias falacs nos assi::-nat.11'ios 
do seml'lh:llltC indecente p:~pel, I!UC 11)\':mdo :t 
crer aos mcsarios ser esse escriJito, não dicwdo 
pdo IJOm senso. nws sim Jlor umn ou muitas 
unag-inaçõcs cscnld:~dns. • 

· Parochin de SnnL1 Darbarn do Ilio Pnrdo, an
.tiga de S. Domingos: 9 eleitores. . 

Não houve irrcgularidmlo, segundo diz :t neta, 
no processo da o1·ganiz:t~io da mes;~. 

Este procedimento da mesa, que não tem jns
tific:~çiio, é formalmente conderunndo pelo art. 
:llií tias inslruc'=l">es. 

l'or ultimo tlcclara a mesa, que o primeiro juiz 
de pa7., Ani'Onio Frueluoso da llocha • tlcspcilnuo 
pela r;,z:io !li! ~c c.lizur IJUe ~cus Jl:lrt•utt!s Dl•lJiuo 

No da eleição notou a com missão o suguinte: 
:1." Não houve solcmnidadc rcligiosn, o niio se 

explica a causa dt!sla flllt.1. 
2. o O annuncio da 3.• chamada não se fez de 

acc:ill'l1o com o prcccitu:~do no :11'1. I07 das ins
truct·ücs JJ:IS pala vrns tiio posith·ns: • o presi
dente tia nw:::• aunnneiar:í t'tll alta vo::, logo 11ue 
rt.1· cnCI'rl"all:• a 2.a clwnwdn.• A neta diz sim
plesmente: • tl cleclai'Oit o )I residente a .:1.• cha
madn Sl!l' feita :un:mhií ás 10 horns do dia ., o 
CJUtl não é b:1stantc. 

:J.o Niio se (1!7. exprcs~:t mon'=ão do numero das 
cctlulas apurutlas lll!ss:J chamada, como exige o 

-
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ANNEXO. 6!) 

:m. U4. das instrucções, cumprindo-se sómente 
o art. HO. 

; Segumlo collegio. 

4..o.A apuração fez-se em limitado espaço de Este collegio fnnccionon no paço da camara 
tempo (3 horns), sendo o numero dns cedulas ~GO municipal, c interinamente presidiu-o Pedro 
de . no,·e nomes, cada uma, empregando-se o Dias Dnptista, juiz de paz· primeiro . v o rodo da. 
resto do temPQ com a npuração das cedulas ge- p:~roch[a de S. Dnrbara do Rio· Pardo (antiga 
•·aes. · S. Dommgos), por se haverem recnsado os quatro . 

s.o O sérviço da apuração roi invertido, come- .juizes de paz·da .pnrocbia. da Villll, d:•z a .actá':'. ·. · 
r.ou pelas ccdulas cspeciaes contra a ordem esta· A elle concorreram !3 ele1tores da' parochia . 'de 

• Úelccida nns instrucções de 30 do Setembro de· Lençóes, c Oito da· de S. Darbara do H lo Pardo,-
J81i8, art. :;.o •.. ::: fnlt:lndo um de cada paroc~!~; ·· .... 

Não .obst:mte, e censurada n mcs:J, propõe n .t:ias d~actas.docoU.eg1o· n.orom-se Ds:so-. 
commiss.io que ·soja approvada a clciçao desta guantes 1rrognlartdndes: · · 
parochi3. · :1.0 ~ão se declara a hora em que se reuniram 

Eltip_io secundaria.- A duplicata na eleição os ~le~to.res, e menos o ~mpo !JUC se esperou 
primaria da parochia do LcnÇóes deu Jogar a pelos JUizes de. paz da vllla c SI roram .convo· 
nova duplicata na eleição secundaria em ~ c 6 cados por cscr1pto. 
de Setembro do nnno pass:Jdo. ·um dos collegios 2.0 Outro tanto acontece nn segunda' llcta. Não 
reuniu-se no cdillcio legal o .pa~o da cnmara se declarn·n horn em que se installou a· mesa c o 
municipal; o outro cm casa particular do cida· collegio, assim como niio;bouve a competente 
dií~ Joaquim l~orcira !la~hn~o de. O!iveira, de· solcmnidndo ,religiosa.- · 
po1s de cxpelhd?s do pr1me1rO cd!IICIO, o proco- 3,o As actas não vieram contei-idas c concer
dendo as ro_riJ!.alulad~s o commumcações le~nes. ta das pelo secretario ·da cainara municip:.J, c 

A comm1ssao Cara uma pequena rCJ!enha de nem por ta!Jolliiio na conformidade do art. 79 da 
que occorreu C}ll cada U,!ll dcstcs colloglos, 'llO· J.•i n. 387 de !9 de Agosto de !84.6, com quanto 
tando a respectiva vota~ao. nn ullimn acta se diga que .&:bamou-se o ta· 

bclliio de notas para lançar cm seu livro esta 
eleição. Primeiro collegio. 

Neste collegio presidido pelo juiz (L • juiz de 
paz) Antonio Fructuoso da R!lcha, compareceram 
somente os eleitores da parochia de Nossa Se
nhora da Piedade do Lençóes em numero de 13, 
faltando um: c po::L1 do parte a questão do JocnJ 
da.rcunião,nlia2 justillcada pel:~s circumstnncias 
e autorizada pela competente nutoridade, Joram 
alli observadas todas as formalidades legaes. 

O Dr. João llendes de Almeida, em documentos 
que oiTercceu do ns. ~9 ú 56 n. VII comprovou 
as violencias do que roram victimas os eleitores 
deste colle~io, sendo repeli idos :í força pelo dele~ 
gado de pohcin. Sih'cstro Corrca do Mornos Bueno, 
do paço d:1 cam:m1 municipal, c quellr:mdo-se em 
muitos pedaços a mfls:J r.m que o collegio já cs
bva runccionnndo no meio de vozerias c insultos 
da gente armada que o acompanhavn. 

:\s actas do mesmo collcgio aprescntad:Js pelo 
Dr. .Antonio lloreirn de Dnrros, snbscrJplas 
Jlclo secre:ario do collegio Joaquim Fírmino do 
Cnstro cm S do Setembro, intcrcssam á camara 
dos deputados c não ao senado, o não se acham 
conrer1d:1s c concertadas pelo secretario da cn
mara ou por um t:lbellii'io de notas. 

Vola!fio. . 
Codnlas 2:1.. 

.. ~ Votos 
llartim Francisco Ribeiro de Andr:Jda. • • • . . 21 
José Donif:~cio de Andrada e Silva.......... 2:1. 
Jolio da Silva C:Jrr-:io.......... •. • • • • • . . • • • 2:1. 
Olegario Herculano de Aquino c Castro.... • 2:1. 
Manocl ~rarcondes de :Moura c Costa .• : •• ·••• 21 
Bernardo Avelino Gavião Peixoto .••••.• ~ . • 2:1. Estc facto deu-se no dia -~ de Setembro do 

:mno pass.1do, quando estes eleitores, pela pri-
moira vez se reuniram para a eloi!:d'O de depu- Não compareceram dons eleitores um de Lcn., 
tados gemes. _ çóes o outro do Santa Darbara do .ÍUo Pardo. ·· · 
. Nos a~11e~s so on.~ntram os documentos, que· • A comn:issi'io em vista .do· expandido propõe : 
m~ereSSllo a esta cle1çao, e que merecem ~e1· pu-•.. 1.• Que seja npprovnda a eleiçiio.do collegio 
bllcados por extenso para mór cscl~rcc•monto convocado pelo :1..• juiz de Raz da parochia de 
destes rac~s._ . . _ Lençóe~. o cidadão Antolrio"Fructuoso da Rocha 

-~ co~JUlSSllO propuc que a elcJ~:~o deste col- 13 de,t>ois presidido pelo cidadão José Theodoró. 
leg10 seJa approvadn. Perc1ra, quo fnticcionou cm casa particular. 

Votacão. 2.0 'Qud seja annu:Jada a eleição do collegio • 
• convocado Jlclo :1.. •. juiz do paz da parocbia de 

Cedulns 13. Santa Barbara do Rio l'nrdo; o. cidadão Pedro 
Dias Baptista, c denois presidido pelo cid:tdão Votos. r Francisco Di:.s Dapt1sta, que CUJlccionou no paço. 

Antonio da CosUI Pinto c Silva............. :1.3 da camara municipal da villa de Lençóos. 
Darão do Parahvting:~.......... ... • . . . . . • . :1.3 3.u Que se rocommende no governo a res-
Jlarão do l'iralininga.......... ... . • . . • . . . • :1:1.3~ ponsallilidade do {.o juiz de paz da Jlarochia 
Jolio Mendes de Alineida .. · ... · .... · · .... · ao Santa Darb:.ra do ltio Pardo por se lmver 
Josl! .A.lves dos Santos ..•. ·.•..•...•.. . • . • . 1:1 llJlrOsentado para funccion:.r na villa de Len
.l\lanoel Antonio Duarte dé AZO\"edo........ !3 çóes, sabendo que era incompetentc, e ser esse 

Niio comp:~recou um eleitor. collegio illegnl. 



·., .. 

70 ANNAES DO. SENADO. 

XXXIX dn m:í fé, ii especic é d.c 1:11 ordem que não pódo 
:' COLLEGIO DE ATIDUA. ~scnpn11~ a cen~m·a d.a lcl, á pcun do art. 86 ~ 2 isto 

; • ' · c, UU ldfli!C pltllO JUI"t. . . 
Eleir.tio ·pl'imaritt.-I>arochia do s João na- Nn clcrçno do presidente recolbernm·Sil lO cc-

ptist:lac Atilraia: H" eleitores. • dul:!~• o pr·csidcntc foi eleito por· 7 ,·otos, c n:uln 
.... :No·.(l.rocesso da cleiclio d:r ·mes:r dcu-sc uma no- se drz qu:rnto nos trcs rcstnntcs. Na .dos.substitntos 
t.wcl rrregulnridadc. Comparecendo seis el~:i- ~0 't~;e o mesmo cn~o. a nctn declara IJUO 3 .cc
tores c. um imrncdi:uo, ójnrz de paz· om \'CZ de u ns ornm úrnncm;. Devo-se prcso.mir.quo outro 
ehnmar pnrn suúslitu~r o immedfllt!> que tal tu vil, t:rn,to aconjecora ."E caso da clciçiio do,pr~ldcntc. 
o _1. • :~upplontc dos JUizes.de<paz, conforme 0 . ~ontrn c.stn eler~ao protestou o JDÇl!llflO·Fran
lh~posto no .art. 5,0 ~~ 6,• .c . 8:• das instruct·ücs, CI_:;CO l_fnthws Dncno de.Horncs; _,c ·-seu.· protesto 
con,•idou p:.ra c~sl! fim uni·Ciiludiio ele,.ivel c "comi n:ao to• lançado na ullim:r11cta.como se-prorncttern 
di o. o~gani~ou-~e a ,m_esa ~ Es4J. irregularidudc no .ünnl desta. !llnll o I>r. l.~o Mondes ~e AI· 
podra lll!Jllm:ar a elcwuo s1 bouvcsse· possiúili· mc1da o apresentou no clocumcnto.n. 61, alem ele 
dndc de alie r:~ r t• rtosÚIIado obtido. ·Nao sendo outro soú n. 60 de varios cidadão~ vot.1n!l:s1 cm 
)l()~~iVI!I, a clci~ão sniJsiste. •• IJU~ moslram os e:ccm;s!JS prnlicndos _Pelos ngcntes 

:No processo da elci~iio notou a commissiio 0 JlOIIC!nes ncsln paroclun. A mesa nao romou eo-
St'guint<J :· · .. . , · .nhccJmcnto delles, e menos fez mcn~iio na rcs-

J o N- r 1 • •. , d .., 1: • ~·<'. 'Jlectin · acta. 
•• ~ uo rouYc so cmm'!n c rc rgws.,, por lm- .. ANo processo da clcil'ào no111u a cornmiss;io o 

P«:!chmento do p~rorho. • _ . sc,.uintc: • 
::!.• O nnnnncro para a :J.• clrnmndn 11110 so tez "' · 

~·! ·r.o.nformiclnde com o art. J07· das instcucçües, ~·· _Fn!tn de solemnidado religiosa, sem ex-
Isto é, '"' ro::: Hlta. . · • pllcll~no. 

:1. 0 No dia da :J.• c~wmnd11 (G do .,.A,.osto) ~.· D·~licionci~ no llnnrtncio par:r 11 3.• ehn· 
lfllc terminou :w mdo dia cont:uulo·sc e êmmn: rmad:•, a neta 1hz: • tlrcútl'tllldo o presiclcmto 
~·ltntlu·sc un1 toi:M do ::!07 ~etlulas par:r cada umn IJUC lic:mnn adiados os traiJ:alhos pnra am:mhiL 
oluil'ão, gcrnl c cspecinl, sommnndo '*H rcz-~c 11 :a~ 10 horn~ que se ttlll Je {11:::u a 3.• chamada•; 
Ji~t:i elos \'Otnntcs lfUC nãO :JCUdiram' :is cha- JWO Sendo cSIC O llliiiUIICiO que O prcsiclcnte 
mndas. deve fm:cr rm tllta vo.:,como rositivamente detcr-
::;eguindo-~o . Jogo o se1·viço ela apura~ão, m!n~ o._!lrt. !07 das instrucçocs. _ · . 

fo• lov:•do n ciTamo nesse mesmo dia, tormin:mdo 3. J.liuo $C fez cxprc~sn mcnçuo do numero 
ás ~ horns d:1 tardo 11 :JflUI':JÇiio d:1s ccdulns das ~cduln,; _rocolhid:Js á 3.• cb:unnda (nrt. H% 
f:l'Cr:~es (:!Oi), conlemlo cndn uma oito nomes dns rnslrnct,:ucs~. 
(l.6:)6); c uma hor:t dt~pois, ás :~ concluiu-se a 4.• A a(JUJ'IlÇ:JO dns ecdulns c.~pl•ciaC's em nu
da~ cspccint•s (:!Oi) com U nmiae:; cncla uma mero cl" 386, tendo eaela uma U nomes (4..2-ia)~ 
(:!.:!7i); c tutlo sem haver falta tle uma só solem- f,•z·sc cm menos do tres Iraras no din iO llc 
nielaelc llllHll. AgosJo, ou !!3 por minnlo. Começando o sorvi~o 

l!:stas h-rc;rnlaridadcs não são de natureza tão da nP.urnç:io a JIOuco m:•is do 10 horas d:1 rn:mhit 
grayo qull imponh:nn :i I!Omrnissfio o deve! I' do tcrmwou :~ 1 JIOrn da lllrilC. • 
propl)r :1 nullidntlc d:1 elci~ão,c pcns:~ que podem .A COIIIIIII~~~o propõe CJUG, censurada a DJCS.'l,., 
ser rclev:•das, ecnsurad:• :a mcs:J. sej:J cst., elc1~·ao nnnu/lnda. 

11nrochi:. de Noss:J Senhora do C:rmpo Larooo. J>araehia de &11110 Antonio da C.1chocira: J:S 
!1 clcitot·c,;. <> • eleilores. . · 

Pdo que re~pdln :i orgnniza~ão da mesa 0 São houve irrl!gularidadc,~c!l'Undo a respectiva 
processo foi regular. ne.ta. no processo da organização ala .nes.1. A lei 

Com rcl!'ç5o no tJrocesso da eleição notou Cor obser.•a;la. 
a commr~s:•o: . No proc!!sso da· eleição notou a commis11iio o 

.i.• _A Mta da solcnmidadc rcligios:J, sem ex- scguinle: 
phc:rç:•o. :1.• Falt:l da sohmmillallu religiosa sem ex· 

:!,• Oannuncio (lara a 3." chmnaclll limitou-se plicaçiio. • 
11 um simplcs-dt'tlara,scm ser em alta vo::, como ::!.• Proccclcr-~e á segunda clwm:uln pelns !is
exige o art. Wi das instrucr.ücs, c portanto i1~- .tas dll qualill~nciio c niio pelo re~pcctivo rol, 
snlllciento. · • como dclermum o art. 48 .d:a lei J'C"lllamentar 

SCJnilo esta irregnl:~rid:Jde de mais peso nestn ele :1~6. :I viso n. 3-dtl ::! tlll J:uwiro" de :1&'7, o 
clL'ir;iio, c que se rem dispon~ado cm outras, :r nrt. 7 do decreto n. ::!ü21 de 22 do Agosto ele 
cumrni~s:io propõe quo seja liJ•Jirovnd:~ a eleiç:io :!~tiO, faclo cJUI! n:aturalmcnto r••produziu·~e á 

"dt'sln parochin. · tcrceir:•, em vista elo I(UC eliz n :~cta de 5 c:ic 
Parocbi:l elu Xossn Senho1-a de Nazurcth: Agosto- • Concluielu este incielonle, fez-se :1 • 

H eleilorc.·s. st~guudll; chnmacla pelas listas ·gcr:•l c sup(llcmen-
No procc~o <la organizn~·iio d:a mesa eommct- lar, tmtcas e;&isltlllfs da qunlific:ll'iíO concluidn 

tcr:•m-sc irrcgulm·id:•dcs in~anm•cis. Concnr- cm ~::!.de Julho ele :1876 pela rc5pectivn junla 
rer:am par:~ a dci,:iio :10 eleitores c Ires imme- mumc•pnl •• 
cli:atos, c.• diviclir:uu-sc cm duas tm·mas uma ele O avrso do 21 de llm·c•o de 18G:í considera in-
fO vngacs elu:;eu dons mes:u·ios c. elous sup- s:~u:avel e>t:a irl·cgulariei:Íiló. 
plcntes; e a outra de tres vogaes, lambem elous J.u Dclidcnci:• 110 :muuncio pnrn a terceira 
JIWS:u·ios I! dou~ supplcntc~. clwnwel:a, contra o disposto no :art. 107 das in· 

ComcJU:IIIIO a t•ouuuissiio t•econhc•'a que n ir· strucc!Ücs. 
r,•gulaJ'it!,ll!O dn cleiçiio destes mesiu·ios c sup- 4.• • Apur·at:lio atropcllada. Nn neta do dia 7 to· 
plcutes Sl'j:r :mies rcsultuc.lo ela ignor;mc:ia_, quo r:1m :~puracl:rs alé mcio-din 2~~ c~clulns de elo~: 
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nomes ~geracs) (U-~0), C do mcio·dia ás 3 hor.1s · cretô' C·fóra do. collcgio, O quo n~Ó parece con-
outras .M, contendo cada uma iS nomes (3,660). vcnicnle alterar. . . . 

· · Ncst.1s eltli~ões deu-se um incidente, como em . A commissiio, pois, cm vist.1 do·:que nca rcla
algumns p:~rochias dn '!'ru~Jt:l pr!lvincia·succodcu. tado, propüu IJUC, consuratla a .mCSjJ;'"seja appro
Apresentou-so...tno {>rHllorro dra do processo· da vada a ch:ição -dtlsta parochia;,por quanto:o,cacto 
~ll'içiio o primeir-o Juiz d:r [laz, munido de duas mais gr·avo é o das clJamadas pelas Ji~t.1S.,da~qua·. :· 
certidões authcntic:rs contendo ·os noml's de !JO ·Jillcação c· não .polos.;respectív:os ·roes; 'pratiCa•t,. 
cidadãos, IJUO sendo providos em rocllrso pelo l[lle tende mais 11 prolongar.o:trabalbo il'as'clúi~·;· 
juiz de diroílo~ 11 .relação do districto havia ro· madas do rjuc abreviai-o, e.pódo.em muílos casos·'· 

• formado esse. provimento: · arrastar os v~tes:·a enganos Jlrejuiliciaes,á.Je.~ 
o· minisaerio do .Jmpcrio;-por aviso de·~7 de gilimidade âo":Yõt(), ·.uas, no cnilo desta eleii;ão, 

Iulho;~de:~SiSJ'deter_!iímára que as DJCSa~ pnro· niio podia,; o.nilil teVu..ess.1 eonsequenci11, niio 
chioes··acer!nssem~ os VQtoitde·raes crtladlius .em. ~ouve · ifr;oposilo;~rÍ.á~f.f!l~dc, DI:Jll c SJmplesuJento 
separado,' ntlffi.-,êfe'.tquc os poderes eompctuntes rgnoranc1a~ '.i. •-.: .~. · ,,. • · 
resolvessem si·sc''devíam ou não :rddit:u· aos in· Neste eojso dc,vem ser annull.,dos o~ votos dos 
contestados ou -lógitimos: medida IJUC a lei não clcitoí·es -C:iollln·o Jflsé ·de Cnrvalbo, Francisco 
legitimava.:. Antonio Pinheiro, Joaquim Antonio Gonç:~h·e.~, 

A mes.1 dcst.'l p:rrochía ro.-olvcu cumprir cs:ur José Joaquim"' Gonçalves de: Oliveir:r, Jonquim 
dcacrmína!iiio, para .evit:~r questões irrilnntes;- Lpiz da Silvdrn Bqono.,~José Joar1uiuí da Silreira 
IJcm que o l'csJlec!IVo sccret.1rlo JlrOtt•stasse di;- C:rm~s, J,J5é•Leit&ilo (A!riJUCira Campos, Antonio· 
zendo que o nvíso ern illc~al, havendo até iní~· . de"Oiivt'ira Pinto o Laiz ·Anlonío de Figueiredo, 
JlOssibilid:~dc na exccut;ão, por tnllnrem os meios por" se lurvtlr provaa._o serem iuelegivcis;pas
de rcconlircer a ldentítladc de carln um do~scs ~nn.do n oecupnr os seUS' Jogares os respectivos 
volantes, de~pido~ ·u•l todos os qunlillc:rtiro~ in- inüJiêÜiatos, .:njo'"s votos devem ser com pulados 
diS{tensaveis e por lei csl:lbelccidÕ:> no :trt. ~7 na~gural apuraç;io; ..... 

· dns ínstru(·çiítl~. O?' documentos supra notados ser ii o consig· 
·:t: Posto que os \'Otos -tle:<tcs cidadiios não alie- nado~ nos a11ul".cos. . ... 

rem o resultado dn cll!içiio, IJIInndo pu,Jcssem Ele i~ sccuml11ria.- O colleiro nns dt1:1s reu· 
ser additados aos irn medi:• tos cn1 votol!, entende niõcs niio runr:cionouá lloralegal,por isso que con-
11 commiss5ú que deve111 Silr attnullml<JS, cm vista gTegou-sc, n:io ás 9, mas ás :lO horns da mnnhii, c 
do que j:i prortoz cm cnsos ;'!;;ãJlf!IJumte~. . na segundo dia nüo houve a solemnidade reli~iosa, 

O Dr. João l!endes •l•:: .Aimei<!:c. cm i!ocomca:"s o di:.: a :tr;t.~. por impedimento do pnrocl1o (rei de 
que oiTercceu cem t{IIÁ!;:lo>. r. l'iP.í~;;o dcsin !l!IJ."CJ· iMti, nrt. 7~), :"irlta (jUe t:tlvez se pud~:sse cm 
cbi:t sob ns. :i7, :SS 'l :.i!l J."'"!:'{llll •Jli.it zrr-,,.e c(d.l· tempo obviilr. Deu·so nintln o facto de negar-se 
diios do corJlO cldior:JI ;:,lia !lOdin;n C•JiiSCr\'.;;r os ;•os nove imruodiotos da rr:trocbill do Santo Antonio 
ui plumas llOl'IIUI;; uro t~or.r. d~s e!eirüc• <:>ram da l~chocirn, a sua admissão :ro YOIO do collegio, 
inolilg:iveis, ilev;~ndo as \·~:;ns so&· 'o.::t:Uj.·:.d:u ::indo IJUe tossu 0111 separndo, procedimento 

.Este<; irnmcdi;~tos, llllcro!ltlo fa7."er vaie!' I!H :\i!;, úiJstanlc esl•lS desvios, a commissiio pro· 
pelos immedi:rtos cm VGlGs. I digno de censura • 

seus direitlis, ar•reso•~t:mrm·se nfi r.olle!:lo, ma.~ nõc IJUe cst•• cteiçiio seja :lJlprovada. 
nlio Coram :lltenl1ido~. e lllJ!IlOS rui o Sllll pro:esto I . 
lançado n.1s :retas. Este: neto <le prcpolellõ.i:t roC'· 1 Votacão. 

~,;ão (7 do Setcmbru) no cartorio do ~;,t.,;:lli<io Jrúío Ccdulas ~O. 
-;ou-os a lll,resonlllrem ·se ~•o m•!Sfl!l; di:> ·]n ~!ci·l • 

lllnrtins Tei:teira da cidadr! de .\t;l.t:~ia, :!lllil <!<l 
1>rote.~tarem, como pr·otu..;tllrnrn eontro~a decisão V~tos 
do rollcgio,dcciaJ·ando tllmbcm a Yotnç:io rzue lrarlim Francisco Ribeiro de Am.It·:ula... ~O 
pretendram dilr, para n todo tempLI c~tnstr.J·.,:, I Jo;;;: .llouifacio do Andrada e Silva....... 40 
pudesse ser nprociada pelo poder r:ompc:eutc. Jo:io !ln Silva C:lr•riio ••.••.• , • • • • • • . • • • . • 'O 

E tudo foi lauçal1o' no respectivo Jiuo de OH:-ario ·Ucrculauo llc Aqaino e Castro... 40 
·notas. '· Bcrnardo Al'olino Gavião l'ci:toto........ · .W 

A commi~iío entende quo, nesta e:ne!'gencin ú )l:~uoel .ll:~r~:ondes de ~Ioura c Costa...... 40 
proceder., dt:stcs ciJatli'JOs é ).ustillcav~l (aviso n. Niio comp<~reccu 1 eleitor da paroehia do Sal! to 
382-dc -0 de ~\?ost~~c I8GJ,l,? mut c~nsuravel .hnt&niu da Gacilucir:1• 

o ~a mr~a e tio ~o~l.c:'w, d:t n~e"'1 sobr~.udo !JUU JWmin:~tlos ú:; '\"O los dos eleitores d:1 parochia 
n;ro po~!~ ruri:I!•Hl .to ex_am_u.dn qut;w.o •. ~raxune de Noss:~ Senhora tlu NazarNh .(U) e novo (9) da 
em prc,ença de clocumer.to;;_ 1Vcrr:r.,n\ er,. p~!'ocltia do Sautn Antonio dn Cllchociro, annul· 

Mns, posto qu_o a Ctlrrum~s:•o entt;ntln que 0 .lados cst•s uor inele••ivcis a vota~iio JirJuida é 
recurso da vo111~ao em casa ou c.,rto1·ro de tabt>l· , .... • .• c. • .. 0 • ' 

Jiiio estda sujuito :t muitos inconvenientes, prin· 11 :.c.,uu::u • 
cipalmenfc trnlando-so de m:•s~:ts de vo!ant<'s, 
Clll I'Of:'m desconhecidos para O {lrO[JfÍO Officinl 
}lllblico, enlcnclo que na csp·ccJC poder·Stl•ia 
necit<~r e al1mittir o acto a exnmc e :i dccisiio do 
Senado, e merecer sua appro\·açiio conforme 

. os fund:uuontos que houvesse. 
X:1d:t, porém, Jli'Opõe JIOI' não estar estu ml'io 

cons:t:;r:ttlo em lei podendo :~IJrir n t>Orta a 
muitos :dJUsos, c sendo a elci~iio assim .l'~teute · 
contraria ao systcma auoptado do cscrutm1o se-

Ccdulns ~o. 

l\Inrtim FJ·ancisco Ribeiro d~ Andr-ada ••• 
Jo~.; Jlonif~cio d? A!!d;adn e Silva ••••.•••• 
Jo:10 d:l SI lVII C.1ri'"J.O ..••••.•• , •.•...••. 
Olt·g:•rio lll'l't:Uiano do Aquino e C:lstro •.• 
lleJ'nilr·do Avelino Gnvmo Peixoto •.•••••• 
llanoel Marcondes de Moura e Costa... • 

Votos 
20 

. 20 
!:!O 
~o 
20 
~o 
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Votação do.:; novo immediatos da paroehia de 
Santo Antonio da Cachoeira lançada nos li\·ros de 
nota;; do tabeHiiio da cidade de J\tibaia, João ~lnr
tins Teixeira, no dia 7 de Dezembro .de 1878, 
depois do protesto feito perante o collcgio: 

. Cedulas !>. 

João Mendes de Almeida •••.••••••••.•.• 
Antonio da Costa Pinto c Silva ••••.•.•.• 

· Bnrão de Parahylinga •••••.••••••••••••• 
Da•·ão de l'iratininga ... ~ .............. . 
Jo~é Alves dos Santos .................. . 
!tfanocl Antonio Duarte de AzeTcdo •••.•. 

XL 

COLLEGIO DE DRAGA:"ÇA 

Votos 
!) 
!) 
!) 
!) 
!I 
!) 

'Eleir.cio primaria.-.'\ párochia de Nossa Senhora 
da Concciç5o de Bragança conta !!9 eleitores. 

No )>roccsso da org:mizn~5o da mcs:1 houve, 
segundo a rcspecli\'a neta, 3 possível regnl:ari
dndc, visto que a l'leiçiio roi prosidid:a por um 
juiz de paz do distrícto da cidade de AtiiJaia, não 
se indicando a numer;:~(.'.iio, n11 falta dos da loca· 
!idade, c ser aqu<:lle o districto mni~ vizinho. 

· Taml!em niio compaa·eccu um só eleitor da pa
rochia da ultima legislatura, mas o t5o sómente 
oito immcdi:ato~, dc modo que lançou-Sil mão do 
recurso estabelecido no art. ã. o §li ij, 6 c i d:•;; 
instrucçiíes, in:tpplicavel Jlnr:t o caso. 

O decreto n. 6097, de !:2 de Janeiro de 1876, 
que a1>provou as instJ·ucçõc~ r(lgulamentarcs da 
mesm:t data, niio traton em suas disposirücs desta 
hypothese, cogitou sómentc de dnas • e$pecics. 
A falta tollll de eleitores .e de immediatos, ou 
silnplesmonto de immediatos ; e 11.1ra estas csrle
cics indicou o processo á seguir-se. 

Da terceira cspccic deu-~e oh·ido, isto é, do 
comparecimento effecti\·o de immedi:atos, faltando 
todos os elcitorl'S. 

A com missão aprcci~ndo :1 que~tiio, como j:i fez 
na dulllicata ila parochm de Lcuçóes, é de pm·eccr 
tiiie, para esta espccic, siío iuapplicavcis os pro
cc~sos da;; instrucções no~ dous primeiros c:asos; 
convindo recorrer ti outro remontando ao prin· 
cipio da lei n. 387, de 18-~6, cstatuido nos arts. 
4-, ã c 6 c !1!, c por outra fúrm:a t:uuLcm consn· 
grado no dccroto Jcgislati\•o n. 2G7:;, do 20 do 
Outubro de 187ã, art. :1.. 0 

Este principio é o da igualdade do forl,".ls das 
duas parcialidades em que se suppiíe di\• i di da a 
população CJUalilic:tda para o voto, ou melhor dn 
maíori:t c minoria. · 

cm assumpto tão pour.o csclnrccido, não se :m
nulle a clciçiio" desta r>arodlia. 

No processo da eleição houve o seguinte : 
1. o Falta da solemnidJ1dc religiosa sem indi • 

car-se a causa. 
·Q o Não ;:c fez em alta vo:: como determina a 

·ref(ari. :106 das instrucções~ o annuncio para a 
terccil-:a chamada. A neta d1z :-• o prcs1dento 
declarou que a terceira chamada será amanhã, :is 
10 horns da m:mhã. • 

3.o lnvers.io na ordem dns apurações gcr:•l c 
especial contra o disposto no art. 3 dns instrucções 
de 30 de Setembro de :1868, do aviso n. U7. 

~.o Fnltn de O!•scrvancia do guo d~:;põe o 
art. H2 das instrucções;.. _onde s~ determm~ cru~ 
dOJIOis de finda n n.(iuraç:•O c !cato o sorteiO (s1 
fôr preciso),-• tm seuuida formnrd o secretario 
o lerá cm alta voz-• as duns relações do vota
dos, geral c c>spccial, prntica que. pódo abrir a 
portn a graves abusos. 

Ess.1s rel:u;õcs não se achnm contcm,plnd~s na 
acta do dia :lj tle Agosto, termo da apnrnç~o da 
eloiç:io especi:al que começara a 8, ma~ nn do 
dia u; do mMmo mcz quando llnalisar~ a da 
eleição gernl, não se guardando a ordem Já esta
bclccidn. 

A mcs.1 por este procedimento incorreu cm 
grnvc censura. 

Em tudo o mais correu o processo rcgulnrmente 
seja no ser\"it;o d~s ch~madas, sej~ no ~a ~pura
ção, em que a le1, fcll7.mcntc, nao !01 vaol:~da, 
segundo o que se mostrn nas actas, c parece que 
a verdndc da c!CifiãO existiu, embora não disJIU· 
tadn, c não foi uma illusão. 

Foram apur:ulos cm separado os votos do iã9 
cidadão"' que havendo obtido cm recurso r>ro· 
vimento' do juiz do direito, foram posterior
mente oxcluidos por acórdfio da relação do dis· 
tricto. . · 

Obtendo o primeiro . iuuncd1ato cm yotos no 
elcitor:ulo 70 Totos, -amda com o add•tamento 
dos :1S9 tómados cm separado (~:!!1), niío conse
guiria nlle•·ar o resultado da eleição, porquanto 
o ultimo eleitor nlcançon :288 votos. 

!las esses voto:; não poden1 ser contemplado;; 
na votação le••itima ilo eleitorado, excluídos 
como Coram os o respectivos citl:adiios do qu:u!ro 
dll qualificação, por :acórtliío da relação do d1s· 
tricto qne o senado por si sú não pMe invalidar, 
c antés rcspcit:•r como cm outros casos d:a mesma. 
espccie já foi declarado. Taes votos são nullos. 

Não obstant\l o expendido, a commissão propõe 
que seja appro\·ad:a :a eleição dest:a paroclm. 

EMr.tio stcumlcrria.-Tnmbem não houve irre
"UI:arii!ndo alguma a notar no Jlrocesso desta 
~lcição tendo vindo installar o collegio o mesmo 
juiz de' p:az de Ati!J3in, qac jti se haTi:t aprcson
tndo por occasião da organizaç5o da mesa, cm 
r:azão do:; mesmos moti\•os. 

A commissão propõe quc 5Cj:t :~pprov:llln cst:l 
eloiç.ão. 

Desta sorte, na hy)>uthese prl•sente, o juiz de 
paz do\"eria ter convidado, p:•ra supprir a f:alt:a 
dos llleitorcs, os juizes seu;; ilumr.tlintO$, si seu 
numero-correspondesse nas immedintos iolcitoracs 
Jlrcsentcs, supprindo o que ralta$sc com cida
dãos elc~iveis, c praticando o mesmo na f~tlt:a 
tot:1l desses juizes, o inilcpcndente do c:~~o os· Votaf1io. 
pcci:tt do art. ã § ã.0 das instrucções. Cedulas 27. 

Equiparad:t;; :13 tluns rorl,':ts, Ilroccdcr-se de- y0 • 
pois t'• eleição para Ol'ganizal,'iio da mes:a. Este :~1· 10~ 
vitre deduzido d:as cntr:anh:ts da lei foi o que !úartim F1·:ancisco Ribeiro do ,\ndr:tda. •.• • • 27 
pareceu mais ac~1·1.:1do :i ccmmissiio, !3 por isso j Jo~é lluni.f:acio de -:_\ndrada o Silva......... 27 
J ulg-:1 dc,·er propu1·, qu(•, po1· este desvw da mesa JrJaO ila StiYa Carrao.. . . . . .. • . . • . . . • . . . • . . 27 

: . ~··~ 

\ 

I 
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\'O tOS 
-ncmnr!lo Avelino Gaviiío Peixoto.......... !7 

,Oieg:mo Herculano de ,!\quino e Cas,ro.... !7 
~~oel flnrcondes de Moura e Co~ta....... !G 

ruo I ornem de :tdello.;................. i 

. Elei(ilo s~cundari~.- A est:l eleiç5'o presidiu 
liJ~d11 mtcrmnmcnte o !to juiz de pllz do dis· 
tru:to, co~pareccndo lllmbcm o !.•como eleitor 
lJ!:IS esta cJrcumslllncia não póde inv:~/idar a clei~ 
t;_liO, porquanto em vista do aYiso n. ã!li de !6 
ao .~ezem~~o .de !860, c do dç li de Janeiro de 
l81iS, o ~·- JniZ de paz póde de1x:sr de presidir ~ 
!JJ!l:l ele1çao. e_ eomtudo póde ir votar sem pro
JUizo d:a e/e1çao. 

Não compareceram dous eleitores. · 

XL r 
cotLF~ro DO socconno 

Eleif.tio pi·iillaria .-A parot!ltia de Nossa Sn
nh~ra do Soccorro do ltio do Peixe conlll :18 
elCJtores. ' 

"!la organiz:u;ão da mesa eleitoral 11 reunião 
fo1 presididn pelo ~.u jniz de 11az J:muario Josú 
D:mtas, por se achar molesto o mais vollldo Leo· 
poldo Josú de Oliveira, pretendendo o 2. o que 
•ndepen~on!o dessn circumsumcia, pe!o facto de 
)JliVer Ohve1ra acclt:ulo o cargll de procul':ldor 
dn c11marn mnnicip:~l, deix:il'll de ser juiz de 
paz, CJ ~toe ú inexacto (avisos n. 10:; do 2~ do 
.Abril de !8~9 ;,, fim•, e n. 287 de 2 do Julllo 
do !860 § 2. 0 ) 

A pa~licipação da molestia vem transcripta na 
respeCtlVIl aclll. . 

Compareceram para a or~nízaçiio da meSII 
i! eleitores e um lmmediato, e com dles 
se procedeu á respectiva eleição contra o dis· 
po~to no nrt. 5 ll 6. o das instrucções, que 
çx•ge ~estes casos o completar-se o numero iJos 
1mmedmtos com rcla~o · 110 dos ·eleitores que 
tenhnm comp:~rccidll, Na cspecic devia o juiz de 
Jlaz convocar dons sapplentes de juiz de paz, 
e. nn fallll,. obse_r\·ando-se o § 8. • do mesmo ar
tigo, conv1dar 11 dons cidadãos elegivcis. 

.f!=ste vicio p•ide ~or re/ev:~do, por,znanto os 
clc1'9S para m~s:mo.s c supplentes llbtiveram 
maXJDI~S VQlliÇOc.lS, IStO é • H O {!! VOIOS C OS 
su1l'rag•os dos dous immedinlos, ainda contrarios 
não poderiam mOuir no resulllldo da eleição 
(art. 86 § 2. • das instrue<;õe~). 

A nclll deste processo esta mal esc ri pt:1 sem 
ortbographia e com algumas emendas nii~ rc
j;:~Jv:~das, e nl~ns do.; votndos, . menos o presi
dente, o fOJ"llm oom os propriCJs votos. 

Os eleilores re!ll!itam-se tnn~ para a eleiçlio 
da m~sa nesta e/eJÇ<Jo do eo/leg•o, como- para a 
V<!l.1pno fóra da hora legal (9) o que niio é per
m•U•do ; e esta CDit:l púde nllrir a porta.a muito" 
ab~~os, C(Ue convem ne:~utela1' • 

.l'\:10 obstante a commissiio propõe que censu
radn a mes:~, sejn Dpprovada eslll elei~iio.' 

Yotur.tio. 

CedulllS !8. 

o ,OtOS 
Jo3~!_lrendl!s de :-\lmeida ...... ;. • • • • .... • fS 
g:u:o llc r~ra~lY,hnga .................. ;. i8 
:~ro~o! o '•ratmmga • • . .. • • • .. • • • • • • • • • • :{8 

An!OII!O da Cosllll'into e Silva............ {8 
J'lsc A•ves do~ S.mtos............... ••• • • !8 
lr:mool .-\ntonto Dullrte de Azevedo....... i8 

Niío comt~:treceram dons eleitores. 

XLII 

COLf.EillO DO AllP.\RO 

Eleip_1o pi'Í11Ulria.-: A parocllia de Nossa Se· 
nhl!ra do A~ paro conta 29 eleitore3. 

llin orgamzaçao d:1 nw:'a, segando a respectiva 
acL1, houve rogulnridado . 

~ií_o aconteceu oatro tlinto no processo da 
cleu;no. 

. Houve CalL1 da solemnidado religiosa sem in-
drcar-se a causa. . · o 

. .A commiss5o entende que este acto, m<'re· 
~odor: de SCVÇZ? censura, não pódo por si só 
mvahdar n elerçno, sendo quando muito o erro 
o descuido ou a falta de um dos oleilorcs quÓ 
ousou votar cm si, niío sendo. muitas Yezes o 
:~cto proposital, mas o resultado do umn combi· 
n~~.ão entre eleitores, de que os eleitos :ts vezes 
n:•o tem conhecimento, e niío podem a tempo 
acautelai' o indecoroso do Jlrocedimento. Além 
de sue JlC)OS IIVÍSOS D. i31i do ~ de )llll'ÇO, C 
n. _99 do i4 de Julho de i860, § 2.o, o vol:lr 
cm si não ú moth·o bastante para :~unuii:Jl' um 
escrutínio. 

No fim da 3.• chamada dos vot.1ntcs niío se foz 
oxproSs:J mcn,;iio do numero das cedulas reco
l~i~:ts como de~rmina o art. :1.1&. das instrucções, 
hnulllntlo-se a mes11 ao cumprmJenlo do art. HO 
das mesmas instrucções, •lcclarando a somm:. 
tofl!-1 das c_cdulas recolbjdas, o qua niio basta. 

No scrv1ço da liJlararao que foi regulnr qu11n1o 
a~ ccdul:ts (geraes), p~ls empl"cgaram-so qu:~tro 
dtn,;, sendo o numero 39!1, contendo c:ada uma f.9 
a ::u nomes, exclusive o terto: nlio saccedeu ou
tro wnto com as especiacs (396)~ contendo cada 
uma. ::!9 nomes, :t totalidade do eleirorndo. Des
peradcram·sc co_m o. sen·i!,!O !I hor:ts, pois come· 
t;adn em um dt:t ( 1'! · de Agosto) terminou no 
outro :1 :l hora da t:trdc. e tudo o m:tis sc.,.uiu-se 
com :1 mesm:t celeridade. ., 

No erocesso da eleir.lío t:~mbem conslll das netas 
que n:•o houve irr·egÜiaridade, menos quanto á 
!alt.'l de solemnidade rcligios:J c ao final d:t ter
ceira cham:sda,em que nlío se rez expressa men1!iío 
~o num~ro da~ r~·dul:~s recolhidas (11rt. il~ das 
mstmc~oes), ltmlt.'lndu·se a mesa 11 cumprir só· 
mente o nrt. HO, que tr:tta do tollll des.s11s ce· 
dulns. O cumprimento· de uma rorm:t!itl:Jde 

.M11s &iio é tudo: tanto na :tpuroçio d.:1 eleir.;io 
geral como na da especial, :: me~ senuiu o in· 
varial'el systema de niio f:~ze1· e:qweÜa menrio 
dos votos apurados cm cad:~ I"Nllliã9 como exlne 
" lei (~rt. H~ _das instrucções). A mcs:t por este 
procedrmento wcorrc cm gravo censura expondo 
a elei~iio :1 ser invalidada. · ' . 

Não l~ndo a cleit.ão desta p:~rochia sido dispu
tad:t c nao sendo cm demnsiu escJndalos:~ 11 :~pu· 
rn~ão, n commissiio propõe que seja :~!lprov::tla 
ceusurM':l. a mesa. • ' não desobriga da outra. . 

_A. commissio v.rupõe qu•: sejnapprovnd:t n elei· ~l~if.tl<J s~cul!daria.-Das ::!:tas d~st;, elei;:ão 
çao desl<l paror:h1:x. · vê-~e que nuo cempare(e!'nmtodos <'s-elei tores, e 

10 
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primeiro sapplente pnrn representar o imme
dínto na fórma do art. õ. •, § 6. u das instrucções, 
esporando o comparer.imento até o dia seguinte 
pelas tO horas da manbli (are. 5. •, § 8;•), proceden 
mui dllferentemenle. 

Convidon seis cidadãos elegíveis e com clles 
levou-se a cf!'efto a eleição, tantr1 de mesa rios como 
de supplontes ; concorrendo os ·mesmos seis 
vogaes pnra a eleição do presidente c substitutos, 
votando-ao em dnplo, o não se notando todos os 
votos apurados, ou que deviam ser. 
· Havendo o JUiz de paz recebido seis ccdulns 
para mesa rios e sei& para supplcntes, o resultado 
foi o seguinte : mcsarios (6, 5, {t, {t - 19), sup· 
plentes (6, 6, r>, 5-~). <Junndo as sommas de· 
vinm representar U votos cm cadn uma das oloi· 
· ções. Dema1s niio se procedeu a sorteio. 

Representando tres dos vogaes os eleitores, o 
presidente obteve 5 votos, e os substitutos (6, :S, 
-'- 15). Era impossível sanar semelhante elci· 
~o. . 

Pelo que respeita ao processo da eleição, não 
roi a lea melhor observada, J1avondo a notar: 

I. •-falta de expressa menção das e:cdulns re· 
cabidas cm cada chamada (art. U\ das in· 
strucçües). 

i.o-fnlta doannuncio para a terceira chamada 
(Ar!. 107 d:~s instruct;ões). A neta diz:-• Lcvnn· 
tDda a sessiio convidou (o presidente) os membros 
da junta pnrn se reunirem no dia seguinte na 
ht~ra do costumo. • 

3.•-altcração nos algarismos do.i votos rece
bidos. A' primeira c scguntln chamadas rornm 
recolhidas por clciçiio-t:!~ cedulns, na tcrccirn 
-:!6, total-triO. A cont.1gcm produziu-13~, 
:~indn addil:lndo a esse nlgnrismo mais 13, que se 
diz,recebidns dcpois,n som ma niio pnssou de H-7 ! 
Isto revelaria niio fraude mas lastimnvcl descuido 
ou extrema ignorancin. . 

A commissiio propõe que a .eleição desta pa
rochia soJa annullada, censurada a mesa. 

Paroclu:~ de Nossa Senhora do Patrocínio de 
&lpucahy, outr'ora Sant:J Barbara do llncahúbas: 
J:! eleitores. 

Com rclnÇiiO ao Jlroccsso da org:mizaç.ão da 
mesa, correndo tudo regularmente houve •pczar 
disto na :~puração dos votos aos mcsnl'ios c SUJI· 
plcol•!s um engano, apurando-se p1"0111iacllamcute 
ns ccdulas, do modo IJUC us mais votados occu • 
pnrom os logurcs de mcsarios, c os menos o,; do 
suppler:.,s, contra o dispusto nos nrls. 8, 9 10 
c J3 das instrucções, imJIOrtnndo nullid:~de insa
nnvcl, em vi~tn do nrt. Sli, § t.•, n. :!, si os sup· 
plcntes funccionassem. 

No 11rocesso d:J clci~lío lm a not:u· o srguintc : 

t. • Fnlt.1 dn solenmidnde rcligio~a. sem ex
p li e:~çües. 

:!. • Deticiencin no nnnuncio para :1 terceira 
chamada, que niio foi feit.1 em :1lt.1 voz (:~ri. 107 
das instrucções). A act:l diz : - • c decl:~rou o 
J,lresidentc •1uc a tcrccirn chamada scr;i arn:mhii 
us dez horas da m:.nhii. • 

3.• Demasiada cl'leridadc na apurnç.iio de 237 
ccdltlas de dozé no mo:> cada uma ( :J.l H) cm 
quatro horns. 

Ilando-sc o fncto, nn noite do :; de "\gosto, de 
umn tcnt;•ti\'a nwllogmdn de nrt·omlmmcnto do 
cofre da urna,pelo estndo das fechaduras, uma in· 
tactu o du;~s maltratadas, facto que se attribuiu n 

' 
um dos l>uardas da mesma urna, 3 mesa entendeu 
que havt:l violacão, o outros niio,appnrecendo pro· 
tcstos que foram vant:ljosamente contraprotos· 
bdoL · 

O tot:ll dos votos nn urna indica que tal atton-
::tdo niio se praticou. · 

A commissiio propõe. que censurada a mesa, 
seja approvada a eleição desta parochia ; por Isso 
que o vicio da eleição dossupplontes não nf!'octou 
a ~cgulnridndc da eleição, po1s nuncn serviram; 
accrescendo IJUO o neto é mnili resulcado da igno
rnncia c niio ·da má fú, e sobre o qual não houve 
reclamação do cspoclc 11lgumn. 

E cumpro ainda notar IJUe em casos somolhan
tcs, oJ'roccdimento irregular da mesa não devo 

· preju icnr a massa dos vot.1ntcs. 
Parochia de Suo tn Rita do P.arnizo : se to votos. 
Nc.~ta pnrocbl:~ vot:Jram tDmbcm os cidadãos 

qualificados da nova pa.rochia de Santo Antonio 
da Rifainn (que dli seis oleitares,) na fórma do 
aviso n. fl66 de 9 do Agosto de :1876, por não 
estar ainda canonicamente provida. 

No processo da orfj.lnizaçiio da mesa não hou
. ve, segundo 11 actu, Jrrcguluridade algüma. 

Com rclaçiio ao processo da eleição aponas ha 
a notar : 

i Falta do exprcs>a mooçiío das ccdulas. re
cebidas cm cada chum.1da (urt. Ufl dusinstruçiíe~. 

:! Alguma celeridade no Sl'rviço da apuraçao 
de :!:!0 eedulas do treze nomes cada uma ( 2.800) 
cm quatro horas pouco mni:; ou menos. 

A commissiio 11ropõc que a eleição desta paro
chi~! seja npprovadu. 

Elei!'ào secundaria. A eleição dupla da paro
chia de Nossa Senhora da Conceição da Franca, 
produzio um dui•lo collegio; o pr1meiro convo
C.1do pelo i.• juiz :le paz Jo.ié !,ires Dorges dcfini
Uvamcntc presidido pelo Dr. Antonio Luiz Pc
eira da Cunho, c o segundo pelo juiz de paz José 
Gonçalves !lorcira da Cunha, o dcllnitivamcnto 
~rcs1dillo pelo cidadão Francisco llartins l<'erroira 
Costa, ruuccíonando cada um cm local dilfe
rcntc. 

Pl'imeiro éfJllegio. 

Pelo exame das netas vti-so que o collegio 
11r~sidido pelo Dr. Antonio LUIZ Pereira da 
Cunha, funccionou no corpo da igrcj:1 matriz de 
Xossa SonhOJ.'<t da Cnnceiçao da l~ranca, cm vir· 
tude da prévia convocação Ceila plliO juiz de paz, 
primeiro \'otnl!o José Pires llorges, fnndado cm 
procedente.,; moti\•os, Ines como : 

l. 0-Est.1r o CtJifkio do Jl:IÇO da camarn munici· 

llal i•npedido pel:t ho~pellagcm do chefe de po· 
ic1:1, que forçou :1 cam:u'll a ir funccionar cm 

casa particul:1r. 
:!. •-&t.1r o mesmo cditicio depois da retirada 

dat[UCIJe funccionario cm 6 do moz de Setembro 
irn11cdido por se nchar o unico salão d1sponivcl 
occupado Jllllos c lei tore,; da dnplic:tt:l da m:~tri z 
para nlli convocndos pelo juiz de puz do su
l:'Undo anno Jo,;é Gonç:tlvcs llorcira da CuniJ3, 
juiz incomplllonte, o desde (l c 5 de Suterubro no 
collegio t]UC funccional'3 com eleitores goraes. 

3 ... _g porque sendo a hospedagem ou apo:;en
t:tdol·ia do chefe de policia um facto noto1·io na 
cithde da I<'r:mcu, niio se J)Oiii:t com antecedencia 
de si.suar outro Joc:•l sen5o o I!Ue o decl'clo 
n. -G:H tlc 22 de Agosto de !860 prescreve no 
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art.· 32, nos seguintes termos:- • Os collegios 
ele i tornes se reunirão na matriz da cidade ou villa 
cabeçn do município, ou cm outro cdificio desi
gnado previamente pelo presidente. • 

Este, real c ofTectivnmcnte cstnvn Impedido, 
como dcclnrn o juiz competente, o se acha pro
vado cm dons documentos apresentados pelo 
Dr. João 1\fcndcs do Alrneidn. sob ns. 81 A o 82, 
por onde se mostra que o chefe de policin reti
rou-se da Fr:mcn a 6 de Setembro, c por causa 
da su:f estadia !oi n camarn municip:~l funccionar 
cm uma cnsn pnrticulnr. 

meirojniz de paz, qne não estava nuscnte nem 
doente, ou a perda do cargo pela incompalibili· 
d:~dc do exercício com o de agente do correio 
(aviso de 12 de Abril de i8li5.). 

A commissão não tcvo presento a neta da 
reunião prcparntoría do eollcgio cm 6 do Setem· 
bro, mas só mente n de 7 da installa~ão e votação 
do mesmo eollcgio. Nessa act:J, diz-se, qUe n 

· Cumpre porúm notar, que nlio obstante a con
voe:~ção dos eleitores do collegio pnrn o local da 
mntr1z; os eleitores lc:ritim<•s da pnrochin c os da 
de Nossa Senhora do Patrocínio de Snpucnhy se 
dirigirnm no paço da cnmarn no dia (,. do Se· 
lembro, fixada pnrn n rcu nilio dos c lei tores gcrnes, 
cm tcmJIO aindn opportuno (novo horas c tres 
quartos) c j:i o acharam tomado pelos eleitores 
da duplicata, c rccci:~ndo novos conllictos se reti
raram para a matriz. protestando contra o facto 
no juizo municipal da cidade (documento n. 831 apresentado pelo Dr. Iolio Mendes do Almeida, 
onde esse protesto !oi rednzidon termo. 

Neste collegio 11 reunião ~o fez em hora não 
legal :is f.O da manhã contra o dispo~ to no nrt. 69 
da lei de :18i6, que fixou esSD rlluniiío :is nove. 
~ Niío houve no di11 7 de Setembro, 11nles da vo
tação a solcmnldndo religiosa, porque o- viga rio 
j:í havia celebrado missa cedo, o que indica que 
esse pnrocho niío fõrn cm tempo prevenido ; 
por.culpn ou descuido da mesa. 

Esta neta se ncba dcvidnmcnte nuthcnticnda, es
tando conferida c concertada pelo secretario da 
camnra municipai.-Joaquin,.llarcondesdc Faria. 

E.o;tns irregularidades, não se podem considerar 
propositaes, c niío são da ordem das subsl:lnciacs, 
c por isso a com missão propoo que esta eleição 
seja approvadn. 

Vola;.iio. 

Ccdulas 31. 

Votos 
João llcndes di) Almeida................ 29 
!ll:moel ~\ntonio Duarte de Azevedo...... 29 
Antonio da Cosi:! l'into c Silv:1........... 28 
lim-ão de Pnr:•hylin:,:a................... 2~ 
Barão de Pir.ttininga........ •. . . • • . • • • . . ~S 
José AI vos dos San tos •••••••••..... ·• • . • • ::!8 
l\lartim Francisco Ribeiro de Andrade.. . • • . 16 

Não compnrccernm dous eleitores dn parochia 
de Nos~, Senhorn da Cooccic~io da Franca. -

Sr!JIIIItlo colleoio. 

O segundo collegio reuniu-se no P~!:O da ca
mara municipal, c compoz-sc dos eleitores (:!1) da 
11arochin da l•'rnncn (n"duplicat11), de No~nSenhorâ do Carmo da Frnnrn (i), di) S:mt:1 Rita do l'arai· 
zo'(7), o de S. Antonio da Rifaina (6): total H. 
Foi convocado. )leio juiz de paz segundo \'Oindo, 
José Goll!::lh'es l\lorcira da Cunha c sob sua11rll· 
sitlenci:1 inteJ•inn clc~eu-se :1 rosÍJectiv:• mesa. 

A priwcirn c eapil:•l n ullidadc d:~ clei~~io deste 
collegio resulta d:1 iucumpctcncia do Juiz de l':oz 
que convocou-o c lll't•sidio-o, incoJnpc!cncia por 
de mais evidente, ou ~e atteuda :i pn·st•uça do pri-

reunilio teve Jogar na snla da camnra municipal, 
so:mdo eleito presidente do collcgio o cidadão 
Francisco l\lnrtins Ferreira Costa, eleitor da pa
rocbia de S:mta Rita do Paraíso. 

No parecer da mesa sobro ns clei~ões da dupli· 
cata do segundo juiz de paz !\lorOJra da Cunha, 
allega·sc, cm favor, o seguinte, depois de dizer-se 
que a orgnniznr.ão da mesa se deveria fazer cm 
dia o hora aprâsadns, revestindo-se o neto das 
formalidades lcgncs .: 

L o Quo não tendo o L • juiz de paz feito affixnr 
cdil:lcs no r>rnzo lcg:~l (2 de Julho) convocando 
os clciloros c supplentcs para a formação dn mesa 
pnrochial, o segundo juiz do paz supr•riu a !:ilta 
par:~ o dia 2 do .Agosto :i,; nove horas, quando 
devêm ser :is dez; c gue só no dia 27 do Inibo 
foi c1uo a primeiro jn1z de 11az publicou outros 
cditnes m:.rcando a hora legal (dez). 

2. 0 Que no dia f. do ,\gosto o primeiro juiz 
ele paz passou ao seg-undo a prcsidcncin da junta 
do llistarncnto milit:~r; o c/ue no dia ~ estando 
o segundo no serviço dnquc ln junta, deram dez 
horas c mais um pouco som que comp:~rcccsso o 
primeiro juiz dt1 1•nz com os eleitores c supplcn
tes, estando ahi presente o c3crivão de p:~z com 
os livros da formação da mcSD e eleições daiJ..UCJin 
cidade, assumiu a prcsidencia dn !ormnç:to da 
mesa parochinl, convocnndo incantinenti os seus 

·1m mediatos que não foram encontrado$, sendo 
por isso ch:~mados ctdadãos clegivcis. 

3. 0 Quo com este cidndito formou a meSD 
parochinl, que só depois desta constituída, sondo 
mais do onze horas, formou-se com alguns clei· 
tores a scgundn mesn. _ 

~.o Quo- a elciçlio do segundl} juiz de p:>z, 
fllit., cm fnlt.'l do primeiro, foi cscrípturad:J cm 
lh:ros compctcutes, onde j:í se havia procedido 
n outrns cleir;õcs, • se11do a or!Jani:_tlf._ào da 111e.w& 
escripturadn )leio rcspeclivo escr1vao de p:lZ. 

Estas all(!gnr.»cs, cstlio inteiramente cm dcs
hm·moma.com· factos, da mesma clci!:iíO, com
provndos por documentos :JUthcnticos, mnximc 
com relnc;iío :'1 nct.1 da Qrgnniznçiio dn mesa, cuja 
cxistcncia se não descobre no proprio livro~ 
invoc~do na cxposit,;ão do parecer da mesa do 
collcg10, 

A solcmnidadc religiosa tambí'm niio foi, com 
rclnc:~o n este collcgio, aproveitada, porquan!o 
reunmdo-se mnis cedo (nove hora;;) dcvcrm 
tê-ln cnconlrntlo, si houvesse previa aviso, on 
intelligcncin com o pnrocho. 

Não obslanl•! toda n ll'gnlidndc fncticin destn 
eleir-iio, no collcgio houve a prudente cnutella 
de tomar cm separ:~do :1 votac;~io dos eleitores da • 
p:irochia de Nossa Senhora da Conceição da 
Fr:ntt':l (duplicata). 

No liur dos tralmlhos a mesa do collcgio ccn
sUJ':t o primeiro jttiz dt! ll:IZ, JlOrque estando na 
cid:•dc uiio foi presidir o collegio; :i camnrn 
muuicipal por que uiio forneceu livros e mais 
Jll'e)oarnlÍ\'OS (llll'll :ll'CUni:ÍO th.'>SC I'OIICg"iO, fDZCJidO 
rctir:tr nesse dia ( 7 dl' ~tem!Jro) ns cadeiras 
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cm que se assentavam o~; mesarios ; c por ultimo 
termina lnvr:mdo um protesto-contra a elci~iio 
do collcgio da matriz por ser illegal. 

Est.1 acta não foi conferida c concertada pelo 
secretario da c.1mara municipal, posto que fosse 
lavrada no S:Jião do respectivo paço; o nem por 
um dos tabclliãcs da cid:~de, segundo o disposto 
no art. 79 da lei de 1~6. 

de 1878, nulla era a precedente pela exclusão.quc 
alli so fez de muitos cidadãos li:~bilitados. 

2. 0 Que não houve a convocação dos eleitores 
c immcdi:~tos, o que se J>rova com o sou não 
comparecimento no dia 2 de Aqosto. 

A conferencia foi foit.1 poJo escrivão de paz 
l\lacario Antonio dos Santo5 I 

Não tom pois car:~ctcr do authcnticidndc. 
Nestas condi~õcs, o pelo quo fica relatado, n 

commissiio prol'ÕO que seja annullada a eleição 
deste collcgio. 

VolafM. dos eleitores dus parocMas de Nossa 
Srmlwm do Car1110 da Fra11ca, de Sa11la Rita do Pa· 
rui::o c de Sa11to Jlulo11io da Ri{ai11a. 

Ccd ulas :!0. 

Votos 
M:artim i''r;mcisco Ilibei I'O de Andr:1da... • • • 20 
José Bonifacio ·d;,: Andrada c Silva.......... :!0 
Joiio da Silva C:~rrão...................... ::!0 
Ulcgm·io IICÍ'culano de Artnino c Castro.... 20 
Ucmardo Avelino Gavião I>cixoto.......... ::!0 
llanocl Mnrcondes tlc: Moura c Costa.. • .. • • ~O 

Volapio rlos ,zeiton' tia /Kirochia rlc Nossa Se-
nlwm tlt' ConCI!ir.iill tia l<'ra11ca, ,z,, 11lt'sa prc.fi· 
rlirbt pelo Dr. l•'i·crlct·ic> do Nasrimmto 1lloum 
( tluplic:•C:t ). 

Ccdulas 21. 

Votos 
liartim Frnncisco Ribeiro de Andrada .•.•.• 
José Bonif:lcio do Andrada c Silva •..•.••..• 
JniiO dn .Silva Carrão .•.•..•...••...•.•..•• 
Olcgario Herculano de Aquino c Castro .•.. 
Bernardo Avelino Gavião Peixoto •.•....•. 
.llanocl llarcondcs de lloura c Costa •....•. 

LIV 

COLLEGIO DE UAT,\T,\KS 

~l. 
~~ 
21 
~~ 
21 
21 

f<:leirliO /II'ÍIIUli'ÍII.- P:~rrtehia o lo So!nhor llnm 
Jl!sus da Cmlõ:a Yerdc de D:~tallu!s: ~o rlcilores. 
~O JlfOCCSSO rl:1 cJI!i•:iío dn llleSII liãO IJOU VO 

Sl,gt.ndo n rcspectiv:a act:•, irrc:;uln•·ial:ull' alguma: 
l'cJO 11 ne fi!Spcila :lO JlrOCCSSO da eJcio•ão, 110• 

ton-so o ~cguinlc: • 
J. Falt.1 ola "oll)llllliolade rcligio~a, sem cxpli· 

c·:~~.;i'i•~s. 

3. 0 Que os trabalbos no dia;) do Agosto não 
eomer.aram :is :10 horas d:~ manhã, mas a uma 
e meiii d:1 tarde, porctuc a mesa esperava. os vo
tantes de seu partido. 
~-o Que os títulos de qu:~lificação haviam sido 

ha pouco tempo entrcgu~s aos votantes, não pc· 
los j uizcs de paz; mns pelo secretario d:~ camara. 

A mcs:1 contrnprotcstou declarando: . 
i. o que a qunlific:u;ão do 1876 estava approvada, 

pois não houve contra el1:1 recurso algum, ao 
menos interposto OJlportunamonte, c nem a 
omissiío ·do cul:~dãos nptos, matoria do recurso 
dos interessados, podcrin vici:JJ' o alistamento. 
~.o CJUO a convocação dos eleitores o immc· 

diatos par:t a formao;io da mesa foi feita por 
todos os meios Jcg:Jcs; c tanto cruo o prOJ•rio pro· 
testante compareceu como imrnodiato c votou 
para mcsarios o supplonlcs. · 

3. 0 lJUC os tr:~balhos do dia ii de Agosto come· 
çaram as :10 horas d:1 m:mhii, embora a primeira 
chamad:l principinssc um pouco mais tardo,.·nunca 
:í hora allcgadn pelo protestante, porquanto si 
assim tosse, as duas pr•mclrns não podcri:lm ter 
lido Jogar nalJUello dl:., 

~. 0 CJUC o f:1cto é r.un tcsl:ulo, mas qnnndo não 
fosse a r ai 1.1 desses litulos não i lllllcdiria a votação, 
c do mais a sua falia niio púdo ser im)IUtada á 
mesa Jlur niio ser sua obri;.:a~~io. 

O D1·. Antonio Moreim de Darros aprc.-;on ton 
um documento rruc interessa :i eleição desta pa· 
rochia, cm rr uc se mostra que a qualificação de 
1876 contava 6~6 votantes. E' uma certidão 
extrahida.da secret.1ria da província do S. Paulo 
cm 16 do Novembro do :mno passado, mas nada 
oppõc contra a v:tlidadc desta eleição, que n com
missão j ulgn regular . 

A commissão p•·opüo que scjn ap11rovada a 
cloi!:iiO desta parochia. 

l,:trochia de Santo Antonio da .Ucgria: :> elo i. 
tores. 

Na organizno•iío da mesa não foi o proccs:;o ro· 
guiar. c;om)laJ:eccutlo CJUatJ'O cll•ilorcs c um im
mcdiato, \'OIIu·:un todos em •JU:Iti'O nonws o não 
cm dons, c o rcsullado da :•pur:t~iio foi diiTcrentc. 

Na dos mcs:1rios :a som ma foi l!l, c nn dos SUJI· 
plcutcs ~1. Accroscc que um dos eleitos que 
tinlm na dos mesa rio;; 3 \'Otos, foi preterido· por 
um de 2. dcclarnndn·se que fi•r:• a sorte a· razão 
dn f:tcfo, rtnnndo n:1 C~Jlecie n:io se podia mlmit· 
til·:•. • . 

:!. • ll.!lid•.•nrin no annuncio para a :1.• cha· 
m:ul:a qne não foi feito cru 11l/11 v · = (ai'!. 107 das 
instmco:t'te.•). A n•:tn diz:- • c dcclnrotl o prcsi· 
olrnlc que a3.• ehamaola so~r:i aman hii :i• lO horas 
olo dia. • 

No r•roco~sso tl:a elciçiin deli·>'C n falta •la so· 
Jemnidado J'Ciigiu;;.1, mas cnm eaotsa juslilic:ul:., c 
:1 da hora cm CJUC ultimou-se a ::.• chamada. 

Não 'bstanle, a com missão prOJIÕe que a eldriio 
desta p:~rochia scj:1 aJlpro,·ada, flOr ba\'CI' reêo
nhccido que n irregularidade na organiz:ar.iio da 
mesa não partiu do-m:i fé, mas do ignorimcia, 
c proyavclmcntc.dcscuido do redactor ou copista 
d:ts actas. O voto que falta na eleição dos mesa
rios sobeja nn dos supJllcntcs (occnsional engano) o 
f:~zia Jl:trtc dn mesa o cidad1io que figura com dons 
votus, accres~:cndo que facil 6 a scpara~ão do 
CXCC:'SO. u:•s Vt>tarÕCS. 

:1." Niio foi obs.,rvado o art. 110 das instrnc
«_:ücs que exi:;c a cxprc.'S:I mcno:ão do total d:ts 
ccdulas recebidas. A meS:J cumpriu súmcnto o 
disposto 110 art. u~. 

Contrn a regularidade dl.'sta eleição JH'otcslou 
o vot:mtc .!II:mod Thc:otlolindo do C:mno, d~Je. 
~;ado do policia, c cm substancia consist•: o seu 
JII'Olt!SlO IIU ~~.·~uintc : 

Lu Que ha\'l'Udu sitio fdl11 a clcio-iio JJcla 
rJualilic<~ç;io de 187li, )IOr niío estar con"cluida ll 

Parochia de S:Íuta Am1:1 dos Olhos d'Agna: 8 
~leitores. 
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Nilo foi rcgul:lr nesta parochia o processo da 
organização da mesa. Compnrccendo quatro elei
tores c dous immediatos, votaram para mesarios
c supplcntcs cm cedulas entrando IJUatro nomes, 
cm lognr de dous, o que não deixaria de inquinar 
a eleição, se não se podesso fazer a SCllaração dos 
votos em excesso. Este facto é mai~ producto do 
ignorancia do I{UO de perversão. 

Cump1·e, porem, notar que não se fez expressa 
menção do haver-se procedido a sorteio no.> cm· 
p:llcs, mas ningucm havendo roclnmado, prosumé 
a commissão haver sido feito. 

Elti{Jio secundaria: Os eleitores deste oollegio 
reuniram-se ás lO horas dn manhã contra o pro· 
ccituado no :trt 69 da lei de :1.8&,6, que deter· 
mina que se fnça uma hora antes. 

Não houve outrn irrcgularidnde :t notar além 
da falta da solcmnidade religiosa, que por culpa 
do parocho não se levou a efTeilo. Não compele 
ao parocho por. si só Jlxnr a hora J!nra essa so
I•Jmnitlade, não é possível l•retcril·a on illndil·a 
pretextando haver celebrado missa mnis cedo na 
mlcnção do bom c proveitoso procedimento dt1 
collcglo. E' indispons:tvcl qnc compareçam á 
solemnidadc, tanto o parocho como os eleitores. No processo do eleição nota-se: 

:Ln Falta do solomnidado religiosa, explicada 
o justificada a causa. 

:!.° Falta do declaração da hora cm que ulti-
mou-se :t lcrcoirn chamada. -

A commiss:io propüo que soja npprovnda a 
cleir.ão desta parochm. 

P:irochia do S. Sebastião do Ribeirão Preto: H. 
eleitores. 
Nc~ta parochia não havendo eleitores c irnmil· 

diatos approvado:;.-o nem podendo recorrer-se 
no.; da precedente legislatura, o juiz de paz mnis 
votndo convocou tres juizes de pnz para occupar 
os logares dos eleitores, ·o mais trcs supplcntos 
dos mesmos juizes pnra os dos immcilintos. 

Fnltnndo o qunrto JUiz do p:tz foi convidado 
um cld:11liio elegível pnra suhstituil-o. E assim 
procedeu-se a organiza~ão da mes:1. 

No momento da clciçao um cidcdão ponderou 
:1 illcgalid:~de do expediente, pois IJnslava chnmar 
n tres j niZt!S de p:11., e o primeiro SUPIIIentc 
desses JUizes, fundando-se no art. ã. 0 ~ 6.0 dns 
instrucções. 

Posta a matcria cm discussão prc\':llccen a 
opinião do juiz do paz, que não podia cm face 
da lei (art. ã. 0 , § U das mstrucçõcs) deixar de 
prcval~ccr; IJOiS este paragrapho _era o applicavel 
á espCCie. · 

Houve, além disto, um protesto por haver 
tom:~do parte na eleição da mesa o . segundo 
juiz de p:~z que exercia o cargo de escriv:io 
da collcctoria, c bem nssim contrn a eleição 
do presidente dn mesa que era collector; que a 
nw:m não qniz coutra-protest:~r por julgnr sem 
valor a :1rgniç;io. 

Procedeu bem a 1ucsn niud:1 tJu:mdo fosso jus· 
tilicntlo o fundamento, port1uanto pa•·a o cxcr· 
cicio do cargo do juiz de p:1z ú que prevalece 
a incompatibilidnde, c não para vogal de eleição 
na org:miz:u;ão da me~n. cm que se reclama so· 
mente :t prcscn~a dos cid~dãos m:tis votados pm·n 
juiz tlc pnz (t.lccrt!IO n. :!675 de :!0 de Outn!Jro 
ti•! IS7:i art. f. ~ 1 período segundo). . 

l'clo que l"l'SJlCil:l no processo da clci~,iio h:~ 
a notnr : 

J. o Falta de solemnidade religit•S:t, sem cx
plic.11'.ÕCS. 

J\ commiSlliio propõe que a cleiçiio deste col·
legio scj:t approvada. 

Votat-tio. 

Cedulas 32. 

Votos 
Bnr1io do Parabytingn................... 2ã 
João 2\lcndes de Almeida................ !!:i 
Bariio do Pirntiningn.. .. . . . . . . . . . . . . . . • . ~ ~:; 
José Alves dos Santos................... !!5 
Antonio da Costa Pinto c Silva........... ~&. 
lJnnoel Antonio Duarte do Azevedo...... !!&, 
lfartim Francisco Ribeiro do Andrada.... 7 
José Bonifacio de Andradn c Silvn....... 7 
João dn Sih•a Curiio...... ... .. .. .. .. • • 7 
Olcgario llt•rcnlnno de Aquino c Cnstro.... 7 
Bernardo Avelino Gaviiio Peixoto........ 7 
llanoel lfarcondes de lJonra c Costa. • • . • • 7 
Bi~po de S. Paulo ........ , •••• ••••.••••• 1 
Antonio lforeir:a Sccioso de Sá ............ : :1. 

N5o compareceram quinz'? cl.c~lorcs-1 da paro·_ 
-chia de Batnt.1cs, 7 da do U•be1r.to Preto, :1. da de · 
Snnto Antonio da Alegria e G d:t de Snnt'Anna dos 
Olhos d'Agua. . 

N. B.-Tendo por cn~ano deixado do con
templar-se no :~rti~o relattvo no collcgio de Jn
carchy a votação ao S(lgnndo collcgio presidido 
pelo JUiz de pnz de Snnta Branca, e reunido cm 
cnsa par&iculnr, nqui vai consi:,'llada. Compunha· 
se dos eleitores das p:trochias de Snnta Branca 
(!~)c de S. José de Pnrahyting:t {lO). 

Volaçào. 

Cedulas 2~. 

José Bonifncio de Andrnd:t e Silva ...... . 
lfartim Frnncisce Ribeiro de Anclradn .. .. 
Bernm·do Avelino Gaviiio Peixoto .......• 
t>l~g-:~rio ycrcuJan~ de A•Jnino c Cllstro .. . 
Joao tl:a :Stlva t.:am10 ................... . 
lfnnocl :uarcondcs di! JUourn e Cosia ...•. 
Barão Homem de lJcllo.. . ........•..•. 
Jo:io l[end•~s de Almeida ...••.....•..... 

Al'Uil.\ÇÃO GERAL. 

Votos 
~&, 
:!<\. 
:!i: 
~~ 
~2 
~o 
:; 
J. 

:!. u' Deficiencia no annuncio para n 3.a cha
mnda qno não foi feito cui alta có:: (art. !07 
dns i nstruc.;i'ies). · 

3. o F:1IL1 de expressa menção das ccdulas rc· 
ccbhl:1s tanto na i.• como n:t :!.• chamada (arl. 
H·~ tl:ts in$tntcçõcs), não b:Jst.1nt.lo conhecer o 
tot:•l. 

0 11\I'SillO SIICCI't!eu n:1 tcrceÍI':l. 
.\ cummiss~o propõe que st>ja approvada est;t 

tmrochia. 

No dia 17 de Outubro de 1878 a camara mnni
cíp:•l dl! cidade de S. I>anlo, cnpital. d3 mesma 
)Jrovinctn, tendo pr:escntes ns a,nthcnttc.1s de todos 
os colle"ios. inclustvc as duplicatas de Jacarehy
IJrotas e Fr.JIIC."I, dentro do prazo lixndo na lei 
·n. u 387 de lSiG (nrt. B:i) o fúrma eslal.tolccid:t 
(arl:i. !lu e S7) na mesma lei, fllz a apur:Jção ~tlral 
de toll.os os votos obtidos nesta eleiÇiio pelos di1fc· 
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rentes cidadãos que se propuzcram a fnzcr parle 
da lista sextupla, terminando. o trabalho no 
mesmo din. · 

Coin relação as duplicatas dos eollegios de 
Brotas c Franca a enmarn pronunciou-se una· 
nimemcntc pela legitimidade dos eollcgios presi· 
didospelo pnmeiro j niz de paz de cadn um; o qnnn· 
to a Jacarehy escolheu a que Coi presidida pelo ter· 
ceiro juiz de poz no impedimento do pr1meiro c 
segundo, mns neste caso n decisão teve contra si 
o voto do Dr. João Alvnres de Siqucira Buono, 
rundnndo-sc cm que não trntavn-sc do uma du
plicata, mns da scissão de eollcgio. 

A camarn contou os votos do collcgio de Xiri· 
rica, não obstante havcrém os eleitores gernes e 
especi:~cs votado conjunctamcnte na mesm:a urn:a, 
no din 5 de Setembro, havendo nlli sómente nm:a 
unica reunião do collegio, entrando as eedulns nn 
urna com rotulos dilTorentes. 

No collcgio de ~rogy-mirim houve umn dopli· 
cata na eleição primarin dn parochi:~ de S. José 
de Mogy·mJrim, c os votos tomados em scpnrndo 
pelo eollcgio, :1 camnra conservou-os n:a mesma 
posição, como determina o lei já citada de i8i6 
(art. 87). · • 

Na nuthcntiea do segundo eollcrrio .de Jacarc
.hy, presidido pelo juiz de paz de Sanl:f Branca, 
a votação foi por esta Córmo : · · 

- Votos 
losé Bonitacio de Aildrnda c Silvo.......... 2~ 
.Uartim Frnm~lseo Ribeiro de Andrado •••••• · !<i 
Olcgnrio HercuJ:mo de Aquino e Castro ••••• , 2~ 
João da Silvo Carrão.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22 
l\Ianocl Marcondcs de !Iourn c Costa .•• ~... 20 
Barão Homem de Mello................... 5 
João l\Icndcs de ·AI moida •••••••••••.•• ·• • • • i 

Estas votações ap"úrndas produzem o seguinte 
resultado : · . 

Eis a apur:~çiio dos votos separados : 
Votos 

José Boniracio de Andrada e Silva •••. ~..... 8!1 
l\Iartim Francisco Ui beiro de Andradn.. • • • • 8!1 
Olcgario Ircreulano de Aquino e C:~stro.. •.• 89 
Bernardo Avelino Gavião 1'cixoto.......... 88 
João dn"Silvn Cnrrlo ••••••.• ,.. •• • • • •• • • . • 87 
Manocl JUareondes de Mourn c Costa.-. • • • • • • 85 

Os votos não separados nestes coiTeglos deram 
o seguinte resultado : 

Eis n Yota~o : 

Votos 

. Votos 
!Iartim Fr:meisco Ribeiro de Andrnda... • • • 31 
José Bonifaeio de Andrado c Silva... • • • • • . • 31 

26 Olcgario Herculano de Aquino c Castro.... 31 
:

6
6 João da Silva Carrão.:................... 31 

"' Manocnrareondes de ?tioura c Costa.·...... 31 
26 Bernardo Avelino Gavião Peixoto.......... 3! 
26 

José Bonifncio de Andrnda c Silva ••••••••• 
João da Silva C.nrriio ..................... . 
Olegario Hercol:ano de. Aquino e Castro ••••• 
lianoel ~larcondcs de l\Ioura e Costa ••••••• 
liartim Francisco Ribeiro de Andrada •••••• 
Bernardo A v e li no Gavião Peixoto; ••••••••• 
Antonio Carlos de Andrado Machado dn 

25 Estas votações dos collegios duplicados, bem 
como a da narochia de S. José de Hogy·mirim 

Silva •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 t:1mbem duplicada, não nproveilaram a nenhum 
dos candidatos na apuração gernl pela escolha ou 
prcfcreneia dada nos eollegios que n camnra rc· 
pulOu mnis legítimos. Todnvi:J n cam:u":l. muni· 
cip:~l contemplou na neta da apurnyão em res· 
peito e cumprimento da referida lc1 (art. 87) os 
votos que considerou illegitimos. 

Nn nuthcntica do segundo eollel!"io de Brotns, 
presidido pelo juiz de paz de S. Carlos do Pinhal, 
a votação foi esta : 

Martim Francisco Ribeiro 
de Andrnda •••••••••••• 

Josó BonifJcio de Andrada 
c Silva ••••.•••.••••••• 

Joiio da Silvn Carrão .••••• 
Olegario llerculano do 

Aquino e Castro ••.•••.• 
Bernardo Avelino Gavião 

Peixoto ••••••••••.••••. 
l\fnnoel l\[ a r c o n d e s de 

Moura o Costa •.••.•.••• 

H 

11 
11 

11 

u 
H 

IS cm separado 

f8 
18 

:18 • 
:18 • 
!8 

Na nuthenlica do segundo eolltlgio da Franen, 
presidi~ o pelo segundo juiz de paz, n vota~1io foi 
a scgumtc: 

Martim Francisco UiiJeiro 
de Andrada .••••••.•••• ~o ~~ cm scp:arado 

José Bonif:acio de Andrnda 
e Silva ..•.•••..••...••. 20 ~~ • 

Joiio da Silva Car1·ão ...... !!O :H • 
Olegario Herrul:ano de 

Aqui no e Castro ..•.•.••. 
Bernardo Avelino Gaviiio 

20 21 

I>eixoto ..•....••••.••.• 
M:anoel l\1 a r e o n d c s de 

20 21 

Moura o Costa .....••..• 20 21 

Nesta resenha de collcgios duplicados niío faz a 
camara npurndõrn menção do de Lençóes, olvido 
que a eommissão rtlp:lrnrá segundo o mesmo 
melhodo. 

Na authcntica do segundo collegio dtl Lcnçóes 
presidido pelo juiz de )Jaz de S:lnta B.1rbara do 
Rio Pardo, n votaçiio toi a seguinte : 

Votos 
l\Inrtim Francisco Uihciro de .Andrada..... ~~ 
José Bonitaeio de Andrada e Sih·a......... ~~ 
João dn Silva Carrão...................... ~~ 
Olegario Herculano de Aquino c Castro..... ~~ 
l\lanoelllrareondes de :\loura o Costa. . . . . . . . 21 
Bernardo Avelino Gavi1io 'Peixoto.......... ~~ 

Reunindo estes votos nos já apurados, é este 
o resultado: 

Votos 
M:~rtim Fr:anci~eo UiLdro de Andr<~da ...... 110 
José Bonit:•cio de Antl•·:~da c Silva......... HO 
Olt•g-:u·io lloi'Cllbno de Aquino c Castro •.... J lO 
Bern:•rtlo Avelino Gavi:io Peixoto .•........ 10!1 
Jo;io da Silvn Carrão .......... : ........... JOS 
~Ianoel l\lal'cond~s de lloul'n e Costa ........ 106 
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A:N_NEXO: 99 

ApuraçJ. da camara municipa( de S. Paulo. da acta do ·conegio de Tauba'té, onde; ·segÚndo é 
', · notorio, os eleitores liberaea -votaram lómente 

Vo&os • em cinco nomes ·com exclusão do conselheiro 
Uqnl· em se: Ioão da ·Silva Carrão, o qual- realmente só teve 
ao• P~';: nlli um: voto, e não a quantidade de votounen- · 

llartlm Francisco Ribeiro do Andradll ••• 
Olegarlo Herculano de Aquino e Castro •• 

U83 · 111 cionada na authentica. · . r.· ·.: ;, ; . 

U63 · u • Tambem protesta .em geral con\ra·a·ererção 
U03 ~t. senatorial por isso que não foi feita segundo a 
!087 i3 lei de ~O de Outubro de i875~ que tnstitufu o sys-
107:1 63 tema do 1erço·na eleição primaria~ como roi de
!03:1 16 monstrado em !877, no senado por \Odos os se-

Joao da Silva C:Lrrao •••••••••••••.•••••• 
:Jianoel Marcondes do Aloura e COsta •••• ~ 
José BonUacio de Andrada e Silva ••••••• 
Bernardo Avelino Gav14o Peixoto ••••••• 
JollO Mendes de Almeida ••••••••••••••• , 
ütonio da Costa Pinto e Silva ......... .. 
José .Alves dos Santos ••••••••••••••••••• 
Manoel Antonio Daarte do Azevedo ••••• 
·narao ·de Pirabylloga •••••••••••••••••• ; 
narao de (>iratlnlnga ••••••••••••• : ••••• 
Bar.lo Homem de llello ••••••••••••••••• 
Joaqaim Jgnac:io Itamalho •••••••••••.•• 
JOSé Bonltacio de Andrada •••••••••••••• 
narao do Intlalatuba •••••••••••••••••••• 
José. Bonlfaclo Ribeiro •••••••••••••••••• 
Dar.lo do Tres RIOS ••••••••••••••••••••• 

~ gg nadorlllt liberaes; sendo que o senador Octaviano, 
1135 20 na sessão de ~do :Abril, a_j)roposito da eleição da 
1133 31 . província do Paran!Y, olfereeendo por si e por 
11:1:1 !9 seus amigos uma emenda ann~LltoJ'in de tõda 
300 3t> a eleição naqnella província~ o justificando-a, 
i33 19 amrm:~va o principio legal nos seguintes 1er-
19 H mos: 
IS 9 
IS c Antes de terminar, eu peço licença para di-
IS zer que a questão da illogalidado no processo 

Amerlco Brasiliense de Almeida llello ••• 
consolbclro llomem de :Uollo •••••••••••• 
Joaquim de Saldanha Marinho .. ~ ••••••• 
JOI8 llarla· Corrêll de Sá o Benevldcs ••••• 
Antonio C:Lrlos Ribeiro do Andrada Ma· 

!7 primario da eleiçio- do son:~dorcs, cmquanto cu 
16 a não vir rciolvida por umn lei clara, que rcvo-'f gue aquella que votamos, ha de estar para mim 
3 aberta em todas. as circumstancias e todos os 

cbado e Silva; •••••••••••••.•.•.••••••. 
CbrlstlanQ Benedlcto Ottoni •••••••••••• 
Rodrigo Augusto da Silva ••••••••••••••• 
narao de Tremernbé •••••••••••••••••••• 
Jgnaclo Bicado •••••••••••••••••••••••••• 
Carlos Leoncio de C:lrvalbo •••••••••••••• 
Ezequiel de Paula Ramos ••••••••••••••• 
D • .Antonio Candldo de Alvarenga ••••••• 

· Francisco Qalrino dos Santos •••••••••••• 
llanoel Ferraz de Campos Sallcs ••••••••• 
Jollo Tebyriçá Plrallnlngn. • •••••••••••• 
Qulnllno nocayuva ••••.•••••••••••••••• 
Antonio :Uorelm de Barros •••••••••••••• 
Delpblno Pinheiro de Ui bOa Clntra •••••• 
D. Llno Deodato Rodrigacs do C:Lrva• 

lhO •• •• •••••• •••••••• · •••.•.•••. ••••••. 
.Antonio Moreira Secloso do Sá ••••••••••• 
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dias., • · -
c E, com nobre isencão, que a coherencia 

manda ro}!roduzlr por força da declaração feita 
na sessão íle 18 do )lar~, a minoria liberal votou 
pela annullação da eleJção do :Marquez do Her· 
vai. 

• Mas, ainda qne valida seja a eleição, o ·abai· · 
xo assignado denuncia á camara municipal apu· 
radora e ao senado a nullidade dos votos dados 
ao desembargador Bernardo Avelino . Gavião 
Peixoto. 

• A lei do !!O de Outubro de 1875 art. 3. o § 8.• 
é cxpre!'Sll quanto li incompatibilidade eleitoral 
dos emprcznrios, directores, contractadores, :ar
rematantes ou interessados na arrematação do 
rendimentos, obras ou fornecimentos publicas 

N. B N4o estão contemplados nos votos separa· 
dos os do colleglo de LenÇócs C!l), prestados com 
Igualdade aos seis clcfad4os da lista do partido 
liberal. • · 

na província em que os respectivos contratos 
o nrrematações .teliham execução e -durante o 
tempo delles; e conforme o§&.. o lb mesmo ar· 
ligo, serão reputados nullos os votos dados a 
cidadãos n11ssas circumstancias e condicões. Concluídos estes trabalhos, qúando a camara 

municipal ia preparar a lista sextupla para ser 
apresontada a Su.1lllas:-cst.1de o Imperador, o-elei· 

.. to r da parochia, o Dr. Jolío Baptista de 1\loraes, pe
'dindo a palavra, apresentou um protesto nos se
guintes termos : 

Representllção á camara municipal do S. Paulo, 
apuradora, apresentada pelo Dr. João Baptista 
de :Moracs. · 

. c Illms. Si's. presidente c vereadores da ca
mara municipal.- O abaixo assignado, bachart~l 
rormado cm direito, dcputlldo á assembléa legis
lativa provinciart nd'Vugndo nos audilorios desta 
capital, usando ao direito de reclamação como 
eleitor 'da parochia da Só, protcsla contra o re
sultado da npurar.ão feil3, que não é seniio o 
clfeito da violonciiÍ, da fraudo, e da illcgalidade, 
por isso que, sem os votos nullos dos colleglos 
'de Queluz, Arêas, Lorena, Guaratinguet:i, Tna
baté, l\logy das Cruzes, Santos, Xiririca. Soro-

·"'caba, Tntuhy, IUo Novo, ltapetiuinga, Faxina, 
Botncalú, Pirassununga, Araraqu:~ra, a lista sex
tupla seria composta dos sois immediatos em 
votos, eomo mais amplamente ser.i demonstrado 
per31l\e o ·senado, ao qual denuncio· a falsificação 

• Assim, pois a lista soxtupla não pcSae eom
prohender o nome do desembargador Bernardo 
Avelino Gavião Peixoto, que é eoncessiouario 
o intaressado na emprcza do engenho central 
de Capivary, nesta província; com ~arantin do 
juros (decreto n. 6,!91 do 3 .do Ma10 de :1876), 
embora tivesse apresentado li approvaçiio <fo 
governo imperial os estatutos dn companhia 
(decreto n. 6,317 de !O de Setembro do i876), 
por isso qu~, além de continuar como cm
prezaria e interessado, segundo se vc do art. 
:!i, para:zrapho unico dos estntutos, não foi, · 
ainda declarada nulla a concesslio, como dispõe 
a condição 9• do contrato, so por ventura não 
forem satisfeitos os requisitos desta mesma con· 
dição, ou se foi excedido o prazo proro~do 
(decreto n. 6.538 de :13 de Abril de i877). 

• Mas, :além do engenho central de Capivary, 
é clle cmpreznrio e interessado no engenho 
central do Porto Feliz, tambem com garantia 
de juros do Estado (art. !3 ~ia e !!7 pal':l· 
grapho unico dos esl:ltutos da eempanhia

0 
appro-

, v:adt~s pl'lo' decreto u. 6.35:! de U de utubro 
de i8i6). A incompatibilidlde, como· bem o 
disse no conselho de estado e o répetiu no 
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senado ·o conselheiro Dias do Carvalho, o com 
cllc todos os Iiberaes no mesmo senado o na 
camara dos depulados, durante- as sessões de 
:18i7, nasr.o do contratos de fornecimentos cc· 
lcbrndos com o governo, recebendo por tiil 
serviço uma retribuição pecuniaria, quo pódo 
ser eiTectuada em subvenção, garantia de juros, 
ou qualquer outro meio do auxilio. -

• A base da incompatibilidade eleitoral é a 
dopondencia em que está c ficará o eleito para 
com o ~tovcrno : ou como afirmaram, cm sossãó 
do H de Janeiro do :1877, os dcpulados AIToriso 
Celso, Cesario Alvim. Theopbilo Oltoni, 1\[arti· 
nho Caml_los, Moura e Albuquerque o Silveira 
1\lartins, JUstificando uma em!'nda nnnullatoria
do diplomn do deput.1do eleito P•'r Sergipe, 
Dr. Leandro Ribeiro de Siqueira .1\Iaciel, seria 
contratlictorio attribuir á lei o pensamento de 
consentir que seja eleito quem já se acha jun· 
gido ao carro do governo pelos laços da de· 
pendcncia. 

doiro,· residente om Pindnmonhangab:t, tendo a 
renda da lei, votos 1087. .. -

5. • Conselheiro José Bonifacio de Andrada o 
Silva, cidadão braziloiro, do :i2 annos ·de idade, 
lcn:lc, residente nesta capital, tendo a rendn da 
lei, votos :1072. . 

6. 0 Dr. João l\[cndes do Almeida, cidadãobra: 
zileiro, ~8 annos do idade. advogado, residente 
nesta cnpiGJJ, tendo a renda da lei, votos 6li3. · 

1 Porlanto, cm nome da lei, reclamo que 
não seja incluído na lista sextupla o nome do 

_ descmliargador Bernardo Avelino Gavião Pei
xoto, cujos votos devem ser rcput.1dos nullos. 
Só assim, como o disso no conselho do os· 
tado c no senado o conselheiro Dins de Car
''alho, poderá a lista ser considerada legal c 
nos termos tle ser aprcs!'n t.1da ao poder mo
dcrndor, como determina a constituição. 

O acto praticado pela c.1mara mnnicipalapu- · 
radora ,' fundado no decreto legislath·o n. o 2. 675 
do 20 de Outubro de !875 no art. 3 .11 i n.o• 3 e 
~.e decreto n.o 6.007· de :12 do Jane1ro de :1876, 
art. 129, deferindo a rçclamaç._'io do eleitor da 
parochi:a Dr. João Baptisla do .ftloraos, provocou·
outrn do cidad5o excluído .o dc:;ombargador Dor
nardo Avelino Gavião Peixoto, dirigida M go
verno imperial pelo-ministerio do Imporio, nfim 
de devolver a lisla soxtupla á mesma cnmara por 
lhe fallar compelencin para determinar somo· 
lhanto cxclusfio, quando existisse a incompllli" 
!Jilidadc arguida, o íJUO contesta o roclamanlo. 

Eis o teor dossa reclamação: · 

1 ncquciro que esta minhn rccl:lmiição soja 
inserida na nela da apuração geral.- 1~. R. ~I. 
-João Baptista de 11/oraes. • 

Terminada a leitura, o presidente da camara 
poz em discussão o protestq c reclamação, c, de
pois de algumas obsorvnçilos suas o do exame •la 
legislação, foi por unanimidade de votos resolvido 
íJUO se considerassem nt1llos nn fórma da lei, os 
votos prestados no desembargador Bcrnar•lo Ave
lino Gavião I'cixoto, p:tra o clfeilo da organisa1·ão 
da lisln scxtupla. • 

Dnrnntc o tempo cm quo se csr.rc\'Cll a·rc· 
clamnrão compareceu do nO\'O o vereador Dr. Joãl' 
Alvarés de Siqucirn Bueno (que havia pouco se 
linha retirado, promcttcndo voltar) o qunl de· 
cl:II"OU que niío tendo assistido . a d1scuss:io c vo· 
tnção da c:nnm~• sobre a •·cclam:u:ão acima pedia 
para se cons•gnnr n:a act.1 que, se estivesse p1·e· 
sente fJOtaria co11tra por n:io conhecer os con· 
tratos cm questão, embora reconheça o principio 
d:a incompatibilitlade. 

A lisla scxtupla nssim volada, foi desta fOrte 
formulad:a ; ::-uard:ando-sc o dispo~ to no ar!. !H 
11:1 lei n. 387 1lc J!) de Agosto do H!~G, exclui dos 
os votos tomndos em ~cr.arndo Jl"los collcgios, c 
os do cidadão incompatabilis~do. · 

I. • Conselheiro Martim Franci~co nibciro de 
Andrada,cidadiio hrnzilciro, do r;::; :mnos de id:adc, 
lento, morador nesta capital, tendo a ronda• da 
lei, votos H83. -

2.° Conselheiro Olcgario Hcrcul:modo Aquino 
e Cnstro, cidadão brazilcii'O, de r;o anuos de ulailc 
magistrado, residente na Côrte, tendo a rcnc.la t!a 
lei, votos fl.í-3. 

:1. o Conselheiro João du Sih•a Carrão, cidad:io 
brazilciro, de 6ü :umus de id:tdll, lento, n•sidcuto 
D!'St:t capil:tl, COIII :t l'entla d:t lei, Yolr.s 1103. 

~. • V•· . .M~uwcl .M;arcuntlcs tio ~IOIII'a o Gosl:t 
citladão .IJrazileiro, de i>l ilnnos dtl idade, fazeu: 

. .' 

• Senhor .-0 dcsombargadorDcrnnrdo Avelino 
Gavião l'cixoto, eleito entro os candidatos á se· 
n:ttoria pela província de S. Pnulo, vem recla· 
mar do governo imperial providencias contra o 
acto attcnt.1torio da camara municipal que o ex· 
cluin da Jist.1 scxtupla, entrando na apreciação 
de facto, que pela natureza da rlciçiio sen:ttorfal 
não póde competir-lhe. 

•A camar:t municipal, que nãojulgon nullos os 
votos que lhe foram dados para deputados, ser- · 
vindo-se de outros pretextos parn d:tr entrada n 
um candidato de seu partido, querendo abrir-lhe 
espai'O na lisla·scnatorial, dccfarou nullos os vo· 
tos que tinha. obtido o abaixo assignado, por ser 
clle cmpre::ario c illteressado nos engenhos cen-
trncs de Porto Feliz o C:•pivary. . 

Não discutirá o ab:aixo assignado o racto; limi
ta-se a junlnr os cst.1tutos da companllia de Por
to Feliz com n dcclnrnção do qno o unico bencll
r.io que podia auferir cm virtude do § L o do nrt.-
23-renunciou·o cm favor dos CJUO emprestas
sem ·o cnpilal que fallava para n co1fclusão das 
obras, c do que a concessão para o engenho cen
trul de Cal•iv:•ry, por não se ter llOdido.iocorpo· 
rnr :l companhi:t, caducou. • 

E' 11orém indifTcrcnto csS3 questão ; pois que o_: 
senado c n c:tmara dos dermtndos, entendendo a· 
lei cm seus termos rcslrictos, j:i decidiram o 
contr:~rio do que pretende n camara municipal de 
S. !'nulo. . 

O nb:tixo assignntlo, rcprescnlantlo :ao governo 
de Voss:a l'trn~estndc, fnl-o unicamente bascadD· 
neste grnrido principio: as camaras municipacs 
não podem alterar as list:as tripliccs, mandadas· 
org:anizar pela constituiçiío: o seu papel é mcrn· 
mente p:assivo, e salvo o c:aso de duplicatn, o 
numero do votos decide d:a entrada na lista. _ 

O acto da mimicip:~lidndc desta capilal nttent.1' 
no mesmo tempo contra as Jlrero~ratiV:Js do sc
nlldo c do poder moderador, que não pódcm ~o
qunlque•· modo ser emb;tr~;ulas cm sou oxcrct:,! 
do l't'l" act:ão rest•·icta d:as r.am .. ras mnnicipacs, 
neste caso incum!Jidas ;tccidenlalmonte de um:~~ 
func~ão, IJUc lhe . .: não pct·ttmce pel:~ sua na tu· .. 
rczn. 

O ;arl. 43 da conslituio·iio'tlu lmperiu detl'l'llli· 
nando que· as eleições p:ira seuadoros seojnm fci· 
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tas .pelo mesmo modo que as dos deputndos, 
:u:resccntou· -em li&tas triplice& &obre as quae& o 
im}lerador escolll11rá o ter~o 11a totalidadtJ da li&ta. 
. A materia é constituciOnal, o o ter~:o niio ó 
qunntidade arbitraria; de modo que se a escolha 
não fõr feita d'cntre a totalidade· kgal, nullillea· 
se por-Corçn. da constituição do· Impeno. 

O direito do alterar. as listas pela apreciação 
das incompatibilidades dá como consequencin a 
diminui!;iio possível do terço da lei; c, portnnto, 
a nullidade da eleição toda, se, feitn a escolha do 
monareha, notes da n{>provnção do senado, julgar 

Encarada a questão, tal cómo. a ceilslêlern o 
abnixo nssignndo, é preciso escolher entre estes 
doas alvitres: ou deixar ás camnras municipaes 
o arbítrio sopremo de annollnr préviamente clei
çues rle senndores, !orçando a escolha do .monar
cha, o embargnndo·o livro cxorcicio dapreroga
tivn do senado; ou dar ao governo o d1reito dó -
ordenar-lhes que façam pura e simplesmente 11 
contnll'em de votos salvo o caso de duplicatn de 
colleg10 cm que pÓdcm escolher, desde que não 

· este improcedente a mcompntibilidade allegadn. 
E' possível que tambcm o senado por si, jul~ 

, ·gnndo nulln a eleição de um dos cnndidntos,jol
gne por isso mesmo nnlla toda a oleiçio, qna 
nesse cnso não ser:í ·lambem o terr-o da totalidade. 

Pédo igualmente acontecer que na hypotbese 
de duplicatas, aceitas poln camnra mu01cipal c 
regcitadas pelo senado, a lista se altere c por esse 
motivo desnpparcc:! a escolha. · 

Esta c aquclln hypothcse explicam-se: não 
havin meio ® evitai-as, ndmittidas nos termos 
constitucionacs, n escolha prévia do monarcha e 
a approvação do senado. Não se explica, porém, 
o d1rllito conferido ás camaras mu01cipacs de jol· 
gar de incompatibilidades. tratando-se de uma 
lista triplico, que não póde ser de modo algum 
refeita, depois da escolha da cerõn. 

Compre notar ainda que, se~rondo a constitui
ção, no nrt. i69, as leis secundarias determinam· 
o exercício dns foncçucs municipno}s das ca~ru~
ras, cuja natureza está definida no art. !67, c 
só por delegação se púdc comprobendcr o c:occr-

. cic1o 1ln foncção necldontal que lhes compete nn 
organisnção das listas senatoriaes. · 

Coherente com esta doutrina, o art. 91 da lei 
de !9 de Agosto de i86.õprecciton expressamente 
gue a li&ta triplicé &erá apurada tkntre os Pm:uru
nos tJotados até o triplo dos senadores, fJU8 tiver 
eleito a provincia. 

Esta disposição não foi modificada pela legis
lação posterior. Pelo contrario as novíssimas 
instrocçües de !6 de Janeiro de :1876 confir· 
mam-n'a. · 

se entregue no conselbo de Estado a organização 
definitiva das listas. . · . · · 

Convencido da verdade de sua doutrina e de 
que nenhuma incompnlibilidade existo a seu res
peito; competindo ao governo imperial a supre
ma inspccçao para que as leis sejam executadas, 
c tratando-se ilc ama !oncção das cnmnrns que 
não é monicipnl, mas sim delegada c com limi· 
tes certos; sendo perigosissima n pratica do abuso, 
rcprcllendido á municip:~lidndc de S. Paulo, o 
nrdn podendo recear-se do governo, salvo a hy- · 
potbese inaceitnvel de não cr..mprir Q senado o 
seu dever, verificando os poderes dos eleitos~ o 
abaixo assignado cspern·c requer que se mande 
completar o acto da apuração, orgnnlsando-sc a 
lista com os seis nomes mn1s votados, nos termos 
positivoll e cathcgoricos da lei do :186.6, a menc.s 
que o governo se julgue notorisndo a modirlcar 
a lista pn rn apresentai-a á corõa. De outra 
sorte a nollidadc de qualquer eleição senatorial, 
dependeria dn cnmnr11 municipal apuradora, or-
ganisando a lista á vontade. -

Senhor, o abaixo nssignado não tratá de si, 
trata dos direitos da sna provincin; defende as 
prcrogntivns constitucionaes dos poderes do Es
tado, c pede a exccução.de um texto expresso da 
lei. · · 

Espora, portanto, de Vossa !lagestnde Imperial 
e de seu governo, as providencias goe reclamam 
o direito cscripto e a verdade da eleição-E. n. M. 

BERNAllDO 'AVELIXO GAVIÃO PEIXOTO •. 

A lei 4c 20 de Outubro de :1875, oo art. 3.o, 
estatuiu diversas incompntibilidndcs, mas não dc
cl.!rou que as c.1maras municipaes nesse caso dés
sem _diploma, na clei~:.ão de dcpotndos, aos im
mil•atos cm votos, ou de qunlqocr modo alteras
sem por esse motivo as listas senatoriac.:;. 

O rc~:,olam~nto, no art. :129, ó que determinou 
~mpc!Jr o d1ploma do ~utado geral ort provin
Cial, no caso de incompatibilidade do votado, no 
seJl immcdiato em votos, devendo a camarn mu
nicipal cxpedil-o; mas esse artigo ou outro qual
ql!çr não dispoz CJUe se alterassem as listas sena
torJnes, CJUe devem ser organisadas nos termos 
expressos do artigo já citado da lei do f8W, não 
revogado, e aliás consagrando n doutrina cons-

O ministerio do lmr>erio, remetteo a pelição 
do mesmo desembargador em 23 de OutUbro á 
secção do Jmperio do conselho de Estado, a qual 
em parecer do :19 de .Novembro seguinte, por 
doas votos contra um n:Io foi fnvornvel a preton
çiio do. cidadão excluído. Nos amle3:os se encon
trnr:í o. texto integral deste parecer. 

Não tendo deferimento a reclamação contra a 
decisão da c:amara municipal apuradora, 11 lista 
&extupla foi sujeita a escolha de Sua Magestade o 
Imperador, conCo_rmc dctermin11 onrt. 43 da con
stituição n11s palavras: c sobre as qunes o Impe
rador escolher.í o terço na totalidade da lista, • 
no dia 9 de Dezembro de :1878, e foram escolhidos 
os cidadãos sopra mencionados, o terceiro c 
quinto votados. . . · 

tif,llcionnl. . 
"Com etreito comprchcnde-se a ·disl!Osiçlio do 

regulamento de :1876, em rcftlrencia aos deputa
d~ gemes c provincines, · porque esse d•reito 
erfcontra um correctivo ·na verificação de poderes 
p~s :r:cspcctivns 11ssem~léas; não se ~omprchendc 
o(lirc•to de alterar as listas senator1nes, cm vir· 
tudo de incompatibilidades, pois que não lia cor-. 
r~th•o possi\'el pam o abuso ou erro sem n com· 
pleta nollidnde da eleição. 

A commissão tendo presentes não só a recla
m:~ção e protesto do Dr. João Baptista de Moraes 
e petição do desembargador Bern11rdo Avelino 
Gavião l'eixoto c o parecer dn secç&o do Imperio 
do conselho de Estado, cJCaminou n questão sos
citada nn cama.ra nporadorn do S. Paulo c vai 
cxeõr a sun opinião, que sujei tu a illustrndn de-
eis:to do senado. · 

A materia não comprehendc uma~ mas duns 
qucsi.Ues: A primeira ti rl'lntivn á exislencia do 
facto, u incompatibilidade do eleito; n segunda é 
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_ · eamara•àpuradora tem··oompeleneia, para•excluir 
· · ·· das zllstas"·taes:.:cldadãos/ roconhecendo' ~como 
... reah~ifa.c~ da ·incompallbilldade~ -O.· ar1: . ü9 . 

. ·:·•:s-ã'rfo;:Teputados nulzo.;_os ·votos ·que. para 
senadores;·:.deputados· á assembl6a geral;e mem~ 
bros .dás a5sembléas Jeliislativas~prcivlnclaes:r~ 
eahirem ilos-'tãnccionarTos o eldadãcià~I!&PeciOcados 
no artigo:.anUiccdente, o disto.se !ará'anenção mo

. tivada naS.. actas dos colleglos 11 eamaras apura-· 
d . .· . ' ··. . . . . ·.· ' •... ·.· .... 0~~te caso, o diplbma. de depu~âá:k~s'sembléa 
gernl~.ou de membro da assemb'léâl;legislativa I@B se approvam; 
provlriciallérd t:J:petlido ·ao imnlediatom&,tlotos. >. clusivamente·d()s· . 

O legislador quanto ao senado é silente, porque. sufl'raglosdos· eleitores 
não,havia um diploma a expedir mas a raZio que resuJta.absurdo; .e nio possam .ser
aproveita aos deputados e membros das·assem- _doslegitimos,nas actas ilos ooUegios P!)r 
bléas ·provincfaes abrango a li:>ta triplice:ou sido apurados englobadamenle. ·. ·, .: .. : ,: . .. 
sextnpla, maxlme com oapoio do art. 87.dn lei · _Nenhuma eleiç!o ficou adiada. · ·"'. · - • . . . . . ' . . " ' . . ' .. ~··· 
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ANNEXO. i03 

CONCLt!SÕES 

A comm1ssão de constituiç;io, verificando todo 
o processo da clciç;io especial da província do S. 
Paulo, ú do parc_cer: 

os eleitores C:10tano José do C:lrvalh;, Fráncisco 
Antonio Pinheiro, Joaquim Antonio G&DÇI!lves, 
José Joaquim Gonçalves de Oliveira, Ioaquim da 
Silveira Bucno, José Joaquim da Silvei r:~ C:~mpos, 
José Leito do Cerqueira Campos, Antonio de Oli-

Elei;.ão primaria. 

1-Que scj:~m :~nnullad:~s as clcirücs das p:l· 
rochi:~s de Noss:~.Scnhora d:1 Concci~ão c Santa 
Ephigenia, do Senhor Dom Jesus ao Draz, do 
Nossa Senhora do Rosario de Santos, de S. Vicente, 
de Nossa S~nhora da Concelçiio de lt:lnhaom, de 
Santa Anna de l\IO"Y das Cruzes, de Nossa Se· 
nhora da Escada, de S. José do Parahytinga, do 
S. José dos Campos, de Nossa Senhora da Piedade 
da Duquira, do .Espírito Santo dn Natividade, do 
S. Luiz do f>:~r:~hyunga, de Santo Antonio de Gua
ratingucti•, de Nossa Senh:>ra das ·Dores de C.1pi· 
vary (Jambt:iro), do Nossa Senhora da Piedade do 
Lorena, de Nossa Senhora da Concciçiío do Cru· 
zeiro, de S. Francisco das Chagas de Taubaté, 
de Snnta Cruz do Paiolinho (villa da Redempr.ão), 
do Nossa Senhorn da Conceição do Sih•cir:~s, de 
Santa Anua do Arcas, de S. João Dnptista de Que· 
Júz, de Nossa Senhora do Livramento do IJ.1na
nal, de S. Francisco de Paula dos Pinheif~s. de 
Santo Antonio do JutJUiá, de S. João Baptista de 
Cananéa, de Sant:l Anna do Yporanga, de Nos~a 
Senhora da Guia de Xiriric.1, de Nossa Senhora 
d:1 !'iodado do llio Bonito, de Santa ·Anna da Par
n:~hyba, de Noss:1 Senhora de Belém do It:ltiba, 
de Nossa Senhora da Candclaria de lndayatub:~, 
de S. João e Nossa Senhora do Patrocmio do 
Capivary de baixo, de Nossa Senhora da lliii dos 
Homens do Porto Feliz, de Nossa Scnhorn dos 
Prazeres de Ilapetininjl"a, de S. João Baptista do 
Guarchy, do Senhor 1.1om Jesus de Alamb:.ry 
do_ Nossa ~cnhorn d~s Dõros de S.1rapnhy, de s: 
Joao Bapt1stn do H10 Verde, de Santa Ann:~ dJ 
Itapcva da Faxina, ,do Nossa Senhora do Dom 
Succcsso, de Nossa Senhora da Concciçiío das 
L:~vrinlws, do S. Scb:~stião do Tijuco Preto, de 
S:~nto Antonio do Api:~hy, de Nossa Senhora das 
Dores do Hio Novo, do Santa Cruz do Rio P:~rdo 
de Nossa Senhor:~ das Dores do Dotucatll dé 
Nossa Senhor:~ da Ponte do Ticté, do Nossa' Se· 
nhor:~ da l>icdadc dos J .. cnçúcs (duplicata), de 
Nossa Scnhorn de Nazarcth, de S. José de .Mo"')'· 
mirim (duplicata), do Espírito Santo do Pinhâl 

veirn Pinto c Luiz Antonio do Figueiredo, JlOr 
inelegivois, sendo as vagas occupadas pelos Jm
mediatos cm votos; 

Da parochia do S. Carlos do Pinhal, o eleitor 
Pror.opio Carlos deArrud:~ Botelho,porinelegivel, 
não qu.,Jillcado, sendo n vaga preenchida pelo 
respectivo immedinto cm votos. 

IV.- Que seja aJiprovada a votaçiío do elei
tor da parochia de N. S. da Conceição e do 
S. João Baptistil da- ConsolaçJo, conego Carlos 
Augusto Gonç:~lvcs Benjamim, que, sol) pretexto 
de haver mudado de rcsidcncia antes da época 
da cleiriio da !Desmn parochia, Coi m:~nd:1d:1 tomar 
cm scparndo pelo collogio de S. P:~ulo, devendo 
ser apurada com os votos legítimos, e conse· 
qucntemcnte annullada a do L! immcdiato Dr. 
Antonio Pinto do Rego Frcltns, por não ter o 
ccllcgio, pelo motivo allcgado, com.J>etencia p:~ra 
determinar a exclusão, est:lndo alUda o eleitor 
Benjamim (JUnlificado na p:~roclua. 

V.- Que so contem c :~ddicioncm aos cid:~dlios 
vot:ldos os suiTrngios dos votantes da p:~rochia 
de Santo .\ntouio do l'ar:~hybuna, cm numero do 
cinco, (fUO 110r pcq ueuas diJTcrenças do nome, 
Coram tomados cm scp:~r:~do, o niio :d toram o 
resulwdo da eleição ; :1ssim como :1 dos outros 
vomntcs que obtivcrnm provimento d:1 rel:~~o 
do districto, o as praÇ:Is do corpo policinl·quali
ficad:~s anteriormente á su:1 entrada no serviço. 

VI.- Quo se annullem os voto'> tom:~dos em 
separ:~do, dos cidadãos Flori.1no Alves dos Santos 
e Qlndido de Almeida Leite, da p:1 rochia de S. João 
Baptist.1 do Rio Claro por Calt:l de idcntid:~de, e 
de outros nns mesmas condições, ou por .lroc:~ de 
nomes, conformo está rcsolv1do nos pareceres dos 
respectivos collegios. 

VII.- Que sej:~m nnnullados os suJTrngios dos 
\"Otantc~ d-.1 denominad:~ parochia do S. José do 
Rio Preto, :•liás districto da p:~roch1a de S. Bento 
do Araraquára, por não cst.1r aind:~ Cg:l:lda, prcs
t:~dos na mesa p:~rochial do N. S. dó Carmo de 
Jabotic.1bal ; bem como os dos vot:~ntes da p:~ro
chia de S. Antonio dn 80:1· Vista, desmembrada 
da de N. S. do Bom Succosso, que fornm indo· 
vidamentc vot.1r perante a mesa pnrochial do 
ll:lpeva da Faxina. 

de Nossa Senhora da Penha do Rio do Peixe õé 
Nossa Senhora da Conceiçiio de Cncondc, do Es
pírito Santo do Rio do Peixe, do Senhor Bom 
Jesus dos Affiictos de Pirnssununga, de Nossa 
~J!hor:a das Dores de Brótas (duplicata), do Es
pmto santo dos Darrctos, do S. José do Rio Preto 
(mio creada}, d•! Noss:1 Senhor:~ do Carmo do J:1· 
hotic:~b:~l, do Nossa Senhora da Concei~•ão d:1 
Fr~nca (duplicata), de N.1ss:1 Senhor:~ do Carmo 
da Franca. · 

11.- Que se mando proceder a eleições espe
ciaes nas pnrochias cujas eleições por este p:~reccr 
forem annull:~das, não se comprehcndcndo neste 
numero a de S. Antonio do Pinhal, oxtinct.1 por 
lei provincial n. 9, de 4 do 1\I:~rço de 18i6 c a 
denominada de S. José do Rio Preto, que nunca 
foi creada. 

VIII.- Que sejam :mnullados ossuJTragios dos 
votantes providos cm recurso pelos juizos do 
direito, c mnndados exclui r pelo respectivo tri
bunal da relação, tomados cm separ:~do em di C· 
rercntes p:~rochi:~s da mesm:~ província, em vir
tude do :~viso do ministcrio do Imperio de ~7 do 
JulhO do :l8i8, abusiv:~mcnte expedido. 

nr.-Quc sejam annull:~dos os diplom:Js dos 
eleitores, a s:~bcr: 

DA parochia do Santo Antonio da Cachoeira, 

IX.-Que sejam :~nnullados os votos da mesma 
esp~clo c quacsquer outros que Coram tomados 
nos cartorios peranto os respectivos tabelliãos, 
quo não tem, por lei, competencia para exercer 
osS:l funcção, c nem meios de verificar a iden
tid:~dc de t:Jcs votantes. 

X.-Que se rccommcndo :10 governo o can
cellameuto do protesto feito por um cidadão, o 
lançado no .fim das actns da eleiçiío parochinl de 
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S. Antonio do Parahybuna, o que de injurioso c 
estranho á mnteria eleitoral contém .o mesmo 
protesto. 

Da parochin de S. João da Boa-Vista,-quo foi -
presidir :í organizaçiio da mesa illegal da parochia 
do Espírito Santo do Pinhal ; 

XI.- Que dn mesma sorte se rccommcndc ao 
governo a responsabilidade criminal dos que 
roubnrnm n urna dn eleição da parochio do 
S. Sebastiiio do Boa-Vista ( Jlocóca), na noite de 
5 para 6 de Agosto do anno proximo lindo. 

Da parochin do Nossa Senhora dn Conceição da 
Franc.1, o segundo cm votaçãl), José Gonç11lves 
Moreira da Cunhn, por haver presidido á orga· 
niznçiio da mesa illcgnl da duplicata dessa mesma 
parochin; 

XII.- Idem, a responsabilidade criminal dos 
delegados do policia de Jncarchy, de S. José dos 
Campos# de S. Antonio do Parahybuna, de Gua
ratinf{UCt:i, do Lorena, de Arêas, do Itapctininga, 
do R10 Novo, do Lcneóes, de Pirassnnunga, de 
Brótas c da .Frnnca, pcfos excessos de poder e 
Tiolcncias praticadas nessas localidades durante 
a época das elciçücs, intervindo ncllas indcbita 
e directamente. 

Da .parochia do Nossa Senhora da Piedade de 
Lcnrócs,quarto cm num ero,Manocl Crispim Lopes, 
por ·haver. pro::idido á organizaçiio da mesa dn 
iluplicata fclln na matriz da mesma parochin, em 
2 de Agosto .do nnno já referido. · 

XVI.- Idem a respons~bilidndo criminal dos 
mcsnrios dns eleições, em duplicata, das parochias 
do N. S. da Piedade do Lençócs, de N. S. do Brótns, 
de N. S. da Conceição da Franca, c da igreja de 
N. S. do Carmo, na pnroehia de S. José de llogy
mirim ; assim como das mesas illcgaes das pnro· 
chias de.Gwrntinguet:í, de Arilas, Lorenn, de Que· 
luz, Indnptuba, Rio Verde, Espírito Santo. do 
Pinhnl c ae Pirassununga,- por excessos prati· 
cados no desempenho dns respo clivas toncçõcs. 

XIII.- Idem o pelos mesmos motivos, a res· 
ponsabilidado criminal dos primeiros supplcntes 
do delegado do policia de J11carchy e do Itapcti· 
ninga, c dos subdelegados de policia do Jaca
reby (o supplento que est:avn cm exercício), 
c das parochins de Nossa Senhora da Conceição 
do Bairro Alto, do Espírito Santo da Nath'idado, 
de Gunratinguctá, do Espírito Santo do Pinhal, 
de Santa Annn de Arêas e do Nossa Senhora da 
Concei~.iio do Rio Novo. 

XVll.-Que, em rnzã<' destas diligencias, se rc
mcua no governo cópias deste parecer nas partes 
concernentes a cndll um destes runccionarios, 
assim como dos respectivos documentos. 

XIV.- Idem, :i rcsponsnbilidadc criminal do 
clelegado de policia do Jndayatnba, Vicente de 
Snmp:~io Gócs, que não sendo eleito presidente 
da mcs.1 dessa p:~roch ia, pois apenas IHlvin obtido 
t1m fJOto, tomou assento como presidente na 
ausenci:J do proprictario, e presidiu á eleição, niio 
sondo convocados os legítimos substitutos, nem, 
em ralta destes, procedendo-se :i eleição dctermi· 
nad11 no art. 32 das instrucçücs. 

XV.- Idem, a rcsponsabilid:~dc criminnl dos 
j uizcs de pnz, n s.1bcr : 

Da parocllia d11 Cnchoeirn, Bento Barbos., Ortiz, 
que foi presidir n organiznr.iio dn mcs.1 illogal na 
parochia de SantQ Antonio "de Guar:itinguet:l, no 
dia 5 da Agosto do nnno passado; · 

Da pnrochin de Quclúz João Vieira CÕrtes, que 
foi presidir :1 organizaçiio da mesa illcgal da 
pnrochin ddl811nta Anna de Arêas, no din 5 de 
Agosto; 

Da mesma parocl1ia, o referido João Vieira 
Curtes, que sendo do quarto anno, não duvidou 
cm ir presidir á llrganiz:u;iio da mesa da sua 
pnrocbin, n 2 tle Agosto ultimo, peJas 7 horns da 
mnnhã ; impedindo por essa fórmn a organizaçüo 
da mes:~ mediante juiz do paz competente, 
e eleitores o immcdiatos devidamente convo
cndos; 

Dn pnrochia de Nossa Senbora da Conceição das 
Lnvrinhn!., por se haver prestado a ir p1·esidir, 
em lü de Agosto do rcferiilo anno, a organização 
da r.1esa illeg-al da paroch1n de S. João Daptistn 
do mo Verde, sabendo que havia outrn eleit11 c 
installnda desde :! do mesmo mez c que bavin 
começado a funccionnr ; . 

Dn parochia do Nossa Sonborn dn Peuhn do 
Rio do Peixe, vulgarmente conlwcid:1 por Ponha 
:le :Mogy-mirim, por se haver prest11do a ir orga
•!iznr a mesa illegal da duplicata, feita na igreja 
'o No.s~a Senhora do Carmo, da parocbia de 
~. José de .Mogy-mirim; 

XVIIJ-Quc sejam approvada s ns elciçücs pri· 
mnrias dns parochias do Nossa Senhora da As· 
sumpçiio da Sé, de Nossa Senhora dll Conceição 
dos Gunrulhos, da Expectaçiio·de Nossa Senhora 
do ó, do Nossa Scnhorn da Ponhn do Fr:~nça, de 
Nossa Senhora dn Concei(;íio de S. Dern:~rdo, do 
Nossa Senhora do Desterro de Juqniry, de Nossa 
Senhora da Conceição c S. João Bnpt1stn da Coo· 
solnçiio, do Senhor Dom Jesus do Arujá, de Nossa 
Senhora d'J\jnda de IlaquaquccetubD, do 'Nossn 
Senhorn da Conceição de Iacarchy, de Santa 
Brnnca, de Santo Antonio da Pnrnhybuna, do 
Nossa Senhora da Concci~JãO do Bairro Alto, de 
Nossa Senhorn da Conceição da J..ngoinha, de 
Santo .Amnro, de Noss."l Senborn do Bom Succcsso 
do Pind:~monh:~ngaba, deNossaScnhora da Con· 
ceição de Cunha, de Nossa Scnhorn dos Prazeres 
de Itapecericn, de Sant:l lzabcl, de Nossa Senhora 
do P:~trocinio, de NosSII Scnhorn da Ajuda de Ca· 
f'apnv:~, de S. Bento de Sopucahy-mirJm, do Nossa 
Senhora dn Picdndc do Snpé, de S. José dos Dar· 
reiros, da Exaltnr,:io d11 Santa Cruz de Ubatuba, 
de Santo Antonio de Caragu:it:Jtuba, do S. Se· 
bastião, de Nossa Senhora da Ajud11 e Dom Succcsso 
de Vil111 Dclla, do Senhor Bom Jesus de Ignape, 
de Nossa Scnl10rn da Conceição do Jacnpi· 
rangn, de Nossa Senhora das Dôrcs da Prainha, 
de Nossa Senhorn do Desterro de JundinhY, do 
Nossa Senhora da Conceição de Campinas, de Nossa 
Senhorn do Carmo e S:10ta Cruz do Campinas, 
de Nossa Scnhorn da Cnndelarin de Itú, do Nossa 
Senhora da Piedade de Cabréuva, de Nossa Se· 
nhorn do Patrocínio de Jllonte-Mór, da Santíssima 
Trindndc de Tiotó, do Santo Antonio da Consti
tuir,fio (Piracicaba), de S11n1a Barbnra, de S. Pedro, 
de Nossa Senhora de l\lontserrnte d:. Cutin, de 
S. Hoque. de Nossa Scnhor:t d:. Pcnhn do Araça
riguama, de Nossa Scnhorn das Dores do Una, de 
Nos~n .Senhora d:i Piedade, de Nossa Senhora da 
l'onte de Sorocaba, de Nossn Scnhorn das Dores 
de Campo Lnrgo, de Nossa Senhora dn Concei~5o 
de Tatuhy, de_ Nossa Scnborn da Coneeiçiio do 
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Capão Bonito de Pnranapan.ema, de Santa Bar· 
hara do Rio Pardo (outr'ora S. Domingos), de 
S. João B:lptista de Atibaia, de Santo Antonio da 
.Cachoeira, do Nossa Senhora do Carmo de Campo 
·Largo, de Nossa Sénhora da Conceição de Bra· 
gança, de Nossa Senhora do Amt~aro, de Nossa 
Senhora do Soccorro do Rio do Pc1xe, de S. José 
de l'tfogy-mirim, do Nossa Senhora da. Conceição 
do l'tlogy-guassú, de Nossa ·Senhora do Rosario 
da Serra .Negra, de S. Sebastião da Doa Vista 
lMocóca),· de S. Bento c Santa Cruz de Clljunl, 
tio S. João da Boa Vista, de Nossa Stmhora das 
Dõrcs de Cása Branca, de S. Simão, de Nossa 
Senhora do Dclém do Descalvado, de Santa R.itn 
do Passa-Quatro, de Nossa Senhora das Dores da 
Limeira, de S. João Baptista do Rio Claro, do 

·Nossa Senhora da Conceição de Itaquery, do 
Nossa Senhora do Patrocinio das Aníras, de S. Car· 
los do Pinhal, de Nossa Senhora das Dõres do 
Brótas, do S. Dento do Araraqwira, de· Nossa 
Senhora do l'atrocinio de Jahú, do Esplrito Santo 
dos Dous Correges, de Nossa Senhora ·aa.Concci
~ão da Franca, de S:mta Darbnra de·,Macaúbas 
lactualmcntc Nossa Senhora do Patrocínio de Sa· 
pucahy), de S:mta Rita do Paraizo, de Santo An· 
tonio da Riraina, do Senhor Dom Jcsns da Canoa 
Verde de Datatnes, de Santo Antonio da Alegria, 
do Santa Anna dos Olhos d'Agua e ao S. Sebastião 
do Riboiriio Preto. 

Elei9ks stcundarias. 

XIX.--Que sejam annulladas as eleições se
cundarias dos collcgios cm duplicata de Jac.uohy, 
presidido pelo i.0 juiz de paz da parochia de 
Santa Branca; de Lençóes presidido )leio {.o juiz 
do paz da parochia do Santa 8.1rbara do Rio 
Pardo; de.Drotas , presidido pelo Lu juiz de paz 
de S. Carlos do Pinhal; o da Franca, presidido 
pelo~- u juiz de paz da mesma parochin; sendo 
approvadas as dos collegios legítimos das mesmas 
localidades. 

XX.- Que sejam tambom annulladns, por pre
judicadas, ns eleições secunda rins dos collegios de 
Santos. S. José do~ Campos, Guaratinguet;í, Lo
rena, Queluz, B:mnnal, Xiririca, Faxina, Rio 
Novo c Botucntú. 

XXL-Que sejam approvadas as cleiçõessccun· 
darias dos outros collegios da província, não se 
contando na :~puraçiio geral os voto~ dos eleitores 
que rornm pela commissão nrinullados. 

verno a responsabilidade criminal do presidente 
da província de S. -Paulo, cm cuja ndministração 
se procedeu a estas cleiçõus, perante"o competente 
tribunal ·nOS termos 00 art. US da Jei'n. 387 
de !9 de Agosto de fM6, combinado com o art. 2.• 
Ui n. ~do decreto legislativo n. ~675, de 20 de 
Outubro de !875, por líaver adfado por mnis . de 
tres mezes as eleições primarias para o<preen
chimento da Vaga t)Ue deiXOU por SÓU~ fáJJeci
mento o senador l'tlarqucz de S. Vic01ite, que 
deviam ser feitas dentro dat.JUelle prazo, sendo 
os tres mezes, contados do dur·em que recebeu 
do presidente do senado a communic.1çiio om
ci:rl da cxistcncla daquella vaga ; remettendo·se . 
para este IIm cópia deste parecer na parte concer
nente ao assumpto e os respectivos documentos. 

XXV.-Que a enmara municipal da cidade de 
S. Paulo, na qnnlidade do :rpuradõra, funcçiío 
especi:~l e inte~ramentc politica, nos termos do 
art. 3' §~o do decreto legislativo n. ~675, de :!0 
du Outubro do !875, o art. i:!9 das instruc•;ucs 
de !876, parlo segunda tinha, o tem, competcncia 
para excluir das lisll•s trirllices ou sextuplns, os 
votos nullos prestados a cídndãos true na fórma 
dos mesmos decretos forern incompntiveis. 

XXVI.-Que niio estando reconhecida a incom· 
patibilidade do cidadão Jlornard.o Avelino Gavião 
Peixoto, já por hnvor caducmlo a concessão do en
genho central de Capivnry (decreto n. 6191, de 
3 do .Mnio de !876), já por haver assegurado o 
mesmocidnd:io (ainJa truo a prova niio seja com
pleta) ser de 11:1 muito estr-anho aos interes:<cs 
que Jhe rornm garantidos pelo decreto n. 63~, 
de H de Outubro do rcrerido anno (nrt. ~3 li!) 
com relação no cn:;cmho central de I>orto Feliz, 
o que t.1mbem foi reconhecido na camara dos 
deputados, onde levo nsserito; a lista sextupla 
aprcsont:ida por a'luella corrlOração nos termos 
do art. ~ da const•tuiçiio ern incompleta, e con
sequentemente JJulla: 

XXII.-Que se recommendc ao governo a res
ponsabilidade criminal dos juizes ile p11z que pre
sidrram collegios cm dupf.il;ata, conhecendo sun 
incompetoncia, e taes slio:-os juizes de pilz da 
ll:lrochia de Santa Branc.1, que presidiu á dupli
cata do Jacarehy ; da parochia de Santa Barllnra 
do IUo Pardo, que presidiu á duplicata deLençóos, 
da parochra de S. Carlos do Pinhnl, que presidia 
á duplicata do Brotas ; dn parochia de Nos.'lll Se· 
nhora da Conceiçiio da Franca, o se,.,undo em 
numeração, que presidiu á duplicata tio collegio 
da mesma cidade. 

xxm. - Que para esse fim se remetta ao go
verno cópia deste Jlarecer com os respectivos 
documentos na .pnrte que fôr concernente a estes 

X.XVII.-Que feito o computo .das votações dos 
eleitores dos ciacoenta e quntro eollogios da pro~ 
vincin de S. Paulo, extremados os votos legítimos 
dos nullos; n lista sextupla aJ•rcsentadn pela ca
mnra municipal apuradora, :~lém do ·que já foi 
declarado, se ncba nlterndn como demnnstrn o 
mappa precedente contendo n votarão do~ 13 ci
dad;ios mais suffrngados, c desta ~orto ficam de 
nenhum efTeito as carta.~ imperiaes de 9 de !;e
zembro do anno passado, que nomeia senadores 
do Imperio aos c1dadiios JoiiQ da Silvn r.nrr;io e 
José Boniracio de Andrada e Silva, devendo re
meuer-se á camara municipal apuradõra cópia das 
conclusõt.>s deste parecer e do referido nrappa, n 
fim de que, procedendo a nova apararão, apre· 
sente n Sua l'tfag{>stade o Imper:~dor, nos termos 
do art. ~ da constituição. nova list:l sexta
pia. 

xxvm.-Quo nestas condiçõ8s niio podem ser 
reconheci doe senndores Jlela provineia de S. l'aulo 
nas vagas abertas pelo fallec•mento dos senadores 
Marquez de S. Vicente e Visconde de Caravcllas, 
os cidadãos João da Silva Carrão e Jesé BoniCacio 
de Andrade o Silva, archivando-so :~quellas Cllrtas 
e os papais que lhes Corem concernentes. ., . 

runccionarios. • 
XXIV.-Quc tambem se recommende ao go

{(1, 

Sal:~ d:Js commissües do senado em 9 de Julho 
4e !879.-Barão de Cotegipe.-L • • -1. Vieira da 
Silva. 
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A..'~"EXOS. 

I 

CARTAS ll'IPERIAES 
~ 

Visconde de C:~r:~vellas, senador por esta pre
vincia ; cumprindo-me signifienr a V. Ex. que 
foi designado o dia a de Agosto prox:imovindouro 
para a elei~iio de clcilorcs cspccines, afim de pre-. 

Joiío da Silva C:lrriio.-Amigo.-Eu O Impera
dor Constitucional c Defensor Perpetuo do Bra
zil vos En\·io muilo santlnr. 

encher-se tanto essa, como a ·vaga deixada pelo 
senador l\Jarqncz de S. Vicente. 

Deus guarde a V. Ex.-Illm. e Ex:m. Sr. Vis
conde do J:•gu:try, presidente do senado.-João 
Baptista Pereira. AUcndentlo ao distincto mcrecimcn.to, letras e 

mais requisitos que concorrem cm vossa pessoa, e 
US:Jndo dn Autol'idade I[UC Mo Compele: Portaria circular da presidencia da pror;incia de 

S. · Pa11lo, de 6 de iJiaio de J8i8, marca ado para 
5 de Jtgps'') do cor~·tute an110 a eleict1o dos elei-
tores es[ieciaes. ' . 

Hei por bem o l\Ic Apraz Nomcar-YosScnadordo 
Imperwpela Provi01·i:• de S. l'aufo. E com estce·m
prcgo havereis o subsidio estabelecido c ~ozarcis 
üc todas as honras, CfUC como ln! \'os pertencem. 

Escripta no Palacio do nio de J:mciro, cm nove. 
de Dezembro de mil oitocentos e sclcnt:• o oito, 
quirH{Uagcsimo setimo da Indcpendcncia c do 
lmpcl'io.- IlJPERADUfl.- Carlos Leo11cio de 
Carcallco. P;•ra o conselheiro Joiio da Silva 
Cnrriio. 

- A's camaras munícipnes (circular). Tendo 
de preencher-se duas vagas de senador por cstn 
província, peJo rnllccill\,Cnto dos scnadGres · 
ll:u·•tuez de S. Vicente c Visconde de Caravellas, 
declaro a vmcs. «JUC, no mesmo dia a de A~rosto 
proximo vindouro, designado pnra n eleição de 
eleitores geraes, confor·mc· a circular «JUC lhes 
foi expedida cm 28 do mez lindo, devo ter tam· 
~cm togar a elciçlíu de eleitores cspcciacs, inclu
IDdo, porém, cndn votnntc t~m sun cedula tantos 
nomes •Ju:mtos forem os eleitores CJUC n paro
chia der·, vi~to niio hnvcJ· terço nesta eleiçao, c, 
lln:~lmcnto, volllndo cada c lei t"r em lista scxtupln 
nos termos dos nrL~. J::!a c :127 das instrúcçües 
annexas ao decreto n. 60!>7 de 12 de Janeiro. 
de 1876. 

II 

José Doniracio de Andrada c Sih·a.-Amigo.
Eu O lmpcr:~tlor Conslitucion:J! c Defensor Per-
petuo do Dr:ozil vo~ Envio muito saudar. . 

.t\ttendcndo 110 distincto merccimenlo, letras 
c mais rccJnisitos que concorrem cm vossa pos
sua c Usando da Autoritlndc IJU9 lJe Compele : 

Hei por· bem c lJc ,\pr:•z Nomear-vos Senador 
do Impet·io pol:• Província «le S. Paulo. E com 
este emprego havereis o snbsidio cst.1befecido c 
go7.11rcis de lodns as IJonras, que como tal vos 
pertencem. 

Escriptn no P11lacio do Rio de Janeiro, cm 
nove de Dezembro ·de mil oitocentos e se· 
lenta e oito qninquagcsimo setímo ·da Inde· 
}lendencin c do Jmpcrio.-DIPERADOR.-Carlos 
.úoncio de Cm-valflo.-Parn o conselheiro José 
Bonifncio de Andrada e .Silva. 

QUÉsTÜES PIIELI31J,'{.\JIES 

Fixat-iio da época da eleição especial. 

2.• Sec~iio.-Pnlncio do governo da pro,•incia 
de S. Paulo em :1. ~ de :Março do :1878. 

mm. c Exm. Sr.-Tenho a honra de accusar 
o recebimento do officio de 26 do mcz findo, em 
que V. Ex. mecommunira, cm cumprimento da 
lei n. 2Giri de 20 d~Outubro do J8ia, c dn duli· 
boração da nicsn do scrwdo, lwver fallecido nessa 
Curte, no dia !9 do wcsmo mez, o Sr. Marqucz 
de S. Vicenle1 senador por esta província, cum
prindo-me :-ignificar que DJJportuuamcnte se man
dar;i proceder á eleição pnrn preenchimento da 
vaga, nos termos da lei. 

Deus guarde a V.Ex.-Illm. e Exm. Sr. conse
lheiro José Pedro Dias de C:.rvalho.-JoiioBaptista 
Pereira. 

Adiammto da ekiç1io set.atorial pelo presidente. 

2.a Sccçrio.-P:~Iacio de governo da província 
de S. Paulo. cm !.• de 1\laio de !878.-IJim. c 
Exm. Sr.-Tenho a honra do accusnr o recebi
meu to do oficio de 29 do mez findo, em que 
V. Ex. me communica, de conformidade com o 
art. 2.• § 21 n.::! da·Jci n. ::!675 de :!O de Outubro 

· de !875, o !allccimento no din antecedente, do Sr. 

Neste sentido, pois, deverão \'rocs. expedir as. 
ncce.<s:•ri:~s ordens aos juizes de paz das pnro· 
chias desse município, c dar as demais provi· 
dencins dclerminndas pela lei, 

(Extrahitla do Diario eleS. Paulo, jornal officiat 
n. 37:!7 de ::!8 do ·~Iaio de :l8i8, :Jl'tigo-Expe-
d ie11tc de 6 de Jlaio.) · 

Portaria do preside11te da Ballia adia1ulo as eleir.iiés 
especiats desta prcvi11cia. ' 

O conselheiro presidente da província, tendo 
noticia certa do ralJeclmcnto-do conselheiro José 
Thornnz Nabuco de Araujo, senador por esta pro
vincia,c considerando que o preenclumonto dcssn 
vaga c da que deixou no mesmo senado o consc
Jhcir9 Zac:•rins de üóes c Vnsconcellos, deve ser 
feita por meio de lisla srxtupla, segundo prescreve 
o art. !:27 das instrucçõc.~ regulamcntMesanuexas 
ao decreto n. 60!>7 de 1::! de Janeiro de 1876.rt,ffJlt~e, 
em face do§ 2:1 do nrt. 2. o da lei n. 2675 do 20 
de Outubro do :l87ã, c do nrt. 1:26 das referidas 
mstrucçües, adiar a eleir.ão de eltiloi'~s especiaes 
marcada Jltlra o dia ::H dé AbrH vindouro, para a 
qunrl:l domingn do mez de Junho proximo futuro, 
:.fim do nclla se proceder ã dita eleição, de con
formidade com n segunda pm·to do art. "1::!5 das 
mesmas instrucções. Ordena, portanto, que neste 
sentido se cx:poçnm as necessnrias communicações. 

Pafacio da presidencin da.D.1hia, 30 de Março: 
de 1878.-Barào Humem de Mello. 

.ACTOS DO lllNISTEIIIO 

Sobre a qlll1lificaçiio para as ekiçiiés de !878 

:1. • directori:l.- :1\!inisterio dos negocias do 
Imperio.-Rio de Janeiro em i9 de Julho de :1878. 

Circular.-IIlm. e Exm. Sr.-Haja ,._ Ex. 
de expedir as convenientes ordens atlm de que 
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a chamada dos voLanles nas eleições a que se tem 
de proceder no dia 5 de Agosto proximo futuro 
se (;u;a pela. ultima qualific:nçiio concluída, en· 

. ten.de~clo·sc corno tal aquella em que estejam 
sattsfetlas todas as formalidades prescriptas para 
~ respectivos trabalhos, nos termos do art. i. • 
§ Hl do decreto n. ~67:S de 20 de Outubro de 
l875, inclusive a da entrega dos títulos aos vo· 
tantes. Deus guard~ a V. Ex.-Carlos l..sl)ncio de 
Carval!lo.-Sr. presidtJnle da Jlrovincia de .•• 

exame das clei~ões primarias feitas na mesma 
urna no dia 5 do Ag&sto com as dos eleitores 
especiacs. As alle:;:u;ões produzidas naquellas 
recla·mações ::ervem para as eleições primarias· 
dos eleitorM ~speciaes, porque rornm as mesmas 
mesas p:1r ·· • i.; ··: que runccionaram tanto p:tra 

Votatiio dos ineltgiveis em separado. 

umas como~-;.:..-. ··t:tras eleições. .. 
Os documentos são os mesmos o!Terceidos li ca· 

mara dos dcputad1ís excepto : 
!.0 Os sob ns. 9 e 35, exclusivamente relntivos 

á eleiçiio dtl depuL1dos ; 

L• directoria.- :!Jiinisterio des negocios do 
Imperio.-Rio de Janeh·o em :!7 de Julho de 1878. 

!!. • Os sob ns. 93, 97 e 98 que desapparcce· 
mm,- todos relativos á r•Jeiçiio dn · pnrochia do 
Espírito Snnto do Pinhal ( collegio de llogy. 
mtrim), Celizmentesupprivets pelos demais doeu· 
mcntos relnth·os á mc.•m:t cleiçiio; Illm. c Exm. Sr.-Em respost.1 ao officio de 

V • . Ex. n. 57 de 8 do corrente mez, dcclnt•o.Jhe 
que, :í vist:• dn doutl'ina do aviso n. 49~ do :?1 

·de J\gosto de :1876, cumpre que as mesas p:~ro· 
cbiac.~ admi tL1m a votar lias r'roximas eleir.õcs 
os cidadãos que, incluídos na qualifil"açiio 'por 
decisiio do Juiz de direito, rornru mandados 
cxch!ir pelo t_rihunal da relação; tomando-se, 
porém, cm sopnrado os seus votos. 

Só por esta Córma o poclcr legislativo geral, 
unico competente para resolver a duvida (rue 
sus~ita o procedimento dnguelle t ribunal,podcr:i 
devtdarucntc apreciai-a, decidindo, q.Jando ve· 
rificar os JlOdcres de seus membros, s1 aquelles 
votos devem ou não ser contados. 

Com esL1 resposta fie:& igu:tlmentc resolvida 
:1 re(Jrescntaçilo que V. Ex. remctteu·me com o 
officio :a. Iii de :!:e do corrente mez. D.:us gú:~rde 

·a V. Ex.-Carlos Lto11cio de Carvalllo.-Sr. pre· 
.sidente d:1 província de S. Paulo. 

n 
Olficio do !.0 secretm·io da camara dos deputados 

sobre as listas dos eleitores e tert:o dos im· 
mediatos. • • 

N. 39. Rio de Janêiro.-Camara dos deputados 
cm 3 de Fevereiro de i8i9. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de 
V. Ex., de 31 de Janeiro ultimo, solicitando "desta 
camnra lisl.:ls nominaes dos eleitores c de um 
ter!."o dos immediatos de tod:ts as parochins das 
províncias. de S. Paulo, Cear.i, E~ pi rito Santo e 
Minas Geracs, durante a passada legisl:ttura ; 
~bc-me informar a V. Ex., para que se sirva 
de lovnr ao conhecimento do senado, que niio 
existem aqui ns listas pedidas, mns sim actas d:1s 
eleições rcCt!ridas, que podem ser remettidas n 
V. Ex. si assim julgar conveniente. · 

Deus guarde a V. Ex.-José F<'liciall() Horta de 
Araujo.-.4..' S. Ex. o Sr. i.• secretario do se· 
nado. 

IV. 

1\El'RESE."\T.AÇÃO .DO J>R. JOÃO lii:E!'\DES DE ALMEIDA. 

Augustos e dignissimos senhores represen
tantes da nação • ....:.O abaixo assignado vem expor 
.ao senado os :vícios da eleição senatorial, a que 
se Jlrocedeu na província de S. Paulo no diaS 
de Agosto e .no .dia 7 de Setembro do anno pas
sado. 

O abnixo assignado 'junta ás reclamações, que 
submetteu :i camara dos Srs. deputados para o 

3. u Os sob n~. 57, 58 c ã9 rcl:~tivos :í inelcgi. 
bi)idnde dos eleitores Caetano Jo.;é de Carvnlho, 
Fr:~ncisco Antoniu Pinheiro, Joaquim Antonio 
Gonc;alves, Jo~é Jonquim Gonçn!ves de Oliveira, 
Joa!JUim Luiz da Silveira Dueno, José Joa1ruim 
da Silveir.1 C.1mpos, Jose! Leite de Cerqueira 
Campo,;, Antonio de Oliveira Pinto e Luiz Anto· 
nio de Figueirr!do, eleitores esr1ilciaes; por isso 
que os que foram apresentados 6 camara dos 
de! pu tndo.1 oram relativos a eleitores geraes,
tamheru inclegiveis ; 

.;.. o O :;ob n. 1:;, c rue cm o· prote~õto dos clci
toi-;-~.It!gilimo:; contm a duplicata rormad:t pela 
poJJCm. 

Os documentos sob ns. Gi, GS, 6!1 c 70 dev~m 
rererir-se sómcntc ao eleitor especi:~l Procopio 
Carlos de Arruda Botelho, menor de 2:i :mnose 
solteiro, por isso que Orozimbo A. do Amaral 
niio é eleitor especinl. • 
· Os documentos da primeira recl:~mação eram 
101, sendo· repetidos os ns. ~o 81 ; os da se
gunda eram cm !JUantidndc correspondente :10 
alplmbeto, desde -A a Z, menos a letra, K, sendo 
que os sob tl. Y são sete, isto é, o Y, Y a, Y b, 
Ye. Yd, Yo YC. . 

Todos P.stes documentos acomp:mbam esta o:c· 
po~i~o; :llém de outros que o abnixo assignado 
va1 JUntar. 

J.• 

As eleições, cujas mesas foram organizadas por 
eleitores e immediatos não reconhecidos pel:a 
cnmnra dos deputado" ou dependentes de sua 
approvação, como se vê dos respectivos pareceres 
da rcspectiv:t eommisslío ele ínquerito são os se
guintes : Rio Bonito (c:ollegio de Tatuhy), Bu
quir;J (collczio de S. José dos C.1mpos), Remedios 
de Tieté (collegio de Botucatú). ApiahY (collegio 
da Fnxin:a), Espírito S.'lnto do Rio do Peixe (col· 
legio de ~locóca), e S. Vicente (collegio de S.mtosJ. 
Tacs pareceres, dados apoz exame na secretaria 
dn eamara dos deputado:;, são suficiente prova 
desse asserto. 

Q. 
-.~ . 

A questiio suscitada na e:~mara dos depntados 
quanto aos votos tomados em separado pela mesa 
parochial de Parnhybuna, não :t!Tecta :í eleição 
de eleitores especiaes , porque tacs votos não 
alteram o resultado qunnto a ~stes e lei tol"'!S. 

No collegio do t>arabybuna umn parochia (Na· 
tivtdade) cuja eleiçiio roi o producto da violeneia 
c da fraude, como se vê dn acta do eollegio elci-
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.() poder judiciario é o unico competente para 
julgar da validade ou nullidade das eleições de 
juizes de paz e vereadores. As decisões do tri
bunal da relação sobre t:Jes eleiçiles são definiti-
~cu e irrevogafJeis. · · 

Em vista da disposição elarissima do art. 151 
das instrucções de t2 de Janeiro de !876, é ma
nifc.~to que não hn .recurso algum para a camnra 
dos Srs. deputndos. 

Não devendo Cunccionar como· verendores e 
jui:es de pa;, cid:•dãos que não estão legitima· 
mente investidos de taes cargos, quando o art. 
::!.o§ 33 da lei n. 2675 de 20 de Outubro de !875 
manda que funcr.ionem os vereadores e jui:cs de 
pa.;: do quatrinmio fimlo~ haja V. S., como ve
reador mais votado daquelle quatriennio, de 
ccnsidcrar-se no exercício do cargo de pre . .;iden· 
te da camara desse município, e, convocando os 
outros vereadores, constituir a camara, que deve 
runccionar até se proceder a nova eleição. 

Não embarace V. S. no cum11rimento dest:J 
ordem qualquer reclamação ou 011posição da 
parte dos cidadãos que illegalml'nte pretendem 
con~erv:~r o exercício dos car::os de qne foram 
dc.~tituidos desde que foi annullada a eleição pelo 
poder competente. 

Deve a legitima camara expedir ordem aos 
resJ•cctivos emprcgndos para que não cumpram 
ordens dos cidadãos que pretendem ser ropu
. tados vereadores. 

'Si t:1ell empregados recnsarom cumprir as !le
lcrminaçõo"s de V. S. c da legitima cnmara, haja 
.de participar-me, declarando os nomes de tacs 
.empre:::tdos, pnra que s<>jam expedidas as con-
venientes providencias. · · 

Na hypotheso de haver •I'Jem trate de obstar a 
icgitima c.1mara de exercer suas fnncções. deve 
refjUISitar das autoridade;; jud1ciarins o policiaos 

- as providencias que Corem neces~ras. 
Nesta dat.1 fazem-se communicaçõcs ás anto· 

ridades do munF·ipio, a tlm de não ~erem ar.at.1dos 
como dn C:Jmarn ~lunicipal, sinão os aclos que 
emanarem da legitima camara que é a ao q11:1· 
tricnoio findo. 

(Extrahido do Diario de S. Paulo ( CÓlh:t official) 
n. 3:185 de !!8 de .1\larço de !877 .) · 

Dia !2 de Março. 

Ao juiz do direito da comarca de Snntos.
Passo :is mãos áe V. S. n inclusa cópia do acór· 
diio da relação, que declarou nulln a eleição de 
vere:adores o juizes de paz desse município. · 

Of!ü:io da prcsitlencia de S. Paulo aos fJI!rtadores 
annullados pt!lO acórdão da rclacão de 20 de 
Fevereiro dii !877. • . · . . 

Dia 13 do. Março. ··• 

Aos Srs. Dr. Alexandre A • .1\f. Rodrigues, J. 
Emilio de S:í e outros. (Santos). 
· Declarando,·.l)m resposta ao omcio de 7 de cor
rente, que sendódeti nítiva e irre,·ogavel a decisão 
dn relnção desta capital, relativnmonte á eleição 
de vereadores da camara municipal daquelle mo.
nicipio, não podem mais ser considerados como 
vereadores, desdu que foi annull:uln n eleição. 

O conhecimento da validade ou nullidnde das 
elei~'õcs municipncs é da exclusiva competencia 
do poder judiciario, o· este não est:i adstricto, no 
exercic!o de suas attribuiçõc.~, II·Sc!l'uir qunlquer 
dt!Cisão que pudesse ter sido proferidn pela c.,mara 
dos Srs. dcJJUtados por occ.1siiio da verillcação 
dos poderes de ~cus membros, romo a mesma 

. camara n;io seria ol•ri!!'lld:t n modelar seu proce
dimento pelo que pudesse ter o poder jo.díclario -
em relaç:JO :1 eleição do vore.1dores. · 

.Nt!m pódo ser considerada como nttendivel, 
parn mnnterom -se no exercício de vorendores, 
n rado allegnda do recurso que interpuzoram no 
JlOdeJ•Iesrislativo, pois 1.11 recurso a lei não creon, 
o nem 110r acto legislativo são reformadns sen
tenças do poder judiciario, que é independente • 

(E:\:trahido do Diario rfe S . .Paulo n. 3385 de !!8 
de Março de !877 .) 

1.8,.8 

Portaria do Presidmte da proTJincia de S. Paulo, 
mantmdo e confirmando a posse dos fJereadores 
e jui:es de pa::, ammllados pl'la relacão, e de
clara11do sem e/feito o aclo da mt'S11Ul. presiden.
cia, que, em :!:! de De::em'bro de !Si7, mandou 
proceder a novas eleif.iies municipaes. · 
~.• Scc~.ão.- Acto. -'o:·presidente aa pro

vinciD considerando que C01 adiadn para o dia 
2-i de Fevereiro corrente a nova eleição de ve
rendores e juizes de paz nn cidndo de Santos, 
elekão á que se mandou proceder por acto de 22 
do Novembro do anno p.1l'Sado; sendo o .funda
mento desse acto n decisão proferida pelo tri
bunnl dn rela~ão do districto de 20 do Fevereiro -
do ao no passádo que, em gr:io de recurso volun
tnrio. julgou nulln a eleiçiio ú ·que se procedeu. 
em Outubro do f.876,~por ter sido feita por uma 
qualillcnção annullada ; · 

Em data de !28 do mez findo, foi por esta pre
sidcnçia communicad:• n deci,;ão da relação :i ca
mar:. municipal, cuj:1 eleiç~o fOro annullnda, ·e 
no presidente dn camara do quatriennio findo, 
que devia novamente funccionnr at& proceder
se á eleição. 

Considerando que, o recurso interposto da de
ch:iio do juiz de direito da comarca, que julgou. 
valida a eleição tendo etreito devolutivo, não 
impediu-que os vereadores eleitos prestassem 

t·urnmento e entrassem em exercício em tempo 
egal ; 

Considerando que, provido o recurso que an
nullou n eleil!liO e intim:~doc; os vereadores por 
ordem da preSidencin da província, para deixa
rem os seus Jogares aos do quatriennio findo, até 
que se procedesse ú nova eleiçüo, recusaram-se 
eflcs n cumprir essa ordem por illegal, allegando 
que tendo sido a docisiio do tribunal da relação 
proferida Córa do prazo legal não podia invalidar 
os ctreitós da decisão do juiz de direito, pelo que 
forom os. vereadores desobedientes mett1dos em 
processo, pronunciados pelo tribunal da rela~.lio 

T:mto os verendores d:1 nova cnmara como o 
presidente da outra, receberam essas communi
cnçõos, como participaram-me em dal:l de 6 e·7 
do corrente. 

Não providenciei para que fosse esse acórdão 
da relação intimado por ordem do autorid:lde ju
dicial, porque essa solemnidade nlio é cxig1da 
pelo art. 151 das instrucções de I~ de Janeiro de 
!876, como o é pelo :~rt. US em relação ao des
pacho do j niz de direito. 
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como incur~os no artigo no do ·codigo criminal, 
e afinal absolvidos no plenurio JJOr senr.en~ do 
juiz dc'direito da comarca, a qual passou em juJ· 
gado; · · · 
. "Considerando que, segundo a doutrinÍl geral de 
ditei lO, todo o :~cto jurídico deve conformar-se 
com soa norma legal, o que, si o recurso é uma 
~:Jrantia do direito politicar essn · g:1rantia sorin 
Jneme.,z, si o poder, eonstttuido pela lei o .lirbi· 
tro dns contostaç!!es eleitoraes, pudesse nssumir 
facoldalles díscricionarias, ·quanto no tempo e 
·modo de julgar; 

Considerando que, rio intuito de prevenir esses 
inconvenientes, 11 Jei não só nttribuiano recurso 
efi'eilos immedintos, como ainda marcou o prnzo 
dentro dt;J qual dovla ser julgado; . 

(',.on!!Íderando que, D.fiX:tÇiiO do ptnZO fimila n 
competencia, c que der.ermlnando a lei que o tri· 
bunnl da rclnçiio decida o recurso no prnzo lm· 
prorognvel de trinta dias, contados dn ·data em 
que os. papeis tiverem entrada nn secrel:l· 
rin, niio pode esse pr.nzo ser excedido, o que, 
si o recurso dentro dello não ror provido, .ter-se
ha por Orme a dccísiio do juiz de direito. ( Lei 
de ::!0 de Outubro de :187:>, nrl. i.•, § :18, art. !!." 
§ 31. Decreto n. :!097 de 12 do Janeiro do !876, 
nrt. Sá); · 

Considerando que, o recurso para a ri!lnção 
tendo lido cntl'llda na respectivn seeretn ria cm 
26 de Dezembro de :1876, roi julgado cm ::!0 de 
Fevereiro de {877 c conscguintcmentó.qoe, niio 
tendo sido julgado cm tempo bnbil, isto é, dentro 
do ao dias, licuu firmo o irrcvogavel n decisão do 
juiz de direito. (Lei o regulnn.cnto eilndo); 

Considerando !(UC, determin:mdo a lei que o 
recurso seja dccid1do ein um prnzo improro~vcl, 
alio póde a decisiio do mesmo ser embaraçada por 
férias soporvenientes, j;í porque, segundo o prin· 
cipio geral eonsngrado cno decreto n. 2~35 de 30 
de Novembro de :18S3,Jlelo qual se rego o furo, 
as férias não suspeódom o curso des negocies 
urgeniCS e que instam por promJ?Ia soluçiio; já 
porque a Je1 preceltúa. que sejn Julgado prom· 
piamente na conrormidúile do nrt. 38 da lei do 
!9 de Agosto de !8-16, o seria illudido o preceito 
legal, si fosse interrompido um prazo que niio 
J)Ódc ser pro-cegado, ou .si fosse ndinda uma 
i'iecislio que- deve ser prompln ; 

~s. vereadores o o poder jndieiarío , 'outro 
JUIZ· não bn para resolvei-o soulio o juiz cri· 
min.,J, que peln lei é comper.ente para qllBiifienr · 
o rncto mcrepado ; ·o assim que, si o decisão da· 
relação pudesse ser um obsta cu lo : úreiÍ!tegníçãG 
dos,.vere'ldores & juizes de J>nz~ a decisão do juiz 
criminal que absolveu nqnelles seria um obsla· 
enio ao neto ndministrntívo, que mand:~sse prG· 
ceder á nova-eleição; 

Por estlls razões, o bem apreciados tedos os ele· 
mentlls da questão nas soas relações de tacto. e 
de direito, declaro sem ciTei to o acto ·de !!:! de 
Novembro do t877 que mandou procederá novn 
elel~lio do. vereadores. o juizes de p.1z, em San~, 
c determmo que. soJnm todo~ reinte~dos em 
seus Jogares, expedindo-se neste sent1do as ne· 
CCl'Sarias communicaç!!os. . 

Palncio do governo da provincw de S. Paulo. 
!9 de Fevereiro do i878.-João Bapti1ta .P"eira, 

AVISO DO IU!'fiSTEiliO DO I:MPI'!RIO APPROVA."'DD O 
ActO DA Plli'!SID.E!'fCIA DE! S. PAULO. 

- i.• Dírcetorin. - Minislorio dos negocias 
do Jmperio. Rio de Janeiro, em i:! de Marl'o 
de !878. • . 

mm. c Exm. Sr.-Accnso o recebimento do 
omclo cm que V. Ex. communicn-me G acto 
pelo qlllll, declnrando sem efi'eito o de~:! de No· 
vcmbro do aono proximo passndo, que maod:lra 
proceder a nova eleição de vereadores e juizes 
da cid:tde. de. Santos, determinou fossem reio· 
to~rados nos seus ,Jogares todos os vete:~dorcs c 
ju1zes de paz eleitos cm Ontubro de i876. 

Reconbccendo 11 procedencia das razões expan
didas por V. E~';/~, além 4isso : · 

Considerando q;.· V. Ex., tendo de resolver 
a respeito das novas·clelções munlcipacs, man
dadas fazer na cidade do Santos por acto do sca 
antecessor, devia cxnminnr si este acto fõra re· 
gular,ce na hlpothesc,· que re:~lizou-so, do co
nhecer a sun 11legulidndo, devia revogai-o·; 

Consroerando que o juiz de direito de Santos 
em acto publico o omcial, como seja a senten~ 
de :JbSO)Vil:iio dos Vereadores e juizes de eaz res. 
ponsalliJísados, declarou que 11 sua decisno, vali
dando as eleições municipaes de Snntos, toniára
se firme c irrovogavcl, visto n:io ter sido jolgndo; 
em tempo hn.bii o recurso interposto para a re
lnl}iiO do districto, sendo certo que, segundo 
der.ermion o nrt. 85 das instrucções anucxns no 
decreto n. 6,097 de !!! de Janeiro de !876~ si o 
recQJ'SO não· fôr provido dentro do prazo a e 30 
dias, ter-se-ha por firme e irrevogavel a decls:Ie 
do juiz de· direito ; 

Considerando que, a decisão do poder jndi· 
cinrio, proferida fórn de tempo deixou do pro· 
duzir efi'oito por rorçn da disposição da lei, l}ue 
imprimo toda a firmezn c realidade á decisiio 
recorrida, se o provimento no recurso não é dado 
em tempo habil e que o neto administrativo, 
que manda respeitár esse estado de direito, niio 
otrende a competcncia do poder judiciaria, c 
nem importa nprceiação dos motivos do sua de· 
ciSiiO i 

Considerando que, os verendores desobeciien
tes, pronuncindos pela relação, como ineursos no 
art. no do codlgo criminal, rornm absolvidos 
pelo j niz de direito da comarca, que declarou le
gitimo o seu procedimento; e que assim, e não 
sendo juridicamente possível que pelo mesmo 
!neto fossem novnmente processados, podiam 
reassumir o e.'~ercicio, cmbóra surgi~ um con-
1licto si houvesse nova eleição; 

· Considerando que o tribunal da relução niio 
responsnbilisou esse juiz de direito, g_p.e, em uma 
acta omcial, recusou cnmprir o acórdao proferido 

Considerando que, si eontlicto houvesse entre 

fóra do prazo legal ; _ 
· Considerando que o mesmo tribunal da 're

lação, por um ncórdiio anr.erior,jnlgôu regul:~r o 
neto pelo qual o juiz substituto, presidente da 
junta municipal de S. Paulo, negou-se a cumprir 
varies desp;cllos proferidos pelo juiz de direito 
nos recursos interpostos dos actos da dila junr:a, 
sob o rundamento de que, tendo sido os recursos 
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providos depois de expirado o prazo da lei, sub
sisti:~ :1 decisão do juiz anterior, hypothese est:1 
que :~gora dá·sc entre o juiz de dtreito c a re-
lação ; ' 

Considcr:~ndo que, tendo o governo p:~ssado 
r!onsull:ldo, por Aviso de :!6 de Jl[nrço de t8i7, a 
secção dos negocies do Imperio do conselho de 
Esl:ldo sobre o acto pelo qunl o ex-presidente da 
província de S. Paulo, bach:~rel Sebastião José 
Pereira, mandou proceder :t novas eleições mu
nieipacs na cidade de Santos, \'isto ter a rcl:~r;ão 
do districto aonullado ns realizadas em Outubro 
de i8i6, foi n maioria da Secção de parecer <1ue 
não tinlt:l esse acto fundamento lcgnl, por divers.,s 
razões, de entre ns qunes destacam-se as se
guintes, tcxtunlmente tr:tnscriptas: 

• A' vista das disposições do § 19 do :~rt. :1..0 dn 
lei de ~O dt~ OutuiJro de i87S c :1rt. 85 das res
pectivas instrucções regulamentares, mnnd:1~as 
oiJscrvar .(leio decreto n. 6,097 de 1:! de Ja netro 
de t8i6, c evidcnte que os recursos concernentes 
a irt·cgularid:•dr! c ...-icios d:tqunlilicação de \"O· 
tantos devem :<er decididos pelas rcln~ões no 
pr:tzo improrog-:t\'CI de 30 dias, contados da d:•ta 
do rcccbuncnto dos respcclivos rmpeis na secre
taria, e, si o recurso não fôr )trovido dentro do 
referido pmzo, ter-se- ha por firme c irrcvog:t\'OI 
a decisão do juiz de direito. 

• ~o cnso de que se trata foi o recurso pro\·ido 
fóra do prazo marcado pela lei; por tanto, não 
cabe a :•pplic:wiio do art. ii)l do det·reto n. GO!li 
de 1:! de Janeiro de 187G, a que se refere o pre
sidente da Jtrovincia de S. Paulo, porquo esra 
mesm:• disJtosir:iio confirma a l'<'gra de fie:• r sub
sistindo a dccis.io do juiz de d ir·cilo, si a rel~çiio 
não dccidit· o respecti\'O rocUI'so dentro do prazo 
C:tlal marcarlo pcl:1 lei. 

• O ar!. li) I, esL1bt•lecendo que a relar;:ão do 
districto decidir:í o recurso definitiva c it·re\"O· 
g-a...-elmcntc, torna essa decisão dependente da 
ohs••rvancia do art. 85, pois acresccn t:J a se
g-uinte condir:io:-11os termos do art. 8S clrsta3 
i11struc;.ürs. ' · 

• O art. ~. m~rcando o prazo improrogavel de 
30 dias para :t rcfcridn dccis;io, declara que-se 
o l'ecurso 11ào fúr provido dentro ele tal pra::o, tl'r· 
se-1m por fii·111J! e i1·rc~oaa~t'l a drcisão do j11i:: tk 
direito. 

• E, verificando-se esta hypoth•~sc 11 respeito 
do recurso soiJrc a cleiç:io munici p:~l d:1 ctdadc 
de Santos, parece que não tem fundamento leg-al 

IV. 
COLLEGIO DE JACAUERY. 

Convocar.ão dos .. eleilores, immediatos e votantes 
• ·para a eleif.ão. 

Edital. 

João Rnmos da Silva Junior, juiz de paz mais 
vol:ldo no impedimento dos outros desta parochia 
de Jae:~rchy, etc. 

Faço saber a todos os Srs. eleitores desw paro
chia, major FaiJiano Martins de Si!Jueira, caiJit:io 
Salvador de Oliveira Preto, capit:io C.1ndido de 
Si queira Cardoso, major Gabriel Ramos de AIJrcu, 
tenente Benedicto Rodrigu!~s da Silva, tenente 
Jo:1quim Antonio ~lirng-ain,majoJ" João llodrigues 
~fahcohy, tenente Lucio José de ~tornes, capitão 
Ildefonso José de Godoy, alferes l~abiano lfartins 
de Sil]ueira Junior, ajudante José Ferreira Braga, 
alferes Folismino Delfim de Andrnde c C:~mara, 
Francisco J.uií: de ~irJUCira, José Luci:tno de 
Araujo, Herculano José de Araujo, Francisco 
Uodrtgues do Prado Sobrinho, capit:io Fr:uwlsco 
Ferreira Uraga,alfercs João llamos da Silva Juoim·, 
concgo José Bento de Andt·ade, Josrl Lemo da 
Silva Ramalho, alferc,; José Rodriguc . .; Chm·cs 
Baptista Antonio Leopoldo Noguoira, alferes Flo
riano de Araujo ~l:tchado, c SUJlplr.ntes isto é os 
immediatos em \"otos, José r:andido IJicudo, Jo~é 
~l:triann() da Cunh:a, Dio:;o de Araujo Fcrr:,z,An· 
t11nio Luiz Pereira de Vasconccllos, José Alves 
das Neves, Joaquim llachado de Limn, Antonio 
Lourcn~o de ~loracs Santos e Bibiano Antonio 
llforcira IJUC, em \"irtude do decreto n. 68::!0 de H 
de Abril do COI'I'cntc anno c purt:1ria do governo 
provincial de t.l de llaio lindo, tem de se prt.cmlcr 
no dia ii de A:; os to proximo v inrlouro a clcir:io 
de eleitores gernes c espcr:iacs; portanto convtdo 
aos mesmos senhores clcirorcs c immcdi:•tos para 
comparecerem no dia :! de Agosto :is 10 horas da 
m:tnh:i no corpo da igreja matriz )lara elegerem 
presidente c mesarios lfUC tém de presidir n mesa 
parochial. 

Bom assim convido a todos os cidadão~ \"Ot.1n· 
tes para comparcccr.·m no dia. ii de A::ost() llfO· 
ximo vindouro ás !O horas da manhã no corpo 
da igreja matriz afim de vol:lrem cm eleitores 
:;:erat.."S c cspcciacs. Competindo a esta )Jat•ochia 
unr :!5 eleitorc:~, cm virtude d:a designar:ão feit.1 
pelo governo deve cada ccd ula conter 17 nomes 
de cidadãos elegi veis nos termos do art. i:!S do 
cil:ldo decreto. o acto do presidente da província de S. P:1ulo, 

JICio qual ordenou que os cid:tdi'ío.• eleitos verea
dores da cnmara municipal dnquella cid:tde pas
s:~ssem n admini,;tr:tç;io da municip:~lidade :tos 
vereadores do quntricnnio lindo• ; 

Considerando, lin:~lmentc, que V. Ex. não fez. 
mais do que conformar-se com a dcclarar:ão om
cial c a sentença do juiz de direito de Santos, que 
se tornaram as ullim:~s palavras do poder judi
ciarão sohrc :1 questão : 

E, par:t que chegue ao conhecimento de 
todos, mandei lavrar o pl·c,;ente cdit.1l que 
sem amxado no log:•r do co:;tumc. Dadu c pasS:Ido 
ncsl:l cidade de Jacarehy aos ::de Julho de 1.878. 
Eu Joiio José de Araujo escrivão o e:;c::-evi. Ramos 
Junior. 

Julgo muito legal c acertado o acto pratie:~do 
por V. Ex. e perfctl:lmente compatível com o 
r~speito devido a indcpendeocia 1lo poder judicJa
rJo.-Dcns guarde a V. Ex.-Carlos Leoru;ió de 
Ca,·valho. -Sr. presidente t!a província do 
S. Paulo. 

(Docume11te "· 6 apl'l'se/ltado pelo Dr. Anlo11io 
Moreira de Ba1·ros .) 

Acta 1lo dia ã de Agosto de i8i8. 

(Primeiro dia da eleiç;io.) 

Acta primeira.-Aos ciuco dias de Agosto de 
mil oitocentos ·c se tento• c oito, no corpo da igrej:t 
m:.triz da parochi:1 da cid:tde de Jacarchy, :is dez 

.r · ... 
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horas da monhii c prcscntt~s o major Fabi:mo 
Martins di! Siqucira, presidente da mesa paro
chiai, Bt:ncdicto Hodi'igues- da Silv:1, C:mditlo de 
Siqucira Cardoso c os surJplcntes Dento Joaquim 
de Moracs c José Alves d11s Nc\·cs, fJUO forarn 
pelo presidente convid:~dosJ1arn tomarem assento, 
visto não terem compareci o á hora os mcsarios 
Salvador de Oliveira l'reto c I~rancisco T-opes 
Chaves c os sub$!itutos mais vot:~do:;, leu o pre
sidente o ca11itulo terceiro do titulo segundo das 
instru•:tües de doze de Janeiro de mil oitocentos 
é setcilt11 r. seis e respectivas disposi~~ücs legisla
tivas c :mnunciou fJUC estava in~tallada a mesa 
parochi:~l, o fJUC se ia procedei· :í elcit;1io de' vintc 
cinco eleitores especiacs que d:i a parochia, de· 
vendo :IS ccdulas pa1·a os primeiros conter dezcsclc 
nomes,c pnra os segundos \'in!c c cinco nomrs. 

,O mes:~rio Salvador de Oliveira Preto, contra· 
protestou o protesto !ln supposta intervenção do. 
Dr. juiz de tlircilo da comarca a favor tlos li· 
guciros c contr:~ o parlido liberal. e disse lJUe a 
refJilisiçiio da mesa o digno magistrado compa· 
rcceu á i~reja o limitou-se a fazer csfor~os para 
acalm:1r os ao imos o illcant;llr a g:~rantia do direito 
de voto, que até este momento continúa violcn· 
tr1do JICla J'rohibir.ão da cntrad:J de votantes na 
igreja, pro 1ibição ·feita pelo delegado de policia 
c por outras pessoas fJUe o :~comrJanlwm :1 porta 
da i~rcja, como é pu!Jiico, o fJUC dc11 Jogar a que 
a mc~a pccJissc providencias. • -

Começando-se a fazer 11 chamada, tendo sido 
p:.r:1 isso dcsig1wdo o mesario Salv:~dor de Oli· 
veira i'I'et•J,Iogo fJIIO foi inst.11lada a mcsn, quando 
tam!Jcm foi dcsigna•lo para S('Cl'o!tario o mcsnrio 
Bencdicto fiotlrig'U•!S da Silva, Coram recolhidas 
duns cetlul:~s pam cltdtorcs geraes o duas para 
espt•cinos, tendo sido chmnados os seis primeiros 
vot.'ln!t•s, conrormc a ordem dos quarteirões c a 
numcrat~iio dos rjualilicados na lista da IIUalifi· 
ca!;ãO dê J8ili, pc a fJUal se fazi:t a chamada, visto 
não l':;t:1r :1 nova conclnicJa. 

Comparcct!ndo os mcs:~rios Salvador de Oli· 
vcira Preto e Fr:mcisco LOIICS Ch:~vcs, tomaram 
assento, retir:~ncJo-sc da mc~u os dous substi
tutos. 

Neste acto a mesa :mtes de proécder :i prinwirn 
cham:~da rosol\"cU pedir a presen!(ll do Sr. juiz de 
direito da comarca, visto que e~l:lva cCI·cada a 
i:;reju de sold:~dos :~rmacJos, c :i /'orla principal o 
delc~:ulo de policia Francisco l~c ix ela llocha Arar
tios, Dr. Henrique l\lnrqucs de Cnr\'alllo c onti':lS 
pcs:~om; n:io qu:~lific:ulas na parochi:1, estavam im· 
pedindo :1 entrndn dc,·or:~ntes, conforme a me~a roi 
uJfo•·mada: expcclillo o offic~o a1wesrntou-sc o Dr. 
jnizdedii·eito, c11ntiioa mesa pediu que providcn· 
cia~~c ali m tlc IJUC entr:1s~em vot:m!t•s na i:.rrt•ja c 
tmnbt!ffi pnclt~sscm entrar na "cidade os votantes 
fJIIC esta \·am detidos JIOI' !nrta polici:~J n~s entrndas 
da cidade, fic:~nclo os membros da mesa occu
p:mllo seus log:~res até que seja garantidll a Ji. 
bcrdacJe do Yoto, para poder razcr·se a prime ira 
chamada. _ · 

Neste acto os cidadãos Francisco Pinto de Ma
galhães, Fidcncitl José de Macedo c Hcnto de :.<o
rnes Campos aprcsent.'lram dons protestos do teor 
seguinte: 

Illms. Srs. presidente c membros d:~ m~sa 
parochial. - D1zcm os abaixo :~ssign:~dos, fJUC 
não podendo deixar p:~ss:~r s<'m um protesto 
os tclcgrammas cnvi:~dos ao Dr. chefe dt! policia, 
accus:mcJo n autoridade policial de cscoimar llm 
gi'UJIO de sodiciosos, vem fazer esclarecendo os 
motivos lcgacs, que levou a autoridade a tomlli" 
este expediente, JIOr is~o IJUC esse grupo ~edi
cios., cm altos gritos pror.l:lmou :t duposiçiío do 
mon:II'cha com viv:1s á rt!publicll c bem assim 
cont1·a a rcli;.:-iiio do estacJo; :~ssim pedem IJUC 
com :ts form:~s Jcg:~rs scj11 II':tnscriplo o seu 
protesto de v o tantcs na rl'spcctiva acta, do que 
esperam receber mercc.-Frmlcisco Pinto de :Ha
!Jallllies.- Fidencio José de Macedo.-BtliiO de 
Jloraes Campos. 

Illms. Srs. presidente o membros d:~ mesa pa: 
rfochial. - Os abaixo a~signados em Yisl:l da 
m:mifcstn intervenção do Dr. juiz de ilireito da 
comarca, protegendo a parcialid:ulc politica li
!JIVira, com lll'cjuizo cios liberaes, Yum prott•star 
contn essa cot~c~:ão, c pcdt•m que tomac.lo por 
termo, sej:1 tr·:tnsci·ipto na :a~ta de ltojc, tlo t]Ue 
espe1·a r·eceber· mel'('•'- -Frauci~co Pi11lo de Jfll· 
gallllie~.- Fitlmcio Jo.wf tle "llact"tlo. - Bmto df 
Jlloi'Ut'S Campos. 

Jã· 

Deix:~ndo de comparecer IJU:ttrõ vota~es dos· 
ch:un:utns c achanllo-~o umlimit.1dissimo numero 
delle.• dcnLI·o da igmjr1, por continuar não 
perllliltido o ingresso ahi, resolveu a mcsn ex
pedir um oOicio 110 Exm. ~o,·crno pro\·inci:~l c 
outro no Exm. Sr. Dr. chcftJ de policia pedindo 
JH"OYidencias para s,.,r garantido o direito de \'o to, 
Yisto truc :i pori:J da ign•j:~, o delcg:tdo Francisco 
Folix dll lloelm llartins, o :1. • supplcntc Joar/uim 
An:onio Araujo l'r:~clo, o subdelegado, SllJlP ente 
l'lll excrdcio. l'•·relra Sodré, o D1·. IJenrifJUI!s 
lrarquc·s de e.'lrvalho c outras pessoas que ar.om
panham a policia, não consentiam tfUc cnl!~tsscm 
OS VOl.1DttlS •. • nesolveu mais a mesa conservar-se em seu 
Jogar· :~to! a horll leg':1l, (' clwg:ula <'sla rctirnt··se 
depois de m:~ndar amxnr ctlitncs, cou\"ocando os 
vot:ontes para compnreccnm1 no outro di:~, ás 
:10 horns, da manhã, pnr:~, rcccbid:1 n respost.1 dos 
olllcio=> tliri:.ridos :10 go,·crno provincial c ao Dr. 
chefe de policia, continuurem os trabalho:;. 

E sendo .i, hor:1s ·da t.'lrilc, etc. 

OfFcio cht preside/leia autori:a111lo o ili{Jrl'sso elos 
votantes 11a 11urtri: dr.JacareltV. 

2.• Scc1~ão- P:1l:1cio do governo d:1 província 
dil S. Pánlo ·cm á de ,\::"o~ to de 1878.-Ent 
resposta ao offido 1lo Vrns. d:1 presente data. 110 
fJUal pt~cicm pro\•id~:ucias alim tlc que não seja 
ydlJado o ingrc~o na matriz dos cid:~il::ios vot.m
tes, tenho a dtlcl:~rnr-lhe~ 11110, comrJuanto esta 
prcsidencia não lenha outras informa~,:ões seniío 
us que lho for:un ti':InsmitticJas no moncionndo 
officio c confie que serão oLserv:Hlns as instruc
ções IJUe tem expedicJo pat·a trne seja mantida 
a lihcrd:tdc do voto, tod:wia r<' itero as ordens no 
sentido de ~CI' oLscnnda :1 lei c rcSJlCil:tdo· ô'"di
reilo do cidacJão, esporando n~sim truc o Jll'OCL'S· 
so elciroral prosegUJr:i seDJ :l~cidcnte, IJUC possa 
pe1·turbm· o seu curso normnl. 

Deus gu.:trdc a Yms.- Juiiti Baptista p.,r,.im. 
-Srs. presidcntt• e memln·os !la mcs:t p:trochi:~l 
de Jac:~rch~·. 
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Officio do conunandante da {orca policial negando I ciaes, ()Ue estavam presentes, c cmfim até da pro· 
á mesa al{}untaS pracas para "ouardar a ur11a. pria Jiucrdadc. d<r Yoto ; · 

• . 4.o, por tct· sido foila n cllamad::~ de votantes· 
Illms. Srs. Acabo de receber o officio de vossas contra 11 regra, repelindo-se o nome de cada um 

senhorias, no qual me requisitam oito pra~as para dalles duas vezes, e contra a ordem d;t numa· 
guarda da urna alloganilo que para isso tinham rar.iio, começando-se pelos quarteirões, que dll· 
autorização do Exm. Sr. Dr. chefe de policia, vi3m ser os ultimos chamados; · 
assim como cu tinh:lignalrncntc do mesmo Exm. 5.0

, por to·rem ()s·mesario3 suspendido os tr:l· 
Sr. para satisfazer qualquer requisição de força balhos eleitoracs · sem motivo justificado, e sem 
feita por vossas senhortas. Tenho a responder ns formalidades legaos, c por terem quand1.1 !une· 
qtre tudo isso foi verdade, tanto que cumpri pon- clonava, pedido n intervenção directora· do um 
tualmento ns requisições por vossas scnhorins indtvilluo, Dr. Americo Drnziliensc, que •niio ú 
feitas,. mas hontem a tarde o Sr dclogndo de vot.1ntc dn parochia e nem nella residente, o ter 
policia nprescntou-me utMa· ordem {lOr cscripto este du facto se ingerido nos trab:llhos da mesa; 
do Exm. Sr. Dr. prOiidentc da provmcia dccla- redigindo nncta c praticando outros· netos sem 
rando-lhe que soá autoridade policial deveria competcncia al~'"tlma; 
~cr feita qualquer rcquisi,ão de força. Já vêm ü.a, por cslar funccionando a mesa clciloral 
Vossas Scnltort:ls que :1 ordem, que por cscripto sem n iluvida convocnçiio dos eleitores e vornntcs 
me foi apresentada, fez baquear a (!UC anterior· por cditaes amxados nos Jogares competentes c 
mentA existia. · publicados pela imprensa deste Jogar, O laca· 

OlTercço á vossas senhorias os mco5 protestos de reiensc ; 
rcspcilo, considcra~iío e estima. Ulms. Srs. pre· 7.•, por nlio ter sido conv01' .. 1do o numero 
sidentc o membros da mesa pnrochial da cidade legal de cleilorcs c supplentes, par:. a formação 
de Jacarehy.- Serapliim José Ferre1ra, tenente- da mesa eleitoral c por não ter-se preenchido a 
commandante da Cort;a. falta de eleirorcs e ~upplcntcs com substitutos, 

cruo não foram convocados nem por cdit.1es o 
Protesto do pa_rtido_ liberal contra a eleifilo nem pela imprensa do lognr. Em vista do tacs 

Jlrnnarla de Jacareky irregularJdadcs, e dos factos apontados os abnixo· 
Illms. Srs. presidente c membros da mesa 

parochiai;- Os abaixo as~1gnados, cidadãos vo
tantes desta parochia, protestam contrn :1 vali· 
dade (la clekiio, ()UC Se está procedendo para 
eleitores gcráes e parci:ICs : 

:1.0 , por ter o juiz de direito Francisco'Rodri· 
gucs Pessoa de Mcllo, aberta c publicamente 
manifestado na igreja, no neto da cbamnda dos 
votnntes o antes , adhesão decidida ao !INIJIO 
ligueiro composto de conscrva•lorcs c rcpubli· 
canos, fazendo com seus di~ursos impertinentes 
reprimendas seguidas :is autoridades · policiacs, 
com flUO os votantes timoratos c rusticos oppos· 
tos ao grupo liguciro, ficassem com receiO de 
votar, o promovendo assim o desprestigio das 
autoridades, que estavam no seu posto do honra 
mantendo n segurança c n ordem ; 
, :!.o, por ter João D1ns do lloracs, sempre que 
retirava-se o mcS:Irio Francisco Lopes Chaves, 
tomado sem mais formalidades o seu lognr, o 
por ter esse mesmo individuo n'uma dessas oc· 
casiõos, depois de co~ct;ndo o trabalho eleitoral, 
se levantado da cadctrn cm que estava, como 
mcsario irregularmente, c se dirigido para o 

" ponto cm que <i coronel Francisco Felix dn no
cha Martins falfava com um individuo, c sem 
respeito algum ngarr.1do no brnço desse indiVi" 
duo, dizendo com voz bruscn o animosi~c. 
dirigindo-se :10 coronel : • Senhor este não c 
seu votante, não é da sila gente • levando ngnr
rado pelo braço, e por esse modo forçando a 
votar com os hguciros, grupo n que perrcncc; 

3.0 , por ter o Dr. juiz de direito, continu:ldo a 
intervJr inconvenientemente no pleito eleitoral, 
e com nssentimento da mesa o nn oecnsião cm 
!I,Ue um gr:mtle numero de individt•.os do grupo 
ltguci:o tinha :i porta da igreja se m:mifcstado 
cm voz :•lia contr.t a sagrada pessoa do nosso 
moiwrchn, c n rcli:dão do Estado, favorecendo 
assim ns maniCesrarões sediciosas, cm prejuízo da 
ordem, .da segur:mça publicn, do respeito devido 
as instituições do prestigio do.s autor1dades poli-

nssi:;nados por· si c pelos . votant~s libérncs pro
curnrnm patentear a invnlidado da clciçiio, que 
se está procedendo c a coacçiio que os vot.,ntcs 
têm son·rido na libcrdndo do votar; as:;im procc
demlo requerem <JUO seja cslo transcripto na 
competente actn nllm de produzir o clTeito. Ja
carehy, 6 de·.Agoslo de :1878 nn JA"rcja matr1z.- _ 
Francisco Pinto de .Maoallúks.-Fideucio José de 
Macedo.-Joaquim da Cu11IIG Pi71to.-Frallcisco 
)7eli:r: da Roclla JlarJins.-Ga.,par Jose Tei:r;eira 
de l'aiva.-Josc .uaria Pereira Sodré.-Francisco 
Fer1·eira /Jraga.- Francisco .Marianno Galviio 
Bueno.-/Jento de .JiorlJl's Cmnpos. 

Seg1mdo protesto. 
Illms. Srs. presidente c membros da mesa clei

torai.-Os abaixo assi:;nados, cid:~dãos voL"Intes 
dcstn parocbía, protestam contra a vnlidade da 
clc!ç;io que aqu1 prcsc!ltcmente_ se procede para 
cl,SJUores gcracs c espectaes: · . 

!. o por não ter o jui:: de pa: mais votado deste 
dislricto presidido o neto da cleicão dos mesarios 
que ora servem ; · · 

:!. o, por ter sido neg;~do no votante Dento Leite 
de Oliveira o seu titulo de qualitlcnç;io sendo-lhe 
entregue depois sob condiçõl!s de votar contra 
o governo, imposft:ão esta feita de accordo i:om o 
cnc,!lrrcgado do distribuir os títulos de qualifi· 
caçao; 

3. o por ter ·a mesa eleitoral officiado no Dr. 
juiz municipal Lucio do Toledo ~[alta, pedindo· 
Jbe que organizasse um corpo de indivíduos a tlm 
de guardar a urna c ter·so cm virtude desse pe· 
dido ciTcctivnmcnte or!-[anizado o grUJlO que to· 
mou po~'So d:. mutriz d!!sta, COIIJposto (/e mais de 
mil pessoas munidas de :~rmas de todos os gc
neros como sl'j:~m foices, espinA"ardas, c:~cctes c 
outras, fo.·mando uma rcuniiío illicila já por niio 
tc1· h:tvido cscolh:t de individues entre os quacs 
nté so :~cli:ll'mn estrnngciros, já por estarem nr
rnados iUegnlmente, sem que ttvesse sido requi· 
sitado das autoridades poltciaes !or!(a alguma ; 
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~-· por haver presumpção leg;l de que 11 urna 
fôra violada,· pois que esteve entregue 11 um 
grupo suspeito, illicito c-ameaçndor por sua alti-
tude o qunnli{lade numcric.1; _. 

' . 
por este, éhegando o :1..• supplente do delegado a · 
dizer no juiz: qrw fosse gooernar sua casa e que 
alli na iareja 1ó a policia goveniiJtia. • 

Nlio sendo possível a continuação dos trabalhos 
-no meio das violencias das autoridades policiaes 
qno empregav11m todos os recursos J)ara afastar 
os votantes, resolveu a mesa, depois i:la chamad:l 
de ·seis votantes, officiar ao Exm. presidente da 
província c ao chefe de. policia pedindo provi
dc'ncias para ser gnrantiila a Jiberd:lãe do voto. 

5.• por ter a mesa eleitoral no exercício do sua 
f11nc~.iio manifesllldo parcinlidndc a favor de uma 
facção politica, commcuendo o crime de mandar 
formar uma rcuniiio dó mais do mil pessoas ar
madns com fnculdode de fazer serviço policinl, o 
que importa usurp~çiio da 111tribuiçiio da autori
dade policial , pessimo precedente resullnndo 
grayes consetJuencias, prmcipalmentu por ter-se 
olTendido o brio nacional poslllndo-se os· portu· 
guezes . desta comarca com armas na mão como 
gunrd11s da urna ; 

&." finalmente por terem _sido ndmittido pela 
mesa eleitoral a votar indivíduos não guulificndos 
como seja, além de outros, Dento Jo~é de Araujo 
Ferraz .. 

No dia 6, já depois de guarnecida a igreja pe
los soldados da policia para reproduzir as mes
mas scenas do dra anterior, recebeu a mesa ares
posta do Exm. presidente dizendo ter. reiterado 
as ordens para ser mantida a liberdade. de voto. 

Com elTeito os soldados retiraram-se·e fo)Í fran
queada a igreja a todos os cidadãos,o ao começnrcm 
11s trabnlhos eleitoraes, os protestantes compa
receram o entregaram á mesa o protesto,· reli
rnndo·so elles e seus sequazes immediatamente. Assim requerem que seja esto pro: testo inserido 

na acta rcspeeliva, afim de que com os ante· 
riores sirva do basu par11 ser declnradn nulla a 
eleição que ora se procedo. Matriz em Jacarehy, 
8 de Agosto do !818.-Francisco Pi11to de Jlaaa· 
llu"ies. . . _ · 

· "CO!'\"TIL\·PROTESTO:> DA liESA. 

Primeiro. 

Contra-prolest:lndo o protesto apresent.1do por 
Franr.isco l'into de Alagalhiies, Fidencio José do 
llncedo, Jo.1quim da Cunha Pinto, l~rancisco Fe
lix da Rocha :.lnrtins, Gaspnr Josti Teixeira de Pai· 
va, José ~larin Pereira Sodré. Francisco Ferreira 
Dragn, Francisco :\lnrianno Gnlvão Dueno c Jlen
to de lloraes Cam;Jos, começn n mesa por obser
var que on signntarios Sodré, Gaspar c Rocha 
}farlms 11ão são t:otalltl's. 1\íioobstante i~to, como 
os .ou~ros s_ignntarios g;io qualillcados nesta paro-
cbra, JUlgou a mesa accilar o protesto. · 

Nenhum fundamento tem as nllcga~ões dos 
protestantes, que as empregam como recurso po
litico, CSIIUeccndo-sc, porém, de que sem provas 
ollas niio tôm valor, not.1ndo-se mnis que este 
acervo de falsidades só foi n1•resenlndo a mesa 
como meio de cohonestar a retirada dos protes
tantes. 

E visto que o protesto tem por IIm meramente 
coboncstar n voluntario retirada dos protestan
tes e seu grupo, que desde o momento em que 
a-força publica de1xoua igreja1 sentiram-se :;em 
os meios de contar com o trrumpbo eleitoral, 
que ellcs só poderiam conseguir, não deixando 
que exercessem o direito de. voto os cidadãos 
qualificados nesta parochia, lJUe cm sua qunsi 
tollllidade não o:> acompnnham. · 

Assim explicado o· nenhum fundamento do 
protesto, a mesa amrmn quanto a primeira allo
gnção que é f:rlso·ler o Dr. juiz de direito se 
pronunciado cm favor de qualquer partido, c &er 
feito discursos o reprimendas ás autoridades po
liciaes. Limitou.-se olle a l:•zcr vêr ás mesmas 
que ern fJlegal seu proceder - impedindo a en
trada de votantes· na igreja, e sendo desre~pei- · 
tado c não . contando com a força publiea para 
manter a ordem, -,:isto que clln estava a dfapo
siçiio da policiu, esforçou-se para conter os 
:mimos c evitar conllictos. -

Quanto a segwula, não é verdade que 1oiio 
Dias de 3foraes, sempre que se retirava. o mo
sario Francisco l.opes Chaves, tomasse o seu lo.: 
gar e d'ahi sahisse para agnrrar um ·individuo 
que !aliava com o coronel Francisco Folix da 
noch:r Martins, o que deu-se !oi o seguinte·: 
duas vezes, depois de installada a m~a paro= 
chiai, o quando ella espornva a entrada dos vo
tantes p:rrn fazer a chamada, teve aquclle mo
sario necessidade de sahir por momentos, sendo 
a sua cadeira occupnda por João Dias de lloraes 
o mnis votado dos sub:itr&utos do mcsarios,sendct 
cerJ4que este nponns retirou-se, aquello me
s:rrio occnpou o seu Jogar e tomou .sempre p. arte 
AOS trabalhos; . · 

l)ublico c notorio é que ao começ.1r(!nt ostra
balhos eleitoraes, ne dra anterior ao do protesto, 
chegando ao conhecimento da inosa que á porlll 
d:a'igrejn, guarnocidn .do soMados, se achava o 
coronol Frnncisco Felix da Rocha -Jirnrtins, dele
gndo de policia, o primeiro supplento cm exer
cício Joaquim Antonio do Araujo Prado c o SUJ.l· 
plente de subdelegndo em exercício José llnrra 
Pereira Sodré, ncompnnhados de indivíduos não 
qualificados nesta parocbia, e reconhecidos como 
turbulentos, tacs como o Dt. Henrique Marques 
de Carvalho, Mimoel Augusto Gaivão, José de An· 
drnda o outros, que impediam a entrada dos vo
tantes nn igreja, resolveu a mesa omciar :io Dr. 
juiz de ~ireito da comnrcn pnra assistir aos traba
Jhos elertoraes, suppoudo que n 11resença dn au
toridade superior ás policiiiC:> traria em resul!ado 

- a cohibiçiío dos actos violentos dcst:ls o dos assa· 
lariado;; c protegidas por eUas. · 

Aconteceu, porém, que o Dr. juiz de direito, 
procurnndo pncificamente garnntir n liberdade 
de voto e acalmar os animos irritados pelns tur
bulencias do grupo policial, foi desconsiderado 

Nadn Iam a ver a mesa cõm o procedimento 
de João Dias de llloraes, si por ven&ura fallou 
<'ste com o coronel Francrsco Felix da Rocha 
!llnrlins, ou com o individuo, que com este es
-t~va; a mesa niio presenciou o facto, nem tinha 
compctoncia para tomar conhecimento de qunl
qucr conversa ou troca de palavras, en&re<lldous 
ou mais cidadãos á respeito de volantes, um:r 
vez que tnl facto niio importasse wna violencia 
ou crime ; nen1 n mesa pr.o!enciou o acontecido, 
si é que se deu, nem iambem a ella se fez rc
quisirão a tal respeito. 

Quánto a terct>it·a. é esta allegação. além di• -~-
falsa por demais ridícula; o juiz de direito não 
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intcrvciu no pleito elcit.>ral, assistiu aos trabn· tores e supplentcs de sua parcialidade, deviam ser 
Jhosá convire da mc~n; nenhum grupo houve apresentadas nnquclln occnsiiio ó evidente que 
ou mesmo indivíduos, que dentro ou :í porta da Iodas as allegaçues otrerccidas pelos protl!stantcs, 
igrejaJoTantasse gritos sediciosos, ou contra o depois (JI}C .a for~.a puiJiicn retirou-se da igreja e 
monarcha ou contra a raligi1ío do Estado; si foi pcrnnuula n cntradll dos votantes, contraaron· 
ti\"esse havido semelhante manitesta~ão, as nu- larlc dos protestantes c dn policia, de quem são 
toridades políciaes C!UO estnvam :i portn da· . a!liados signific.,m que, reconheccndo.·sc os pro· 
igrej~. e das qu:rcs o primeiro sign:~tnrio e re- testantes sem elementos parn pleitearem as elei· 
dactor do r>rotesto ~ cégo instrumento, e o te, tõl'S1 recorreram ao sediço invento do calumnias 
ncnte de linha, comm:mdante do dest:~camento, c riuiculas· "1'alsidades, a quo deram o nome lle 
teriam cumprido seus deveres,. ou cntiio ttode- protesto, suppondo:ISsim encobrir a verdade apre· 
riam requisitar da mesa as providencias IJUC o sentando como vicindos os trabalhos clcilorncs, 
caso exigisse, mas nem semelhante rcquisit;iio que correm com lodusas formalidades leg:~cs. 
houve, nem as autoridades policines etfectuaram 
prisões, ou gnalqncr acto legal contra esses sup- Segumlo. 
postos sedic1osos: o que bem claro se vti nesl:i 
terceira aJlcgtJçiío é o intento de se cnlumniar os 
votantes allribuindo-lbes manifestações crimi
nesas, e islo só para o IIm de se justillcar as 
violenclas dos votantes na igreja: esquecernrn-se 
os protestantes que, a !legando actos sediciosos 
cm presença das autoridní:lcs sem que esras ob· 
servassem os preceUos lcgnes, em 1.-.1 caso fi
zeram uma grave accusação :is mesmns, pois IJ ue 
:IS apresentaram como relaxadns no comprimento 
de soas obrigações, visto que estando á frente 
da torça pulilicn não usnram dos mdos legacs, 
prendendo os criminosos em flagrante. 

Quanto a fJUtlrla: a cluun:ul:l do volantes foi 
feita conforme n lista de qunliticn(;ão, seguindo-se 
a ordem dos quarteirões nclla numerados c a 
numGraç3o de votantes. 

Quanto a qui11ta": não é verdade lJUC n mcsn 
suspendesse os trabalhos eleitoracs sem n:otivos 
justificados: s6 depois do ter vcriflc:~do lJUC os 
votantr.s não podiam entrar na igreja c :~cudir a 
ch:~mada, visto que só duas ceduiDs r»arn eleitores 
S'•lrDcs, c d nas para eleitores espcc il!es li u h :1m 
sido recebidas, c ach:~ndo-sc um grande numero 
de votnntl'!s retidos :i poria da igr•·ja, resolveu a 
mcs.1 officiar ao presidente da l»rovinci:J e ao 
Dr.chcfc de polícia, como de facto omciou. pc
din do providencias para ser g:~rantido o direito 
do voto ; cxpt>didos os officios-n mesa m:~ndou 
:dHX:lr ediL1es nnrrando o occorrido c convid:~r 
os votantes para comparecerem no dia seguinte 
:is lO horas dn mnnhli, c os me:;arios con
servaram-se cm seus Jog:~res, -até CJUe sendo 
qul!tro horas se encerraram os tr::~b:~Jhos c to
maram-se ns cnutel:~s para guarda da urn11. 

F:~Jso lambem é ' que dizem os protcstantlls 
quanto :i intervenção do Dr. Arncrico llrnzílillnse: 
a mesa niio pediu a sua direcção, c nem ellc in
tervdu cm acto nl::-nm dos.trnblllhos cleite~rnes: 
como cidad:io brazileiro, embora não qualillcado 
nesta parochin, tinha o direito de entrar c sallir 
dn igreja qu:mtas vezes Jbcparcccsse: com ciTei lo 
entrou c snlliu por vezes, c todos viram, inclu
sive os mesmos protestantes, lfUc o referido ci
dadiio nunca parou junto da mes:t pnrocbinl, nem 
mesmo por tempo de dois minutos. 

Quanto a sexta o setima: t:lmbom siio :~lleg:t· 
çües-deslituid:~s de tund:~mcnlo~, porquanto a 
convocação dos eleitores c votantes to i Ccil:i cm 
lermos legacs, c por edilaes affixndos nos Jogares 
do costume. 

Quanto ds que se referem aos trabalhos da or· 
g:miza'=~io da mes:~ parochi:tl que teve Jogar no 
dia 2 do OOJTentc mez, o aos CJUacs -assistiu o pri • 
meiro signatariodo protesto, dirigindo O$ 11lci-

Contra-protestando o protesto nssignndo por 
Frnncisco Pi nlo de lfllgal hãcs conlirm:~ n mesa 
que é verd:~dc 11iio ter o juiz do 11az mais ''olado 
presidido os actos da clcir.i'io dos mesnrios, mas, 
por impeclido, na neta dn • organiz:~ção da mes."l 
es1:'1 declarado que Coi o terceiro juiz de paz IJUCm 
tunccionon, na fali., do primo1ro c segundo : 
Dcresccnta mais a mcsn ser publico o notorio 
.que o primeiro pcrden Q Jogar, desde que acei
tou o cargo do procurador da camnrn muni
.cipnl; o segundo acha-se ausente, ou escondido, 
~m conscqucneia do estar implicado cm um pro· 
cesso crime, cujn decísi'io r>cnde de nCIVO julga· 
mcnto perante o juiz, a C[UC tem de resJ»Ondcr 
em virtude do acórdiio da rclaçffo do districto .. 

Quanto :i seu•mda n!Jegal'ão nnda tem a vêr a 
Jllcsa COm O facto, Si IÍ QUC SC dOil, de ter sidO DO· 
gndo o diploma do \'Otantc a Bento Leite de Oli· 
vcir:t : a cslc competia o recurso lcgnl do CJUC 
(lOdcri:a usar Jlnra h:~vcr o seu diplomn; além 
(listo niio tendo o referido votante :~cudido :í. clJa
mada, ou sendo rccusndo o seu voto pela mcsn, 
claro está que'a.ncgaç:ie do diploma niio importa 
nullídade ou vicio de elei~.ão; affirmnndo, l»orém, 
a mesa pelo conhecimento dos vo1.1ntcs, tiualí· 
fic:.dos nestn p:~rochia, que da respectiva lista não 
consta qno c.•se individuo seja \'otante. 

Quanto no terceiro: é falso que a mes:t requi
sitasse c que o Dr. juiz municipal tivesse orgn· 
nizado um corpo de mnis de mil pessoas )Iam 
gnard1 da urna: não podendo a mesa obter oito 
pí':Jras que requisitou do commnndnnto do des
tac:imcnto para aquellc fim, visto declarar o com-· 
m:~ndantc que os niio poilia dnr sem ortlen1 do 
delegado, n quem dcvin- ser feita a requisit·iio, 
rúio julgon a mesa ser acertado requ1sit:1r 11 
guarda da autoridade loelll, em visl.:l das vio· 
Jenei:ls por cll11 praticada contra votantes, e 
que a fizeram perder a conliançn da mesa. 

. Accrcsco m:tis que :Jiguns dosindividuos allia· 
dos ~ policia, reconhecidos como turbulentos c 
!\UC de fóra linh:~m tamb~m vindo para a nuxi· 
ll:ar cm suas íllegalidades, como de f:~cto auxi
liaram, dizi:un publicamente que havia11' de 
tomai" a urmz e imdili::11ra eleiciio; não llcvcndo 
a mes:~ deix:~r a urn:~ sem· guarda, convidou os 
cidad~os, que se :~cbnvam presentes, para se cn
carregarcnt dess~ serviço, otrereccndo-w cntiio 
P.ara · gu:~rdas o juiz de paz Herculano Jos,; de 
Araujo, Anlonio Cnrdoso do I>rado, Arsenio José 
de Ar:~ujo, l\Iarianno Teixeira, Jon!{Uim Antonio 
de OJivcirn Barros, Fretlorico de 0!1vcira nnmos, 
Fr.mcisco .1-'ernaulles de Oliveirn, Franci~co José 
Rodrigues, Flavio de l\lorat's Pereira, Sc1·gio do 

. , _ __, 
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l\foraes Pereira o Floriano de Paula Amojo ; a 
mesa enviando uma lista destes .nomes ao Dr. juiz 
municipal do termo pediu·lbe que mandasso.um 
official de justiça fazer-lhes companhia na_guàrda 
da uma, sendo conveniente que fossem armados 
para repellirr.m qualquer aggress;io, que rosso 
feita a ella: eis, pois,de quem se_eompunha a 
guarda, sendo quo outros cidadãos ospontenCll· 
mente compareceram ií igreja, e sendo por tanto 
falso.que tnl guarda fcss~· formada de mais de 
mil intlivicluos ·e do estrangeiros, visto que 
aquelles eidad:ios são brazileiros. 

• Permnneccodo a urna na porl:l mais ostensiva 
· c central da Igreja, c as portas desta abertas, e 

niio se podendo Impedir nos cidadiios,que quizcs· 
sem guardai-a, esse direito n11 fórma do art. :108, 
das instrncç(les do :1~ de J11neiro do :1876; é claro 
fJUO, si porventura alli se achassem mais de 
mil cidad:ios e:xpontaneamcnte, nlio tinha a mesa 
compctoncin para fazei-os retirar. , 

Ou:mto ao quarto: não procede a nllegação de 
haver presurnpção de ter sido violadn a urna.: 
est:mdo ello tccbadn, Jncradns ns fechaduras, 
conservando o 11rcsidente uma cba\"c, o mesario 
mais vot.ldo, outra, e o monos \·otado 11 terceirn, 
O'ltrcguc a mesma urna 11 cidndiios ncompn· 
nhados do omcinl de justiçn, niio se dá n prc. 
sumpÇiio legal do que u urnn fosse violada : sc
mclhnntc racto nlio se presumo, prov11-se; ao pro
testante seria por cerro tacil, no meio de mnis de 
mil pessoas, que cllc diz terem gunrdndo n urna, 
acbnr ao menos uma, que cllc pudcsso indicnr 
como tendo nssislido á violnçiio da urna. 

E' rcnlmente extravagante essa. allcg:u;:io do 
protestante ao dizer que ha presumpç?io de \'io
Jaç;io dn urno; guardada por grnndc numero de 
pessoa.~, quapdo ~ letra c o «:SPirito do nrt. JQS 
dns instrucçucs·cat;~dns po~rmattc-quc numa seJa 
guarduda 110r todos os cidadãos, que n isso se 
Jtrcstnrem, nlio · :Jllmittindo ·. porl:lnto que tal 
fncto sill"Jlillquc prcsumpçiio de violaçiio da urna. 

Quanto ao 'Juinto: ja está refutada. essa nlle
gaç:io fJUC se funda nn su:>posta rcuni.ão de mais 
de mil JICSSÕas para dar como 1lnrca11l n mesa, 
JlCias razões expostas. 

Quanto ao &rxto: nenhum individuo chamado 
Bento José de Araujo Ferraz, foi admittido a votar; 
ou outro qualquer não qualificado na listn dos 
votantes, pela qual se _fez a chamada, que. é a ~o 
anno de !876, por mao cslnr a novn qualallcaçao 
cuncluida. 

IX 

COLLEGrO DB GUAR.\TlNGUETÁ 

.westado do parocl1o de GuaraÚnguetá. .. ... . ~ 

ÂttCSIO que DO dia i de Agosto do corrente 
. .anno, por p11rto do delegado do policia deste 
termo fui convidado a prestar-lhen minha coope
ra~ão em ordem a evitar-se que n11 igreja mntriz 
se occultassom armas e' mnnições.qne se dizia 
m11ndadns vir de fóra com o fim de pcrturb11r o 
processo eleitoral, c que de outra rórm11 não po
deriam ter entrada :~Ui, visto estar aquella auto
ridlldo determinada 11 obsl:lr com todo rigor o 
ingresso de pessoas armadas no templo, quacs
qoer que fossem ellas. 

Item, que ilccedendo n c~sc convite, acordei 
como mc~:mo delegado que n igreja nn· madru
gada do din seguinte lã) fosse occopada por al
gumas pr11çns, que alfí pcrmanecermm uté á 
hora de nprcscntarem-sc os membros dn· meM 
parochial, sem todavin impedir o ingresso n quem · 
quer que so aprescnrasse inerme, pois n sua> 
unica missão serin obstar que da cnsn do Deus se 
fizesse deposito de armamento. · · 

Item, q11e, cm CODSCfJUencia doste nécõrdo, na 
madrugaila do "din ã foJ a igreja occupada por . 
alg_umns pr~~s, 3 ou ~. segundo ,.i, que alli 
estavernm ntc a hora· em fJUC uma novn mesn pa
rocbi:~l roi orgnniznda. 

Item, que não me consta que· nesse ínterim as 
rert•ridas praças probibi:>scm n entrnda no templo 
:1 !lualquor pesson, sendo qnc llJJresentnndo-me 
alh ás ii horns m:~is ou menos da manhã, pnra 
fnzcr a traslndaç;io do Snntissimo Sncramonto pnra 
a C:Jpclla do RoS:Jrio, entrei livremente, acom
panhado dns pcssüns nceess.1rins para :~quelle 
Jlm; sem 11ue ninguem.nos cmb:~rgasse ou ten· 
tassc embarg:ar-nos o pnsso. 

Item, que as referidas praçns portaram-se nlli 
com a devida decencin, sendo rulso que se désse 
a profnnação de objectos s:~grndos, de ftUO fnllu· 
mm nlguns orgãos :la imprensa, pois SJ :IS hou
vesse acontecido, teria llusido o primeiro a quoi
x:~r-mo c n promovor com toda a oncrgi:~ a puni
ção de taes desacatos. Todo o referido é verdnde 
q~e nffirmo it~ parod1i fide. 

Guar:~tinguct:í, 28 do Novembro 'do :1878.-o 
vigario, · conego JJem:dicto Teixeira da Silfia 
Pi11to. ' 

• 
Ntwdaw do sttbdelegatlo SUJIJllrllll em e:&ei"Cicio. 

J~m conclusão a mesn JIÕC fim no seu contra
protesto nffirmando, sem receio de ser contestada 
de falsidades, que constituem o J>roteslo do Fmn
cisco I•into de ~Ingulhàes, c qu~ não~ sinão n 
rcproducçiio maas ou menos m~?daqc.,~:l ~o .outro 
protesto assignado por elle c m:us 01to andavaduos, 
não signillca siniio o l"Ccurso extremo de que se 
soccorrcm :~qucllcs, que, 111Jandonados flCios vo
t:mtcs, só se le1nbrnrum de im·entna· nullid:ul~~. 
qnaudo · tamhcm li!J:uulvnadus pela for{'a puJJiu::~ 
I'<'COUheCCI'lllli•SO complei:UliCUte dcsprO\'HIM. de 
elementos p:1r01 J>lcilcm·em <·om (t•liz exilo a clt•i
rão, n q uc se procede. 

· o cid:~dlio Antonio ·Franco dos Reis, subdele
g:~do ele policia, ~upplca.ltc (em exercicio) deste 
districlo ele Gunrntm:;ueta ore. etc. 

l"'rej:~ matriz· deJuc:Jr• by,nos 10 dins de A::osto 
de ":1Sil:l.- Fabiano Martins de Sig11eira, presi
dente.- Sa/r:cu(or ele Olir:eira Ptelo, mcs:•rio.
Cauditlu dc Siq11cim Car1oso, mcs~rao.- F!·an
cis.:o [.OJit.'S Clw~·el!, mc:;arto.-Bell('tfl<'lo Rotfrlf}llt's 
· tltt Silm, :;cc:rct;~mr. 

!\I ando a qualquer· omcjal tlc _ju'stiçn, ftn.ç cm 
culll(ll'imcnto deste, por mun n:;~agn:ulo, da rija-se 
:i 1·un do Lava-pés, JIOr onde, se:;:-!lndo COJ:!SI.1 a 
o.~la :mhdclt'g':JCi:l, dc1•cm cnll'?r hOJC neSII!·CJdnde 
:tl"uns indivíduos arm:~do:;, \'mdos do,; baarros dn 
Jnrar.ic:~ e Pinhal, com o proposito de perturbarem 
0 processo llleilornl, :1 que se deve dar comC!:O no 
dia do amauhli, c sendo nhi iutin1c p:tra que os 
acompuube c t~:t :í miulwi•rescn~a todos QU:II!· 
tos se apresentarem munidos de armas prohabt· 
d:•s, o ui•J,lrchcmlu eslas para mo serem l,lllrt:scn
tml:~s couJunctameute com os sous port;adore:;. 

.-
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IJUC' cumpra , observando as formalidades lcgacs 
c sem de modo- algum inquietar aos transeuntes 
inermes; o que lhe hei por muito recommendndo. 

Guaratinguc!IÍ, ~ do Agosto. de :1.878. 

Certidõ~s de olfieia~s de justira. 
Certifico que não excedi:. de 5 ou 6 praças n 

escol ln que me acomJ?anhou no dia !~o de Agosto 
deste nnno para a thligoncin· de que trata n po· 
tir.ão rctro: isto quanto no primeiro. Quanto no 
segundo, que niio recebi parn a musma dili::encía 
outras ordens além das contidas no mandado que 
nessa occasião recebi do Sr. subdelcgndo de po· 
licin. Quantõ ao terceiro, íJtle ou o a rcfcrilln es· 
colt.1 nos postnmos nn run do Lnvu-pés, ulém da 
igreja do Santn Jlita, ondo estivemos 110r dcns 
horas dc:;dc as~ até :is li da t:~rdc. Quanto ao 
11uarto, que nenhum:. pcs~oa foi por nús presa c 
conduzida á presença da nutoridnde1 portJUe ne· 
nhuma se nos aprescnton armada. Quanto ao 
I'{Uinto que um grupo de votnntes, IJUC se dizia, 
tmhn de entrar nn cidade, armado, não passou no 

Jogar ondo estavamos, n)Jcando-sc u recolhendo-. 
se :í cb:~cara dn sogra do Dr. Francisco do Paula 
llodrígucs o Alvos, que nca . nlém do mesmo lo· 
~ar; c nenhumn occurrenc1a houve; pelo que, 
do ordem do subdelegado entreguei o m:mdado 
ao csr.ri\'uo sem nulo nem certidão. O referido é 
,·erdado c dou fé. Gunratinguet:í, a de Novembro 
dll 1878.-Francisco das CIUI!JI18 de J~8118, omcial 
doj~üça. · 

Certifico que no dia ~ de Agostô deste nono 
fui, acompnnbado de :; ou 6 pm~as, colloc:tr· m•: 
:•lém dll poutc do l'nrahyb:~, nesta cidade, allm 
de impedir nelfa n entrnda de pessõn arm:~dn : 
para o I[UC recebi·um mnndado do Sr. subdelegado 
de policin, o qual nenhuma outrn autoridade 
mo deu a esse respeito outra ordem, alem das 
contidas no referido mandado. ·Item, que a IIi 
estivemos desdo 5 horas o mci11, nmis ou menos, 
da tarde até pouco notes das 8 da noite, c durante 
este tempo não passou por alli pessôa alguma 
11uc trouxesse comsigo armils otfensivas; pelo 
t(UC nos retiramos sem hnvcr ciTcctuado apprc· 
hcnsiio do armnmcnto, nem conduzido pcssüa 
algum:J :i prcsclll'a d:• autorid:•dc; Clllr••guci o 
maud:ulo 1111 escrivão sem m1to I! scm··c••rtid:io, 
do •JU9 dou fé. Guaratin;:uct:i, 'l de nezcmhro de 
18i8-0 olllcil•l du j ustiç.1, José JJcnto llamiro: 

( E.vtes ducuJJk'lllo.f {om11'. ttprcscutados pelo 
J)r. Ar1lu1lio Jfurt•ira de Dtu·ro4.) 

XIV 

llOt:. N • G:l. 

J.onr.N.\. - PuLiic:unos cm segnid:l o pm
testo dos nossos :uuigos lle Lorena, eoutra :1 
fraudo que os quiz in\'csti•· elos c:trgos de clei-
torlls. · 

Esse documento faz honr:l :~os conservadores 
d:•!l, uella cid:~de. 

Espclb:t a dignid:1de de seus assign:tlarios, des
t:lca a indcccuto pnrtici(l:t\:io I(UO ti\'er:uu 11:1 
tra:;i-comediH tlu :i de Agusto os H~scclas tio ;;o· 

verno, põe cm rolôvo n nobreza do princípios 
dos ndvorSilrios da situ:~~iío, confunde ornam os 
calumnindorcs, quo haviam assacado contra 
:uzúellos nõssos amigos n infamin do ·um indoco· 
roso accôrdo. · 

PROTESTO 
• Não vot:~inos no collcgi~ clciloral l1oje re· 

unido, porque, n despeito de h:~vormos sido 
convocndos, não somos eleitores desta parochin: 
c não o somos, porque o nosso partido, não con· 
correndo ás urnas com um só voto, não podíamos ... 
ser eleitos, salva :í mesa a faculdade do nos 
eleger, a· IJU:ll felizmente não lhe assisto, niio 
obstante lwvd-o feito. 

Podíamos r.omparecer, votar c protestar; mas 
entendemo~ quo seria ridículo razcl·o1 desde 
IJUC ~erviamo·nos desse meio para aux.Jiiar :u~s 
nos~os amí~os com c~scs votos; c n nossa dtgnt· 
dade desde logo rrpclliu o alvit•·o. 

Não quc1·cmos de modo al~:"um sanccionnr uma 
clciç;io nulln na fúrmn c no runrJo, onde nenhum 
llrcccíto le~:~l foi guardado c par:~ a qunl concor
rcrnm nlguns 200 c poucos cidadãos, com cxclu· 
são de 1100 c tnntos consorvndores que toram rc· 
pelUdos ás portas dn cidade. 

Si ri ln fõrn o rcsuiL1do fiel de um. nccürdo, de 
nmn convcnt;ão, do. uma cousa digna cmfim de 
homens sérios c de bem, não podíamos, sem 
tr:~hir os deveres politicos, deixar de votar: mas 
sendo um parto monstruoso df: cabo~ns inqunli
llcnvcis, um producto ímmoral, indecente c ver
gonhoso da policia, como foi, não podi~m dcllc 
servir-se aqucllcs IIUC se prcznrn c est•mam-sc 
cm nlgunm cous:~, ainda flUando desses votos 
nd\'íesse o triumpho para a causa conservadora. 

O 11artido conservador, forte por seus princi· 
pio~ ; respeitado cm sons vietorias incruentas, 
assim como cm suas dcr•·otas bonros.1ll, si para 
levar :i cnm:tra o terço precisasse dos votos 
deste collcgio, devin desistir dess.1 aspiração, · 
11a1·a não so Ycr coberto de ridículo c de vergo· 
nha, como nquellos :i 9uc·m os votos de nossos 
adversa rios vão aprovcllnr. · , 

Iln víctori:~s que equivalem :i uma derrota c 
para sempre infamnm aquollcs que a consc~ucm, 
bem assim derrotas que enchem de glor1n aos 
vencidos: Jlrcfcrimo,; estas :iiJUCIIns; são gostos 
c ntis somos deste; • 

Lorcn:1, i.i de Ago~to llc 1878. 
Jon•JUirn Yicirn Tcixoim l'into. 
Custodio Vieira da Si! v:•. 
l•"l'llncisco Assis Olivcirn D•1rgcs. 
José Antonio Nog-ueira de &í: 
Jo:uptim l'into llitsa. 
Antonio J.omc Jl:u·!Joz:•. 
Jllmiorl Gon~:llves tios Heis c Silva. 
(Cm·reio Pa!tlisltiiiO n. 1Ui52 de W dtl Scl•'lll· 

lm> de !878). 

XVII 

COI.I.EGIO DE ARJl\S 

Acta dtt l'l!ltlliiio da mesa parocllial. 

Aos cinco di:1s do mez de A::-osto de mil oito
contos o setcntn " oito, ncstn !'idade !lo Aro",:os. cm 
casa da rcsiolcucia tio Dr. Joaquim Cclitlouio 

'; 

,. f .... 



ANNEXO. H9 

Gomes dos Reis, pelas no\·e horas da m:mhã, reu
nidos os membros· da mesa paroebial composta do . 
Dr. Jo~qnim Celidonlo Gomes dos Reis, presi
dente, do Dr. Miguel José de 1\loraos c C1stro, 
tenente-coronel José ~rvnlho Leme de Oliveira, 
alferes Pedro Dordino da ~marn e Justino Barros 
de Olivclra1 depois dP. designado este para servir 
de secretario; deliberou, em vista de acharem-se 
tomadas ils entradas da. cidade J>Or piquetes de 
policia o paisanos ar:nados, lmpellincfo· a entrada 
llc votantes o prendendo os que entravam, no 
mesmo tempo que uma rorça superlor.a cento. o 
cineoenta. homens, entre policiaes e pnis:mos, a 

" cuja frente se aebavnm ns autoridndes polleiaes, 
cerC~Jva a matriz, cm cuja porta principnl, u11ica 
aberta, se collocou um piquete dO' bayonctas ca
ladas c arm11.<~ cruzadns, for!.'a essa que prendia 
todo o vot::ntc IJUO se llllrt!sentava no largo e de 
opinião cont'rnr1a ao governo, injuriando e nmea- · 
çando a todos os eonscrvndorcs, chegando até a 
vrender, revistar, injuriar um vereador da ca
runra municipal, c não vendo a me.~a garantia 
para si o seus votantes, dirigiu-se PO Exm. Dr. 
JUiz de direito d:1 comarca, como primeira auto
ridmle, pedindo sua intervençlio afim do fazer 
arrednr c dispersar :1 for~Ja que tomava a porta da 
matriz c a cercava, bem como a que intcrCCJ)taV:t 
as cn tradas da cidade, c tendo o Ex. Dr. juiz de 
direito, depois de pessoalmente ter-se entendido 
com o dclcg:~do tenente Domingos llforeir:t da 

"alllo Leme de Oli,eira • ..::..Pedro Bordino da Ca
mara.-Miguel José de Moraes e Castro.-JIU· 
tino Barros dC Oliceira-; · . . 

( Certidão p:~ssada pelo secretario dn camara 
munícip:~J, sellad!!, c reconhecida a assígn:~tnra). 

OfTteio da mesa parocllial ao preside11te da provincia. 

Illm. Exm. Sr.-A mesa parocbíal dcst:í cidade 
leva. ao conhecimento do ~. Ex. que tendo as 
autoridades pollciaes exercido todos 3S violencias 
no sentido de impedir a libcrd:~do d:1 mesa c 
dos votantes no pleito eleitoral, já tomando as en· 
trad:~<~ dn cidade com piquetes armados compos
·tos de polícíacs c capangns quo não só impediam 
n cntradn dus votantes, prendendo muitos dentro 
cllcs c já cercnndo do mesmo modo a matriz, u 
mesa niio encontrando segnrnncn para si c para 
os votantes pediu providencias ao juiz de direito, 
c como este respondesse que não podia tomar 
!leliucraç:io alguma n não ser a do conselho, que 
tomou jnfructirernmcntc, n mesa resolveu niio 
reunir-se c suspender os trabalhos para consul
tar a V. Ex., como o faz pedindo providencias 
no sentido do garantia :í libcrd3dc. . 

· Silva, respondido que nenhuma providencia 
podia por lei tomar a não ser :1 do conselho, qno 
tinha emprcgndo infructifcramcnto : vendo a 
mesa desrespeitada a primeira nntoridndé dn eo
murca, pois cm nlta vo.,; dcclarnva o primeiro sup
plcnto do dclcg:tdo, cumulntivamentc cm cxer· 
cicio, digo o sup(llcntc do delegado sirnnlla"ncn-. 
mente cm cxercJcio com o delegado e outros sup
plcntcs, que não rcspeitnvam autoridade alguma, 
c contiuu:mdo a policin no plano de arredar das 
urn:~s o partido conservador, plano manifest:~do 
j:í muitos dias antes quando mandou notificar os 
vot<mtes p:~ra ser\•iços policiacs n grandes dis
t:mcias, a pretexto de prisão de criminosos, que 
não existiam, sob pena dcprisiio na correcção de 
S. Paulo, recrutamento para 3 rnarinllll·, c outras 
pcn:ts plmnt.1siad:1s Jlclos inspectores de quar
teirão. 

Niio tendo a mesa for..:a <:>lguma para gnmntin 
de suas t•roprias pessoas c da dos votantes, o 
nem p;•r:• garantir a liberdade do voto c fazer 
rc$pe•t:•r as suas dclíiJcraeõcs, pois que n forr.f.a 
que hn, se acha entregue ao dclcg:.do de po i
cía, c niio tendo outro recurso contra 3 rcso
lub c desenrrciada policia, siniio n resistencin a 
mão armada, alvitre que não toma a responsa
bilidade de acon~elhar, resolveu communicar o 
f:•cto ao Exm. prc$id•mtc dll provinci:i, pedindo 
pt·uvithmci.ls nc.,se sentido, c :~dinr as clci~õés 
r•m·a outro din IJUC ftit• novamente designado. 

Deus guarde a V. Ei.-Arêas, 5 de Ago~lo de 
f.878.-IIlm. c Exm. Sr. Dr. Jo1io Bapti:;ta Pereira, 
digno presidente da pro\·incía.-Joaquim Celi
donio Gomes dos lleis, presidente. Justi11o !Ja.rro1 
tk Oliveira, )fi{Jucl José de Noctl<'sCastrfJ, Pedro 
Bordi110 da Ca11wra , JoSé Can:al/10 Ltme de 
Oliveira. 
· ( N. D. Parece que niio teve resposta.) 

OfTteio da mesa parochial illeailitM ao preside11~ 
ela pro11incia. 

Illm. Exm. Sr.-Tendo a mesa p:~rocbial dei
·X:Idllde comparecorpara dar comeÇo aos trabalhos 
elcilorocs, c niio tendo sido encontrados os juizCll 
do paz c seus substitutos para a organiznç~ioda 
nova mesa, foi convidado o .cidadlio João Vieira 
Cortes, ~.o juiz do paz da cidade do Queluz,. a 
mais proxima parochia destn cidade, e então 
sendo observadas as disposiçllos da lei de ~O de 
O'utubro de !875 c decreto do ~ do Agosto do 
f.8GO, ficou a mOS:! parochial organizada com os 
nbnixo as.~ignados, dando-se principio :i chamall:~ 
dos votantes, c correndo Jl:lctllcamente o proces
so élcitoral. 

bens guarde a V. Ex.-Arc:~s, i.i de Agosl<l 
de 18i8.-IIIm. c Exm. Sr. Dr. Joiio Baptista 
Pcrilira, Jlre:;idcnto da }lroviocia de S. Paulo.
J/anotl José da Si'Zoa, presidente, E=cqúiel Jose 
Cardoso de Jfello, .At~lonio José Ramil·o da 'Cu-
111m, Arli!Jdo AliJts blari]W's, Bo11i{acio T/1omaz 
tia Silra. . · 

Resposta tio Jl!"esitlclllc tia Jli'Ot•htcia. 

2.• Scecão. - l':.lncio do goveru.o ·de S. 
De conformid:ult! com ess.1 deliuera~:ão da mesa 

se olliciou uo .Hxm. presidente da provinciu, c 
se lavrou um edital, Jlelo qual se dcd:u:uva 
atliad:t :1 eleição pela vioten ta coacçiio por parte 
dos 11gcnlcs du força policial, edital esse que foi 
alllx:.do na Jlorta pr10cipal da matriz. E para 
con~tar lavrei a presente :ict.1, que vai po1· totlos 
:tssi~uada. I~n Justino Dnrrns tio OhvdJ~, se· 
l:rt!l;•rin. a t'screvi c :•s~i::nn com t>Stlt!lll:tis 1111'111· 
Lros.-Jo:rquim Cr:lidouio Gomes elos llt'is-Josti Ctrt:· 

Paulo, 9 tlc Ago~to de 1878. l'clo oOlcJO que V. 
.Merccs me diriglrant cm ~ do corrent!J, liquei 
intcirndo de que, tendo detx'ltlo de comuart.>cer 
os membros da mesa parochial para darem co
mct;o nos trabalhos elcitoraes, foi convidado o 
~·juiz do Jmz dn parochia do Queluz, mais pro
xilu;• cll•~s;•. par:1 or:.:-:miz:•r nova nws.1. por não 
~ercm eucoulr:ulos os cOllllJCtcntt.>:õjttizcs de pu 
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o rcspi!Ctivos substitutos ; tendo Jlortnnlo or-~ manifest:mdo o ~~~nlimonto que tinham por 
:;anizndo a nova mesa, que deu pri~cipio ás cba- terem ollcs sido eleitos. 
tnndas dos yotantcs correndo par:afic.1monto o !l. • Que não confiando ainda na cmcacia de 
}Jroccsso cleatoral. . . todos esses m_!lios, exclusivamente empregados 

Secretaria do go,·crno de S. Paulo, 2 de No- Jl:lra, por mc10 do terror, arastnret!l das urn~s 
vembro de 1878.-J. Joaqui111 Cardoso de .'1!ello. o~ votantes conservadores, as autoradndes poli-

. ca;Jos fizeram postnr, no dia 5 do Agosto, desde 
0 

iT 1 :JS !l laorns da mimhã, pracas policiaos, de armas· 
D CUll~ O N • . • embaladas C bayonot:Js cara das o cruzadas, diantO 

Jtutijicapio tltultl pela mesa prtrccflial legitima da porta princip:al d:a matriz, ({ecltadtts as portas 
pera11tc o jui:: 1111micipál, com toe/as as cau- latcraes), o n.o largo da mesma matriz mais do 
ttlas lf'Orte.,. cento c cincoont.a paisanos armados de cspin·. 

· gardas, pistolas, facas e cacetes; cltcgnndo a os· 
Illm. Sr. Dr. juiT. municil1al de Arcas. -o tentnção de Ines violcncins ao ponto de ser um 

Ur. Joaqnim Cclidonio Gomes los ncit<, Dr.l\li:rucl supplcnto do delegado quem llistribuia, como 
Jose! de lforaes Cnstro. tenente-coronel José C.1r- rcfo•·co de :~rmamento, a Ines Jlnisanos, cm pie· 
valho Leme do Oli\•cirn, nlfcrcs Pedro nordínu no l:n·go,. grossos cac1•tcs, rJUC cm feixe~ eram 

-da Camarn, c alferes Ju.~tino Hm·ros de Oliveira cm tal occ:~sião conrluzídos para o dilo lar"o. 
membros da mcs:1 da asseml.llé:t rmrochial eleiln 10. Que assim gu.,rdmlas o cscollada~ por 
'!o dia 2 do r·o•·rcntc mcz do Agostfl, para no dia P.mças c capangas, as autoridades policiae!i pra· 
;, do mesmo mc7. rroccclcr :is cleiçüc• do elcilorc•s ucaram c consentiram rl.'voltuntos violcncias, 
'Increm provar, com cilaçiio do delll~ado c sub: desde ns nove horas dn mnnhii até rlcpois dns trcs 
c.cleg-:rdo do policia desta cidade, os seguintes hor:Js da tarde; sohrcs.1ltíndo entre outr:•s, as 
Cactos, que tivcrnm Jogar nntcs o durante o pleito buscas pessoacs. contra nlgun:; dos qun so :mi· 
eleitoral : · · ·· ~a\·nm n atmvcssar o l:1rgo; as injurias c insultos 

i.-". Que um ~os SUJll•lcntc.~ do ~nbtlelcg:ulo de :Is 11esso~s que p:~ss:wam, c até :i pessoas nuscn
llOhcm, Anlon1o Alves llarc1uc.• (co::heciflo 11or t~s; :rs prísucs dos votantes. conser\·adores CJDC 
capiecio Flauta). muito notes do din dn clcic·iío, an- tmluun dcsobcdcciclo 1.1 notilicac<io para o dia 
nunciava p~blic:amcntc :a ;u:rruisiçiio de b:rl:as :3; :a pris.io do um vero:tdor dn c:tmarn, que, 
para as clcaçocs, C.ln·otcstav:r qnc seu filho Pedro além di:;so, foi revistado, insultado o :•mea~ado; c 
Alves Marr1ues havia, apezar de nlío c1ualificado os actos praticados pelo supplonto do deacgado, 
votante, votar c ser votado p:1ra clcítm·. Homualdo Jo~é do Souza, CJIIC não só injuria'\'a 
. ~-· Que por ordem do dclcg:ulo de policia, os atrozmente, do largo da matriz o tonento·coro
mspccto•·es pcrcorrcrnm todos os quarteirões e ncl José I.uiz Gomes, que sll achava no sobrndo 
notificaram a consideravol numero de votantes do major Laurinda. como ainda gritou, cm alias 
conscr,·adorcs parn comparecerem perante 0 ,·ozcs: o. cm pleno largo (11uando o Sr. Dr. juiz 
mesmo delegado no dia a de ,\gosto, frs G boa·as de .d1rc•to rotiravn-sc dcpoi~ do inutilmente 
da tnrde, par:• son·iço policial. "pcd1r o rccommendar modcrar.iio),-niio se obc-

3.0 Que á todos· os r1uc obcdccor:un a tal notifi- doce :a nenhuma autoritl:•dc, Iiavcmos de vencer 
cação intimou o· dclo:.::•do para ,1110 \·otnsscrn ou morrer. 
com o gO\'orno, fazendo recolher cm ~cg-uida os H. Que llomualdo Jo~ú de Souza c os outros 
CJUC cedi:un a cas:1 ch:Jm:Jd.a do lloi onde eram SllJIJIICntcs dns :mlorídadcs políciacs nd1nvam-se 
~uar~ados :i vista: c dcspcdindo o; J•csislcntcs, t~nlo n<!ssc dia ;; de AgostO, como nos IIOIC· 
dcpots que de m:uor numero dclles oiJlin!Ja Jl rwr~s. cm oxcrcicío ,,I c no de seus cargos, si· 
promessa do se absterem de votar. m~lt:m.oamcn!c uns com outros o com os pro-

4.u Que {Is notilicados que não se apresentaram )lrwt:mos. JlOIS que torlos prendiam, mandavam 
~~~ delegado de polici:J rornm rre:;os, ou pelos o davam orilcn;;. 
prquctcs QUfl tomar:ttn as entradas dn cidade 12. Que por todos cs.scs f:rctos, J•r:,tíc:Jdos ;;cm 
•'!lsde o !li:t 3, ou pela forrm armada que cst.1: o menor. rebuco, :mtos corn proJlosit.1l oslcntar.ão 
t:lltnllll 110 l:~rgo da matriz, no dia ã tamucm de . OS SUJl(llaC.1Rtes IIII IJU:IJid;ulo do mos:.riOS, diJ:igi: 
.\::nstu. rnm-.so no Sr. ~r. juiz de dirl.'ilo pedindo lll·ovi-

ã." QutJ, clc~d1J o rc!ftlrido a de Ag-osto, 01·am !lcnCJa_s no. sentado do fM:cr di~ persa r :1 forrn ffliC 
I•J•I:r;; ~s. enlt"ll•!=•s d11 cidade guartlad:ts Jltl}" 11raras JOtped1a o mgrc~~o 1111 cidade e cercava n matriz· 
d~ po1Jc1a c p:us:mos arm:ulos, qnc niio su prcn- c .nada consc;:umJo o Sr. Ur. juiT. de dil·cito' 
tlmm votantes con~crvadm·cs, como tnmbem JlCS· YJra-sc na ÍIIIJioriosa ncccssíd:rdo de susta•· o~ 
~~~~ n:io 'ln:llitic.,das c nem residentes no muni- trnba.Jh~s clcitornes, officiando aó presidente da 
e•r•w, rl)vlst;~vam cargueiros, carros, bahús que provmcm c fazendo amxar um cd:tnl dando as 
•mtr:rvam, c Jlnalmento impediam a cntráda c razões de seu procedimento. 
sahida de ('~c:rn,·os pertcnct•ntes n const'l·va·- J3 •. O.nc os Jíbc1~ws, CIIJ'Il chefe' é o dcle, .. ~·•o 
dnrt•s. 1 1 .. u c '' pu u·m. yen1l0 cuuscguido seus lins, t•lcgcl·am 

fi.• IJuc l~u1Lc•m cm1111 t•ollrlr:trlos r•icJIIClt•,; :u·· .llll'S:J, clr•J•o•~ tl:ts du:rs hot·as d:~ rm·d•~ do tli!o di:t 
m:•clu~, •I•: tlm c :t uoitr• •. iuJIIo a por·túc:-: de eas:1s r;. t·om :111xilin de Fuãu Vieir:• Col't<>Z, juiz de 
p;rrlicul:li'I)S, impedindo u in"rí's,;o e s:1hida d:•s J,wz tlc Qnc·lu~, (o mesma IJIW forlli:J'\':J t•lll l.!nclu7. 
JH'~~o:rs da e:rs:l, inclush•o dos escr:wos. c no lllcsn)l) da .. :J l}tc,:a p:rrochial d:rr1uel!:a cidnde); 

'. • Que Jl~s~uas pertencentes :10 Jl:lrticl., li!Jcmll proccdcr:un.a dc1ção, scn·inllo tia list.a d!l vo
Jlcl'utilli:un ir cscr.t\•os ~··it:u·- viva:; ia libcr· r:ontcs publiCada no Democratrl c do Jin·o ou 
t!:ulc, si vcn•:esscm :ts cléi\Õils. l!VI'o~ cm lu':lnco que ·com)lraram, pois IJUO os 

8." Quo nlr,nns uwmiH·us do p~trlitlo Ji!Jeral o I.1Vrus cOIIIJ!Clt~n~es !! dcm:ri~ .JlitJids so :lch:t\'anl 
t'llll'•l clltlS ·- 1111/oritllflh•s -. pcdí:uu '' :dgtins tlll puder flu l•t'lllll!ll"u suppltc:mte, cu!IIO prc:;i
llh~l!tbros da llll'l'it tfUO uao culuJ•arr·cc:;stllll, dt•ntc tl:~ mesa Jcg:1l. 

--
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ANNEXO.- i2i 

u.. Que "assim. proccdendÓ os Jiberacs, não 
fizeram mais do que realizar o plano de antemão 
por ellcs combinado, de v.enccr a todo o custo e 
por todos os .meios as eleições; tanto que : i. o não 
tiraram anteriormente o titulo de seus vo_tantes; 
2. 0 fizeram_vir ojuiz de paz de Queluz (comarca 
divcrs:i), o dcllc sorviram-so sem consultar a 
nenhum dos juizes de paz desta cidade c todt~s 
aqui presentes, c som recorrer aos d~ S. José do 
Darrciro, termo desta comarca ; 3. o Ianç:.ram 
mão, como dito ficou, da lista do votantes publi· 
c."lda pelo Dmwcràta, imprestavel para a prova 
de identidade, pelas omissões qno nella se notam 
(entro outras, f:~lta de fili:~çiio), o na occasi~o 
compraram livros que nem SI quer estavam ou 

•· foram· ruhric:~dos; ~.o fizeram votar pessoas au- · 
sentes c fallccidas c JIOr cinco ou ·seis vezes ns 
Jlrcsent.cs; :;. o fizeram \'Olanlc c eleitor Pedro 
Alves MnrcJues, que nem si quer estava cJuaJifi. 
cado, cumprindo assim a 11romessa do. capitão 
Flautfl. • . 

w. Finalmente, rJUC não satisfeitos com o bom 
exilo lla,; tropelias c violencias CfUC empregaram, 
os libcracs praticaram posteriormente actos de 
inaudito vandalísmo, intencionalmente aiTroato
sos como entre outro~, o de percorrerem ns ruas, 
rioiÍoi inteir:rs, com gritos do vivas c morras, 
tiros na casa do Doi, repiques c dobros runobres 
do sino durante toda uma nouto, toques de cor-
neta etc. etc. · . 

Em toes termos requerem os supplrcantcs 
:t V. S. r1uc digne-se marcar dia c horn-para 
a Jlrcscnlo justific:u;ão c mandar intimar os 
sul_)plicados delegado c subdelegado de po
licm, para, sob pena do revelia, e conrcssos, 
assistirem :i inqurriçiio das testcmunlms adiante 
arrolallas, cuja inlimnç:io tambcm se requer, sob 
flCJHI do desobcdicncin c conllucçiio debaixo de 
vara, para llcporcm; afim de l{trC, provado o 
nllegndo quanto baste, scjn a j ushficação julgada 
por scnlonça o cn__lrcguc aos Sllflplicantcs,pnra o 
uso que lhes conv1cr. -

rcira de Cnslilho: O. referido é verdade, do que 
dou fé.- Queluz, 31 ·de Outubro de !878. ~u 
Cnrlos Aristides Victoria, secretario que o. ei
crcvi c assigno.- Carlos ,trist{des Victoria. . 

Reconheço verdadeira a Jetrn e firma da cer
tidão supra, por ter dcllas pleno conhecimento, 
do qac dou fé.- Queluz, f.~ de Novembro do 
!878. Em testemunho da verdade. Estava o sig
nal publico.- O~-· _tabclliiio, Jo4oJoséde .Araujo 
Fana. · · - . · · 

DOC. N. nr. 
Atlestado do jui:: de direito. 

111m. cExm. Sr. Dr. juiz de direito.- Ao bn- · 
charol Joaquim Cclidonio GOUICS dos llCIS raz-so 
preciso, a fiem da verdade c de seus llircitos, quo 
V. Ex. digne-se aucstnr sob o jurnmcnto do 
cargo q no tiio dignam eu te exerce, o seguinte : 

!.0 SI no dia 5 de Agosto do corrente nono_, 
tendo V. Ex:. recebido um officio assignado liClo 
supplicnntc o por outros, cm que, na qonlid:ulc 
de presidente o membros· da mesa da nssemblén 
parochil!l, f:~zendo scientc :i V. Ex. a coacção por 
parto da policiD, flCdiam providencins para ga
·rantir o exercício do direito de voto, si V.· Ex. 
não roi pcssoalmento-vorificar a veraciúndo do 
I{UC allegamos no dito officio,• e no caso nffirma
trvo, si não telegrnphou ao Exm. Dr. presidente 
da Jlrovincia, c cm que sentido expediu o tele-
grammn. .· 

2.0 Si V. Ex. recebeu resposta desse telegram
nm, e no caso nmrmalivo, qual o sentido dessa 
resposta. 

Os supplicnntcs, jur:mllo ·a verdade do quo 
allegam, pedem deferimento. E rcceber-.i mercê. 
Estava scllada com . estampilhas no v:~Jor de 
seiscentos réis, inutilisadas pela fórma seguinte: 
-Arem>, 28 de Agosto de i878.- O advogado, 
Urba11o ,llr:t'S de So11::a I>crt'ira. 

coe. N. -11. 

Documentos prindpaes illslrllilldo a ju.s(ificafiio. 

lllm. sr." prcsidonto da ~amara municipal.
Diz Cmnillo Snbino de lllaccdo, que a bom do seu 
direito precisa que V. S. mande o sccrctnrio· da 
c:rmnra Jlnssar por certidão, de modo a merecer 

_fé qual foi o juiz de p."lz que formou a mesa par:~ 
a :.deir.iío de ã de Agoslo do corrente anno, o seu 
nrHno "o o di:1 da reunião da mesa. E rccc!Jcr.i 
m•·r•:é. Estava scllacJa cc.m uma C:'lnlliJlilhn de 
::oo 1·éis in.ulilis:11l:t ·pi!! :r cl:ola o n~signatu l"õl. 
Pass,.:-Queluz, 9 de Oulu!Jro de :1878. - Bap
tista Campos. 

. 3.• Finalmente, si fiOr qualcJUÇr modo corres- • 
ponllcu~se V. Ex. pelo. Jl!OllVO exposto c_om o 
Exm. presidente da provmc1a, e no casonmrma
tivo, o sentido de tal correspondencin. O suppli
c:~nto pede a V. Ex:. deferimento. E. n. llercü. 
Estava scllado com uma cstnmpilba de .WO réis, · 
inutilisada peln dntn o nssignatura. 

Attesto quo no din supra indicado pelo suppli
cante1 a mcs.1 pnrochirol, da qual fazia pnrte o 
supphcanto, officiou-me, "dizentlo-se coocta o me 
pcdmdo providencias: niio podendo cu tomnl-as 
por niio cn!Jcrcm em minhas attribuições as que 
as circumstnncias exigiam, tele~rapbei ao Exm •. 
presidente dn província, cxponao concisamente -
o 9.ue occorria do mnis grave, c por minha vez 
soheítanclo providcncins : respondeu-me S. Ex., 
t."lmbcnl pelo telcgraphot pnrcccnllo duvidar do 
que lhe mrormnva cu e ab:endo-mo que a rcs
pcilo já se· havia entendido ou la cntondcr·so 
com o delegado do policin. E' sómcnte qmmto me 
occorre attcstar.- Areas, i2 de. Novembro de 
!878.- Gomes de C'1rtJal11o. · 

C:trlos Aristides Victorin, srlcretnriu da cnmar.t 
muu ici pai da cidnde do Queluz, província. de 
S. Paulo, ua fórma da lei, 11tc.: Ccrtilico quere· 
vt•ntlo o livro d:rs act:rs das rllcil;ões Jlarochiacs, 
ncllo! :o ti>'. ::?, t:oust:t IJUC no di:t ã ole Ae:oslo de 
f.878, foi presidida a mesa !lelu Dr .• -\utouio Fur-

!6 

neconheeo verdadeira n letra c nssignatnra do 
attcstado r~tro c SUJli""J, do que dou fé.-Areas, iã 
de Noveinbro do 1878. Em testemunho da ver
d:rde. Est.wa o signal ptiblico.-0 ta!Jclliiio, José 
Lu i:: da Costa. 

DOC. N. IV. 

Oflicio tia-mesa IKliYJCÍÍial 110 jui:: de tlireilo. 

Coi(Jia.~lllm. e Exm. Sr.-Achando-se desde 
bonlL'IIIIomatlas ns cntr:u1:rs da cicl:~dc por )Jiqut•lc;; 
de polit•ia c C:Jp:lllg<tS armudos, probibindo a en-



f22 Al\"NAES DO SENADO. 

noc. N. vr. 

,se~!tent-a do jt~i:: m~nicipal 

Iulgo por senten~n o deduzido na pctiçiio do 
folbas-em vist..1 dn· provn· dadn, o par11·qu.c pro
duza os seus eiToilos on!rcguc·so ost:J ·nos j ustl· 
ficnntes, que p:tg-ariio ns cusllls. Arcns, f~ de 
Novembro d.o i!liS. Livi11o J1uuusto de llolland a 
CltaCOll. . •. 

Protrsto tlc' 111l'sa parocltial ·zeuitima.pera11te o col- · 
/caio de Jirêas. 

trnda dos vot:mtcs conservadores, c prendendo 
outros que foram conduzidos :i prcsen_~;a do dele-. 
gado, rcvlst:Jndo a todos c a tudo que cntrnva, 
c achando-se actlllllmente cercada a matriz por 
forçn armada do bayonct.1s cnlndns, rcforçndn 
por grande numero dcl cap:mgns. a fronte dos 
quaes se nchn o dclc:;-ado do llOiicia o todas as 
autoridndos' o inspectores do IJUnrtcirão a diri· 
girem insultos,dc modo n não terem nem n mesa, 
nem os votantes liberdade no pleito eleitoral, os 
me miJos da mcsn se dirigem a V. Ex. como pri
meira autoridade constituída na comarca, pe
dindo providencias no sentido do garantir a li· 
l.Jcrdaclc da mesa ·c dos votantm;, fazendo disper
sar a força 11uo cerca n cidade c a matriz. Deus 
;:uardo a V. Ex.-.Arcas,:; de Ag"osto de 18i8.
Illm. c Exm. Sr. Dr. José llic:Jrdo Gomes de 
Carvalho, muito digno juiz de direito da comarca. 
Jonqrtim Ct•litlolliO Gome.~ tio,, Reis. - Justino 
Barros dr Oliuh·a .-Josti Carvallto T.cmc de O li
veira .-.Jl iuucl José de Jlorat's Ca.çlro. - Pedro 
lJordino tia Cauutrt,.-Está conforme. -Arc11s,:; 
de .Agosto de 18i8.-0 socrct:Jrio da mesa, J11s· 
tino JJordino de Oliveira. 

Illms.Srs. presidente c mnis membros docolle· 
giocloitoral de Arc11s.-Os membros da mesa paro
chiai, cleitn no dia 2 de Agosto Jlroximo lliiS· 
sado, vem no desempenho do seus dircilos, pro
testar contr:J a v:~lid11du dos votos dos eleitores 
dustil parochia pelos fundnmentos seguintes: 

1. 0 Pela COIICI'iiO exercida porJl:lrto da policia 
na clei~fio pr·hn:Íria l'llrn nr·rcd11r as urnas o pllr· 
tido coúu·ario no governo, mandnndo illcgal
mento notific11r cidadãos vot.,ntos, isentos de 
serviços policiaes, para diligcnci11s a gnmdcs dis
t:mci:.s c mesmo cm munici11io cstr·11nho, man
dllndo torn:~r por pitJUCtos do llolicia c Jlaisanos nr
mndos 11s on tradns dn cid11 do,i mrwd indo o 'i ngrcsso 
a muitos vot:Jntcs, prendendo c revistando a 
outros, mand11ndo no. dia a, dia dn cleiçiio, :is 9 
horn,; da manhã, ccrc11r n matr·iz ; cm C[Jjo largo 
se aprcscnt:Jr·am com mais de HiO homens ar
mados além dus 11r11,.as quc.t.'lmbem nhi se acha
vam de bavoncta~ c:•J~das, :u·mas cmbnladas c cru
zadlls na pÕrta principal, unic.1 nbcrt11; mand11nrlo 
prender c rcvist11r os vot:Jntes IJUO se 11nimaram 
11 cbo~ar no dito largo, detendo-os no centro do 
um grupo armndo, dirigindo injurias c insultos 
contr11 membros da opposiçiio ; 

DOC. :S, V. 

llesposta do jui:: de tli reito á represcltlatiio · tia 
mesa. 

Juizo do direito dn comarcn do Art'n~, :j do 
.Agosto de :l8i8.-lllm. Sr. presidente c mnis 
membros da nwsa clr•ilorlll do munit•iJJÍO de 
Arõns.-Ac.1bo de receber o omcio de VV. SS. 
desta datn 'cm IJUO tra1.om no meu conheci· 
monto as tropelins pr11tic11d11s /lcl:~s 11ntorid~dcs 
policincs no intuito do triump rnrem no lJI!!ito 
clcitornl que orn se deb11tc, sobres:1hindo entro 
cllns o ter sido desde lrontem vedada a entrndn 
na cid11do aos vot.1ntes conscrvndores, colloc11n· 
do-se p:~rn _isto PÍilUctes do policines c de cnpan
gas nns nvcn id11s. o IIChllr-so neste momento ccr
c:Jda a matriz JlOI' for~:11 JlOiici:ll do b:ryonctas C.'l· 
Jada> c reforçad:J 110r grande numero de CIIJlllnglls 
:1rmndos. 

Em resposta só tenho 11 dizer·lhcs, que sendo 
tristumcutu \'Ortlndeiros os factos 11Jront.1dos no 
dt:•do oalcio dcss.1 mcsn, du muitos dos IJU~cs 
hei sido tcsllmtuha ocul11r; cu nr.o me lerin de
nJ•m•do cm J'rcvcnil-os ou cm rcprim!l·o,;· a 
espora de ~OIJcil:Jr;ão tlc tlUCill IJUer tJUC fos.w, si 
para isso oncontr:~ssc 1111 lei nutorízaç;io o meios 
efilc.,zo,;, :;cudo, como tem sido, comrJlot..'lmcnto 
IJ:tlt.Jados lodos os meios sunsoríos que desde 111-
A'Uns di:~s tenho empregado o ainda lm pouco, 
depois que rccoLi o olllcio n que respondo, pnr:J 
poupar 11 ostn cid;,dc o rcpug'rmnl'' cspect:~eulo 
IJlW VIIÍ prt'SI!lll'i:tJJdO C CUJO desfecho (lÚdC Sl'l' 
tr•mcrosu. Nestes termos cUIIIJII'tl IJUC r·!'.~a uw~n, 
como unieo recurso, prorcdn com n maior• cil'· 
cumspec~·iio c Jli'Utlcncia, ou como lhe nconsclh:u· 
o instincto tln proprin scgnran~:n. IJeus f.!'•.wrdo 

:2, 0 l'or ter sido presidido os trnbalhos da mesa 
parochi11l por jui1. do paz incompetente, do mu
nicípio de Queluz. onrlo j:i linha no mesmo dia 
presidido á orA"anizaçiio da mesa parochial, sem 
que tivessem sido convidados ~s juizes do JliiZ o 
SUPJllcntcs desta parocbia : _ 

a. o l'or niío ter sido Ceita a ch11mada dos vo
tantes JlOI:I list:J compotontu o sim por uma 110· 
hlic:•da cm jorn11l da loealidndo, c por·t:Jnto im-
prcstavel · . 

~.o Fin~lmcnte por terem "''t11do o sendo :1té 
eleitos cidadãos IJUe nc·m IJtllllilicados cst.wmn. 

Aprm•untando o presente protesto, n5o :;5o os 
seus sign11t:Jrios aniuwdoJS c movidos pela t.SJlC· 
r11n~·11 do conseguirem :1 uullidadu da clui~iio, pu· 
rem parn fnzcr· chcg11r :10 conhecimento d:• ca· 
mnra dos Srs. doputndo,; o fraco éco da liber· 
d:ulc OJlJll'imidn poln Jlrr!potcnr.ia do governo. 

Assiru r·erJUt!ro'lll a V\'. SS. lmj:un de mandnr· 
iusr•rir· 11:1 :wt:• o prcsrmto protesto ~~ tomar· cm 
separado os Yolos dos eleitores tlt'sln p:~r·ochin. 

Pedem dcfo·r·iml'nto.- Joaquim Crlillouio Go
mes tios llei.~, Jllt'!fllt!l Justi tle Jlorao•s e Ct1.~trn, Jos:i 
CCII"VIll!IOúme tl'Uliveira, Pedro Bortli11o da Ca· 
mara c Justino /Jm'l'os 1/c Olit·eira. 

Artiuo do •Correio l'nulistano• sobre o Jll'ecedcnte 
JII'Ull'slu. 

:. V. S.-lllrns. Srs. mt•mhros dn mcs:t clerturnl 
do município de Arêas. O juiz tl1• direito José 
llicurdo Gomes tfc Cart'alllo.-llcconiiCI:o vcrdu
deira :r letra e assign:rturn retro c supr:~, do lJUC 
dou !.!. Ar.~:~s, fã de Novembro de 1878.-Em 
tesll!tlluuho d:1 vcrd:•dc. Esta\·:r o signal pulJiico. 
-0 1..11Jt'llilíu Ju.~,; Lui::: dtt Costa. Esta,·a sell:ulo Ar<'lts.- D:rmos hojo) JHIIolidtlatle ao r•rn· 
COill UllW Cst;tlllpitha 110 VIIJOr UO UUZClllo:> l'éiS r tt•sl•t r);l llll'Sa f'lll'owhi;tl t)aiJIII'Ifõl t•ioJ:utt•: ('1111!1'11 
dc\'id:uueuto inutilb:11.la. ; :Js \' iolcud;r,; c a lrautlu tl:1 Jlulicin rC,!;l'llC!"itdOnl 

' ._ -
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ANNEXO. 1~3 . 
dos Srs, Baptista Pereira o Toledo Piza, graças ás 
quaes conseguiu o partido do governo organizar 
uma nova mesa pll4.splwrica o nlcnnçar o esplemlido 
triu".'pho ~om_ que•so .blazonarnm os- jornaleiros 
prcs1dencancs. _ · 

Não direi, Sr. presidente, qual foi a minha in· 
torvonçiio pessoal neste negocio, por isso rtuo 
quat.Iucr que- ella tenha sido, dcsappnrecc ab· 
solviila pclu solidariedade ClUC devo ao meu par
t!do c cm todas as evoluções. de slla · vida.poli· 
taca. .Para cumulo do eseandnlo~ o presidente do 

eollcgio eleitoral, Dr. Lufz Dlns Novaes-rccusou 
receber o dito protesto, contra a expressa' dis· 
posiçiio da lei, pelo que foi reduzido a termo pelo 
tabelliiio. 

Feita a proposta, eom1lrcbonderain os cbe!es 
conservadores que achavam-se diante de duns 
alternativas: ou entregarem a cidade a um di· 
_luvio de sangue, vist:l a esperada luta entre os 
conservadores c a horda inrrenc do ca-p:ín,.as Ji. 
bernos scmi-ebrios, ou rctirnrem-se, sncriii'cando · 
inteiramente os interesses políticos do partido 
conservador. 

Niio contentes com as immornlidndcs que prn
!icn~a!ll, tentam ainda os associas do govemo 
mutJfa:s:ar as provas de seus crimes: Eng:mam-so; 
CJUC não o conseguirão. 

O protesto é o precedente. Si cm tnes condições prevalecesse o alvitro 
(Correio Paulista11o n. 61iii3- de 17 de Setem

bro de !878.) 

XIX 

COLLEi:ao .DO DA::iA~.\L 

Excei')Jlos do disc11rso do Dr. José Lui; de Almeida 
Nooueira. 

Assim, Sr. presidente, convenientemente pre
parado para o exercício de seu dirello o partido 
eonsorvnrlor, dirigiu-se pnrn a cidade no dia :! 
de Agosto ; por issó que, como disso, o rlnno do 
llnl'lido libcrnl não era pleitear as elciçocs, ora 
obstnr n organiza~iio da mesa pelos eleitores con
ser~ndorcil~ como o jui7: de paz da parochln o 
hnvm prc\'asto c tlcnuncando no goTcrno. -

Si o llm do p:~rtido liberal fosse plcitc:~r as 
clei~õcs, mesmo com violcncin:;, não teria se 
Jlrcpnrndo com :mtcccdcncin, do ananP.ir:J a con· 
stituir nos dias :1 c 2 de Agosto a cidade do Da· 
nanai como uma vcrdadcrra prnr.n d'nrmas. 

SI o partidl) liberal estivesse iao proposito do 
consentir na organizarão da mesa parochial, c 
niío obst.1r IJUe os eleitores c supplcnles dn lcgis· 
!atum de entiío cumprissem com os seus deveres, 
n_lio seria ncccssario que no dia :! de Agosto 'con
gregassem na cid:ídc todos os seus olcmcntos de 
Corça illegnl. 

Sr. prcsid.cnte, ncstn cceasiiío cstnndo o partido 
conservador reunindo todas ns suas forças, todos 
os clcmentosrtuc pOdia ter de rcsistcnllia para ro· 
pcllir a força illcsal c criminosa peln força le
gitima que d;í o exercício das prcroljalivns lc· 
gncs, o dignissimo vignrio da p:~roclua do Ba· 
n~nal, o rcsJJoitnvcl Sr. concgo Bnrroso, di ri· 
r;au·so cm nome do partido lilmr:.i no chefe con-_ 
scrvador, o. Sr. coronel llagalhãcs, e propQz-1 h o 
um convc~ao em lermos dosvantnjosos para o 
nosso pnrtulo. 

O Sn. nouamto :-Dcsvant:•josa ..• o o· partirlo 

'nprcgoado por lima mocid:ulc cheia de valor c do 
cavismo IJUC constituo-as mais caras espcran~s 
do partido conservador do município, então t:ll· 
Tez não fosso adoptada n:~quella occ.1siiio a me· 
dida mais prudente, porque esses dizi:~m que o 
chefe liberal á ultima ~1ora. recuaria; ou .domi· 
nado pelo modo, ou horrorumdo ante os crimes 
que ia praticar o. que pesariilm sobro sua ca-
beça. · 

O Sn. RollÉmo:-Está justificando o partido 
liberal. - . 

O Sn. A. NoGU&IDA :-Niio comprchendo como 
isto possa ser uma justificação dos arbítrios 
crimes commcttidos pelo partido liiJcrnl: 

Assim, pois, ncst:ls circumstnnclns, depois do 
ter recebido a primeira proposta, cm nome do 
partido liberal, o chefe conservador oppoz ai· 
guma rosistenci:J, afim de ver se modificava as 
condiçl:ics para· que fossem menos sncrificndos 
os interesses do putido conservador· o ao mesmo 
tempo libertasse o borizontc da S•)Cicdndo bana· 
nalensl! daquclla perspectiva hedionda de cala mi· 
dados que pendia sobre a cidade. 

Porem, Sr. presidente, como a necessidade er:r . 
urgente, resolveu o chefe conservador aceitar o 
convcnio, por meio do qual concedia no partido 
liberal os dous lcrços·do eleitorado, ficando com 
um terço. 

O Sn. li. FnAxc•sco Jmnon:-·r.onéodiá'l ••• 
OSn. A. NoGU&In.\:...;..no proposito çmprcgo 

osso termo, porque é a expressão da verdade: 
pois,. tendo o partido conservador cm suas mãos 
todos os elementos legitimo:~ de força, consti· 
tuindo ollo, mesmo, Cúra das posi~õcs offici:acs, 
os dous terços da populaçiío (aj:<Jilldoa) caiJi:un· · 
lhe lcgilimamento os dous terços do eleitorado. 
Não obstante, si a eleiçiio fosse legitima, si os 
dous partidos fossem plciteal-a com liberdade, 
apcznr dos nmiorcs esforços qur! pudesse cm· 
pregar o partido lihcrnl, 'i1iio conseguiria este si· 
niio o terço do clr•ilor:ttlo. r:onservador aceitou I · · 

O Sn; A. Nocrmm.\ :-Levado esse !neto no 
-conhccimcntó do ouu·os chores conservadores 
esses, dCJJois.dc nlgumn rcluct:mcia, concctlernu; 
pleno~ I~odcrcs no Sr. coronel M:•galhãcs p:1ra 
que, a VIsta dos acontecimentos, c mnis proxi
mos delle, proccdr!ssc como lho dictnsscm os 
sentim~nto.s políticos nJiiados :Is preoccupaçiics 
humamtnnas que actuavam sobre o espírito do 
di;.:J}O J!:lslor de Christo, c ;is qm•cs não po'di:~m 
s~r mddTcronte um gr:!n.do c no!Jro pnrtido cons
cto de su:1 rcsr•onsaluladnde moral }Jor:mto o 
puiz c pcrautc Deus. (.l!uito L·<'m.) 

O Sn. no~sEmo:-0 pnt·tido liberal era vcn· 
cido •.. 

O Sn. A. Nocuamu:-Niio hn duvida; era von· 
cido. E, si o uoba·o dcJml:ulo contesta estn pro
posiçiio, cu mo d:trci por vcnciclo, como dis;;c cm
:lllarto, si o nobre- deputado me Ílpresenhtr um 
documento cm que o cbefo lil•er.JI da localitlado 
afirme sob sua pllnvrn de ho!lra que o partido 
li!Jorul do Ban:~ual é mais forte c numeroso do • 
quo o consorvndor. -

o Sn. Ho~sEmo:-Isto é qul'sliio sem muita 
importuncia. 
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Vozcs:-üh ! Oh ! 
O Sn. A. NocoEJRA:-Só si o·nobrc deputado 

níio acredita na palavra de honra de seus cG- rc
lígionarios. 

En creio que o numero do volantes, para 
qualquer partido respeitador da lei, constitue o 
primeiro elemento de força, por isso que o nosso 
regímen politico devo ser dominado peJas maio· 
rias, c tem como principio elementar a sobera-

Eram taes os abusos que a todo momento :>C : 
.praticavam, que ·do nada mnis d~vidnvam, os_ 
.manos crodulos dos habitantes da c1dndc. 

·O commcrcio feclJou as portns; a colonia os· 
trangoíra, por doas vezes, por in!ermedio de seus 
agentes consulares, diri~iu·'S'o no juiz do direito 
e delegado de policia pcdmdo ~rnrnntias contra os 
desmandos dn. gente libornl. Estas autoridades, 
porém: ~enhuJ!la. providencia dera~; p~r !sso 
que o JWZ de dJr01Co, longo de ser o Cldalll•o Im
parcial descripso pelo nobre deputado pão pas
sava de um instrumento passivo dos interesses 
partidnríos do governo. 

nia da nação. · 
Por conseguinte, si o partido conservador é 

m11is numeroso, é claro que a Victoria seria sua, 
si não tossem os meios arllitrarios de que lan: 
raram mão os asseclas do governo. · T~niJ.a idéas polilieas o as manifestava incc;m· 

vomcnlemcnlo n ponto de dar vJvns ·no p:~rtJdo 
liberal em patriotadas public:~s. 

• Assim, Sr. presidente, collocadn a CJUestão 
neste pé, c tendo do escolher entre a pcrSJJectiva 
das c1lamidadcs que se preparavam, o um con· 
venio, poslo ffDO i!csv:mlnjoso para os interesses 
do nosso p~rt1do. os chnfes consorv~dores pre· 
feriram este ullimo CXJlcdiente. Niío se pódc 
pois legalmente t•rgumcnrnr corn a celcbrD!iiiO do 
convcnio para llrovar que não houve abuso no 
H:mannl por parto das autoridades. O viajor 
fJUe, ·nlacado por b:~ndidos, conccdc·IIICS a bolsa 
para salvar a vid:J, pactua com elles, mas não 
deixa llor is.-o de ser considerado como victim:a 
de uma violcnci:~. (.rlpoiados, muito IJcm.) 
· Os eleitores conservadores tiveram, cm con· 
,;crtuencin do convenio, de eleger (lJra mcsaríos, 
dons membros libcraes. Assim, fez-se a clcir:ão, 
por isso que não se J:mçou nenhuma cedula na 
urna ; as aetas {oranl feitas a bico de pe~wa 

O Sn. 111. FRANCISCO Jux10n:- Oh! Deu vivas 
no 1mrtido li bcr:Jl J. •• 

O Sn. A. NoGUEJIIA :-O nobre deputado não 
pcido considc"ar como um actó . regular e cri te· 
rioso em um Juiz de direito, a primeiro auiO
ridade tl:1 comarcn, manifestar-se deste modo 
improprio c indecente. 
. (l/a r:aríoa aparlts.) 
~osteriorm.enre, cm _rccOJ!lPCnsn de seus ser· 

viços partídnrios o pnrt1do IJber.al. olTcreceu-ll!c 
um bniJc com lodos os carnclcrlsl•cos de mam· 
!estação politica e o governo dcu-lbc umn toga d~ 
dcscmbargndor. 

(;l[onitor Paulista n. 3ã-dc 6 do Abril de !8i!l.) 
• pa:(cila c Cilllllllllll!tl/e elaboratkra. . 

Eu niio revelaria esta circumstancia na !ri· 
huna, si os Jibcr:~cs da locaJid:ule não tivessem 
faltado indignamente ás condições do convcnio,. 
firmado .110r cscl'ipto, sob o compromisso de sua 
honra. E depois mesmo de desappnrcciilo o ín· 
tcr<.'sse elcitor:~l o pnrtido liberal continuou :1 pra
ticar toda sorto de violencias. 

XX..~ IV 

COLL&GIO DE ITAPETINING.\ 

• Denu11cia do promotor p1wlico co11tra 11111 
citladiw por CllltSa dos acollleciml!utos l'leitomr.f 

· de S tle Agosto. 
Ia omittindo um:~ circumstancia importante 

que prova até onde chegavam as disposições cri· 
minosas dos nossos adversarias. . 

O convcnio, como disse, começou-se a cntnbolar 
na noite de J pnr:• 2' de .r\gosto ; porém nlli este · 
dia pela m:lnhi• mantc\'C•so cm absoluto segredo, 
tendo ido, durantc a noite procurar ao clu:fc eon
ser\'ador cm sua fazenda o Dr. José Hamos da 
Silva, membro do direcrorio liberal. Comcrou a 
sc1· conhecido no dia 2 úc Agosto dns 9 borás cm 
dí;mlc. Nessa madrugada foram arroml!:~dns pelos 
/iheracs duas cas:1s pertencentes, uma :.o chefe 
conserv:~dor da locnlidade, e outra :i sun digna 
miii ; c:~sns situ:•dns no largo da m:rtríz, c <LUC 
eram con3idc•·ndas IJOSi!;ões estratcgic:~s, .das 
'I unes podínm ser espingardeados os (•leitores con
servadores: convcrridas em fortalezas, Coram 
occupndas por eaJtangns Jibcraes eml.triagndos o 
IOUDidOS de armn de fugo. 

E' :tssim, Sr. Jll'esillnnte, IJUe rccu:ímos da 
luta unic:tmc•n!e t!ominados pelos sentimentos 
r!c /muwnídndr:. 

E1':1 cst.1 n sítu:u,iio da cid:ttlo no dia J r> 2 de 
Agosto; dominava·o p:mico cm todo couunercio ; 
as portas estavam feclwdns, JJOT isso que um sub· 
cbc(c libcrnl. que seria digno de occupnr um 
Jo;.rnr entre os mni.s damoodos mcmiJJ·os da eom
J/11!~11 do l~aris, propnl:tva além de 11!~0, que in 
"'!J«!Jiar a culuúo ao s:t«JUC, tJOr occa.swo do con
fllcto. 

Illni. Sr. jniz municipaL-Diz Joaquim Leonel 
Ferreira que elle suppbc:Inte prccis.1 que· V. S. 
lho mande dnr por certidüo a denuncia que o 
11romo10r publico desta comnrcn . deu contra 
Francisco Lopes de Souza. Assim,.:..Pcdc nV. S. 
deferimento. 

Jolio Antonio Víeirn,eseriviíodo juizo municipal 
nest.1 cidade de It.1petiningn, etc.-Cortitleo que 
revendo os autos crimes ex·officio em que a 
j ustir;a por sem promotor é nu tora, o I•'rancisco 
Lopes de Souzn réo, nelles a foi h as duas ntó verso 
so encontro~ a denuncin do teor Sl!t;uinl4l:-lllm. 
Sr. juiz municipnl.-0 promotor lJUblico desta 
eamarca abnixo nssignado, us.1ndo do direito qur~ 
Il1e ó concedido pela lei, vem pcranlo V. S. de
nunciar n Francisco Lopes do Souza, nntnra~ c 
morador deste município, com protlssiio de lavro
dor, pelo facto que passa 11 referir. No. dia ~ do 
mcz c anuo corl'ento. aclmndo-.fe o Citdttr. de lmlla 
commauda 11do uma {orca que porortfcm do delegado· 
de policiá l'Siava postCÚitt "" elllrada•Jtsla cidiJJr 
pam 1i1i'o deixar t'lllrar '[ltS&otJ, alguma ll1'11uzd_« ; 
ahi (lnssava o denuueindo, e n:t occasiiio cm c(UC 
11 mesma força o revistava Jlara verifillbr si tr:t· 
zia ou niio armas prohibid:•s;o dcnnncindo al!:li· 
xou-.se c apontando (1:11'11 a c:~uda de seu animal 
di.ssc-rovJslcm t;un!Jcm ist:>.Orll,como o dcnun· 
dado com t.1l t•rucedimcnlo tomou-se cl"imino.so, 
cm vista da dbi•osi~:iio tlo :srt. 2:l6lf~. • do coll•go 
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criminal, c para que neste caso seja punido com 
o médio das penas . declaradas no art. 237 § 2. o 
com referencia ao.art. 238 do dito codigo, por ter 
concorrido a circumstancia aggravante do art. :lG 
§ 6.. • do-mesmo cGdigo; o mesmo promotor vem 
d:lr a presente denuncia, oJTereeendo ·parn teste

·munhas JoSé.Joaquim de ?tlattos, Manoel Antonio 
Teixeira, João Mnnoel da Silva, lzains ?tiarins 
Teixcirn e Antonio Gonçalves da Paixiio.-Pedc a 
V. S. que recebida e autondn, proceda-se aos 
mais termos da forma~ão da cUlpa, na tórma da 
lei .-E. R. l\I.-A11to111o Rolim dt: Oliveira Ayres. 
-.It:apctininga, 21 de Agosto :1878 •. 

linha, quc revistavam a iodoi os passngeiros que 
rlirigiam·se á eidnde so%1 o pretexto de virem 
com armas prohibidas I -

?tias essa revista razia-se tão sómente naquelles 
que se diziam· votantes conservadores, com o 
llm de amedrontnl·os pnrn não virem vot:tr 1 

Concluída esta iRlp~>rtante parte da comedia, 
que não prodLiziuo eiTeito desejado, porquanto 
os votantes conservndorcs sempre vier:am. man-
dnrnm os libcracs ao seu delegado Thcotonio José 
da Silva, o bnndarilhciro desta· tournda, que 
tr:ancnsse as portas Internes da. igrcjn'Illatriz, o 
que foi rcnlizndo pelo proprio delcgndo I 
· Trnncndns as portns Jatcraes, apresentou-se na 
matriz a torça de linha,. commandada pelo dito 
tenente, que postou guardas por toda a parte c 
principalmente á porta da· mntriz, . c sem ter a 
mesa rcl{uisitado.um tal npparato miliiDr, que não 
podia exiStir sem sua rcquisiçlío, como já foi de· 

O escrivão pnsse a ccrlidiio na fórma requerida. 
--IL1petililnga, U de Setembro de :1878.-Leite e 

,Oliveira. 

O parlidp co1uervador de Itapelinill(Ja ·ao pai::. clarado pelo aviso de G de Setembro de ·f.IV!S r 
O:; membros dn~mesn, . c 9uc formavam. a sua 

maioria~ virnm o propos1to firme cm que se 
achava o partido liber:al, armado com a rorçn pu· 
blicn de coagil-os c prntícar as maiores violencias ·
que haviam já annunciado,e de que deram prov:ts 
nas vesperas das eleições por meio das· ameaças 

O partido conservador de Itapetiningn, nÍlczàr. 
de ter cm seu favor a qunlificnçiío c· a maioria da 
mes.1, recuou deanta da !orça publica e retirou-se 
do pleito elcitornl, pnrn poupar o sacrificio de s:m
gue c mostrar ainda uma vez a sua prudcnein c 
moralidade, diiTeicntemente de seus adversarias. 
O presidente desta J>rovinci:~, não contente de j:i 

. haver nesta cidade uma Corta composta de-~1 
praças de policia,mandou mais ~O praças de tropa 
de linha commandadns por um tenente, tão sõ
mcnte para fazer eleiçllcs! 

e outras provocações. Resolveram· os dílos·mc
sarios nbandonar a mesa c retirar- se, c o partido 
conservador resolveu não pleitear semclhante· 
eleição, tfUe havia de ser feita á ponta de bnyo
neiDs, porque .só deste modo poderia o parhdo 
liberal vencei-o. · 

.A disposiç:io· tórminantc do art. :lOS da lei n. 
:.187 de i9 de Agosto de :l~G que prohibo • no 
dia c no Jogar da· eleição os arrnmnmcntos 'de 
tropn e •ln.,lqucr c,utra ostentaÇiiO de forl'a mili
tar : • o runila o disJ>9sto no aviso de !í. Ílc .?tl:~io 
de :l81J8, que p·rohibe destacamentos no Jogar da 
cleiçlío, foram disposições csquccidns por S. Ex. 
que capricha em enlear cada vez mais nos pés·os· 
lJrios desta _província de S. Paulo I 

Nas prox•midadcs;da elciçlio que linha de rca
liwr-sc no dia 5 do ~orrente,S. Ex. demittc, re
movendo para a. comarca da Frnnca, o honrndo 
promotor publico desta comarca, bacharel Beli
sario Francisco C:~ldas, sómente por ser conser
vador I E S. Ex. nómein para substituir o re
movido ao tenente .Antonio Rolim i/e OlifJeira 
Ayres, tUbo do chefe libernl Ilygino José· Rolim 
do Oliveira .I I 

Retirou-se, c vem por esto meio protestar pc
rnnte o tribunal da opinião. publica pelos des-. 
mandos da policia. autorizada pclo presidente 
dcstn infeliz p•ovincia de. S. Paulo, que mandou 
uma torça de linha parn coagil-o, obrigando·cj n 
rctíf.u.·-sc das urnas, sob pena de· uma luta do 
sangue cm prejuízo do pol)re e perse:;nido povo! 
Retirou-se o partido conservador cbe•o de a-Iorin 
e convencido dos seus direitos c da sua !or9:1, 
como convencido lambem dn. fraqueza do partido 
liberal, .porque é rrnco o partido qne para vencer 
as eleições tranca as portas da igreja e ccrca-n 
de uma força de linha, sem requisição algumn' 
.d~ mesa e com o fim tão sómentc de violencia c 

Quanta moralidade•! I 
Nomeado o novo promotor, eis que chegn a 

força de linh'l que veiu á disposição do delegado 
de policia pnra as tropelias que temos de narrar 

O delegado de policia, Fr11ncisco Soares de Que i: 
roz Junior,e o seu :l. o supplente, Theotonio José 
da. Silvn, portugucz, percorreram dias antes' da 
eleiç:'io todos os bairros, acompanha.dos de solda
dos e com a competente corneta, amedrontando 
os votantes conservadores, nmeaçando-os com 
prislio e outros·despropositos, para que não vies
sem votnr ou votaSsem com o partido liberal 1 

O desprestigio dessas autoridades, o destructe 
a que se prestar:a!U ~os bairros por onde nndaram, 
cx1ge, por sua dJgnJdade, que pe~m n sua· dc
miss;io ou que o chefe do poli c• a I h'as du· por 
bem dos· interesses da. causn publica I Mas .isso 
Jtiio h~stou : no dia 4.. <lu corrente, vcspera da 
cloiçiio, toram todas as estradas c pontes proxi
mas ú cidudc trnncadas por soldados da forç.1 de 

coacção 1 , . . • 
Os abaixo assignados, membros do partido 

conservador desta cidade, conscios dos seus di
reitos c rcpellidos das urnas ·pela força publica, 
la'vram o presente protesto, afim de que o paiz · 
tome not.1 i:lcsses ractos,que só servem para dcs
moralisar as nossas instituições e derrocar o 
throno augusto de Sua Magestade o Imperador. 

. Itapetininga, 7 de Ãgostó de !878.-Fernnndo 
Antonio de lllello.-Joaquím Leonel Fcrrcira.
Joaquim· Floriano da Silva Arnobio . ....;.Fr:mcisco 
Geraldo Xavier.- José Nunes Vieira.-Manoel 
José Vieira .da Fonseca.- João Monteiro de Car
vnlho. ::-- .Wão de Arruda Leite Olíveirn. - Vi
cento José Vieira.-Francisco de Snlles Bueno. 
José Marciano da Costa Araujo.- Eugenio Leo
nel Ferreira.- Joaquim Monteiro de Cllrvalho. 
Dento Nunes Vieira.- José de Abreu Almeida. 
?tlanoel A1Tonso Pereira Chaves. - Manoel Car
doso.- Ccsario Leonel Ferreira.- Samuel Cv
priano de Olivcirn.-José Leme de Moraes Bri
sola.-~larinnno José ele Oliveira Fróes.-Rufino 
Leme Brisola.-Dacbarel Belísario FranciscoCal
das.(Correio P1mlista1JO deU de Ago~to de i8i8.) 
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Na11i{e~to do partido conservador ao p11blico. 

Depois do anormal acontecimento de S do J:t
neiro, que geralmente ~orprcndeu o nosso paiz, 
g:rruntindo até então no sou governo, rc1rresen
tado pelos primeiros estadistas d:r nação, ainda 
os homcn~ da ordem, os que têm fé nas nossas 
instituições, 110 regímen representativo no nr:rzil, 

-esporavam que os homens, hoje no poder, e que 
outr'ora na opposiçiio tanto fallavam cm violen
cias c cm b:~youeras, por um resto de a mi) r· lÍ!>. 
Jibcrd:tdes e :ros·dircitos do cidadiio, procurarbm 
ao menos salvar as app:~rencins, c proce!lcri:un 
de modo a fnzer· crer CJUe .realmente f:rllavam o 
queixavam-se do ,:;-ovet·no, C{UO, para :r felicidade 
dn naçiio, existiu nlé a rcfo•r1dn dnta do 5 do Ja
nciro; mas infelizmente ac:rbam de mostmr que 
niío podem govcrnnr scniio apoiados • pela l!Ua 
nwior·ia, • nas h:tyonetas c nas violencias de tod:t 
11 c:rsta : n mnis violenta reacção p:•rlin do go· 
verno c do chore de polici:~ da provi ncia ; do· 
millindo-sc 11 Iodas as autoridad~s, inclusivo por 
ultimo o promotor da comarca. o que importa a 
sua rcmot;iio parn a comarcn da Pranc:r, o Dr. 
Belisario l~l'llncisco Caldas, nas VCSiler:•s da elci· 
ç:io; mandou-se l'efor~ar o dest.1carnonto que j;í 
existia ncst.1 cidade. éheg:mdo aqui no dia :2!1 do 
mcz pa~sado uma Cort:a de primeira linha de 
~o 11r:rças, com mandada por um tenente lambem 
de linha; cntiio llcou esta parillca cidade como 
tomada do assalto; er:r, c mnda é, uma praça de 
armas, timdo por delegado um portngucz, .l1a 

· pouco naturalisado, e n:r altura de servir a todos 
os planos, que todos tinlwm po1· llrn aniquilar 
o grande pat·ti•lo conscn•ador : prisõcs illegaos 
foram ordenadas e lev:~das a ciTei to; mais de um 
cid:ttliio foi ;i cnxovi11 por snpposta dcso!Jcdicncia, 
n:io só nesl.1 cidade, corno na fregnczia do Espí
rito-Santo, :rté que nas proximidades do dia da 
clciçiio dons dclc!io!dos e o subdelegado invmli· 
ram os b:~irros, acomp:~nhados de ordenan!,'aS c 
prao;as. 

que os Jiberacs passeavam armados : uma pessoa 
da casa do ncvm. Jcsuino Prestes foi cspanc:rda n 
rene cm uma run publica pelos soldados de linha ; 
não se s:JIJC sob que pretexto,. pois nem · armada 
est.wa, c cruando procur11va escnp11r. ;i violcncia 
mais cncm·niçados ficavam os soldados; não foi 

1 tudo : no di11 :; da eleição foram as portas c ja· 
ncllas da igrcj:J Cochadas a pregos, e publica
mente dizia a gente do governo (que Cclizmcnto 
niio é a maioria deste povo) que os votantes con
servadores não tcrinm ingresso no templo1 c com 
cfTeilo comparecendo o presidente c os mcsarios 
dn eleição ás !O horas, cncontrnram. todn~ as 
portas fechadas, conllrm:mdo-sc deste modo o 
plnno da gente official,' pelo 'lue rclirnram-sc. 

Tiío sómentc n portn princrpal foi nbcrta qunsi 
ás 11 horas, cntr:mclo então debaixo· de fórma a 
for1·n de linlw a dons de fundo, c cm ordem bel· 
Jica·, com o seu commandautc ;i Crente. 

Fin11lmcnte, ainda mais um flicto serve para 
mostrar de cru:mto são Cllpazes os homens que 
nctualmcntc :rqui collocou o actual go\·crno, ar· 
mados da força publica: rclirnndo-se os membros 
da mcsn cm maioria, cm poder c gnardn do prl!· 
sidcntc ficnram o~ livros c papeis da eleição nté 
sol u~ão do governo; mas estes homens, escorados 
pela 'rorç.1, :ís 3 horas da tarde invadiram com 
os soldm.los de linha, com o delegado e com mais 
de cem pessoas, a casa do honrado cidadiio tenente 
João llontciro de Carvalho, a pretexto de oh terem 
do presidente da mcs.'l parochial, o não menos 
hom·:rdo cidadão João de Arruda Leite de Oliveira, 
que alli se achav:r, o li\'ro d:t act.'l da Corm:trão 
d:J mesma IIIC$a, e :i viva Corç.'l, e sob uma 'tal 
co:tcção, esse illustrc cidadiio, para niiovar, talvez, 
corrct· o sangue do cidadãos inermes, mandou 
entrcg:rr esse livro, const.1ndo que cm seguida 
foram C:rzer no templo, por clles tomado, um si
mul:tcro de eleição toda omcial, cumprindo no
t:u·-so que para esta ultima violenci:t cercaram a 
casa o fundos, não tondo-so d:rdo um sario desas· 
trc porque um ou outro individuo mais honesto 
dcs.;e grupo de desordeiros impediu com risco 
até de sua \'id:r, o no meio de bayonotas. 

A hom~ns sem empreg-o se deu soldados para 
atlca:rr os votantes pelos h:tirros; a importante 
frcguczia do Espirito·S:rnlo d:t Bon-Vist.'l, onde 
incontestavelmente os conservadores luzem a 
m:rioria do povo, foi vlsitml:t pelos dclogadGS o 
supplentos, todos cm exercício, o complclllmente 
varcjadn ; ali i foz·so a maior pressão cm nome do 
governo; diversas pessoas (scmprc votant~s) 
toram presas sob divcr~os pretextos, c tudo Se 
g:trantr:r a CJnem promettessc votar com os libo· 
racs c com o governo ; cm todos os outros bairros 
igual plano ~c cxccut!lu, até que na formarjio da 
mcs:r 11arochwl, uo dm :2 do correntc, Hi praç:~s 
do linh11 com o seu tenente commandantc, inva· 
dirnm com um dos deleg-ados o tempiiJ, armados 
cm t·cdor da mesa que se constituiu no sentido 
conservador, devido ;i prudcncia das possons cs
colhidns do JlOVO que, pela primeira vez, pre
senciar:rm o facto de ser rodeada a JncS:J de força 
public:rl 

Os pl:tnos c :1s violenci:~s· cnt:io redohrm·am-se: 
no dia ~ a cidade esteve cm um cst.'ldo nunra 
visto do alarma; as cinco pontes d:Js entradas 
est:o_yam ::unrd:~dns p:•J:t furça do govcmo; os ci· 
d:rdaos votantes conservadores for·am rcvist:rdo~, 
c um dellcs preso, só porquc o Ilibo do delegado 
supplcute deu esse vot:rntc da casa do coronel 
Leonel, sendet solto por ltabcas-coJ')JIIS, ao passo 

Assim expostos os C:rctos, n maiori:r da mesa 
tomou o CXI>cdicntc do não arriscar-se a soiTrcr, 
e a ser violcntad:r, vendo tomndo o lo:::rr d:J 
clciç;io JH:Ia força publica contra a termin:tnto 
disposíçioo da lei eleitoral de !!O de Outubro de 
18i5, art. !!. 0 , § 8. 0 , ns. ~ o 105, § !!.", n. ~. das 
instituiçõo~ regulamentares de :1~ de Janeiro de 
:18iti, que incum!Je aos presidentes das mesas pa
rochiacs- manter a ordem dentro da igreja, 
onde. nem uma autotidade J><idc intervir, so!J 
qualc1ucr pretexto, sem requisição sun fcitn 11or 
cscripto- determinando tmnbem o nrt. 108 da 
lei de19 do A"osto de !8~6, ainda cm vigor, que 
-são prohi!Ji:los arrumamentos de tropa o gual
qnor outra ostentarão de rorçn milit.'lr no !Ira da 
eleição primaria, a uma distnncia menor de uma 
legu:t da mesma eleição, achando-se de accôrdo 
COQl esta drsposiç.iío o aviso do ruinisterio do Im· 
pcrio do ~ de .Maio de 18\8, que declarou que
no dia em <JUe se tem dc proceder ao acto da 
elciç:io primaria não podem haver paradas, nem 
podem exrslir destacamentos, c então resolveu 
destes factos dar pat·tc ao governo, dcchmmdo 
julg:rr-sc :t maioria da mesa, c :rssim õ povo, cm 
sua gr;mde m:riori:t impossibilitado de cxot·cer 
o seu direito mais sagrado, qual o de votar nos 
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CJdadlios que tlim de eleger os deputados c sena- a exercer as funcçõcs dos mesarios, não con
dorcs por esta província. sP.ntindo c1uc P.ntrassc na igreja para votar chla· 

Os signatarios deste manifesto, conscios do dãos qualillcados votantes que acudiam a cha· 
que os solfrímentos c as violoncias feitas aos seus m:ula, .sempre cjuc reconheciam que lbo eram 
direitos não serão ouvidos pc(o actilal governo, contrarJOs. . 
entenderam, entretanto, que deviam Cazcr csw Entretanto, Exm. Sr., que o votante que en
exposição ao paiz, o aos seus amigos dar as razões trava acudindu a chamada não introduzia immc· 
iJUC actuaram para gue não pudessem concorrer diatamento as suas. ccdulas nil urna, sendo cllas 
as urnas mais ile qmnhcntos cidadãos que, a dcs· antes examinadas llCios mcsarios, dando-se assim 
peito de todas as ameaças, perseguições c prisões tempo sufllcicntc para que cjualqucr cidadão · 
nunca vistas, :.qui vieram, mas que, não desc- aprj!sentasse reclamação sobre o votante, afim do 
jando vtir correr o snnguo de seus irmãos, talvez . que averiguado o Cacto, fosse ou não admittido 
inutilmente, -esperam que ha de chegar o tempo a ,·otar, ou se tomasse cm separado tal votação. 
de vindicarem os seus direitos c mostrar do que Nenhuma rcclamação.appareccu, mas o Sr. de· 
lado cst:i a moralidade, si do lado dac1uclles que legado se oppunha c não consentia que entrasse 
só imperam pela força brutn das bayonetas, e o votante, cujo voto entendia-lhe ser contrnrio." 
11elo arbítrio, ou si do lado daquellcs c1uc, cm Em um tumulto que se formou por uma dP.st:Js 
todos os tempos. bem tem sn!Jido manter a ordem i occasiões, o presidente da mesa pediu uma au
publica c o respeito :i lei neste aben~oado sólo dicncia do Sr. clcleg:ulo, a vlir s1 conseguia que 
brazilciro. a elciçlio se.. fizesse pacificamente, sem violação 

Cidade de It.1pctininga, 6 de Agosto de :1.878. dn lei c do direito do cidadão votant~; mas o 
-Joac1uim Leonel Ferreira, Fernando Antonio Sr. delegado rc,!!pondeu com ~.~!do .o cyms~o. que 
de Mcllo, João de Arruda Leite o Oliveira, José uma !ez que nao_ foram q~a!Jilcados mullos .ra-
1\farciano d:1 Costa Araujo, Cesario Leonel For· z~n~c1ros, cllc ,nao consc!lt1r1! que votassem m • 
rcira, .Manocl Cardoso, José Nunes Vieira, l\I:t· diVIduos CJUC ~!lc P.ntendJa nu,o dover:em votar, 
nocl José Vieira da Fonseca Vicente Josó Yicira, embora dcllmtJvamcntc quahficados c convo-
Francisco Geraldo Xavier, • Joaquim Floriano da cad.os ! 1 • 
Silva Arnobio Eu"cnio Leonel Fe1·reira João ÇOm ta procedimento do Sr. delegado, os 
Monteiro de Ca~valhÔ, Francisco de S:~lles BuciW, ammos se exa.ltaram, o nã~ tardou que se rom
Dcnto Nunes Vieira, Jo:~cjuim lllontciro de Car· pcs~e cm motul! com caracter assustador, o que 
valho, José de Abreu Almeida, :\lanoel Affonr.o obrigou o prcsld~ntc ,a sng~cnder os trabalbos 
I•creira ·chaves, Samuel Cyprínno de Oliveira, por uma hora, :t 'tir SI os ammos se acalmavam; 
José Lemo de .Mornos Drisola. l\larianno José de· mas peste tempo o povo se armou c a mesa pro
OHvcira Frúcs, Dach:trcl Dclisario FJ'nncisco segu•~ ~m seus trabalhos ~sob prol!lessa do 
Caldas Rufino Leme Drisola ·Sr. ~cle..,:~do, que nao cumpr1u, c contmuou na 

• • prat1ca do mesmo procedimento. 
(Correio Paulista1w.do !3 de Agosto de !878.) Era impossível •r mais longe, c o povo exas-

XXXV 
perado levantou no,·o motim, indo desta vez a 
vi:~s eTc facto, quo produziu conseqnencias des-
astros:~s. · 

Houve muitos tiros, facadas, csp:~deíradas o 
ca.:otadas, resultando a morte de um immo

Oflicio dirigido ao presidente da provi11cia pela diatamentc , {alleccndo outros lioje; ficando 
nll!sa·parocliial Jo Rio Vtrcle. muitos mortalmente !cridos1 muitos gravemente 

COLLEGIO DA FAXINA 

ma VERDE.- Pelo seguinte officio dirigido 
:í prcsidencia llela mesa parochial, ter-se-lia co
nhecimento das scenas desoladoras que se deram 
por occasião do pleito eleitoral. 

Illm. e Exm. Sr.~s abaixo assignac!os,prcsi• 
dente c mcsnrios da asscmbléa p:arochial, levam 
ao conhecimento.dc V.Ex. os lamentaveis Cactos 
occorridos hontem nesta villn no p:tteo da igreja 
matriz, por occasião de se fazer a primeira cha· 
mnda dos cidadãos dcllnitiv:•mente. qualillcados 
votantes c convocados p~ra elegerem os sete elei
tores geracs,c os sete cspeciacs que devia dar esta. 
parochia. 

lia muitos dias que o delegado de policia, 2.0 

supplcnte em cxercicio, Lourenço Corrêa de 
l\foraes, propalava que havia do ganhar as clci
!;Ões, lnn'=nndo mão de toda a violencia que jul
~assc precisa, embora n~o ti\"essc probabilidade 
do triumpho,em visl<l da qualificação ultimamente 
fcillt cm 1876, por ser a que devi:•. seg-undo a 
lei, sei-vil· para as clei\ões do corrente :mno,- n:~ 
qu3l o p:.rtido do Sr. uclegado poderia, quando 
muito, clt>gcr o terço. 

Com clfeito, post:mdo o dcleg:.do :i porta da 
igreja um grupo de homens armados arrogava-se 

o outros levemente. · 
Entre os mortos se conta o mesnrio Antonio 

dos Santos Veiga, 3.• supplentc do juiz mu
nicipal ; entre os mortalmente fendos Josú 
Francisco Ribeiro da Veiga. presidente da ca
mara municipal, entre os gravemente feridos o 
~r. delegado Lourenço de l\loraes. c entre os 
levemente !cridos o subdelegado do policia 1oa
q~im Uodrigues de Mendonça. • 

Entre os mortos c !cridos até hoje descobertos 
cont:un-se mnis de vinte, c consta que têm appa
rccido animaes ensilhados sem os cavallctros, 
de sorte que ainda não cst:i conhecido ao certo o 
numero de mortos c feridos. • · . 

Os Srs. dcleg:ados de policia, Francisco Fer
reira de Assis, hontcm, c hoje Firmino Jo~é 
Fcrrcirn, c o ~UJ,llllontc do su!Jdclegado Antonio 
Gonçalves de Ohvcirn desde hontcm procedem a 
COrJlO do deliCIO. . 
;·:.Hoje, for.~m os abai:s:o assignndos informadós 
por J•essoas tldedígnas de que havia plano con • 
.:crtndo de se obrigar por violcncia aos mesarios 
continunr na cleíçiío, caso a quizesscm sus
pender! 

E tudo isto, Exm. Sr., v.ratic:~do cm nome de 
um go\"crno composto de hbcracs o republicanos I 

l 
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E' IJUC ba liberaes,qu:~ndo na opposição, que são 
vcrd:~dciros dcspotas q u:mdo no tJOdcr. 

1\landcm os JIOdercs competentes svndicar dos 
factos com todo o critcrio e imparcialidade, ou-

n.• Q1wl a hora cm quo foi installnd~ a mc::a 
parochial, c quacs for:~m os cidadãos IJUC a com- . 
puzcratn, cm fali:! dos logiumos membros convo-

- çam as pessoas insuspci!:Js, c vcrillcar-se-lm que 
da parle dos mesa rios houve toda n prudencia c 
circumspccção c fiel observancia da lei ; c que 
toda a provocarão ·partiu do Sr. delegado de po
lici:~, unico rcsponsavcl mornl o legal de tantas 
c tão lamcn!:lvcis dcsgraras. . 

Os adversarias politicos do Sr. delegado pro
tcs!:lram c ~inda protcs!:lm se conscrvnr nos li
mites da prudcncm e moderação, não partindo 
desun parte a menor provocacão; mas estão re
solvidos a susten!:lr o seu direito á cu,;!:! de lodos 
os riscos c s:~crillcios. 

Em Ines cir·cumstancíns niio será possi\•el 
fnzer-so a eleiçiio nesta parocllia sem que a mesa 
eleitoral seja auxiliada pela força public:r, es
tando es!:J :r disposição .do autor!datle ~uperi1!r 
:ro delegado; ao contrariO o conllrcto scra rnevr
l:lvel c ns -tcsgrnças sobrCJlUjar:io ÍICJUCJJas que 
já lamentamos. . . 

Não sendo possível contill1lar nos trnbalhos da 
cleil•iio pelos motivos expostos, os abaixo assig
nadós julgam cumprir o seu dever, levando as 
occurrenci:~s que s.~ deram :10 conhecimento de 
V. Ex.,-cJue ordenar:í o c1ue for justo, de modo 
que o triumpho ell!itoral seja umn ver.Jadc, a 
lei obscrvndn e o direito do cid:ulão m:m!ido e 
rcspeita'do. 

Deus guarrle a V. Ex.- Rio Verde, G de 
Agosto de 1878.-IIIm. c Exm. Sr. Dr. Jor.o 
U:rptisr.., Pereira, dignissimo presidente da pro· 
vincia .-JoatJI'iln Ma11oel l'tdro::o c/.e Oliveira, 
)rresidcntc.-José Alces Nulo de Ca.tlil!lo, secrc
l:lrio.-Francisco Pereira Garcia. -J01io Garcia 
Pereim Lima. · ·• 

(Correio Pa11lislallo de 13 de Agosto de f878.) 

XXXVI 

COLLF.GIO DO nrO•NOVO 

Allestado do prirneil·o jlli: de pa:: da paroclua do 
Rto-NoiJo. 

111m. Sr. juiz de paz.-Diz Antonio deOii
vdra Lima llachado, morador desta villa do JUo 
Novo, o vo!:Jnle da Jl:lrochin da mesma vilhr, 
11ue a bem do ·seu direito precisa CJUC V. S., na 
11Ua1idado de juiz de paz . mais votado, se digne 
a!tcs!llr o seguinte, de modo que faça fé: 

1.• gm que dia foi violen!llda, ou abcrL1 sem 
sr. r jrur meio de chave, a igreja mn triz dos!:! 
vill:~, para nhi ins!:Jllnrcm-se as forc;as que 
deviam comprimir o voto eleitoral no dia 5 de 
AgostiJ corrente 't 

2. • Qual o numero presumível do forr.a que 
in,·:1diu a igreja, tornando-se ella cm qunÍ'tcl de 
Jl:tisnnos nrmados, que receberam grandes mu
uir~oes do cartuchnme, dispostos a veilar o in
gresso ao juiz de _paz m:~is votado e clcitor:ls 
convocado,;'! 

:J.o Si a policia obstou com armas n reunião da 
mcs:r eleitoral, empregando a força, tendo sido 
rcpc!Jillo:; os cleitortJs convocados? 

4.0 Si foram violentamente pre~s r,s l'll.'itores 
dn parochia IJUC :rcudirmn a seu dever? 

callos c. cxpcllidos p~la for~:~ brutal ? . . 
G.• S1 houve c foi pratrcada a mais cruel o 

arroz violcncia contra o partido conservador, 
que devia organizar a mesa eleitoral? 

7." Si V. S. soiTrcu ou não violc.ncias, C{Ue o 
levaram a nCCJUiescer, n praticar, ou a sanccronnr 
actos nullos c illegaes unicamente por se ver 

·coagido, cm presença de inauditos aucntados 
contra a liberdade publica c individual! 

8.• l'orquc deixou o pnrtido conservador de 
concorrer :1:; urnas'! · 

!J.• Si Coram eommc!tidas violcncias atroze!: 
dur:mtc o pleito clcilor:JI, c quaes fornm '! . 

10. Qual o numero das praças dcstacadns nesta 
\'illn. c como tJrOCI:dcu o destaenrncnto, J!CS~i.ls 
dias'! Assim, E. 11. 1\I. - A11l011io de OltVCII'a 
l.ima .i.lfacllado. -Hio Novo, H, de Agosto do 
1878. 

Deferindo a petição rctro, t.m!Jo de aucstar o 
se,R"ninto, de conformidade com os _pontos ~X!· 
gidos nn mesma, o que Caço na qualrdadc de J U!Z 
de rwz mais votado, c que convocou a mcs.1 clcr
toral para ns eleições a que se dcvin proceder no 
dia :; de Agosto cora·entc do 1878. Assim o passo 
n C:rzcr: 

1.• No dia 30 do Julho do corrente nnno foi 
a!Jer!:l a portn dn igreja, sem chavr., visto que 
cst:t se ach:lVa cm casa do presidente da r.amara 
municipnl José Pereira da Si!Ta, c niiQ fora firo
curada, nem alli ntJm cm ontr:t quniiJner Joaa·te. 
E', portanto, certo que foi violentada 11 porta d:r 
igreJII para ahi entrarem ; ignoro, pi>r•1m, quem 
tenha sido o autor desse attcnt:ulo; mns é !:lm· 
bem cea·to IJHC nesse- mesmo dia .Coram nl•>jmlos 
no corpo da igreja muitos pais.1nos armados, c 
peraoaneceram, Çom o .fim de se npodcrap.;r~ da 
rgroja para o plcrto elcrtoral, c, segundo drzmm 
outro~. porque não tinham quartel. E' facto no
torio que tudo isto tinha por fim comprimir o 
voto eleitoral no dia cm que se devia organi1.ar a 
mesa, isto é, no dia ~ de Agosto, como prepara
tivo para o dia 5 do referido mez. 

Ao !!. o E' certo quc.no dia 2 tomaram conta da 
igreja mais ou m1mos quarcn!:J )oessoas, engros
s3ndo-sc esse numero até o de cento c cincocnt.'l · 
paisanos nrmados de bacamarte, garruchas, Caem•, 
cacetes c alguns dellcs com rt•únns c b:~yonct.'ls; 
tendo precedido a isso a distribui,iio dtJ cartuchos 
embalados, como const.'l pela voz publica. N:io 
vedaram a entrada do juiz do paz mais vol..'ldo ; 
mas tendo cilc convocndo por edi!:Jcs os clei:orcs 
c immcdiatos que deviam compor a mc~a, e 
entrando na igreja, achou-se sem os clcrtorcs 
convocados, porque estes qu:mdo compareceram 
foram repcllidos pelo subllcle~ado Jo;io Dias na
ptis!:J c dele,R"ndo Alfredo Gnlv;ro ; sendo e Iles-o 
major Francisco Thcobnldo do llello, Jos6 Pinto 
de Andr2de Mcllo, Rodrigo Antonio 11.1 l\(ciJo, 
José J>creirn dn Silva, Francisco l'e•·cirn de Souza, 
nlferes l\[nnocl Ma•·cellino dll Souz:~ Frnnco c 
outros membros do psrtido conservador. NeNlc 
acto foi violent:~do o eleitor José Pinto dtJ An
drade lllcllo, que se viu rodc:ulo de Layonol<~s, 
A"arruclws o pontas do f<~c:rs, que estanun tu
canelo o s••u 11ci1o · tudo isto dtJhaixo dos insultos 
de- retira-to~ c:uÍalh:.-c outra>' m:~is I•rovot·a
!:ÕCs de que niio me posso r·ccord:tr. 
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Ao 3. o A policia obstou com torça de arrniiS 
a reunião da mesa eleitoral, corno Já ficou ex
plicado. 

Ao ~-·Foram violent.1rnente presos José Pinto 
de Andrade Helio, Sabino Pereira de Mello e 
Candido José dos Santos. 

Ao S. • A hora em que se installou a mesa Coi 
eom certeza- 8 horas da m:mhii- muito antes 
que se désse o sii."Dal no sino para a escola p11, 
l)licn, que é :is 9 horas; sendo, portanto, orga. 
nizada 11 mesa muito nntes da hora legal. Ne~sa 

· occnsiiio, ficnndo perturbndo c atlerrado pela· 
parcila!idade governisra, vendo crne niio podiam 
entrar na igrejll os •·leitores convoCildos, e não 
tendo a •ruem consultar parll SCI!Urar a ordem, 
formei a mesa com pcs,·o11s estranb:rs, convoe3das 
a bello prazer do Dr. José Francisco de Paula 
Eduardo, que se acbav:~ a serviço da facção go. 
vernist.1 ; isto se111 CJUe houvesse voL1çiio nlguma, 
desi.:rnando os mesmos, que se achavam pre
sentes, pr•ra presidir a mesa, o juiz mnnícip:~l. 
Munoel L:•opoldo de Olh·cira Lopo,;. 

Ao 6. • H ou v e e foi pr:~tic:~da atroz \'iolencía 
contra o "partido cons••rvador, afim di! que não 
concorresse ~s urnas. Prisões, ame:tçM, notifi
caçlíf's, toram pratieadas para os afugentar d:J 
eleição. 

Ao 7. • Não soll"reu víolencia o juiz de paz mais 
votado, mns limitou-se pelo terror que lhe in
cutiram a asshrnar a acta que lhe :.pr~entou o 
Dr. José Francisco de P:~ula Eduardo, a serviço 
da facção go\·ernista. ll!'noro ~s pontos de nulh· 
dado que (esullam de ler asSig'nlldO OS reitOS do 
processo eleitor11l, mas :Jssevcro que foi illn· 
queada a minha bo:1 Cé, contra· o que ora JlrCI· 
testo. ' 

Segundo o documt?nto VII( do mesmo doutor 
(e o parecer impresso da eamara dos deputados) 
na sua exposição p~g. :15, aquelles documentos 
referem-se ;i coinpt!tencia do f..• juiz de paz da 
parochin para presidir interinamente a eleição. 

N. 3!t. Justillcaçiio feita pelo coronel Joaquim 
de Oliveira Lima c Antonio Fructuoso ela Hocb:1 
SC'bre os acontecimentos da respectiva elciçã'o 
prirn:~ria, julgada por sentenra e citados os 
membros da outrn mesa, que fnncdonara na 
matriz. 

N. 4.0. Autua~iío dt: uma Jh!liçiio do :1.• juiz 
de paz de Lençócs c de alguns eleitores !Obre as 
violeocins prnticad~s pelo delc)lado de policia 
Silvestre Cr~rrcia de l!oraes Dueno. 

N . .U. Officio do jt:iz municipal de Len~óe:; 
Antonic. Jo~é da Rocha, autorizando o :1.• juiz 
de paz a reunit· os eleitores immediatos p:ara a 
elcu;iío da mesa, em vi~ ta do cerco e r ornada da 
matriz ·pelo delegado de policia o seus sec· 
tarios. _ . 

N. ~~. Certidão extrnbida na Sl'cretaria da· 
pr••Yíneia d11s eleJÇÕe~ da parochin de Lcncócs 
Ccitns nn m:~trlz (li~raes). • 

N. ~3. Certi.:iio cxtJ"ahida do livro da qu:~lifl
cnção em que se mostra que lUiguel Augusto 
Rodrigues de Aluu:1da, mcsario d:1 J•recellonte 
eleição, não é elegh•cl. 

N. 4~. Cortidüo pnssada pelos escrh•iics do 
Coro criminal,. em IJUO se mostra rruc Joaquhn 
lloreira llacl111do de OJh·eim c Dclllno Alcx:~n
driuo do Oliveira lf~chado não siio criminosos, 
e nem se acham co rói-dos culp:•dos. 

Ao ·8." O partido conservador deixou d~ con
correr :is urnas, cedendo :is violencias da torçn 
!lrmad:l ; si procedesse de outra fórma coneor· 
reria p:~ra o sacrificio de muitas vidas, e como 
este r~utido é o da ordem, deixou o Cllmpo livre 
;í for~:~ que se ostentnva. 

Ao 9. 0 Eslá respondido. _ 
Ao iO.• As praças qu•! form:wnm o destacn

camento policiõll, e tJUc fizeram exerricio de fOI!O 
muito tempo antes da clei~lio, um mez mais ou 
menos. eram do dest:~camcnto local ·elevado n 
dezescis, c mais oito vindas de Dotueatú para o 
pleito eleitoral·. O desracamento procedeu.bem ; 
fez os seus exercícios pela mimhã c á tarde, dis
parando os tiro:; de l"cúna que t•epcrcuti:~m a 
grande dist:~nci:J. E' o que devo atreslnr cm fé 
do c:~r:ro que exerço; o que por me ser pedido 
faço sob juramento. 

N. ~- omcio do :1. 0 juiz de paz do Lcnróes 
Antonio Fructuoso da Rochn, dirigido ao juiz de 
dJrcito da comarca, eu1 ~ do Agosto, r•·lat:~ndo os 
tactos occorridos à :!, c pedindo pro\'idl"ncias, c 
autorizuç.io .parn a mesn parochial runccionar cm 
c11s:• p:~rticular, com a J"Ospost:t do mesmo ma
gi~trado. 

N. '•6. Attcsrado do Dr. juiz municipal sobre 
os aconlecimentos cleitoracs de Lençóes desde o 
dia :! de Ag-osto :1 7. . · 

N. 47. outra respost:~ do Dr. juiz de direito da 
com:.rca ao t.• juiz de paz de Lcnçócs,li":JOquii
Jisando·O quanto :~os receios que tinha de s..-t· a 
eas:~, cm IJUC runceiouava, im;adida. 

Rio Novo, H de Agosto de 1878.-=Pedro ... 111-
tonio de Araujo, juiz de p:tz mais vot:~do. 

XXXVIIl 

CCLLEGIO DE LEJ.~ÇÓES 

ELEIÇÃO l'lllliAnt.\ • 

Documentos· otrerecidos ]Jelo C r. Joaõ Jle11des de 
.rilmeidtt sollre a eleiràn primaria da parochia de 
Nossa Seuhora da P1l'dalfe de ÚilfÓtS. 

RI>SUliO. 

:\s. 37 e 38. N~o foram presentes, posto que 
menl"iunatlos. 

17 • 

::oi. ~- I>rotesto dos n1cs.1rios d11 assemhléa p:~
rochial cooserY:Idor:~, dll 6 di! Agosto do !878, 
·:~presentado :í :~ssemiJJéa p~rochial da m:~triz, e 
por e.; ta repellid~. 

ELEIÇÃO SECUNDAIJIA. 

Documentos do Dr. Jaiio Mendes df Almeilfa. 

R2SL"ll0. 

X. 49. Attestado do i" juiz de paz de Lençóes, 
Antonio Fructuoso da Rocha, sobre os aconteci
mentos do pa•:o da e;unara municipal em 4 de 
Setembro de :11!78, quando o collcg10 foi runc· 
cionar. 

N. 50 . .Autoamento. e corpo de lleliclo nos 
11estroços da mêSil espedaçad:J c aind:~ no viio das 
janellas e portas d:1 c:~mara municipal. 

N. 5!. OIDcio dos eleitores do Lençóes CODl• 
munic:~ndo ao juiz de direito da comarca Dr. 
Joaquim Antonio do Amaral Gurgel o mo1lo o as 
circumstancias com que foram expcllidos do 
paço da camara municipal no din d:1 reuniiío do· 
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130 ANNAES DO SENADO. 

collcgio ; '' n dclihcrnção que tomarnm de rcu· 
nir·se em casa parlicular para funccionarcm, c 
pedindo gnr:mtias. . 

:~clwva invadidn, c como não consentisse o mesmo 
commandantc, deu-lhe o escriviio voz do preso, 
que lhe r••spondcu o mesmo que entregava, por 
ter mantlado do delegado de polici:~ em qual or
dcnnva que não deixasse entrar pessoa alguma, 
sem consentimento dellc delegado. 

N. :i:!. ncsposla do juiz de direito promet· 
tl!ndo ir ao collegio para C\'ilar pcrturbnç:io tla 
ordem. 

. N. ii3. Offlcio do presidente do collcgio da 
cleiçãu dn c:1marn dos deputados, :10 vigario da 
pnrochin :•vis:mdo-o para a solcmnidnd<! religiosa 
com n re~post:~ do mesmo, dizendo que j:i tinha. 
tido outro avi>o do colleg-io liberal, c_que assim 
se apl'escnt:l\·a nn mntriz :'1s 9 horas da m:mhii. 

N. m. Ccrtidiío da cnmara municipnl acorcn 
de Salvinio :.\lendcs Carneiro, 2.• supplcnte do 
delcgndo de policin, c \'Cr~ador tla cam:.ra mu· 
nicipal rtuc rub1·icou o li-vro da eleição libernl de 
Lcnt;óes, c outros. 

Neste acto agglomcrou-se os homens armados 
qucalli se ochnvom á roda do escrivão e de nós 
pcritos,e de armas cng:~tilhadns e apontadas a nós 
peritos c :10 cscriviio,dlziam que não consentiam 
.phosphoros e estrangeiros c nilorcsldentes na paro
chia, ncompanhondo a tudo isto pala\'ras omcnça· 
doras [lroferitlas por Cnctano Alberto de Campos 
:\lei! o c outros,como sej:~m o portugucz Francisco 
Tellcs do Nascimento c pessoas desconhecidas, á 
vista do lJUC retiromo-nos acompanbodos de nsso· 
bil)s, algnznrra c fóras_, e toque de corneta, c che· 
gando cm casa do Dr. Adolpho_, cm frente ú igrejo 
:linda acha\·a-sc o mcri!issimoj uiz prcscnciondo o 
facto nnrrado; expuzcr:rm·lhe o occorrido, e, por 

.sua ordem dirigrmlls á cas:~ de sua rcsidencia · 
para alli fnzc1·mos as no~sos dcclnraçõcs, e são 
estas declar:~çõcs que debaixo de juramento pres
todo tinlramosa fazer em bem da moralidade pu
blica, e de tudo se lavrou este termo, lJUC assigna 
o juiz com os peritos, e de tudo dou fé. Eu, Fran
cisco xa,·icr Dant..1s de Vnsconccllos, escrivão 
que este escrevi. - Joaquim Jlntonio de Almeida 
Bastos.- Francisco José de Oliveira Castro.
João José ti~Sou.:a.-Testcmunha, Candido Aloim 
da Palma.- Testemunho, Daoid Manoel Lapes. 

N. :;:;, O IDeio do I. • juiz de paz Antonio Fru
ctuoso d:• P.ocha de G de Setembro ao juiz de di
reito da cum:•rca ~obre a reunião do collc:;io para 
a clcir·ão c~pccinl cm casn particular, em vista 
dos acóntccimentos de ~de Setembro, c r•cdindo, 
como ;:ar:mtia, o comp:~rccimcnto do mesmo ma
gistrado, no collcgio. 

N. :;G. ltcsposta do juiz de direito, assegu
r:mdo o SL'U cump;rrecimcnto, n:1 mo•sma data. 

N. r;i. Certitliio dn c:unara municipnl de Len
çóes, declnr:mtlo que cm 2i d!! Xovembro do anno 

l•nss:rdo :aintln niio tinha che~:"ada á cnmnra o 
ino das cl!!içõcs feitas no par.o da camnr:l mu

nicipol pür p:~rtc do porlido liberal. 

DOCUliE~TO N. ã. '!' 

Vistol'ia 11a matri: {cita por tr~s peritos. 

Auto de Yistorin no igrcjn procedido o omcio'! 
do Dr. juiz municipol c de direito, consentindo 
fnzcr-~c n cleir;iio ncst:1 sal:~, e protí'sto que o 
juiz de 1wz presidente desta cltliç:ío e outros elei
tores fb:r!r:.m contra umo farça.clcitorol que pro
move na i~reja o dclcgodo de policia, :~comp3· 
nhatlo de criminosos c assalarmdos de outros 
município~. c mais documentos que se seguem : 

Dccl:rrn•;õcs dos peritos : 
Aos 2 di~s do mez de Agosto de !BiS, nesta Villa 

de Lenr;Ms c na cnsn d:1 residcncia do actual juiz 
municipal Dr. Antonio José da llochn, onde fui 
vindo cu escrivão do orphãos, abnixo assignado, 
serYindo no impedimento do rospecth·o escrivão, 
com os peritos Francisco José do Olivciro C:lstro, 
Jonquim Antonio de Almeido Bastos e Jo5o José de 
Souz:r, SL·ndo nhi pelos ditos peritos foi dito quc,em 
a confo;-midadc da intimação retro, tornm :i igreja 
acompanlwdos do cscriv5o que esta escreve, c 
antes de l:í tlistante 20 braças mais ou menos en
contramo,; com :!2 homens :~rmados, uns, de ca
cetes, outJ'Os de g:~rTuchas c outros de esp;ngnrda, 
que tlcscinm tla igreja, sendo nessa occasiiio cha· 
ronda a nossa :~ttenção pelo capitão lllorcira Jlarn 
um l:'rupo de homens armodos; cheg:mdo ahi na 
igreja c escrivão dirigiu-se ao commandante da 
força publica e particular que ahi se achava, em 
numero de :;o mais ou menos, c logo que ahi che· 
garam, tudos que se nchavnm nlli com as armas 
nas mãos para obstar :1 entrado de nós peritos 
abaixo as,;ignados, o que observou o rcfer1do es
crivão ao commandllnte tlo força que vinhn na 
qualidade do cscrh·ão com os peritos par-.1 pro-

. !~edercm ,auto de vistoria na igreja, si ell:~ se 

Communicarão do escrioão do juizo municipál. 
• so5re a oistoriu. . 

... 
Dlm. Sr.- Communico a V. S~ que o Dr. 

juiz municipal attcndcu :i petição de V. S., no 
crualnar•·n o facto do não poder formar a mesa 
clc1tóral desta villa,cm razão do se achar a igreja 
im·adida1 concede licença pnra estes trab:~lhos 
serem feitos na cas:~ da camara municip:~l, ante· 
cipando CSS3 licença, mandando publicar c am:xar 
cditacs parn o dito fim, como tudo consta ao dito 
despacho. 

Deus guardo a V. S.- Lençócs, 2 de Agosto 
de !878.- 111m. Sr. juiz de paz mais vot..1do, 
Antonio Fructuoso da Rocha.-0 escrivão, Fran-
cisco·Xaoier Dantas de Vascorlcell9s. ' · 

Illm. Sr.- Em vista do que dispõeoart. -i. 
§'§L" c 2.• do regulomento n. GO!J7 do !2 
de Janeiro de i876, é V. S. competente pora 
.designar o Jogar onde deve reunir a mesa da :~s
scm!Jléa parochial; pois, diz a lei citada daqucllas 
duas partes,si depois da publicnção docdit:~l hou
ver caso imprevisto que não :rdmittindo demora 
obste:rbsolutamcnte a reuniiio na matriz etc., si 
dur:mtc os trabalhos da junta sobrevier motivo 
de força mnior que obrigue a mudan~a do Jogar, 
etc., - O juiz de poz na primeira pa'rte, a junta 
na scgund:~, designorão o log:~r. Em vista do 
exposto, é V. S. competentemente habilitado 
para mudar o Jogar da reunião da mcsn,conformc 
for a circumstancia de força maior que occorrer. 

Portanto, far.i o mais justo e legal intento, c 
ossim fica respondido o officio que V. S. neste 
acto me dlrigiu.-Lcnçúcs, 2 de Agosto de i8i8. 
-:Meritíssimo Sr. cnpit5o Antonio Fructuoso do 
Rochl!, di;:no Sr. juiz de paz.- O juiz muni
cipal, Antonio José rla Rocha. 

........ ~ ... ' 
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A.NNEXO. :131 

DOCtJME!\"TO N. 4ii. 

Oflicio do ! . 0 jui:: de pa:: ao jui:: de direito em ~ 
de Agosto de !878. 

.Jo:~quim de Oliveira Lima, casa em que se ia 
proceder :i eleição : e que pel11 intervenção do 
Dr. juiz do direito, pôde convencei-o a não 
commctter esse crime. ·· 

~.0-Si á vist:1 de t:mtó vand:~lismo seria pos
sível comparecerem a dar seus votos livremente 
os votantes de_sta parochill. 

Illm. Sr.- Tendo no dia 2 do corrente, na 
fórma da lei e portaria do Exm. presidente da 
província tratado de organizar a mesn parocbial 
para no dia 5 proct,der ú eleição de eleitores gcraes 
c es.(lecinos, chegou ao meu conbecimcn to q uo n 
igreja achava-se tomada por uma turma do mais 
de 70 homens de diversos municípios; á vista do 
que requeri em companhill da maioria de elei
tores uma vistoria na igreja, e ainda ahi fomo,; 
desfeiteados, nãp consentindo a força crue alli se 
achava que fizessem os tal vistoria, desobedecendo 
assim esse grupo de homens á autoridade do juiz 
mullicir,ul e os Jlcdtos, um dos qun~:s cstt:VIl cou1 
arma engatilbada cm seu peito ; á vista do que 
:Ullxei cditaes mnrt:ando a eleição na sala da en
mura, ahi tambem chegou um grupo capitaneado 
pelo delegado c gritou que não consentia CJUe se 
llsessc eleição em parte al~ma, á vist:~ do que 
voltamos o affixei novo od1tal marcando a cásn do 
coronel Joaquim de Oliveira L1ma , tudo isto de 
conformidndo com autoriza1~ão do Dr. juiz mu
niclpal,nn ausencia de V. S. é como V. S. ncnb:. de 
chegar peço a V. S. npprovação deste meu neto 
e convido-lhe a comparecer naqhelle edificio 
afim de n~udnr-me n manter a ordem dos tra· 
bolbos, VIsto como. fui eleito presidente da eleição 
e confirmei o cditnl affixado por mim na quali· 
dado de juiz de paz, por outro edital que em tri· 
plicata mandcr affiXllr nos Iogares.mais publico,; 
desta v iii a. • 

Assim, pois, peço a V. S. autoriza~ão e appro.'; 
vação ao põ deste para meu documento. • 

A cleiçao terá começo as !O horas na fórma da 
lei. ' 

Dou.c; guarde a V. S.- Lencóes, ~ do A'i:os!o 
de !878.- Illm. Sr. Dr.juiz ac direito li. D.
.Tollquim Antonio do A1nar:1l Gurgcl.- O presi
dente d:. eleição e juiz de p:1z mais votado, All· 
to11io Frucluoso da Roelw. • 

.Já :~ch:~-se providenci:~da a L • parte desta pc· 
tiçiio pelo Dr. juiz municip:tl, como disse o pe· 
ticion:~rio. Em rel:~~ão á !!.• parte, na fórma .dn 
novíssima lei eleitoral compete 110 presidente d:1 
mesa manter a ordem no interior de cditlcl~ onde 
nenhuma autoridade poderá intervir sob qual· 
quer pretexto. 

Lcnçóe:;, ~ de Agosto de 18i8.- O juiz de di· 
reito, Amaral Gurgel. 

DOC. S. ~6. 

Em bem da verdade requer a V. S. deferi· 
mento por ser dejustiça.-E. n. 1\I.-Lenr.óes, 
6 de Agosto de !878.-0 presidente da eleição, 
A11t011io Fructuoso da Rocl1a. 

O abaixo :~ssi1mndo, juiz municip:~l 'do termo 
cm vista do podido rctro. Attesto, ao 1.0 , que 

. tendo o supplic:~nte c outros requerido a este 
juizo .,para procederem a uma visto ri:~ n:~ matriz 
desta villa, cruo se dizia ter sido inYadida per 
grupCIO de indivídUOS· :~rm:u!c;;, para 3 m:~triz 
mo dirigi, c, do facto, encontrei o corpo da m:t· 
triz occupacJo por homens armados entre os 
qu:~e,; :~lguns conheci residentes cm Santa D11r· 
liara. Ao 2.0 , qufl no dia alludido \"icr:~m ~lguns 
proprios :i mmha resid!'ncia c cm nome do 
supplic:mte, como presidente da mesa eleitoral, 
o instar:~m p:~ra que comp:~reccsse :i casa do co· 
ronel Joaquim de Oliveirn Lima, onde ,;c devia 
reunir a ditn mes11, afim de intervir para que 
se. niio realizassem as :.mc:.çns do deleg:~do de 
policia, gue se dizia pretender in\"adir a mesma 
c.,sa. Nao concordei-· com as inst.,nci:es porc1ue 
entendi qne .. seriam·.inuteis meus esfurros, em 
vist., da exaltacão pOlitica do momento. • 

Attesto, .que por intcrvcnr.lio do Dr. juiz de 
direito _da•eomnrca, por pedi"do do abaixo nssi· 
gnado, se: não· deu o conaicto que dizi:~ de\"ia 
ter logar, no dia em que se de\' ia proceder :i 
~leição; o que foi pubhco e notorio.- Qu:~nto 
ao i.0 item, digo cm vista das dccl:~rarües feitas, 
fica respondido o 4..!' item. O ctuc tÜdo :~!lesto 
sob jur:~mento do m!)u cargo. 

Lcnçóes, 7 'de AgoSto de !878.-0 juiz muni· 
c i p:1I, Antonio JOf! da .Roella. 

·' DOC. N. ~7. 
Resposta do jui:: âe direito ao officio do 1. • }tu: 

de pa::, declarando que_ a casa e~n que {u11ccio· 
mz~~ a mesa paroellial não seria i11radida. 

min. Sr.- Em resposta a seu officio, cm tfUC 
me convidou para assistir á eleição qut> tem do 
sl}r procedida bojo em casn do coronel Joaquim 
de Oliveira Lima, destinada a rererida casa p:~ra 
ter Io~ar a elciç.ão, visto que a igreju ncha-so 
invadid:1, segundo a opinião ·publica pelos libe· 
rnes, que o delegado pretendo nov:~mcnte in· 
vadir :1 casn referida afim do obstar ·a elei~iio. Attestado do juiz municipal. 

· Illm. Sr. Dr. juiz municipal.-0 presidente 
da eleição do eleitores geraes e cspeciaes, n bem 
.do interesse publico, requer que V. S. attesto 
ao pé desta, sob o juramento por V. S. prestado 
os itens seguintes: 

!.O- Si durante o trabalho eleitoral esteve a 
igreja sitiada e invadida pelo delegado de po1ici:1 
e por 11ma turma de capangas de outro muni· 
cipio. 

Declaro a V. 'S., que, cm Tistn da conferencia 
que tive com o delegado :1 respeito do conteúdo 
do seu ameio e considerações que foz sobre a 
gr:~vidadc do :~ttentado, o referido delegado me 
garnntiu que não haveria nad:1, que procuraria 
obstar qualquer acto que pudesse perturbar a 
eloi.,iio que ba-deso proceder em casa do referidQ. 
coronel Oliveirn Lima. ' 

:!.0-Si V. S. no dia 5 :is nove horas da 
manhãt. recel•eu inform:~ção de :~ch:~r-so o dele· 
gado ae policia com seus capangas promptos 
para mandar dar descugas na c:1sn ilo coronel 

Port.,nto fique V. S. tranquülo que :1 ordem 
publica niio ser.i perturbada. _ · 

Lcnçóes, 5 de Agosto de !878.- Deus guarde 
a V. S.- Illm. Sr. juiz do p:;z da parochia de 
Lençóos.-0 juiz de direito da comarca, Joag11im 
Antonio do Amaral Gurgel. · 
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ANNAES DO SENADO. 

DOC. N. ~8. 

Protesto apr'-s•mtado á mesa dt~ assembléa pa
rocltial em duplicata pela legitima. 

Ao~ nbaixo assi;;-nados, juiz de paz mnis vo
tado c eleitores desta parochia, constando-lhes 
que nn i:.rrt!j:J matriz, que tlcsde :is 7 f/2 liora,; 
da noite do dia primeiro, acha·>~C em sitio pela 
turma de hom•ms, c1uc1 invadiram- na, como 
constn do nulo de vistorJn que procedcu·se na. 
fórma d:~ lei, existe uma mes:1 fazendo chmnada 
de votantes <testa 1>arochin, c como n:io nutoriza 
n lei novis~ima-1/upUcata. ~eja qu:ll fOr o pre
texto; porwnto vem os abaixo assignaclos pro
testar ·sobre csto nllcntado :i lei rl!specti\·a c 
ninlln n~:~is por não ser essa clci~iio re\'esti•la de 
solemnidallc, c ~u:uulo m•·smo tivesse um ca
racter de solcmmdadt•, aindn acha-se clla :•bso
lutmnente nulla, por qucl;tõcs de farto que se 
prO\'ar:i cm tempo c questões de dirt:ito como 
passam a demonstrar. 

Questão de direito. 

:1. o Foi n mc~a org:miz:•dn por juiz incOmJle· 
tente, por•1uanto, tendo o I. • JUiz de 11111., rnpJtiiO 
Antonio Fructuoso da Jloehn, nffixado cditacs de 
eom·o•::u~iio, como se {lrova pelo oficio cseripto 
pi!lo •·c~pectivo cscr•vi•o Antonio de Oliveira 
HittcncouJ'l, c1uc pertence :i pnrcinlil'nde dos que 
enlt•ntlcr:un n:io nchar nutro ml'io pnrn g-nnho 
do pleito, si n:w o suborno. a fraudtJ, violcneia 
e nrhilrarie•lad••s insanawis; :2.• tanto .mnis é 
null:wssa org:miza~lio na igreja matriz, visto 
qttf' n:ao foi elln prccctlidn do cduncs, de officios 
dirigidos :tos cleiloJ'•·s, de ter, dnlli, ser feila es~a 
satmnal or:.raniza•:iio 11or ter clla sido mand:adn 
p:~ra a c~!'-1 da cnm:Jra c lo~o depois para a r.~~:t 
do coronel Joaquim de Olivdra Ltmn, por nchnr
se :u1udlc edilicio invadido pela forr~, do haca · 
marte empunhado pelo a~s alnri~dos ê ossas~inns, 
isto I! c cnn fO!·mid:ulc com officios ~iri;:-idos aos 
juizes municipal, de direito<' ~eu conscntiment9, 
e dos edit:te,; cm triplicara nmxados nos Jogares 
nublicos dcsln villa. 

mesa; isto é, como se acha a mesa que procede a 
elcit;lio na referida casa do coronel. 

~.o Suppondo mesmo qne fosse valida essa 
mesa, mesmo com juiz incompetente, com fnltn 
de edit:lcs, pelo comparecimento do n umcro de 
eleitores que produziu resullado diverso, :~inda é 
null:~ cs~a organizaç:io por ter sido orgnnizndn com 
pcsso:~ incomJII'lente, i$lO é, ~cm as IJUllJidadcs 
de eleitor que a lei recommcnda (renda do 4008) ; 
visto como, sendo eleito c tendo tomado parte 
nos trnlJnlhos lllig-uel Augusto Rodrignes de Al
ntcida na qunlid:tdc de mcsnrio não tem clle 
rclilla legal, confurmc n documento que ~e acha 
em no~so poder-certidão da qu:.Jillcaçiio na c1nal 
se vc <IUI! ni•o é clcgivcl, e Cfue tem sómcnte a 
renda de :!OO,SOOO. 

l\lc$mO que tudo isso niio fosse suficiente pnra 
nulhlicar ain•ln temos: , 

r;, o A fnl!a de prévio :tnnuncio de ter essa mesa 
à e proceder :i :J.• chamada hQje :is :lO horas como 
muito cxprcss.1mcntc rccommenda n lei. 

Siio cstc~ os pontos de direito que o proprio 
traiJ:~Il•o do~ mesa justificnm, o ~i algum desses 
pontos foi omittido, provar-se-1m o r1uc alie· 
gamos. 

QUESTÕES DE FACTO. 

6." A tom:tda da igrcjn pelo dcleg::ulo de poli
cia ncomp:anhndn de homens dcsconher.idos e de 
m1micil1io diverso na uoitc do :lu, :is i; fi:! horas 
dtl noile, cm cuja occasi:io ,gril:t\'a o mesmo dc
lel:':tdo CJUC ncst.1 elcic:ão seria varrido o Jl:tlt:O 11 
IJ:tla, c c1ue a ig-rrjn est:t\'a tomada, recommcn
dnnllo ao seu exercito que acJUCJics conservadores 
CJue chegassem a IIi fizessem-nos -voltar a bala c 
chnmbo. · _ 

7.o As armas cng-:~lilbadas :lOS peitos dos prJri
tos c1ue por ordem do juiz municipal nlli na igrcjn 
for:am proceder \'lstorla de eleitores c juiz de 
paz m:~is votadu, para o fim de niio consentirem 
que ti\'c:<sc. ingresse, niio só os pt·rilos como 
t:tmiJcm o juiz dcJmz, eleitores c escrivão. 

• :J.• Suppondn mc•mo que fosse valida ess.1 or
ganizar.f;o pn1· juiz incompctcntc, por falta de 
edit:ll's: :ainda é n nlla por ter coucorrido a e lia 
pessoal incompetente cm tal numcroque,sitivesse 
compnrccido a totalidatlc ou m:aior parte produ
ziria re~ultnclo diverso elo CJUC produziu; por
qu:mto sendo o numero dos eleitores :l~ c o nu
mero dos immediatos ~. ~qnellcs tod s pcrtcu· 
cent,•s :Í parci:tfidadtl cOnSl'l'\'adora e I'Sles l'tÍ• 
mente libct·aes, está clt~ro qne por modo al!!nm 
podinm tr'r si quer um mesa rio, visto como ar)!'U· 
montando mrsmo pelos rnctos vê-se que a essa 
orJi':tniza!,'iio os ~ i_mmediatos són.tente, si é que 
!01 esse comparccunento transcr•pto nn nela da 
organiz:t!,'iio dn 111c~a ; c na orgnniz:Jç:io da 
mesa qnc acha-se legalmente funccion:mdo c 
proccdl•ndo :i cldção na casn do referido 
coronel, comp:u·ecer:un :lO eleitores como se 
vti da rcsp(•cliva act:•; c, :~s.~im sendo, cst:i claro 
que repartido em duns turmas, esses eleitor•·s 
p:tra votarem nos mcsnrios vc-sc que d:•riam ã 
volus a ei•tl:~ um dos mcsarios c todos no presa· 
dente e sul•slilutos deste, ficando assim compo~r:a 

8.0 A forra armada que pel:ts runs vagava, 
composta dé criminosos. 

9. • A grande violencin alli constituidn no c i
dadão, commettida pelo delegado Silvestre Cor
rêa de ~loracs Uucno, CJUando no din 3, as 9 ho- . 
ras, crimmosameu te poz a casa do coronel Joa
quim de OJiv. ira Lim:t cm cerco, e :acompanhado 
de embriagados, sem um m:~ntl:~do leg-al que o 
autorizasse. varcjon-a sc;n consentimento de sou 
dono, pondo cm :1l:arma a famili,., não consen
tindo quo os filhos ou p:~rcntcs do mesmo l'Oroncl 
cntJ':t>scm na referida c:~sn, a cuj:t JIOrta :~chnva-sc 
emb~rg:•da por soldados de b:ayoncta calada c 
armas cngntilhadas, c tudo isto pnrn o quc,e llllr:t 
9ne ~ ... (lara :~rrcdarcm os vot:tntes c dcsmor:alisar 

·a1Juclles cid~dã11s ~seus filhos perante o publico, 
c para intilnill:al-os, atim de n:io r:~zercm eleiçiio 
ncs~ mesma rasa que se aeh:tVD dcslin:tda para 
isso; e mnis aindn, p~rn um Sr. João Antonio 
tom:tr vin~an~·as de seus inimigos particuiDres; 
t:anto que dau voz de fogo aos seus assalnriados 
contra o c:tpillio Antonio Fructuoso da llocha; 
n prisão tio \'O I untario condecorado, Antonio Be· 
ncdicto da Silv:t ; a prisão do illustrtJ Dr. lll:u·
condt!s. que sendo liiJcr:tl n5o p:tetuou eom tanto 
,·andnlismo. :1 mesa sómcnte com pl'ssoas do credo diverso 

daquelln •iuc :~eh:t-se org~niz:td:t, cs:;a infomltl JO_ A 'afTronta feil:t ao ncv. padre Yictor 
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Ianuario Fi namore, que não achando esse grupo de 
desord~iros outro meio de o desprestigiar,nrrom
baram :1 casa. do urna senhor:•, c para mnior C:!· 
candalo, gritavnm-viemos prender o padre, isto 
ás f.O horas dn noile. 

desta villa, isto é, mais ~ublica, e pnra solemni· 
z:u· o acto convido a V. ~. a vir nssistir esse acto 
publico c que de\"e ser gar:mtido por V. S. como 
principal autoridade da comarca. 

Peço a V. S. re>posta ao presente o meio para 
no.-so governo. · S1io estes os pontos de nuJlidade dessa saturnal 

elci•;ão, parto d!3 imaginm:uçs escaldadas, q!!c 
entendemos m:us !jUC suOic•entc para que nao 
deva ser approvada pela c.1mnra apuradora dn 
capilal, e para que os votos dos eleitores JlOr ella 

-eleitos, d:•do aos represe a tantos da n:~çiio não 
sejam reconhecidos Jegnes. 

Deus guarde a V. S.-Sala do collegio eleitoral 
:~os~ de Setembro dí' f878. lllm. Sr. Dr. Joa· 

·quim Antonio do Amar11l Gurgel, mui di~:nojuiz 
d~ dire:to da comarca.- Antonio Fructuo.,o da 
Rocl1a, juiz de: paz mais votado.- Jnaquin1 Mo
reira llfachado -de Oliveira, eleitor.-Jfamede Bra
::il da Roclta.-lllarnede Fl'licia110 de Oliveira 
Rocha.- Jert'rnias Tobias da Roclw, eleitor A'Orlll. 
- João Jo&l da ('.ollcti~io.- Delfino Alexandre de 
Oliveira ltfacllado, eleitor geral. - Joaquim de 
Otivl'ira Lima.- José bmor.encio da Rocha.- Za· 
caria.s A11tonio Franco.-Jo&é Rodnguu daSilrJa. 
-João .A"tonio Damal&eiJO.- Francisco Xavier 
Dantas dt V ascoJieetlos. 

Isto posto, requeremos a V. S. que aceito, o 
protesto na fórm:• da lei sob pena de responsa
bilidade, seja transcripto nn acta da apuração 
dos votos com o competente despacho nu mesmo 
protesto, afim de ser entregue ao~ protestantes, 
poi" que tendo a parcialid:uJe Jib,~ral o direito 
íla for•::J, querem os protestantes, 110 menos, ter a 
for a do dir!!lto em seu favor.-Lençóc~. 6 de 
AgÔsto dé :1.8i8.-Antonio Fructuoso da Roclla.
Joaquim de O~io~ira -Lima.-Joaq~hllllforeira III a· 
ehadn de Oltt:e1ra.-João Antoma Darna.sceno.
Jfarnede Felicia11o d4 OlnJeira Rocl1a. 

DOC, S. :.il. 

0/ficio do jui:: de pa:: ao fui:: de tlireito sobre os 
aco .. tl'cirnentns de 4 de Setçmbro por occasíáo da 
reullià9 do collegio. 

111m. Sr. - Acnb:ímos de scrseJngemmente 
desre~peitados ptl)O delegado de folicia Silvestre 
Corrê.1 ·de ~lor:~es Ducno, corone Franr.i~co. Dias 
Bn11ti&t.1, o JIOrtu~ucz Francisco Tcllcs d() Na~ci
mento c muitos out1·os indivíduos que se dizem 
cleüores da parochia de Sant:~ Bnrbara, como 
passamos a expor: 

A's!) horas em·ponto, tendo o nbnixo :~ssignado, 
na qualid:~de de juiz de pnz mnis vot.1do desta 
paroehia, c os !!leito~c~ t~mllcm nbaixo nssign:~dos 
desta paroclua, dmgulo-se ao · pa~o da ca
mnrll municipal para alli procedermos ã organi
z:u~ão d:1 mesn do collegio eleitoral, nesse neto, 
qu':~ndo o juiz de pnz mais votado ia tomar as
sento no topo dn mcs:1, npodl'raram-sc da mesa 
aquellcs indivíduos e virnram-na de tombo em 
tombo até chegar ao meio da rua, toda qucbr:•da, 
dantlo ninda Jogar a isto a espalharem papeis do 
archivo d:• camara, que cm poder do respectivo 
procurador 'fuc é testemunha deste acto vand:~
lico; c cm a ta alg:.zarra c vai:Js, impropria de 
uma sociedade honesta, de li:~ionetas calndas c 
nrrn11s engatilhadas expulsnt~~m ·DOs da sala, c a 
não ser nosSll prudencin, ter1arnos sido victimas 
do bncnmnrte empunhado por cnpangas que nlli 
se aclwvam. 

·E' esto,lllm. senhor, o modo pelo qual se pre
tende formar n representação nncion:d I! ! E' esté 
o procedimento de quem não tem a força do di-

. rcilo em seu fnvor, é esta n pratica por clles j:i 
exeeutada nn elei~o para eleitores dcstn Jlll
rocbi:l, e é assim que o cidadilo é desre!lpcitado, 
que a lei é calc:1d:t nos pés, sem que pobS:l haver 
um:~ puni•;;io, porque o proprio promotor publico 
est:íva unido a esse grupo,e quem Sllbe, se prati
c:~ndo co:n todos. I'Sse acto criminoso. A vista 
do 'exposto tomei a delibernçiio de )lroceder á or
~11niz11çãc dn meS:J. cm c:~sa do capitiio Jo:~quim 
Moreira linchado de Oliveira, na primeira rua 

-Doe. N. :sr; •. 
O!ieio do ·L • jui:: de pa:: etmrJidando o jfli& de 

direito·para iras1istir á reunião do col~gio. 

Jllm. Sr. Dr. juiz de direito.-Tendo hoje de. 
novamente organizar a mesa do collegio ele• torai 
c achando-se ella im·adida por um grupo de 
homens. C(Ue já na o•·gani~:•ção do collc::io para 
eleição de d('putados d~respeitaram 11 minha au
toridade, como levei ao conhecimento dtl V. S., 
por oficio do me..;mo dia ~ do corrente, e corno 
os motívos.que actuaram p11ra esses homens in
vndirem 11 sala da camara roi não quererem que 
a IIi se organiz:~sse o collegio, como tudo demons
trei a V. S. no· re 'crido officio, o que ncha·se 
transcripto na act' do collcgío, que tambem será 
transc:ipto n11 acta do que vai organizar. · 

Ja se acha o edit.1l !ltl convocação dos eleitores 
affixado desde o referido dia ~. e, para que seja o 
nosso acto soleuinc c resP.eit.1do pela força poli
cial e pelos mesmos ·qac j:í mo desrcspcitaram.nn 
org:miz:~ção referida, convido a V. S. a vir as· 
sistir :i nova organização na sala dn casa do ca
pitiio1onquim Moreira .Machado de Oliveira. Pe~o 
a· V. S. restJostn ao pé deste, para meu go.-crno. 

Sala do collegio eleitoral, em caSll do rapitão 
Joaquim Moreira Machado de Oliveirn, 6 de Se· 
tenibro de {878.-0 juiz de paz, A11tonio Fru
ctuoso da Roclta. 

DOCU.YE.VTO :-1. 39. 

Artigos de justificar-ão nwndada.fa::er pela rne~a 
kgilima perante o resptetiVO ;u1:: mum.
cipal •. 

Illm-·sr. Dr. juiz d(idireitG desta comarca de 
Lençóes.-Agora que o imperio dn 'autoridade 
póde ser respe:itado; agor:~ que :1 força armad11, 
compost.1 de pessoas desconhecidas e de outros 
municípios, que inv:~di:•m esta villa, retiraram
se; agol'll 11ue os cidadãos chefes do p11rlido li· 
bera! ac:~lmllram-sc, e que encaram n m:~ge.~t.1de, 
dn lei, que foi posta :i margem desde o·dia L • a 
7 do corrente ; agorn que cada um com sua 
conscieneia reflecte nos actos que praticou ; 
é que \'ênl os supplicaote;; requerer a V. S. que 
di:rne-se, por seu rcspcitavel despacho. mand11r 
intimar as testemunhas abaixo arroladas, para 

; . 
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virem de pôr sobre os itens abaixo mencionados, 
cm dia c lwra por V. S. marcados, com scicncia 
do presidente c mcsarios da mesa da asscmbléa 
parochial cm duplicata que or::ranizou o juiz in
competente (&.• juiz de p:~z) lUanocl Chrispim 
Lopes, o os substitutos dos eleitores cm numero 
de (r. somente, capitão Benjamim Dias Baptista, 
Julio Cesar "de OliYcira, :i\liguel Au:rusto Rodri- · 
gucs tle Alm<'ida, Francisco de" Paula Rodrigues 
c Caetano Alberto de Cam!lOS ?ticllo : 

L• Ter o delegado de policia Silvestre Corrêa 
de 3loracs Buono, :is 7 i/2 horas do noite do dia 
L • do corrente, cerc:tdo a igreja matriz, c cm 
alta voz· r;rit:tdo que estava tomada c que alli 
não consentia que chegasse pessoa que não fosse 
do seu credo politico, dizendo que o palco seria 
VliLIÍuu u\l :.,~'"• qu~!•uu tfUui.Ill.cr <1UI<~:css..: cllc· 
;;ar sem seu consentimento. 

~." Ter Caetano Albc•·t-:> de Campos :llcllo, mc
sorio, que command:t\"3 a força que sitia\'a a 
igrej:~, não consentido CJUC os peritos com o cs· 
crh·:io do juizo munictp:Jl chegassem na i~rcjn, 
para proceder o :lUto de vistori:J, no dia 2 :is !) 
ho•·ns da m:mhã. c ter alguns indivíduos engati· 
lhado suas cspingnrrlas aos peitos dos peritos;· 
o bem assim a força publica de reúnas cngati
lh:Hlas, a)lczar da intimar·ão do respectivo cs· 
criviio, não consentindo o fngresso, diT.Cndo que 
o dell'gado referido lhe ordenou que assim pro· 
cedesse. 

3. • Tc1· o tlclcgado -de policia referido, no dia 
2 ;is 10 horas do manhã, não consentido que o 
juiz de paz mnis vot.1do, capitão Antonio Fru
ctuoso •la llocha, procedesse :i orgonização dá 
mesa da assemLiéa parochial, na sala da camal!ll 
municipal, como ta.mbcm em alt:l voz gritava 
que oiio consentia que sc fizesse eleição cm parte 
31;.:-uma, e que nao consentia que os eleitores 
capit:io JoaCJuim Moreira :\[achado de O!iveira, 
cnpit:io Dêltlno Alex:~ndrino de Oliveira Machado, 
votassem para a organização da mesa ; isto tudo 
confindo cm um grupo de homens armados que 
o ::companhavam; cm cuja occasião ordenou ao 
escrivão do juizo do paz que desobedecesse ao 
mesmo. 

c:~sa do mesmo coronel, cm a qual se ia proceder 
:i eleição ; obstando a isso a intervenção do mui 
digno Dr. juiz de dircito,qull,rccebcndo um omcio 
tio pre~idento da eleição, foi ter com o deleg:~do, 
o este mnda impondo ao megmo meritíssimo Dr. 
que fizesse com que se mudasse a eleição da
queiJa cnsn, e que tossem fazer a elciçãQ em ou
tra parto. 

7. ·.Ter est:ldo a igreja sitinda pelo delegado 
referido, durante os dias da eleição. 

8.• Ter o escrivão Julio Cesar de Oliveira, 
mcsnrio da duplicata nuJJa, dito ao Dr. juiz mu
nicjpnl que n já referida casa seria assalt:lda o 
que ló so iam os capang:~s. 

9.• Ter o capit:io Antonio Fructuoso da Rocha 
e outros apresentado um protesto :i mesa- du
!l!i<.>~tn- c até hnj~ 7 nilo ter sido cntrt-~ue, 
apeznr dos reiterados pedidos dos repre~ent:mtes. 

!0. • Ter sido o Dr. :l[clchiades Al1·es Vieira 
a~sessor dos trabalhos elcitornes da e!cit·ão cm 
duplicata, apczar de ser cllc promotor publico. 

11.• Terem os libernes fundido balns pora com 
c lias pleitearem as eleições. 

. 12. • Ter o portugucz l~rnncisco Telles do X as
Cimento entrado no pleito eleitoral o gritado cm 
alta voz que os eleitores capitito noreira e ca
pit<io Dollino mio votariam na formação da mesa 
na CJUalidadc do eleitores. 

São estes pontos que cm bem da ordem pu
blica c p:~ra f.'lzcr-gc a lei d:1 vcrdadr~ do~ fnr.tos 
se faz nccessario que se digne admittir :10s sup: 
plicantc~ justific:~r. E, pnra qucgc posso verificar 
o occomdo nos trabalhos da eleição duplicata, 
requerem os supplic:mtcs que V. S. se <li~ne or· 
dcn:~r_ a!> prcsid•!.ntll de tal elciç5o c. aos mcs~rios 
a oxlubu:ão do livro das actas c da hst:l pela c1uol · 
fizeram a c!ei~'iio, afim de, por peritos por V. S. 
nomeados, proced•·r-sc a um exame do!' nomes 
d~;; cidadãos que votaram, visto tJUC têm os sup
phc3ntcs toda certeza tJUC acham-se incluídos no 
numero desses muitos cidadites c1ue nem ao 
menos compareceram nest:l vil!:~ nesses dias, 
visto não ter esta mesa cumprido com o preceito 
da lei, remcuendo o livro para o archh·o da ca
rnara municipal; !Jem assim a (IXhibi~iio do protes
to a cllcs apresentado no referido dfa 6 do cor
rente. 

(r.. • Ter o delegado referido for~osamcnte. som 
um mandado legal; no dia 3 invâdido n casa do 
coronel Joat1uim de Oliveira Lima, acomp:tnhndo 
de uma grande Corçn postg cm alarma 3 tamilia 
a pretexto de alli acharem-se muit:~s armas 
quando é certo que o Dr. Adolpho c Dr. !\[a: 
chndo procederam um:~ vistoria,e só encontrnram 
uma pequena espingardn de 2 canos, ést:lndo ainda 
sómente carregado um ; tudo isto com o fim 
unico de niio se f11zer eleição de cleitorei gemes 

Pede deferimento, marcando V. S. hora c 
logar com a intimaçiio de um promoto1· ad l10c 
por V. S. nomeado, visto ser interessado o 
actual.-E. R. M.-Atotonio Fructuoso dá Rocl~a 
Joaquim de Olir:eirà Lima. ' 

c cspcciacs nnquella c:~sa. _ 
ti." Ter o cnpitão João Antonio Dnmasccno c 

Souza, que. se achava comm:mdnndo a guarda na 
po~t3 da rcfcridll c:~sa, não consentindo que os 
ole}torcs t~nente·coronel Mamede e capitão Joa· 
qUtm :llorCira, genro e Ilibo do proprictario, en
trassem, bem assim o juiz de paz mais votado e 
presidente dn eleição capitão Antonio Fructuoso 
cm cuja occasiiio mandou o mesmo capitão JoãÓ 
Antonio que sua for~a fizesse forro no referido 
c:~pitão Fruetuoso, e' gritava que"' os ~nalltas do 
so!Jrado lhe haviam de p:~gar~ e que suas famílias 
teriam ue cobrir-se de luto. 

6. • Ter o delegado referido promptificado-se 
com mais de 300 homens para dar descargo na 

Despaclto.-Apresente-sc ao Dr. juiz municipal 
do termo, que é o· competente para produzir 3 
justificação requerida, na fúrma do i~ viso de 5 de 
Janeiro do 1873.-Lençócs, 9 de Agosto de !8i8. 
-Amaral Gurgel. 

Despac/10.-Designo o dia de hoje ás H horas 
no casa de minha rcsidencia, intimadas as tcste
munh:ts, c nomeio promotor ad hoc, que no acto 
prestará Jur.ml(mto, ao cid:ulão Guilherme R. 
Duarte R1bas ; o escrivão oficie 30 presidente e 
mesarios alludidos, par;t cxhibirem o livro das 
actas da eleição que se procedeu na matriz, hoje 
ao melo dia em casa de minha rcsidcncia.-Len
çóes, 8 de Agosto de i8i8.-.4.. Rocl~a. 

Em tempo, com as notificações dos intcres
sades. Era ut supra.-.4.. Rocha. 

-: :· .. r, 



; ...... 
'I ~-

ANNEXO. i3!i 

Sentclifa.- Em vista do depoimento das tosto- · 
munhas, julgo procedentes os itens da pcticão a 
n., o para q:.1c prodnzn seus clfeitos lcgncs :mttJ· 
ponho minha autoridndc, pagns as custns pelos 
mtcressados.-Entrcgue·sc ás partes sem dci:t:~r 
traslndos. 

-Certifico ao L• item, guo o segundo sup
plentc do delegado de policia, Salvino Mendes 
Cnrnoiro, é vercador·da camnrn municipal nesta 
villn. Ao 2. •, que o mesmo prestou Jurnmcn to 
pnra exercer o referido cargo ele vereador, e 
acha-se em nono Jogar entre os Ycreadores !!lei
tos, que tomou assento em Jogar de dou.t; cidn· 
dãos (LUC perderam o Jogar; um J.lOr não estnr • 
qualillcado1 c outro por não ter rcs1dcncin legai. 
Ao 3." que não foram por mim copcertadns as 

Itefcrindo-sc o item 8. o da p"etição a f1. 2 a um 
!neto de reCcrenci11 directa com esto juizo, a bem 
da verdade c para edtar interpretncues male· 
volns, dcro fazer as se~uintes declarações: 

Vindo á minha res1dencia o escrivão deste 
juizo, Julio Cesar, c narrando-me a cxnlt:tção 
pnrtid:~ria de :Jig-uns de seus corrcligionarios, 
destacando o capitão João Autonio Damasc~>no c 
Souza, que pretendia o aconsclh:n-:1 o a:>s:~lta
mento da cas:. do coronel Joaquim de Oliveira 
Lima, onde se devia organizar a mesa eleitoral, 
presidida pelo juiz de paz, o :1.." nssignlltario da 
petição alludida, com o mesmo <>Scri\•ão instei 
para que influísse c interviesse de modo que se 
não tivesse atlnnl de lastimar a morte de um 
chefe de ramilia, ou CJUnlquer outro desastre ; c 
assim p1·occdi simplesmente por amor de cari
dade. 

·netas do collcgio liberal. Ao~.· que nlio foi 
presidida a organização da mesa do colle:;io elei
toral pelo juiz de paz do districto, capitão Anto· 
nio Fructuoso da Uocha,e nem pelos seus Jmme
'liatos, c sim pelo juiz de Jl:IZ da villa de' Santt• 

.DariJnr:i do R1o Pardo, capiLão Pedro Dias Da· 
ptisln. Ao 5. • que não consta nos livros archi· 
rndos na camnra da duplicata do collcgio eleitoral 
dos liberncs, c foi 6 dito livro rubricado pelo 
vereador Salvino llcndcs Carneiro, por ter cu 
visto o dito livro, e bem assim teve Jogar a 
organização d11 mesa cleitornl no dia~ de Selem· 
bro do corrente nnno. 

Neste neto declarou-me o dito escrivão que 
procuraria in11nir para pôr termo a este cstndo do 
cousas, declarando que ellc escrivão não iria no 
alludido nss:~lto. De fncto, mais tarde vciu um seu 
filho dizer-me de sua p:lltc que estava nc:almndn 
a questão. Este facto, é verdade, narrei :1 divcrs:~s 
pessoas.-Lcnçócs, lO de Agosto de 1878.-An
tonio José da lloclla. 

DOCtmE.,"TO N, ~. 

Certidão passada pelo secretario da camara mu
nicipal sobre o vcrctJdor que rubricou os liDI'OS 
para a duplic..1ta liberal, c se esta foi concer
tada pelo nU'.<~ secretario. 

111m. Sr. presidente da cnmnrn municipal .-0 
abaixo assign:~do, a bem de seu direito, precisa 
que V. S. mande o respectivo secretario certi
tlcar,cm ,·is ta dos livros, o que constar a. respeito 
dos seguintes itens : 

f.. • Si o snpiJicntc do delegado de policia, 
Salvino llendes Carneiro,é vereador deste muni
cípio. 

:!,o Si o ... esmo pr~>Stou juramento para exer
cer o cargo do vereador, e qual o ~eu numero 
de ordem entre os vereadores eleitos. 

3. o Si foram as netas da dUJllicatn dos Jiberaes 
concertndns pelo secretario .. 

4, 0 Si foi-presidida a orgnniznção da mesa do 
collegio eleitoral pelo juiz,de paz do dístricto, 
capitão António Fructuoso da Rocha, ou pelo seu 
immodinto. 

5. • Si nos livros nrcbivndos na cnmnrn muni
cipal consta :1 existencin da duplicata do collegio 
eleitoral feita P.ela parciapda~e governist:J, e P.Or 
quem foi rubricado o d1to l1vro, e bem nsstm 
em 9.uo dia procederam os liber:Jes á essa illegal 
dughcnta. 

Nestes termos, pede deferimento.-E. R~ M.
Joaquhll "llorcira Jfacllado de Oliveira. 

Pa;;se.-Lençóes, !! de Novembro de 1878.-0li
veira lloclw. 

1\Ianoel d!l Oliveira Garcia Junior,. secretario 
da cn'llnrn municipal, nest., villn de Len~óes, etc. 

O referido é verdade, do que dou ró. 
Lençócs, 2 do Novembro de i8i8.-Jia11oel de 

Olir:eira Ga1·cia Junior. 

XXXLX 

COLLEGIO DE. ATIBAIA 

Parocflia lk Santo A1itonio da Caclweira. 

PrOICIIO dos novo lmDIOdÍ:liOI O doclan,4o doa ICUI YOIOI. 

· Tr:mscripção de um protesto eleitor:•! feito a 
requerimento do cidadão Carlos Alvares. da 
Cruz. Aos sete dias do mez de Setembro do anno 
do mil oitocentos c setenta e oito, nesta cidade 
de S. João da Atibain cm mon cnrtorio, compare
ceu o cidadiio,CnrJos Alvares.du Cruz, morador 
na villa de S:mto Antonio d:t Cachoeira e reco
nhecido não só das testemunhas abaixo nomea
das c no IIm assi:;nnd:Js,.como de mim t:tbellilio, 
do que dou fé, e pelo mencionado Cruz, cm pre
sença das testemunhas, Coi dito que, tendo-se 
apresentado ante o•collcgio cleirorlll desta cidade 
na sessão de boje' par:J requerer que nlio fossem 
ndmitlic!os a votnr nove cidadãos indevidamente 
eleitos !~leitores especiacs pela pnrochin de Santo 
Antonio da Cachoeira, por terem sido dec!:Jrados 
incle,:tivcis na rcspectiv:~ qualificação~ c não ten
do sido admittido a fazei-o, formulúu. conjuncta
mcnte com outros cidndãos immediatos cm votos 

·um protesto contra a admissão dos inelegiveis, 
olferecendo-o para ser transcripto na actn que o 
collegío tem de lavra ri lhe foi isso indeferido pe
la mesa do mesmo co legio ; pelo que, em seu 
nome e no dos sons companheiros protestantes, 
me requeria n tr:mscripção do referido protesto, 
que neste neto me :~presentou, e é do teor seguinte: 

Os abaixo nssign:~dos,. immediatos aos eleitores 
cspccia.es da p:trochia de Santo Antonio da Ca
choeiro, protestam contra n admissão, no collcgio 
eleitoral desta cidade, dos cidadãos Caetano José 
de Carvalho, Francisco Antonio Pinheiro, Jonquim 
Antonio Gonr.;.h·es, José Joaquim Gonç:tlves de 
Oliveira, Joaquim Luiz da Silveira Bueno, José 
Joaquim da Silveil'a Campos, José Leite de Ct'r
quetra C:~mpos, Antonio de Oliveira Pinto e Lniz 
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Jlntonio de Fi~ucircdo, a vot:1rem como eleitores 
especiacs, sendo inclcgivcrs, como provnm com o 
documento junto; e competindo-lhcses~e direito, 
declaram que votam para senadores I&OS cida
dãos seguintes: Dr. João Mendes de Almeida, 
advogado, residente em S. Paulo; conselheiro 
Dr. Antonio da Costa Pinto c Silvn, fazendeiro, 
residente cm Piracicaba ; Darão de Parahytinga, 
fazendeiro, residente em S. Luiz; Barão de J>ira
tiningn, c:~pitnlista, residente em S. Roque; 
Dr. Jo~é Afves dos Santos, advogndo, residente 
em 1\logy-mirim ; conselheiro Dr. Manoel An
tonio Duarte do Azevedo, advog:~do, residente na 
Cõrtu. Hcquercm que o presente protesto seja 
inserido na acta. · . 

poder competente tome delle conhecimento para 
ctreito de se1· julgada nulla a presente eleição. 

Villa de Na?.:~rcth, 8 de Agosto de 1878. -(~s
si~:"nados) Antonio Rodl'i!JIIl'S. dos Sa1fi08, Joaqmm 
Francisco das C/uJgas Corela, Pol1carpo Jllllano 
Pi11fleiro, Antonio de Almeida Braga. 

XLIH 

COLLEGIO DE )IOGY·llrRJ:V 

Parocl1ia de S. José tle Jlogv·mirin!. 

Edital da duplicata do Carmo. 
Atilmia, 7 de Setembro de :1878.- Carlos Al

·vares da C1-u=.-José Cc1t'ta11o Villas Eaas.-Fran
cisco José Ber11árdts da Cu11lra .-Camliclo Alalllias 
de Oliv:ira.-Joaquim.-l11tonio Baptista.-Tilnma:: 
Barbo:;a da Cunha.~José GOIIflllves de Jloral's 
Cunlm.-JOtio Baptista Frauco.- A11t011io Lopes 
de .vor(ll's Silvcr. 

Em tc!Stcmunho da verdade ( esbva o signal 
pu!Jlico) .-0 tabcllião, J01.io .llartins Tl!i:r:eira. 

PAIIOCIIIA DE :s'OSSA Slt."WOIIA DE XAZAIIETII. 

Protesto de tres cidadãos co11tra a ell'ifão clrsta 
Jlfrrocllia, por causa da iutervenr.clo da forfa 
ru-mada. 

Cópia.- 111m~. Srs. presidente e membros da 
asscmbléa parochial. 

Os nbnixo assign:ulos, cidadãos votantes dcstn 
parochia, usnndo da faculdade IJUC lhes d:i a lei, 
\"êm perante VV. SS. prutest~r contra a validade 
da presente eleiçiio, pelos moti\'OS Sl'guhlles: 

J.o Porque a 11roscntc elei~iio devia ser decla
rada nulla, porq_ue foi feiL1 com for. a armada, 
po~tada niiu só dentro da igreja, como nas portas 
della, sem tinO essa for~a fosso ·reiJUi~it: dn pelo 
presidente da r:ncsa. como preceitua o art. 2." do 
dccr•!tu n. 2G7ã de 20 de Outubro de :1875 
(o. ~. § 3. 0 ). 

~-· Por«JUC a mesma força armada andoú nos 
dias da elci~ão percorrendo as ruas desta villa, 
com o IIm de amcdront.,r os votantes do partido 
con~crvador. 

3. o Porque o juiz municipal do termo, Dr·. 
João IJCJ"nardino Cesar Gonzuga, apresentou-se 
nestn vi lia no di:. 6. do corrente mcz, c aqui con
tinuou nos dias da clci~·iio, declarando pulJiica
mento IJUC vciu por ordem do govcmo para 
ganhar a clei~ão, c era clle quem ua\'a ordem á 
forr-a CJ uc se ach:~va po~tada n:~ igreja. 

.'J,: • Porque o me;:mo Dr. Gonzaga, na qualida
de ele juiz provedor, cabalott c amcdro01ou os 
votantes do pnrtido conservador cm grande nu
mero, que moram nas terras da c·1pella do So
nho r Dom Jcsns dos l)erdões, dizendo- lhes que 
si viessem vot.1r· com o partido conservador· os 
tocaria parn fõra das terras da ra1•ella. 

ã. ~ Finalmente, porque o subdelegado Joaquim 
Firmino Gonçalves, andou cabalando pelos bair
ros, t••ndo ainda feito atrastar muitos votantes por 
meio de :~meaças. . 

.~ssim, pedem a VV. SS. se digne1n acoit:~r o 
S<'U prot••sto, mand:mdo transere\·er na act.1 res
pcctJ \"a, nfim de que, provado o que :~Jieg:un, o 

João José Espindola, :1." juiz de paz da 11aro
chia da Villa da Penha, n:• falta do L• jui1. de 
p:•z desta cid:1de de ~logy-mirim c· seus !ILJbsti
tutos na r.írma da lei, etc. 

Faço saber aos que o presente edital \"irem que 
tendo sido por dcCJ"t!tO de H de 'Abril. deste anno 
d ssolvida acamara dos S1·s. deputados n haVCJnJo 
fallccido o .Mar•1uez de S. Viccntu e o Visconde de 
Caravell:•s,senndores por esta p•·ovineia,na fórma 
das ordens do governo transmillid:~s pela ca
mara municip;~l, devem eles:cr-sc, no dia ã de 
Ago:;to proximo futuro, os eleitores l:'t~raes de 
deputados para nov:o lcgi;;latura já convoC:lda 
para :IS do Dezembro deste anno, e ao,; -elei
tores cspcciaes IJUC tem de funccionar durante 
a no v:~ legislntura, e portanto d•!\"Cndo no dia 2 
de Agosto or,•anizar-se n me>n parochinl «JUC 
tem de fun1·cioMr nus tr:~bnlhos du eleição dos 
ditiJS eleitores geraes o CSfleCiacs ele senadores, c 
não tendo os eleitores e immediatos com)lai"C· 
cido ás 10 horas da manhã no consistorio dn 
igreja matriz, fiara o lim a IJUe foram convo
cados no reSJiectivo edital, c nem tendo o 1.• juiz 
de paz !•residente da elciç;io da mesa parorhial, 
Saturnino Francisco do.l"rcitas Villalva, proce
dido na Córma do dispostu nos arl<~. ~O§ 6.• e 9!! 
das instrucções do i~ de Janeiro de :!Si!! e de1>ois 
de decorrida;; as 2~ horas, conTocados os scus 
immcdi;~tos, c sendo nulla a formação da mesa 
pnrochiDI, por esta raz:io ('ID race da legis
larão citada; por isso d1l confurmidadc com o dis· 
pÓsto no ar!. ã.• §§ ã e 7 das rcfclrid:•s instrucções 
como j ui:r. de p:•z da J>nrochia mais proxima do 
districto c município mais visinho, na falia de 
seus ant•!riores, que não CUUIJlriram com seu 
dever·, fazendo c~ta convoca~':io, e cump_rindo-o 
por me :tcl1:1r presente nesta cidade, con\'OCO na 
fórma do disposto no art. ã. o § ~:· das refer-idas 
instrucções, convoco )>:Ira comparece1em ás 10 
horas da m11nhií do di:• ã do correntu, no consis
torio da igreja do Carmo de> ta cidade, visto e.;tar 
a igreja mnu·iz impedida com a mesa parochial 
irrl!s:ulclrmentc organiz:1da, p:1raa eleiç:io da. •·e
ferida mesa parochi:tl o~ cioladiios· seguinte~, que 
todos tem as IJUalid:odes de eleitor pnra r(•pre
scntarem os eleitores immcdiatos. que dcixm·am 
de comp:~recer no dia e bora mnrrados por 
cdit..,l : L• Dr. Carlos Augusto ~·ernandes de 
Castro, 2 • José Oscar de Araujo Cunh3, 3.• l!)· 
nentu Pedro Palhar~s de Andrade. 

E como rc11resentantc elos immediatos tlos 
eleitores o primeiro immcdinto dos juizes ele paz 
dcs1:1 parochia o Dr. Ezequiel Anst•hno Chrbuno 
FiornY:m te. 
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E outrosim, porque niio rs't:l concluída 11 nova 
qualificnção lle vol:lntes desta parochía, convoco 
os cidadãos -qualificados votantes na qoalificar.ão 
do :mno de 1876 para o din 6 do corrente mei e 
~nno, comparecerem no corpo da igreja do 

. Carmo desta cidade, ás 10 horas da manhã, afim 
de darem seus votos nas eleir;ões do eleitores 
geraes e especiacs a que se tem de proceder 
como acima se declara, cm vista do diSJtosto no 
art. tO! das referidas instrucções, sendo que 
confórme a designação Ceita pelo governo, csl:l 
parochia d:i ~ eleitores, o que por is.~o cada 
Totante entregará na mesa duas cedulas, sendo 
uma com o rotulo - eleitores gcraes - com ~O 
nomes de cidndiios ele~iveis e outra com o ro· 
tolo de- eleitores especiaes-com ~9 nomes de 
cidadiios tambem elegíveis. 

parochia mais proxima desta cidade. E só na 
fnll:l delles terra competencia o juiz dil paz da 
Penha, em distancia superior a duns feguas. 
quando n séde da parochm do lllogy-guassú eslá 
a uma leG'na desta cid:•de c é certo IJUe notes da 
convocaçno de João José Espindola,juiz de p3z dn 
t>enhn, não foram siquur procurados os juízes de 
paz desta cidade, e os de .Mogy-guassú, parochia 

E para constar maudr•u lavrar o presente que 
será 1lxado nos Jogares do costume. 

llogy-mirim, ~do Agosto do 1878. - E eu, 
Joaquim Antonio de Brito, cscJ·ivão do juiz de 
paz interino no impedimento do proprio o es
crevi. João Jo&é E1pindola, 1.0 juiz do I•az da 
paroebia da Penha. 

Certifico que amxei dons Cl1itae~ de igual teor 
dt.'ste, s1mdo um na porta da cadê.1 e outro n:t 
port.1 da igreja do Carmo ·desta cidade. O refe
rido é verd:•do do que dou fé. ~rogr-mirim, ~de 
Agosto de 1878. - O escrivão interino do juiz 
do paz, Joaquim A11t011ip de Brito. 

Partcer da ~~a do collegio 

A mesa do colle~io cleit<>ral desta cidade, 
tendo 11res.·ntes os hvros das eleições primarias 
p:~ra eleitores espcciaes, que se fizeram na$ pa· 
rotbins di:st:a cidade, ua de llogy-gunssú o doEs

_piritO Santo do Pinhal, e os diplumas dus elei
tores, vt•rillcou que na de 1.1o~y-~;unssú ::orreram 
os trnbalhos com toda a rcgulnridade, sem re· 
clamaç:\o ou protesto contra a org:mizaç:io da 
·mesn parot:hial, ou contrn o processo da eleiçiio. 

Quanto ;i parochia dist., cidade, nn at:t:l·da or
ganização da mesa parochinl a 2 de Agosto ui· 
timo toi iosllrido u111 protesto do Dr. José Oscnr. 
de Arnnjll Cunha, alle!,-ando est.1r nullo :tquelle 
acto por tres motivos que foram destruídos pela 
proprin mesa de um modo esmagnnte, corno 
constn da acta. 

Durante o processo da cleit:-ão feita na m:~trh, 
presidida p!!la mesa competentemente eleita, gunr
ilaram-se todas ns formalidade.; Jrgacs do proce~so 
eleitoral, huuvu plena libeJ'datle de \'O to, nenhum 
vol:lntd foi recusndo, nem houve reclamal'.iiO ou 
protesto algum, rendo concorrido no pleito os 
partidus políticos existentes nn localidade, que 
ambos·ot·aram com parte no eleitorado, pelo que 
nada é pos,;ivelallegar·se cor.tra csl:l deição. 

.Fni lambem presente. :i mesa do collegio um 
livro com as. ncl:ls da eleitão feita em duplicata 
na igrl'jn do Carmo desta cidade, livro esse que 
foi remettido pelo presidente da camara muni
cipal ; esl:l eleição, porem, não pôde prevalecer, 
porque: . 

t.• A mesa pnrochial, que a dirigiu, se formou 
illegalmente, pois sun Ol'g:miz .. ~io foi presidida 
por um juiz de fl:JZ da pnrochi11 dn Penha, qn:tndo 
o competente crn o juiz de paz mnis vot:~do desta 
cidade, em ~ua falta os St!US tres irnmediatos e 
n:lfnlta do~ q~o~atro, os du llogy-guassú, que é n 

iS 

mais proxima • · · 
~." Não hoÚve convocação regular, isto é, por 

omcios e por cditaes na Imprensa local c em 
tomJIO habil p;~ra que pudessem comparecer os 
eleitores c immedintos dcsl:l parochin c rormns
sem a mesa parochial do Carmo, limitando-se o 
simulacro legal a este respeito a um edit.1l .de 
convocação amxado na porta dn igreja d~Cnrmo 
na manhã do 5 de Agosto, com data da vesper3, 
o. que tudo roi testemunhado ; 

3. • Devendo as mQ!:a . .; pnrocbiacs ser cleitns 
trcs dins antes da eleiçiio, como mnndn n lei, ó 
cluo CJUe illcgnlmente funccionou a mesa paro
chiai do Carmo por ser eleita rio dia ã de Agosto, 
quando o din da~ignado ern o dia 2 deste 
mcz, e niio se justili'!a esse acto com a argui· 
çiio de nullidndes contrn n mesa oferta na mn· 
tril:, porque a serem verdadoir·a~ o procedeu· 
tos, deveria no mesmo dia formar-se na i;;rejn 
do Carmo, ou em outra, uma mcsn sem os \'1• 
cios imputados, Jtara CJUe nssim no menos hou· 
Tosse 3lgum tempo CJUe permittissc a sciencia c 
comparecimento dos vot:~ntes; . 

~. · •rondo sido marc11dn a organização dns 
mesas parochines para o din 2 de Agosto c..o dia 
ã desse mez parn a eleiçüo dos eleitores especiat.'s, 
vorillca-se do livro da> :.cl:ls dn eleiç:io tia igreja 
do Carmo, que a primeira chamadn dr.s VOtllntcs 
começou no dia 6 contra as disposições da lei e 
ordens do go\'erno ; · 

5. • Todos estes factvs inexplica\·cis c sem jus· 
tillc:u:ão tiveram Jo;;nr IJUándo na mn:riz tlesta 
cidade runccionava com tod~ a regulnridadc a 
mesa porochial legalnll'olll eloil:l a ~ de Agosto, 
estando o templo 3 porl:ls 3bert.1s no dia Jcgnl c 
hora nprnzad:~. na presenrn e com o concurso de 
cerca do dons terços dos vol:lntes d:J pnrochia, 
quando é certo que até para a forma~ão da mesa 
do Carmo foi pust.1da na fronte da igreJa uma força 
de 8 praças, com :~rmas embalndas e nlli per ma· 
nect:u constantemente dia c noite até concluir-se 
os tr·nbnlhos, 30 contrario das clciçücs li ,•res, em 
que n força publica só compnrccc rCIJUisitadn 
pela mesa para guardar a urna ou manter a 
ordem perturbada ; 

6.• O processo das ch3madas e recolhimento 
das cedulas fui testemunha!fo pelos· Drs. An
tonio Rodrigues do Prado .c Antonio Fran
cisco de Araujo Cintrn, um dos mcsarios nbaixo 
assignados, c elles 3Ltesl:lrn que foram conside
r3dos presentes e admittidos a vol:ll' falsos votan
tes em Jogar de alguns j:i !nllocidos e outros 
ausentes desta cidade naquella occ3sião, porém 
que nindn a~lm só depositaram cedulns na 
urna oitenta e cinco indivíduos, o que tudo 
s:abem, porque presencinram ns Ires ch3madas 
Ceitas desde o primeiro ate ao ultimo nome da 
lisl:l da qualillcaçiio; entretanto que ao nbrir·se 
a urnn. nella se eocGntraram cento e dezo·seis 
cedulas para eleitores especiacs, c outras tanta.s 
para eleitores geraes, sendo pois evidente uma 
fraude que se realizou ou por violação da urun, 
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depois do principiadas as chamadas, ou por 
térom ·sido nella introduzida,- trinta e uma 
ccd ulns de cada qua lidado, :m tos das c.hn madas, 
o que crn possív-el, porque aqnollcs fidedignos 
cidadãos n5o verifica mm o estado da urna, por
OU() esta j:i o.~tava fechada quando chegaram :i 
(~reja do Carmo, c se chnmam o primeiro nome 
Já qualitlcn(.'iiO pnra votar na i. • chamada; 

7 . ., Reduzindo-se assim á verdade o numero dos 
individuo;: que votn;nm naqnel!:J oleiç~o. em que· 
tl~ eleitores tivessem o concur.so valido de :nonos 
dn &ctima p:~rte da qualificação d:l parochia que 
era de sete contos c dczcseis vt~tantcs ; 

8.• Contr·a essa clcirão protesta eloquentemente 
a parochia dc~ta cidndc reprcsentaàa na igreja 
matriz por 44::! votantes, que nhi votaram livre· 
mente, ohser;adas :~s formnlirl:ldes Iegacs, sem 
nullidndt•s, nem scr!ucr nrguição, ou protesto, 
o que por s! só constrtue n substancial nullidade 
da clei,.ão fciln no Carmo por um grupo da par
ríalidade liberal. 

Quanto :i parochi:t !lo Espírito Santo do Pinhal,· 
:> mesa rlo r:ollegio rem presentes os dip!omos 
dos cluc s! dizem eleitos alli, c.>tando as netas da 
e!ciçao cm· um livro rcmcttido a esta mesn, pelo 
p!'Csidentc da carnnra municipal, ô lambem teve 
presento n li no cm que const:1 a act:. da organi
za~iio da ml'sa parocbi~l doquclla frcguczi:., no 
di:r ~ rle A:!O~to ultirno, nlio sendo porém esta 
mesn legitima a que runccionou na clei(:iiO pri
m~ria começada no tli:t 6 de Agosto, e guo'foi 
dirigidn pr•r outra m..:<a, formada no dia iJ sob a 
prcsidencia de José T hcodoro dos II eis, juiz de 
p:~z de S. Jo;io d:1 Do:1·;ista. 

Desse r:rcto rcS(IIt:J a nul!idado da eleição do 
Pinh~l por n~o ser ,!irigidn pela mesa legal· 
m~ntc cleit:l, c n1io !<:r provndo motivos justos 
c l:•gacs p:1r:1 formnr·s<? sob n prcsidcncia do juiz 
d,! paz de S. Joãn da Boavista c runccionar 
n mesa que dirigiu a deição. 

Tal facto anormal se explica porém por mo· 
ti'I"OS notoriamente s:r!Jidos c att! pro"vados judi· 
cialrnl'nte, se~undo consta á mesa, n saber: 
~a frrg-uczra do Espírito-Santo do Pinhal as 

:mtoridndes puzer:un a popul:.ção c povoaç.ão fóra 
d:J lei; apoiadas nas praça$ de policia, cm ca· 
pnngns armados c por 1~ pra(:nS c um :~Iteres de 
linha, chl•g:.dos no dia ~. fizeram cerc:~r as cn
trad:~s da po,·oaç~o c rechaçaram pnra seus di· 
rei tos e moradias os 'l"otantcs conservadores, !{UC 
vinh:mt \'Ot:rr, sendo só do urnn \"CZ repelhdo 
t'm grupo de cerc:~ de sessenta votantes conser
vadores do Dnirro dn 3J:rtt:J, com a ameaça de 
armas de fogo cngatilhadns, sendo até acutila· 
da a cavnlgadurn do que estavn na frente, isto 
no dia 5 de ,\gosto, além de !netos id!!nticos nos 
dons dins anteriores. 

No rlin 5 de .Ago>to além do exposto, os ca· 
p:mgas armados occupav:~m a nnica cntr:tda da 
i;;reja matriz peln abertura das taipas que a 
rodeiam, declarando que não entrariam a mesa 
p:.rrochinl e os volllnte~ conservadores, pelo q_ue 
a mcS(I legitima, d:tndo-se o caso do forçn ma1or 
de não poder funccionar, não tendo recursr> de 
que lnnçar m:ic • para cumprir sew deveres c 
sendo unanime conse·rvadora adiou a eleição 
para o di:r 16 tle Ag:osto por editnl que fez atn
xar na mntriz, no aia 5 :is iO horas da manhã. 

O sou presidente p:trticipou taes factos ao go
Yerno pro\"incinl e este respondeu-lhe prohibindo 

a eleição marc:td:t p~ra f.6, porque a outra 
mesa parochial so organizara no Pinhal c por 
outros pretextos. 

Essa mesa é porém nulla porque niio foi or
ganiz:.da nos termos legaes, como acimn se disse 
sendo evidente o plano prévio de impcdil·-so a 
mesa legitima de funccionnr, porque no din 5 de 
Agosto na hora da eleição ou pouco antes ch~· 
gava de S. João da Boavista o juiz do paz José 
,dos Reis, mandado buscar par:. organizar a 
mesa liberal, CJUc dirigiu a eleição, o qual juiz 
de pnz mora a cinco Ieguas, e só devia ser con· 
vidado quando se recusassom os quatro juizes 
de paz da parochia do Pinbal. O simples exame 
'da acta d:1 organização da ml!sa, que serviu na 
eleição, convence da nullidado da organização 
dessa mcs:t. Alem do mais, não havendo liber· 
dado de \"Otos e só por meio de violencia, tendo 
os poucos votantes libcracs feito a cl!!ição, 
quando é certo que é grande a mnioria consor
vndora na qualitlcação, e além disso tendo a 
nutorid:Jdc legitima :.diado n eleição para o di:t 
fG) seria injustitlcavel rcconhccor-sc a eleição. 
fCJta evidcntl!mentc. _, 

Entretanto, apezar da verdadeira exposição 
feita, qunn to á eleição do Pinhal o á dnpltcata da 
igreja do r.:~rmo desta cidado, a mesa do collegio 
eleitoral, niio podendo por isso rcconhecel·ns va
lidns, respeitando a .attribuição do senado, é de 
parecer :}Uc se admltta a votarem cm sepa
rado os eleitores do Espírito Santo do Pinhal, 
que se aprescnt:lram com diplom:., por niio haver 
duvfd:l.·quanto á identidade de pessoa, proce
dendo-se do mesmo modo qnanto aos cidadãos 
rJUO se dizem eleitores na igreja do Carmo dcst:l 
cidade, si comparecerem o requererem para 
votar. 

E' finnlmentc de parecer a mesa que se reco
nhera como validas as eleiçücs feitas na igreja 
matriz dest:t cidade e na da parochia de .IJogy
guassú • reconhecendo-se como eleitores dellas 
os cidadãos portadorl!s dos diplomas entregues 
á mesa por serem os proprios votados, cujos no
mes constam das rcspectivns actas e diplomas. 
Paço d:r Camarn Municipal de Mogy-mir1m, 7 de 
Set!!mbro de !878. - o presidente do collcgio, 
Saturnino Francisco de Freitas Vílllllva. - João 
ViCl'11te Ferreira de Queiro:, mesario.- João da 
Cu11ha Moraes Lobo, mesarh. -Antonio Fran
cisco de Araujo C intra, vencido na parte relativa 
á eleição doEspirito Santo do Pinhal, por julgai-a 
validn.-Antonio Manoel Andrade dt: Cotrim, cs
crutador vencido pelos mesmos motivos qnanto 
ao Pinhal. 

Parocliia do Espirita Santo do Pinhal. 

Resumo dos documentos o.trereeidos pelo Dr. 
João Mendes de .Almeida, concernentes a esta pa
rochia. 

N. 7!. -Artigo respondendo .á Tribuna Li
beral sobre os :~contec1mentos eloitoraes dostn 
pnrochin, impresso no Correio Paulistano n. 6536 
de 27 de .Agosto de i8i8. 

N. &.. - Artigo da Tribuna Liberal n. !!.W de 
!~ do Agosto de i878 sobro o mesmo assumpto, 
a que respondeu o artigo supra. 

N. 9~. - Peti~:.ão de João Chrysostomo Buen() 
do Rego, presidente da mesa legitima desta pa
rochia com certidão da camara municipal res-
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pectiva sobre T:~rios asaumptos, e principalmente 
sobre :t inelegibilidade de varies cidadaos, que 
tomaram parte na eleição de li de Agosto. 

· N. 94.. -Petição de tres cidadãos que tomaram 
parte n:1 eleição de li de Agosto, que se diz haver 
começado ao meio d.in, pedindo ao presidente e 
mes:~rios da mes:1 legitima á uma hora d:t tardo 
cópia do edital que ailiára a eleição para o dia !6 
de Agosto. 

com :~rmas prohibid:ts, e os que as trouxerem 
llc:~rão sem ellas, m:~s entram na po;oação para 
exercerem o direito do voto que IJ1cs assiste. 

?!las esta prevenção teve por IJ:ase c origem o 

N. 95.-0mcio dirigido pelo presidente d:t mesa· 
lçgitimo João ~hrysostomo Dgeno Rego~. ao pre· 
stdente da provmct:t, commuDJcando o aatamento 
da eleição. 

áfan com que o capilão João Chrisostomo Bueno 
·dos Reis procura armar-se (c001o é publico c noto
rio) de capa11gas de todos os naiJ~C~, o contra este 
baluarte a autoridade policial esTá perfeitamente 
gar:~ntida c habilitada lambem para garantir · 
todos os direitos. 

Certo pois de scguranÇ:~, contr:1 as intenções 
do capitão João Chrisostomo, garanto aos illustres 
meS:Jrios que estão fóra de todo perigo, e podem 
vir exercer as Cnncçües do meS:Jrios para que 
foram legal e merecidamente eleitos. (Tem adia11te cópia i11tegral.) 

N. 96.- omcio (em origi11lll) datadõ de 5 do 
Agosto de 1878, do subdelegado de policia do Es· 
pirito S:~:ito do Pinh:ll, José nibciro de Olh·ci:-a 
?dott:l, ao presidente e membros d:1 mesa legi· 
tima sobre os 11contccimentos do dia. 

A autoridnde policial cstnr.i ao lado d:J lei, da 
moralidade publica o conseguintemente ao lado 
de YV. SS., si não acreditam D:J minha palaua 
desde já ponho :í disposição da illustrc mesa as 
praças que julgar neccssarias para.sua scgunnça. 
VV. SS. creiam qlie os liberaes serão incapazes 
do atacar seus adversarias CjUe não derem mostra 

(Tem adiante CÍJpia integral.) 
N. 99.-Autoação do um:~ potiç;io e docu

mento, de João Cflrysostomo Bueno do Rego,afim. 
de que M:tnoel Luiz Ribeiro seja iRtimado p11ra 
ir, perante o juiz de .direito, confirmar por seu 
jur:~mento um :~tte~tado que deu, de como na 
qualidade de L• juiz de paz da parochi:tfõr:t con
vidado parn organizar a mesa em :S do ,\gosto. 

N. 100.-0utra :~utoaçiio no mesmo sentido, e 
do mesmo cid:~dão Bueno do Rego, afim de que 
tres outros cidadãos eleitores ou juizes de {l:tZ~ 
fossem confirmar por juramento o que jn b11vmm 
dito, de que nõo concorrcrnm á eleição de 5 de 
Agosto, nem foram eonvid:~dos. 

de hostilidade. • . 
Aproveito n oecasião para manifcst:lr a VV. SS. 

a scgurnnça da nossn estima e considcr:~ção. 
Deus gU:Jrde a VV. SS.-Illms. Srs. capitão 

João Cbrysostomo Duono dos Reis, Jeremias Pro· 
fot:l do Almeida, Cllndido José da Silveirnr 10il• 
quim Xavier de Cllmpos, Fortunato R1bBiro 
Mendes, muito digno ,P.residentc c membros da 
mesa purochml desta Vlllll.-0 su!Jdelcgndo, José 
Ribeiro de· OliteirCJ Matta. 

.l'f. 101.- Certidão d:t C:Jmara municipnl do 
Mogy-mirim,- declarando quacs eram os juizes de 
paz eleitos desde 1876, :1ssim como por ordem 
numeral os eleitores da eleição desse :1nno na pa
rochia·do Espirito Santo do Pinhal. 

N. z.-outra cerLidiio da mesma camnra, o 
como a precedente solicitada por João Chrysos
tomo Bueno do Rego,extrahitla do livro da quali
ficação desta parochia cai !876, cujo numero 
é 4.36. 

.Ambas são de !!3 de Novembro de !878. 

PAIIOCHIA. DO ESPIRITO SA..'iTO DO P~H.AL. 

DOC. N. 96 

Oflicw do subdelegado de policia desta parocllia sobre 
os acont~cime11tos de 5 de Agosto de !878, dia 
da eleição. 

Subdelegacia de policia do Espirilo ·Santo do 
Pinhal, 5 de Agosto de i878. 

IIIms. Srs.- Está expir:~da a hora marcada 
p:1ra se dar principio aos tnhalhos e~eitoraes, e 
não vejo a illustre mesa na matriz. Disseram-me 
que VV. SS. não querem.comparecer na matriz 
por causa da força pubhca que, por ordem do 
Exril. Sr. Dr. presidente do I!rovinci:t, aqui se 
acha dilst:lcada para m:~nutençao d:J ordem e se
gllntnça publica, dizem _que a illustro me~3 
allega. que :~s entradas estao tomada.s por p:tl· 
sanos e torça publica ; não é verdade, e si assim 
fosse, os qunrteis conservadores não estav:~m 
apinhados de gente, e os illustre:> mesarios não 
teriam entrado llll. povoa~o, e é verd11de que n~o 
se admitte a entrnd:l de quem quer que SOJa 

Reconheço venf.1deira a tirmu su)lra de José 
Ribeiro de Oliveira .llatta; do qull dou fé. :Uo
gy-mirim, 23 de No\·embro de ill78 . 

Em testemunho da vordadc estava o sign:~l 
publico.- Miguel Ribeiro de Camargo. -Esla.Ya 
collada uma estampilhn de 200 réis inutilizada 
do seguinte modo. llogy-mirim, 27 de Xovembro 
de !878.-Camargo. 

Of/icio do p_residente da mesa parochíal do Espirito 
• Santo âo Pi111ull ao preside11t6 da província. 

Illm. e Exm: Sr.- P:lrticipo a V. Ex:. que o 
subdelegado do Espírito Santo do Pinhal, José 
1\ibeiro de Oitveirn :Uatt:J, tendo á sua disposição 
6 praças de permanentes e!!! de linha, commau
dndas por um :~lfcrcs, c nun1crosos contingentes 
de paisanos armados~ da pnrochin c de fór:J, ver
dadeiros C:Jp:tngas, a tudo dispostos, põz a povoa
ção em alarma nos di:~» anteriores á olciçiio, prll· 
tiC:Jndo provocações contra os consen·:~dorcs o 
f:~zendo grande ostenta~.ão de força com o decla
rado proposito de vencer por violencia o pleito 
o lei torai. . 

Nos dias 3 o ~ a força cercou as cntrad:1s da 
pOVO:I!,:àO, f:1zendo :lmeaÇ:tS e obrig:JDdO OS Votan· 
tos conservadores a retirarem-se parn seus sities, 
porque, sendo pais de familia o rcspeit:ldo· 
res d:t ordem, não podiam travar luta com aqucl- -
les que deviam ser a garantia d:J execução das 
leis, m:~s de facto as viola>:tm com toda a pu
blicidade. 

No di:~ :; a freguezia estava em plena con· 
11agr:~ção ; as entradas ach:~v:~m-se vedadas 
pela força publica e capangas, qne expeiiiam 
os vot:lntes conservadores, sendo Dl:Jis noo • 
vel o f:~cto da ordem de fogo contra um S'rupo 
de 60 votantes conserr:~dores inermes, que Yol-
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tav-nm p:.r:. seus sítios, para nfio perderem a· 
vida, tendo ató sido acutilada a cavalgndura de 
um dellcs. · 

subsequente convocação, maxime qnando pela 
ausencia não justificada da mesa eloit:J, or~ra· 

· nizon-se nova mesa, que proseguiu nos trabalhos 
eleitoroes, e tendo-se, pois, procetlido á elo•ição no 
Jc.gar. designado !la lez, cumpre quo nguardo a 
decisão proferida pela eamara dos dermtados e 
pelo senado, que sao os competentes para julgar 
ila -validade ou nullidado da ·eleição, a que já se 

A porta unica que d:í ingres~o :í. mntriz est.wa 
corcad:. por ·11nos cnpnngas armados de A"arru
cha, voc•f~rando q•e a mesn n1ío entraria nn 
mntriz, pois hav.L:.m de acabn1· com os conserva
dores naquelle dia. 

Como por verdadeiro escarneo, no momento 
em que me parlicipavnm n repulsa do grupo de· 
00 votantes rneu~ correligionllrios, recebi da
quellu subdelegado o officio junto por cópill, 
cuja incpt.'\ rednc;;lo provn o procedimento e 
intuitos datruclla autoridntle, porquanto: 1.n si 
cu estava llrmnndo gente para violentar o voto, 
romo o subdelegado ofTerecill a forçn publi· 
ca ii minha dispO!:i~iioY c 2.0 si os qunrtcis 
cons(W\'nd•,rcs estavam apinhndos do vot.,n
tos, J!Orq ue, a n1ío hn,•cr coacç1ío da {!arte da 
policia libcml, a mesa adiou· a eleiç:oo 1 Em 
''istn de todliS estas occurrencins e tendo. j:i 
che:;-:~do o juiz de pnz ile S. João dll Don 
Vista, chamado para a or~raniznçiio de outrn 
mcsn Jlarochinl pela A"entc da policia, a mesn, 
vondo que n1ío podia entrar na igr•!jll, c qucr•mdo 
cvit:n· contlictos, que apen:.s pretext.ui:~m os as· 
sa!lsinatos,com muita antecedcnr.ia :~nnunczndos, 
adiou, Jl"l' edital, a eleição 11:1ra o dia !G do cor
rente mez, e eu retirei-me pnra esta cidade 
:111m de niio sct• victitun dM sicarios. 

Cumpt·o o meu d ·Wr informando estes fados 
a V. Ex [mra t[UC snib:1 os motivos porque, tendo 
doJ fazer-se li elciç:io pela qunlillca(.'1íO de .!876, 
em cuj:~ elci~ão, havendo 11lenn libcrdndll, o rnr
tido conservador rmr. ai li os 3 ter~;os do c lei
tor:odo, e .P liberal n1io quiz apresentar-se por 
sun i111potencin, nA"orn li mesn un:.nimo conser
yadura, vc·se obrigada 11 11diar a rleirão. 

Finalmente declaro 11 V. Ex. que.' sem a pre
sença do Dr. chefe de policia nnquclla fr••guezia 
nfio se far:í a ellliç1ío n Hi do corrente, porque 
se reproll uziriam os factns anteriores, c o povo 
niio t•·m conli:tnça nlguma na policia c torça pu
blk:t alli exi,;tentc, sem razão lllguma de ordem 
pulllic:~ p11r., isso. · 

V. Ex. se dignar:i de mandllr-me sua respost.1 
pnra esta cidndc, onde :t :~guardarei. 

Dcos guarde a V. Ex.-~logy-mirim, 9 de 
Agosto de 1878. 

Jllm. e Exrn. Sr. Dr. Jo1ío Baptista Pereira, 
presirlcn te da )Jrovincin .-O Jlrosidente da mesa 
p:trochi:al, Juiio Cllrisostomo Bueno d~s Reis. 

Oflicio do presidt!JJte da província, em respo.,ta ao 
ill'twicú•nte da mesa legal da parocllia do Es· 
]Jirito Santo do Pilllml. 

Expcdicnt~ da presidencia de :12 de Agosto. 
-Ao presidente !ln mesa parochial do Espirito 

Santo do Pinh:ol- Declarando, em \'ista do officio 
do 9 do corrente, que sendo o adiamento dn 
lllcição j ustillcavcl pc.r força mnior, nos tez·mos 
du lei, e 11ão estaudo provados os {actos alltgados 
que cúterminaram esSfl resolur~ segundo do
]>rohende-se do o1Ilt~10 e do ed1t.11, tomada {õra 
da mat1·i= quando ali:ís se 11ào verifica que tossem 
os mc~nrios impedidos no eltercicio de •suas 
att1'ibuiçõcs, c esgotndos os recursos Jegae.~, como 
preceitúa a lei, para gar:~ntir-lhes li liberdade de 
ac~ão, u1ío !lllrece regular esse adiamento e a 

procedeu. . . . 
.. (Tribzma Liberal (jornal omcial) n. !37, de f.l 
de,Agosto de 1878). 

Eleiçiw do E1pirito Sa11to do Pinhal. 

Não adllllrn quanto disse o editorial da Tribzma 
de :t:!,par:a defender a nullís~ima farça ell.'itoral do 
Pinhal e lnsul tar o presidente da me!l:l pnrochi:ll. 

QuP.m se a trcveu a escrever que as eleições de 
·ã de Agosto são as mai; livres que a província 
teve, póde asseY"erar quanto lhe parecer. . 
Re•pond:~, entrelnnto, o cégo defensor dos de· 

salinos de seus agentes : 
!.0 Qulles os recursos legacs que a mesa pliro· 

~blal devia t!mpregar ·llntt>S de adiar n eleição, 
estando cercadas as entradas da povoação o a 
matriz pela força e capangas da policin, isto em 
umn povonçiio sem· telegrapho c a seis Jugu.1s da 
residencia do juiz de direito e municipal 't 

2. o como era JlOS:dvel :í mesa entrar na m:.triz, 
cercnda pelo,; capllngns armlldos a unica entrada, 

·para lá rclsolver o adiamento 1 
3. • Porque motivo 6 governo mando11 para o 

Pinhal, nns vesperns da eleição, :1.::! pra~as e um 
alferes de linha, além de seis praças do corpo poli
ci:al, que Já cst:lvam, só retirando a forçn drpoi:i 
do dia :16, que crn o designado pela mesa Je,.al 
par:• a elo:iÇáo adiadn, ficando apenas dous poii
ciaes? · 

E' evidente o plnno da comprcsslío ; não ha 
negar. . 

o acto do presidente da província, impedindo a 
eleição Jogitzmn, é portanto inJuslillcllvel. 

Approvem, porém, e aprovCI!em a eleição para 
mnis car:~cterisar·se n regeneração. · 

Gritem que s:.hirnm da victori11 das urnns e que 
s1ío a urnn das viclorias, mas- resjJeitem o bom 
senso publico. · 

A· mesa conservlldora é credora dos mniore,; 
elogios, por ter evitado a elfusiio de sa·ngue. 

Só a obliteração dos mais eomesinhos prin
cípios r•tíde Jan~ar·lbo do~stos pelo acertndo acto. 

.Mnis de espaço provnr~mos liS nullid11des insa
naveis daquella eleição, t{Ue niio resiste á menor 
analysc. 

O voto livre. 
· (Correio p,mlistano "· 6536, de ~7 de .Agosto 

de J878.) 

L 

COLLEGIO DE BROTÃS 

Convenio mallogrado entre liberaes econserf!adores. 

Um commandnnte superior em actividade. 
-])a Propaga1lda de S. Carlos do Pinhal, tran
screvemos os seguintes documentos, pelos quaes 
se v.; de quanto é capaz um commandanle sll
perior da guard:. nacional- • hoje em acti· 
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vidadc • quando se trata de arranjar votos para 
o governo: 

dlim. Sr. major Francisco .A.ntonio Simões-
S. Carlos do Pinhal, ~~ de Junho de {878.
.A.migo c senhor.-ouso esperar da bondade de 
V. S. que, cm resposta n esta minha curta. e 
pcrmittindo-me o uso dn publicnçiio, V. S. so 
dignará de : . 

i.• relatar-me minuciosamente a conferencia 
havida abi entre V. S. e o Sr. coronel Antonio 
Carlos de Arruda Botelho sobro negocies poli· 
licos, desde o conTite a V. S. feito para uma 
conferencia nté as ultimas respostas de V. S. 

~.o relatar-mo tambem minuciosamcmto a res
postl do diA"nO dircctorio do partido conservador 
(}essa vllla ás propost.1S daquelle Sr. coronel, 
inclusive as declaracücs pelo mesmo reatas .á 
vista dessa rcspostn. 

Com isto muito obrigará V. S. a quem com 
considera!,"ãO e estima se subscreve de V. S. 
amigo rcspeit:tdor, criado e obrigado.-Aureliano 
de SiJu.::a e Olioeira. 

111m. Sr. Dr . .Aureliano de Souza eOiivelra.
Amigo e scnhor.-Em resposta ao pedido de 
V. S., r<>spondo que o coronel Antonio Carlos de 
Arruda Butelho escreveu-me uma carta dat.1da 
de :f.G ou !7 de l\laio, convidando-me paro uma 
conrertJncia politica ncsllt villa, para o dia .!8 du 
mesmo mez;o lambem escreveu no mesmo scn· 
tido ao capitiio José Vieira de Albu,quer~tuo c ao 
mou irmiio c.1pitão José Rodrigues Simoes, afim 
de tomarem parte na me:íoia conrerencia. 

E naquolle dia achei-me ne~ta villa c ahi li· 
Temos oco:~sião de convcr.;armos n respeito da 
mcsmaconrerencia, isto em casa de meu com
pndre Jeronymo Lopes dn Silvn. 

Ponderou-me nessa occ.1sião que o • nctual 
governo queria que o partido liberal ganhnsso a 
eleiç:io • o que sendo esta villa pobre, e que 
gostando da paz, desejava que .se fizesse uma 
elciçiio ami:ra, o que·nchava conveniente diTi
dir-se o cleitorndo. Pon•lerou-me mais que do
viam ser chamados os U8 indivíduos mandad11s 
incluir pelo Dr. juiz do direito da comarC:J, e 
nssim mnis que . dcvi~m os conservadores ceder 
dons mos:mos libcraes :>ara a eleição, o que o 

• presidente d1 eleição deveri:\ ser conserv:~dor, 
e que este presidente seri:~ o ab:•ixo assignado, 
porque os outrus conservndores não .lhe mero· 
ciaru confianç:l. E caso não aceitassemos • que 
o governo empregaria a reacção, o tambem a 
guarda nacional hoje em actiVIdade I • 

Aos !9 dias do inez de Maio de 1878, presentes 
os membros do directoria, major Francisco An
tonio Simües{cnpit:io José Vieira de Albuqoergoo, 
tenente Josu Ribeiro de Almeida, José Alves· 
DeJfino, Domingos Compton Delbuqoo ·e Do
mingos José Carneiro ; pelo presidente do direc
toria foi dito quo convocou :a presento reuniio 
parn Ievnr ao conhecimento do dircctorio uma 
proposta do coronel Antonio Carlos de b.rruda 
Bolclho,.teDdonte ás proximas eleições de elei
tores gcr11es e especines1 o qual propoz que se 
deveria dar ao partido hber11J nove eleitores.dous 
mesarios libcrncs e um presidente da el~il:ão in· 
dieado por elles, c fazer 11 chamadn dos H8 in· 
dividuos mandados . Incluir pelo Dr. juiz de 
direito da cornnrca, e no caso de recosa do pnr
tido conservador o actual goTerno lan~rill ma. 
da reacr.ão com a autoridade que tnn. Ouvido o 
directorio respondeu pela negativa. Eu Amador 
Flavio Sirnües, secrt'tario que escrevi.-Pra11Cisco 
AntonioSimües.-José Ribeiro de Almeida.-Do·· 
minpos José Can1eiJ·o.-Josi Alr:es Del~no.-Josi 
Vie1ra de Albuquerque.-Domi11gos Compton Del· 
6UIJ1le. 

--
CÓPIA DA RESPOSTA, 

mm. Sr. coronel Antonio Carlos de Arruda 
DotclbD.-:-0 dh·ectorio do partido conservador 
dcst.1 villn, reunidos os membros abaixo nssig· 
nado~, tomando em considernção a proposta que 
por intermedio de um de seus membros foi 
apre~entada no mesmo em nome do V.' S., tem 
a honra de responder li mesma : • 

Comqu:mto reconheça o mesmo direc!Drio que 
a opposíção que Cór Ceita 110 actual A'O\·erno com 
o rcsultndo que obtiver no pleito eleitoral poderá 
acarretar a membros do partido desgostos, é 
comtudo do opinião que niio se devn sacrificar 
11 rc:~lisação de suas idéas .a interesses pal'l!mcnte 
pes~oaes. Resolveu, pois, agradecendo a V. S. a 
attonç;io que com o mesmo leve, pedir-lho liçença 
p:~ra não aceitai-a. 

S., mos de V. S. nmi~tos attcntos. e obrigados. 
Eu Amador Flavio Simões, s~>cretario «JOe a 
escrevi e assigno.-Amador Flavio Simoes.
Fra~tcisco Antonio Simões.--José ·Ribeiro de Al· 
flll'ida.- Domingos José Carneiro.- José Aloes 
D~lfino.-José Vieira de Albuguerque.-Domingos 
Compton Delbuque. 

(Correio Paulistano de 27 de Agosto de 1878.) 

Declaraetio do dirtctorio do partido consi'Tf}Qdor 
sobrt 'o edital do deltgado de policill prohibindo 
andar grupos Pflas nuu .. e obrigando os cidadãos 
a serem revistados por cawa do uso de annas 
prohibidas. 

N:1 mesma occas1ão respon11i·lho que eu niio 
era o partido conservador, A que existindo nesta 
viJia um directorio do partido conserTador que 
dirigll os destinos do mesmo, estnn eu prompto 
a convocar o dircctorio para levar ao seu conhe
cimento n proposta_. ao que respondeu-me-• está 
muito bom ; boa uoilo. • . . · 

No dia seguinte convoquei o directorio, o este 
respondeu pela ne:ratin, cujas cópias, tanto 
da resposta do directoria como da nctn, envio a 
V. S. podendo desta V. S. fazer o .uso que lho 
convier. 

Sou com estima de V. S. amigo obrigadissimo 
e criado-Fra!lcisco Antonio Simões. 

lllms. srs.-Constando aos abaixo assignados, 
membros do directorio do partido conservador 
dostn villa. (JUtl o deleg:.do de pulicia d••ste termo 
ntnxou edital prohibindo oxpressnm·ento andar 
grupos pelas ruas e o uso de armns prohibidas e 
bom nssim serem revistados todos os cidadãos na 
porta da igreja mntriz ; vêm perante VV. SS. 
declarar francnmente que não se sujeitam a ser 
revistndos pel:t p·.Jicia, mas sim que, escolb~do 
VV. SS. duas pessoas do todo o criter1o e dis
tinctos do partido liberal, estão promptos a cum-
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prirem o· disposto no edital, mas que VV. SS. 
tambem hão de se sujeilar a serem revista
dos por duns pessoas proeminentes do partido 
conservador. afim de haver toda a imparcia
lidade. E como esta resolução é toda fun
d:ad~ na justiça, esperam que VV. SS. annun
cmrao. 

COLLEGJO J)G DROTAS. 

Petif_ão dos eleitores da duplicata de Brotas soli
Citando do jui:: de pa:: ser admittidos a 11otar 
para a mesa e para senadores. 

Copia.-IJJm.Sr.jniz de paz,prcsidente in~crino 
d!' collegio.-Os abnixos assi~nados,elcitores cspc
cwcs desta parochia, cm eleição feita na segunda 
mesa sepnrada da primeira; oiTerccom seus diplo· 
mas e nuthenticas da ·eleição que mui lcg:~lmcnte 

Deus gunrdc n vv. ss.- Brotas,' de Agosto 
de 1878.- Illms. Srs. presidente e membros do 
directoria do partido libcrnl desta villa.-Fran
ci•eo Antonio Simões, presidente.-José Alves Del~ 
fino, vice-presidenle.- Amador Flavio Simões, 
i. o secrct:Jrio.-José Virira de Albuquerque.
José Pinto de Oliveira e Silva.- Domingos Com
flon Delbuque. 

. flS habilit.."l a votarem no collcgio e-P. P. a V. S. 
de os chamar parn a orgnnizaçiío da mesa e vo
tarem cm seus candidatos n senadores do Imperio 
e E. R. li.-Brotas, no paço da camara muni
cipal cm collegio clciloral 6 de Setembro de 
!878.-JoaquinlJoséde Avila.-Ant011io José Ma
cl•ado,- Jcaquim Lau,·cnfO_ Corréa Fillto,-Joa
quim da Costa c Silva.- Lourenr.o Pinltciro de 
Oliveira Vasconcl'llos.- José Joatjuim Corréa da 

Reconheço as firmas supras o dou fé. Brótas, 
9 de Dezembro de :11)78. Em testemunho da vo•·· 
dado. (Estava o signal publico.)- Joaquim José 
de Avi/a. 

Rocha.-Fra11cisco de .Assis Prado.- Francisco 
.~hltonio. Macluulo. - Diopo Antonio de .Andrade 
Jlcml.!s.-Remigio Antomo de Cerqueira Leile.
José !Jiodesto de Jlbreu.-FI'llncisco Xavier de •llm
doiiÇa;-José Ant011io da Costa Jllacllado.- José 
Ant011io •llaclwdo.-João Porfii'ÍO DrriM Drandlio. 
-,,lr.llias de Paula .J.l!acllado -Antonio rle Paula 
Jl!acllatló;-Joaquim Dias lle Jtlmeida. 

~ES.ARJOS DA ELEIÇÃO LEGJTJ)IA QUE A ABA."''DO:fAR.Ul 

PARA FOR){.AR A liESA DA D'DPLJCÃTA. 

Certidão de obito de Francis_co Anlonio Maehado. 

Cópia.-Certifico que revendo o livro 6..• dos 
assentos de obitos desta pnrochia a folhas 4.3, 
:tchei o nsscnto seguinte: 

• Francisco Antonio ~Iacbado-.Aos !7 úe No
vembro de i8i8 fnlleceu de febre pnludosa na 
idade de 58 annos Francisco Antonro linchado, 
viuvo; sua alma foi snJTragadn, c seu corpo se
pultado neste cemiterio em tumulo particular.-
0 viga rio pddrO .Antonio Spera11.::a. • 

Nada mais continbo o mencionado assento, que 
fielmente copiei, e o affirmo em fé do meu c:.~rgo. 

Brotas, 9.de Dezembro d.c f.878.-0 vigario pa
<lro Antonio Spera11::a.-V:ú ao selJo.-Speran::a. 

Reconheço a .firma supra e dou fé. Brotas, 9 do 
Dezembro de !878.-Em testemunho de verdade. 
-Estava o signal publico, Joaquim Jo1e de A vila. 

lV. 

Certidão de obito de José Mod11i. diJ Abre11. 

Cópia.-Certitlco que revendo o livro i.• dos 
assent~s de obitos dest:J parochia a tls. 4.2; achei 
o segurnte: .. 

• José Modesio de Abreu-Aos iS de SctembrÔ 
de !878~ falleceu assassinado pelos proprios cs· 
cravos, na idade de 38 annas mais ou menos, José 
Modesto de .Abreu, casado, que em com D. Brau
lia .Yaria de Jt>zus; sua alma!oi·sutrragnda e seu 
corpo sepultado Dbste cemiterio om tumulo par
ticular . ..:..O parocbo padre Antonio Speran::a . • 

Nada mais continha o mencionado assento, que 
fielmente copiei e o affirmo em fé do meu 
eargo. 

Brotas, 9 de Dezembro de !878.-0vigario pa
dre Antonio Speran::a.-Vai ao sello.-Speran::a. 

Reconheço a firma supra e dou !ó. Brotas, 9 de 
Dezembro de !878.-Em testemunho de verdade. 
-~stava o signaJ publico. - Joaguim Josi de 
At~•la. 

Despacllo.-Indcferido. Pnço da camnrn mu
nicipal da villa de Brotas,6 de Setembro de !878. 
-Oliveira. 

Reconheço as firmas e rubricas retro e supra c 
dou fó. Brotas, !) de Dezembro de 1878.-Em tes
tcmunhQ de verdadc.-Estava o signal publico. 
-Joaquim José de Ar:i/a. (") 

Petição dos eleitores da parocl1ia de Brotas ao i. ft 

itzi:: de pa::, preside11te i11terino do collegio, para 
11ão serem admittidos a votar 11a mesa os elei
tores da duplicata da mesma paroclzia. 

Copia.-Illm. Sr. i.• juiz de paz presidente 
do collcgio cleitornl. - Os abaixo assignados, 
eleitores desta parochia de Drótas, vêm repre
sentar a V. S. sobre umn supposta dtlplicata do 
eleição, começada no dia 5 de .A~osto, as 3 horas 
e mela da tarde, durando os trabalhos desse dia 
até as 5 e meia. 

Esses supposws eleitores da duplicata referida 
não podem ser chamados para a formação d11 
mesa do collegio. • 

i .• Porque a lei n. 2675 de !O de Outubro do 
!875, mandando or~anizar as -mesas paroclliacs 
tres dias .!lutes do designado para o comer.o da 
eleição, quiz excluir a possibilidade de dupli· 
cattU do eleição, fixando a legitima autorid:tde 
eleitoral, que é a mesa eleita sob a presidencia 
do i." juiz do pnz ou de qualquer dos outros 
tres no impedimento daquelle,.pelos eleitores e 
immediatos ; 

2.• Porque a mes.1 que serviu para essa deno
minada duplicata não foi constituída legalmente 
visto como dons mesarios Jiberaes, retirando-se 
da mesa de que faziam parte, não podiam consti
tuir outra mesa no mesmo loJr.Ir em ~ue func
cionava aquella, valendo-se do art. 3. das in
strucções âe !~ de Janeiro de f.876, que acautela 

(') E• to bbolli!o recouhocou tambom aaua arma. 
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a,Penas o impedimento ou !alta de mcsarios legi-
timamente eleitos ; . 

tJeira Guimarães.-José Antonio de Souza:-José 
Antonio Simões.-Francisco Lvi:: Simiies.-Jero
n1J?110 Lopes da Siloa 1!-'nior.-J?omingos Tosé Car
'lelro.-TIIOma:: Garc1a Car~~e~ro.-Antonio Can-

3.• l'orquc o motivo para essa duplicata sup
posta, como consta do protesto dos liberaes, é 
attcn tntorlo das princípios lcgacs, não podendo 
admittir·se que Indivíduos , cujos votos são 
mnnllndos receber em scpnrndo, em virtude do 
ar!. f.07 § 6.•, 2.• parte das citadas instrucções, 
tenham o direito ile ir lazer uma eleição sepa
rada; · 

'-· • Porque a mesa parochial mandDndo ad· 
mittil-os cm se .parado, a requerimento de trcs ci
dadãos CJiogivCis, ainda procedeu com summo 'es
crnpulo, por isso que a camara dos deputados, 
cm votação nominal, approvando a eleição pas· 
sada, não considerou qualificados os U8 cida· 
dãos CJUC o juiz do direito mandou incluir sem 
as dcc ~arnç1íes . do art. i27 das citadas instruc· 

dido Carneiro. · · · :. · · 
Despacho.-Detcrido. Paço da eamarn mnni

ci~l.da Villa do Bróta'l, 6de Setembrode i878. 
Oliveira. 

P~otesto "elos eleitores da parochia ·de S. Carlos do 
Pinltal, por não serem atlmittidos a tJotar para 
a mesa d~ collegio os ele~tor_es da. duplicata de 
Brotas, ando todos const1tuar outro collegio. 

çõcs; · . . · 
5.• Porque, ainda que tosse legalmente con· 

slituida a mesa drssa supposta duplicata, nüo.ern 
licito fazer uma eleição sómentc para votarem 
esse;; indivíduos do recurso· nnnullado, tendo já 
vol:ldo na urna d:t mesa legitima os cidadãos qWI· 
lillcados na lista geral c snpplcmonl:lr; 

6. o Porque, ainda quo n mesa da supposl:l du· 
plicata houvesse feito a chamada dos cidadãos da 
Jistn gemi e snpplcmcntar, não tinha ella cópia 
authcntica para a tazcr,c o tempo era escasso para 
isso, visto como das tres horas c meia para as 
quatro da tarde, Jlm do tempo legal, não ora pos· 
sivel ter feito a chamada geral, fazendo ao mesmo 
tempo o rcspccti\·o rol ; 

'1. o Porque essa supposta duplicata, tende sido 
previamente premeditada, Coi um plano mal 
executado_, sendo o fim dos Cantores da dupli
cata rotcr1dn prejudicar .a eleição conscrndorn 
nesta locnlidadc, onde. tem sempre triumphado 
invariavelmente o partido conservador; 

Os abaixo assign:ados deixnm do assign:alar 
outros vícios dessa eleição tnniUitunria, por isso 
que basl:lm os que ficam :apontados i nem tratam 
do apreciar a validade do uma eleiçao om dupli
cata, demonstrando apenas que, segundo o pro
testo dos !loas mcsarios Jibcraes na acta· da elei
ção lc~itima, já depois da L• chamada do cen
tenas ao votantes, não é senão uma trande. 

E releva notar que já depois do approvadn a 
ultima eleição de eleitores pcln cnmarn dos de
putados, com a exclusão dos taes U.8 indivíduos 
do recurso, o tribunal da relação approvou . a 
oleiçiio de verendoros e do juizes de p:~z, proce
dida ulteriormente com a exclusão dos mesmos 
if.8 indivíduos. 

A mesa parochi:~l, por summo escrupulo,. re
solveu tomar em separndo os seus votos, coa
fórme o requerimento de tres cidadãos elegíveis: 
dahi essa supposta dupplic:ata. 

Cópi~. -Illl!l· Sr; prÓsidonte do collegio.
Os abmlCo ass1~ados, clefrores dll' parochia de 
S. Carlos, do Pmhnl, sorprchendidos pelo decisão 
pr.o!c~ida pelo presidente interino deste collegio, 
cxclumdo de nelle tomarem parte os eleitores 
da segunda mesa da parochin de Brotas, oleiçiio 
Ceitn com todas ns formalidades c solemnidndes 
le~aes, e na IJUlll livremente se manifestou n 
opinião da m:uorla dos cidadãos vol:lntcs desta· 
parochia que na primeira mcs:1, devido a par
cialfd~de «!_os mesnrios quo constituinm :1 sua 
mnJur111; nao encontrou .a garantia ncccssaria 
para o livre cxcrcicio de seus direitos politicos 

E porque a maioria desta mesa se tornou ar: 
bltraria c prepotente, tornou-se mister a separa
ção. dc!In' da minoria que formou outrn mesa 
eleitoral, havendo. portanto, nmn duplicata de 
eleição ·e da validade della só póde decidir o 
senado, c não o pre<~fdento on o colhigio. eleitoral. 
E vendo neste o firme proposito:de abusando do 

podc.r ~e presidente interino· e dé. ser. eUo de sua 
parc1ahd;ode politicn, exclufr~n3o só·ess'es·elei
torcs, como talvez os abaixo assisnndós do vota
rem 110 collegio, c tendt~ sido já de Cacto excluídos 
os eleitores desta pnrochi:~, prótestam contrn 
essa decisiio, e protestando separam-se do collegio 
pa~ formarem. outro em separado neste mesmo 
pa~o da cnmara municipal,unlco recurso que têm 
pnra garnJ!tia de seus d4"citos·e dos dos eleitores 
da p:~rochm de Brotas, leitos em soggnda mesa, o 
- P. P. que soja este protesto tomado por termo 
e este entregue aos supplicantos para o uso que 
lhes convier.- Estava uma estam_pilha de du
zentos réis lnutilisada com as segwntcs assigna
turns.- Lourenço Leite Penteadó.- Joaquim de 
Toledo .MaUa.- Simeão Toaquim d8 ·Sampaio.
ProcopiO Carlos de Andraáe Botelho.-TOIU)Uim 
Pereira Caldas de Mesguita.-losé Eu{ràsiTI() da 
Sa1va.- Victor Augusto d8 Oliveira~- Ã~igi() 
Ferreirp. Ce_sarino.:-Dr. -BorlolP.ho Gastilo Fer· 
nandes de.sá.-Manoeli.)lorato·ile Barros.- lost! 
Ferreirad8 Camargo.-?."{':, 

._.Despaclw.-SeJa p~eíí'te ao collegio eleitoral. 
P:tço ila cnmara mnDlcipnJ dn villa de Brotas, & 
de Setembro de !878.~on;alves. . 

Tome-5o a.termo.-Paço da cnmara municipal 
de Brotas, 6 de Setembro de !878.- Gont:al!JU 
P.-Alves Ferreira.- Vicente Cabral.-Q(iveira 
Guimarães. · · 

Requerem, pois, deferimento, afim de não se
rem admittidos para a Corm:~çiío da mesa os 
eleitos dessa supposta duplicata , embórn ulte
riormente o collegio eleitoral resolva ou não 
tomar cm separndo os seus votos, como melhor 
entender.-E. R. Mce.- Brótas, 6 de Setem
bro de i8i8.- Padre Antonio Speran::a.--Josi 
Antonio de Almeida Leite.--Francisco Lopes da 
Silva.-Francisco de Assis Souza Mendes.-An· 
tonio Alves Costa.- .Ma110cllosi de Carvalho.
loaquim de Almeida Leite. -José Amancio de Ma
cedo.-João Corrêa de Godoes.- Francisco de Oli-

Termo de p~ÓÍfsto.- Aos seis dias do mez dC' 
Setembro de mil oitocentos e setenta e oito, no 
paço da cnmnra municipal desta villa de Brotns, 
onde so nchava reunido o collegio eleitornl, em 
virtude da petição retro, que fica fazendo parte 

·. ·.1 ~ ~ . ·.~ 
,:.·< .·. ·.~ . 
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integrante deste, o despaebos nella exarados, la
vrei o ·11resentc termo de protesto que vai assi
gnado pelos· ossi,trnatarios da mesma petição. E 
eu Porfiro Alve& Fsrreira, secretario do collegio 
eleitornl o escrevi. 

Botellio.-JoafJUim Roberto Jtrxlriaues Freire.
David Ferreira de Cu1111lr!Jo, João Carlos de .Ar
ruda Botelllo.-Emilio -Leonardo de Campos.
Procopio Carlos de Arruda Bottlho.-Carlos Au
gusto Leite .de Camarao.-Bac~rel Procopio tk 
Toledo Malla.-Orozimbo .AugU&to do .Amaral.
Josilgllacio de .Ca1111lr!Jo Penteado.-Joào Baptista 

Recnnhl'ço as firmas rotro e su~ra, bem como 
:JS rubricas dos dcspacbos l'etro e i:lou fó. Brotos, 
9 de Dezembro de 187~.- E eu Joaquim José 
d'Avila, tnbellião que· escrevi e assigno. Em tes
temunho da verdade, estava o signal publico._; 
JoafJUim José d'.~loila. · 

tk SiiJtAtira Serra. . · • 
Dtspacho.-Iude!erido, visto que o liv-ro com

_petente p:1rn o c..rlegJO eleitoral acha-se em poder 
do juiz de paz mais votado desta parochhl, e só 
a sun requisição podia rubriC:Jr outro livro. 

VI. 
Peti{ão dos eleitores da parochia de S. Carlos do 

PiiiNil, solicita11do do i. • jui:: de pa:: de Brolll$ 
gve fosse presidir a eleiçãó da mesa do se!Julldo 
colle!Jio •. 

Cópia.- 111m. Sr. juiz de paz.- Os abaixo 
assignados, eleitores d:• parochia de S. Carlos do 
Pinhal, tcndu-se separado da me:;:. do collegio 
eleitoral presidida pelo 1.0 juiz de paz pcln :•r
bitrada dcci~lío d.-.stc, excluindo eleitores, arro· 
gando-se do direito de conhecer da \'alidade da 
eleição e para formarem um outro collcgio clci· 
torai em uma das salas do pa~~o d:~ camara mu
nicipal.-!'. I>. :1 V. S., no impedimento do 
L 0 JUiz de paz, e na ausencia do :::!. • e 3.0 , 

que e~tá cm l'iracicaba, de presidir interina
mclnte :í ror·mação do collegio para organisação 
da mesa.- E. R. ~l.-J>aço da camara ·muni
cipal em Brot.1s, 6 de Setembro de f.8i8-Victor 
Auausto de Olivtira.-Jfllnoel Jfomto tle Ba,·ros. 
-Dr. Rodolpho Gasltio Fer1Ja11des dt'Sá.-.tlpriaio 
Ferreira Cesarino.-PrtJC(Jpio Carlos de Arruda 
Botcl/1o. -Siwio Joa'fUim de Sampaio. - José 
E11{rosi~~n da Silva.-Loul'rllr.o Leite Pelltt'aào.
José Ftrrtira b Camarao • ...:..Joaqui1n de toledo 
Jlalta.-Joaquim Pereira Caldas de Jfm}uita.-

Despaclto.-Estando constituidw a mesa do col· 
legio el.·iloral indefiro o Jlreseutc.-Brotas, 6 de 
Setembro de f.~i8.-carvallio. 

Reconheço as firm:~s c rubricas retro c supra 
e dou fé. llrotas, 9 de D~zombro de !1:178. Em 
testt·munho de vcrd:~de. Est;í o sign:~l publico. 
-Joaquim Josl d'Avila. 

Petição dos eleitores da parocliia de S. Carlos do 
Pilutal, solicita11.Jo da cama,·a municipal tl6 
Brotas a rubrica de wn livro para as •1Clas do 
stgundo colleaio. 

Brotas, 4. de Setembro de 1878.-Flavio Simiies. 
Ucconheco as firmas retro c supra c 1lou !é. 
Brotas, g de Dezembro de l878. Em teste· 

muubo de verdade. Estava o sign:.l publico. 
Joaquim José d' .~1 vila. 

DOCUliE.'I'TO. :; . 77. 

Protesto dos eleitores da pal'ochia de Brottu co11tra 
a ltgalitlade do SI'9U11do colleaio da mesma villa. 

Illms. Srs. rrcsidentcs c membros da 2.• mesa 
do eollcgio olcrtur:al.-Os eleitores abaixo a~sigu:l
dQs vêm perante VV. SS. protestar pela ille~:Jii· 
dado dos tmb:1lhos da mesa constituída pela 
maioria dos eleitores da pnrochia dr. S. Carlos do 
Pi nbal. c dos ele i toros d:1 :e.• ml!.~a parochial desta 
villa. Consideram-na ille":JI porque nem uma .das 
leis oleitoraes autorrzam auas mesas 0111 um col
le~io, e a qu!l os :•baixo as~ignados se dil'igem 
fo1 a segunda constituída. E' injustiOc:•vel e sem 
apoio, IJuer na lei, quer nos !actos, com rclnçiio 
:~os trabalhos da primeira mesa regularmente 
constituída, de onde 11 maioria dos eleitores da 
Jlarochia de S. Carlos do Pinlu~l soparou·~c. por
que : o unico motivo :•llll;rado c verillcado roi a 
recusa por parte da mesa de serem chamados os 
eleitor·!s da oi mulada dUJIIica~a dcsla IJarol!hia 
de Drotas p:•ra \'Otarem Jlromiscunmentc· na or
gnn•zaç;io da mesa do collegio. 
· Em a(>oio dessa vretcriçiio !ui invocado o art. 30 
dns instruc!.'õ,•s de :!:! de Agosto de !860, que 
baixou em virtude do dec. n. ::!6:!1 e o av-iso de 
u, de Julho de !&$~. 

Hn, porém, manifesto engano d:~ p:~rto dos que 
em auxilio de seus direitos invocaram tacs de
creto c aviso ; porquanto o art. 30 é contrapro
ducente c dispõe o seguinte : • Seriio tomados 
cm separado, uo~ rCSJICCtivos coll~gios, c mio serão 
incluidos na apura~:ão geral feito pelas camaras, 
os votos dos eleitor••s que excederem o numero 
marcado para a freguezia, e nem serão elles 
:~dmitliJos a tomar parte na org:mizaç:io das 
mesas dos collegios, fazendo-se •listo menção 
nas actos. • · · 

lllm. Sr. presidente da camara municipal.-Os 
abaixoassignado,;, cleitore,; da parochia doS. Car
los do -l'inhal csbulb:~dos do seus direitos pelo 
juiz dll paz J?rt•sidente interino do collegio elei
toral d~sta nlla, e niio querendo confundir seus 
votos com os dos eleitores tllbos de uma cleiçlío 
coctra a qunl h:. toda prcsumpçlío de nullidado 
pela falsidade c fraude com que foi feita, querem 
rorm:.~r Ulll collegio em stpa~·ado, uma vez que 11 
lei foi suiJstituida pela arbrtraria vontade do Jlre
sideote interino do collegio, e para o que offe
rccem um livro para que V. S. se digne rubri· 
cal-o, e que ser\•ir:i p:1ra nelle la\'rar~se as actas 
dos trab:•lhos do eollcgio.-J>. P. deferimento. 

P:~ço d:J camarn muoiciJ.lal de Brot:~s, em ses
são preparatoria do eolleg10 eleitoral, 4. de Se
tembro do i878.- .t1ntonio Carlos de Arruda 

O a\·iso invocado não tem applicaçiio nl;:uma 
ao caso, apenas resolve duv-idas occas1onndas por 
!actos dcl serem eleitos cidadãos que niio csta\'am 
no caso de o ser. E~tes,:Jssim como os eleitores su
pra-numcrarios,só têm o direito de vot.'lre cm se
pnrado no collegio,;,dopois de constituidn a mesa. 
Sem motivo que justifique e sendo org:.niznda a 
2.• mesa do collegio, n:io o fizemui de confor
midade com a lei. Est:~va prcsenlc na s:~ln da 
C:Jmara o 3.0 juiz do paz desta pnt·ocbin, o cida
dão ~rauoel José de G:orv:~lbo, então immediato 
ao L•, por achar-se fõra da pJrOt~hi:t o 2.•, entre
tanto sem convidai-o p:~ra presidir a organiza~ão 
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da ~-· mcs.a, elln foi presidida interinamente pelo 
J.õ juiz de paz do S •.. Carlos do-Pinhal. 

Ostensivamente conDado -no poder Iogislalivo 
para approval·n tumullúnrinmente, a fizeram 
uxclusivamento _para nelln votárem os eleitores 
de :ma parcialidade politica, visto que só foi feita 
.a chamndn dos eleitores dclln, e da do tcr~o da 
de S. C:rrJos do Plnb:ll unicamente' no dia 5. 

Não tiveram, pois, intençiio de substituir uma 
.mesa qllC Cei,ncoimada do arbitraria c prepotente 
por outra quçmeDror .. se.oncnrnasse on le1, rcfll· 
;tau"" os dirllitós des cidadãos- eleirores dest:1 pa· 
rochia do Drótas. 

· Os abaixo nssignndos", pois, protestam pela 
nullidade de tacs trabalhos c requerem seja o 
seu protesto transcri}Jto nn neta. . 

Paço dncamarn municipal, nesta villa de Nossa 
Sonhor11 das Dores do Drólas, 5 do Setembro do 
!878. Estavam duns estampilhas de 200 rs., cada 
uma ioutlliz:ulas pelas soguintos nssignaturas.
Amadol' Flavio Simües.-José Pinto de Oliv~ira Sil· 
f)a.-JosiJ'icira de AlbuqiJJ'rque Sobrinllo.-luli11 de 
Albuquerqlu.-Je,·onymo Frwu;o de A.::evedo.-.Ail· 
tonic Franco de Lacerda.-José. Alv~s Dl!l{ino.
Jocio Baptista de Olir:eira.-José Rodrioues· Simiies. 
-.rhilonio Tei:&l!il·a de Ba1·ros Costa. - .rl11tonio 
Fra1u:isco d.e Jlacedo.-José Venancio Cameiro.
Clll!rubim Vieira tle .tllbu!Juerque. - 11/anoel R. 
Ferreira iJlello.- J()(lfJU111l José de .rllmeida.
Francisco .t111lonio Simões.- Ipnacio Antonio Si
·miies Sob1·inlto.- José Ctatodl{) de Srm.::rt.-Joilo 
Ca11dido Guimarães.-Fra11Cisco Garcia Car11eiro. 

Despaclw.-Tome-se. Pnr.o da camarn muni
·Cipal ila villn do Drótas, S do Setembro do !878. 
-Go11çalr:es. 

LU 

COLLEGIO DO lABÚ 

Protesto de clo1u cidadãos volantes colllra a eltit.ão 
parocltial. 

ainda de notar-se que o· proprio presidente da 
mesa e os mesa rios Rev. commendador padre 
Antonio Bento Barbozn e João Gonçalves Preto 
estavam munidos de armas de fogo; c até este 
ultimo Coi um dos que, de nrm11 em punho, acom
melleu o nosso grupo; 

3.0 Que a prcsenlo eleição ó rndicnlmentc 
nnrr,, porquanto hontem (G do correntej niio 
põdo ter ingresso na igreja cerca de 300 c tantos 
cid:adiios votantes, pertencentes n nossa frnc
ção, porque 11 mesma .igreja estava constituida 
cm >erdndeiro arsenal, com· n torça pnblicn e 
c.1pangas já de ·ante-mão preparados ; e apezar 
dn propostn de paz dn gr11nde m11iorin dos ci
dndãos votantes que "se achavam a nosso Indo e 
repcllida pela maioria dos membros da mesn. 
aindn continuar:rm o terror c as nmeoras, e che
,:rando até as :10toridadcs policiaes aó ponto de 
darem ordem n torça, que então rodeava n mesn •. 
de arma em !,)Unho, que niio consentisse n sua 
entrada n:a 1greja para exercerem· o seu direito 
de voto; 
~- • Que abandonadll a urna peln maior/a supra 

mencionndn para evitar a desgrn~a que era enllio 
eminente, a ffil?!'a cm sua mnioria, consentiu em 
que muitos indivíduos YOiassem com nomes tro
CIIdos. 

ã. o O m!~sario Rev . commendndo1· P:tdre 
Antonio nento DarlJoza, no dia :; do mez j;í re
ferido, est.wa dirigindo insullos e provoc::l'õe!' ás 
pe~sons que não faziam pnrtc da frnc,.<io·a que 
pe•·wnciaru :is aulorid:~dcs policiaes é tmnbem 
S. Re\·ma. e seus adeptos. 

Nestes term"s promcttendo os protcstnntes pro
var mais descnvoh·Idamente todos os f11ctos 
allegndos, o quo desde j:i não fnzem em vista da 
exiguidade do tempo e da pertnrbaçiio geral cm 
que se nchnm os espirilos, di:~ntc de tiio lnmen
lnvel acontecimento e que onde infelizmente e 
com profundo pezar o dizeAlos, tr:ozer como C(lll· 
sequcncia fat:rl c necess11rla opprobrio o vergonha 
p:~•·a esta norcscenle vil111, digna por certo de 
molhor sorte~· 

Dlms. Srs. prcsillcntP. c membrlls dn junta 
parocbial dn villa do Jabú. Francisco de Sampaio 

. Bueno e José JODIJUim de A vila, cidadãos vo· 
tantos desta pnrochra no gozo· do seus direitos 
políticos; vêm com todo o re$peilo protestarem, 
como protestam contra a validade dn presente 
eleição, começada no dia S do corrente mcr., 
para escolha de eleiOores geraes e cspeci:JCs, di· 
ante dos Cactos immoraos c crimioo~os que nn 
mosm11 se t~m. d11do; e siío os seguintes: 

Requerem n V. ·s. l!Ue tom:~dos por termo o 
seu protesto, seja inserido n11 acta respec
tiv:~, t:&·vi do disposto no art. U5 das instruc
ções re~olnmeotarcs pnrn execução do decreto 
o. 2675 de 20 de Outubro de 1875 e assim E. 
R. li.- Francisco de Sampaio Butllo.-losé Joa
quim de A vila. 

:1.. o Que· já por occ:1~ilío dB proceder-se. no 
din 2 do fluente, a formação da mesn, a igreja 
matriz cs!3va cheia de pcsso11s, algumas que 
dirigem n Corça publica, 11 qual tnmbem, por sua 
vez, alli se achava com o fim uníco o manireslo 
de coagir, áquolles que, como os prolcslnotes 
têm-se opposto nos desmandos d:1s pessoas que 
11 dominam; 

2. • l'orque no diaS, tambem do 1luonte mez; 
começ11da n eleição, n força· publica, que eollio. 
rodeava n mesar npoiadn por grande numero de 
capangas, sem motivo algum e ultimamente pnrn 
cumprir as ordens que do aote-mlío bavi:un re

·celJido dos seus superioras, invadiram o grupo 
a que JlCrtencemos, ile :~rmas cm punho, do que 
resulto11 nlc!m do m:~is llcnr gravemente o1Ten
dido o cidadão José de Assis Bueno ; sendo 

19 

Contra-protesto tia mesa parvcltial. 

Os cid:rdiios :rbaixo nssi~ados, r.residente o 
membros da mesa parochml da Vllln de Jnhú, 
pelo presento contrn-protest:mt contrn11s inexacti
dões e· inverd:rdo;: do· que se achn completa
mente eivndo o protesto. que :i est., m8Sn foi 
apresentado, llrmntlo pelos crdadiios Francisco de 
Sampnio Bueno o José Jo:tqnim do Avila, pelo 
modo que passam n CX:lJÕr : 

!. • :Sem uma rorçn·existin :i J,...reja matriz no 
din 2 do corrente, por occasião d:1 formação da 
mesa parochial, c, portanto; nenhuma coacção 
ltOU\'C a quem quer que st>jn. Quando llOl' 
Yentura algum facto houvesse, que Jludesse re
velar intenção de co~c~ão ou nutes de pertur
bação dos trnblllhos, isto por certo partiu da 
parte dos nssig-natarios do protesto, :i. cuja fr<'nte 
achava-se entiio o Dl~jor Francisco de Paula 
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.4.lmcida Prado, que rodeado de muitos dos seus 
sobrinhos, dirigia provoc:wões, do que foi te,;. 
temunfu1 ocrtlar o segundo assignatario do 
protesto, assim como da prudcncia c calma de 
que usaram os provorados. A força puiJJica 
composta dt~ quatro praças que- mltio approxi
moll·se da igrtoja pnr occa~i:io de ta e~ provocações, 
l:llvcz no justo mhmto de prevenir qualquer 
eonllicto,n:io foi chamndn por autoridade alguma, 
o por isso recolheu-se immediatamt:ntc ao 
quartel, por ordem da autori fade respectiva, o 
apezar de cuntinuar as aR1eaç.1s da parte da 
parcialidade dos nssignalarios do protesto; ainda 
deste facto foi testemunha ocular o scgunt!o 
assignalario do mesmo protesto. Das autoridades 
que dirigem a força a unica, CJUC se achava na 
igreja, era o ddeg:rdo do policia, niio neste 
e:~r:..cler. mas como simples cidadão, com o cJual 
niio foi visto arma alguma, c CJUarulo por ventura 
ti\"esse n:io csc:rp:rria JIOr certo :i Yisla de 
qualquer, por menos curroso CJUC fosse. 

grur1o poderá ter explic:~ção no pequeno numero 
de vot:mtcs trinta e poucos do flUO dispuuham, c 
por isso infructifera n su:1 votação, procurando 
por este modo apresentar o que aprogo:~vnm 
com tani:J ufaoi:t, e justificarem-se do sua impo
pularidade. 

&.o Nem um votante apresentou-se com seu 
nome trocado, porque ~i tal acontcr.csse, é muito 
possível que alguns mesa rios reclamassem, qu:m· 
do. é certo fJUC nem todos são dn mesma pareia· 
lid:ide. -

ã.• Que nem uma provocação ou insulto foi di ri• 
gido por parte dos mesa rios a quem quer que s~Ja 
no dia ã do corrente, c muito menos pelo mesar:o 
Rev. padre Antonio Dento Barboza, que pro· 
curou sempre resl:~bclccer e sustentar a calma. 
-1l11tnnio Btmedicto cle Campos .Arruda, presi· 
dcntc.-0 padre A11tonio Bento Barbo;a.--Joa· 
quim Jose Ecrreira Simões.-Joagui1n Be1·nardo 
dos Sautos.-JoiioGou!=alvl's Preto. 

Lrii 

COLLEGIO DA ··n.\.'iCA 

Protesto do Dr. Jl•I/Onio Lui:: Pereira da Cunha 
prt·siàeJtle da mesa parocllial legitima. 

O b:~clwrcl Antonio l.uiz Pcrcir.1 da Cunha, 
presi•lcnle da mesa parochinl, protesta contra o 
arbilrnrio c escandnlnso procedimento do segundo 
jui.z de/1:r.z dcst.1 parochia Jo~é Gonr~rh·e~ )foreira 
da Cun m, c lll'm ;rssim contra a 'l•irlid:ade da ii· 
legal rl11plicata protegida pela polici:J, resullado 
do violf'nlo c dcscomcdido pro.:t:di:r.enlo daquclle 
segundo juiz !!c paz ; c isto III:! las razões que 
pa~~:J a cxpcnder1 fundado nos factos que estão 
no domínio publico. 

O segundo juiz de p:~.z, desconhcccnclo a com· 
pclencia do primeiro JUiz de paz, mandou hvrar 
um cdil:ll pelo escrivlio do seu car:;-o, convo
cando os cloitore~ desta 11:1 rochia para no di:~:! do 
corrente mcz compnrcccrcm n:~ i"rcja m:~triz, c 
elegerem a mesa parochial, de1•endo a r.! união ser 
6s no1·c horas do referido dia. 

O primeiro juiz de paz tendo sciencia deste 
!:relo, íuandou pelo mesmo escrivão passar outro · 
edit.1l, c nellc convocou os eleitores, para o dia 2 
do corrente, ás !O l10ras da mnnhl'i, sendo este 
nffixndo na poria da igr~ja matriz, do que se pas· 
sou ccrlidl'io. 

2.• E' comJrlclamr·ntc inexacto tudo quanto 
diZ()IIl os a,;sign:~t;rr·ios no segundo item do seu 
protesto. O prcsit!cntc da mesa requisitou 
ttuntro pra!: as com o qm tiio sómcnlc de gu:rrdart•m 
a mcs:~, par:~ que n:ro se ag;;-lomerasscm sobre a 
mesa, seguntlu o costume,pcrturlmndo assim s•~ns 
trabalhos c mesmo pn~\·inir CJUalqucr aggresslio 
reila a seus mcml11·os, de flUO csl:r\·am nmca~'ndos, 
co:no é publico t! notono, sem qUI! p:n·n isto 
bouvcs,;e emtrre:;o de c:•fmngas. Foi nestn oc
casião qnc o filho do priu:ciro ussignntnrio de 
nome Onofre. CJUe nem no menos é \'Otantc, c 
dcpoi:< o volante .\ntonio Freire de llcrgulhão 
B:mdclra, eon:rn expressa dctermina~·iio appro
ximaram-se da mesa, de onde por modo i uso
lente dizia este ultimo que niio se retir.wn, 
apczur de ser obserl':\do por modo r.ortez c :nni
gavcl; cm vista do CfUC sendo preciw rclirnl·o, 
posto IJUC por modo mio oiTcnsh•o :'r sua pcsson, 
tli\·crsas pessoas do grupo dos assigna ta rios do 
profcstu arremessaram-se contra -a pr:J(::J que 
exccul:•\·a uma ortlernlcgal, dando assim ocl':t· 
sião a 11111 pequeno conflicto, no qual os cidadãos 
José de Assis lJucno c Antonio de Assis Ducno, 
l.Odos da par·cialidadc dos assi:;nntarios do protes
to, arr.!messaram·sc contra o povo como possessos 
com o fim de fonwntarcm o conflicto, lfUC log"o 
alwCou-se, •·m virtude da JII'Utlencia c actividade 
dos membros da mes:-r c das autoridades. scntlo 
port:rnlo incx:reto IJUO rfualqucr mcmhro do. 
mesu :~commctte•sc ;rlguem, quando todos pro
curavam acalm:rr os a nimos. 

3.• Ainda complclaurcnte incx:rcto é o que se 
afirma no terceiro item do protesto rcCcrido: 
por «!U;rnto seria um absurdo inqualiticavcl quc
rer·s~ ~UPfiÕr que qrwtro praras !IUdesscm Jlll· 
pedir a entrada de trezentos c tantos votantes c 
muito menos retir.11-os. As praças eram a:; 
mesma:; do dia anterio:· c1uando o ingresso na 
i:;re):r era frnncu, e quando mesmo muitos da 11:Jr· 
c13hdade dos assi~nat:trios do protesto tomavam 
assento nn mesa, apeznr de niio serem mesnrio>, 
assim como o cidad;io José ao Salles Leme, José 
Joaquim de Avil:a, assignalnrio do protesto c um 
1ilho do primeiro assignatnrio JIOr nome Onofre, 
:.pezar de n:io ser vot:rnle, c ouiJ·os Ião sómente 
com o fim de fiscalizarem, sendo coJ'Io que esta 
franqueza de ingresso continuou sempre. 

Assim é illcgal o llroccdimcnto do segundo 
juiz dP paz, nlio só por não ser o competen
te pnra aqnella convocação, como tnmhcm por 
não ter designado as !O horas e sim ;',s 9 horas, 
como se as horas podcsscm ser dcsign:1d:Js por elle 
c ir arhitrio propl'io; passado este incidente, os 
oleitores compareceram no dia ~ c acharam a 
igreja matriz, rodeada de praças c do delegado 
de policia. 

Enliio alguns eleitores procurando o Lo juiz 
de paz p:trn s:riJcr daquelle procedimento, o com 
o dito 1:• juiz de paz cheg:rram 1í igrej:a ma· 
triz e presenciaram o :.o juiz de paz, que lbes 
declarou estar cm excrcicio de suas func~·õcs Jlara 
cleit•ão da mesa parochiol. 

A l't'lirnd:J dos signatarius do protesto c seu 

E' sendo-lhe observado que clle não podia 
occupar aquella presidencia, porquo niio tinha · 

competencia enem os cfeilorl'S para ella con
corrmm, prcsislindo· o ~. 0 juiz de pnz na tenção 
firme cm quo se acha\"a de niio ceder a cadeira 

,. 
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ao i. n ; ~ste para eritar um con1Iicto visto se 
achar a igreja rodeada de praçns e do delegado 
de .policia, dirigiu-se ao juiz de direito da co
marca e com estes e alguns eleitores regres!'OU 
:i matriz,· c ainda encontrando todo o npparato 
bcllico do ~.o juiz do pu, não obstante as obser
vações legaes e a presença do juiz de dir('ito, 
aquello 2, 0 juiz do p:~z continuou no mesmo 
procedimento criminoso, declarando que est.wa 
concluindo seus trabalhos. o que depois de con
cluído drix:arin o Jogar; pelo que oecupou o !.0 

juiz de paz assento em outra mesa c com os clei· 
tores, sendo ontiio !O horas elegeram n mesa 
parochial c retiraram~se. · 

Este proccdimcntb do primCJro juiz de paz é 
. legal e aquollc do segundo é illegal, niío só pelo 

que dito flca, corno porque na ultima bypothoso 
o segundo, qunnrlo juiz de paz, !!evcru ceder a 
cadcir:J ao primeiro, desde que este ostav:~ pro· 
sente e os el'!,itores, e nunra concluir aqucllo 
acto criminoso cm nagr:mte. 

Boatos espulbados faziam crêr ~uo a mesa eleita 
legalmente o:io funccionnrin no dm ã do corrente, 
e o prc'>identc se tivesse coragem seria victimn do 
assassinato ao apresentar-se no largo da matriz c 
isto me,;mo fúi a~scverado ás proprias autoridades 
judiciarias; o que amedrontou o povo por tal 
forma, lJUc com difficuld:~do aceitaram os mesa
rios o sca m:mdnto. 

No dia :; :is !O horas o presidente, niío obs
tante ter sido :1 matriz cercada desde o dia 
~ pela policia, as praças armadas de· reúnas, 
e preparadas, .:orno se fosse par:~ um com
bate, sendc 11 igreja incommunicavel c o re
verendo Vi.A'ario intimado pela polici:J, marchou 
para a matriz, e em sua companhia os mcsarios 
c :~lguns de seus amigos. Alli chegados o com
mandante da força ch11mou :i fúrma :is pra(;as; o 
deleg-ado do policiD e 11 mesa illogal, resultado do 
acto criminoso praticado pelo ~.o juiz de paz, 
pretendendo todos dar uma busca. no presi
dente, não recusando-se este, por•.!m declarnndo 
que o acto era illegat o com o fim do abater 
a sua força 1110ral, o grupo desordeiro, tendo 

engatilhando :~s armas sobre o povo . desar
mado. 

Ainda· o ·presidente desta mesa protesta 
contra a legalidade, dess:r duplicata, porque 
debaixo do juramento, pessoa digna de cre
dito, e que pertence a (:lcção Jiberal, que fez a 
duplicata, reprovando o plano de assassinato e 
os factos que ~o passaram. asseverou que acom
panh:mdo a eleição da duplicata, póde afirmar 
que clln está nulla, não só pelos factos referidos, 
mas tambem porque os·· actos que for:~m feitos 
nos dins cinco, seis, sete o oito estão viciados : 
1:1\'raram-se cm qu:~tro di:ls seis actas: o numero 
de votantes cm toda a freguczi:~ sendo de mil e 
dczcsctc (1017), dos ditos actos consta o con
trario. 

Desde que se faça a somma dos cidadãos que 
dizem votaram com os cidnd:ios que deixaram 
de vot.,r, cujos nome:> csercvi:~m em uma acro; 
que os suppostos votos par:~ os eleitores nas·duas 
relações cstiio atrapalhados. E si no livro das 
actas não con~ta ser aqucJia eleição presidida pelo 
segundo juiz do paz, que fc:e a duplicata; que 
as dillls actas niio têm formalidade$, o nem estão 
revestidas daqucJI:~s mais importantes: que as 
actas for:~m lavradas fóra da igreja, como se cos
tuma dizer- a el~ir.ÜI> foi feita a bico tle pellna.'
E isto se evidencia' pefa diVersidade da tinta com 
que se escreveu as nssignaturas e os outros tra
lialltos. 

Finalmente que a violcncia presidiu á dupli· 
cata, c a forra só deixou entrar na igreja a 
m<sa illegal c· alguns votantes por formalid:~dcs. 

OlTcre(;o os dons cdilaes que foram cscriptos 
pelo escrivão do juiz de paz, e assignados, um 
pelo primeiro juiz de paz fazendo n convocação 
para as. JO_ horas, o outro pelo segundo fazendo 
a convocaÇIJO para :lS 9 horas, c protcstl) por um:~ 
justificaç:lo conflrmnr os pontos contido" neste 
protesto o que já não faço P"la escassez do tempo 
visto se acharem ullimallos os trabalhos da 
eleiriio atim de qae o poder competente avalie 
essa· seena escandnlosn que denommou a eleição 
do duplicat.1s- Elei{.ão da villflant:a e da policia. 

a seu f:~vor a policia, avançou contra o pre
sidente, e neSS:l occasião dest.1eando-so uma 
praça da fórma, desembainhando a espada o 
eommandante d11 força, cercando o povo con· 
trario ao presidente , a praça destacada ar· 
mando a reúna, apontou no presidente e descar-

Franca, 8 de Agosto de 1878.-0 bncharlll, Jhl
tonio Lui: Pereira da Cunl1a. 

reuou·a. . 
Felizmente o tiro não offilndcu o presidente 

que alli se achava com o unico fim de exer
cer um direito que lhe foi confiado pelo,; 
representantes do povo, indo o tiro olfonder a 
um individuo que se nchnva nas costas do pre
sidente c grilnvn que désso a busca. Valendo a 
mão da providencia que o cidadão ordeiro, em
bora cercado de ininugos se rctir:asse sem reco· 
ber olfensa nlgumn. 

Este facto confirmando a scenn de sangue que 
era annunciada fez com que a mesa coagida, offen
did:J em sua honra e ameaçada cm sua vida to
masse a resolução de deixar a igreja matriz, e foi 
na igreja do Nossa Senhora do Rosario proceder 
a elciç;io, mandando amxar oditacs o cum~rindo 
outras formalidades: e se assim procedeu fo1 ainda 
pela razão de que a policia o :1 mesa ille~l em 
altas vozes gritavam que niio entrassem nnJs-reja, 

EdÚal do ~-·juiz de pa::, 

José Gonçalves :Uoreira .dtl Cunha :. o juiz de 
paz em exercício nesta cidade da Franc:1 do Im
perador na fórnm dn lei. 

Pelo presente edital faço saber que tendo sido 
dissolvida a camarn da asscmbléa geral legisla
th·a por decreto do Sun ll11gestade o Imperador 
ns. 6880 c 6881, marcando o dia 5 de Agosto pro
ximo futuro para proceder-se cm todo o Imperio 
á eleição dos eleitores, os que têm de eleger 
os novos deputados, como dcterminn S. Ex. o 
Sr. presidente da província em circular de 
~8 do Abril proximo passado; portanta con
vido :ao.> $r~. eleitores e supplentes desl:! paro
chia comparecerem nesta igreja matriz no dia ~ 
de Agosto ás 9 horas da lllllllllà, atim de se pro
ceder ã formação da assembléa parochial nn 
fórma do art. 99 d:Js instrtlcções e decreto n. 
6097 do ~~ de Janeiro de !876, que mnndou que 
se proceda tres dias antes. E bem assim convtdo 
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a todos os cidndiíos quniílicados \'Olanles para com
parecerem na igreja matriz, no· dia ii de Agosto • 
ás !llwras da manlui, para darem os seus votos 
conforme determina a lei. 

consta a referida acta, nem que lJOuvesse n re
ferida organização da mesa parochial. 

Deus guardo a V. Ex. Paço dn enmarn mu
nicienl da cidndo d:1 Franca do Imperador, em 
sessao extrnordinaria de 26 do l~evorciro ·de 
!879.-IIlm. o Exm. Sr. presidente desta pro
víncia de S. Paulo.-Est~ocio Marcolíno de Fi
gueiretla.-José da Silva E•pimlola.-Urias .~lnto
nio do Nascimento.-José Eugenio de FI!JIICiredo. 

Dado c passado· nesta cidade da Fr:~nca do 
Imperador nos::'! ele Julho de 1878.-Eu.M:~cnrio 
Antonio tios Santos. escriviio, o escrcJ>i. - Jo3é 
GOilf.Ulves .Jloreira ela Cutllla. 

Oflicio tio presidente da provi11cia tle S. -Paulo de 
6 de Jlarro deste atmo, ell'Clflramlo 11tio existi•· 
1w t:nlll'lt~a tlllltticipnl da cítlarle da Fra11ca, a 
acta tia orgaui::ar.cio da mt~sa da duplicata (fita 
na mntt·i::. • 

-J_o~quim A11toni11 Fen·eira Fra11co, . 

Oflicio do presiac11te da prooi11cia de S. Paulo de :19 
de Jfaio drstc mmo, remettendo cópic1 d11s ucta& 
para a organização das mescJS parncllilll e do 
colltgio ela duplicata de Norsa Sen/10ra da Coll
ceipio da Franca, que llle (ora111 mviadas pelo 
seauntlo jui:: de pa:: Jl[Orlil'tf da Ctmlla •. 2.• Secc;1io n. 2!1.-Palacio do go\'crno da pro· 

vincia de S. Paulo crn 6 de llarço ele i8i!l. 
2.• Secç1ío n. 51.-P:~Iacio do ~ovenso da pro

vincia de S I>aulo em i!J de !lato de i8i9. Illm. e Exm. Sr. -Tenho a l10nra de remct· 
ter a V. Ex. com tle,;tino ao :1.• secretario tla 
camara dos Srs. ~.'nadorc;, o cm cumrH·inwnto 
no determinado cm a;i~M de 23 de J!lnciro c~ de 
Fevercircl ui limos, :cs inclu,;as c<jpias das actas 
da elt•Íi':io prin~:u·in, cll'c:ctu:•d:t na parochia ele 
Santa fli•riJarn Jc .llncaúbas (c.ra No"sa Senhora do 
.Pntrocinio ele Sapucahy), c da organi7.a~·5o da 
me:;a parochial tJUC par:1 identica elci!;'ão le\'c 
Jo~ar na •le :Xossa Senhora do r..n1·mo d~ Franc;1, 
sou a presidencia do J .• jniz (Je pa7., não intlo a 
relativa á or_g-aniZ:J!:•io dn mesa, errcctmcla ~o() a 
presiclenr.ia do :?.• juiz de.! pnz, por 11•io constar elo 
tiv1·o elas actas, renwllldo para 0 :u·chivo da rc!s
pecli\·a c:UJJ:II'a, como tudo consta do officio 
JUnto por cópia; pelo i(ltC apenns reme !lo uma 
cópia il:: act~ da apu•·~t:5o dessa cle!çffo, ~xis tente 
no archivo da secrel:ll'i:J de.• ta Jll't!Sidencw. 

Deus guardo a Y. Ex.-IIIm. c Exm. Sr. con
selheiro c~ rios Leoncio de Cnn·alho, ministro c 
secretario de Estado dos negocias do lmperio.
Laru·indo .1.lielardo ele JJrilo. 

0/fu:io da camam lillWiciJial tftt F··a11ca de 2G dt' 
Froe.-eiro tle~/e a.wo iu.~truimlo o tlo presitfeute 
dtt 11/'0VÍtiCia. 

Câpia. -J~xm. Sr. A r.mnara municipal da 
cidade da Fr:mca do Impc•·:~dor, cumprindo o 
determinado n:~s r•orlari:~,; de V. Ex. de 28 de 
Janeiro pruximo pn,;,;nt!o e 10 do cnrrente mez, 
inclusa; l'cmcue a V. Ex. não ~ó a cópia da 
acta da elekiio de! eléitor~?s especia•.·s rroc<·dida 
nn p:1rocbia ·de .NONJ Senhora do P:11rocinio de 
Sapucahy t:m A:;os!:> do auno proxirno pass:uJo; 
como a cc'opin da ::ela da or:;anizariio cln mesa 
parocbial que, p:~ra n clei~•io de cléito•·es ;::-er:ws 
e especi:tcs, te\'c Jogar 1Í11 matriz desta cidade, 
sob a presidencia do 1. o juiz de p:;z. (') 

Deixa n camara dc remcuer n Y. Ex. a cópia 
da neta da orgauizac,;iio da ·mesa p~rochial que, 
para a eleição de eleitores :::orne:> c cs]leciacs, 
cevo log:u· na matriz desta cidade, sob a prcsi· 
dencia do 2. 0 juiz de paz, porque do lino das 
:1ctns da elei~o presidida pelo mesmo juiz de 
paz, e que {ru remt'ltidc1 pai·a o seu arcllit·o, uiio 

('J O prc>iJcnlo Jn pro,·iucia interprolou no •ea ofilcio po~ 
matri1 do t\oss:.. Scnhuro& tio Carmo da Franca, o quo u 
ox::acltJ. Al:LS neste caso a c4ÍJliJ. está incorrecta.. 

111m. e Exm. Sr.-Tenho a honra de tr:lns
miltír a V. Ex. comdestino:i camara dosSrs. se· 
nadares, as inclusas cópias da,; act.1s da or~ani
zal'liO lias mesas par:~ a elei(;iio de eleitores ~araes 
c éspeciaes da pnrochin de Nossa Senhora dn 
Conc·!í~:io da Franca, c do· respectivo collí'gio 
eleitoral, c1ue tC\'O lugar sou n prosideucia do 
2.• juiz du paz José Gonçalves~Ioroira dn Cunl1a, 
o qual l/cabct t1P. remetter·me parn tal fim; cum· 
prindo·mc JlOndcrar, que nn mesma localidade 
houve netos deiloraas semelhnntes, sob a prcsi· 
dcncia do L" juiz de paz, c cuj:is actas jli'fo1·:•m 
t.1mbem remellidns, com idenlico destino ao mi· 
nisterio a cargo de V. Ex. 

Deus g"uarde n V. Ex.--IIIm. Ell.m. Sr. ~on· 
selhciro ·Carlos Leoncio de Cnrvalho, ministro e 
secretario ele Estado dos ncgocios do Impcrío.
Lauritlllo Abelardo de Brito. 

~leia da eleir.ão tla mesa parocllial de No.vsa Se
nltol·a da 'conceir-ilo da Fra11ca (duplicata). re
meltitla po1· cópia ao pre.vidmte de S. Paulo, 
peliJ :to ;ui:: dt• pa:: Jose Grmrolcts JJ!oreil·a da 
Ctmlw, que inslr"ia o prtcedeÍ1te officio. 
~lcta da eleir.ão da n~.,a parocltial. ,\o.c; dons 

dias do mcz do 'Agosto do anno do Nascimento d«.> 
.Nosso Senhor Jesus Chrislo de mil oítoc:entos c 
setenta e oito, pelas de:: !toras da manhti no corpo 
c!n igrejn matriz desta cidade da Fr:mc:• do Impc· 
rador, comarc:t do mesmo nome, provinci:~ do 
S. P:~ulo, onde seachav:1 o segundo juiz de paz 
Jose Gonçalves llfo•·eir:l d:• Cunha, cm (alta do 
primeiro, comigo escrivão do seu cargo, pnrn o 
lim de se procedei' a elei!:lio da mesa pnrochial 
qtlC tem ele fazer a chamada dos cidadãos vo· 
t:mtes c receber as listas p:crn a eleição de e lei· 
rores :;:-ornes c especiacs desta parocbia de con· 
formidado com a lei. · 

E n5o tendo app:~rccido os eleitores c seus sup
plcntes dcvidamcnw com•ocados, onlciou o meí'mo 
presidente a seus immediatos o como estes não. 
c .. mparcccsscm por não terem sido encontrados 
convidou o mesmo presidente osseguintes cidndãos 
elegíveis: coron1.1! Antonio Barboza Lima, Fran
cisr.o Bnrbozn Lima, o bacharel Frederico do Nas
cimento l\Ioreira, João Caetano ,\Jves, Antonio 
Rcdrigues l\Ioreirn, Joiio Ev:~ngelista da Fonseca, 
Antonio José de Almcid:J Couto, capitão Antonio 
Vil'cnte Moreira Du:~rte, Antonio C:Jnuto de Aze
vello, Josó Gomes de Fari:1 Gaio, para o fim de 
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~lcger a mesa parochial, os quaes compareceram 
procedendo o presidentoa leitura do art. i.• da 
lei e dos títulos L• capitulo 2. • e titulo 2.• capi· 
tU I() 2. • das instrucções regulnmentares conclwda 
a qual declarou que ia proceder a chamadn e 
votação, a proporção que iam comparecendo en· 
tregnvam duas cedulas fechadas com os votos p:ara 
mcsarios e p:arn supplentes, as quaes eram reco
Jhlclas :a uma urna e concluido que fosse contou o 
presidente tk:: cedulas para mcsarios que foram 
publicadas c npuradas, dando em resultado serem 
declarados membros da mc!la pn'::ochial os seguin
tes cidadãos José Gonçalves More1 ra da Cunbn com 
dez Vl)tes,João Evangelista da Fonseca com 5 vo· 
tos, João Caetano Alves com 3 votos, Francisco 
Barboza Lima com 2 votos. 

Em scguid:a ·contou o presidente dez cedulas 
para supplentes, que publicadas e apuradas deu 
cm . resultado serem declarados supplcntcs os 
seA'lliDtes cid:~dãos : José Gomes do Faria Gaia 
com nove votos, Antonio José de Almeida Couto 
com seis votos, José de Andrade do Nascimento 
com tres \'otos e Antonio Rodrigues .llforcira com 
dou~ votos. Isto posto, pnssou·sé logo a lazer a 
ch:unnda dos mesmos cidadãos para cl.ager o 
presidente c substitutos; c á medida que eram 
charnados, entre~avnm duns cedulas com os 
rotulos para presidente c para substitutos, con
cluhlo o que, o presidcn te ·contou de:: cedrdas 
pan presidente que publicadas e apur:~dns, roi 
proclamado presidente da mes~ p:1rochíal o ba
chnrel Frederico do Nascimento. !IIoura com 
novo votos. 

Verificou cm seguida o presidente haver-se 
recebido de:: ccdulas para substitutos, as qunes 
publicadas c npurntlns, deu cm resultado serem 
·proc!:~mndos substitutos do presidente d:1 mcsn 
:enrocbi:ll, primeiro, Antonio Vicente :uonteiro 
Dnnrte com nove votos, SC:!undo, Coronel An· 
tonio Dnrboz:~ Lima com oito, Capitão Jg'llacio 
Barboza Lima com sete. -

Eleitos assim os membros da mesa p:~rocbial, 
forão convidnllos para tomarem assento, como 
fizernhl de um e outro Indo da mesa. 

Antes de terminada cstl acta, appnreccu n:~ 
igrejn o primeiro juiz de paz· c1ue retirando-se 
incontinente voltou pouco depois ncornpanlwdo 
do Dr_ j u;z de direito c diversos cidlldiios, or
denando nquellc doutor si! conduzisse outr:~ 
mesa para o corpo !la igreja :~tlm de constitui
rem-se scgund:~ mesa parochinl e, com ciTei to, á 
cstn l1orn, onze e me i:~, dão corneiO :i d"plicata; 
niio se tomou conhecimento da falta dos eleitores. 

N. B. Esta acta que tiio tardiamente chegou 
ao poder da commlssão, nno melhora a sorte da 
eleição da duplicata da mstriz, pelos vícios que 
encerra, c está ·cm dcsaccürdo com a declaração 
da camara municipal de 28 de Fevereiro, que 
não encontrou-a no livro desta eléição que está 
no seu nrchivo. E' um enigma que n commissão 
não pOde solver, e sõmente os tribunaes. 

CONSULTA DA SECÇÃO DO CONSELUO DE EST.lDO DOS 
NEGOCIOS DO J!IIPEDJO, SODIIE O PROCF.DI!IIE!'ITO DA 
CUIAJIA IIUNICJPAL APUilADORA DE S. PAULO, COSI 
DELAÇÃO A EXCLUSÃO DO DESE)JDAROADOn DER:'\All• 
DO AVELINO GAVIÃO l'EJltOTO, DA LISTA SEltTUPU 
ron INCOliPATJDILIDADE. 

Senhor .-Por aviso do ministorio do Imperio 
datado de 23 dcOatubro proxlmo passado HouYe: 
por bem Vossa ~~~~~estnde Imperinl ordenar que · 
:1 secção dos negocies do lmperio consultasse 
com· seu parecer sobre a organização da lista 
sextupla par:~ a escolha do doas senadores pela 
provilicin de S. Paulo, tendoá vista a cópia au
tentica ela acta da :~puraçiio geral remettida pela 
camara municipal da Ca(lital da dita pro\·incia, 
11 que acompanholl a referida lista e a repre
sentação do descmbnrgndor Bernardo Avelino 
Gaviiío Peixoto sobre a sua exclusiio. 

Cumprindo a sobrellita ordem, a sccçlio proce
deu ao necessario exnme dos documenlostluc 
lhe !OI'am remettidos, o submctte ao csclarec1do 
juizo do Vossa 1\Ingestnde Imperial o S'JU parecer 
a respeito dn importante questão que tem de ser 
resolvida.-

O ponto principal é s.,bcr si ba incompatibili
dade no eleito desembargacfor Gaviiio Peixoto 
p:~ra ser votndo, e si dndn 11 incompati/Jilid:~de a 
camm·a municipal procedeu regularmente ex
cluindo-o dn lista scxtupln, c incluindo em seu 
Jogar o immcdiato cm votos. 

O relator tendo já dado o seu voto a respeito do 
questão idcntica quando so trotou da eleição de 
um senador peln província do Par:~nri, eomo cons
ta da consulta d~ !·i de Janeiro de l877; cm que 
divergiu de s"us illustrndos colleg:as di!sta secção 
(voto soparallo de i2 de Janeiro de !877), não 
póde ter l10je outra opinião que n manifestada 
nesse vo~. 

Pede port.,nto a Vossa M:agestadc Imperiul ve· 
ni:~ para occupar-se mnis detidamente deste 
nssumpto. 

Nãg se trata de uma questão j:i resolvid:~, por· 
que nem 11 consult.1 o !oi por Vos.•a )J:~gestnde 
Irnperi:~l, nem n dcliberaçuo do senado relativa 
á eleição de senador flcla província do Panná 
constituo uma interprolac;ão ouri:;alorin da lei do 
20 de Outubro de !875, quanto ás incompatibili· 
dados, port1ue essa só pude d:1r o poder legis-
lativo. · · 

E, flnra cons!.,r, lavrou-se esta nc!.1 que :~ssi~ 
gnnm todos os cidadãos presen.tcs. Eu, l\L1eario 
.Antonio dos Santos, cscrivno dn snbdelcgacia de 
pnz o P.scrcTi. José Goncalces Jforeira áa Cunlra,se
gundo juiz de pnz,prc'~idento, Frecleri~o do Na~
cimonto :Moura, FI·:~nc1sCo Barbozn L1ma, Jo:•o 
E\·nngelisln da Fonseca, .Antonio Cnnuto de 
.AZevedl), Joiio Caetano ,\J\'eS, Antonio José de 
.Almeida Couto, Antonio Bnrboza Lima, Antonio 
Rodrigues 1\loreira Antonio Vicente 1\lonteiro 
Duarto, José Gomes de Faria Gaia . 

Aapplica~io de lei á um r.3SO especial não cons
titue regra pnra. todos os outros. casos, nem a 
iritelligencia de uma cam:~ra, por m:~is rcspeitavel 
que sejn, obrig01 a todos a seguil-a. 

Considerando-se, pois, o relator em plena 
liberdade neste ponto, dir-.i que tendo o desem
b:~rgador Gnvilio Peixoto celebrado com o governo 
dons contratos pnra estnbeJocirnento de engenhos 
ccntrnes do fabricar :.ssucnr na província de 
S. Paulo, com n ~aranti:~ de juros de 7 "/o, como 
consta dos respectivos decretos, tomou-se por esse 

Nnda mais se continha em a dita :acta. que fiel
mmte tJmlscreci do livro das actas, e no qual 
eu me reporto, nesta cidade, cm i. o do 1\raio de 
!879.-ll:~cnrio Antonio dos S~ntos escrivão,que 
escrevi e transcrevi, concertei,con!eri.-Macario 
ÂlltMiG dos Santos. . 
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facto incompatível e n5o podia SCJ' votado; e desde 
que os ':o tos n. ellc ~ados ~~o nuiJos, o seu nome 
n5o podw sr r wrlmdo na hsta scxtupla. 

Dnda esta intcllig-encia, pensa o relator que a 
. camaJ·a munidpnl do S. Paulo procedeu regular

mente c'\cluindo-o, c contemplando cm seu Jogar 

Gavião Peixoto, o que prova que a sua cxclusiio 
da list.1 niio era ma terra examinada, discutida 
e approvndn pda camarn; n1io havia documento 
algum que servisse de base á sua exclusão, nem 
prova cnbnl de que clle se achava incluitlo na 
incompatibilidade legal. 

o immediato cm votos. 
Suscita-se agora a qucst5o si o conhecimento 

desta nnllid:ulc compete :i c:~mnra apuradora ou 
si não oh~tante clln. cumpre-lhe :1p1·c~entar á 
escolha da r.orõa a lista tnl qu:~l resulta dn apu
rar5o dos votos. 

Í~üra talvt•z e> ta a melhor maneira de procl'der, 
por t'slnr de nccoirdo com o d1sposto no nrt. 78 
d:1 lei de 1!1 de A:.:osto de 18~6. que scí d:i :i Cll· 
mara o direito de sommar os votos, sem de modo 
:~lgum lhes attribuiJ· a faculdade de ronhrcer da 
eleição . 

T1io longe parecia á camarn estar de praticar 
o neto da exclusão, que concluída a apuração e 
publicado o seu resultado, o presiclcntc dn ca
mnrn decl:1rou que ia organisnr-sc a· lista SI'X· 
tu pia pnra ~er apresentada á Coroa. Foi nesta 
orcasi:io (JUO um dos eleitores presentes pediu n 
palavrn p:1rn apresentar um protesto que se acha 
rnserido na ncL1, cm o qual depois de occupar-sc 
de vícios, defeitos e irrcgulnridadcs, qno en
fendeu existirem na cleiriio de alguns colleA"ios, 
os quaes por isso cons'idf'rou nullos, concluiu 
dcn11ncinndo n nuiJidade dos votos dn•los no dcs
cmllllrgndor Gnviiio Peixoto por ser elle incom
pntivcl n:• tórma da lei de 20 de Outubro de 
1!:!7ã, c pediu que seu protesto tosse inserido na 
acta. 

.llns !t•nrlo o decreto n. 60!17 de 12 de Jnnciro 
de 1H7ti nu :u·t. 1:2!1 disJIOSto ((Ue, no caso dt~ nul
lidadc dos eleitos, as cnmaras apul"llrlor:•s expe
çam diplom:J ao immcdiato cm votos pnrn dcpu
tmlo ~:ernl, uu nwmbro da assçn!l.léa JlJ~ovincial, 
com ()IJ:Cnto n5o tr·at•! de eler~·:•o de scnaclores, 
por idcntid:~de ele rnziio, a faculflndc concedida 
cm um easo deve ser extensiva :10 outro idcn
tico. 

Foi cm virtude dcsle protesto c denuncia quo 
a cnrnarn, sem prova alguma dos tactos :~llcg-ndos, 
occnpou-s•~ da questão, c resolveu e:\cluir o 
t•leitu ela list:~ sexlupln, sem altcndcr ao que um 
dos Yercaclores norava relativamente a esta rnltn 

Assim pensando o relator na qucstiio do Pa
raná !lt•n () seu voto para que niio se consid•;
J"nsse vnlitla a list.1 tríplice Ceita pela camnr:1 
municipal d:• Clpital d:tquella província, visto 
como npr••st•ntava á escolha da Corõa o nome de 
um dos ele i tos, cujos votos cm sna opini:io eram 
nullos, c assim entendia 11uo a lista devia voltar 
á mcsm:1 cam:•rn para or;.::miznr outra excluído" 
eleito incomp:•tivcl, e cúntcmplado o immcclinto 
cm vol":s, devendo porém vcriticar-sc antes a 
existcncia do farto, de I[Ue rcsultn\·n a incompa
tiLilid:tde, pois •JUC nno hasta :1 sua nllegoeiio 
sem prun1 •·nbrtl d:1 existencin do impcdil.ncnto. 

Se poi.; a camara rnunic:ipnl de S. Paulo pro
cedeu do mudo portJUe o relator entende a lei, 
o seu juiw niio plíde ;;c r outro que o de assen
timento a esse acto da municipalidade. 

Sendo certo que tal neto em nada prejudica a 
attJ'ibuirão l•lena do senado, quando tem de ve
rificar os poderes dos senadores nomeados, o 
rclntor á vista do j:í citado art. i:2!J, entende que 
:ís camarns apuradoras compete o direito de ex
clusão dos que ubti\·ercm votos nullns. 

Se o senado não se conformar com essa o pi
ni5o, dccl:•r:mí nulla a r•scolha, e mandará pro
ceder a nova lista se entender quo a clciçiio é 
valida cm toda a província, ou proceder a nova 
se :1 julgar· com vícios que :1 tornem nulla. 

Assim pois, so a escolha da Corü:1 rccabindo 
sobre qualquer dos cid:-diíos incluídos· na lista 
scxlupla, for cst:t annul1:1da pelo senado, proce
dcl'-sc-ha :í or·rranizaç5o de nova lista, o nova 
escol h a, c os cidadiíos sobre quem esta recahir 
tcrJo de ser submeltidos :í \'Crrfiear5o de st•us po
deres na fórnw da constituiç5o, sem que destes 
actos resulte o menor embaraço para o scnadp 
no exercício de suas funcçõcs. 

No cx.1mc dos documentos notou o relator 
que a eamarn municip:JI de S. Paulo, tendo pro
ecdido ;i ;,purat,5o de votos de todos os collcgios 
dn província, c· conclui do c publicado o seu re
sult:Jdo, como refere aa~:ta, nenhuma observação 
fez a respeito dos votos dados :10 dcscmbngador 

de provas. 
O dcscmbargndor Gavião Peixoto cm sua ro· 

presentação contra o neto da camara que o ex
cluiu d:~ lista scxtupla, quando pelo resultado 
•ln votação lhe competia o sexto Jog:•r nell:•, run
da-so princip.1lmente cm que o senado e a ca
marn dos dcputntlos já decidiram o contrario 
tratando da IJUCstão dc incompatibitidade; mostra 
quil o unico beneficio que Jrodin resu!L1r do 
contrato celebrado com o governo rdativ:~mcnte 
no engenho central do Porto l~diz, cllc o cederá 
a favor dos rJue emprestassem o capit.1l ncccssario 
para a conclus:io das obras; c occupa·se larga
mente da quest:io de compctcncia das c;~maras 
para excluírem os eleitos que incorrerem na 
ctmsur:r de nullidado dos votos obtidos. 

O rel:1tor j:í observou n principio ((Oe a np
plicaçiio da lei a casos individuaes por uma ou 
outra cnmarn não constitue intcrpretar5o:mthcn
ticn, cmqu:mlo esta não fõr dada, é licito a 
cada um snstcnL1r a OJ•ini5o que lhe pnrC(~cr 
melhor; quanto á cessão do benollcio proveniente 
do contrato, o relator entende que este facto n1io 
dcstroc a incompatibilidade resultante do co~
trato, porque entro o governo c o cmJ•rezar~o 
as relações "C conservam no m~smo estado qual
q ut!r qu ~seja :1 npplicar5o que fn!;n os c~ntratados 
dos bcneficios do contrato ; este snbsrstc entre 
as partes cmqunnto niio für rescindido, e a ap
plic.1çiio v o! untaria das vantagens da parle do 
contr:~tante a favor do terceiros não import.1 r.:s
cisão do coctrato, cmquanto pois este dura, a 
incompatibilidade o acompanha ; quanto final
mente :i facu!d11de concedida ;is cnmaras apu
radoras pelo decreto do 1876, o J'elator drsse 
francamente o que pensava, isto é, que tora me
lhor niio lhes ter concedido tal faculclndc, porque 
se os eleitos o forem nullamcntc, as respectivas 
camarns c assembléas provinciaes, na verificn
ç5o dos poderes do seus membros, procederão 
como intenderem acertado, evitando-se dessa 
sorte o~ manejos particlarios, e ns contrndic':ões 
cm que muifns vezes cahcm os executores da lei, 
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mas enu}uanto esta disposição não fõr revogada 
cumpre obedecer ao seu preceito, desde que ns 
proprias camnras a tem tolerado sem protestas 
nem revogação. 

O relator f:~llou h a pouco de contra dicções c para 
dar uma prova de !las, bastará notar que a mesma 
Cllmarn tJUC considerou nullos os votos dados no 
desembargador Gavião Peixoto para senador, 
niio descobriu 11 me11rnn nullidade trallmdo·sc dos 
ovlidos para depUtlldO, pois que lhe expediu o 
competente diplom11, niio obstante abranger :1s 
leis ambas as eiiJi~iíes, fncto este 11uo nenhuma 
explic:u:iio pl:msivd P.ódo encontrar. 

Concluindo o relator é de parecer que, visto a 
disposi~ão do art. i~!J do decreto de 12 do Ja
neiro do 1876,.11 camara municipal do S. Pnnlo 
excluindo dn lista soxtupla o dcscmbargndor 
Gavião J>cixoto, por cons1derar nullos os votos 
que sobre ellc rccahirnm cm conscqucnr.in do 
achar-se incOIUJintivcl pelo facto de ha\·er cele
brado com o I{OV!lrno dons contratos sujeitos a 
esta (lena conformo o disposto no nrt. 3. • ~ 3.• 
da lc1 de 20 de Outubro de :187:>, proeodou regu
larmente, e a lista por ella apre~cnt:Jtla :i escolha 
da Corõ:1 es11í no caso do ser admillida, pois 
qualquer 1111e lenlln de ser o voto do senado no 
reconhecimento dos nomeados, niio /lc:1 elle de 
modo algum impedido de r1roceder como julgar 
mais :11:crtado, de><!c que é ampla c illírnitada a 
aurihuiçiio IJUe lhe confere a constituirão, c 11ue 
tem sirlo por elle scmf'rc cxercid11. • · 

O conselheiro Pnu ino José Soares de Souza 
concorda com :1 conclusão do parecer do illus
tr:~do rcl:~tor: não se jul~a autorizado a cnunci:~r 
voto sobJ•c a de~íbilidadc de nenhum dos con· 
correntes :i l'll'içiio lr!rrilorial, por ser nmtería 
esta de cxch1siv:J competcncia do senado na 
vcrífic:•çiio dos poderes dc seus membros. Com 
a mesma rescn·a procedeu quando foram tra
zidos :i scct;~io os papeis concernentes á ultima 
eleição de sen:1dor pela províncb do l':~ran:í. 

A camnr:J ruunicip:~l de S. l):~ulo achou-se au
torizada pelo arl. :1:!9 d:1s instrucções m:mdatlas 
observar por tlecrcto n. 6097 de 1:! de Janeiro 
de :1876 para excluir da lista sextupl:~ um cidadão 
que julgou iucompalivel. A Cllni:Jra municipal 
não exorbitou : o artigo citado é que prorecc I c· 
gilimar, scn:io inv:~siio compct<'ncm,Jlelo menos 
prcvenç;io tlc juizo, que só o scn:~do póde pro
ferir opportunamentc. 

Entre::-ou"' caso :1 apreciação da c:~m:~rn apura
do,·a, procedo ella romo entende em consCJencia 

collegas. Com quanto reconheça a ·competencia 
das carnaras apu~adorns, depoi~ da promulga~ão 
das instruc~ões Citadas, para nao contarem votos 
nnllos em consei!Uf'ncia de incompatiiJilidado,de
crct.,das por lci,não posso, com tudo, desconhecer 
ao mesmo tempo q:ue o uso dessa allribuição 
está subordinado ú mtelligeneia que na applica
ção della, th·erem dado :ts camara,; lcgi:;lalivas 
na verillcnç;io de poderes de seus mem!Jros. 

Assim desde que crualqucr das mesmas cama
ras houver em hypothese dad:1, dr!cidido que niio 
é ar,plic.wcl a disposição prohibiliva, é do dever 
da camara muRicipal, nos CIISOs identicos rrue 
occorrerem, obedec~r a tul dedsiio, procedendo 
de conformidade na apur·ação dos membros da 
camara legislativa lJUe a h ver proferido. Fora 
cm niinlw humilde opinião verd:~ddra nnomulia 
admiltir rJUC, nestas circnmstancias, a deli!Jcra· 
çiio do senndo ou da. camara ~os deputados, jui
zes supm·ioros c umcos competentes cati:J um na 
parte que lhe loc:~, pm·a resolvcro:m dcflniliva
mcnto, ou por outra. cm ultima inslnncia, t)ues
tõcs desta ordem, liC:JS>C ainda dt•pendente dO 
modo de pensar da camara apuradora, qu:mdo 
app:.reccssc igual hrrothcsc. 

E', no eut:mto, o que acontece no Jll'csente cnso. 
Em condit·ões identicas, ou antes, ainda m~nos 
f:n·or:~vci><, o <c nado, lw pouco m:~is de um anuo, 
decidiu c.•m a maioria da secção do~ negocias do 
Imperio :lo conselho de E~tado, I! earer:t:r unani
me de sua com missão de constiluÍ(.'<•O, CJne era '\"3• 
li· la a li~t:• trir,licl! p:1ra sen:~dor pd:~ (IN\'incia do 
Par:~n:i, ali:ís acoimada de nullídadc in<ana,·el 
pdo illu:-:lr•! memJJro divergente da me ma secção 
e por diversos scrwdores, cm r~onscquencia de 
fo1·nwr parte della o co:onel ll:~noel .\ntoaío da 
Sif\·a Guimarães, excluído por incomjo:Jti\·el da 
outr11 listn incompetentemente or:;ani:z:ad:~ por 
vereadorc,; suspensos pela presidencia. 

Entretanto :r camara suspensa, a imprensa de 
opposiç:io, e o> senadores que com!Jalcr:~m o p:t
rec.:lr da commis_,;iio, opinando pllla nullídadc da 
lista que serviu de base :i nomeaç;io imperial, 
havinm nllegado aqnella incompatibilid:~de. fun
dando· se 11:1 r a isso no facto do sa o referido 
cidadão não só o director de uma companhia de 
n:~vegat;ão pecuniari:~mcnte subsidinda pelaailmi· 

·nistraç:io geral c provincial, c favorecida pelo 
Estailo; mas lambem interessado cm uma socie· 
dndc tle colonisaçiio depcntlentc do go\•e•·no, por 
este auxilindn, c sujei!:~ á sua constante e immc-
dinta inspect:ão. , 

Apczar de tudo, o senado, entendendo diiTec exe•·citllndo uma nttribuição legal, que é sua 
por forr.a •I·• olecrcto citado, c que o governo n;io 
póde ni:mtl:~r que ella ponha em pratica contra 
o seu motlo de pensar par:~ substituir-o pelo do 
mesmo -governo. Nem póde este consll!uir-so 
cm ::!.• in:<l<lDCia p:~ra chnmnr a si :1 :IJlllr:u:ão dos 
collr!gios l'lcitoraes, que não é auribuiçiio admi
nistrativa de c:1racter ordinnrio, mas incumbcn
cia politica directmnente encarrt-gada pela lei ús 
canwrns das ca[Jitaes tio ~rovincias. Pensa, por
tanto, de accordo com o voto que deu em 1877, 
que :1 lista srmntorial de\'e ser apresentada ao 
poder modl•ratlor tal qual veiu da camam muni· 
cipal ap!!rador:~. O senado cm tempo resolvcrü, 
como é de su:• exclusiva competencia. 

r,Jn tcmo•nte 11 lei, priz termo li q ut·st:ío, yisto 
· C.11Jer-ll!o proferir soll•·o e! la :1 ultima 1•alavra, o 
fel-o n:io como cnunciantlo um juizo de mo
mento sobre assumpto incitlcn ternente tratado, 
mas sim como resultado tlc reflexão com per
feito conhecimento d:1 cawa. Em virtude dessa 
det•illiio foram approvadas ns eleições da pro,·in
ei:J do Par:~nü o tomou assento o senador no
me:~do. 

Voto do conselheiro de esl:•do Visconde do 

Quer no p:~recer da maiori<r d11 secção dos 
negocios do Imperio do conselho de ~stado, 
quer no da commissão de .eonslilni~~ii8 decla
rou·sc que de,·endo ser restrJclamcute interpre
t:Jdn, segundo as regr.1s da sã hermencutica, :1 
malerin de incompntibilidades, i:<to t!, sem que as 
respectivas prescripçucs puss:~m ser ampliadas Dom HL•tiro. 

Sinto divergir da opinião tle meus illnslrados I ou applicad:rs senão :tos 'Casos cxpressnmeute de-

'. 
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signndos n:~ lei, não devi1.1-se confundir para a 
inelegibilidndc os directores ou socios de cmpre
zas, que não forem rigorosamente do rendimen
tos, obras c fornecimentos publicos, c conseguin
temente que niio cstavn comprehcndida em 
nenhuma destas ospccies uma.companhia de nn
Tcga9ão ou colomsação, embora favorecida · c 
subsulind:~ pccuni:~riomentc pelo governo. 

O senado. pois, resolvendo a c1uostão na con
formidade destes principies, firmou seguramente 
p:~rn ·casos semcllwntes, sempre c1uc ~c tr:~tar d:~ 
eleição de senadores, n intclligencin daquellas 
pnl:avras-rendime11tos, obras e fornecimentos pu· 
blicos-da ultima lei das eleições, c, portanto, a 
sua não npplica~ão a todos os empregos da 
natureza das rluns sobro qub versou o seu 
exame. 

sej3m de rendimentos, obr3s e fornecimentos 
publicos, e n intclligcncia da lei assim firmada 
por q_ucm unicamente era competente para rnzel-o 
definitivamente não pódc deixar de ser rcspei
t3dn emquanto não ror deviflnmentc revogada, 
sempre que se tratar de eleições de senador. 

Não dcvin, portanto, 3 camara municipal de 
S. Pnulo ~ustentnr o contrario cm neto de officio 

·}Jondo de lado a deliberação do scnadn, c ex
cluindo um dos seis cirlndãos mais votndos na 
lista soxtu)>la. Penso, pois, que ell3 não procedeu 
com acertrJ c que 3 lista que org:anizou não é rc
gttlnr. 

Ora a inrompatibilidndo 3llc:rnda parn a ex
clusão de um dos mais votndos da lista ·soxtupl3 
deriva-se, segundo se vô dos papeis juntos, de 
Sa!r o eleito concessionnrio c Interessado cm 
duas em prezas de engenho central goznndo am
b:.s de ;.taJ·nntias de juros o a simples rompnrn
t;ão entre esta< c ru1udl:~s que foram objecto da 
decisiio a 1111e me referi, é bastante parn conhc· 
cer·so CJUC umas c outr:.s !!Stiio pelo menos no 
mesmo caso em prcsenç.1 do artigo dns incom
patibilidades dn lei de ~O do Outubro de :!.~iii. 

E :oe :~l::um:. diffcrenc;-a ha é mites cm favor 
das duns de que se trata. Com eiT~ito uma em· 
preza de nntun~za inteir:unente particular. ten
do por subsidio pecuniario apenas g:~rantin de 
juro. claranU'nte ordenada por lei, no intuito 
niio de bcncfici:~r detc:.ninado indi\·iduo, mas 
de promover o npCJ'feiçoamento de um:~ grnn<le 
industria n:.cional c conca•dida sómentc :10 capi
tal e!Tcctivamente despendido, niio cst:í cm tanta 
dcpcndcncia, como :~s 1111e se ncham sujcit:~s á 
immcdiata c constante inspecção do governo, 
que frl!cfucntcs \·ezes pódo impck, ou relo\·ar
Jhcs multas, suspender o subsidio e razcr cndu
cnr os r<'spectivos contratos em m3ior numero 
de hypothesos. 

Em t:JCs circumstancins escapa, por certo, a 
toda a previsão legitima que :1 resolução dada o 
nono passado a respeito do coronc•l Mnnocl An
tonio d:~ Silva Gu1mnrães, contemplado na lista 
tríplice da próvincia do Paran:i, r.lr:ixc de ser 
applic:~d:~ no dest•mbargador Bernardo Avelino 
Gnviiio Peixoto, ora excluído :apczar de ser um 
dos seis m:~is votados d:1 lista npurad:~ pela ca
mara municipal da cidade de S. Pnulo. 

Não h:~ nem o mais levo fundamento pnra 
suppor-sc o contrario de corporaçiio tão respci
tnvcl como é o senado, o qual, resolvendo ques
tão identica pelo modo por que o fez, declarou o 
verdadeiro pensnmento da lei, ou quod lexvoluit, 
na phrnse da commissiio de poderes d:1 c3m3r:l 
dos deputados, interpondo parecer sobre qucst<io 
scmelhante na sessão do H de Jnnt•iro tlC 1876. 

T:~l decisão, pois, no menos até que lwj:~ lei in
terprct.'ltiv:~ em contrario, ou o senado, mudando 
de opinião, cst:J!Jele~.a diverso precedente, não 
para o r.nso actual c sabido, mas pnr:1 o futuro, 
llrmou n intelligcncia que para a eleição dos can
didatos :i lista tríplice do senador, niio hn incom
p:ltibilidade no Cacto de ser qualquer delles di
rector ou intercssndo cm em prezas de naveg:u;iio, 
estradas de ferro, colonisaçiio, engenhos cen
tracs, ou outr:~s que rcstricta c literalmente nãe 

Accresce ser a intclli:tcncin dada pelo se
nndo a mcsmn que prevaleceu nn cam3r3 dos 
deputados, de conrormidndo com n doutrina ex:
postn.no parecer n que h:i pouco me rcrm·i. 

Tem clla conseguintemente por si o voto de 
nmbns as camarns le_?'islativns, o CJUC é segura
mente mnis umn razao para se dever rcspcirnl-n. 

Com·cncido disto, penso tambem que o :.:overno, 
no C3so do ter a mesma opinião. cstar:í no seu 
direito dc\'oh·cndo n lista que foi envi11d11 :i cn
mnn apurndora, afim de que, melhor c~clare· 
cit~a; a reforme, incluindo no lo:r:~r competente 
o cir.l:HI:io por ella não contemplado. 

Com a dcvid11 \"cnia :í illustrn~ão dos que 
pensam diversamente, não posso acompanhai-os 
neste ponto. Fora de minha p3rte inexplicavcl 
incohcrenCia :i vi~tn do \'Oto CJIIO pr.r mais de 
um:~ vez, e aint:ia em 1868, he1 tido a honra do 
enunciar no conselho de Estado. Recus:u·-se 
este direito ao governo, equivale, cm meu con
ceito, dar azo :1 que 3S camnra~ npurndorns 
or~anizom como lhes aprouver as lisL'Is u·ipUccs 
c :is su:~s delihcrnçücs tal :~lc:mcc que o governo 
e 3 coroa, aliás reconhecendo que houve abuso, 
o :.té fraude, do partido qualquer dcllcs, nnda 
possa remediar, c scjn o go\·crno obrigado a 
apresentar :í corün um:~ lista \'icindn, c o poder 
moder:tdor a fazer por elln a nomeaç~o, não 
obstante :1 ccrtcz:~ previa da regciç;io de some- · 
lhantc lista no sen:~do, c do con~equentc :mnul
ln~iio da respectiva cart:~ impcri:~l. 

E, si, como tenho sempre sustent:~do, nunca 
llcvc ser offerecido :i escolha impcri:.l um:. lista 
irrc~ular c incompletn, como scr:í :1 ru·ovcniente 
de eleição cvidentcmeftle nulln, ou de apurnç.ão 
menos exacta. 

se· animo-me n ir m:~is longe, entendendo 
ainda como entondernm os poderes publicos no 
L• reinado; durante :1. mcnoridndc no re~imen 
das ideias as mais libcracs c no principio do 
rein:~do actual, con tando-sc não menos de 6 
ou 7 factos não contestados, que a Cortb tem o 
direito du niio aceiL'Ir um3 clci~ão visivelmente 
nulla, j:i pel:1 nnturcza c importancia do poder 
moderador, e amplissima liberdade que Jl•!l:l 
constituirão lho foi outorg-ad:~ na nomc:~ção do 
senador den trc os que formmn uma lista u·ipliec 
regular, ja pcl3s conscqucncias menos Jogicas 
de difficilima cxecuç.;io pratica c cheia de incon
venientes quu se segniri:~m da opinião adversa, 
j:i pelo consentimento do senado, o finalmente por 
outros fundamentos, que omitto, visto não ser 
este n ensejo proprio de tratar detidamente de as 
sumpto de tanta monta; é fúra de duvida que 
sem 11:~:::-r:~nte contr3dicção não poderia cu 
ngorn opinar de modo differcnte de que tenho 
feito. 

I 
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Assim, pois, não posso aconselhar a aceita~ão 
da list~ sobre que fui consultado, e julgo, coino 
já disse, que o governo está no seu direito man· 
dando organisar outra com a devida regulari· 
dado. 

Longe de mim querer com isto contestar as 
camaras apuradoras o direito ou :mtes o dever 
de deixar do contar na apuraç:io do votos nullos 
em virtude do incompatibilidade. O que niio 
posso admittir é que, cm consequenc1a dessa 
atlribuição, se considerem autorizadas para, não 
respeitando as decisões do senado ou da camara 
dos deJlutados, insistirem em julgar que ha in· 
compatibilidade em casos identicos a outros, em 
que qualquer dnqucllas camaras declarou niio 
existir, .e baseados cm sua simples opinião, ex
cluirem da lista ou niío exped1rem diplomn a 
um dos mais votados, substituindo-o pelo imme
diato em votos, contra a intolligenciallrmada por 

20 

quem só o podia fazer definitivamente, e ã qual 
nem as enmaras apuradoras, nem o governo 
podem deixar de observar fielmente emquanto 
não fôr revogada. ' · 

.1!." este, Senhor, o :meu parecar. 
E' portanto o parecer da maioria da secção !{Ue 

tendo a camara municipal de S. Paulo proced1d0 
na fórma do art. !~9 das instrucções de i~ de 
Janeiro de !876, o seu voto foi regular, e a lista 
sextupla por ella organisada está no cnso de ser 
npresentada á Corôa. . 

Vossa !fagestade, porém, .decidirá como enten-
der mais acertado. · • 

Saln das conferencias da secção dos negocios 
do Imporio do conselho de Estado em !9 de No
vembro de :1878.-José Pedro Dia1 de CartJalllo. 
-YiscoiU!e de Bom I!etiro.-Paulino José Soarts 
de Sou:a. · 
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SESSÃO EM . 2 4 DE JULHO. DE 18.7 9 

ORÇAMENTO DA JUSTIÇA 

O Sr. Lntnyeue (ministro da jiUiit.a) : 
- D<1vo declnrnr respeitosamente ao ::c nado que 
o governo não accila as emendas ofTcrccidas pela 
llonrada · commissiio de orç:~mento á proposta 
relativa ás despesas com os serviços do m111istcrio 
da justiça. Hoje, si me restar t'!mpo ou ·n:l 
primeira occasião que lenha ainda de tomar a 
palavr:~, deduzirei os motivos IJUC juslifiC:Jm o 
pcns:~mento do governo. 

Sinto porém necessidade de primeiramente 
responder ao discurso que Jlruferiu llontem o 
honrado senador pci:J pro\·incta do Paraná. 

O nobre senador tomou p:~ra exordio·do seu 
discurso as considerações que eu tive a honra 
de fazer na camara dos Srs. deJ>utados, quando 
tomei parte no debate do votg de graçns em 31 
de I:mciro do corrente anno. Ahi cu havi:~ de
finido.a minha posição no ministcrio, mas o no
bre senador, violentando ns minhns phrnses, 
torturando-as... · 

O Sn. ConnEtA:-Niio foi com intençiio. 
o Sn. )UNISTnO D.\. JUSTIÇA:- ••• deu-lhes uma 

expressão, uma si::-nificnçiio que ellns não tem. · 
Estou convencido de que nesse discurso defini 

a minha posição com clareza e de que não o po
deria f:~zer hoje, nem melhor nem com m:~is 
clareZ:I. _ 

Deixo pois de reproduzir perante o senado o 
que dissera :i este respeito na cam:~ra dos Srs. dc-
put:Jdos. _ 

Começou o honrado senador, a quem respon
do, a iliada das suas censuras contra o actual 
ministro da justiça pelo decreto de 19 de Feve
reiro do corrente anno, decreto em:~n:~do do 20 . 

~---~-------- -

poder moderador. e pelo qual fura commutad:~ a 
neoa de 300 açoites, imposta a um eScravo, na 
ile 1! annos de prisão com trnbalho. Declarou 
S. Ex. que este decreto é inconstitucional, é ille
gnl. A sua argumentação contra o·mesmo decreto 
se reduz no seguinte: . · . 

(• O art. 60 do c.-odigo criminal estabelece as 
pe0:1s de que são passiveis os escravos, :i snber: 
a pcn:J capital, n de galés perpetuas e :1 de 
~çoit~s; no cm tanto o decreto, J>ela commuL,çlio, . 
rmpõz n um escravo uma penn que o escravo 
niio póde sofTrer, a de prisão com trabalho. • ) 

Senhores. devo confessar que fiquei sorpren
dido, ouvindo um orador tiio illustrado, como é 
o nobre senador pela JlrOvincia do Paraná, sus
tentar uma semelh:~nte doutrina! O nobre senador 
combateu, por assim dizer, a evidencia; o si S. Ex. 
não t:Jilnsse diante de uma corporação tiio respei· 
tavel, cu diria que estava apenas fazendo um 
exercício de rhelorica. · 

O poder· de J>erdo:~r e de moderar as 
penas representa, como se exprimo um grande 
escriptor, n consciencia humana diante do poder 
de punir. De um lado, vós o sabeis, ns lets são 
imperfeitas, não pódcm prever todas as circum
stancias que npomp:mhnm os deliclos ; de outro 
lado a administrnç.<~O da justiça humana é falli· 
vel ; subsiste sempre .a possibilidade de serem 
condemnados réos innocentes. · · 
· Para obviar a. tamnnb:~s difficuld:ldes a su· 
ciednde, o Estado confere ao poder soberano a 
faculdade <!c perdoar e moderar as penas, juris
di~çiio_ suprema, que só pede inspirarões 1 con
sc•enc•n. 

-



i 56 ANNAES DO SENADO. 

D'ahi vem- quo o poder soberano, quando 
tem de exercer a f;~culdade de perdoar ou 
commutar penas, eiwmina o facto em toda a_ 
sua amplitude, considera todos os seus elemen
to_s, todn_s as su~s circurnstancias, ainda as que 
nno estao previstas na lei, m:as que perante a 
consciencin s5o sumcicutes para justillcar ou 
allcnuar o crime.· O poder sober:mo concede o 
perdiio, 011 modera a pena, si entende cm sua. 
conscienci:. que o condemnado ufio :a merece ou 
íJUC ella ~ de um:t sevcrid:tdc que vai além da 
culpa: c•s·os casos cm r1ue perdua ou modera as 
penas. • 

e a de 11omons eminentes nesta ordem do conhe· 
cimentos, assim nacionncs como estrangeiros 
(Continuam os apartes.) • 

Eu porlcria :i vista da evidencin dn doutrina 
exposta deixar de invocar essns outoridades · 
mas observo que ::lgumns vozes autorizadas cDn: 

· testam- n'n. · · • 
O Sn. F&n~A~DP.S D.\. CuNnA :~Niio tem assento 

na nos~a constitniç•io. 
O Sn. · !lll!'iiSTno D.\ msTJÇ.\ :-Sou, pois,. for

çado :1 in'l'ocal·as. (Prosegwm os apartes.). 
Senhores, cm 18!Vk houve uma cornrnutnrão dn 

pena de galés flt?rpctuas, impost., li Um csêraVO 
O Sn. SJL\'llliiA DA llfoTTA :- Por outra que es-

tej:~ nn lei (aJI'Iiudos). • 

O Su. :m:;rsrno DA JI:STJOA :- A~sim, o poder 
de J?Crdom· ~ !nodcrar pllnas se exerce cm uma 
o•·lut:a :unplrssrma. E' certo, porém, IJUe esse 
poder, como todo o poder huru:mo: tem limites. 
E~scs limites s:io determinados pdn sua proprin 
natu1·ez:a. Em primeiro log:u· ello n;io ptide ser 
e:-;•~rcido sinão qn:u!tlo conco•·•·em circumstan
cms rJue, eslndnd:as n luz d• s elementos dn con
!õcien•·ia, ou tirnm ao facto o car:actcr, a n:atureza 
de c1·imll, ou lllll llh!linUJ~m 11 :;-ravidade. 

Em sc;;u111lo lo;!ar, Jlelo que p:articalarmentll 
respeita :í faeu llladll de cornmut:Jr as penas o 
pode•· modcrmlor, si pódc emprc~ar todas' e 
ql}:tesqucr, das· CJUe :tdmitte a le::isl;,ç.io , não 

,pode razer uso das rJue essa legisla~ão niio 
reconhece. . 

A r~z:io é, n~o porque a legisla~iio ordina1·i~ 
elo pa1z llO$S:J l•m•tar um podl!r constitueionnl 
como é o moderador, mas porr1ue o poder d~ 
commul:lr as penas não cn\'OI7e rm :;i rncul
dad': l•~g~slativa, e portanto nfio pódo crcar penns 
(apotadOSJ. 

O Sn. SrLv&riiA D.\ lloTTA:- Ní!m mudai-as. 
O Sn. lii:SJ!õrno D.\ Jt:STrÇ.\ :- Si niio ptíde· 

CfC~r penas, é e\•idi'Dle IJUe nitO pódecommutaJ-as, 
Slf!:IO n:~s penas cst;t.ltclccitl:os un legi~l:~çiio do 
plllZ. 

Mas o :~r~umento deduzido do art GO 
do cocligo criminal. na questiio. sujeii.,, é 
absolut.1mc~tc i~a!huissiVIll •. O codigo criminal 
~tabeJ.~c•• diSJ!OSI(;~es. que obr1gam o podo r j utli· 
CJal.: mas, lc1 orJmnrm como é, nlio p.-.dc crllar 
llmlll'S no poder modr:r:ulor. As attribuieües do 
poder modl!rndor ~hio definidas nn con~titui
çfoo: s1í um~ l~i constitucional pótlt' altcr:ti-:Js, 
dcrogal-as, hm:t:.I-:Js. ( ilpoiados e wio apoiat/o.f.) 

O Sn. SrLvF.rnA D.\ lloTT.\ :-lia quem :apoie um:. 
cou~a deslai ! 

9 Sn. PAnA~AGUÁ :--Estamos no nessa di· 
re~to. 

na de seis :mnos de prisiio com trabalho. O de: 
creto foi re!nellid_o . ao juiz complllC~le p~ra lhe 
dar llXCCU~ItO, 0 JUIZ entrOU f!IIJ dUVJtl;r SI deVia 
cumprir lillcralmcnte o decreto, sujoil:mdo o 
cser:avo 010S seis annos de prisão com tr11bnlho 
oa si dei' ia, na ronformidndc ·do :art. 60 do co: 
digo criminal, r,•LJuzir c~sa pena :í do açoitr.s 
Pediu ao goVI!rno imperi:•l a solução da duvid~· 

Ern entrio minish·o d:r ju:>tiçn um dos homens 
mais dislinctos do nosso paiz; Hill honuirn que 
era rllspllit.:rdo como d11s mais .JH'ofundarnentc 
ver!õados no nosso direito con>titucion:al. 

ltllllro·l!lll 110 finndo conselheiro Zac:u·ias de· 
G•íes c Vasconccllos (apoiados). O grande esta
di~ta rcs1rondcu nt>StllS termos (l~?: 

• X. 1~0. - Iu~ti!,'a. -Em L" de Junho de 
:l8G!i. 

• ~linisterio dos neg-ocios d:a justit;:~.-Rio de 
J:~ne1ro, cm t. o de Junho de t86!1.- 111m. c 
Exrn. :sr.-Fazendo chegar á prcscn•·:~ de Sua 
~l:a;:est.:tdo o lmpt:r.ado1· o officio de V: Ex. da
tado de.:!~ de Ja~~rro ultimo, acompanh11do do 
que o JUIZ mumc1pal do termo dn C:achollira 
dessa prov-íncia, lhe rcmtlttcu, consullamlo si' 
condemnado um escravo a galés pe•·petaas Jhé 
flir cornmutada css:1 l>cna na de seis annos de 
prisão corn trabalho, deve ellc cumpril-n ou ser 
ella eon \ ortidn na de a•:outes, a !lenta a disposi
ção do ar!. 60 do codi;.:o criminal.-llanda o 
~esmo Aug:usto Sen h2r declnrar, cm resp•>sta ao 
criado offic10 e solucao da duv:da do referido 
juiz, que a Jllln:J de seis annos do J>risiio cm que 
o decreto de 3 de Abril de JSGO commÚtou a d•l 
galés perfldluas, imposta ao e•crnvo Jacob pelo 
j ury da queiJe termo, nfio deve ser convertida cm 
n~outcs, visto q Ull n diSIIOsi~·ão do mencionado 
arL. GU do codigo criminal sú tem npplicação n 
scn tenças e niio aos actos do poder moderador 
na sua dupla aurihui!:liO de minornr po:~as.
ueus g-uarde a V. Ex.- Zaca1·ias de Górs c Vas
conc;llus. -Sr. presidente da. província da 
BahJ:J. • 

. Sr. presidente, sobre a mesma bypothese foi 
poste1·iormente ouvida a secção de Justiça do 
conselho dd Estado, sendo relator o Sr. Vi~conde 
do Uruguay. 

O Sn. lll!'iJSTIIO D.\ JUSTIÇA :-E' doutrina cor
•·enlll ll clara que o pollcr moderador não pótle 
empre<,:ar penas que a lc~isl:r~·ão nã•J reconlwce. 
2\r~s. df.'s•lc que a pena e~t;í reconhcdda no sys
tema JICJ}:tl. do p:tiz, pódc f'!zer_ uso dessa pena. 
Onde o lrmlle, onde a prolu!Jit;:10? _ 

O Sn. P.AIU.~AGUÃ:-.Autoridatlc tambcm muito 
comp<!tentc. 

O Sn. Cnuz :\[ACIIADO :-Qui! nilo cst.;i reconhc- O Sn .. F&n:'i.\:>D&s D.\ CüNII-"':-Sfio opiuiõe~: 
cida p:u··.a escr:J\'os. l por_ ma:s competentes que sejaUJ, isso niio t: 

O :s
-
1
• ,

11
,. _ , 

1 1 
razao legol. . 

•· • .• 1s.no o.\ JU>Tir..\:-::scn 10res tcn 10 cm 
fJ\'nr,..da doutrina que siJs!rnto autorid:~des <!e O Sn.lnsrstno :DA JüSTrr;,\:-0 pnrecer, ue deu 
umn .,r:tntlc for~a :a :mtorad:tflc dos prccl!dentcs 1 a sccçlío, é not:ovel pela clareza ll profunaidatle. 
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ANNEXO. · "i57 

. ~esse p:•rcccr lê-se a ~egnfnte passagem-rP.· Sr. presidente, o nobre senador discutindo 
latlva ao ponto cm quest:io (li): . . em outra occasião nesta·C:t~ll o mesmo decreto de 

• .•• O poder moder:tdor no exercício d11 attri- que nos estam.os oec~pando, .disse niio compre
bui~iio que lhe confere o nrt. 101 ~ s.• da h~ndercomo tivesse srd" po$s1vel11 commut:Jção 
constituiç-;io, -só tem um limite natural. Ess~ li· VISto como a exeeuciio da SJntençn não podia sé · 
mito é cingir-se nn commut.1çlio ás penas esta· ter conserv11do suspensa até que o poder mode
bclecida~ nns leis crimin11es, não creando pena..; rador proreris~e sua , decis;io; e, pela maneira 
desconhecidas 011 legislação do paiz. por que o nobre senador se exprimiu; parecia 

• Nem obstn n essa conclusão 11 disposição- do que 1a no seu pensamento um11 intenção de 
art. 60 do codigo crirrúonl... • • censura. · - . -

• Em cnnclusiío,a redacção de pcnn de que trata Creio, ~cnho~cs,que posso d.:~r ao nobre senador-
o art. 60 do codjgo criminal só vigora para as uma rUIIO s.1t1sfactor13, uma razão decisiva : o 
senten~as c seria absurdo applical-a aos actos· escravo Si~ão, a que se retere o decreto de 19 
do poder moderador cm q11e111 reside uma parte de Fcverc1ro doste anno, solfria enfermidade 
do direilo legislativo que nos caso~ marcados na ~rravis~imn c chronica; o. medico das enfermarias 
constituição dispensa n:i propria lei. • . das 1>r1sõcs do. Nictberoy declarou cm auestado 

Senhores; mandei verificar os precedentes na que o ~éo não podia soiTrer a penn do açoutes 
sccret:Jria de Estado dos ncgoc10s da ju~tiça. IJ!Je. SI esta pena lhe Col'~c infligida, néccssa-' 
desde tSíO até o corrente nnno; o resullndo é n.amcptc s~ccumbir!_n. Vê, portanto, o no!Jre 
o scg.uinte (lê): senador que a cx~cUl(liO ~a pena roi suspensa por 

• Con~tam· 21 casos de cornmataçiio das penas .1Im podcr superior a vontade humana, roi sus· 
de morte c de galês pt•rpetuas impostas 11 es· pcnsa peln enfermidade: . 
cravos, em prisão temperaria, não obstante o Sr· presidente, o nobre senndor pelo. Pnrnná 
nrt. GO dn codigo criminal ; arn caso de prisão accusa 0 ministro ola j ustiçn pela cxpediç:io dos 
temuoraria cm "Prisão mnis branda tempóraria; c decretos de :li de A:;osto c :16 de Novembro do 
um casn cm :1.8:i7 de pena de morte convertida a_n no pass?do. Na camara dos Srs .. deputados 
em prisão simples perpetua. , t!vc occasuió de jnstillcar, não só a constituciona-

Vêde. pois.: pela doutrina que sustento, tenho lulade, corno n le$'alidnde ·desses decretos · o 
a autoridade da raziio ; tenho n autoridade dos nobre senador, porem, insiste em censurai-oS, e 
.homens mnls eminentes do raiz : a consult:J, 11 portanto corre-me o dever de defendei-os. 
CJUe acnho de nJiu(lír, está assignadn pelos Srs. Causou grnnde cstranhesn ao nobre sen:~dor o 
Visconde de Uru::uny, Viscondedtl Jequitinhonha facto de haver o decreto de :16 de Novembro 
e &larquez de S. Vic:onte -; tenho a autoridade revogado 0 ilrt. ~-•. do decreto de 31 de Agosto. 
dos l'rcce!lentes : um grande· numero de de- 0 ar~. ~-o do decreto de 31 de Agosto diz o 
cretos expedidos no domínio de urna c outra po- segumte (lê). · 
lítica, snb a respons:Jhilidnde dos homens que O decreto de :IG de Novcmliro revo,.ou essa 
têm sido ministros de Estado desde i~O até o disposi~o o cstabclecell o seguinte (le)."' 
pr~seute, algun.; dQs mai:; notavcis da nossa his- A verdadeira intclligcncia da lei é aqucl!a que 
~~~s não é só isso, .senhores. Ha aind:1 um 50 achn consagrada no d.•cr~to de !6 de Novem
preeedente perfeitamente idemico no caso elo bro. O nobre senador,paõ'll Cundamentnr a censura 
decreto cPnsurado pelo nobrcsenndor. Lerei o !JU_e fez, nfflrmou uma doutrü;a de todo o ponto 
proprio decreto (lendo): msustentavel. 

c A Pr1nccza Imperial Regente em nome de Estabeleceu o honrado senador n doutrina de 
Suá Ma:;estarle o Imperador ••. Uei por. bem que os. decretos c rcgul:~mentos expedidos pelo 
commut:~r em um anuo tle prisão com trabalho poder executivo s:io immutavcis, isto é, que o 
e multa correspondente ã metade do tempo a poder executivo não tem o direito de posterior
pena de duzentos :~çoitcs-, que por ·crime de fc- ll!ente.- ou revogai-os de todo, ou alternr=lhes as 
rimentos gra,·es Coi hn.JlOStll aortlo escra-vo Simão d•~PO~ICÕC~. Peço perdão ao nobre senador pnra 
em virtude de decisao do -jury da cidadc.de lhe d1zer, com todo o respeito, que a sua opinião 
Vassôurn~. na prQvíncia do Hio de Janeiro, :12 é crronc:~; tem ella contra si não só a pratica 
de Abril d11 1876. • como lambem a opini~o de todos os homens quê 

Este decreto cstó referendado pelo nobre se- entre nós hiío occupado o cargo do ·ministro de 
nador do Rio Gr:~nde do Norte, o Sr. Diogo Estado. · ' - · 
Velho Cav:~lcanti de Albuquerque. O Q,uc é o decreto 110 • poder executivo, o 

O Sr:. D1eao VELno :-Aceito a inteira rcspon- I{Ue e o regulamento 't O regulamento dis·· 
sabilidade desse acto. ll~gt:e·se dn. lei. A lei estabelece os princípios 

rlrrectores do nssumpto, o regulamento, acto todo 
.O Sn. i>ARA!'i'A.llU..Í. :-lluito bem. ·d~ ex~cução ; comllina c formula os meios, ns 
o Sn. )Jil'itSTno nuusTIÇA :-E não foi expedido dlsposu:õ~·s secundarias que, sem alternrem o 

sõ delJ:lixo da autoridade do nobre senador pelo Jlc'!s:smcnto d:1 l11i, são todavia necess:.rias para 
Rio Grande do Norte, sinlio da de· todos os mem- rnc1htar e a$segurar a cxec~iío desse pensa· 
bros do ministerio a que S. Ex. 11ertencia. mento. ~ta é a doutrina da nõssa constituição, 

O Sa. Cauz. UACIIADO :-V. Ex~ pólle- informar é a doutrina de todas 38 constituições do mundo 
-'i csso réo libertou-se depo:s da senten"" e por que consagrnm disposição igunl; ensinam-n'a 
~ .- os mais :;:~bios publicistas. .. .••. 
~so não levou açoutes 't E', pois,róra de duvida que o poder executivo 

O Sn. )(INisrno DA. JOSTIÇ.\. :- Não foi esse o pódt: derog:~r. alterar; modificar :1s disposi~ · . 
motivo que determinou_a eomm11tnção, mas o dos seus reg'!lamentos, desde que assim o ex1gir 
de enformiclncle. a boa cxecu!::'o das lois, ou porque a experiencin 

. 
·• I ., 
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demonstre que as· medidas constantes desses re
gulnmcntos não siio 11s m11is apropriadas para o 
IIm quo se tem cm mente, ou porque tncs mo· 
didas, em vez de. facilitarem, embaraç.1m a cxc· 
oução d11s leis. 

Este procedimento em nadn oiTcndo a lei, por
que a lei subsiste sempre o as combinacõcs do 
regulamento n1io de1·em, não podem feril:a. 

O Sn. Cnuz MACIIADÓ: -Apoiado, é mnteria 
da competencia administrativa o regulamentar. 

O Sn. lU~ISTRO DA. JUSTIÇA:- Hei de responder 
M aparte de V. Ex. 

Ainda mais : o governo no regulamentar as 
leis, muitas vezes dá-lhes a interpretação que 
lho parece mais jurídica. 

Senhores, temos um grande numero do excm· 
pios de decretos lJUe rcvog11m ou alteram do· 
cretos 11nteriorcs. · 

.Assim, o art. &23 c seguintes do regulamento 
de 31 de J11neiro de·:l8~2, marca,·am a maneira 
pratica de dnr-se exccul"ão á pena de rnulta. 
Essas disposições ernm imperfcitns. 1\lai~ tarde, 
cm iSiíO, expediu o governo, sendo ministro da 
justiça o Sr. Euzebio de Queiroz, o decreto n. 5!1~ 
do iS de lf:~rço de iS~ !I. Neste decreto esta li e I e· 
cea-se novo svstema de apuração c excctu;no 
d:1s multas. l;in L1l decreto, si prevalecesse a 
opini.iío do nobre senador pelo Parnn:í, seria um 
atleu tndo. 

Em 18:ii, scn1lo ministro da justiça o fin:~do 
Sr. conselheiro Nabuco, o poder executivo ex
pediu o decreto 11. :l:.IGS, nccrca do chaumrnento 
de credores para concord11t.1s. Esse dt:crcto foi 
revogado pelo de n. ~882 de :l87:!. 

I>ortnnto, j:i \'ê o nobre senador que não ~ó a 
sua doutrina não é verdadeira como ninda tem 
contra si a ãutoridade de nomes importllntes dn 
sua escola JIOiitica. · 

O Sn. LF.ITÃo DA CII:'ill,\ :-As cit119ões de V. Ex. 
não têm applicação alguma á espcc1e sujeit11. 

O Sn. «.;nuz lfACIIADO : - Nin::nem disse que 
·niio poss:uu os rogulamentos ser modificados por 
.outros. 

O Sn. SIL\"EJRA D.\ lloTT,\ ·= -Xiio tem paridade 
nenhuma. · 

Dcsttl disposição que acabo de vos ler rcsuUa 
o seguinto pensamento: que a lei quer IJUC 
os doas adjuntos, que tenham de conhecer das 
pronuncias o dos recursos destas, sej11m incertos . 
até o momento de SQ proceder ao julg-amento. · 

Qual a razão por que a lei fnz depender da sorte 
. a dosignaç1io·dos dons adjuntos 't E' porque 11 lei 
quer que ellc!l se conservem incertos nté a hor11 
da decisão. 

Si a incerteza não fosse o pensamento da lei, 
niio tinha ella motivo ·1ogico p9ra se nf11stt1r dos 
processos conhecidos. . • • 

Si tal niio fosso a monte da lei, porque não 
adopt.1r o alvitre de ser o recurso JUlgado pelo 
relator c pelos dous juizes immediatosY 

O Sn. Cnuz l\fAcllADO ·=·- A lei de 1873 apenas 
modiflcou o decreto de :1.833 dando o relator por 
distribuiçiio, mais nada. 

O Sn. lll:'i'ISTno DA JUSTit;.\ : - V. .Ex. tenha 
um pouco de pncicnci11, que espero dar ao seu 
argumento uma resposta dccisi VIl. 

O Sn. Cnuz ?ti,\CIIADO:-Estimarei muito. 
(H a outros apartes.) 
O Sn. rnESrDE:.'TF. : - Attcnção I 
O Sn. lii~ISTRO DA JUSTIÇA:- Senhores, o§ 7 .o 

do art. i da lei, como se acha redigido, previne 
expressamente a bypothcso que ordinanamente 
acontece; mas na pratica occorreu um caso que 
escapnva :i letra, isto é, o relator e os adjuntos 
:\Ortcados ordenavam diligenci:~s, que cr11m ne· 
cessarias para o melhor conhecimento do Cacto; 
tiveram os autos, em consequencia, de descerá 
!·" inst.1ncia, c port.1nto o recurso não. pôde ser 
JUkado no mesmo dia. · 

Cumpriram-se as diligencias, o depois de um 
CUI'lo prazo Yoltou o feito :í relac;iio. Surgiu 
cnt.io a questão de s:~ber si os adjuntos quo h:l· 
Yiam sido sorceados eram aind:1 competentes para 
decidir o recurso • 

. E' evidente que esses juizes liuhnm perdido a 
compctcncia para ruuccionar na questão sujeita. 
A ICJ, para m11nler a incerteza dos adjuntos, quer -
q~c elles sejam sorteados parn a decisiío imme· 
d111ta do recurso. 1\las entro o sorteio c 11 decisão 
medc11ram dins, isto é, m uilos. dills 11ntes d11 de-

O Sn. ~IIXISTRO D.\ JUSTit;.l : - Est.1 foi 11 dou- cisiío os juizes se torniiVIIm certos, o que impor-
lrin;t sustentada pelo nobre !'Coador pelo Pa- tnv11 claramente derogaçiio do principio da lei
rnna. juizes conhecidos com antcccdencill c não só co-

O Sn. LEITÃO o.\ C~:~u.\: - Ninguem negou nhecidos só no momento d11 decisão. 
llUC urn decreto ou regulamento possa. l'Cvogar Ilnvia, portanto, necessidade de uma dis
outro: OlJUC se CL•nsur11 é IJUC V. E:t. mterpre· posi1!iiO regulamcnt11r, de umn medida des
tass~ a lei de dons modos tiio di versos n11 sua til}a!Ía 11 lls:>cgurar a cxecuç:io do principio da 
applicnr1io ao mesmo fncto. Je1. q pensamento da lei er11 a incerteza dos juizes 

O Sn. P.\nA~AGUÁ :-Esl:i respondendo. c JlOIS o decreto declarou que, dada bypothesc 
OS L - C fig~I"Jda,se de~ iam sortear novos juizes. 

n. F.ITAO D.\ U:VIl.\ :-0 quo se diz é que Ja vedes, po1s: trntn·Se do uma disposiciio rc-
:1 lei foi interpretada uma vez de um modo c . gulnmcnt.1r, dis11osi .. iio que em vez de v1'olar 0 outra de outro. '" 

(Crttsalll·se outros apartes, o St•. presidente rc- pcnsamcnt_o d:~ lei, de corrigil·n ou restringil-a, 
clam11 attnl,cão.) • . a~ cont_r:mo tem antes por fim assegurar· lhe a 

execllçaO. 
O Sn. m~rsTno n.\ JUSTIÇA:- S1·. president'3, a O n~bre senador pela minha província, boje, 

lei n. 23i2 de G de .Agosto de !873, art. i.0 § 7.", por d1versns vezes, tem asseverado que o de· 
diz o seguinte: · creto de !6 de Novembro creou um11 compe-

- • Nas pronuncias e recursos destas votariio o tencia que niio existia. 
juiz relator .c dou~ adjuntos so:tc11dos, niio fi. Ser.hC'rcs, quem crcou a eompetcncia de que 
cando clles _unpotlldos para o JUlgamento, no se trntn, é 11 lei. O regulamento niio fez si não 
qual tom11ruo Jlartc os desembargadores pre- preparnr-lbc a e~e!!uriio, ordenando novo ~orteio 
sentes. • . parn que a dccJSJO do recurso seja dada por 

i 

I, 

\ 
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juizes, não prévi:linente designados, mns co
nhecidos tão sómente no momento de procc!der· 
se a julgamento. A competencin, pois,. vem da 
lei e não do decreto. 

tinomia tão viva, tão energica, éfo.e chegou a di
zer-nos que o maior esforço da sciencia jurídica 
seria importante para harmonizai-as •. 

E' outro engano do nobre senador. Niío ha an
tinomia, nem mesmo antinomia seria possivel, 
porque se- trnt.n-de hypotheses sujeitas u princi· O Sn. Cnuz ~L\cnADo dá um aparte. 

0 Sn. MINISTRÓ DA. WSTJÇA.:-Já uma vez, jus• 
tificamlo um requerimento, o nobre senador 
usou da argumentação a que acabo do alludir. 
S. Ex. não tem razão. .-

pios diver11os de direito. · 
Na primeira nypotbosc traia-se simplez~men te 

da pronuncia ; nã<> havia necessidade de fazer 
intervir . todo o tribunal na decisão . .Accresce 
que a intervenção do todo o tribunal no julgn
mento da pronuncia lhe tomaria o tempo de que 
carece para dar expediente :Is variadas questões 

. A lei de 3 de Dezembro do JSU est.nbeleccu, 
no·arl .. 76, que os recursos eriminaes seriam jul· 
gndos n:Js relações, pelo modo estabelecido no 
art. H do regulamento de 3 de Janeiro de !833. 

Mas, senhores, note-se I)Ue o art. 76, que dava 
força de lei no art. i~ do crt.ndo regulamento, diz 
o seguinte : • Apresentado o proccs~o cm mesa, 
ahi, por sorte, publicamente se escolherão trcs 
juizes, os quaes, depois de instruidos do mesmo 
proce~so, pronunciarão ou não, segundo a prova, 
vencendo· se a decisão por dons votos conformes. • 
O relator. não votava • .E.~se artigo eslá·revogado. 

O Sn. Cnuz iUAcrlA.DO: -Diz mais alguma 
cousa. 

O Sn. ursrs~no DA1USTrçA.:- Tiio sómente isto. 
Pareceu sem pro nos homen~ entendidos no :~s· 

sumpto que a disposição do regula monto do i833 
era irrac1onal, por isso que negava voto ao rela
tor, :lquelle que estudava o feito c melhor o 
conhecia. Assim que, o 11rt. i.• § 7." da lei d6 
i873 reformou o cit.ndo artigo do regulamento 
de 183:1, estabelecendo: i. • que os recursos se
riam julGados não por trcs adjuntos,como d'antes, 
mas por dous adjuntos;~. • que o juiz relator 
tivesse voto. · · 

Vê, pois, o nobres~nndor que não póde dedll%ir 
argumento do art. 76 da le1 de 3 de Dezembro, 
nem do art. lo\ do regulamento de i833. Siio dis· 
posi!;ões revogadas. 

O Sn. Cnuz ~IA.CIL\DO d:i outro apnrte. 
O Sn. lllsrsrno DA JUSTrç,l:- Sr. presidente, o 

nobre senndor pelo Paraná disse-nos que o de
creto de !6 de Agosto de !878 não podia rece
ber execução nas relações de cinco c sete mem
bros 

/ Direi á S. E~. que se a::ha enganado. Si, por 
impedimento <Jos membros eiTectivos do tribu· 
nal, não houver numero para o sorteio, clsarnnm· 
se os supplcntes, gue são os juizes de direito. 
lUas, disse o notirc senador, esse expediente 
torna o~ j uizcs c~rtos. 

(} eng:mo é mmiifesto. P:~ra que se poss:~ pro
ceder no sorteio é preciso que pelo menos es· 
tej:~m presentes tresJ'uizes; destes tres juizes.se 
tem de tirar :i sorte ous; Jogo, antes do sorteio 
ba inecrtezo de juizes. Poder.i n. nobre senador 
declarar previamente qunes, d'cntre P.sses tres 
juizes, .serão os sorte:~dos 't N:io; subsiste por 
consequencin a incerteza, em menor latitude é 
certo; mas isto não é defeito do decreto, nem da 
lei que o decreto reguJ:unenta; é defeito da lei 
que creou relaçõc~ com tão limitado numero de 
desemll:~rg:~dores. 

da sua compotencin. · 
Assim po1s a nossa legislaçilo sempre tem con· 

sagrado o principio de se jnlgnr o recurso por 
tres juizes. Alas, por isso mesmo que se diminae 
o numero de juizes, era de bom conselho crear 
outra garantia, o esta ó a da incerteza dos juizes; 
d'abi o sorteio. . 

llfns, cruando se trata de julgamento défi· 
nitivo, intervem todo o tribunnl, todos os des· 
embargadores presentes. Neste caso o sorteio 
é inconcebivel. -

Por outro lado não ha razão para.se excluírem 
os juizes que tomaram conhecimento da pro
nuncia. O nosso direito não considera como mo· 
th·o de suspeição o haver o juiz tomado p~rte na 
pronuncia. No~ crimes de rcsponS:Jbilidade dos 
empregados publicos, por exemplo, o juiz de di· 
reíto é quem decreta n pronunc1a, mas nem por 
isso tlcn impedido para julgar o crime defini ti· 
vnmente. . 

Niío ha, portanto, difficuldnde de conciliar as 
doas disposições porque niío ha antinomia. 

Occupou-sc o nobre senador longamente da 
resoluçuo do governo sobre o conllicto de attri· · 
bnições entre o presidente o a relação d:l província 
do Cenr.í, tom:~da sobre consulta das secções 
reunidas de justiça e Imperio do conselho de 
Est.ndo. 

Sr. presidente, este negocio tem duas pbasos ; 
nasceu o contlicto da segunda. O honrado senador 
procurou-o na pri'J1eirn, c usnudo deste methodo, 
havia de necessariamente chegar :i conelu'sãea 
erroneas, isto é, que o conllicto era impossível. 
lllns si o nobre senador tivesse prestado maior 
ntlenção á questão, .se convenceria de que se deu 
o conllicto, e de que dn parte da relação IIOUVC 
usurpação de attribuições. 

Exporei rapidamente a primeira ph:Jse do ne
gocio, e depois pa~sarei :i segunda. 

Em 1876 procedeu-se :1 cleiç;io rara verea· 
dores da eall?a!a municipal da capita di) Ctmrá. 
P:Jra est.n ele1ç:•o concorreram as tres freguezias 
de que se compõem o municipio. a da e:~pit.nl a 
de Souré, e a de lllecejana. A eleição dn rre
guezia do Soará -'foi annu1Jad:1 por acórdão da 
roluç;io, do i de Fevereiro de !877. A de llece
jana havia sido annullada por sentença do juiz 
de direito dn cnpit.nl. Tendo-se porém intentado 
o competente recurso, a relnciio do districto por 
a~órd1io· de 9 de Fevereiro do mesmo anno' re
formou n sentença recorridn,julgando v:ilida a 
dit.1 eleição. 

I>ost:•s as cou!!as neste estado, entraram os "''e· .,.. 
rendores eleitos em exercicio. 

O nobre senador ainda ~ondcrou que a eompe
tencia, que o arli~o d:~ ler deixa salva aos juizes 
que conhecem o recurso, paro o julgamento 11-
nal, niio é conciliavel com a doutrina que sus
tento. S. Ex. encontra entre essa doutrina e a 
alludida disposicão uma contradicção .. uma an-

Ha,•in, é certo. umn eleiçiio nulla, n de Soure 
mas o numero dos votos das outras duas fre: 
guezi:~s er:~ superior em mnis de metade :10 dos 
votos :lDnullados. 

'· 
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A noTa C:Jmara Coi, poi;;, empossada : 
Mais tarde, um anno depois, verificou-se . quo 

o acórdão, pelo qual a relação rerorm:irall sen
ten~ do juiz de direito que :mnull:ira 11 eleiçiio 
do Mecejllnl!, tinha sido proferido aO dias d~pois 
que os p11peis Coram entregues na secretaria do 
tribunal. 

Senhores, a ·rei é positiva. Diz o art. 35 do ~e~ 
creto n. 60!17 de j~ de· Janeiro de 1876: • SI o 
recurso niío fór provido dentro do referido prazo 
cao dias improrogaveis) tcr-se-ha r•or firme e 
V11liosa n decisão do juiz de direito. • · 

O cita•lo decreto, art. i%~ e iãl, manda appli
enr aquelln di~po~it;no :is eleições de vercadOI'I.'$. 

O dito facto foi levado ao conhecimento do 
pre:<itl~ntc da província, e este, estudando-o,con
venceu-se de que re:.lmente o .ncórdiio d11 re
IDçiío não podm receber e~ecução porque cm 
vist11 do :~rtigo expre~so da lei, devia prevalecer 11 
sentença do juiz de direito que Dnnullrim 11 
eleição de )f~cejanll. · 

Acoito esre dado, é manifesto que a eleição da 
enmara municipal se achava nulln, por1jue. som
modos os votos da fre~uezia de Soure cnja dei
ç3o f1kn com a da rregnezia de Meeej:maa nnu linda, 
montavam clles :í mni:1 de meta1le do numero dos 
voto~ da· rreguezia d11 capital. D11va-se por tanto 
a hYJIOthcse expressa em lei, isto é, que se devia 
mandar JI_I'Oceder á nova eldção. Decreto citado, 
art. 1~~ ~ ~. ~e :S. De facto, o pre~idente d11 pro
vi;:cia por portari:J do a de Julho do IlUDO pas
sado, m:uulou crue se procedesse á nova eleição. 
Est11 portaria não desaliou r!lJlllro al~mn. Fez-so 
a eleiç.ão no dia:; de Agosto, c os vere~dores no· 
v amou te eleitos tom11r11m posse e entrar11m logo 
no exereicio. 

Paro neste ponto de exposição dos factos pa~ 
demonstrar ao nobre senador que o procedi
mento do presiderrte do Ceará e perfeitamente 
jaridio·o, e se aeh:. apoiado n:. letra da lei. 

Senhores, é Córa de duvida que :1 decisão dada 
pela relaç;io depois dos ao dllls não tem elTeito, 
e deix11 subsistente :1 decisão do juiz de i.• 
entrancin. A lei não estabeleceu um novo re
curso, não deu á 11utoridade judici:.ria eompe
tencia para declnrnr o facto de que se trata, 
isto é, que 11 dcrisão Coi dada depois dos 30 dias. 
Nest.1s cil·cumst.1ncias, 11 quem pertence a exe
euc·iio dos citados artigos da lei H-2, flil e 
85~ Note-se que tr:~ta-se de uma lei eleitor11l, 

Jpand11r em eonseqÍlencill quo se procedesse á 
nov:.· eleição. · _ 

Já vu poi~. o nobre senador que o presidente 
dn província apoiara~se 011 letra d11 lei e em 
principies superiores do direito, inaccessivcis á 
contesta(;iío. . 

Disse o nobre senador que o pmzo dos 30 dias. 
correr11 ·em grande ·pnrte no tempo das rerias, 
cuja supei'Veniencia deveri11 ter por elTeiLo SI!S
pcnder e JIOrtllnto prtsrogar o mesmo pr:1zo. -

nesl'onderei 110 nobre senador. com a letm dn 
lei {lé): . 

• As rel:~ções decidirão. no prazo improrO{JarJel 
de 30 di11s, contados da data do recebimento dos 
rcl'pectivos p:~pels na ::ecretari11, · 11s irr,~gulari-
dndcs e vi cios que importllm nollid11de. ·• · · 

A lei diz exp1·ess~ml"ntu • pra::nimprorogavtl ... 
A o;uperveniencill de férias não póde, pois,· pro
rogar o pr:•zo: si o fize.~se, a lei est11va· violad~, 
porqull o f.razo, contra O·texto expresso, serra 
prorog11ve • Teria mos o 1im11l e1se tt non 1!111!. 

O nobre senador amrma emphntic11mente que 
tora o presidente quem annullara 11 eleição. Jla 
eng11no manifesto d11 parte de s .. Ex. ~ e~cição 
fõi Dnnulladll por selltença do jutz de d1rc11o d11 
capit:ol, sentença que, nos termos da lei se tor
nou firme e vnlios:~, desde que :r rel11çilo niío 
moveu , I'ecurso _!lentro do prazo Jmprorognvel 
de ~o dias. · · · 

Mas acrescentou o nobre senndor : • Os verea
dores exerccmm por mais de um anno os seus 
cargos ; porL1nto o presidente da Jlrovincill, de
clarando posteriormente nulla ess11 eleição e 
mandando proceder 11 outras, commetteu um a l
tentado, desfazendo um C11cto consummndo c con
trll o qual não havia mais recursos legaes. • 
· Sr. presidente, eSSD argumcnta~iio não tem 

proredonci11. E' certo r,ue a prlrilerm eleição em 
nulla, como eu nc:~bo dedemonstrnr: por virtude 
dessa eleifJ':íO não eram vere11dores os que b11-. • 
vi11m sido eleitos. 

O nobre senador sabe que os cargos publicas 
niío ee 11dquirem por prescripr.iio. Emqoanto, 
pois, subsistisse a nullidade d:1 e1eiçiio, careci:~m 
os eleitos de titulo leg111 de DOillCIIt;iio. lJ presi
dente dn provincin tinha por eonsequencia per
Ceita com potencia para mandar proceder a outrn. 

e 11 lei l'lcitoral entra na clnssitieac;ão das leill 
organicas, das leis de 11dminist!ação. Om,, a 
q!lem. ~ois con!pcte d:tr ex~cuca!J .á allt~dtdll 
d1spos1ç;•o d11 le1? Ao poder JUdlciarlo? Nao, 11 
lei não lhe doi Caeuld:1de p::ra tal. · 

Jsto posto,. ou a cit.1d11. disposiç-ão d:. lei deve 
ser exccut:tdn pelo poder administrativo, ou c 
uma dlspos!çiío ociosa, o que não se póde pre
suppõr cm lei. N3o fõra possível incluir n:ts nt
tribui(;Õt•s ~eraes do poder judiciario a de exe
cutar a dita dispos1çiio, lJOriJUC a índole, 11 
natureza do poder judiciario, destin11do a ap
plic:tr as leis do direito prindo e do criminwl, 
exclue uma semelhante Dllribuiç.ão, que só por 

A~sim que o procedimento do presidente do 
Ce11rá roi corr~cto c se acha de harmonia com as 
disposic;ões cxpress:Js e terminantes da lei. · 

Chego ~~~ora :i ~. • phnse d11 questão, phasc em 
que surgiu o conllicto. 

J)cpois que os vereadores eleitos em ã de Agoslo 
de f878 entmram em exercício, um cidadão de 
?tlecej11na requereu ao juiz de direito que de
clarasse nulln ·a elcic;iio dessa rreguezia, visto que 
no seu processo se tinham preterido formatid11des 
essenCÍIICS. 

· lei expressa e arliticilllmcnte lhe JlOderia com
petir. 

E' portanto para mim fóra de toda :t duvida 
que o preshiente da provinci11 era o competente 
p11r11 verillear si o acõrdiio da relacão tinha 
sido proferido dentro do prazo leg11l, e par:t 

O juiz de direito julgou improcedt>nte a reelll
maçiio : interpoz o mesmo cidadão recurso p11rn 
o trihunal da relaç;io. 

Cumpre fazer bem patente que o recurso tinha 
por objecto sómcnte 11 aullid11de d!J eleiçii~ d~ lle
cejann. ?tias o que fez a rela9Uo do d1str1cto 1 
Não se limitou a conhecer tiio somente da mate
rill do recurso ; julgou dn eleição no seu toa o· e 
d11 portaria do presidmte da província, por vir
tude da qual se procedem á c~Sõl eleição: decl:J
rou que cm n ~IIli a eleição de 5 de Agosl'?, como 
11 citad11 portarm, e mandou que se expedisse or-

; 
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dem directa ii camara, nfim de que deixnsse de, 
funccionar. 

sembléns provinciaes creinm ps· com:~rcas: na 
pureza de ·lei. não podemos presumir que ellas 
exerçam essa auribuiçiio si não quando o exige o Não fuz só isto : ordenou àinda ao promotor 

publico que 'denunciasse os vereadores eor cri. 
me de dcsobediencia si 'por ventura nao cum
prissem incontinente o ncórdiio _do tribunal. 

Famosa extravag11ncia I .As autoridades supe
riores podem ordenar aos membros do minislerio 
puJ,JJiéo que denunciem fnctosjá consummados; 
mns ordenar que. denpnciem :1ctos futuros, de· 
lictos·que niío estão eornmcttidos, é uma singu-
laridade nune:1 vista I ·. 

O acór. !iio de que me oecupCJ contém duas ordens 
de usurpações do auribnições do poder adminis· 
trativo. Em primeiro Jogar annullou umn por
taria do governo. Pótlo por ventura um tribunnl 
judicial annullar portarln .de um agente do 

•. poder executivo r A negativa é tiío evidente, 
·que nüo c:~rece de domonstrnç'io. 

Em ~-· Jogar 11 rolaçiio mandou cÓJJia do 
acórdão, directamente ii cam:tra para quo olla 
lho désse oxccuçiio. Outra nsnrpaçiio do at· 
tribuiçües. A lm clcitor:ll.e as instrucções res
pectivas declaram, que, annullada a c!ei!,"ãO 

. pelo poder judicia rio, se l!nviará cópia ·da sen
ten~a 110 prcsident•' da província :i quem com
pete dar-lhe exccuç;io. Decreto n. 6087, arts. 
:l5i c H3, § ~-· ?tfas a relação do Ccani, cm 
'Vez· de assim proceder, expediu :í cam:m1 muni-
cipal ordem directa. · 

Direi, pois, :10 nobre senador pelo Paraná que 
l10uvo real o -etrcctivamcnte confiicto. E neste 
sentido opinaram as secções reunidas de j ustiç;~ 
e do lmporio do conselho de Estado. 

Os illustrcs conselheiros for:1m unanimemente 
do parecer que o confikto devi:~ ser julgadcf 
procedente. Divcr~;encia só houve quanto ao pro
cedimento do prestdente da provinci:1. Entendeu 
a maioria das secr.ues que n;io fõr:t legal o neto 
do presidente mandando )Jroceder á nova eleição. 

Convem, porém, fazer patente CJUC o relator, 
o sabio o .venerando Sr. Viscondé de Abnét~ 
com a autoridade de suas luzes o experioncia foi 
de pnrceer que o {!residente 11ada mais fizera do 
que cxe.:ut:Jr as-dtsposições littcrnes da lei. 
. Acredito ter conrutado a argument:u:ão_do no

bre sen;•dor: Nada mais tenho ·à acrcsceut.1r a 

intert•ssc poblico. Os poderes geracs classificam· 
nas. diio-lhcs juizos o votam os fundos neces
s.~rios. Tudo que niio é isto, é n anarchia, a des· 
orJZllnização. 

D1sso o nobre senador que o ministro dn jus· 
tiça não podia ter classific:~do novas comarcas a 
nomeado para ellns juizes, porque no 1>rçamento 
nlio ha quantia votada. Responderei ao nobre 
senador que na verba • Jus liça do :1." instancia • 
se oontempl:i sempre uma corta somma .para as 
despezas com:ns comarcas que provavelmente se 

· ter;io de crcar no decurso do exercício ; toma-se 
a média de ~O a-liO contos. Jú vê, pois, o nobre 
senador que a despeza em Jlrcvistn e que por
tanto o ministro não violou a lei ·classificando 
comare.1s c 11rovcnd~·as de juizes. . 

Tamhem accnsou- mo o nobre senador do haver 
sido injusto na cl:•ssificaçiio de oomarcas. O 
nohre senador niio tem raziio. Pareceu-me que 
S. Ex. alludin IÍ comarca do Dom Jardim. Darei 
a razão por q uo aquclla comarca foi classific:~d:l 
de 2.• entrancia; . 

Compõe-llc clla de dous municípios ricos, im
portautcs o pt·oximos ú estrada do Cerro' de 
D. l'edro II, o do 1'urvo e o de Ayuruoca. 

A pr•!V.Illccor o pensamento aqui apresentado· 
pelo nobre senador por !tinas Geracs a respeito 
dos qualific:•tivos quo dovem l('r as comarcas de 
2. • cntrancia, a do Dom Jardim devia c niio podia" 
deixar de ser clnssiliCJda n11 cato:;oria cm que o 
foi, poriJUC dcmorn ú curta dtstancia de via 
ferrca. 

eensurou-mo tarnbem o nGbre senador por 
11lgumas remotõo!S do juizes, e referiu-se cspc~ 
cialmento á dos Sl'll. Escobar e Pi mente!.-

Na remoção desses juizes tr.io hou,·c infracç:iÓ 
nem dos princípios de justiça, nem das boas 
nornms de go1·erno. · 

O St·. E~ob~r foi passado de uma comarca de 
f .• cntruncia na província ao S. Paulo para a 
comarca do Codó de 2.• cntrancia no Maranhão. 
uma das melhores daquella província . 

O Sn. DA..,"TAS : - Apoiado; já estive lá. 

• este respeito. 
Sr: presidente, o nobre senador pelo P:~raná 

:tr:fUIU·mc de haver clnss•llcado e do ler. provido 
dejui1.cs do direito algumas comarcas novamente 
croadns. E:qJCndcu o nollre senador :1 su11 dou
trina :u:crca desto.:~ssumpto·. Pe(;O licenç:~ Jlllra 
dizer-lhe r.om todo o re~peito que 11 su:~ doutrina 
n5o ·me parece assentar n11s preseripções da con
stituil"ãO e do acto addicion:.l. 

O Sn. lliXISTno DA JUSTIÇA:- Essa eornarca elllli 
cm viva eommunicariio com a capil:~l por uma 
linha de vapores que ha muito funcciona, c 
que faz trc..- ou quatro Yia::ens por mez. 

O Sr. P:mentcl foi removido de I>i!aDI!U)", co
marca de L• enlrancia em Minas, para a de Obidos 
no Pará. Segundo as informarõcs que obtive de 
pessoas fidedig-nas, aquclla cõmarca é da~ me
lhore• da província. pela excellencia do clima à 

A crr:u;iio do comarcas é da comr;eteneia das 
asscmhl•'as provincines. 

Dru; leis .das :~ssembléas provinci:~es res111tnm 
entià:ldes perfeitas que parn a sú11 existcncia 
juridic:• nno dependem da iutervençiio de ne
nhum outro JlOder. 

E' cst;l uma verd11de irrecusavel, ineoncili:~vel 
com a opiniiio do nobre senador. O que querS.Ex.'! 
Quer que os poderes A"t'rMs tenlwrn o direito de 
negar execuçiio lis leis das asscmbléas provi o. 
cines, deixando de clnssific:~r e de prover de 
juizes as comarcas (~re.1d11:;. 

C:• da um dos poderes- funccion:~ dentro de sua 
orbit:•, cada um cumpre seu> del'eres • .As as-

facilidade de communicaçücs. • 
Fez·mc o nobre sen·ador uma grave censura, 

articulando que o Sr. Pimentel havia requerido 
ao governo prorogaçiio' de prazo para entrar cm 
exercício c que, p:~ss;•do o prozo, eu lhe restituir:~ 
o requerimento sem dcsp:~cho. 

Responderei que S. Ex. foi ,, ictima de intor
maçiio ino:t:Jct.1. Qu:1pdo estnva p11ra terminar o 
prazo que se lho marc11ro para .cntr:tr cm e:ter
cicio, procurou-mo o ;,r. Pimcntcl o declarou-me · 
que lhe era llbsolut:nnente impossível srguir 
para Obidos; que J;i niio iria; CJUC desej:~va ter 
uma comarca no Sul, -c que nem weswo n:quc
rtJri:t proroga~iio ele Jlr:tzo. Alguns di:~s· mais 
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tarde, no emtanto, mo Coi apresentado por inter· 
medio de um amigo seu uma petição em que 
ellc requeria prorogn~ão de tempo. 

Pergunto no nobre senador; devia cu concc· 
der essa prorogação ? O Sr. l)imcntel me havia 
assegurado com o tom mais firme que não iria a 
Obidos. Que si~nilicnva n prorogação re9ueridn '! 
Só teria o eiTeito de conservar por mms tempo 
acephaln a dita comarca. _ · 

ne.~pondi, poh:, no amigo do Sr. Pi mente! que 
a sua petição não JlOdi:-e ser deferida. Eis o facto 
em todnsun verdade, em toda su:~ purez:-e. 

ncproduzindo Um:l CCnSUI'3 que já tiVera 
occasião de fnzer nesta casa, disse o nebrc senador 
que o ministro da justiça, nomeando Jlltra as 
comuc:1s vagas novos ju1zes, quando existiam 
juizes avulsos vencendo ordenado, viol:irn o nrt. 
~~ da lei de .•. 1870. 

O nobre senador labora em equivoco: o ministro 
não potli:-e violnr um artigo de lei que não vigora. 
A disposição a que acabo de referir-me é pura· 
mente Ol't;amentnria, tem por fim regulm· a dos· 
pesa. Pergunto, pois, si as disposições de lei do 
orç:-emcnto CJI~e rcgulnm a despesa são di~t•osi~ües 
permanentes. . 

O citado artigo não foi reproduzido nas leis 
posteriores, deixou, port:-ecto, de vigorar. E esta 
o a intclligencin dadn no mesmo artigo pelos 
ineus nntecessores. O honrado senador pela 
província do Uio Grnndo do Norte, c1uando mi· 
nistro dn ju~ti~a c o Sr. Gama Corque1ra, flzernm 
nomeações de Juizos de direito cm grande nu
mero, sem embm·go de haver juizes de direito 
avulsos vencendo ordenado. 

O Sn. DIOGO V'ELIIO :-lias mostrei a diiTcrcnça 
entre o procedimento de V. Ex. c o nosso. 

O Sn. lll:>;lsTno DA JUSTIÇA.:- Tenho prova de· 
cisiva de que mesmo na opinião da commi:~s~o · 
ile ert;amento do senado essa disposit;ão não ti· 
nha mais vigor; a com missão pede que ella seja 
incluída no :1ctual Jlroj,lcto do orçamento ; c cu 
''os pcr;:-uuto: póde·sc incluir em uma lei um 
artign de lei que vigora"! Vosso proccdimcnto.é 
a Eonllssão ~c CJllC no vosso conceito o artigo 
nao tem ma1s \'1~or. 

O Sn. DIOGO VELI!O :-E' para evitar n conti· 
nu:u:ão do abuso. 

O Sn. liiSISTno DA. JUSTIÇA:- Direi mLis: o 
artigo a que estou alludindo é inconve'liente, 
oiT~nde as !Joas pratic:Js do !.!'Oveuo. Vós sabeis 
que é da compellmcia do poder cxccuti\'O conbc· 
ccr da convenicncia d:1 nomeação de um juiz de 
direito dctcrminndo para uma d:uln comarca 
(apoiados). l~tídll :tcontcccr IJUe o juiz de direito 
tenh:~ fnmilia na Iocalidade,quc se tivesse envol
vido em' lutas que ali i deixilsse otlios c rcscnti· 
mcntos. 

l'ois bem: si for restabelecida a disposit;ão do 
art. 1~ da lei de 1870, a designação desse juiz 
de direito p:1ra a comar·ca vaga, na bypothcsc 
figur:~da, scn<lo cllc avulso com vencimento~. 
está feita pela lei. I~ eis ahi: 1:1. vai para a co
ma:c., . um juiz! cuJa prescnçn no logar é d" 
maJOr IUCOnVCUJeliCIII. 

O Sn. FEnXANDES DA Cu:-;n.\ dá um aparte. 
O Sn. liiXISTIIO DA JUSTIÇA. :-Sr. presidente, ó 

nobre senador pcr!l'untou qu:~l o numero de 
juizes de direito avulsos vencendo ordenado. · 

Dii·O·hci com toda a franqueza : ha 18 juizes do 
direito avulsos por Imverem deixado de ser chefes 
de policia i lm-7 por suppressiio de comarcas.· 

Com estes juizes de direito avulsos faz-se a 
despesa ..• de M) n 51i contos por anilo. Nio 
posso determfnnr com precisão a somma, por· 
que fnltam esclarecimentos que j:i se pediram, 
mas ainda não vicr:;m das províncias. 

O Sn. J.\cuA.muE :~Esta bagntell:~.' 
O Sn. liiiNISTno D.\ JUsTíCA :-O nobre senador 

pergantou qual era o procedimento do governo 
com relação ás comarcas supprimidas c subdi· 

· vididas por lei dns 11sscmbléns provinciacs. 
Alludm o honrado scnarlor expressamente á 

ctmarcn do nio Pará, ern Minas,- e á comarca do 
Santo Antonio da Patrulha, no nio Grande do 
Sul. Direi 11 S. Ex. qunl o meu pensamento e .. 
qunl a pratica que tcnho·so~uido. . 

Supprimida a comarca. a conscquencia inevi· -
tavel o que o juiz de direito a perde; ningucm 
p6tlc conceber um juiz de direito de comarca que 
não existe; torna-se elle, poi$, avulso pela nn· 
tu reza das cous:-es. nem ; tudo isto é cl:tro. 1\lns 
dada n. h:)'pothcse do subdivisão ou de subtrae· 
ção de terrllorio 'l 

A divisão pódc importar a suppresslio da 
comarc.'l preexistente. E' esta n bypothesc que 
se deu em relação ás comarcas a que o no· 
brc senadoralludiu. 

A comarca do Pará, na província de )finas, 
dc~appnreceu com a divisão ; dos seus dos· 
pojos, reunidos á municípios tirados do outrns co· 
marcas vizinhas, se fizcr:am duns novas comarcas, 
a saber: a de Entre-Rios, composta do termo do 
Entre-Rios, ·que pertencia á comarca de Queluz e 
do termo de Bomfim, que em a sédc da antiga 
comarca do Pará : do termo do Pará c do de 
Sete La~õas. tir:~do de outra comarc11, formou· 
se uma ~cgundn comnrcn. 

A primeira recebeu a denominação de comarca 
de Entre-Rios, a segunda n de Sete LagiJas. 

A anti!l'a comarca por virtude de divislío o 
aggregnç.'ío 'de DO\'OS termos, ficou cxtincta. 

O Sn. RrnEmo D,\ Luz:- Niio apoiado, a do 
Pará não extinguiu-se, mudou de nome apenas •. 

O Sn. DIOGO VELno:- Assim se explica tudo. 
O Sn. RIUEIRO- DA. Luz:- V. Ex. leia as leis 

provinciaes. 
O Sn. lll!'i'ISTno DA. JUSTIÇA. :- Pergunto ao no· 

bre senador qunl d:~s du:~s com:-ercas: Entro-Rios 
ou Sete Lngõas, ti a comnrca do Par:í 'f 

O Sn. RrnErno DA. Luz:- A comarca do Pará {: 
n que se compõe do termo de Dom Fim c de En· 
tr•~·nios, tendo-se mud;~do :~penas o nome de 
Pará p:trn Entre-Rios. 

O Sn. l!i.NisTno D.\ JUSTIÇA.:- V. Ex. Jlerdtie· 
me, nãa está bem informado. A comarca do l'nr.i 
compunha-se do ter:no do Pará c do nomfim. 

O Sn. RIIlEIRO DA. Lrz:-Sim senhor. 
o Sn. llu:o;IsTno DA. JUSTIÇA:- A assemblé:~ pro· 

vincial tirou o termo do Bomfim da comarca do 
Pará e da do Queluz o termo de Entre-nios 
e com estes termos formou n comarca de Entre· 
Rios. Agora perg11nto a V. Ex.: que é da co
marc:~ do Pará'! Conheço n Iocnlidndc. V. Ex. 
está perfeitamente enganndo. 
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o Sn. RmEino DA Luz:-· Tirou-se da 'comarca I E'incontesiavcl o direito qúc tüm as assembléas. 
de Sete LagOas o termo do Pará c uniu-se á do provinciaos de supprimir comarcas, Dada a sup-. ·. 
Pará o termo de Entre-Rios. . pressão, os juizes necessariamente se tornam 

o sn. MINISTRO DA JUSTIÇA.:- A éomarca de avu.Isos. Nãô ·· ha demi~o. ma~ P1_19mente o · 
Sete LagOas compõe-se hoje de Sete Lagõas 0 ctfe•to de um !neto perfettam~nt~ JU~d•eo:· .. 
Pará e a comarca de Entre-Rios compõe-se de O Sn. JuNQUElRA:- Suppr1mu:, nao; dlV!dtr. 
Entre-Rios c Bomnm. . Niío conrunda. . 

· O Sn. MINISTRO DA Jusnç.\. :-Não nutro a 
(H a divti"IOB apartes, o Sr. presidente pede esperança de convencer a v. Ex.; mas permUta-me 

attent:ão.) · que exponha a minha convicção.. . . . 
O Sn. )mUsTno DA JUSTIÇA:- Em relação :i ·O cargo .de juiz de direito é pcrpetuó; o 

comnrca de Santo ·Antonio da Patrulha d:i·se cargo se liga no investido; essa investidura 
eonsn analoga. A comnw.1 de Snnto Antonio da não pódc dcsappareeer siniio nos casGs marcados 
Patrulbn compunha-se de dons termos, do dn na lei. Mas a collaçiio do individuo na comarca 
Conceição do Arroio e 'do de Santo Antonio da nada tem com a sua perpetuidade. O jniz póde 
Patrulha. · dllixat. uma comarca e pnssar ·para outra, e não 
• A asscmbléa provinda! rez de cada nm destes perde por isso o predicamento da perpetnillade. 
termos uma nova comnrcn; de modo. 9ue desap- Assim que: o facto de perder o JUiz a comarcu 
J>:ireceu a comarca ·de Santo. Antomo da Pa· não· importa uma demissão, nem é orna oll'ensa 
trollia .e surgiram duas, a comarca do Rio dos da p(!rpetuidadc, como affirmou o nobre senador. 
Sinos ·que se compõe de um dos termos e a do o sn. Dtoao v&i.uo : -o principio é vorda-
31uquiné qoe consto do outro termo. d · •· - é est·o u·atn so d o 

P . a· vista des•fts dt"vl·so·c.~ subst'stcm elro ; mns es .. , nao n qu a ; • os U· erg:unto SI _... • "' • tros prulicados. -
as .anugas comarcas? Nao; a entidade dali J.>fl· • • • _ S . 
me1ras comarcas desnppareecu 0 cm substituiçãO O Sn. :W:I::SISTRO DA JIJ:.!'IÇA. r •. presidente, 
dellns npp11recernm·novas comarcas o nobre senaqor no deseJo ~e cen~ur11~ os actos · • . j do actual muustro du Justu;a1 nao de1xou ·· cs· 

O ~n. FEII:s'ANDES D.\. Cu::suA :-Enhdade em cnpar·ncm um erro typographtco do Diario Ofli· 
nome. · cial. . · 

O Sn. liiNisTno D.\. JUSTJç;\.:-Nüo é cm nôme, O decreto qoe dc.•ignou a comarca de Santos 
são entidades rcncs,·vivus. Já vejo que niio tive ao juiz de ·d1reilo José Joaquim Baêtn Neves, 
11 honra do merecer a aucn~ão de V. Ex .• por- declarou IJU essa comarca era de 3.• entrancia ; 
quo nliás veria :JUO houve mudança radicul, c mas a notrcia na Colha omeinl, por erro typogra·
não simplesmente de nome; extinguiu-se a an- phico, disse que a comarca era de :!.• entrancia~ 
tign comarca c surgiram duas que siio novas en· }las o erro incorrido foi outro e não esse. . 
lidades, <Jue d•antes não existinm. O juiz de que se trata, não tinha aind:r o tempo 

( Ha dir;ersos ann1·tes 0 Sr pres"dt!llte .,. 1 a neees.sario para servir cm comarca de 3.• cn· 
• ,... 1 ' I r•t t! trnnCUl, 

ttlt1!11;.ao.) Eu, porém, estava em equi\·oeoa este respeito; 
. O Sn. lll.SISTno D.\ Jt!STI.;A :- Port.1nto, ns an- permanecia na convier-ão de qoe ella j:i tinba 
t1~s comarcas desnpparee~rnm c foram subsli· 1 muis de sete annos de Óxcreicio. . 
tu1dns por outra~, e ,!letxaram !lc. subsistiç.

1 

Dero, no emt.1nto, declarar que na secretaria 
Ql!at a consecJuencm '! F1caram os JUizes de d1· de Estado antes de se receber qualquer reela
rctto avulsos. ~ mnr.iio, sé verificou até pela data da uomeução, 

(Crusam-se 11luitos aparte~ e o S1·. presidenie 1 quti' o dilo juiz de direito não podia ser designado 
re1tera o seu pedido dcatlcllrào.) I psra servir na comarca de Santos. '" 

• . • • . . A' vist.1 disto, lavrou-se o decreto, declarando 
Ob.el vam os nobres scnadore:. que os JUizes 1 sem clt·ito 0 CJUC lhe designav:~ a comarca de 

9_uc ~e toz:nar-am avulsos _por _estas suppres,;ões 
1
. Santos, c . · 

h!lh.mt. d
1
•rçtto a. :alguma:. das no_vas comarcas. 0 nobre senador foi_ injosto·, P.ermilta-me que 

DJr·lhci' •. 1.01 _que Mo é um_a quest~o de cru c o go- llhc diga para cotn 11 secretaria de Estado da 
!orno c o JUIZ, mas quç n~o ha ler que lhes asse- 1 jttsti!:a. 0 erro que oecorrou era desses que es· 
.,ure um semelhante dJretto.. · i r.up:un aos mais diligentes. Posso assegurar ao 

O Sn .. ~EIXEJRA Ju::s10n:- E' até onde chega a ! nobre senador que os empregados são.mui zelosos 
democructn modernu. · : c 1/uc o uctual chefe daquella sccrelar•n é notavel 

O Sn. Joio ALFREDO: - .\poiado. : JIC a pct·ici!J•. intelligencia e espiril(! 4e _exacti~iio 
I com IJUC dmge o trabalho da repurt•~:to (apota· 

O S_!t. MIXJS!no~ D.\ JU~19.\:- Tf.!lta-se de uma dos). Não terá 0 nobre senador tantas vezes, 11a 
tJUestuo. qu~ n:~o c de dtrctto, mas tão ~ómentc de i repartil·iio de estatio;tica, que com tant.1 illus· 
,;ouvc.ntencJa. .. _ 1 tr<wiio dirige, occasiiio de notar gt•andc numero 

• ASSIIII t]UC O 0 0VCrno entendeu CJUe 11110. C!> li• de erro,; de SCUS empregados, llliiS crJ'OS eXCU• 
vmhn. ~ollo':ar nus c? marcas novas os J utzes J savcis 't 
das C!tmctn:. comarca~. 1 l'ermilta-me, pois, o nobre senador que lh•~ 

Serno cm tc~lflO collocados em outr:~s. 1 ·'i"u que um equivoco tiio insinnillcnnte não é 
:\l:•s, sr. Jlrí'sJde~tte! pensa o nobre senador que· ~biecto digno de censura parlamentar. 

o dirc•to d_c s_uppr•D}•~ comarcas mtport:t wrda· 0 nobre senador fez divcr:;as considerações 
dciJ":l 1lcuus.~.ao dos JUizes. . _ _ . acerca do estado du :;egurun~,;a individual no 1m· 

ObseryareJ a S. Ex. que sua pt•opos~~:~o u;w.c r>crio. 
'·.erdadcu-n. Dn~ta p_o~uorar que ell~ ~ mconc1· IJirci a s. E:t. que 0 estado da segurança in· 
Jwvel com r.s dtspo~•~ues do acto nddtCJúll:tl. dividu:~l c da.trauquillidade llUhlica niio t\ tiio 
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lisongciro como fura para desejar. Pnrn esse r c· 
snltado concorrem causas numerosas c com· 
plcxas, causas difficeis de se removerem c rJUO só 
dcs.1ppnrec•!rão com o desenvolvimento da civili
:<nçiio, isto é, com o augmento da riqueza, com n 
dilfu:<ão das luzes c com as facilidades de com· 
munic.a!:ões. 

O governo se tem osfor{'ado, pelo CDIJII"ego dos 
meio~ c medidas :10 seu alcnncl', para CfUC os ali· 
tores dos crimes que se pcrpclr:un noimperio 
~ojam punidos com :1 devida se\'Cridadc. 

O nobre senador comprebcncle que a justl~a 
criminal no nosso paiz ainda é impeJ•fei!a. Fal· 
leccm·lhc os elementos nl'ccssario:< para rJUC sua 
ncçiio st•ja sempre segura c emcaz. Por outro 
lado, como s:IIJc o nobr!' senador, :•s províncias 
não têm n força policial sumcicnto c n:io é 
m:~i;: lid!o emprc~ar a guarda· n:,cional cm ser
\"ir1o de policia. Accrcsco rJUC é t:~mbem contJ•a 
a .1011 disciplina do exercito occupar a tropa de 
linha cm tal s•~r,·ir·o. 

torio do miuistcrio d:t justiça acerca do .. asylo de 
mendigos, disse que estas palavras imporla\"am 
uma olfonsa do art. H da lei de 25 de Agosto 
de {873. 

Est.1 lei estabelece que :JS autoriza~;õc.~ para 
crca~iio ou rcrorma de quacsqucr rctJaJ•tit;ões ou 
serviços não loriio VÍ!fOl" por mais de dous nnnos 
a conl:lr da data da lo1 que os crcou. 

Exis.re na. lei do or!:amenro de !873 autorização 
confcr1da ao gorcrno paro construir um nsylo 
de mendigos c dnr·llle o competente regula· 
monto. A construcção deste :~syJo exigia muito 
tempo, e do racto só depois de trcs _a qualro 
annos é que se conseguiu terminar um do; r:~ios 
da obrn ; c só então era a occasião opportunií de 
tratar-so de lhe dar regulamento. Sendo assim, 
parcc<J ctuc a disposição rntc o nobre senador 
m\·ocou niio tem applicat>ão :10 caso. 

Todavia ·direi ao senádo rfuc o regulamento 
CJUC se. prepar:• pnr:J esse asy o ha de limitar-se 
:•s disposições rfue não renham c:~ractcr legisla· 
tivo o que caibnm nas faculdades do poder cxe· 
CUIÍ\"o. 

Sr. pré~idcnl~, tenho percorrido a longa Ili:•da 
das censuras do nobre scn:•dor. 

O Sn. Comlt::l.\ :-Não so11 llomcro, nem o no
bre ministro lambem. 

O nobre scnndor pcrgunron-mc pelos factos a 
ctuc se rcfcrém um tc/cgrmnma do llecifc c outro 
do P:~rnn:í, public.1dos ante-honrem. O governo 
:~inda niio tc\·c communicação omci:•l a re~pcito. 
Os prcsidcnti!S do ordinario niio informam o go· 
,·c ruo dus factos occorridos n:•s pro,•indas, siniio 
depois de obterem os precisos csclarocimcntos, o 
rrnc rer[tWr uma cCJ·!a demora. . . O Sn. lfl:'i!STIIO D.\ JUSTif;.\:- S. Es:. disse lJUc 

O nohJ"O senador de:<eja tnmbem s:~ber o que 11:1 ncss.1s censuras tinha por lim tl•~monstrar qnc o 
acerca de Botncatú. Lerei o resumo das com· actual ministro da jusli!:a manifesta t•·ndcnda 
mun ic:ll'i'íé;, do presidente c do chefr. d•~ policia rl:t dr.cisira pnra dcsre;;pcit:lJ' as lei<. 
r·a·o;in.·la •lc S. Paulo. Este resumo,; feito pelo Sr. presidente, creio h:l\"er explicado ll justi• 
llircctot· geral da secretaria da justiç:1 (li). ficado os actos r1ue foram objectos das censur:~s 

O gov•·rno respondeu :í communic:wão do pro· do no~r~ senador· . . 
~identc da pruvinci:J ordr.nando·lhe rfÚe em pro- De\ o,:sr. presltlcnte,!!nuncrn.r I.! ma rJUCJXa con
;;as'c os mciM ncccs~arios por IJUC ~c obtenha Ira o nobre ~c.na•lor. Trnhn o d1rc• to d~ cspcr:Jr d:r 
a mais com pie!:• avcríg-uar.ão das c:~ usas do facto parte de S. Ex. uma certa bcncvolcncm .•. 

l'm culpa. . O Sn. lii~Ismo D.\ Jt:STIIJ.\ :-•.•. som pre· 
·~ p:~ra que sejam punidos" os rJUe torem :~ehados I O Sn.ConllEJA:- Que não f:~ltou. 

· Intcrrogou-'!le amda o nobr~ s_cnmlor a_ce~ca do juizo dos seus deveres do or:~dor d:1 opposiçiio. 
a!lent:•do pratrcado ~ontr:1 o Jlll.Z ~lo drrctto da , Fui contomporanco do nobre scnado1· cm 
~omarca do Uto ~onr~o da prOVIfiCJ:J de Goyaz. 1 S. l'iiUio; th·c mesmo a fortuna de viver em 
fcnh.o l! comrunJCa~:ao do JlrCsulenrc daquel/:r i certa intimidade litrcraria com S. Ex. ; coube· me 
provmcra, e c a scgumtc (/~). 1 tambem a honra de ser convidado par:J assistir :i 

O go\"lmlo approvou as mr.dida~ tomada~ pelo . leitura. de algumas de suns prodncr.õcs. 
prl'siden!P- o rct·ommenrlou-lhe tod:t a acliYid:ulc l Desde esse tempo tr:JV:Jram-sc relações entra 
c diligencia n:t punit5o dos aulorcs deste dosa- , mim c o nobre senador. J'cla•·õcs que JlOsso czunli· 
calo. ficar de boa cordialidade. • · 

O nohre senador pede t:~mhem informa-:õcs . 
sobt•c o as,;ns~inato.do jniz de Jirdto d:J comnr- . O Sn. Conn•:JA:-OdJscurso de honlcm não as 
ca de J>iant·•j. l.eJ'l'i a commnnicnl'ão que a e~te mterrompeu. 
respeito tenho do prcsiJcn li! da rirovincin (lt1). 

"\inda não ti\"c couununic:w;io clu rcsulta.Jo do 
processo inslatu·ado pelo cbefc de pulicia. Devo 
dizt•r ao no!Jrc sen:~dor que é es!vlo communi· 
rarcm o:< Jtrcsitlcntcs os factos ;rr:ives rruc occor· 
rem, c m:Ji,; t:mlc darem conta do resultado da 
formnt;iio da culpa c linalmente dns scntcur.as 
dcllnitivas. • 

D~s!'j:1 lnlllbem o no!Jrc sen:•dor s:I/Jer o que 
cons::1 :1cerc:~ do dcs.~c:•lo de •rue foi ,·ic!iul:l o 
juiz de direito da com:11·ca de Cnmj•ina GranJe, 
I' para salisfazeJ• a S. Ex., pn.;so a cr a couJUlU· 
nkac;io do presidente (/,l). 

Eis o primeiro ofiicio tJUe dcsrrc,·c o des
acato (lê}. 

Sr. pro.•sidcnt••, o nobre senador pel:1 província 
do l'nrami lendo :~qui alguuws palil\"ras do rcht· 

O Sn. :\fl:'iJSTno D4 JUSTJÇ,\:- Entrctantq, o 
nu!Jrc Sl·nador fe::· mo nesta casa um discurso de 
rec•·pr:ão, em que tnlvcz se pudesse entrever 
uma certa intcn(."iiO de torturar a pessoa do mi· 
nislro. (Não apoiados.) _ 

O Sn. GomtEIA :- X:"'.o a)loiatlo. Intt•nr:ão de 
certo niio houve. O nobre ministro é injusto. 

O Sn. lii~I:<Tno .o.~ JUSTUJ.\:-No emtnnto, soubo· 
rcs, eu ~emp,·e IJVC Jlclo nobrt• senador o maior 
respeito; 11 minlw atlmiraçiio pela sua illustraçiío 
c pela ,·ariednde dos seus talentos data daquclles 
temp"s· Com cJTcito j:i cnliío o nobta scn:~dor 
cultn·:•va com grmltle :IJl)Jiauso dos sous collegas 
g..-ande numero de ramos dos conhecimentos hu
manos: Ji,;serta\·a sobre diplomucia, Jitteraturn, 
d ircilo, eeonomia JIOiitic:•, c o fazia com :1 mesma 
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proficiencia. com que boje discute t:les assumpto~ 
no senado. · · 

Ponho por diante estas recordações parn ser 
agradavel ao nobre senador. E d1ante dellas é 
explicavel que eu me rcsinta das malignidades 
que resaltam aqui e alli do seu discurso. 

Scnborcs, eu vou concluir: ú meu dever res
ponder á uma fineza do nobre senador p11r11 

· commigo com outra fineza. 
O nobre sen:~dor fechou o seu discurso com 

Uf!l excorpto do discurso qno tive a honra de 

.. . 

Jlroforir nn cnm:~ra dos deputados. TambenÍ fc· 
cllarei o meu com um pens.1m0Dto do honrado 
senndor, extrahiclo do folheto que escreveu 
em S. Paulo sobro o {túuro da RussuJ. Alli S. Ex. 
disso o seguinte, no estylo do tempo, que poste· 
riormcnle se denominou coimbram: • A politica 
é como a Helena da fabuJa : ai dos modernos 
:Mcnclaus o Páris que confiam nclln ! (Riso, muito 
ben1, muito bem.) 

O Sn. ConnEJA (ri11tlo·sc) :- Não é capaz de 
mostrar o folheto . 

. " 
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SESSÃO E~l 2·5 ·DE ·JULHO~: DE ·f8 7 9 

.. 
·• • 

.,ORÇAMENTO P• JUSTIÇA 

O Sr. Lafh:yette (mi11i8tro daju8ti~); 
-sr. presidente, venho cumprir a promessa que 
h ontem respeitosamente fiz no, senado, de dedu·. 
zir os motivos pelos qUilos o governo nãe póde 
prestar sU:l ndhes3o ás emendns ofrereei~as pela. 
honrada commissão de orçamento 1i proposta re
.laliva ás despesas com o ministerio da justiça. 

As emendas ofl'ereeidas pela honrada commis
são importam redueção consideravel nas verbas 
mais importllntes do ministerio a meu cargo. . 

Allegnrei desde já contra o resultado dessas 
emendas uma eonsidera~o, que é em si simples, 
mas que me parece nliosa. 
· A lei do orçamento vigente, de ~O de Outubro 
de !877, fixou a despesa do ministerlo da jnstiça 
na importancia de 6.~1:-"3§193. Devo crer 
q11e este calculo era a expressao mnis ou menos 
aproximad:t da realidade, ao tempo em que elle 
se formou. DoTo crer que · esse calculo teve por 
bnse inromiaçues ministradas pelo governo, na
turalmente exactas e completas, e foi o resul
tado de longos estudos,· de analyses demoradas, 
de con11.cienciosa· discussão de ambas as casas do 
p11rlamento. Pois bem, senhores, 11s emendas or
rerecidas . pela honrada commissio · reduzem 
aqnella somma á quantia do 6.~95:059,)39!. 

. Comparada a somma total do orçamento vi
gente com a som ma a que roi reduzida ii da pro
postll, por virtude das emend:~s dll camara, np

, parece uma dlfrercnça considcravel. 
Comprehende-se que um paiz cujas finanças 

se acham cm máo estado possa, e mesmo tenha 
o deTer de diminuir suas despesas ; mas a re
d!J.Cção da despesa presnppile a reducçlio dos ser-
VIços. · · 

A eommisslio, no em&:lnlo,. ~ropõe a redacção 
das ~espes11s,, mas não propõe a redncçio dos 
serv1ços. · 

De 1877 para cá as despesas do ministerio da 
justiça t~m crescido, como é natural em um paiz 
novo, cujas necessidades au;mentllm de dia a dia. 

Tomarei para.exemplo-doas verbas . 
Em !877 o presidio de Fernando de .Noronha 

es&:lva sujeito ao ministerio da goe~por eon· 
seguencia, a despesa que com elle se razia niio 
roi incloida no orçamento da justiça ; figura 
agora na proposta do governo .uma nova verba, 
a despesa co·m nquelle estabelecimento na impor-
tancia de 200:000,)000. ,., 

De 1877 para cá crearam-se 33 comareas ellin 
grande numero do termos : com essas comli'ieas
e termos tem-se di;;pendido-a quantia do !!8:000~. 

• Tomadas eQl consideração as duas sommas, e1s 
já um aogmento de 6.!8:0006. · 

Como, pois, pretende a. honrada commissão re· 
duzir a somma total do o'VIlmeuto do ministerio 
da justiça _para o exermcio corrente, a uma 
somma inrer1Õr á que Cõra .votada em !877 't Es&:l 
observação importa por si só a condemnação ra
dieal das emendas dà commissão. 

Fei&:ls essas observ11ções geraes, vou entrar na 
analy$e de cndli uma das emeadas. - · 

A primeira em.enda é relativa a.despesas que 
se fazem com a secretaria da justiça. 
· No or~Ãimento vigente acha-se fixada imra esta 
despesa a quantia de i57:500QOOO; na proposta 
do governo pede-se 163:090,SOOO. Ha apenas um 
uu~:menlo de 5:590,SOOO. · • 

Nesta verba se comprehendem algumas des
pesas,que por sua natureza slio incertas, taes como 

_...,.,.··.:.-··" ,. 
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as despesas. com CX!lediente, com a publicação 
do relatorio •. com a imprcssiio de decretos, regu-
lamentos c instrucções. . 

uma representação, declarando que ollcs eram 
obrigados a cümr>arccer diariamente ao serviço, 
que seus ordenados de 1 :~00.$ não basl.wam para 
suas nccessid:•dcs, c "pediam em consf!qucnc•a o 
rcstabcle•imento da gratillc:~çiio. O nolírc senador 
pelo Rio Grande do Norte, por despacho dos ul
_timos dias de Junho, resolveu que "c déssc a cada. 
correio a gr:.tillcação mensal ile '!0,); razondo-sc . 
C3SC abono por conta da quantia que a t:•bclla de
terminava para os corrciqs a cnvallo e para os 
dons correios· ·q~c tinham gr:~lillcarão d~ '!{$, por 
dia. AI•~ o prescn to subsiste esta pratica. 

Parece; pois; de boa c:mtcla que so>ja elevada 
um JlOuco :~cima da média, e 11uc dest'arto se 
crêc umr;:em para o accrcscimo que se póde dar 
nas despe;;:~s variaveis. E' isto o que explica o 
:lUgmento do> 5 contos. 

No cmt.1nto, senhores, a commissão propõe 
nesta verba uma -reducç1io do !6 contos. 

P:~ra ésta reducrão calcula a commi5são, em 
Jlrimeiro Jogar, com o saldo qne se verillc:ír:t no 
ultimo cxercicio na importancia de 9:iiM,5865. 
Mas um t:1l saldo não púde ~cr aceito como base, 
porque é devido a causas accidentaes: procede 
de descontos de vencimentos pela vnga do di· 
rector geral da secr•!taria, pelas de dons omr.incs 
do gabinete e faltas de comparecimento. • 

O Jogar de director não é um togar que possa 
ser suppri.mido. . • 

O ministro da justi•·a tem dons officiaos de ga· 
binete. · Actualm1mte" ncha-sc provido U'll só 
dessas Jogares. l\las cu não me animaria a :~con· 
selbar qne se supprimisse um dellcs., 

Quando-o parlamento se acha aberto, dons or
ficiaes de gabinete não são de sobra. O ministro, 
camo raeilmcnte se comprehende, de\·e ser dia· 
rinmente inteirado do que occorre nos debates 
desL1 e da outra camara. . 

c .. r•!ce do preparar inrormaçõcs o esclareci· 
mentos p:~ra as rcsposL1s que muitas vezes devem 
ser dadas no dia seguinte por cllc, ou por seus 
collegas na casa cm que não 16m assento. Não 
póde, pois, esperar pela publica~o dos debates. 
D':~hi n necessidade de dons officmlls de ~rabinetc. 
Ainda mesmo na c.1mara de que é membro, niio 
p6de o mini~tro dispensar a presença de nm 
dcllcs, par:~ lhe rornccer"p:~pcis de que vcnba a 
carecer ines(leradamcnte para os discussões. 

Em segundo Jogar, explica a comrnissão a di
minuição que propõe, com a economia de 6:720,), 
que resultou de nlio se preencherem durante 
o ultimo exercício as vagas de sele praticantes. 

Senhores, é certo que se verificou ess.1 eco
nomia; nias o importancin resultante roi absorvida 
por outras des)Jesas comprchcndidas na verb:1 ; 
ao contrario, em v&z de saldo , teria havido de
ficit. 

Parece-me que a idéa da creaçiio de praticantes 
_P-arn a secretario da j usti~a não foi uma idéa re
ij,Z. ~ão insisto pela conserva~ão de taes Jogares. 

lfas est:í vorillc:~do que n quantia que com clles 
se d•~J!enderia deve ser conservada, porque é nc
cessarm para outra~ deSJlcsas do verba de que se 
trata. 

· , A commis;;ão propõe a suppressiio da gratifi
cação de '!,S dia rios a dou~ correios, e a gratill
cação de ISO,S, que se dava a tres correios a ca
vallo, na raziio de 150,), a cada um. 

Eu exporei ao senndo o que hn a respeito. 

Direi ao senado que mo Jl!lrece que a dita pra
tic.'l niio deve ser supprim1da. Os correios da se
cretaria cst:io sujeitos n t:m serviço posado, são 
homens pobres, n1io vivem sinão dos minguados 
recursos d·~ seus vencimentos. A suppressão 
proposra pela commi~siio im)Jortaria uma eco
nomia insrgnillcantc J.lar:1 o Estado, e _um gr:mde 
vexame para os corrcros. • 

§ S. o llngistr:.tura de 1.• entrancia. • 
O orramcnlo vigente marcou para cst.1 despesa 

a quantia de '!.Gli2:J37$:JOO; na proposta o go
verno orçou-a cm 2.82ti:737,57H. A cnmara dos 
Srs. deputados acrescentou a esta somma 
:1.00:0006, o quo elevou a verba a '!.92ã:0008. 
A honrada commissiio rlll orram,cnto do senado 
propõe 11ue fique subsistindo :~·quantia votada no 
orçamento vigente, isto é, a de GG:!: 1:17,S700. 

Eu darei a raziío por qu~niio mo parece acei-
tavel a emenda. , 

Esta, sllnhorcs, é~uma dns verbas do ministcrio 
da justiça mais susceP.tivcis do crescimento. Com 
o :~ugmento de comarcas e-de termos, o que é 
uma necessidade ·cm um Jllliz novo, essa despesa 
constantemente tende a crescer. 

Ha ainda a notar que a lei do orçamento de 
1873, m:~rcando parn os juizes municipaes o 
ordenado de GOO,S, decretou que nos Jogares 
ondc-elles vencessem quantia i nrcrior a i :SOO,t a 
dill'crcnl(l! entre essa rJuantia c a lotarão fosse 

greenehlda pelo tllcsouro a titulo de gratifica~ão. 
s juizes municipaes, desde qrtc segundo as lo

tações verifica-se a dill'erenr;a a Iludida, requerem 
a gralillcaç:io devida. Ha termos cm 1111e a Jota-· 
ção é apenas de '!00,5. 300$: d'alli a necessidade 
de dal"·se gralillcaçõcs de :l:'!OO,S e mais, ele. 
Esse augmenlo de despesa é uma divida do Es· 
tado :i \"isL1 da rlisposiçiio da citadn lei ; o governo, 
pois,-niio pt\de negai-a. 

A verba lixada no orçamento vigente é, pois, 
insufficiontc, e ou in•licarei uma circumstancia 
que ha pouco ponderei ; ~e,,ois de :l877, cre.1· 
ram-se c (lrovernm-sc trmta c trcs romarcns 
c muitos termos, com os quacs ,;e faz a despesn 
:mnual de 2:1.S:OOO,SOOO. , 

Hn entre a summa propo>ta pela honrad:r com
missão do senado e a fixadn (leia camara dos Srs. 
deputados a ditrerença de :!6G:OOOr). Aquell:• 
differcnr;n rlesalJparece desde que se 1ev&r em 
conta o alludido aa~menlo de ::liS:000,$000. A ::oecret:•ria da jusli•:a rem seis correios e até 

certn data tres des.o;es correios eram a cava li o, e re
cebiam a importancia de !ãO,S nnnuaes, além do 
,;cu vt>ncimenlo. 

O nobre senador pelo Rio Grande do Norte. o 
Sr. Diogo Velho, quando ministro da justirn, 
suppriruiu os corre1os a envallo e os substituiu 
por ordenanças. Na mesma data mandou sus
pender a gralifica~ão de '!,S dia rios, que se davam 
a dons correios. 

Senhores, a commissão, Cundnment:mdo estn 
emenda, escreveu algumas palavras de censura 
ao governo, que cn per;o licença p:~ra lêr: 

• Entretanto, a pretexto do garantir-se es...:1 
auribuiç:io das assambléas provinciaes, quando 
outras muitas são constantemenru sopbi~madas e 
até nullificldas, vai o governo pl'eencbcndo 
quantas comarcas são cre:.dns c nomeando jui· 
zes municipaes para termos insignific:~ntes, que 
poderiam estar reunidos, por Cúrma tão abus•v:• Os correios da reparti~.ão dirigiram a S. Ex. 
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que urge tomar providencia eiDcnz contra o au- algÜmas das pro.vincias do Norte do irnpllrio, em ,· · 
gmento successivo, tanto no que ·se vota., como. consequencin· do llngello da sêccn. As popnlnçtses, 
no que etrectivamentc se disponde com es~ açoii.Ddas pela rome,correram, ·como era natural, 
servlllo. • · • . para· o~ Jogares :,proximos ao 'litoral~ e ahi se . 

A Yeiturn desta phrase candente da bonr:~da ·agglomoraram em grandes massus.:Ne!tses pontos 
commis;;iio c:1usou-mo impressão. dcsngrndavel. de reunião l<)m-se ilndo;comoera fi•cil de. prever, 
Exigi da secrer.aria uma estatística dos termos·· disturbios e tumultos, e~ lião perpetrado crimes-
arcados de :1870 até li presente data. Quando grav.:s. . . 
esta estatística me foi npresentnd11, rez-se a luz no Por outro lado, a snhida do grande. parle da 
meu espírito e en corilprehendi então a rudeza, popul:u;iio do alto sertão deixou as propriedudes, 
a aspcreza rh; palavras da honrada cornmissiió: as razP.nda:;, os campos sem' deres.,. Orgnni:oa
cra o caso.dn maxima de Plur..,rco, o qu:~J diz em ram-se, pois, hiÍndos de salteadores,qne :~ndaram 
um dos seus· tratados do !\foral que o·summumjus a percorrer aquellas regiões, como por exemplo, 
não é. o summttm 11e(as, C{Uando o juiz trata de o dos Viriatos:. . ' . · 
razerju~Ur.a por cnsa. · . . · Neste estado de cousns, é evidente que-se tor~ 

Eis o qúc consta da' estatislica a que ncnbo de" nnrani ncccssnrias dili:;encias CIL~tllsas, que niio 
alludir. rraL1rei primeiro dos termos que tivo• podiam deixar de ser- feitas pela verba seereln. 
mm juizel! lcllrndo~. -creados por mim. Em mais de uma. província os chefes de poli• 

Em 1878 c nos sois ·meze!l decorridos do pre· cf3 th'erarp do transportar-se para .Jngares dis· 
~nte nnno, r oram creaC:os dez Jogares de juizes tantos, levando comsigo destacamen~os •. 
lourados, numero correspondente a 6 !!r.J por As callSlls CJUe ilcabo de enumerar JOfehzmcnte 
anuo 011 3 J;!! por .sois meze:;. Ides v~ r o mt· persistem nin•ta, si bem que não com .a mesma 
mero dos juizes crcados em outros nonos. mtcnsidade. 

Em 1870, :; ; cm 1871, ·n.; em 187.!, 18 ; em Não é, pois, de bom conselho· diminnir a verba 
1873, 13; cm 187~. !!8; ·em 1875, i~; em 1876, secreta, como (Iro põe a voss:~ honrada commissão. 
Ht; em 1877-1879, 10. · . .Parn :is despes:•s eventanes Jlropõz o governo 

A censnra, póis, t<io ener;dca.o tão· cnwl da, lixar-se a som ma . de !:!:0006. Na eamara dos 
commissão não alc:an~a o :actual ministro; c!la Srs.'depuladosroi esta sommaredazidan6:000:5. 
vai cahir em cheio nos meus Ulustr(.-:; antcces- A•honr:~da commissiio tle orçamento do senado · 
i!o~es. A' vista do nrlmero de juizes quo.l'l!ram vai nlém : quer que para essa de~pesa:se -vote 
creados nos :mnos antcr1ores, o actual'miDistro apenas n quantia de:!:OOOQOeO. . 
.se h~ mos.trad<l neste particjlJar.;de U!Dn gr:mde . A média da •lespesa· eventual no ultimo tri!:n· 
parcnnonm; l'reou apenns pôrl.S11no sc1s fognres, mo·re~uloít·por :!:m6. Ern 187~ subiu o das
:ao passo que no minislerio do honrado reJntor pendío a ~:OOO;S ; no exercício de 1876 a 1877 a 
da commissão ·de orçmncnto, cm 1876, roram '•:0916000. • 
creados !6, e em i87i, sendo ministro. da justiço~ ' Sa.bc 0 senado que ·ei;ta verba-'é.destinada ás 
o Sr. Duarte do Azevedo, 28. despesas que por sua natureza pertencem ao mi

O Sn. JAGUADJBE: -Precisa attendcr-se ás nisterio·dajustiçn, masque não oneontram..clas
circumstancias do !besouro, que então niio eram sillcaçiio nas rubricas do orçamento. na anno:; 
as do hoje. · em ctne a despesa eventual e quasi nulla, mas 

o Sn. lll:iiSTRO DA JUSTIÇA :-Sem duvídn : ha annos cm que a verba é insuiDciente •. 
o actual ministro da justiça altendea :is ciream- Devo lambem informar ao senado que ba boje-
stancias do tbesouro, e é por isso que em nono o uma despesa que corre por COlltadesta verba. 
meio apenas creou 10 lognres, isto é, seis por Os empregndos do ministerio da jost~ que 
anno. , . . deixam de exercer seus cargos por motivo de 

Despesa secreta. A propost3 ~o governo quanto serv.ir.os obri~:~tori.os,-eomo são· os do jury, os de 
;i esta verba corisigoon n .mP.sma quantia fixada trabalhos eleJtoraes, continuam a vencer os seus 
no orçamento vi~;eute, 120:0006. Redal-a a hon- ordenndos e ~atillea!:ÕCS. Durante t:les impedi-
rnda commissão a som ma de !.10: OOO,SOOO. . mentos são os Jogares. desses runceionarios oceu~ ..... 

A médin desta desrJesa roi nos doas. ullimos pados pelos substitutos leqaes. Estes, segando~ ... 
triennios :1 seguinte: 1872 a . i87~, 102:000,$; nossa juris(!radencia admJDistrativa, 14im direii&F''· . 
1875 a •f878, 97:0006. ·- . :i grataficn,...uo do ·empregado substituído. A mos-

Agora darei a despesa -por :mnó nos ultimos ma hypoth.ese se d:í OllJ relação aos juizes de di
exercícios: No de i8i6 n !877, 10i:OOO,S; no reito que: siio chamados para .servir nas rela~;ões. 
de 1877 a 1&78, i09:000r$; DO de 1878 a !879,. em feato e:U. que algum dcsemb11rgador é ím· 
H7:000r$000.. . pedido. . . · · 

Senhores, logo que tomei a )lnsta da justiça,. Não ha verba ·creada no .orçamento para des-
voltci a·mioba atteuçlío pnrn as despesas secretas. .pes:ts deste genero, as quaes ato certa data sa ta
Fiz redigir umas· instrucções, nas :quaes se defi- ziam pela verba destinada a pagar o serviço dos 
Bem com clareza· e detalhadamente as verbas· empregados substituidos. Desde que, porém, se 
secretas, e se declara que certns despesas que supprimiram os credilos supplementDres, cessou 
se"'undo os eslyfos .se Cnziam p6r essa verba niío essa prntica, -por motivo que é obTiO, e adoptou
po'àiamcontinunra correrporella.Reeommendei, se a de fazer o~ta despesa ~Jel:i verba das even-. 
e niio cesso do recommendnr,.nos presidentes do tuaes. · · 
11rovincia a observancia escrupulosa daqucllas I>arece·Ole, pois, que se deve conservar a som
instruc~:ões e a maior severidade no uso dos n1a de 6:0008 lixada pela caman dos Srs. depu· 
creditas desln rubrica,sob ponade desapprovaçiio. tados. 
Niio obslnnte, a desprsa subiu a U7:000,SOOO. Para o corpo militar de policia consig-na o or-

~ra.s a explicnçiio é simples: esl:í nas circwn- çamento \"igentc a quantia de S18:69:2;)0S:2. .4. 
stancias extraordinarias em· que se t~m achado proposta do governo reduziu aquella son1ma :.L 

.-· 
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~70 :760,S, o que· importou uma diminuição de e llara relações nas províncias, incluiu-se a clau· 
<i8:33~,SO:J:!. A honrada commíssãó do senado sula de que as despesas de consP.rvnção corre· 
propi_íe que seja a despesa lixada cm ~25: 0005.; o. rinm por conta do governo. . . 
que d:i uma diffcrcnça para monos de 83:692;5032. Isto posto,. é evidente que a quantia de lõ: OOO,S 
Uma semclh:mtc reducção _; inadmissível. não basta para occort·cr a estes serviços. 

O quadro do corpo mrlílar de policia, scgrmdo Ajudas de custo. Na proposta do governo pc· 
a lei da sua organizaç;io, é de ó60 pt•nças: 227 de-se a qilantia de 70:0005, c a honrada com
de cavallaria c ~33 de infantari:~. O clfecti\•o cm missão de orçamcnlj> do senado· entende IJUO 
:11 de llaio compunha-se do ãO~ 11raças. Caltanrlo basta n quantia de i.i6:000t)OOO. 
para preenchllr o quadro 8 de cavnllarin c ãO de Com ajudas dtl custo dispendcu·sc no ullimo 
mrnntnria. · exercício a quantia de 6~:000,S. Como sabe o 

Esta rorçné absoluínmcntc insumciento J>:lra o.· scaado, n dOlipcsa que se C~z por conta desta 
~crvit:o da (loli1:ia da capital. Segundo os estudos wrba, é incerta; é impossível. calculai-a corn a 
n IJUO · m:mdei proceder, o serviço policinl .da de\'idl precisão. 
nossa capital n~o pódc ser Coito de um modo sa- A pr·oposta do governo já approvada r>cla ca· 
tisractorio, si não com um corpo de J,i.iOO a 2,000 mara dos Srs. deputndos, tomou por JJ:.su a dcs
prnç:rs. Aadopçiio desta idéa, porém, importaria Ilesa realizada no ultimo oxcrcicio. Displlnde
:;rnnde aug111cnto de duspcsa c as cir·cumstancins ram-se li'J.:0:>015, ha por conscr}ucncia apcnns um 
:1ctuacs do tllClsout·o nii(l o rrcrmillc:n. angrncnto dll ;j::!OOrS pcrfílitamcnte cxplicavel, 

Tcrp o govci'Do empregado todo o csro,·co (lara dcsduque se rellccle que se traL1 de um:~ despesa: 
• que se }>reencham os quadros do corpo,c alguma variavel. · 

cou:;a se tem nlr.unçado, tanto I(Uc hoje, como Tr3tarci agora da dc:;pcs:l rclotiva :.o presidio 
arabo de vos dizer, Caltam para preenchei-os di! Fernando de Noronha. No ultimo orçamento 
npenns ã8 praças. do ministcrio da ~:uerra, fill:ou-su para a dc:~pcsa 

A tlc:;IICsa média no ultimo triennio Coi de com o dito presidio a qannlia de !::!~:00015. 1~' 
~32:0001) por nono. Já se vê, pois, que a retine- conveniente 1111e se conho~a o dispcndio real i· 
t;ão proposta peln honrada commissão doscnndo zado nos ullimos trcs annos. E' o seguinte: 
(!•::!;;:u00,5) é i nrundadn. · 871i "00 000 ( O" 

A dita •Inanlia, inf1Jrior á média, é nbsoluta- i8i5 a 1 • • • • • • • · • • · · • • : pO ·' 
mente insuficiente, moximc IJOando a dcs(>Csa 1~1i a 1877 .. • • • .... :...... !!27:0006000 
ha de ncccssari:unentc crescer, visto fJUC, ~:omo i877 a 1878 ... • • • • • ·-· • • • 320:ooo,sooo 
disse, o t;ovcrno C:u: todo o csrorço para se prccn- A despesa tem crescido, como Sll vc, c u'umu 
chcrem os quadres do corpo. -proJlor-;ao Ci>l_>sii:leraycl. O :tngmento é .pri,Pc!· 

Pnra :1 guarda urb:m:t o credito votado na lei pnhncntc devado no Oagdlo da sccca: d•mr
vigente é de ;j0:!:00015. Pede o go,·crno na sua nuiram as colheitas da ilh:. c subiram do prcro 
propest:a '•ã0:000J5. A honrada cornmisslio do se-. os ~:"cncros alimentícios. • 
nado reduz a dita somma n 360:000:5. Esta re· Hstn causa niio é perm:íncntc; mas, ainda 
ducção lambem é inaceit.wel. abstrahindo della, n quantia proposta pela hon-

0 quadro da gu3r1la urbana é de iiliO praras. rad:t com missão dB or(;amento -::!00:000;5000- é 
O effcctivo, cm :a de llnio montn,·a :1 wS praÇas, Córn de todn do,·ida insulllcientc. 
fal.tnndo, Jlort:mto,. npcnas duns, Jlarn o prcen- Cumpre not.1r qne o pessoal do presidio é ainda 
ciumento d:• totahdmlc do IJUndro. · o que alli m:mlinha o ministe;oio tia guerra ; 

No exercício lindo disp11ntlcu~sc com a guarda compõc·sc de~;; cmprcg":Jdos, na sua maioria mi· 
urb:mn_.i9!J:~001$, isto é, quasi a vcriJa fixada no litarl!s c pagos por aquelle ministorio. l>or conta 
or~nmento vrgente. do da ju::ti1~a correm t:io sómente as gratificaç1ics. 

Assim. pois, ach:~ndo-sc o quadro desta guar1la -lias. de~dé que o presidio !õr convertido cm 
prêcnchido, pois a:10aas C:•l.tnm duas praças para p,ris:io civil, c 11uc os actuacs emprt•gados forem 
complt!t:~-o, a açeitn(;ão da emenda da honrada substituídos por empregados civis, é evidente 
comnus~ao rcduzmdo n \'Crba a 360:000;5, obri· que a dCSJlCS:t com todos os vencimentos do pes, 
gará o ;!'O\'Crno a dispensar m:~is de !/:l 1ln fort':l· soal->rdcnados c gr:•lilicações- ha de ser Ceita 
A incon\·cniomcia de um tal alvitre niío cart•ce de pelo ministerio da justiça. -
dBmonstrnçiio. Eis a razão, por que a camara dos ti,~pulados 

A guarda urbana, ain•ln cst:indo com o seu elevou n vcrlm n :!~0:000:5000. 
IJU:Itlro preenchido, não é snfficicnto p:1ra o ser- Chego alinal :i~ cmcndns da honrada com
Vii:O d:1 policia .• noctul'lla da cidad~. Seria, pois, missão, Nn rulação :tos artigo;; adtliti\·os appro
um :1c1o di! mau governo rctlnzit··Ihc o cfft!clivo vados pela camara dos S:·s. deputados. 
n 1/:l du menos. O i. o additivo é o seguinte: 

No or~amcnto vi~cntc m:•rcou·sc para obras 
publicas a !JUan tia de ãO:OOO,S; 3 pt·opos:a do \ §E' o governo autorizado: 
:.:overno reduziu aquella somma a 30:U00:5fl00. 1.0 A converter o (INSidio militar de Fernando 
PrO(lõe a comrnissão do senado quo se fixe :lJICUns llc )ioronh:t cm prisão ci\·il central, prererindo 
a Jlletadc dessa qu:mti:., 11 ~aber: 1:i:OOU1\000. o svstomn que, depois :los convenientes c~tu,lo~. 

O ministcrio da justil'n tem não só ncst.Í co- se "julgar o melhor, podendo di:;p1mder. com 
pita! como nas provinci:1s, g-rande numero de a org-anização do pessoal, até a quantia de 
predios que constnntcmentc exigem despesas do 50:000:5000. • 
reparos c de consCI'\'a~.ão. Por exemplo: o prcdio A honrada commissiio declara que não aceit:• 
cm que Cuncciona a policia na p•·ovincia dll este additivo, c de1luz a razão por que nssim 
l\linas está pnssnndo por uma rccon:;trur.ão im· pensa. Entende IJUe o artigo de lei que passou 
portante. Aiuda mais. Em alguns dos cóntr:•tos para o ministcrio d:t justka o presidio de F~r·
ilc arrendamentos tle casas para as juntas de nando de Noronll:1 coniém •mplicitamcnte n 
commercio, para repartições doseheres de policia autorização petlid:1 pelo ~:ovea·no. Li, s~>nhor~s. 

\_. 
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ANNEX O. 171 

a Illlssagem do presidio para o ministcrio da jus- mnlo para o crime.' · 
o arfigo nlludido aom a devida :~ttençlio. Certo, I é antes paro esses seres desgraçados, um esti-

liça; prcsuppõc a conversão do mesmo cm prísiio EssaR ..reclamações· pareceram-me fundadas. 
civil ; est1 conversão, porém, prcsuppõe :i seu No meu rclatorio liz a Ilusão a ellas. E de feito 
turno uma serie de autorizações da maior impor- propuz na camara dos dcput:Jdo.; um projecto de 
t:Jncia. . · lei destinado a modificar o systcma penal do codigo 

Hn diversos systcmn,; de prisõrs. O proprio com relação aos escravos. Nesse projecto se cs
systcma pcnitenciario tem dons typos: o de iso· toiJelece t1ue a penn de galés, de pr!c;iío simple:1 
lamente absoluto de dia c de noite, c do isola· ou com trabalho,em que os réos escravos \'enham 
monto durnnte 11 noile e de trabalho cm commum n ·incorrer, será substituída pela prisão cellular, 
durante o dia. Este ultimo system:~, conlwcido com isolamento :~bsoluto de din e noite, durante 
pelo nome de systcma de Aubum, (lóde ser 11ppli· o primeiro terço do tempo; com isolamerllo du
cado entre nós sem oJTensa da Jcgisln~iio tJeuaf ranlo a noite c trabnlho cm commum de dia nos 
vigente. O outro systema imporm uma nggra· ultimas terços. Estou convencido de que a re
v:u;:io tal dn penn de prisão com trab:olhe ou sim· forma consagrada neste projecto é neccssarin. 
pies, que não póde ser adoJol:ulo smn reforma le· Ora, si ess:~ rcform11 ror realízndn, como po
gislntJva da nossa pennlidadc. :\las ontr1J o :<Ys· dcrá 11 lei receber [Jrompta execução, :;i no 1m
toma do ,lu/Jurn o outros systcmns de prisõcs,como perío não existem cndc1as construídas se~undo 
o da Befgícn, o da Inglaterr.,, o nos.<o usu~l. ~cria o systcma peniloncinrío de Pbílndclphin, de iso
preciso escolher um. Onde n autor·iznçãu para lamento nb;;oluto do dia c d11rantc a noit•!'!Niio se 
'liio importante acto? pódc <'Spernr quo :~s provindas construam prisões 

Essa autorir~,~lio não csl<í expressa no nrtigo apropriad11s, a vistn do <JS!lldu de suas llnanças. 
da lei que pcrmítto ao governo transferir o E essas o!Jras são custosas. . 
prl'sidio pnra o ministorio da justiça. o sn. SIL\'EinA D,\ llorr.\ :- Logo a idúa e 

Ainda mais, senhr•res; n conversão requer a incxcfruivcl. 
organiz:u;ão de um pessoal que di!Vo substituir o 
do ministerio da guerra. E' mister cre:ll-o, dllr· · O Sn. :ur~rsrno D.\' JUSTIÇ.\ :-Diante dest:J 
Jhcnuribuições, marcar-lhe ordenados. dificuldade pnreccu-me conveniente que se IJ. 

lln nect·ssitladc do rrear um director dn prisão, zcssc na e:~sa de cr~frccção da côrte urn raio ge .. 
cargo que cm todas as p11 rtes do mundo.tern at· • gundo osy~toma da Pc~Jsylvnnia com capacidade 
tríbuições delicadas, como a de impür penas dis- para !100 a SOO sontonc1.1úos. 
ciplinarcs. Diantc d:s nudez da lei do..prçnmento Senhores, tenho p:m1 mim que esta despesa é 
de 1877, pergunmva cu a mim :in'&mo : como ur~entc; não pód1Her adiada. 
posso dcd:uir de um artigo de lei "tiio simples Foi em virtude destes motivos tlUC a cllmara 
autoriza~·ões liio grn,·es '! . dos Srs. deputado.~ consi~nou neste 11ddili v o 

Nos paizes em que,· como entre nós, subsiste 0 autori_.z::lf:iio no ::covo mo f'ar·a dispender :~t& a 
uso de fazer o pnrlamen.to dclogat·õcs no 1•otler quantia de 61 :OOO:S com a constrncção de um 
executivo, essas delegações se rejmt.1m sempre raio m• casa do correcr:ão. • 
stricti juris. Não hn delegnrõcs implícitas. Como Occupar-mc· hei agora dos artigos ndditivos 
pois de um artigo do lei i1ue diz t:io sórncntc propostos pela propria honrada commissiio de o r· 
• fica o governo noturizado 11 transrcrir do mi· c;:amcnto (ltl). 
nisterio dn guerra p:~ra o· dn justiça a :1dminis- Senhores, eu vos d:!daro que niio mo é possi
traç:ioo cu11tcio do 11residio de Fernando de No- vel aceitarcst:~ emend:t. Tem ella por fim nul· 
ronhn • podia o governo deduzir nutorizar:ões Jíficar uma das ~uni_:> import:Jntes a1tribuições das 
para uma serie de medida's, cad;~ qual rnais im· !lsscmbléas provmczaes. ' 
port:Jnte 'lliM, senhores, niio recuso a ofTerm ja • Com effeito si fôr convertida cm lei,o resulmdo 
honrada commissão~ Si o senado approvar o pa· ser:í que as assorniJléas 11rovinciaes niío terlo 
rccer, o governo se entend•·rá autorizado para, na mais o direito de crenr comnrcas de um:~ mn
conv.er~ào do presidio cm prisão civil, escolher o neira donnitivn. 
systcma •]ue, sem olfender o direito vigente, 'lhe Até agGr:r em rol::iriio a este assumpto subsistia 
pa rccer ma1s conveniente, para dar· lhe regula· a pr:.tica de incluir-so no orçnrnento, l!a res· 
menlo o crear e or~:nniz:~r o pessoal que· fõr IIC· pectiva verba, uma certa quanlia para com:~rcns 
cessa rio puro~ o serviço. · que se crt•as:;cm no decurso do cxr:rcicio: é um:-~ 

A honrada commissiio de orçamento propõe a praticn justa e razoavel qu, concilinv:~ P•Jrreita
suppress:io do additivo n. 2 que autoriza o go· mente o direito das a~sembléas provineraes com. 
verno, :1 dispender a quantia do 61:0008 para o direito do parlamento. · 
con»trueç.:iode um novo raio na cnsa do correcção A honr~da commissiio, porém, quer substituir 
dn ct\rte. a re'!Cr o respectivo re~ulamcuiO, e a aquella p!"Jtic:• por outra, l}U(} é manifestamente 

· au~mentar a ~:ratificação dos s;-u:~rdns atú 4~ dia· inconstitucionnl,isto l\qucr que o poder executivo 
rios. A·honrad:r commi~são aúduzdiversasrozões pos~n deixar de cl:~ssitkar e prover as comarcas 
paro impugnar o additivo. creadas e " podc1· le;:-ísl:uivo de vot:~r os 

Devo dizer q11nln raz:io, por que a camar:l dos fltndos n•~ce<sariCis, segundo llles parecer conve-
deput.,dos voto11 aquelle additivo. niente. · 

De diversos pontos do Imperio partem recla· l'óde·se afirmar, que 11 passar est:1 idéa, 
m11çõcs ns nlllis vivas e cnt:rgil-as contra a pena· o direito que 3 assemblé:l provincial tem de 
!idade do nosso codigo; relativamente aos oscro· crear eomurcas til-ará na rC<Jlidade reduzido 11 
vos. Das 11rovincias se diz que 11 pen:~ de ll'alés, uma simples J'roposta dependente do as~cn· 
impo~tn a c.scravos, niio produz 0 effdto da in· timento dos pu ercs gcraes. E' isto :u::eitavel 't 
timid:u;ão o que, por uma singnl~r inver·~ão, Póde uma ~emdhaute reforma consumrn:JN~c 
em vez tio conter a ameaça de um castigo cruel, )lor lei "rdin~ria? 
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· A ltonrada commissiio propõe ninda que n dis· 
posiçiio.do art. t7 dn lei de ::!8 de Junho de :1870 
seja perm:mente o vigore de~!lc j:í. 

Eu hontem tive occa~ião de mnnifestat· ao se
nado meu pensamento:• este respeito. Esta cme!cl· 
da otrendc as !Joas normas de governo, como como 

4 lei não diz rrual o tribunal a quem pertence 
avo;riguar c declarar que a sentença não foi prp~ 
fer1cla dentro dos 30 dias. O nobre senador leín
brou-nus o 'recursó de embarg·os, mas o recursf) 
de embargos niio resolvo a questão. Vem os em
bargos, o tJ'ibun:•l os desprcz:1 c rn:mda que sub
sist:t a sentcnt;a proferida fúra dos- 30 dias. demonstrei. · 

Tacs ~ão, senhores, as razões, cm virtude das 
quaes o governo nlio póde aceitar as emendas 
propostas pela honrada commissiio. Cada um 
cumpre o seu ·dever. O senado f11rá o que cm sua 
snbedorin julgar mais justo c nccrtMlo. 

E.~tando com a pal:avra, .npro\"cilnrei a occn~ião 
11ara rc.~pond1•r no discurso •1uo hontcm proferiu 

. Ei& ahi n lei \'iolada, impunemente escarne
cida. 

Uma tal nttt·ibuição sú poderin ser conferida ae> 
suprcmCJ tt·ibnnal de justiça, unico tribunal su
perior :is rel:oçõe~, m:ts a lei não lb'a deu. A 
•Jnesbo, pois, lic:• reduzida a estes, termos : ou 
a dispo.~irão •1ue declara sem · cfl'oito · il dcci

.sii•> proferida depois de passado o prazo de 30 
<lias ·é uma disposiçào incxo•ruivcl, ou a sua 
e.xccu!,'ão é da attri!Jui~ão do ]loder administra-

o benmdo ~ena dor pela pro\"incín d:J Dnhia. 
Camcçou S. Ex. a sun ora(.'iiO sujcitanclo a 

um:• analysc cruel o discnr~o que th·o :1 honr:t l!e 
proferir na cnma•·a dos depntndos (JUan do se dis
cutiu o voto de ~l'af!as. Nessa analyso d(!SCOlJJ·iu 
o nobre scn:ador pcnsamonros o 1déns que não 
c~t.wnm nns minhas int.-nçõcs. As int,~rprora~~~·s 
do honrado scn:ulor, confesso, fot·am para m1m 
verdaddrns revclnt·iics. Foi entiio fJIIC com
Jll'chendi com a de\·ida clnrcza o qttc signinca :1 
phra<c commcntarios de Ilom~ro. 

Snbe o ~enado que os poemas do \'clho poel.'l 
tem sido d,.s,le a mais remota :mtil!uidndc ob
jecto do r.omnwntnrios fongos, profumlos c enge
nho;;os. Nesses com mentari .. s muitos intcrpretl)s 
nllribuiram n Homero svstcmn~ de gcographin. 
de :astronomia, cmfim 'mil combin:o~ües c allc
gorin~ qnc não •·stnvam no pensamento do poeta. 

tiVO. · 

O Sn. JU:>QilEIIl.\: -Xunca. ·Onde fica a inde-
pendencia do poder judicia rio? 

O Sa. liiXJsrno o.\ JUSTIÇA :-E' P,reciso iiotar: 
o nobre seuador disse cruc o prcstdente da pro
\'incin, mandando proceder :í nova cloiçiio, an
nullar·:~a sentença do tribunal da relação. 

lia ccJuh·oco da parte·dc S. Ex. ; pc~o licença 
par:• lhtJ •lizer : o presidente dn provinda nlio 
annullon se•olcnra alguma. A lei cliz !Iuc. si O· 
acórdão niio ror prorerhlo dentro dos 30 dtas, sub· 
sistir:í a sentença da L• instancin. O que fez e> 

D':ohi \'CIIl a pbr.1se commentarios de Ho
mero. Peco portanto liccnca ao no!J•·c scn~dor 
para dizer que n,; inlerprctllçõcs qtte tlcu a meu 
discurso ~iio verdnlleiros commentarios de no
nwro~ 

NilO insistirei neste ponto. porque, como j:í 
dccJ:u·d ltonlcm no senado, não poderia e:tplic.1r 
minh:t positiin no ministerio nem mdhor, nem 
com mais clareza tio que o fiz n:lfJUelln occasiiio. 

Sustenta o horarndo senador a respeito do poder 
de commutar penas a doutrina do nob1·c scnndor 
pelo i'nran:í. 

Apoia S. l~x. a sua arA'Umcnt.1ção no art. GO 
tio codigo criminal, nrtigo (JUC, no seu modo de 
pcnsm·, importa um limit" ao pode•· mo,lerador. 

Xestc modo do pensar Yai um gr:onde equi· 
voco. C potlcr de commutar pcn:•s niio tem si
não os limites qnc resultam da ~na Jlropria na
ture?.:•. E' certo: não p•ide impur penas dt~sco
nher.idas na legisln~ioo; n:i:> porque n lcgisl:lção 
ordin:aria lhe pos,;a estabelecer limites, m:os !lOr
IJUe nào tem ellc a faculdade do IC!l'isl~r. 

Affi•·nwr·, como f••z o nobre senador, que esse 
poder cst:í sujeito :is disposi~ões do art. · GO do 
codigo criminal. é o mesmo •rue dizer que a lei 
orclinaria púde alte1·ar, modilicar, restr·ingir as 
fneuhl:ulcs constitucinn:u•s do poder moderador. 

O nobre senador ncredita tambern, como o 
no!Jre scn:ulor pelo Paran:í, que o presi1lenrc d:t 
]lrovincia uo Ccar:i niío tinhn competencia para 
mnndn•· proceder :i nova elciç:io dn cam:tr:t mu
uiciJ~11 ds c:tpital. 

- S. Ex. nos declarou que não cncontt·:wn na 
ld dispo~i~ão alg-uma que servisse <le funda-· 
monto a essa compclcncia. 

:Ma~, senhor•·s, a lei é tcrrninantc. A lei esta· 
belece qull ~i os reclll·~os nfio for1·m decididos 
dentro do prazo de 30 dias improrogavcis, pre· 
valect~rá a sentença recorrida. 

pt•esidcnte da pro\·incia? -
O Stt. Ju.ooçQUEinA :-Quem é o juiz? 
O S11. m:-:i~Tno DA JL:STrl,i.\ :-O presi deu te da 

província \'t:rillcou que o acórdão tinha sido pro
rcrido ... 

O Sn. D.\:'I'T,\s:- F•ir3 do prazo. 
O Stt. MJ:-õJsTno D.\ Jus-r'u;.\ :-... fóra do pr~zo. 

·Isto raosto, llcou prevalecendo em. nome da lei a · 
t.• scntenç:•, n sentença do juiz tlc direito: foi 
cs~a s•·ntcnen queannnllou a cleiçiío de llcccjana 
e trouxe coiÍ10 conscquencia a nullidade de todn 
a cloi('iiO. -

Assim 11ue, o presidente ela pro\'incia niío an
nnlloa por autorid111lc propria a decisão do tri
bunal: tomou a delibcraç:io que era ela sua com
J)elcncia, fnn,lou-a cm um fncto que entr:•vn na 
sua al('a11:1 d1:sde que esse facto era base r;ar:• o 
exercício de uma attribuição sua. A lei diz que 
compete no~ rm·sidentes de província cxecutnrcm 
as scnten~as do poder judiciario que annullam 
elc1t.ü~;;, est:1s sentcnç'ls lhes dC\'Ctn ser envindns. 
pnra •rue c~lles as façam executar. No c:~so ver
tente o presidente da província niío fez sin:io 
executar a sentença que havia annullado a cleif·ão, 
isto é, a >cn!ença do juiz do direito, sontcnen que 
licára \"igente desde que a dccisiío proferida" 'oiJre 
o rccurso,o fura além do prazo. 

O Sn. Ju:>QIJEJJU dtí um aparte. 
o Sn. lJI:-iJSTRO D.\. JUSTIÇA:- na diiTerenc:o. 

entre apoiar uma decislio em um acto nullo ·c 
julg-ar es,;c mesmo acto nullo. O nobre senador 
é formndo em direito, já foi juiz, o sabe que 
muit:ts vezes·pódc-se fundnr uma deliberaç:io cm 
um a•·to nullo sem !{UC esta deliberaçiio importe 
a dccluraçlio d:a nulhdade do acto. E, si quizer. 
eu lhe figurnrei um exemplo frisnnté. 

Supponha o nobre scaador que um l!lgatnrio 
cscripto cm um testamento evidentemente nullo 
pede o legado. O juiz da provedoria nega-lhe o 
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legado dizendo: não vos dou o legado por•f~e o 
testamento é nnllo. Pergunto eu ao noiJro sc•riadnr:· 
a d··claração âú juiz da. provedoria import:• nnf. 
lidado do testamento'! Não, porque ello n;io tem 
cOJOfJCtencia para aunnllar o leslamento. 

do umn comnrcn, estabeleceu novas bnscs par:a a 
fornuç:io das cornpanhias e dos corpos. , .• 

Da lei resnltarn os factos seguintes: rcorgani
·zada a guarJa nacional. cm uma província ficam 
extinclos c dissolvillos os :~ntigos corpos; os 
corpos, creados cm virtude da nova organiZ:Jçiio, 
constituem entidades distiircl:ls. Opera-so 11ma 
nova orgnniz:~çlio e não- uma siml•lcs transror-· 
mação. . · ' · 

O Sn. JusQUEin.\ ·=-Não acho paridade ... 
O Sn. :lli:<~Jsrno DA JUSTif7.\:- E' preciso propor 

a nnllidnde ·por acção ordinaria no juizo courpe
tentc. Este exemplo serve par·a demonstrar o qnc 
ha pouco affirmci, i:;to é, que a delillcnu;iio pó
de-se .fundar cm um acto nnllo; mas pe o facto 
.de se fundar cm um acto nullo, não importa n 
.:~n~ullação do mesmo acto. 

Desde que os corpos cre~•dos são novos, c niio 
guar·dnm itlcntidadc com os antigos, a conse
qneacia é qno os oillciacs tmra os novos corpos 
carecem · de ser nomeados por .novo dec•·cto • 
Ainda mesmo qu.,ndo as nomeações rec:•bem 
nos antigos omciaos, ha necessidade de .. nuvos 
docr(1tos. E' ost:• n pratica da sccretarin· da justi!;:J, 
c pratica pcrteit:Jmentc rncionnl. 

O Sn. Cnuz :U.\cUAoo :-Não ba :malogia. 
· ~ Sn. lllNJSTRO DA .JU:>TIÇA :- ~Jo tod11 a :~n:i-

IogJD. . . . · · 
o prC$idcnte da província do Cc:mi run•la•tdo, 

port.·mto, a sn:a fle!iller:tçào no factiJ d·~ haver sido 
·o acúrdiin prurcrido fóra do prazo, nfio mmnllou 
o dito a:~óJ'diio; negou-lho cxec•u;1in, por.cJiie :í 
vista da disposição litteral da lei esse a cúrdih 
era insubsistente. · ~· • 

O Su. Cnuz lf,\CU.\DO :-Xão· annullou '? An· 
nullou de· facto. 

O Sn. lÍISISTRO DA JG'STIÇA: - Ntio annullou·o 
c nein podia onnullar; podi:J deixnr .de tom:•l·o 
em cousidcraçiio, como fez, porque tal :•córchio 
cr·a, como disse, um ac;órdiio insubsistenle. Ellc 
nfio fez' sin:io·exe•:utar a senten';n •lo juiz do •li· 
rcit11 da catJital, scnten!ia que·. flefl'f:J' prcva!11· 
ccndo. X:io 'tl'm razlío, porl:lnto, o no'6'\-c s~nador 
qunndo a!Urmn que o·presidentc d:~ prov-íncia an-. 
nullara n sentcn!;a do tribunal su1•crior, -n~m l5o 
pouco quando ·declar:• lfUC o mesmo presidente 
dn provmcia havia lambem annullado :1 elcir:iio. 

l'iiio roi o presidente da província qw·m :mnnl· 
IOU :t clei~ào, foi O JlOI!Cr judiciaria, foi O juiz de 
direito da capilal 1lo Ccm-:i por sent.·n~a lc~al· 
mente (Jrorcrid:~. O presidente niío fez siniio dar 
llXecuç.io a c>sa sentença. . ' . 

O Sn. Cncz :,r.u:ll.U•O :-E' um parallogismo. 
Logo (lUC dcclnra incxer(uivcl, annulla. · 

O Sn. liiSI~Tno o.\ wsnt;.\:- :'\iio ~cnhOI' ; 
-v. Ex. é tambem bomcrn do rõi'O e ~nbc on deve 
sabei' que não cxec•• ta r uma scntrmt:a ou ilc
clal'al·:• nulla são cousns snbst:tncialm.~ilto! dis
tinctas. S:io.illéas elementares cm dh·cito. _ 

O Sn. Cnuz :u.AcnAD:> :-O prcsitlentc era oom
fJCtcnle para CXCCUto:r, lll:JS JliiO par:~ dl!ixar d1! 
.:xccul:lr o~ acúrd:ios: · niio :~dmilto esl:t> dis
liru:rõcs. 

0 Sn. lll:'i'ISTOO D.\ JUSTIC.\ : - 0 nobre sena-
1)01' anmiu ele nnllo, de umnifcslamllnto con
tra•·io ~i lei o (Jrocc•limento do governo com 
rel:tl'iio :i gunr~n nacional. 

EÍ1tcnilu S. Ex., que. da!la a reorg;miz:~çiío !la 
gun1·tl:• uncion:ll, os postos dos novos corJIOS dc
\'cni ser lli'C<'Ilchi!los (!elos :~nti;;-os oillci:lt's. 

· O Sn. Ju.xou.-rn.\:- V. Ex. faz-me: a gra~a 
de .VÔl' o :art. ::lO do regulamento. 

O Sn. :lll!'iiSTRO I>.~ JUSTIÇ.\:- Eu responderei 
a V. Ex. · · 

Si r.s :antigos corpos se extinguiram com a 
l'CorgnniZa\ão, cu pcr~unto ao· nobro senador : 

. d'onde tira. S. Ex. o direito dos antigos officines 
t•arn serem nomeados para os no\·os corpos'! A lei 
niio contém uma pai:Jvra a respeito. O nobre ~e
nadot· mo rcspondcr:í l:llvez que deduz-se aquclle 
direito da Villllicicdad(1 dos postos, por·qunnto o,; 
postos da nnti::n gunrdn nacional, pela lei ele 
JB:$0, siío vitalícios • 

.Mas cu direi a S.Ex:.qae n consocJoCncla é illo
gica.A \'ilalieil'd:Jdo não prcsuppõo o com :nau do. A 
propri:. loi do l!l:iO o dcmon~tra: J'econhcce ella 
orut:iar.s ll?S're;;:ulo~. d:i direito :i refoi'mn; por· 
mitte 11 d1spensa por tempo indt'tl!rminado; :~hi 
cst:i a vitaliciedade sem. o cornmando. 

· Si S. J;;x. niio dcdu.z Jo principio da vitalicíe· 
d:•dc o direito dos antigos omeiaes·a serem no· 
meados (lar•• os novos corpos. só o poder:i deduzir· 
t!as dispo~it·õcs da lei de i873 ; m:1s · a lei niío 
contém p:•I:Ívrn alguma a r·cspcito; em nenhum 
dos .:;eHs artigos se lô que os :mtigc.:s omciacs 
dev.;m ser nomeados p:•ra os npvos corpos. 

O Sn. JJ:SQl:F.IRA :- O regulamento é claro, e 
foi CXJlCdi!lo pelo proprio autor da lei. 

O Sn. :lliSISTRO D.\ JcsriçA:-0 :~rt. 11 da ld 
diz (U). . 

E' :1 unica disposição da lei que pódc ler al
gum:~ l'd:Jção com a quest:io. 

lias a lei dá ao governo a Caculd:Jdo de reduzir 
os quadros da guarda n:~cionaJ. O nobre senador 
~abe bl!u• quo em língungem tccllnkn CJUadro de 

. for.;:•s ó cousa dh·ers:J do l'/{cctivo das mesmas 
forc:ns. 

Nn reorganizaçiio d11 guarda nacional o governo 
e~tabclece para cada corpo o quadro de officiae~ 
scgundo o quu :1 lei dispõe. 

D.:sta diS(lOsiçiio, da autoriz:~çiio · d:Jda ao go
vemo (1111'11 reduzir o qundro de oiDciaes, uiio so 
pódc inferir parn os antigos offici:tes o direilo dtl 
serl!m nomeados para os novos corpos. Entre 
1111111 ~~ outrn cousa nfio ha vinculo logico. 

·o horu':ll!o scn:~dor invoca o nl't. 1~0 do rcgu
lament:l, llns esse artigo é- do difficil in!Giligen
cm; conf1mdo cou!:as profundnmonto distincl:ls. 
Ello diz : 

Sen h•H'cs, a lei do Hli:l submcllcn :1 gual'lln 
nacion:JI :1 uma r.:Jorganizn~ão m!lic;d ; :~cabou 
com :1 or·ganiz:rção :111tign; cx:tinguitx os com· 
mandos :>UJlt!J'ÍOI'cs, cxtin~uiu os curpos, o crco1i 
no\·o~. motlelndos por outros t)'[Jos. 

A.;sun !lccl:JrOil que n g-uartln n~lcionnl S('ria 
orgnniz:ula Jlor com mandos ~upcri•li'•'S, 'tue· n:io · 
.P<Hliam a!Jr:mg-e1· cin:umseript•iio uJcuur qu:• a 

• A r·c!lucção dos offici:~es ás prOJlOrções do 
J.lrescnle q nndro verilicar-se· h a successivamcnt·~ 
a medida que Cürcm vagando 05- Jogares a('tu:~e~. • 

• .lo ... 
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Vê·se que e.-tc artigo confunde quatlro de &ffi
daes com o offcctivo dos ofllciae~.. · 

O governo qu:mdo·reorganiza a 17uarda nacio
nal esL1belccc os quadros le olllctaes, s1:gundo 
:JS bases dadas pela lei. O eiTectivo dos antigos 
corpos não tem influcncm nenhnmn sobre esse 
acto; entretanto o rcgulnmcntG diz neste artigo 
que a redtw·ão dos ollicines :is propor•:ües do pre
sente CJUatlrÔ verillcnr-se· h a :í medida que forem 
vagando os actnaes, isto é, o regulamento faz 
dependt~r n rormaçiio dos quadros, no momento 
da·rcorg:miuu;ão, a:•s Yari:u;ües do eiTectivo dos 
antigos omciaes. Isto é inintelligivel. 

O Sn. Cnuz ~bcuAoo :-Niio ha lei que resista 
01 este talento de interpret:t!:iiO e de execução. 

O Sn. lliNI:<Tno D.\ JUSTIÇA :-Estou argumen
t:~ndo com o systema da lei. com os princi11ios 
1'undnm1•ntar.s do direito. A lei não deu ao:- anti· 
gos olllciaes 11m direito ••.. 

0 Sn. Jl':SQL"EIIIA :-l'orriUC a l<'i nãc, tirou nem 
pedia 11 r a r. 

O Sn. lll:SJsTno DA JUSTIÇ.\ :-Eu )á demonstrei 
que a vilalicied:.de nlio dá esse dtreito, c a lei 
t&mbem não o J:L 

O Sn. Cm:z .MACIIADO :-Declaro \'italicios os 
postos e niio as patentes. 

(Ha outros crpa1·tes.) 
O Sn. ln:srsTno D.\ Jl:STJÇA :-Senhores, o no· 

brc sen:.dor pel:l Dahia pergunt:~ que destino 
dnr·se-ha nos antigos omciaes. 

A pergunta do nobre senndor niio me colloca 
cm embaraço. Sei que é muHas vezes uma 
~:ronde difficuldade saber dar destino Ms homens 
c ás coiLSlls com quem no caminho da vida nos 
encontramos. r:m cscri11tor francez, Snint·Doeun~, - . 

tratnndo das grandes habilidades do cavalheiro 
l\leré, quo floresceu nos ullimos annos do reinado 
de Luiz :XIV, dizia : 

• O cavalheiro hferé tiuha uma grande varie· 
daue de talentos ndmiravcis, entre os quaes o de 
saber dar destino :is cousas c aos homens. • 

Eu, senhores, direi no nobre senador que para 
dar destino aos anti,.,os omciaes dn guarda na· 
cionul, ·niio careço ~a habilidade do cavalheiro 
lleré. PeiO.regulnmento os officiaes dos corpos 
extinctos ficam aggregudos aos novos corpos. 

O nobre senador pócle dizer, e o disse: mas 
então leremos os corpos da guarda nacional com
postos em sun maioraa de omciaes. Responderei . 
n S. Ex.: si assim fosse, eu não me affiigiria com 
isso. O nobre senador sabe que Ciaero dizia 
qno o 1:xcrcito de Pompeu era um exercito de 
soldados sem generaes, c que o exercito. de 
Ces:tr em um exercito do gcneraes sem sol
dndos. O nobre senadot· snbc quem ganhou a 
bat:Piha. ' 

O Sn. Cnuz MAcnADo:- Era o contrario, o de 
Pompeu era o dos nobres. · · 

O Sn. JusQUEJRA. : - Tinha os patrícios do 
senado. 

O Sn. liJNJSTno DA JUsTJÇ,\ : - Sr. presidente, 
vou terminar, mas antes de o fnzer sinto c devo 
agradecer ao honrado senador pela Dahia o tom 
de amenidade, de fina nrb:midade que soube 
dar :is suas palavras. E' certo que o nobre se
nador satur.on o seu discurso de crueldades, de 
ironias contra o ministro da justiça, mas deu
lhe tanta delicadeza na !órma que, confesso, 
th·e muito prazer em ouvil-o. ( M11ito bem; 
muito bem.) 



... 

SESSÃO EM·. 31 DE JULHO DE 18 7 9 

ORÇJUIENTO DA JUSTIÇA 

.;'· . 
O Sr. Lnfbyette ( mini!tro da jwti!fl) : 

-Sr. presidente; o nobre senador pela p·rovincia 
do Rio de Janeiro exo'rdiou o seu ,discurso com 
uma serie de rec<>nvençües . polilic:~s cada tiUlll 
mais amarg:~, cadn qunl mnis ebein de acrimoni:~. 

Não me i! licito acompanhai-o nesse terreno 
incnndcsccnte; venho 11: eslll casa como ministro 
de Estado para Jlrestar as informações que me 
são exigidas, explicar e defender os meus netos. 
Salte portanto tóra da minha compctcncia a dis
cussão de pss.umptos políticos que niio se pr~ndam 
aos negoctos d:i minha pnsta por um vtnculo · 
logico. . 

Eu niio quizera ter um procedimento, do qunl 
se deduzis..;c que falto aos devllres de urbanidade, 
e me conduzo nesta casa como um hospede im-
pertinente. · 

Sr. presidente, o nobre senador pediu tnml.tem 
emprestado 3 um discurso que proferi" na c amura 
mnteri3 p3rn alguns trechos de su3 violenta elo
quenci3 ; sujeitou, mesmo, uma passagem desse 
discurso ás torturas de uma interpretação cru
ciante, porque, como dizia uni velho juriscon
sul!o, lln interpretnçüc;; f)Ue são verdadeiramente 
cruciante;;. . 

A' tenncidade com que os nobres senndores 
têm prgcurado cham:~r pnra este debate algumas. 
proposições dattuello discurso, opporei a tenaci
dade do meu silencio. Niio pudera hoje, repito, 
exprimir-me melhor, nem com mais clareza. 

O nobre t:enador tomou tnmbem para materia 
do seu discurso os decretos de 31 de-Agosto e f.6 
de Novembro do 3nno passado. . 

Fez o nobre senador a su3 irrupção neste 
assumpto, accus:mdo o governo de haver tentndo 

invadir as allribuiçõcs t!-. poder judicial; e ainda· 
pror.urnr embnrnç.1r a acçao desse mesmo poder. 

Mas antes de ir por diante, o nobre senador 
reproduziu 3 observnção do honrado senador pela 
Ballia que era indisputavel a contra:licção que 
h3vin entre o decreto de 31 de Agosto e o de f.6. 
de Novembro. 

Em primeiro Jogar, senhores, peço licença para 
perguntar a SS. EExs. si porventura é possível 
dnr-se contradicçlio entre um decreto anterior e 
um decreto posterior. Si as disposições entre um 
e outro ·são antrnomicas, a conscquencia é que o 
decreto posterior revoga o anterior. Não ha 
portnnto, não pódo haver contradicçiio. . 

Mas disse o hOnrado senador que o governo,.. 
havendo estabelecido no decreto ile 31 do Agosto 
um3 disposição, dons mczes depois revogou-a. O 
nobre senador empregou mesmo phrases pun-

. gentes para estigmntisar o procedimento do go
Temo a este respeito. lfas permittll·me que lhe 
di "a : nada h a mais natural. · 

Õ nobre senador .. comb o honrado sen3dor pel3 
Bahia, estranhou que no segundo decreto se dis
sera que a materia era evidente; e que por
tonto não comprehendia como essa evidencia niio. 
tivesse brilhado, quando se formulou o primeiro 
decreto. Careço de entrar um pouco pelos do
minios da philosophia para responder a esta ob
servação. A evidencia é a clareza com que o. 
11.'\Sumpto app:~rece á intelligencia humana. Esta 
clareza. não é particnl:tr só aos conhecimentos de 
pum intuição·; ella se obtem nas materias com· 
plicadas, abstrUSils e de sun natureza obscul":ls. 
O estudo aprofundado, a analyse severn, a me
ditnção, o metllodo conveniente fazem desappa-
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rcr.P.r a ohscm·idadc c introduzem a luz, a ela· 
·-rez:• nos ::ssumpto:; que d'antes pareciam enre
dado~, impenctravcis. 

Já vü, 11ois, u noiJre scn:ulor que uma idéa que 
:~ principio é ollscura, 11•ído tornar-se depois evi
dente, dcs•lc que se toma objocto de maior attcn
!iiio do ••spiritu. 

Quando se f,rmulon o decreto de 31 de Agosto 
se cntend•!U, á vista do (Jareccr do procurador 
tla co•·õa, !JU•l os juizes uma vez sortel!dos llca
\":lm c••rtos para a decisão do recurso, embora a 
1fecisão fosse :uli:•da. i'ie u cm este o ponto prin
cipal da CJu .. stiío. Posteriormente roi o assumpto 
p:trticularml!nte t•studado, c então, dopois de 
nom exame dr1 lei, do seu texto, do seu systema 
e d:1 sua r:•ziio, tornou-sol evidente c1ue a dispr•· 
s1çioo conrida no nr·t. 2.• do dccrl!to di} :u de A:.'Osto 
COnsa~l'liVa Ulll (IO!lsameHtO que n5o Cl':t O ·dn lei.' 
Era i'l'o•ciso, pois, corl'i~il" o cr1·u. E' o que se fez 
com o dccr•!to d<! W d 1 Novo!mbro. 

O sn. JlJXQI:~:mA :-Todo e.;se estudo ·del'in ler 
feito an:es.•le expedir o decreto de 31 de Agosto. 

O Sn. )11:'\ISTnu 01. Jr:srrç.\ :-Temos na hi:~to· 
ria da uossa 11dministr:u;ão urn grande numero de 
factos sc1uel h:mtcs. N:iu posso olfcrcccr exemplo 
mais fns:m111 do que um c1ue se refere ao decreto 
de 2 de :\!:aio de 18i!~, expedido (lClo Sr. Duarte 

·de Azevetlo, cnt:io mini>tru du ju~tif.:ll. X o :•ri. :1;; 
tle>sc de.,ro!lo :<c estabeleceu que os presidentes 
das relaa·ões "criam comp<'lentcs Jlara julgar os 
ng"gra,•os' a!c in~trurnento c pcti•:ão com dons 
adjuntos. Entendeu o autor de~se decreto que a 
lei tlll li ale A~o.-;to ele 1873, que lwvi:• crc:~do as 
no1·ns rcl:•';Õcs. continlw :mJ'!!:::t:uncntc :tr(Uella 
idé:o. Si este não fosse o st•u modo de \'cr, não 
pudera tc1· escrip!O uma olisposi~!iiO semelhantes, 
porop1c clha niio c JIUI-amentc rc~ulamcntar, mas 
•Jncerr:a cvialenteurcnte rnateri:a legisl:ath·a. 

Jnneiro accusou o governo do haver ·rct11rd:ado por 
seis mczcs o julgamento de um feito que S. Ex. 
disse ter rcl:ac:iio com es:~c decreto. 

E' 11:ara adinirar, senllores, que o nobre se· 
nador, homem tão grave c illustradt> como é, 
venha fazer ao governo uma accus~ção tão. séria, 
aceitando com f:aci lida de informações i ncx11ctas. 
O goYerno n:io exc:·ccu a menor influencia so
bre esse j ulgrimento, não disse uma pal:avra 
acel'C:t dcssn C!Uestão. 

E' cc1·to 11ue na rclac;ão suscitou-se uma qucs· 
wo do :t(l(tlic:•ção d•! direito, a proposito do feito, 
a CIUO S. l~x. allude. A difficulilade era esta: 
os juizes entendiam 11ue o decreto tle 16 •lc 
Novembro não JIOdia ser llll(lliCIIdO ao r1!curso 
por virtude do princ:ipio á11 não retroactividade; 
porque ao tcmpn cm que o decreto fora pro· 
mulg:ado, esse I'CClll'~o j:i estava pendente. 
Trat:n·a-so, pois, de uma C!UCstão de applicac:ão 
do di1·eito 110 f11eto. 

llouvc, é CL•rto, uma consulta dirigida :10 govet·· 
no. S:•hc o s•!nndo c1uc existo umn cir,.ul:~r.do 
lina·'o Sr. Nnbuco do Araujo, na <1ual se firmou 
11 doutrina CJ ue o governo n:io de\'e reso ver por 
11visos :os dilllculd:~Jes de intclligcnci:a de lei pro
JIOSL1S 1101' jUi1.('S1 rclntiVIIS a I!Uo•stÕe:l pendentes, 
.J por umn r:•z:io obvia, p:ar:a n:so envolver illogal
rncute a responsabilidade do governo nas decisões 
do Jwder judir.im·io sobro as hypothcses occur
rcntes. 

Em vir·tudc da sã doutrina desta circul11r não 
Jloriía o ~ovorno, não deyia resolver a duvida. 
•1uc lhe era proposta. Xa verdade, si o g-overno 
expedisse um aviso so!Jrc a crucstão, declarando 
que o decreto dc1·i:a ser apJthc;,do a hyp11thcse, 
entiio haveria fun•lamento para se dizer que exer
cerll inllucncia no julgnmcnto. 

O Sn. Terxr.rnA Juxwn:- iUns o Jll'esidonte dn 
rclaç:io declarou-que fic:JI"n espcr:tntlo a d<!cisão 
do ~OVCI'nu. 

O Sr.. li!Xrsmo D.\ JUSTIÇA : - D~stle que si! 
tJ·atnV:l da applicação tia lei, de uma funcçao pu
r:uncnte judiciaria, o governo nada tinha com 
isso. 

O Sn. DAnnos n.1nnF:To : -Por que não res-
pondeu nesse sentido ? . 

Cm :1111111 depois, senhores, o cil:odo nrl. !:i do 
decreto de ~ de llaio de 1Si-í roi derog11do por 
•.mlro •lea·reto, no qual firmou o ~O\'crno o 
Jll'ina:i pio que os reeu1·so,; do• :ag~1·avo seriam
JUig:odos na conformitlmle da lcgisln~:iio anlt!rior. 
O sc••undo decreto •·xtin:.:-uiu uma com(acJcnda e 
creo~ outra; foi port:mto um :al'lo mui to mais 
:.:-ra\·c d.• que o que praticou o 11ctu:•l mini,tro 
da ju-tiça, expedindo o decreto de W do No\'clll: 
bro de lt'li8. I O Sn. C.\XS.\Xs.\o I> E SIXIliDaJ (presidente doCIJn· 

:X o cm t:tllto, ~enhor~s. esse dccl·élo, quo ex- sel!lo) :-A circulm·llgur11 nas collecçõcs das lf:ii'. 
tinguin uaua com(Jetent·_i:~. c ca·l'a\'a outrn, fui ex•:·. j o Sn. ,11 :-;151110 0 .1 Jtisrrr..\ :-Oirl'i mesmo : 
c~t:ulo, li!\'1! toda a pu llllcJdnde, ~ellc o nobre ffil• o nobre senador com a su:a :~r:.:-uic'io Tez uma 
ms~1·o deu coutn_no seu .rcln!OrJo; flgUI'Il tles•le grande injustiça a dons nw••isÍr:•d~s dHiincto:< 
cntao !la. •~ollec~ao d11s lu1s. D11111to desse d•·creto IIOJ' seu caracter, os Srs. co1:Sclhciros José Ta
o. patr.IDtlsrno d_us nobJ:cs senadores pcrm:me!!CU \'ares Jlastus c .\!:moei Elisiario soh cuj:a prcsi • 
SJic1u;JOso, .c s_o se~, !lta c se mostra suscept!I'CI 

1 

dcnci:t cor1·cu n:a rchu~:·,o· o Jll.'ocesso tle cruc S<' 
c. chcw de md1gna~·ao ':ontra? d~crcto de lü do IJ·r.tn. Nenhum da•ruiÍllcs di••nos ma"'istrlldo~ 
)iovc:!abro, decreto mui I•! m:us Sllllj~le~, dccre!O sca·in Cll(laz de J't•:-ebcr iusiuu~ações do 0g"O\'crno 
•]ne n:•o crcou. ~ompcteru:1n, ~rue se .unrtou nu1· par:a uei:x:1r de cumurir· o seu dever. 
can.'~ntu a faciiJtllr n c~e<:uçao da lei. J O proct•sso se"'uiÍI n >Ua mnrcb:a lh·rcmcnte 
-~:to contesto o pntr~olJ~•uo dos ~Joln·cg sen:a- ; sem a minima I•;:•ssiío do governo. Si pois o jul: 

tlorc.s ;_ mas tenho o •_l1r5'!o ~c d•~-~··,. 11U~ C>S~ i garncn•o St! Jaro!rahiu po1· 11111is do seis mezc_s. 
pal~IOLJsmo ora ten:t .1 'u tud, c!"'-~ta. d.t pia ; posso 11ffirnwr 110 n<.llru ~cnndor, o govcmo nao 
catul!~:Jd", om ~e :agllll c enche de Jrnt:açuo. _l':ara é u responsnvel não interveio niio podia inte1·vir 
clas,;.'lfcal·o peço :w .honrndo senndo1· pelo)tw de ua dec1~iio. nii~ procurou dcÚ10r:al-a ou nppres-
JIInCIJ'u :al~umns p;al:av1·as do trecho de :scnr.ca, sal-li ' 
cit:ulo pot· S. Ex., cJuandu delinia o ~aiJio t~IJnclle · 
cujo peu~mncnt11 não se mudn n:t suiJst:mcia, U Sri. SrL\'EIIl.\. D.\ lioTT.\:-Isso mesmo devia 

·mas >:tbe :.cco:umodar·se :is circurustanci:as. No11 responJc1·. 
se uml11l, ~·l'tl optat. O Sn. :IIIXJsrno o.\ Jt:sTro;.\:- As pnlanas que 

Sr. presido•ntr, o nobre sc:wtlor pelo lHo de , o nohre prcsitl••n te do conselho tli~sc ua camara 
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dos deputados niío tum a significação que lhes 
deu o nobre senador. · 
·o Sn. CANS.\NSÃO DE Srsmnú (presidente do 

consel!w) :-Apoiado. 
O Sn. m~ISTno D,\ JUSTIÇA:- O nobre presf. 

dente do conselho muitas vezes me dcclllrou que 
descjliVll ver li questiio j ulgndn •.• 

O Sn. CANSANsÃo DE SrN131DÚ (presidente do COil· 
' sel/w) :-Como desejo nindn. 

O Sn. lUNISTRO DA JI:STIÇA :-•• :mas S. E.". 
niio qucrill que o governo tivesse nella a minimll 
intorvençiio.·· . 

O Sn. · C.\NSANsÃo DE Srrmmú (pt·esib~te do 
consellw) :-Sempre pensei ussim c aindn penso. 

?tfou interesse é que ainda hnja julgamento, 
soja qual for. . . 

O Sn. JoXo ALFREDO:- Niio venha ninlln por 
ahi algumn orrntn. 

nos· csforç:~r por vencer não só as difficuldlldes 
nntnraes a todo o governo, como as que ns p11ixões. 
politicas de ordinario crellm esuggerem de todos 
~-~d~. . . 

Dcstn questão pnsson o nobre senador pelo 
nio de Janeiro para a discussão do orçamento, 
Dias antes de entrar neste assumpto citou-nos 
rima Jlhrase cruc creio ser de D:~sth•t: • Em ma
teria de despesa publica ha o que se \'é e o que 
n5o so vê. • Sem duvida, a formula generica do 
pensamento é correctn, mas na maneira de ex
plicnl·o divirjo do honrado senador. 

Disse o nobre senador t(UO o que se não vê, 
é .o !>Ovo pagar as contribuições que lbe siio 
impostns: A verdade está na proposição con. 
trnr·in: o que o povo vê o sente é - que 
cllo paga impostos. O que elle porém niío vê, 
(não estou fazendo uma insinuaÇão ao nobre se
n:ulor, o qual sei que niío só na tribuna desta· 
como da outra· casa sempre comb:~teu com a 
maior energia os esbanjamentos dos dinhP.iros 
puhlicos~-siio ns grntillca~ücs, as despesas que 
se fazem cm larga escala, sem autorização legal 
e sú por ordens c avisos reservados. 

O Sn. C.\.';SANSÃO DE S1Nmnú (presldt!Rtc do con
selllo);.:....Apoiado. 

·o Sn. TEIXEmA Jusron:-Apoinelor acompa-
nho V. Ex. , 

• 0 Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA ; - Disse aipda O 
nobre senador que o. decreto de 16 de Novembr·o 
niio foi executado na relação do Rio de Janeiro. 
S. Ex. cst:í enganado. A turma dos dcscmbnr
gndores que julgaram o feito a flUO o nobre se· 
nndor alludiu, não desrespeitou o decreto, não 
lho negou força obrigatorlll. A !fDCstiio correu 
cm outro terreno : ellcs ·sustentavam que, cm 
seu conceito, o decreto, tendo sido Jlromulgndo 
ao tempo em que o Coito esta\'a. pendente, niio O Sn. :.n:slsTÍto nA JU:mç.\:- P:rs.o:ando ao 
lhe cm applicavcl. . llsSumpto no ponto do vista em que o discutiu o 

E' uma questão do llpplienção do direito ao facto.· nobre sen:.dor,· direi li S. Ex. que lia um priu
IIll_ grn~de diiTeronçn entre recusar exccuçiio cipio dominante cm materia ele orçamento. 
numa Je1 ou a um decreto- por se lhe não reco- Observa um eseriptor trancez que os pllrla
nhcccr força obrigntorin, e deixar de applic:~r rncntos. do continente euror1eu: muit~s vezes 
uma lei 011 decreto a uma hypotbese por enttln· deix:mdo1se levar pelo desejo ac :1rmar 11 umll 
der-se que, segundo as regras do direito, não vã popularid:~de, cort:Jm systemnticamcntc nos 
são npplicavei~ ao caso occurrcnto. creditas ~em ao mesmo tempo fazerem nos ser· 

Devo dizer que a opinião dosjuizcs é mnni- viços a diminuição correspondente. 
!estnrilentc erronea c contraria 'á doutrina cor· Esse procedimento; acresccnt:l a cit.1do cseri
rentc. As leis c decretos que regulam o processo ptor, 6 m~niCcstamentc irrelloctido: produz ne-· 
c crcam cornpetcncia são applieaYci~ nos proces- cessarinmente o que em linguagem techniea se 
s~s pendentes da dat:l de sull promulg:~ção em cbarnn deficit atlmi11istratico ; i,;to é, entro' as des
drnnte. pes.1s e os creditos votc.dos appareee allnnl o dos-

Este principio é Ctmdt~mcntal em jurispruelcn· equilibrio, dando rcstlltndo cx.1etamente contrario 
c:ia c tem recebido cons:~grnçiio expressa nos daquillo que so pretende. Os serviços estão or
nossos regulamentos, como,, por exemplo, nas ganizndos, hiio de ser necess:~riamcnte ft~ito~, mas 
instrucções dadas para a execnçiio do codi~:o do os creditos siio insuffielentes. · 
Processo (decreto de f3 de Dezembro de !83:!), c O ;.:-overno vê-se rorc;a•lo 11 recorrer aos credi
no regulamento que deu aos tribunaes do com- tos oxtrrr-Jegacs, nos crcditos supplemcnt:lres; 
mcrcio n jurisdiccão contcnciosu (decreto n. iá97 c dcst':orto snhc fóra elo regímen do orçamento. 
de 1 do Mllio de iÍlSá). D'abi dous resull:ulos funestos: o governo hnbi-

Aindn perguntou o nobre senador· si o ilccreto tua-se a niio respeitar a lei do orçamento, '·' na 
tinha sido execut:Jdo nas relações das províncias. abertura dos creditos supplernenlares, de ordina
Li cm uma folha que uma das rol:u;ões do Norte rio, nttcnt:ls :1s facilidades que lho proporciona a 

, deixou de lbe dar execução; pedi inCorm:~cões, e nuseneill do parlamento, leva o calculo além do 
Jogo que ellns venham, o governo saberá cúmprir limite cstricto dns necessidndes. 
seu dever. - lo\·oco o pensamento desse escriplor pnrn 

DissP.-nos o nobre senador que nessa questão dizer 9uc as- emendas propostas pela illustrnda 
o governo tinha rnostrlldo uma CSi'ecic de in- commrssão do soando incorrem na censura nlJu
dccisfio, uma certa frouxidiio, o que não · ú olida. A nobre commissio reduz grande numero 
muito conciliavcl com n natureza el:1s :~ccusaçõcs de verbas c conserva ao mesmo. tempo os ser-. 
que S. Ex. tem formullldo em relação ao mesmo viços. . 
assumpto. Di,.sc o nobre senador pelo Rio de Jllneiro que 

Dire1 ao nobre sen:~dor que o governo tem li na su11· propostll o governo pede quantia muito 
energia nccessaria para fazer exelmtar ns leis c superior á decrctadll na lei vigente e que a ca
liS suas ordens. Temos li confinn!(:l da coroa c m:1rn dos Srs. deputado~ ninda a elevara consi· 
apoia-nos a maioria da camnra do" deputados ·1 der:J\'elmonte. O total dos creditos fixado no 
IInvcudo, JlOi,, de trilhar com firmeza o segu· orçamento vigente montn a 6.-i.U:OOOS; 11 quan-. 
moça li senda do de\"er c da honra, havemos de . tia proposta pelo governo orça por 6.778:0006; 
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a votada pela e::tmara dos Srs. deputados é de 
.6.!HO:OOO,); .ha, portanto, entre a proposta do 
governo c o orçamento actual a dilferenl!a para 
mais de 327:000,S, c entre a quantia "votada 
pela camara dos Srs. deputados o a do mesmo 
orçnmcnto vigente a dilTerença de ~ii!I:OOO,S. Este 

. ::u~;mento. tem uma explicaçiio que me parece 
sat1sfactorm. 

A lei do orçamento de que se trata foi votada 
em J877 _.Em i8i7 niio pertencia ainda ao minis· 
terio da justir:a o presidio de Fernando do No· 
ronlw. E' uma nova verba que accrcsce na impor
tancia de 200:0001)000. 

Depois de 1877 crearam·se 33 comnrcas e di· 
vcr:<os termos, o que trouxe um augmento de 
despesa do 218:0006000. 

A c:unarn dos Srs. deputados augmcntou mais 
a importancia de ~7:0006 parn a crcaçiío pro· 
Vll\'el de seis comarcas durante o exercício. 

Havia por conscquencia um augmento de dcs· 
pesa sobre a or(;ada cm i877 na importnncia de 
600:000:5, m:~s a commissão da c:unnra dos Srs. 
deputndos conseguiu com os saldos CJllC se veri· 
flcaram em div,.rsas verbas reduzir nquella difTe· 
rença a ~ii!I:OOO,SOOO. 

Os saldos so deram principalmente nas verbas 
-Corpo militar de policia, guarda urbnnn, e 
obrns. 

O nobre senador occupou-se cm scguidn da 
verba relativa ;, secretaria de Estado. 

Parece n S. Ex. que as cxplicarões dadas por 
mim niio fornm sntisfactorins. o nobre senador 
'na sua nrgumentnçiio tez grnnde cnbednl do snldo 
\"Orificado na importanci:. de !I:OOO,S. :Uns, como 
j;í tive occnsião de observar, esse saldo foi devido 
a causns :1ccidcntacs : a desconto pel:~s rngas ele 
director geral e de officiacs ele gabinete e á fnlta 
de comparecimento. Si não se dessem aquellas 
\'agas e ns de sete praticantes, em vez ele ~a Ido, 
teria npparccido um deficit de cerca de 7:000,5000. 

O Sn. TEIXEIRA Jvxron :-O que desejo é que 
esclnreça este ponto. 

O Sn. liiXISTRO DA JusrrçA :-Eu disse qua a 
cconomin resultante destas vngas tinhn sido nb· 
sorrida por outras despesas da verba. S. Ex. 
me retrucou : • l\Jns é um procedimento illc· 
gal, niio. podíeis distrahir dos praticantes-para 
o cxped1ente-por exemplo, aquillo que a lei 
()stabeleceu pnrn aquellcs. , 
Senho~es, admira como um homem tiio illus· 

t~ado c tao versado nas praticas da ndministra· 
çao, como cu folgo de reconhecer que é o hon· 
rndo senador, aventurasse uma semelhante cen· 
sura. 

Os crcditos siio Yotados por verbas, mas cndn 
uma das verbas tem serviços que se classillcam 
c q~e se ~istribuem por tallcllas. Esta classifi· 
r.nç:10 é s1mplesmentc uma·qucshio de mcthodo 
uma classifica!:iio destinada a facilitar o calculo 
das de~pesas. 

. ·A despesa votada sob a gcner:,Jidade da verba 
comprchende todos os serviços incluídos na 
~esma '=crba .. o go1·erno. na realizal!iio tios ser· 
VIços, pude dc1xar de guardar ns clnssific:u·ões 
das tabella~, uma vez que niio excedn o totai da 
somma da verba. 

O Sn. S•i:.YEIR.\ DA liiOTTA :-E' uma thcoria 
nova. 

O Sn. lUMrsTno DA JUSTrç,\ :-A lei autoriza os 
transportes de verba parn verba ... 

O Sn. SiLVEIRA-DA 1\foTT.\ :-Isto sim. 
O Sri. MINrsrno D,\ JUSTIÇA:- Apresentarei um 

nrgumento que é decisivo. A lei que :mtorizn o 
transporte de som mas falia tiio sómento dP. trans· 
porte de verba. Si bouvesse necessidnde de 
autorizar transportes de quantias na mcsrnn 
verba, é evidente que n lei antes úc permittir o 
transporte de verba pnrn verba, aulOrizaria o 
transporte de qunntia pnra quantia, dentro da 
verba. (NriQ apoiados e apoiados.)· A lei flxou 
p:ll'a :1 secretarl8 dt'jE:!tado a sommn de iü7:500,5, 
o governo distribatu o dito credito pelos servir-os 
comr,rehendidos debaixo desta yerba, segundo 
as ~XiA"encias de cnda um desses .serviços. Estn 
é 11 pr:1tica cnn~t:mtcmentc seg1lida. 

O ~n. SILVKIR.\ DA !IIOTTA :-Niio ha tal. Nunca 
Coi esta :1 prntic::t cm nenhum parlamento. 

O Sn. DIOGO VELIIO :-Isto 6 irregulnr. 
O Sn. lriXISTRO DA JUsTIÇA:- E' uma cruestiio 

de mothodo. X5o flz inno,·nçlio alguma. 
0 .Sr.. AFFOXSO CELSO (mi11istro da {a;e111la) :

ApOllldo. 
O Sn. 1nxrsrno DA 1USTtfi,\ :-0 nobre sena· 

dor por occasiiío de discutir a verb3 - llngistrn· 
tum da 1. • iilst.1ncia - renovou, ainda que de 
passagem, n CJUOSt;io dn crençlio de comarcas. O 
nobre senador discutiu mais aprorundadamente 
este 11ssumpto <JUando tratou dos additivos. 

Mas ao tocnr neste ponto dignou-se S. Ex. 
occupar-se de uma ponderaçiio que eu havin 
!cito, no intuito de nC:1sL1r do governo nctual as 
censuras de que rem sido obJecto a Crl'af•iio de 
juizes lcttrados .para termos insigniflcnntcs. 

O_hscrvou o n_obrc sena~or cruc niío lhe parecin 
raciOnal a prntJcn de se mvocarcm precedentes, 
porquanto os precedentes nada justificam. Dir· 
I h~· hei que a este respeito ro,r_go .de estar de per· 
fc1to accôrdo com S. Ex. l\luo mvoguci prece
dentes dos meus nntccessorcs parn jusliflcnr os 
meus Z!ctos. Vou dnr a razão por que o flz, e lhe 
peço hcença para ler umn p:~ssngem de Scneca 
que explicn perfeitamente n minha intenção. Pre._ 
firo Seneca,porqnc o nobre senador, dando prova 
do seu bom gosto líttcrnrio, mostrou-nos que 
lhe é familiar o grande moralisL1 romano. 

O Sn. T.EIXEinA Joxron:-Eu quiz ncompanhar 
n V. Ex. com Homero. 
. O_Sn. liiXlsTno D.\ JUSTIÇA:-E' um trecho que 

11 c1tado por um scholiasla de Quintiliano: 

• Saepe equidem i11 contmversiis de rebus publici.~ 
exempla atlpellas adversarii, 11011 tam quod lu:mesti· 
talei!' (aciaut, sed q1tia censor crtlpatus carl't au
ctol'ltate. • . 
· Vou dnr uma traducçiio, com accommodMlio :i 

nossa lingu~gem politica : ~. 
•. ~a ver~nde, muitas vezes, nas discussões 

pol!llcns .:"c mvocnm os exemplos dos adver· 
sarros, nao porque os fnctos façam dirtlito ltones
titatem {acia11l. mas porque o censor que 'incorre 
nas mosmns culpns do ccnsu•·ndo, cmsor L'ttlpatus 
niio tem autoridade moral )J:Jra nccusnl·o. • ' 

O Sn. AJ:Toxso ·CELso (ministro da {a.:el•da)·-
Niio púde atirnr a pedra. · · 
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0 Sn. MINISTRO D.\ JUSTIÇA:-Procurei nas pa· 
I:JVras deste philosopbo eminente .•• 

)Ó S~. AFFONSO CELSO (mbtistro da (a::mda) : 
· --l,orque é insuspeito. · 

O Sn-. liiNI~"Tno DA JUSTIÇA:- .• n expressão do 
meu 11cns:unento para tirar delle toda a SUSJleila 
de ofl'ensa e desrespci to. 

0 Sn. SILVEIIlA. D.\ }[O'JTA:-AcllO muito appli· 
cado o trecho. 

O Sn. MIXIsTno DA JUSTIÇA:-Seneca foi sempre 
reputado como homem gravíssimo, de muita 
severidade de co~tumcs e purczn d'almn, era· 
omllm scctario nc.,rrimo da escola de Zenon. 

0 Sn. SILVEIRA DA }[OTTA:_:llui!O bem llpf'li• 
cndo. 

O Sn. )liNISTno DA JUSTIÇA:- O nobre senador 
pelo Rio do Jnneiro, no tomar cm consideração 
:us minhas razões em relação :i verbn-Even
tuaes-cnganou-se ~obro as circum~lanclas· do 
tacto. As gratillcaçõcs, a que S. Ex. alludiu, não 
são dadas uos empregados que deixam o exerci· 
cio d~ seus cargos por motivo de serviços ot.ri-
gatorJos estranhos. . 

Esses em11regados slio considerados cm excr
. dcio e por consequencia vencem os seus orden:a
clos o gralillca~ões •. As que usualm!!nte correm 
pela verba-~ventuaes-slio as dadas aos f11nc· 
~~ionnrios rJUe substiluem os que se ausentarn. 

O nobre senador censurou 11 pr11tica de 
.:ontinuarem os cm(Jre~udos que se 11uscntam 
para serviço óbrigatorJO, como o do jury, de 
eleição, a vencer ordenados c ~r11lificações. llns 
é este o nosso direito vigente ncerca do nssumpto. 
lia ordens expressas nesse sentido. 
: O Sn. TErXEm.\Jusron :-Mas i)l:iiistascm rc-

.Jaçlio a outros !nnccionarios. / 
O Sn. :~u:;rsrno D.\ Ju,TiçA :,..;;. Acompanharei 

agora o nobre scnad'>r pelo _oro do Janeiro nas 
suas rcflcx.õcs relnti\•as ao:V11dditivos. Neste :as· 
sumpto, Sr. presidente: o llonr:~do senador est:i 
em·contrndicç:io form·al com o nobre senador 
(leln província do Rio Grnndc do Norte. Jo:u dis· 
sera que na Jeido orçnmento de 1877 o governo 
não :~cbnva.asnutoriznções de que carece .11:1r3. 
dar ao.présidio de Fern:~ndo de Noronha a ot·;:-a· 
ni.74ç:•o que requer a su:~ convcr·s:io cm prisão 

··civil. . 
A lei autorizou simplesmente o governo a 

passur do ministcrie da guerra p:~r:~ o da justiç.,, 
11 a~lmi11istra~ c o Cllst~io do presídio; c 1wda 
ma1s acrescenta. 

i>arn opernr·sc amudnn~.:a do presidio em prisãl) 
dvil, !azi11m·se ncccss:arias· um grnndc nunwro 
de ddeg:açües, c:aua qual mais grn,·e c m:.is im
PO!'t~~te : aut~riz!l~iio Jl:ll'a escofhcr o sy~tema de 
pr1s:1o, nutor1zar.ao pnra l'rear um pes~oal c]u-: 
.;uLstitua o do.ministcrio d:~ guc,·rn. autoriznr.ão 
para marc:~r-Jbo vencimentos. • 

Eu disse que o governo não descobri11 n:~ lei 
css:Jf autoriz:~çõcs ; o nobre senndor IJ!,Jo Itio 
Grande do .Nc.rtc, pon!m, decl:~rou que cn cst;•v:a 
eugnnado, que no seu cônceito taes autoriz:~dies 

-se nch:n•am impliciuuueuto conlidas 11:1 lei, iruc 
só niio CJ'D licito ao governo excl.'dcr o credito 
,·otndo. · O noiJJ'e sen:•dor IH~Io Rio tle Jnncir., 
j)Cnsa de modo conll'llrio: éllh:mde comigo que 
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:~s pnl:~vras da lei de ld77 não envolvem, nem 
podem C!lYOiver llntoriz:~tõcs tão importanles. 

O Sn. SrLYEmA D.\ :\[OT'I'A:- Apoi:~do. 
. O Sn. :IIIXIS1'RO DA JUSTIÇA:- A contradicção é, 

pois, maniCesta. O nobre scn:~dor perguntou si 
11 quantia de 50:0006 :a que se refere o auditivo 
está comprehendid:a no crcuito vorndo pel11 camarn 
dos Srs. doputndos de ~~0:000,)000. 

Pareceu-mo que S. Ex:. no c11so de resposta amr
mativa nchava desnccessari:t 11 autorização do 
11dditivo. 

Rl'spondo rrue a qa:~ntia do 50:0001) de que 
Calla o ndditivo se 11cha incluída no credito de 
~50:0006 c 11ue, não obstante, :1 tlcclnr·nçiio do 
additi v o não é desneccssarill. Com efl'cilo1 si pas· 
sas~em as nutoriza~ces necessnrios,teria o governo 
de crc:•r o pcsso11l civil no presidio e de m:ar· 
car-Jbe vencimeotus. Neste c11so, si não se fixnssc 
um maximo rtne o governo nlio podessc exceder, 
flca\·:~-Jhc.arbJtrio pari! poder estabelecer ordena
dos c gr:atiflcn(;ões exngernd:as, com prejuiz<J 
de outrns nrccsshlndcs do presidio. 

E' por isso q11c o ntld•tJVO marcou o maximo 
de 50:0006 para os vencimentos do Jlt.'!!Soal. 

O nobre senador t-strnnhou as r.nzücs com IJllC. 
nesta casa J1rocu1·ei jlistillc:~l· o procedimenlo tia 
camarn dos deputado~, votando o credito tlc 
61:0001) para a consu·uc:,iío de um raio nn casa de 
correcção da côrte. " 

Direi 11 S. Ex. que eu é que estranhei ns ra· 
·zõcs com que S. Ex. cstr:~nlwra 11s minhas. 

A tjucstào é umito simples. lb um projecto tlc 
rcCorm:~ pen111, pendente, no qual ::o tratn de 
substituir as penns cm tfUe Jlodcm incorrer réos 
cscrnvos, pel:~ de prisão cellular 11bsolutn (isol:l· 
mento de dio c de noite). 

Tendo sido iniciado este projecto n11· Cllmar:• 
dos Srs. deputados, cr:> muito nnturnl que cll:~ no 
orÇ:Jmcnto trntassc de fornecer os meios JlCcuni:~· 
rios nccessarios 1•arn n constrocç:io de um esta· 
belecimento qne t,!)rnasse possível a execução tla 
rerorm:t. . 

Esse projecto contém, é certo, um pen,;11mento 
de Cuturo ; mas si uma lei póc!e se fazer cm um 
mez, c :•ind:a em ::!0 di;~,;, um .raio de cas:t de 
·correcção niio sc faz si não cm annos. 

O nobre senador ponderou-nos t.:nnbem flUC a 
quant.i:.o de lil:OOO:S cm insuilleiente. Exprilmu-sc 
S. Ex. dcst'nr.e, porque lhe faltavam inCorma· 
~ões. P:arn se construir um r11io na casa de cor
recção hllstam· 61:000;5, porque o go\·crno só tem 
nel·cssid:•de de comprnr DJadcira c ferrag-em ; n 
pcd r:a c n miio de obra são forneci lias pela cnsa 
de correcç;io. Nem isto é cousa de cstr:~nhar-sé. 

O nobre senador snbe que o protlucto do tra
balho dos senrencindQs pertence no Estudo, e o 
Estado pódc Jhe dar o destino I}Ue Jhe parecer 
mais l'Onvcnicnte. E' o nosso direito u respeito, e 
é o direito dos povos cultos. 

O homem que commertc crime obriga a socie· · 
dntlc n processai-o, a condomnal·o, a tel-o cm . 
p1·isi•o, p:tra o 11ne são necessurias cadeias, a sus-· • 
teur:u· ajustiça, cm fim a fazer gr11n!les dispcndios. 
O producto do seu trniJalho dur11nte o cumpri· 
mcnto d:~ pena mal pódc indemnizur umn in~i· 
gnilic:mt.c p:~rcclla dc tão grnndes s11cl'iticios. 

Dbcutin o os :tdtlit.ivos propost.os pela commi,;
$ào, estigm.atis..:u o nobre senndo1· com a maior 
cnt•l·gia :aquillo que qualillca de :11Juso, isto t~, " 
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pro\'Cr o go\'erno comarcas sem !Jue o p:ll'lamento funccionaiismo. Applaudi neste ponto com " 
tenha \'Otado fundos. - maior prazer o discurso de S. Ex. E limito· me 

Niio reru·n!lnzirci as explicações fJtiC j:í dei a a dizer-lhe CJUC c~tamos no poder ha unl anno 
res[leito. No or~nmcnto inclue-se sempre uma c.scis mczes c aind:1 niio crcámos um s.i emprego. 
certa sonuna parn as despesas com ns comarcas .OSn. TEtXEIRA1u::-;wn: -·l\las não tô1n dcixad11 que se crcarcm e so pro,·e•·em no decurso do 1 t d v 
exercício. S:io, portanto, despesas previstas c 10 p~q_vcr 0 os os que agam. 

t · d O SIÍ. lU::-;rsTno D.'- JUSTir..\ :- Temos ·deixado au onz:t ns. .. . • 
O nobre senador dá todo o seu apoio ao pen· de prover um grando numero, a discu~sãu 

snmcnto •lo additi\·o da commissiio. J:i deduzi do or~amento tem dcixndo isto patente: Não 
tambem J•e•·antc o senado as razões pelos c1uaes tenho provido diversos Jogares, como de prati· 
:.queiJe pcn~amcnto ·não me pnrccc accilavel. cantes. oficial de gabinete, c acabei com os ad· . 

O direito das :~~scmblé:~s provinciaes para crca· didos das jnntas do commercitt. 
rem com:u·c:•s é um direito perfeito c absoluto. Tr:msportou-sc afinal o nobre senador para :• 
Si vingnr o additi\·o, esse dircit:; scr:i reduzido ao questiío eieitornl. S. Ex. communicou ao scnad•• 
direito de simples proposta aos poderes gcrnes. os seus desalentos .neste assumpto. Por esta oc-

Isto é no rundo, nn substancin, o que quer casião arguiu o governo de intervenção na cicil(iio 
dizer 0 ndditivo. senatorial a que se araba de proceder na provan-

0 Sn. Ju::-;Qut:lliA:- E, vicc-vcrs:J, -as assem· c ia do E~pirito Snnto. . . 
· IJié:~s 11 rovincine!' é que fazem or,.,.mento da ju~- Senhores, :i arguiçiin do nobre senador ou 
1 i1 •• 

11
• ,.... opponho uma contestaçiío por nega~o e espero 

· :IS provas. Niio conDe muito cm tclcgr:~mmas; 
O Sn. lUKisTnn DA Jt:STu;A : - Não, senhor, como sabes. Ex., um escriptor rranccz disse 

cada poder cxcn•(• suas attribui~õe,; dentro da c1uc 3 telcgraphia era uma inven!:iO para dar n 
sua or1Jil.1, ro~pidez do raio á mentira. Repito, pois: á ar· 

• Não podemos, nem de\·cwo~ :ll'gumcntar com guiç;io de s. Ex. opponho contestaç;io por nega· 
o abuso, havcmo,; de Ora~~ no terreno le::al. ~:ão e espero as provas. . 

Um abuso não se corrige com outro abu~o. lias, sr. prcs1dente, quando o nobrll scnaaur 
Ma:, senhora~. hn um meio de ~c e~tniJCiecc•· comhntia em geral n intcrfercncia do governe. 

intclligcncin pc:·fcita . entre as nssemblrns pro· cm elclçllcs, occorrcu-mc um pensamento que 
,·inciaes c o gowrno geral: os presidentes de peço licença ao renndo paro cxtcmar. 
proviaci:~s, delegados do A'O\'erno :.:eral, rc· Disse comigo: o nobre senador pela província 
prcsentank•s do seu pensamento, podem ent6D· do nio de Janeiro niio pertence :í ramilia dos 
dcr-so com as assembléas provincincs e chcg:.r Augures, de que fallava Cícero ; S. Ex. quando 
a accordo rnzoavcl accrcn da crençiio c lluppressão combatia com grande viv:~cidado a intcrvcnçiio 
•lc cQmarcas. . do governo cm eleições, voltou n sun vista par:• 

A!'sim que, si têm havido alguns :~busos neste mim, que creio s. Ex. considerava tnmben: 
:tssumptD, clles não vchl dns instituições, vem como An~jur, 0 entretanto niio se sorriu. · 
dos homens. Devo ago:r:o responder n algumas das proposi •. 

d 
PRc~~:JdtamJ be~ o nobre sctnndor pel:~ pro~Oincin çõcs do nobrc senador pcl:~ província do lia· 

o 10 c ancaro que o ar • 17 da lei ~e " de rnnhiio. , .,. • . 
Jull:o de 18~0 .~cm estado scmprr:.cm vago.r. S. Ex. rez tnmbc'm do discurso que proferi n:t 

E uma optnmo, que, segundo Jll decl:~rc1 ncst.'l outra camara materk obrigada do debate. A este 
c:~sa, p1c pnrccc cr~one:~. . . respeito conlinúo a maJJ:~r o proposilo Jii annun· 

O ctt:u.lo art. 17 e n~ arllgo que.tmh~ por fim ciado: :i tenacidade a.-:a nobres senador8$ 
regular ~espesa, contem porl~nto •llspos•çao pu~a opponho a tenacidade do meu· c;ilencio.. · 
t' _csscl}c•:.lmcnte. or~amcnt~r1a ; do:sdc que ,POIS · o nobre senador depois de ler ·al .. uns trechos 
IWO ru• reproduza do na!' leiS .Jlostcrwre;:, dcaxou I do rclatorio do ministerio da jus\i~, no que diz 
de v1gorm: • . • . respeito :i organização judiciaria, nos eommcn-

.0 proprao. honl"ldo scnnalor pela pr?nncw do ' tanos que fez, pareceu-me que condemh~ry~ a 
Rao de Janetro ~tsou de uma yhrase, d onllr: c,on: anli"uidade como 0 principio cxclwivo da prt.· 
cluo que n Jogar:• de sua linguag-em rcs1stm 11 moc~o. ' . ·· · · · ' 
~oncCJl(:iiO crronC!J .que S. Ex. csfor(:a\'a-se por ~ão cnlrnrci cm Jon"o desen'volvimento a este 
ampôr ~o ~cu cs(llrllo. . rcspeit" c direi simpfesmcntc que considero it 
Expru~au-sc o nobre ~cn:•dor l!S~Im : - •. A prmcipi~ da antiguidade, na organiza~~o da. mn· 

eommtss:~o nconsel h ou o l'eslabtlecmltllto da d1s • gistratura, como a pedra angular dn indepen· 
poSifiJO. ~ . . • • dencia dos juizes. 

Ets nha a log1cn da lmgn:1 rt•SISttndo ao erro. 1 
O fJUe é rest:I!Jolecc•· olispo,;i~ão "de umn lei 't. E' , O Sn. SrLVElR.\ D.\ liOTf.'- : -Sem duvidll. 
dar for•~a de lei n uma lei 11 ue j:í niio tem vigor. ; 0 S V ~ . . N-:- • 
A língua tem lambem su:• u;::ica. Dizia Volt:• ire , n. IErnA DA ~IL\A • - • ao me ?ppuz. 
IJUC a logie:~ da língua franc1~za impede que RCssa 

1

1 O Sn. lliXtSTno D.\ JUSTIÇA. : - Diz•~ Paradul 
língua so digam cousas absurdas. que inllue decisivamente sobre a mng•str:JturD, 

O nobre ~cnador passou do or,_.:uncnto a 11s· lluão quem faz a primeira invcstidur:t, m:~s quem 
sumpto politico, c como o :tssmupto do que tem n faculdade de fazer a }lromociio. Um mn· 
S. Ex. tratou tem algunw ligação com os nego- I gistrado, observa aquello cscriptor, desterrado 
cios da minha pnstn, JlC!fo licença para fazer ai- cm um dos departamentos centrnes, ~nde falle· 
"umas obserYaçõcs sobre este topico do seu dis- I cem os recursos das grnndes cidades, onde seus 
~urso. / filhos crescem privados de uma educ.1ção rcçu· 

Emprc"OU o nobre senador os raios mais po- lar; si não é um homem de tempera beroaca, 
derosos âe sua eloquencin contra a chaga do , ha de ter condcscendencia? e fraquezas, que lhf' 
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possam facilitar a vinda para melhor departa· mem de facto essa liberdade. A questão, pois, 
mento. se colloca .naturnlmcnte neste terreco; ou ale· 

Esta ·Observação do distincto publicista fran- gislação ha de consagrnr 11 Jiberdnr.l_e plenn da im· 
cez tem toda a npplicação ao estado dn magistrn- prensa como existe entre nós o tolerar os :lbllSos, 
tura no Imperio. Niio está só nn dependeneia do ·que .. lhe são inhercntcs; ou ha de .cohjbir os 
governo para melhorar do condição ; . vive tam- abtJSOs, c .nesle caso, quaesquer que seJam as 
bem sob a influencia dos amigos· do governo e combiilaçües da lei, com os abusos tnmbem desap
dos amigos dos amigos do governo. ·E' indis- parecerá o regímen da imprensa livre. 
(Jemavel pois collocar a magistratura inteira- Declaro ao nobre seundor que··preOro o pri· 
mente fórn da acção do governo e o.. meio mais . meiro- systema (apoiados). 
se~ruro, mais eficaz, é cntrcg:~r a promoÇ~io á rn- Sr. Jlrcsidcnte, sou completamente insuspeito 
talidmle, ac. principio da antigrtidade. Qualquer nutrindo c enunciando uma semelhante convie; 
llutra combinação não rcsolve.a quest:io ; deslo- çiio. Nestes nllimos tcmr,o;; nenhum brazileiro 
ca simplesmente a difDculdade. · tem sido mais que eu vir.tima de injur;as, de 

~1rece-mc ta!nbçm f{Ue o ~obro .senador pro- calurnnias, do convicios o-insultos d~ todo o ge
fer-! pura 11 prtmetrn mvosttdura o concurso. nero de umn cert:1 imprensa que substit ·e o ln-

Este nssumpto, como sabe o nobre senndor, lontu dn discussão pela perversidade da maledi· 
tem sido'estudado pelos JlOVos cultos, e ultima- cencla. Fallo, portanto, com toda a impar.cíali
mente cm França foi obJecto de longas e pro- dade,quando advogo a eaa.qa da liberdade da im· 
fundas meditações. Os- homens m11is compe- pren"a e me opponho 11 todo o systema de resine· 
tentes no assumpto chegaram a conclusões que .. ções, que tJódem ser dictadas por um pensa
se resumem nc~ta sabstancin: o concurso apenas miJnto nobre, mas que teriam o elTeíto notado. 
passn do governo para ns commísslíes examinn- Este era. senhores; o pensamento de um dos 
dorns a faculdade de commetler nbusos. Como homens de Estado mnis eminentes do Brazll, o 
se hão de organizar as com missões ? Elias ser:io Sr. Euzebio de Queiroz (apoiados). Elle o pro-
composfas de. membros tirados dos tribunaes. feriu na tribuna destn cnsa. • 
Temeis boJe os influxos da politica nas nomea- ·A interven9iio do jurv em materin civil, pro
c;ões de jut:r.cs? Pois bem: si ns nome!lllões 0- messa da constituição, J difficil de se reahzar. 
carem sujeillls ás aprecinções de commiss~es dos A dislfncçiio entre o rnclo e o direito nas ques
tribanaes, o influxo da politica não cessnr:í de tões criminaes é facil. Nn jurisprudcmcia crimi
actuar, mas a esse inUaxo devin unir-se outro, nnl os tactos siio recebidos como se passnram. 
talvez mais oclivo e menos nobre, o do nepo· Não é permittido sujeitai-os 11 anulyses e inter· 
li81fi/J. · pretações subtis. Si taes quncs occorreram, não 

Ainda mais: o governo tem uma rcsponsabili- entram na letrn da lei, deixam de ser crimes. 
dado directa e grave diante do parlamento, mas A questão de racto, pois, separa-se naturalmente 
ns commissões são entidades anonymas, sem da de direito. Nos assumptos, porém, do di
responsabilidade cbra e definida. Responsnbili- reito civil o do commercial, pela razão inversa, 
dado de muitos, responsabilidade de ninguem : 6 sempre difficil distinguir o . racto do direito. 
é'nm aforismo conhecido de direito. administra- A intelligencia do facto para se lhe razer appli-
tivo. cação dus princípios do direito, suppõe conheci· 

o Sn. SILVEIM DA l\loTTA :-E' verdade. meutos de que absol~tam~nte . ca~ec~m os. ho-
. · ·. · .. . mens estranhos á sctencm do dtretro. Ainda 9 Sn. liiXIS'l'llO DA JUSTIÇA :-Não, me parece, mnis : as regras relativ:~s ás provas, li le!r3lidnde 

~o as, acert."ldo nem de. bo~ conselb!> ~doplllr-se. o e valar deflas constituem por si só obJecto de 
systemn dos co~eursos. Pu~e-se. eXJg1r Ulll!l ser1e umn sciencu1 vasta e complicada. 
de condições ngorosas de tdonetdad~ e de•;Xar no Em pTeseoça destns r.'lzões, tenho para · mim 
governo a. rac:uldadc ~ _ rnzer a m_vesttdura. que a adopção do jary no cível e commercial é 
Estáp gov;ernD e~ condtçues de aprectar melhor impraticavcl, encontra impossibilidnde nn pro
esta 1done1dadc. St é _corto que os concurso~ pó· pria natureza das cousas. 
dem servir. como meto de provn da capac1dade . 
iotellcctual e profissional dos candidatos, é róra O Sn. ll&~DES DE AL:UEIDA.:-Eu er01o qn~ a 
de davidn . que • nada adiantom, nem p1ídem democracia moderna deve sustentar a doatrma 
adiantar, qannto ú moralidade, áhonradez e pu- contraria. 
reza de costumes, requisitos imprescindíveis. O Sn. ;ur:;rsmo D.\ JUSTIÇA :-A questão não é 

O sa·. VIEIRA D.\. SILVA. ·dá um aparte. de democracia modernn! ne'Jl de democracin au-
. . · ti"a · é puramente de sc1ene111. 

O SR. :utNISTno D.\. JUSTIÇA. : - O nobre senador "o •8 , 1 . • A . v E tá 
lamentou que c a não houvesse aindn olTerecido n · .a L"'DE:s DE. LM~IDA .- .• li:. es en-
ao (ll!rl:om~nto um projectu de r!'forma da lei ganado a este respeito, nao é log1co. _ 
actlllll de un_Prensa, e outro organizando o jury · O Sn. lltXISTRO DA JUSTIÇA:-Devo a}nda uma 
cm mataria cJviJ. · res110sto ao nobre senador pelo Parao:a, o outra 

Sr. prcsi!f.ente! direi que ~ão apresento, nem ao nobre senador pela Bahia. . . . 
apresentarei pro~ectos d6 let acerca dos assum- . O honr-o.~do senador ;:elo Parann, lendo o nvtstí 
I> tos a que nllndtu o nobre senador. de 6 de Outubro de 1878, expedido aô presidente 

QÚanto á liberdadedn imprensa, pondero que o das Alngüas, encontrou uma phrase que lhe pa· • 
assumpto ti de extremn delicadeza. A experiencia receu uma heresia. O governo recommen~ava a 
dos outros povos demonstr:l que as disposições repressiio de certos abusos, procedendo ass1m no 
de lei tendentes a corrigir os lamentnvois abusos, exercício da suprema inspecção que lhe compete 
a .que dá Jogar a liberd:ldo da imprensa, vão $O!Jre 11 obsernmcin d:~s leis. . 
sempre além dos intuitos du legislador, isto é, O nobre senador nega :1.0 poder çxecuttv<;~ a 
em vez de cohibir tão sómcnte os :~busos, suppri· suprema inspcc~:.ão sobr.e a observnncJil das lets. 
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Certo, ó pr.ra 11dmir.1r como o nobre senador, 
lii'l vcrs:~do no nosso direito constitncionar o no 
adminislrntivo, at·oim3sso acJUCila phrose do aviso 
do inconstitucional. · 

· O Su. :lll~ISTno D.\ JCSTiçA:;...Entiío díg3•m(· 
o nobre scnndor: CJUal o p:~pcl dos ngentcs do
ministcrio publico junto dos tríbunncs '! Si os 
lribunaes desrcspeil:lrem leis expressos, si os 
agentes do minrsterio pulilico o communicarcru 
ao g-overno, ha de o governo pcrmnneqer in:tctivo
e silencioso'! .Niio é um;t altribui,lio cxpt•cssn do 
poder exccuth·o a de mand:~r 'responsabílizur 
os magistrados que delitiquem no exercido de 
suas attribnirões? Os nobres senadores·ncg:~m 
a e'l"idencia.- • '~ 

· Scnhore:>, !Jasla estudar a nalut·ezo do poder 
cxecuti\•o, para vct· que esse pndcr, prescindin
do-sr. d:1s snag allribui~·õcs )Jofilica~, tem por 
ol;e,•tt~ J•rindpal executar c ra1.cr executar as 
lets. No clcscmtJCnho de attribuitJio tiio vnsta, 
ellc exerce umn- inspecrlio JWrmanente, niio só 
sobre os seus subot·dmnilos, como nindn sobre ·os. 
proprios membros do poder judicini'io. · ·. 0 Sn. D.umos BAnnETo: -Logo uiio é mais· v 

Pergunl:lt·ei ao nobre senador : Q fliiC sli? os appartllto... . · 
agentes do mini:;tcrio publico ? São vcr11:1detros 
as::entcs ministerioes junto dos tribunacs judicia
rios. Um dos seus dol'et·es é rcctucrcr a execu
ção du lei ; c si os juizes, os ll'lbunnes as vio-
13m ou dei:tnm de ,cumpri•·, n elles incuml!e 
re)ll'esentat• 30 governo para lfUe tome as pron
dencinSfJUe ao caso couberem. 

Nf':gar, senhores, 3o poder executivo a suprema 
inspcc~:iio pelo CJUC re~peita :í c-.ecuriio c o!,scr
v:mcia das leis, é negnr a evidencin, é negar a 
propria cxi~.teneía desse poder. 

1{o systema do honrado senador .pelo Paraná, 
:1 que podcr1Jertcncc n ~ n prema i nspccdio, tlllan to 
;í ohscn·:mcía das leis? Qucrct'iÍ S. Ex. d:tl·aao 
parl:tmento '! 

o parlamento não a pódl'! cxet·ccr. O p:~rla
men to tem o direito de ct·itira, tr.rn o direito de 
lisc.1lis.1çiio, tem o direito de dcuunci:u· todn :t 
inc:tccu~ão de lei, c todos c CJUac:;clucr allu~os, 
tem ·o thl'cito de pedir· 3 rcsponsabilid:~cle dos 
!un,:cionnrios. que faltam aos seus dc\'Cres; tem 
finalmente o direito de tom:1r as prOI'illcnl'ias 
lcgisl.nti\';ts CJUC forem nece~s:trins, ruas o direito 
tle critica, o direito de ll~calisnçiio não é o direito 
de inspecção : a inspecção é de ~u:J n:~tureza uma 
fuucçno executiva, é permanente, niio pódc ces
s:~r um s1í dia. Em totln a p3rlc do mundo, onde 
ha parlamentos, runccionmn cllcs npcnn;; du
rante um terço do anno. Na ausencia do p.nrlo
mcnto, niío hn neces~idadc de se observat·cm 3s 
leis c, portanto, de exercer-se 3 inspccrão,quanlo 
li observ:mcia dns mesmas leis ? • 

Sem du,·ida o parlamento tlscalisa todo o 
corpo da ndministrnçJo do Estndo, exerce o .di· 
re!to d:1 mais larga. criticn dos ncgocios pu
bhcos. 

O Sn. SJLVt:wA D.\ llfoTT.\. :- Eutiío s1> tem· o 
direito de ('rilicar? 

O Su. llllSISTno D.\ JVS':'IIJ.\ :- Tem o direito 
lia critica, tem o direito ele yolar as lei:;, tem 
o direito de negar no ministcrio os meios do 
governo, si entender CJUC o ministcrio viola :• 
constitui~iio, as leis e compromollc os gr3nl.lo~ 
interesses do Estado; tem linnlmentc :i su:a di:i· 
po:;i~iio os meios mais poderosos para fazer c••m 
que .n administraçiio proced:t semJlro de lmrmonill 

• com o direito vigente. 

0 Sn • .l[E:'\DF.s DE AUIEJD.\:-De maneira f{Ue 
o J;odcr executivo ti o 1lscnl do poclerjudiciarJo I 

o Sn. SIL\'J::tn.\ o.\ ?;J(JTT.\:-E de tullo; é o 
.<tljtl"OIIIO, •• 

O Sn. au.srs.fno liA JUiTJÇ,\: -Devo, como disse, 
uma resposta 30 nobre senador pcl:1 B:1hia. Quando 
cm outra sessão tive n honra de responder 3 
S. Ex., por olvido deixei de tomnr em conside
r3çiio um to pico de seu discurso. Cumpro· mi.' 
reparar 11 ralta, de que lho peço escusa. Nesse 
topico fez o nobre seturdor allu5lio a uma pbrase 
por mim proferida na c3mar:t dos àcput.1dos. 
l'arecou-me, confesso-o, 11ue o nobre sen~dor, 
sujcit.1ndo essa phr~sc a uma interpret.1~iio cruel .. 
ccdi3 talvez ao di:Sf!jo maligno de indisJlor 3 nobre 
maioria do ~enado com o ministro ila justiça. 

Pedirei licen~a pnra dizer ao nobre senador· 
CJUe sua obr:1 seria perversa si S. E:t. conhccess•· 
a minha intenção. A minhn intent;iio nesta cas:1 
tem sido 3 de niío poupar esforços flar3 con
quistar :ts boa:; gra!:aS da ltonrad:J m:~Ioria. 

Senhores, o partido conservador é n:~s fórm3s 
livres de governo um partido tlio legitimo como 
é o liberal. Siio duns escolas com idéas, com 
indolcs, com tentlcncias, eom processos diversos; 
m3s mnbns estas escolas siio dtgn:•s, s5o respeit3-
\'ei::, porque ambas querem o bem da patria, 
cada uma segundo o seu modo de concebei-o 
segundo os seus intuitos. 

Os homens que servem ás idéas polilicns com
mettem desvios, erros, excessos ; mas !õra um:• 
inj ustiÇ:J, fora atú illogico, concluir dos des'l"ios, 
dos erros, dos excessos dos homens para 3 con · 
demnat;iío dos pnrlidos, (Jf11ito btm.) 

Dir-vos-hei, senhores, como comprchendo Oi' 
dons partidos pelos seus caracteres domiiwntes, 
mns n:io cxcl usivos. 

O partido conservador deposit3 toda a sua fé 
na m:~rcha dos acontecimentos, nos principio,; 
internos CJUe determinam o movimento d:1 so
ciedade , mas n~o conti3 n:~s concepções da 
razão humana, não acrcrlita nas transformações 
que a liberdade, guiada pela intelligcncía~ póile 
OJlerar nns inslitui':ões. 
· O p~trlido liber:~l, ao contrario, llensaiJUC qu31-
quer CfUO sej3 a cncrgi:~ da Corra organtcn, 3 cujo
impulso a socicdndc caminl;n,' cst:i na alçada da 
intelligencia e da liberdade .human3 modificar. 
trnnsform~r c dirigir, por nteio de combinações 
sábi3s, convenientes, atndn profundas, a mesma 
sociedade, c de aproximnl-a, dest'arte, 3:> ideal 
da razão. 

Em poucas· palan-:~s: o partido conservador 
representn os direitos da lrailir;;iio, os direitos da 
l1ístorin, c o partido libeJ'lll r<'pre~cnta os direitos 
dn pllilosopbi:~, d3 r.nz5o e <la liberdade humanas • 
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ANNEXO. 

A luta entre um c outro .{larlido é a consc~ 
gncncia ·natural da anlinom1a. de suas idéas; 
lutemos, pois, senhores, e lutemos com a ener-

.. gia, com o calor das grandes conviCI'Jíes, porque 
para cada um de nós- o partido é a patria. Mas 
nessa Iutat que é a luta pelo governo, o maior 
emprego uas faculdades humanas, como dizla 

· Gnfzot, substituamos o ,odio pela justiça, a colera 
pela pncicneia, a intoler:mcia pela equidade, 

.;...., .. 

porque o odiG, a colera .e a intolcraneia nada 
ainda fizera~ de grande, de .. solido e·de ,per-
duravel. (Mu1to bnn.) '"•, . , : • -: , 

Tenho conclui do. (Muito bem.) '· 
. . 

O Sn. Cnuz MACHADO:- Ahi tem razão, Dias 
não aceito :a apreciação que rez 'dos dons pa!·· 
tldos. · 

• 
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