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o presente volume contém urna noticia histOl'ica dus instituições

e dos serviços que ora constituem o Ministerio da Justiça e Negocios

Interiores da Republica ou delle são por qualquer fôrma dependentes.

AInda que elaborado ele maneira succintu, este trabalho ba ele

contl'ibuir efOcazmente para o conhec.imento mais ext;lcto dos divel's s

ramos da administração pu! lica de que elle se occupa.

Quundo qualquer instituição existe e funcciona por longos an nos,

é indispensavel que a sua vida unterior seja examinada e re\"isla

ao menos a traços largos, por aquelles que a elirig m no present,

afim de que, inl'ormados do que ella foi e tem sido, fiquem habili

tados a melhor cuidar do que Q mesma (lossa ou eleva s r c m acerto

e maior vantagem.

a ordem governamental, com, em geral, nus diversas insti

tui ões da ordem social, não lJasta alterar, innoIJar, supp1'imir ou

substituir as leis, normas e praticas, porventura existentes, no in

tuito de dar aos', serviços feição nova ou de emprestar-lhe outr

pensamento que subjectivam nte se nos afigura preferivel. Para que

a innovação ou a reforma de qualquer erviço seja ele rea I provei to, II

dê resultados beneficos, é condição prlmordi.al que ~lli(1'.lrop(iu'·9:qí>f·.·:
.• , () I (' ~) t; \·1' , li] " '~~ I

rcç.a r,omo II satisfação ele uma necessidu,C1e "vér:lricaaa" 'e'm vista Ciõ 'e . :

tempo e das circumstancias, - e que na~ '~ll'a~("m't!:lpbsi~õe'S; A·fi(J''''séd''·'' ,1 r
c.;ontexto, se attenda, com todo o criterio e ·saber lechnico, C"p;;'~"a"o""" ~.

traclição, para as resistencias do datu qu0i.~e., ·mé.!:.i~..9.p~Jgg.Q:JQ;.~.. ,,,,;j..1
a solução possilJel que os meios moraes, intellectllaes e materiaes do

momento comportem, segundo os fins almejados. E, a despeHo do que

pretendam os theoristas puros, jómais se poderá conseguir tal clrsi-



cleJ'atum sem recorrer a factos e dado. da experiencie, que só o

passado 'é capaz de fornecer.

Outro não fui o intento do tn:llnlho que ora é dado á publici

dade.

Embora pouco desenvolvido em algumas de suas parles compo

nentes, ainda assim, - tomando pRra ponto de partida as breves

indicações que ahi se encontram, nuo será c1ifficil clwgar ao conhe

cimento completo da historia do serviço ou da instituição que se

procure estudar.

Novembro de 1897.
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SEORETARIA DE ESTADO

Indicaremos em breve noticia a legislação regulam -ntar COrl er
nente a sta repartição ministerial, desde sua cr ação até ao pre
sente, mencionando as reformas por que tem I assado, os nomes dos
respectivos ministros, os dos direclores gera s e o numero e e cal goria
elos demais empregados.

Antes de encetar a tarefD, c nvém l'ecordar qual ra o Governo
do Brazil lesde que a Côrte porlugueza yeio nelle estabelec r sua séde:

Por Decret de 11 de março de 1808 foi organisado primeiro
Gabinete ministerisl, constItuido de lI' s pa tas, a saber: do hêino,
da Marinha e ltramar, e da Gu rra e EstrDngeil'o .

I esse Gabin te exerceram o cargo de MinisLl'O d Reino D. F 1'
nando J sé de Portugal, mais tarde Conde e Mal'qnez de Aguiar,
Conde da Barca (Antonio de Araujo de Azevedo) c Thomaz Antonio de
Villanova Portugal. Dirigiram ne sa época a Secr'etariD den minada
entilo de Estado dos Negocios do 8J'azil, Militilo José Alvures da ilva, na.
qualidade de officialmnior, nomeado por DecreL de 5 de maio de 180 ;
e na de official ol'dInurio J ,é Joaquim Csrn il'O de campo, que 11 14 de
outubro de 1812 p ~s u a oEficiaI maior, cujo exercicio d ixou a 23 de
abril de 1821) em que foi exonerado a pedido; JlU le ofDcial maior
graduado Romão José Pedroso nomeado em 6 de fever i['o de 181 ,
I assando a effectivo em 1825 e fiervindo atê 9 de fevereiro de 18' 8,
quando foi ap sentado, tendo sido naquelle anno nomeado official
maior graduado Franéisco Gomes da Silva.

Em 26 de feyereiro de 1821, organisado o segundo Gabinete, cha
mado con titucional oe upon ne11e o cargo de ifinistro e ecreturio
de Estad elo ReIno Unido o Vice-Almiraule Igna 'io da Costa QuiutellA,
sendo substituido em 22 de abril de 1821 pelo Gabill te que teye de
servir c mo Principe Regente D. Pedro de lcantara, no qual OCCllpa
ram a pasta já então do Reino e Estl'angeLros os Conde dos Arc s
(D. Marcos de Noronha e Brito), Dr. PedI' Alvares Diniz e Francisco
José Vieira.

A 18 de agosto de '1821 foi expedido pelas Cortes erae o Decreto
que legulou provisoriamente a distribuiçJo de incllmbencias que ficu
vam pertencend ás ecretarias ele Estado dos egoclos do Reino e da
JustIça, e é assim concebido:

« Decreto sobre fi di tribuição de incumbencias jue ncam perten~

« cendo ás Secretarias de Estado dos 'egoci s do Reino e da J lstiça.
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cc As Côrtes Geraes, Exlraordinarias e ConstituIntes da Nação Por
c( tugueza, considerando a necessidade de facilitar o expediente dos
c( multiplicados negocias que actualmente pesam sobre a Secretaria
c( de Estado dos Negocias do Reino: Decretam provIsoriamente o se
cc guime:

c( 1.0 Todos os negocias e dependencias que presentemente correm
c( pela Secretaria de Estado dos Negocias do Reino ficam interinamente
« distribuidos por duas secretarias de Estado, uma denominada dos
« Negocias do ReIno e outra dos f egocios da Justiça.

« 2.° Ficam pertencendo á Secretaria de Estado dos Negocias do
« Reino todos os objectos de agrIcultura, industrIa e artes, estradas,
« canaes, minas, commercIo e navegação interior, estabelecimentos
c( pios, instrucção publica, escolas, collegios, universidades, academias,
c( e maIs corporações de sciencias e bellas-artes, todos os melhora
c( mentos do interIor, e quanto é relativo á estatistica e economia
cc politica.

c( 30 Serão igualmente expedidos pela Secretaria mencIonada no
cc artigo antecedente todas as graças e mercês de titulo de grandeza,
cc ordens, decorações, empregos honorificas, incluIndo os da casa real,
cc nomeações de officios, ou cargos e todas as resoluções em assumptos
c( da cerimonia e etiqu,eta.

« 4° Compete a esta mesma SecretarIa promulgar todas as leis, de
cc cretos e mais ordens sobre objectos da sua repartição, communicados
cc ás estações competentes e fiscalisar a sua exacta execução.

çc 5,° Ficam pertencendo á Secretaria de Estado dos Negocias da
c( Justiça todos, os objectos de justiça civil e cr~minal, tod s os negocias
cc ecclesiasticos, a expediçã.o das nomeações de todos os lOgares de ma
cc gistratura, officios e empregos pertentenles a esta repartição, a ins
c( pecção das prisões e quanto é relativo á segurança publica.

c( 60 Compete á ecretaria de Estad d s egocios da Justiça a pro
c( muJgaçào de todas as leis, decretos, resoluções e mais ordens sobre os
c( assumptos da sua repartição, e sua communicação às estações com
c( petentes, e a fiscalisação de sua fielobsenancia.

« 70 O pr~sente Decreto em nada altero. o. expedição dos negocias e
c( dependencLUs que actualmente pertencem ou correm pelas outras Se
c( cretarias de Estado, ou p r quaesquer outras repartições.

c( Paço das Côrtes em 18 de Agosto de 1821.- José Antonio de
Faria Carr:;alho, Presidente.- Antonio Ribeiro ela Costa, Deputado Se
cretario.-João Uerand7'ino de Sou:;a Queiroga, Deputado Secretario,
Está, conforme.- João Ca7'nci7'o ele Campos.»)

Tres dias depois deste decreLo foi expedida 1do. ôrte Portugneza
fi Carta de Lei de 23 d agosto, a ignada por El-l{ei e referendada por
Ft;'ancisc Duarte Coelho, determinand que se di tribuisserri por dnas
Secretarias os negocias q~e corrIam no Reino Unido d Brazil pela dos
Negocias do Reino, cOllsenamlo uma esta mesma denominação, e a
outra a dos Negocias da Justiça. Esta Lei distribui!) os serviços do
mesmo modo estipulado pel citado Decreto das Côrtes Geraes.

emelhante determina.ão, porém, só teve definitiva execução em
3 eLe j,l)1ho de 1822, em que foram ex.eedIdos os Decretos nom,eando Mi
nistro da Jnsttça o Desembal'ga lar Caetano Pinto de Miranda Monte
negro e creando a respectlva . eCI'etaria, á qual deu os mesmos serviços
mencionados no Decreto provisoL'Io e na Carta de LeI I e 23 de agosto
c1,e 1821; e deIxou a cargo da dos Negocias d Reino os que lhe pe a

tenc.if).Çl UI;\- conrormidad;e da citaclp. I,.ei. .J;!:m CJ,ua,lquer destes achas nada
se dIsse sobre o competente pessoal administratJivó e seus vencimentos.
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Nesta occasião governava o Ministel'io de 16 de janeiro de 1822, que
tinhA por Ministro do Reino ~ Estrangeiro o Dr. José Bonifacio de
Andrada e Silva, havendo deixado fi pa, ta da Fazenda para occllpar a
da Justiça, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que foi ubstUuido
naquella pasta por Martim Francisco Ribeiro de Andra.de.

A' este Ministerio succedeu o de 28 de outubro de 1822, primeiro
que se organizou depois da Independencia e da ac lamllção do Im
perador, em 12 deste mez, e no qualoccuparam a pasta do Imperio e
Estrangeiros o Barão de ,anto Amaro e a ela Justiça oDes mbargador
Sebastião Luiz Tinoco da Uva.

O referido Decreto de 3 ele julho de 1822, que creou a Secretaria da
Justiça, deixou, tambem 'como os outros, de estaI ele er o respectivo
pessoal administrativo. Tanto esta Secretaria como a do Imperio ne
nhuma transformação soffreram no I ngo periodo de 20 anpos, de
corridos daquella data a 1842, e sómente neste ann c lmo adiante se
menciona, foi ella reorganisada, bavendo neste lapso de tempo 29 Mi
nisterios, nos quaes exerceram a pasta do Imperio;

ODr. José Bonifacio de Andrade e Silva;
José Joaquim Carneiro de Campos, depois Marquez de Caravellas -

tres vezes;
Francisco Villela Barbosa;
Pedro de Araujo Uma - duas vezes;
João everiano Maciel da Costa;
Estevão Ribeiro de Resende;
Visconde de Barbacena (Felisberto Caldeira Bl'imt Pontes)

duas vezes:
Barão de Lages (João Vieira de Carvalho) - duas vezes'
Visconde de S. Leopoldo (.José Feliciano F rnandes Pinheiro) tres

vezes;
José Cleménte Pereira;
Mio'uel Calmon du Pin e Almeida;
Visconde de Al'cantàra (João Ignacio da Cunha) - duas vezes;
José Antonio da Silva Maia;
Visconde de Goyanna (Bernardo José da Gama) - tre vezes;
Marquez de Inhambllpe (Antonio Luiz Pereira da Cunha);
Manoel José de Souza França;
José Uno Coutinbo - duas vezes;
Diogo Antonio Feijó;
Antonio Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti de Albuquerque;
Nlcolád Péreira de Campos Vergueiro .
Aureliano de Souza Oliveira Coutinho;
Antonio Pinto Chichorro da Gama;
Manoel do Nascimento Castro e Silva;
Joaquim Vieira da Silva e Souza'
Antonio Paulino Limpo de Abreu. - tres vezes;
José Ignacio Borges;
Gustavo Adolpho de Aguilar Pantoja ;
Manoel da Fonseca Uma e Silva;
Manoel Alves Branco;
Bernardo Pereira de Vasconcellos. - duas vezes;
Francisco de Paula Almeida Albuquerque;
Manoel Antonio Gaivão;
Francisco Ramiro de As is Coelho;
Caetano Maria Lopes Gama;
Joaquim José Rodrigues Torres. - dUas vezes;
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e ilva;
Candido José de Araujo Vianna.
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Nesse mesmo periodo exerceram o cargo de offi,cial-maio~ da Se,cre
taria do Imperio, José Pedro Fernandes, conselheIro AntonIo Jose de
Paiva Guedes de Andrade e Joaquim José Lopes, até 1847, desta data
José de Paiva r-,/Iagalhães Calvet, até 1853 e d ahi em deante, até 1878
o bacharel Fausto Augusto de Aguiar.

A pasta da Justiça foi no mesmo periodo occupada por:
Sebastião Luiz Tinoco da Silva - tres vezes;
Caetano Pinto de Miranda Montenegro - duas vezes'
Clemente Ferreira França (depois marquez de Nazareth)-tres vezes;
Visconde e marquez de Caravellas - duas vezes;
Visconde de S. Leopoldo;
Conde de Valença (Estevão Ribeiro de Hezende);
Lucio Soares Teixeira de Gouvêa - tr.es vezes;
José Clemente Pereira;
José Bernardino Baptista Pereira; ,
Visconde de Alcantara (João Ignacio da Cunha) - tres vezes;
ManoeI José de Souza França - duas vezes ;
Diogo Antonio Feijó - duas vezes;
Manoel da Fonseca Lima e Silva;
Pedro de Araujo Lima;
Honorio IIermeto Carneiro Leilo ;
Candido José 'de Araujo Vianna;
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho;
Manoel Alves Branco;
Antonio Paulino Limpo de Abreu - ires vezes;
Gustavo Adolpho de Aguilar Pantoja - duas vezes ;
Francisco Gê Acayaba de 'Montesuma ;

, Bernardo Pereira de Vasconcellos;
,Francisco de Paula Almeida e Albuquerque;
Francisco Hamiro de Assis Coelho;
José Antonio da Silva Maia'
Paulino José oares de Souza - (depois visconde de Uruguay) 

duas vezes.
Em 1842, conforme ficou dito, usando o Governo da autorisação

concedida n art. 39 da Lei n. 243 de 3D de novembro de 1841, deu por
Decreto n. 178 A de 3D de maio de 1842 nova organisação á Secretaria
da Justiça, dividindo os serviços em tres secções que tratavam:

A 10 de ludo quanto era relativo ú negocios ecclesiasticos e á expe
dição de todos os despachos ele magistratura;

A 20 de toda a contabilidade da Secretaria e da organisação do orça
mentá, do expediente concernente á Guarda acional e ao Corpo Muni
cipal Permanente;

A 3a do registro da Chancel1aria e expedição dos decretos do Poder
Moderador, de tudo quanto dissesse respeito á segurança e tranquilli
dade publica em todo o Imperio, e da organisação dos mappôs esta
tisticos de que trata o art. 18~ do regulamento n. 120 de 31 de janeiro
de i842, acerca do estado da administração da justiça criminal no
Imperio.

O pessoal administrativo compunha-se então de 21 empregados,
sendo:

1 ofticial-maior que era João Carneiro de Campos, havendo tambem
tres officiaes-maiores graduados:

Thomaz José Tinoco de Almeida'
José Tlburcio Carneiro de Campos'
Antonio Alvares de Miranda Varejão;
G offieiEtes; ,
1 olJick: I t1 rei tiü ln ;



6 amanuenses, dos qUlles um fljudante do archivista;
i porteiro:
2 ajudAntes do porteiro;
4 correios.
Em 1850 el'a official-maior Josino do Nuscimellto Silva, continuando

a servir de officiaes-maiores graduados somente os dous, J sé Tiburcio
Carneiro de Campos e Antoni Alvares d iiranda Vorejã.o.

Ulteriormente, pelo Decreto u. 2350 de 5 de fevereiro de 1859 e em
virtude da autorisaciio contida no Decreto legislativo:::. 781 de 10 de
setembro de 18')4 re1'ormou o Governo a Secretaria da Justiça, dando-lhe
uma secção central dirigida por um director geral, tendo tambem a seu
cargo· a Chancellaria-m6r do Imperio, e mais cinco secções denomi
nadas:

1a secção de justiça e e te tistica ;
2a seccão de negocios e beneficias ecclesiasticos ;
3a secção ele policia, prisões e força publica. ;
4a secção do orçamento;
5" secc&o do o.rchivo,
Outrosim r formou pelo de n. 236 de 5 de março do mesmo anno o.

lo Imperio, dividindo-a em nove secçõ 3, Eend llma contraI dirigido.
iml11edi~tamenLe por um se 'retario g mi e oito assim designadas:

ia Secçilo dos llegocios da Casa Imperial, de mercês e de alguns ne-
g cios da adminisLraçi10 gel'al;

2a Secção elos negocio.::> la administr6ção geral'
3" Secção da Instrucção publica. e sciencins, lettras e bellas arLes;
4" Sec,ão de saúde publica, dos estabelecimentos de beneficiencia e

le s corras publicos ;
5u Secção de agricultura, c mm reio o industria;
6a Secção das obras publicas do. c rr ias e d navegação;
7a Secç.:ão de conLalJilidacle;
8a ecção do archivo.
C m estas reformas o pe s aI administrativo possou a ser ele 59 em

pregad s no. ecretnria da Justiça a sabor:
1 Direct.Ol' Geral, Iue conlinuou a s r o Bacharel Josino do Nasci

mento Sil\'a.
2 C nsultorc : S"narlor JO.~é Igna io ,'ii veira do MoLLa e Dl'. Jo é

Mnrtiniül10 ele .\.lcllcar·
5 Dir'ccLores ele sccçi1o;

12 Primeiros officiües;
8 Segundos officiaes;

10 Aman ucnses ;
iO Pro Licantes .
i Porteiro;
2 Ajudantes do pOl'tetro .
2 Continuos;
6 C rreios;

Na do Imp",rio de 54 empregados, scndo ;
1 ecretorio Geral, que era o 13acharel Fau to Augusto de Aguiar;
8 Primeiros officiacs ('heles d 8 ceão;
4 Primeiros officiaes ; •

16 S gundos offjciaes ;
9 Amanuenses,
6 Praticantes'
i Porteir ;
1 Ajudante de porLcil'
4 ConLinuos;
4 Corl' ia, ;
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No intervallo daquella para esta -reforma, isto é, de 1842 a 1859,
occuparam a pasta do Imperio:

José nlonio da Silva Maia;
José Carl s Pereira de Almeida Torres (depois Visconde de Macahé)

- duas vezes;
Joaquim Morcellin de Brito;
Manuel Alves Branco.-lres vezes;
FL'al1clsCO de PéJ.ula Souza e Mello ;
Nicoláo Pereira de Campos Verguei1'0 ;
Visconde de Monte Alegre;
José Pecll'o Dias de Carvalho;
Luiz Pedreira do Couto Ferraz (depois Barão e Visconde do Bom

Retiro); . .
Marquez de Olinela (Pedro de Araujo Lima) ;
Sergio Tcxeira de lvlacedo
Angelo Muniz da Silva Ferraz,- duas vezes;
João de Almeida Pereira FUho,- duas vezes;
No mesmo periodo exerceram a da justiça:
Honorio Hermeto Carneiro Leão (depois Marquez de Ptranú);
Paulino José Soares ele oma (depois Vise nde de Uruguay);
Manoel Alves Branco;
Manoel Antonio GaIvão;
José Carlos Pereira elo Almeida Torres;
Antonio Paulino Limpo de Abreu;
Joaquim Marcellino de Brito;
José Joaquim Fetnandes Torres;
Caetano Maria Lopes Gama (depois Visconde de Maranguape).

duas vezes;
icol<1o Pereira ele Campos Vergueiro ;

Saturnino ele Souza e Oliveira;
José Antonio Pimenta Bueno ;
Antonio Manoel de Campos Mello;
Euzebio ele Queiroz Coutinho Mattoso da Camara;
José Illet'onso de Souza Ramos;
Luiz Antonio Barboza ;
José Thomaz Nabuco ele Araujo;
Francisco Diogo Pereira ele Vasconcellos;
Barão de Muritiba ( Manoel Vieira Tosta);
João Lusto a ela Cunha Parunaguà.
Em consequencia elo Decreto Legislativo n. 1067 de 28 de julh.o

ele 1860, que creou a ecretaria da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas e á vista da autorisação neUe c ntida, [oram novamente'
alterados os regulamentos das ecretarias do Imperio e ela Justiça, no
intuito de dar distribuiçuo mais consentanea aos serviços que ficaram a
seu cargo.

Assim foi que o Decreto n. 2749 de 16 de fevereiro de 1861 reformou
a do Imperio e reduziu o numero de empregados a 47 classiflcados deste
modo:

1 Consultor, que foi o senador José Ignacio Silveira da Motta;
1 DirecLor geral, que continuou a ser bé\charel Fausto Augusto ele

Aguiar .
7 Chefes de secção·
6 Primeiros officiaes ;
8 Segunelos officiaes ;
7 Amanuenses;
7 Praticantes'
t porteiro·
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1 Ajudante de porteiro;
3 Continuas;
4 C6rreios,
Dividiu-a em oito secções, a saber:
1. a ecção central;
2. a Secção dos negocios da Càrte, casa imperial, mercês e natura-

lisações'
3. a ecção dos negocios da admini tração geral'
4, iI ecção de instruçúo publica, de scieocias leLtras e belll1s ar~es ;
5. a Secção de saúde publica, d s estabelecimentos de beneficenclU e

de soccorros publicas;
6. a Secção d s negocias e beneficios ecclesiasticos .
7. a Secção de", ntabilidade;
8, a Secção do archivo.
O Decr to n. 2750 de 16 do dito mez reformou a da Justiça alte

rando o de n. 2350 de 5 de fevereiro ele 1 59·e reduzindo o numer dos
empregados a 48 e as secções a quatro, a saber:

Quanto aos empregados:
i Director geral, ainda o conselheiro Jozino elo ascimento ilva;
1 Consultor, ainda o bacharel José Martinian de Alencar;
3 Directores de secção;

10 Primeiros officiaes ;
6 Seglmdos officiaes .
8 Amanuenses;
8 Prati antes;
i Porteiro;
2 Ajudantes;
2 Continuos;
6 Correios;
Quanto ás secções:
A ia ou Central, sob a direcção immediata do Director geral, a

qual, além dos negocios que lhe foram encarregados pelo citado D cretc?,
menos o Montepio dos Servidores do Estado, compreh nel ria a orgal1l
sação dos mappas semanaes e o archivo.

A 2a ou ele justiça e officios de justiça, comprehendendo as mate
rias que lhe foram designadas, meno os mapI as semanaes e mensaes.

A 3a ou de poEcia e força publica, como a organisou o Decreto
referido, menos a illuminação publica, os telegraphos e o serviço de ex
tincção dos incendios,

A 4a, ou ele orçamento e contabilidade com as mesmas incum
bencias que já tinha.

No art, 40 estipulou-se, porém, que o Director Geral, com autori
sação do respectivo Ministro, poderia subdividir as ecções, conforme
os ramos de serviço que lhes estavam designados, e confiaI-os espe
cialmente a primeiros ou segundos officiaes, sempre subordinados aos
Directores das llleS1TIaS Seccões.

Posteriormente foi pelo 'Ministerio da Justiça expedião o Decret
n. 3445 ele 12 de abril de 1865, que 8PPl'OVOU l' guIamento interno
da Secretaria de Estad dos Negocios da Justiça especificando minu
ciosamente os direitos e devere dos empregados e s demais a sum
ptos a cargo da mesma Secretaria.

Era Dir ctor Gerar nessa occasião o Bacharel Tito Franco de
Almeida.

Tres annos depois, precedendo ainda autorisação c ncedida pelo
art. 36 § 30 da Lei de orçamento n. 1507 de 26 de set m] 1'0 de 1867,
o Governo reformou:

Pelo Decreto n. 4154 de 13 de abril de 1868 a ecretaria do Im-
Secretarill. 2
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perto, supprtmindo o lagar de Consultor e r duzinelo a cinco as sec
cões, endo a ln dil'igida por um Director Geml.
, Pelo de n. 4"159 ele 22 do mesmo m-z e anno a da Justlça tam
bem sUl primindo o logal' ele Consultol' e r luzindo U CjuaLl'o as
Secções, sendo a la dirigida igualmente p r um Director Geral.

O qu"'dro dos cmpreo'udos ficou c')nstituido:
Ia do 1mperio, de !tO funccionarios, a saber:

1 Dil'ector Geral, que c nLinuoLl a ser o Conse]heil'O Faust A. de
Aguiar.

4 Cl1efes de secção;
6 Pl'imeíros officiaes;
6 egundos officiaes;.
8 Amanuenses;
6 Praticantes'
1 P l'tetro;
1 Ajudante do porteiro;
3 Continuos;
4 COl'relos;
Na da Justiça, de 43 funccionartos :
1 Dil'ector Geral, ConiS lheiro André Augusto ele Padua Fleury,

que serviu até 1 77, s ndo substItuído pel Cons 1110iro Bento Luiz
de Oliveira Lisl a até 1879, quando foi nomeado José Bento da Cunha
Ftgueir'edo Junior, que o exerceu até 1886, sendo sub titllido pelo
Bacharel José Juli de Albuquerque Barros, depois Barão do Sobral
até 1891, em que foi nomeado o Bacharel Lucio de Mendonça;

:l Dil'ectores de secção'
7 Primeios officiaes'
6 Segundos ofAciues;
8 Amanuenses;
8 Praticantes'
1 Porteiro'
1 AjuelanL do podeiro;
2 C nl.inuos;
6 C rreios;
No ]1erlodo de orl'ido ele 1861 a 1868 a J asta lo 1mper';o foi

occupada pr:
Francisc de Paula de ~egT- il'OS Saya Lobato'
.Tos" Antonio Saraiva;
.los TIdefonso d8 . ouza Ramo.:> .
Zacarias de Góes e vasconcellos ;
Marquez de Olinda (Pedro de Araujo Lima) - tres vezes;
MarCjuez de Abrantes (Miguel CaIm n clu Pin o Almeida);
José Bonifacio de Andl'ade e . ilva ;
José Liüerato Bal'roso'
Jusé Joaquim Fernandes Torre ;
Paullno José Soares de S uza.
A da Justiça nesse perioclo p r:
Francisco de PauJa de Negreiros Sayilo Lobato;
Francisco José Furtado;
Vi conde de Maranguape (Caetano 'farla Lopes Gama);
Zacarias de Góes e Vasconcellos ;
José Thomaz Nabuco de Araujo'
João Lust sa da Cunha Paranaguá;
Martim Franci co Ribeiro ele Andracla ;
José J\Iartiniano de Alencar'
Joaquim Octavio Nebias;
Barão de ~Iuritiba (t\'lanoel Vieira. 1'1)5.ta).
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eis m1110S depois e com pre\'ia autorisaçüo conferida p 10 art. 20

paragl'apho unic n. 20 da L i de orçamento n. 2348 de 25 ele ago t
de 1873, o Decreto n. 5G59 de 6 de junho de 1 74 deu n \'a organi a iio
á Secl'etaria elo Imperi , diYidindo-a em tl'es dil'ectorias independentes
entre si e immediatamente sub rdinadàs ao ministro sob a designação
de la, 2n e 3n . O Iuad J do pess aI licou composto de 30 empregados
ao todo, sendo:

Na ln directoria:
1 Director, o _ nsclhciro Fa ust Augusto de Aguiar;
1 Sub-director;
3 Officiaes;
2 Amanuenses;
1 Continuo;
1 Correio;

fi 2a directoria:
1 Director, o Dr. Joa ruim Jos6 de Campos ela Costa de Medeiros e

Albuquerque'
1 SulJ-direcLor;
3 Officiues;
2 Amanuenses,
1 Continuo;
1 C rreio;
Na ::la dil'ectorja :
1 DiJ'ector O Dr. Júilo Pedl'oCorvn.lho de MOI'u s;
1 ub-dil'ector .
4, Officiaes;
2 Amanuenses;
1 Correio;
1 Continuo.

. Além destes empregados havia mais para servil'em nas tres
dlrectorjas :

1 Porteiro;
1 Ajudante ..

respcit dos directores hOLn'c o seguin te movimento:
Os tl'68 acima apontados servil'arh até 1 78 cm qne Coos lheiro

Fausto August ele Aguiar roi aposen Lado f'-;IIlJstituid(1 pel sub-d iredor
Ba har I ManoelJesuluo Fer-reit'8 no logar de director d ln directoria.

Em 1879 quando falJeceu o Dr. Cuevulllo de Moraes pas ou o Dr.
Camp s de Medeir s para director da 3a, sendo nomead director da
2a directoria o respectiv sub-cTirectol' Dr. Joaquim Pinto NeLto Machado,
os ]uaes continuaram a servil', sendo em 1 85 nomea lo director da
1[\ directoria o Bacl1ar'e] AntonIo Aug-.rsto do. Silva JunIor e em 1888,
director da 2a o sub-directol' CJnsellleil'O B.etlduino José Coelho.

No perlod de 1870 a 15 cI no'"emhr de 1889, em que findou o
regimen m nal'chico, exel'ceram o nl'go de finistro do Imperio:

João Alfredo Corrêa. de Oliveira, - duas vez '8;
Manoel Ant nio Duarte de Azevedo;
'i isconde elo Rio Bl'ê1IH':O'
José Bento da Cunha Figueiredo'
Autonio da Costa Pinto e Silva;
Carlos Leoncio de Cürvalho'
Fmncisco Maria oclré PereIra;
Aflbo 0 Celso de Assis Figueir d
Sarão II mem de MeHo .
Pedro Luiz Pereira de ,'ouza ;
Mal) uI Pint ri ouza Dantas ;
BndolllJo EpipllünIo de l':i IIZD D~lnLos;
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Pedro Leão Velloso;
Francisco Antunes Maciel;
Felippe Franco de Sá'
João Florentino Meira de yasconcellos;
Barão de Mamoré (Ambrosio Leitão da Cunha) ;
Manoel do Nascimento Machado Portella;
Bat~ão de Cotegipe .
José Fernandes da Costa Pereira Filho,
Antonio Ferreira Vianna;
Barão de I oreto (Franklin Americo de Menezes Doria).
Nesse mesmo periodo foram Ministros da Justiça:
OBarão das Tres Barras (José Ildefonso de Souza Ramos, depois

visconde de Jaguary);
Francic:::co de Paula de Negreiros SajTão Lobato;
ManoeI Antonio Duarte de Azevedo,- duas vezes .
João José de ali, eira Junqueira'
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque;
Francisco Januario da Gama Cerqueira ;
Lafayette Rodl'igues Pereira; .
Manoel Pinto de Souza Dantas;
Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas;
Manoel da Silva Mafra;
João Ferreira de Moura;
Francisco Prisco de ouza Paraíso;
Francisco Maria Sodré Pereira;
Affonso Augusto 10reira Penna ;
Joaquim Delphino Ribeiro da Luz;
Samuel Wallace Mac-Dowel;
Antonio Ferreira Vianna .
Franc)sco de Assis Rosa e Silva;
Candido Luiz Maria de Oliveira,
Jo actual regimen inaugurado a 15 de novembro de 1889, as Secre

tarias do Interior, que então tomou esta denominação e a da Justiça
I assaram pelas seguintes reformas:

Pelo Decreto n. 27 F, de 1 de dezembro de 1889, foi reformado o
quadro dos empregados da Secretaria do Int rior ; supprimidos os
logares de sub-directores, creados mais dous logares de amanuenses
e elevados os vencimentos destes a 3:000 , reduzindo-se os dos dire
ctores a 7:200 ; e aposentados, sem que pedissem, os sub-directores
existentes .

Nesta occasião foram nomeadús directores:
Da 111 DirectOlia, o bacharel Tristão de Alencar Araripe JuDior;
Da 2a, José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albu

querque'
Da 3a, José Rodrigues Barbosa.
Logo depois, o Decr to n. 216, de 22 de fevereiro de 1890, deu outra

organlSação á ecretaria do Interior, convertendo as Directorias em
ecções subordinadas a um director geral e extinguindo os logares de

directores das tres Directorias, de que tratam os arts. 6, 7 e 8 do citado
Decreto n. 5659, sendo nomeado Director geral o conselheiro Antonio
Augusto da Silva Junior, que havia sido em dezembro de 1889 aposen
tado n logar de director da 1a Directoria.

Esta organisação, p rém, permaneceu inalteravel apenas o pequeDo
espaço de menos de tres mezes, pois que, pelo Decl'eto D, 346, de 19 de
abril de 1890, foi creada a Secretaria de Estado dos Negocios da Instru
cção Publica, Correios e Telegraphos, sendo para ella transferidos:

Da do Interior, os serviços concernentes á instrucção· p.ublica, aos
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estabelecimentos de educação e ensino especial ou profissional, aos insti
tutos, academias e sociedades que se dediquem ás sciencia ,lettras e
artes; e, da Agricultura> Commercio e Obras Publicas, os dos Correio e
telegraphos.

Esse mesmo Decret determinou, outrosim, qu para a oro'anisação
da nova ecretaria concorreriam os Ministerios do Interior e ela Agri
cultura com o pessoal que pudessem dispenSar das respectivas Secre
tarias e das repartições e estabelecimentos que lhes eram subordinados.

O Decreto n. 377 A, de 5 de maio de 1 90, organis u a referida
Secretaria da Instrucção, fixando-lhe o pessoal le 32 empregados, a
saber:

1 Director geral, qu~ foi o Dr. Joaquin,l Antonio Hanvultando de
Oliveira;

3 Directores de secção;
3 Primeiros ofticiaes, sendo um protocollista e um archivista ;
9 Amanuenses;
1 Porteiro;
1 Ajudante do porteiro'
3 Continuos;
3 Correios.
Além destes empregados, hquve mais um secretario'do ministro,

que foi o Dr. Lauro Sodré. O Dr. Hanvultando, tendo sido aposentado
em 1892, no logar de director geral, foi substituido pelo DI'. Pedro
Ve11oso Rebello.

KIl consequencia do sobredito Decreto n. 34 , de 19 de abril de 1890,
que creou a dita ecretaria da Instruc ão Publica> o Governo, pelo de
n. 366, de 2 do mesmo mez, deu nova e mai COll,Sentanea distribui üo
aos serviços que permaneceram a cargo da ecretaria do Interi r, sem
comtudo ter feito alteração no numero e categoria do pessoal, tendo
apenas aposentad o director geral, Bacharel Antonio Augusto da Silva
Junior, que foi substituid pelo Bacharel Antonio Felisardo C pertino do
Amaral, um dos sub-directores aposentado em 1889, e depois r inte
grado, c mo director da 3a ecçã. .

Poster'iormente, já noregirnen constitucionall'epublicano, o Govern ,
attendenclo não só a. que, em virtude do disp stó no art. 10 da Lei n. 23,
de 30 de outubro de 1891, foram fundidos em um os Ministec.ios da
Justiça, do Interior e da Instrucção Publicfl, Correi s e Telegraphos,
mas tambem a. que o art. 4° fixou a competencia do novo Minist rio,
e o art. 50 dispoz sobre a organisação da secretaria respectiva, e usando
da autorisação contida no art. 11 da. mencionada lei, resolveu xpedir
o regulamento mmexo ao Decreto n. 1160, d 6 de dezembro de 1892,
dando á Secretaria da .Tu tiça e egocios Interiores tI' s directoria
geraes: da Justiça, do Interior e da Instruc fio Publica, . m duas
s cções cada uma, havendo ainda uma sec,ão geral de contablIidade,
toda immediatamente suJJ rdinadns ao ministro e c mos guinte
pessoal:

lJIRECTORIA DA Jl s'Í'rçA

1 Director Geral, Bel Lucio de Mendonça ;
2 Directores de sec ão;
3 Primeiros officiae ;

t4 SegLmdos offjciaes j
18 manuensesj

la Continuos.
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DIRECTORIA DO Il'lTERIOR

1 Direclor Geral, Bel Antonio felisardo CoperLino do Amara I;
2 Directores de secção;
2 Primeü'os officiaes ;
5 egundas afficiaes .
6 Amanuenses:
2 Continuas. .

DIRECTORIA DA I STRUCÇÃO PUBLICA

1 Director Geral, Bel Pedro Velloso Rebello;
2 Directores de secção;
2 Prim iros officiaes;
5 Segundos officiaes ;
6 Amanuenses;
2 Oontinuos.

SECÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE

1 D'irector de Secção, José Carlos de Souza Bor-clini ;
4 Primeiros officiaes;
!t Seo'undos of.fjciacs;
8 Amanuens s;
2 Cr:l1ltinuos.

Além destes ha mais:
1 Asssistente militar'
1 Porl iro;
l Ajudante do porteiro'
1 C ntinuo para o Gabinet d minislro;
7 Correios.

Ao t do 86 empregados.
Oser\i o ficou distribuido do segllinte modo:
Art. 2.° A Directoria da Justiça terá duas secções.
§ 1." 1a se incumbirá:
r. Da organisa ã e administra,ã da Justiça Federal e da local no

Districto Federal;
II. Dns Ju~ixas e reprcs nta(:5 s contra lTIngisLrodos emprpgados

elas jnstü::as a ([u- se rel! [' o nnmero lluLecedent.· ;
III. Dt\s 11 moações, e ruaosquer actos relativos cos magis~l'ados e

empl'egados elessa~ justiçc s, bem assim o respectivo assentamento;
IV. Da matricula annual elos bacllareis formados e douctores em

direIto, com as notas fornecidas pel s Directorias das Faculdades rue
os houver m diplomado;

V. Das listas le antigllidade dos Juize Federacs e elos membros
do Tribunal Civil e Criminal'

VI. Do e eqnatU1' das sentenças e precatorias de jurisdí ção
estrangeira;

VII. Da matricula e assentamento do pessoal da Junta Commel'
cial da Capital Federal;
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VIII. Do registro 'ivil los nasciment s obit s e do tmsamento
civil .

1'X. Dos recursos do graça interpostos para o Presidente da He-
publica;

X. Da extradicçuo, moeda falsa e reclamaç.ões diplomaticas,
~ 2. o A 2a secçúo terú p r ohjecto o fJ ue e referir:
I. 'p licia, segurança publica do Districto Federal, comprehel1

dendo a divisuo policial;
II. A' organisa .<10 e constituição de Brigada Policial da Capitul Fe

deral, comprehendida a mntricula dos officiaes da Brigada;
III. A tudo quanto disser respeito Ú organtsação m vimento do

pessoal da Guar la l'lacional, e ao s rviço armamento disciplina da
mesma Guarda;

IV, As Casás de C rrecç<1o e de Detenç<1o da mesma Cal Hal, incluida
a matri ula do pessoal ;

V. As colonias penaes mantidas p la Uni<1 .
Art, 3,0 A Dire toria do Interior se 'omporá d duas. oc .ões.
~ 1.0 ia, ecc:üo tratar'i elo quo for conccrllente :
I, ' organisnçfto politica da HepuJJlica e dos Estudos'
n. A 'Congresso Nacional, ús eleições em geral e ii convo ~ ção ex

traordinaria do me mo C ngresso;
IIl. A's nomeações d s minisLro.· d I~stnel ;
IV, \.'s relaçõ s c in a <.dministrnfão mlllJicipal do Distl'icLo Fe-

deral'
V. \" naturalisacüo;
VI, A' fe Las l1acionoes;
VII, Ao 1ala i la Pre~iden in d R publi 'a'
vm. A manutençü da lib dnde igl.l'lllade üos culLo, .'IS ques

tões de 01'1' ute ela "epara<:ilo da Ige' ja (' do Eslado;
IX. A' numeraç<1o e data das mendas d lodu o'

Podere Leo'islativu Exc utivo rue exijam esLu JormaJidad
X. A's medalhas de eli'tinc '&0 humaniLarias .
XI. A rcllivo Pulli 'o Nfldomll :
XlI. Ao expedi Ilte, 110 pcll'L que . mp til' a <.:sLe lVlillisLeri ,

relati vo ás pell:3õcs 'D1Jccdidas pelo Gongre ~o ue: iOllal.
~ 2,0 A 2a Secç;10 se occupará do que 101' 'Wnente:
I. Ao serviç sa11itario da RepuhliGa a carg d IJlspe 'luz'ia (ieral

de saud dos porto.' .
II. Aos lazuretos c hosplLaes maritimos ;
III. A's rCI artiyões fed roes que se tlCeliq1l8m aos esludos til "ori 'os

ou praLicos cOllcern ntes ú aüd- publica;
IV. :O xercicio da medicina e da pharmocia .

. A a sisteucia medico-legal a 01 ienado .
VI. os s COl'l'OS pubJicus ;
VIJ, ' instituições 811hsidiada'5 c saber: Polyclini n, In~lituto

Pastel...... In3ti tllto Bacteri ll)gico Dr. Domingo. h'eú'e A.S~·IO d N. ,
do Amparo, sylo de O.rphãs da Sociedade m nte da IllstrlJGçÜ , e
outras de caracter sanitario ou de assistencia, que de l'l1LllI'O for m
auxiliadas por este Ministerio.

Art. 4. o A Direct ria da Instruc. ã L r'1 duas s cções e tralará do
que pert ncer:

. 1. o A i u ecçfto;
L A' instrucção superior e secunelada n Districto Federal, inclu

sive exames geraes ele preparatorios ;
II. A s esLabelecimentos de tDes ramos de ensino a cargo da União,

nos E tados'
III. A's Faculdades ·Livres ;
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IV. Aos theatros Normal e Lyric ,
V. A's commissões scientificas, na Europa;
VI. Bibli theca acional.

2. o A 2a Seccão :
I. A' estatistica concernente á instrucção primaria e normal;
II. Ao Pedagogium ;
III. Aos Institutos dos Cegos e Surdos-mudos. mantidos pela

Uniilo;
IV. Ao Museu Naci nal .
V. A' Academia Nacional de Medicina;
VI. Aos institutos, acad mias, estabelecimentos e sociedades que se

dedicluem ús sciencias, lettras e artes, mantidos ou subvencionados pelo
Estado;

VII. A' catechese dos indios.
Art. 5. o A Secção Geral de Contabilidade terá a seu cargo:
L A organisação do orçamento geral do .' inisterio da Justiça e

egoctos Interiores e da LabelLa explicativa da distribuição das quotas
para os differentes serviços; \

II. A aI ertura de creditos suppl mentares àu exteHordinarios .
III. A escripturação e classilicaçãô de todas as despezas do dito

Ministerio, de modo que se conheça facilmente a importancia de cada
uma dellas;

IV. As demonstrações lo estado das verbas orçamentarias;
V. A tomada de conta e fisco.li.sação das despezas, cujo conhect

mento couber á Secretaria;
VI. O exame e processo ele todas as contas e folhas. quer relativas

á Secretaria ele Estado, quer às repartições subordinadas ao mesmo
Ministerio; outrosim o preparo, redacçuo e a expedição de todas as
ordens de pagamento, subscripLas pelo minisLro ; adiantamento, resti
tuição ou recebimento de qua squee quantias, inclusive as relativas a
depositos cauções, selios e emolumentos devidos á Fazenda Naci nal ;

VII. A distrü)uição, no principio do exercicio, da qu ta que couber
a cada Directoria e ó. ecção G ral para despezas com objectos de
expediente e outras comprehendidas na parte - Material - da verba
« Secretaria de Estado »;

Vill. O expediente relativo ao montepio elos funccionarios do Mi
nisterio da Justiço. e Negocios Interiores;

IX. O tombamento dos propeios nacionaes ao serviço do mesmo
Ministerio ;

X. O archivo da Secretaria e as certidões de papei findos;
XI. A organisação de um quaelro annual elos empregados da Se

ceetaria, com as observações relativas 0.0 tempo de serviço, tiradas dos
livros de assentumento, que devem existir em cada Directoria Geral e
na Secção Geral ;

XII. A 'ystematisaçi:ío e'pullicação no Diario OjJlcial do extracto
do expediente diario, remettido pelas DirecLol'ias Geeaes.

Em 1893, pOl'ém, tendo a Lei de orçamento n. 19'1 B, de 3D de
setembl'O de 1893, determinado no art. 20 § 2° e 30 , que fosse dada á
Secção Geral de Contabilidade a mesma organisação que tinham as
outras tres Directorias G raes, fez o Govel'llo, pelo Decreto 11. 1598, de 18
de novembro do dito anno, pequenas alterações no Regulamento ela
Secretaria que ficou composta de quatl'o Directorias Geraes, com duas
Secções caela uma e com o mesmo quadro do pe soaI, augmentando
apenas dous logares de directores ele Secção, na Directoria Geral de Cpn
tabilidade, para cujo provimento foram apl'oveilndos os d us emprega.;
dos de igual categoria que estavam addidos, ficando como director geral
o director de Secção, José Garlos de Souza Bordini.
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A ciistribuiçuo üo s rviço foi a seguinte:
({ Art. 2. o A distribuiçilo rio serviço pelas tres primeiras Directorias

c011timwrú a ser regida pelo Decreto n. 1160, de 6 de dezembro de 1892,
com as ai terações constantes do presente Decreto.

Art. J. o Cada uma das secções ela Directoria Geral de Contabi
lidade occupar-s -lia, na parte que lhe diss r respeito, dos trabalhos
indicados no art. ;-0, ns. II a VI, do dtado Decreto, cabend -lhes es
pecialmente :

, 1. o A' 10 Secção, além dos assumpt s atLinentes ú Directoria da
Justiça, a escripturaçc1 expedi nte r lativos a montepi do~ runccio~

narios do Ministerto da Jus iça e Neg cios Interiores e o tombamento
dos proprios nacionaes a set'viço do dito Ministerio, de que tratem os
11S. VIII e T _ - do mencionado art. 50 ;

§ 2. o A' 2a 'ecçúo, os negocios conc rn ntes ás Directorias elo Inte
rior e da Instrucção, "e mais o serviço especifica lo nos ns. I e VII
e a escripturaçã elas '\:erbas que interessarem, em geral, ás quatro
Directorias.

Art. 4. 0 Ficarú a argo ela Directoria do Interior o archivo da e
cretaria, com o respe tivo pessoal.

Além dos serviços flue lhe sã,) proprios, competirá ao archivo pa sal'
as certidões de papeis findos authent'icadas pela Directoria a que per~

te11cer o a~sumpto.

Art. 5. 0 Caberá a cada uma das Directorias geraes a publicação do
respectivo expe liente no «Dil/tio Offlcial »).

A respeit dos dlI'ectores gerae' hOLl\ a seguinte alteração:
Em 1:~94, foi nomeado direct r geral da Directoria. da Instru 'ção

Publica o bacharel Carlos B rges Monteiro, que em 1 96, passou para a.
Directoria da Justiça, sendo nomeado para a da Instrucção Publica, o
bacharel Tristão de Alencar Araripe Juniar.

Para terminar esta breve noticia, mencionaremos os nomes de
todos os ministros que durante o lapso de temp decorrid) de 15 de
novembro de 18 9 a 1897 ccuparam as pasta do Interior, rIa Justiça,
da Instrucçuo Publica, C'Jrreios e Telegeaphos, e por ultimo da Justiça c

egocio Interiores _ l11 que foram fundidas as tres, a saber:

:\l[]\ISTERIO DO DlTEmoH

Bacharel Aristides da Silveira Lob ;
Bacharel José Cesario de Felria Alvim;
Vice-Almirante Eduardo 'Vandenkolk, interinamente'
Bacharel João Barbalho Uchôa Cavalcante;
Deseml argador' Tristão rle Alencar Araripe;
Dr. José Hygino Duarte Per-eira;
Tenente-C0ronel Innocencio Serzedello C nua interinamente;
Bacharel F mando Lob Leite Per ir, .

l-I1NISTERW DA J 'TI .:A

Bacharel IvInnoelI-erraz de Campos .'aHes;
Barão de Lllcena;
Bacharel Fernando Loho Leite Pereira'
Dr. Anlonio Luiz Affons de Caryalh .
Eecret,"ri~ 3
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i\HNISTERIO DA 11 TRUCÇÃO PUBLICA

Genel'al Benjamin Constnnt Bolelho de Magalhãe
Bacharel J050 Barbalho Uchôa Cavalcantp- ;
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ASSUMPTOS ELEITüRAES

o presente trabalho é uma succinLa indicoçUo elos diversos sys
temas de eleição desd 1822 até hoje, acompanhüda da enumeraçúo
dos actos expedidos, durante o mesmo periodo, sobre materia eleItoral.

Começando pelo dito anno de 182~, encontramos logo o decreto
de 16 de fevereiro, o qual creou o Conselho de Procuradores Geraes das
provincias do Brazil, convocado para o dia 2 de junho e por decreto
do dia anterior. O aviso n. 71, de 11 de julho eguint, declarou os
eleitores que deviam nomear os referido::> Procuradores Geraes.

A 3 de m ia de 1 23; no ediflcio em que actualmente funcciona a
Camara dos Deputados, realizou-se a abertura da Assembléa Consti
tuinte. O decreto de convocação, referendado por José Bonifacio de
Andrada e Silya, tem a data de 3 de junho de 1822, e foi expedido ú
vista de representação dos Procuradores Gemes de algumas provincias
do Brazil, de differentes Camaras e povo de outras; sendo a eleição
dos deputados feita na fórma das instrucçõ s de 19 de junho do mesmo
anno de 1822. Posteriormente, o decreto de 14 de abril de 1823 desi
gnou o dia 17 seguinte para a reunião da 11l. sessão pl'eparatoria.

Em 3 de agosto de 1822 foi expedido decreto explicativo das men
cionadas instrucções de 19 de junho, constantes do aviso n. 57, da
mesma data.

O Conselho de Procuradores Geraes foi extincto em 20 de outubro
de 1 23, e na mesma data exi te o decreto que deu nova fórma aos
Governos das provincias, creando para cado uma delIas um presidente
e um conselho.

Ainda com a dota acima encontram-se dois decretos, um estabe
lecendo provisoriamente a fórma que devia ser observada na promul
gação dos decretos da Assembléa Geral Constituinte e Legislativa, e
outro prohibindo que os deputados á dita Assembléa exercessem qual
quer emprego dllrlmt.e fl . IlFl d pnt.ação e rue pedi s rrl para si ou PflI'1l
outrem qualquer graça ou emprego.

Dissolvida a Assembléa Con tituinte em 12 de novem] 1'0 de 1823.
foi convocada outra, por decreto de 17 do mesmo mez, em con~ rmidade
das instrucções então em vigor.

Tendo a maioria do povo brazileiro approvado o projecto de Con
slituiç[io organisado pelo Conselho de Eslado e pedido que eH fôs e
jurado) como foi, para ficar endo a Constituição do Imperio, e es
sando por isso a neces idade das eleições de deputados para a nova
Assembl6a. Constituinte, resolveu-se, pp.r decreto de 26 de março do
anno segumte, o qual declarou sem eI-letto o de 17 de novembro citado,
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mandar proceder á eleição dos deputados para a Assembléa simples
mente legislativa, na f6rmD das instrucções expedidas com o mesmo
decreto de 26 de março.

A Constituição de 25 de março de '1824 delegon (nrt. 13) o poder
legislativo á Assembléa Geral, com a sancção do imperador, com
pondo-se (1 mesma Assembléa (art. 14) de duas Camaras :-Camara
de Deputados e Camara de Senadores, ou Senado; e durando cada
legislaturu 4 nnnos e cnda es ão annual 4 mezes (art. 17).

A Camara de Deputados era electiva e temporaria, e estes ven
ciam, durante as . essões, um subsidio pecunial'io taxado no fim da
ultima sessüo dfl legislatura I1ntecedente, além de uma indemnização
para despezus de vinda e vai tu.

O 'enado era compo to de membros vitalicios e organizado por
eleição provincial ( art. 40 ).

Cada provincia dava tantos senadores quantos fàssem metade de
seLl~' respectivos deputRdos; com [I dlfferença que, quando o nume~o
dedeputauos dR provincia rôsse impM, o numero de seus senadores serIa
metade do numero immediat.amente menor (art. 41 ). A provincia que
tinha um só deplltado elegia ,todavia, o seu senador (art. 42). As
eleições eram feitas pelu mesma maneira qL1e as de deputados, rpas
em listas triplices, sobt'e I1S qut:1es o imperadOr escolllia o terço na
totalidade da lista (art. 43). Os logares de senador CJue vagavam er~m

p,'eenchldos pela mesma fórma da primeipa eleição, pela sua respeotlva
provincia (art. 44). Para senador era exigida a idade de 40 annos, no
minimo (~.I't. 45). Os principes da casa imperial el'am senadores por
direito e tinham assento no senado logo que attingiam á idade de 25
annos ( art. 46 ).

A sessão imperial de abertura era a 3 de maio e tambem era
imperial a de encert'Dmento, e tanto e ta, como aquella, se fazia em
assembléa geral, reunidas llmJ)AS os Camaras.

Em 1 25 e '1826 n5.o foi expedido acto algum sobre meteria elei
toraI' e no de 1827 depura-se com o deL:reto legislativo de 9 de agosto,
declarando que os elei;:ol'es nomeado para a primeirn elelção de
qualquer legislatura seriam o competentes, durante e11l1, para pro
ceder á eleição de senadores e á de deputados para substituir aos
que fôssem nomeados mini~tros de E tado.

Pelo decreto legislativo de 29 de julho de 1828 mandoQ-se fazer a
eleiçã para a legislatura proxima pelus instrucções de 2p!ia rparço
de 1 24, com certfls alterações.

O decreto legi lat!vo de 2 de junho de 18::10 designou a autori
dnde que devia presidir ás assembléas papochiaes e aos collegios
eleitoraes' e o decreto, tambem legislativo, de 30 do dito mez e anno
detf'l'minou que as qnalidades exigidas nos eleitol'es paroc~liBeS fôssem
avaliadas na consciencia elos votantes.

A lei de 12 ele outubl'o de 1832 ordenolil que os ,eleitores dos
deputoclos pal'a a legis~atura seguinte lhes conferissem, nas prQ
curnções, faculrlsde para reformar alguns artigos da Constituição.

No me mr) anno de 1832 encontram-se ainda os seguintes actos:
- decreto JegiRlativo de 13 de outul ro, determ inando ql,l,e a provincia
do Piau!Jy déssc dons deputados á Assemblél1 Geral Legislatiya;
- decreto do Poder Executivo de 1 de setembro, designando ~ villa
de Campos pora cabeça de' districto eleitoral, ficando-lhe anl1exo o
di tricto de S. João da Barra; -decl'eto do Poder Executivo de 3 do
dilo mez de setembro, determinando a forIDaç~o de dous di trictos
eleitoraes, um na vilJa de Centagallo e outro no Curato de S. José
do Rio Preto, desannexados da villa de Santo Antonio de Sá; - de
creto legislativo de 23 de outubro, determinando que as eleições para
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a 3a legi latura [ôssem feitas pelas instrucções de 26 de março de
1824 e mais disposições relativas; - e, finalmente, o decreto do Poder
Executivo de 30 de outuhro, prescrevendo o modo dos eleitores con
ferirem aos deputados á Asseml léa Geral Legislativa a faculdade para
a reforma da Constituição.

Em 18:33 exi tem os decl'eto do Poder Executivo de de janeiro,
2t de fevel'eiro e 17 de julho; o primeim dividindo a provincia do
Rio de jAneir' em districto eleitoraes 'p8l'a as eleições de ,sel1l:ldore
e deputados; o segundo, nlterand o citado decret de S de Janetro na
parte relativa á villa do Paty do Allercs a qUDI fàra extincta; o
ultimo, n]terando tambem o decreto 'e de janeil'O na parte rela-
tiva á villa de' Paraty. . .

O decreto do Poder Executi\'o de 16 de fevereiro de 1835 lImItou
ao termo da cidade do Rio de Janeiro a comprehensi1o do seu di
stricto eleitorü l.

No anno de 1836 existe o decreto legislativo I . ü, ele 13 de iulho,
Ql'denando que a provincia do Rio de Janeiro dê mais dous deputados
e um senador á AssembléD Geral, e a da Bahia mais um deputado e
um Fenudor.

Por decreto de 4 de maio d 184·2 roram dada instrucções sobre
a maneil'a de se proceder ás eleicõ s gel'aes e 1rovinciaes,

A lei 11. 387, ue 19 de agosto' de 1846, regulou a maneira de pro
ceder 6.s eleições de senadores e deputado, membro& das f.lssembléas
pl'ovinciaes, juizes de paz e CaIrlDr8 municipAes.

O decreto do Poder Executivo n. 480, de 24 de outubro de 1846,
resolveu duvidns sobre a lei regulamentar das eleiçõeE/, afjm de que
esta fôsse un if'ormemente execuLada.

O decreto n. 500 de 16 de fever'eim de 1847 di paz sobre o modo
de se executar a lei n. 387 na parte l'elativfl Ó C[ueixns, reclamações,
denuncias e recur os; e o de n. 511, ele 18 de março seguinte, pres
creveu as t'ormalidudes para a interpo i Do do recursos e Lahelecidos
pelos arts. 35 e 3X da citada lei. Em avi o n. 16 , de 28 de junho de
1849, deram-se instrucções para a execução da lei de 19 de agosto
de 1846 a qual foi alterada, mais tarde, pelo decreLo legislativo
n. 842 de 19 de setembro de 1 55.

O decreto n. 1812, de 23 de agosto de 1856, contém as instrucções
para a execuçá do refermo decreto n. 842.

o dito anno de 1856 foram ainda expedidos os seguintes de
cretos: 11S. 1767, de 16 de junho; 1787, de 10 de julho; 1789, de 22
do me mo mez: 1790, de igual data; 1%1, de 26 de julho; 1792, da
mesma data; 1793, de 20 de julho' 1794, da mesma data; 1795, da
da mesma data; 1793, de 1 de agost ; 1797, da mesma data' 180L,
de 7 de ago to' t80:l, de 1~ de agosto; 1807, de 2. de agosLo; 1808,
da mesma dala; '1811, de 23 de agosto; 1814, de 27 de agosto; 1 16,
de 6 de setembl'o; 1.822, de 17 de seLem! 1'0; e 1~28, de 1 de ou tubro ;
todos relFltivos ú divisão de distr'ictos eleit raes.

O decI'eto legislativo 11. 10 2, de 18 de agosto de 1860, f,1lterou
não só a lei 11. ::i87, de 19 de agosto de '18 W, n;tas tambem o decreto
n. 842, de 1U de setembro de 1855. Pelo decreto do Poder' Executivo
!" 2621, de 22 de agosto do mesmo anno de iSCO, t ram dadas
Il1strucções para execução do referido decreto legi lativo n. 1082.

Na cita la data de 22 de agosto de 1800 expediu-se o decreto
11. 2622, que regulou o modo de proceder- e á eleição de deputados
e membros das assembléas legi lativas 11l;lS provincias que consti
tuiam um HÓ districto eleitoral.

Em 1860 figuram ainda os decr to 118. 262 e 2624, de 22 de agosto;
26~7 e 2628, dl;l 25 4e agosto; 2631 e 2633, de 10 de setembro; 2635,
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2636 e 2639, de 5 de setembro; e 2658, de 6 de outubro; os primeiros
sobre divisão de districtos eleitoraes e o ultimo fixando o numero de
eleitores das parochias do municipio da Côrte.

Pelo decreto n. 2865, de 21 de dezembro de i861, foram dadas
instrucções para Ma execução do disposto nos arLs. 26 e 27 da lei
vegulamenlar das eleições de 19 de agosto de 1846.

No decreto n. 3533, de 22 de no"\embro 1865. fixou-se o numero
de eleitores da nova parochia do Divino Espirito Santo de Matta Porcos
e alterou-se o das parochias de Sant'Anna e do Engenho Velho.

Ao aviso n. 565, de 31 de dezembro de 1868, acompanharam in
strucções sobre a execução da lei regulamentar das eleições.

O decreto legislativo n. 1658, de 11. de agosto de 1869, determinou
que as disposições do art. 108 da lei n. 387, de 19 de agosto de 1 46,
fóssem observadas todas as vezes que se houvesse de fazer qualquer
eleição de eleitores, juizes de paz ou vel'eadores.

Pelo decreto legislativo n. 1729, de 4 de outubro do dito anno de
1869, foram creados varias collegios eleitoraes em diversas provincias
do imperio.

No aviso-circular n. 311, de 5 de setembro de 1872, foram dadas
instrucções ás mesas parochiaes.

Os decretos legislativos n8. 2471 a 2476, de 24 de setembro, e 24 8
a 2492, de 8 de outuJxo de 1873, referem-se á creação e constituição
de diversos collegios eleitorues.

No anno de 1874 encontr'Lm-se os decretos legislativos 11S. 2496 a
2500, de 3 de junho, os de ns. 2506 e 2507, de 15 de julho, e o de
n. 2509, de 22 tumbem de .iulho; e em 1875 o de n. 2630, de 13 ele
setembro, todos relativos ao mesmo assumpto.

No dito anno de 1875 foi promulgado o decreto legislativo n. 2675,
de 20 de outubro, reformando a legislação eJeitoraL Esta lei estabeleceu,
além ele melhor processo da qualificação, as incompatibilidades par
lamentares, o alargamento das eleitoraes, e o principio da representaçuo
dus minorias, devendo por isso produzir benefica influencia na escolha
dos representantes da Nação.

O decreto do Poder Executivo n. 6097, de 12 de janeiro de 1876,
mandou observar IlS instrucções regulamentares para execqção da citadu
lei n. 2675, de 20 ele outubro de 1875, e no mesmo anno de 1876 o
decreto n. 6241 fixou o numero das purochias do imperio.

Pelo aviso n. 473, de 15 de novembro de 1877, declarou-se que,
depois da promulgação do decreto legislativo n. 2675, não era per
mittido ao Poder Administrativo conhecer de reclamações concernentes
ás eleições de vereadores e juizes de paz.

O aviso n. 410, de 4 de agosto de 1879, declarou independente a
alçada dos Poderes legislativo e judicial no julgamento da validade
de eleições.

Em 1881. foi promulgado o decreto legislativo n. 3029, de 9 de
janeiro. Estl:l lei, decretada quando era presidente do conselho de
ministros o conselheiro José Antonio Saruiva, é conhecida por Lei Sa
mioa, e foi referendada pelo ministro do imperio barão Homem de
Mello. Reformou a legislação eleitoral, substituindo o antigo systema
pelo da eleição directa, e foi impat'cial e fielmente cumprida, reali
zando-se o escrutinio nesse anno sem a minima perturbaç5.o da ordem
publica.

Por decreto do Poder Executivo n. 7981, de 29 do dito mez de
janeiro, foram Inundadas observar as instrncç.ões para o primeiro
alistmnento dos eleitores le accôrdo com a lei n. 3029.

A divisão das provincias em distrktos eleitoraes foi feita pelos
decretos ns. 8100 a 8119, de 21 de maio de 1 81.
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o decreto do Poder Executivo 11. 8213, ele 13 le agosto, deu regu
lamen to para execução da lei n. 3029; e o de n: 8308, de 17 de
novembro, fixou a intelligencia do art. 177 do citado regulamento
n. 8213.

A lei n. 3029 soffreu algumas alterações pelo decreto legislatiyo
n. 3122, de 7 de outubro de 1882.

O decreto legislativo n. 3233, de 3de setembro de 1884,augmentou
o numero de representantes do. provincia do Pará e alterou a divisão
eleitoral' da mesma provincia; e o decreto do Poder Executivo n. 0283,
de 27 do dito mez de setembro, dividiu a provincia do Pará em seis
districtos eleitoraes.

O decreto legislativo n. 3340, de 14 de outubro de 1887, alterou o
processo das eleições dos membros das Assemb~é~s Legislativas pro·
vinc1aes e dos vereadores das Camaras mUl11ClpaeS e deu outras
providencias. As instrucções para execução desta lei foram expedidas
pelo decreto n. 9790, de 17 do mesmo·mez.

Proclamada fi Republica, expediu o Governo Provisorio o decreto
n. 6, de 19 de novembro de 1889, o qual considerou eleitores para as
camaras geraes, provinciaes e municipaes todos os cidadãos braz1
1eir08 no gozo dos seus direitos civis e politicas e que soubessem lêr e
escrevei'.

Pelo decreto n. 70 A, de 19 de dezembro seguinte, creou o
mesmo Governo Provisorio uma commisstio de tres membros paro.
preparar a regulamentação do citado decreto n. 6, tendo. sido e~te

regulamento promulgado pelo decreto n. 200 A, de 8 de fevereiro
de 1890.

O decreto n. 277 D, de 22 de março do dito anno de 1890, declarou
cidadüos brazileiros e incluídos no alistamento el itoral os estrangeiros
que o requeres em, tendo os requisitos legaes.

Pelo decreto n. 277 E, da mesma data, determinou-se o modo de
se proceder· á eliminação los nomes dos estrangeiro alistados 1 i
tores e que, dentl'O do prazo marcado no ort. iodo decreto n. 58 A,
de 14 de dezembro d 1 89 (grande naturalisaçflo), houvessem decla
rado não aceitar a nacionalidade hrazileira. Este Lecreto leu tambem
providencias concernentes ao process do alistamento eleitoral.

Sob o n. !J:SO e em data de 13 de junho de 189 , f i expedido o
decreto que declarou corno deviam proceder os commissões mwJi
cipaes de albtamento eleitoral que não pudessem dar cumprimento
ao disposto na 2" l)arte d art. iodo referIdo decreto n. 277 E.

A Constituição da Republica foi publicado. por decreto do Governo
Pl'Ovi orio n. 510, de 22 de junho de 1890, o quaL convocou para
15 de novembro do mesmo anno o primeiro Congresso Nacional dos
representantes do povo brazileiro, marcando o dia 15 de s Lembro
para se proceder á eleiçúo.

Por decreto n. 511, ele 23 do dito mez de .junho, mandou-se observ[ll'
o reo'ulamento para a eleiç.ão do referido Congre soo Este acto é c 
nhecido p la denominação de «Regulamento Alvim », por ter sido
expedido p lo ministro do Interior Dr. José Cesario de Faria Alvim.

, egundo o art. 63 àa lei n. 35, de 26 ele janeiro de 1892, emquanto
se não proceder á determinação do numero ·rlo representante de cnda
E tado, de accôrdO com o recenseamento da população e em ob er
yancia do di posto no art. 2 , .::l 1° e 2°, da Constituição Fed ral,
preval cerá o estatuido n art. 60 do citado decreto n. 511, de 2. de
junho de 1 '9 , combinado com o referido § 1° do art. 2 da Consti
tuição. As im j foi o num 1'0 de deputados elevad ao que hoje existe
-212. enadores são 6::':, sendo tres por E tado e tres pelo Di-
tricLo FederaL.
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o mandato dos deputados dma tres unnos e o cl s BlIadores nove,
renovando-se o enado pelo terço triellnalmellte. O senador eleito em
subo tituição de outro -erce o mandato' pelo. tempo que restava ao
substituido. Para senado!' é exigida hoje a idade de 35 anilos, no
minimo.

O CongTesso funccionou COlIJO Const"ituinte até ~4 de ['evel'eiro
de 1891, em que foi promulgada a C nstituiçiln; e, separando-se em
Gamara e Senado, encetou as SLlRS i'uncções o!'dinarias a 15 de junho
do mesmo anno. Não püde em. llypothese alguma seI' dis ob:i'lo.

O Vice-Presidente da Republica, que nesta qualidade rec be o
sub idio allnual de 36:000' (lei n. 9, de '12 de setembro de 1891). é
o presidente do Senado, onde tem apelBs o voto de qualidade.

O Congresso reune-se no dia 3 de maio, independentemente de
convocaçilo, e fllncciona quatro mezes da data da abertura, podeIido
ser prorogado, adiado ou c nvo ado extraur'dinariamente. S6 fi elle
compete deliberar solre a prorogação e adiamento de sua ses ões. O
Senad e a Camam trabalham separadamenté, e, quaodo não se re
solver o contrario por maioria de votos, em ses ão publica.

Ao Presidente da Republica compete sanccionar as resoluções do
Congresso ou opp6r-Ihes o veto; cabendo tambem a' mesmo Con
gresso, por meio do presidente lo Senado e na fôrma da. Const'itui,üo,
promulgar as leis nos casos alli IJl'e\'isLos.

O decreto legislatiyo n. 407, de 6 de novembl'o de 1896, Oxou o
s'llbsidio e a ajllda de custo dos senndo!'es e deputado~ na. actüal
legislatura de 1 97 a 1899. O subsidio é de 75. diürios, qUêr para o,
senadores, quér para os deputadOS (al't. 22 ela Constituiçilc; lei n. 2
de 8 de agosto de 1891' e decreto n. 492, de 12 do me mo mez e ill 110).

Regulam ainda hoje o abono das ajudas de custo os decretos
11S. 1137, de:2 de abril de 1853, e 1337 de 28 de fevereiro de 1854,
em conformidade do cilado decr to 11. 4,(h, de 6 de Ilovembro de 1 '96,
o qual mandou vigorar neste pal'tic'ular' as disposições da luelles,

Antes de 1romulgar-se a Cons'tituiçll I f r[-11'n tambel'n expedidos
pelo Go .. erno Provisorio os aelos segLtintes:

Decreto n. 648, ele 9 de agosto de 189 , pr yidenciáudo para lue
pude sem exercer o direHo de 'loto os cidadãos qUDliflcados eleitores
em vil'tude da Jei n. 3029, de 9 de janeiro de 188[, e que não haviam
sido incluidos no alistamento eleit rol a. que se proce:lêra de confor
midade com o 'regulamento de 8 de fevereiro do cLH' (umo de 1890;

- Decreto n. '6 3, de 15 de agosto de H:i9Ú, additanelo pr videncias
relativas ao processo da eleiçã elo prim il'o Congresso Nacional;

- Decreto n. 80~ de 4 de outubro de 1890, providenciando s bre
a convocação das Assembléas Legislativas elos E. tados. e estabelecendo
o processo para a respectiva eleição;

- Decret n. 1189, de 20 ele dezem] 1'0 de 1'890, dando providencias
relativamente á primeira eleição das Ass lubléas Legislativa' dos
Estados.

A primeira lei promulgada depois da Constituição foi a d n. 35,
rl.e 26 de jflneiro de 'l( 92, a qual ainda hoje reglúa o 'pr'ocesso das
eleições federaes, e foi seguida dos seguintes actos:

Decreto do Poder Executivo n. 76, de 16 de março de 1892,
approvando as instru çõe para a execução dos art8. 59 e 60 da lei
n. 35;

- Decreto do Poder Executivo n. 853, de 7 de junho de 1 92,
declarando a faltas vel'if1caelas no or'iginal d decreto do Congresso
Nacional que fôr'a convertido na le.i n. 35;

- Lei n. 69, do 10 de agosto de 1892, n qual, alterando as dispo
sições do art. 30 ela de n .. a5, elevou a tres o numero, dos suppl ntes
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de que trata o mesmo artigo, e determinou que a revisão do alista
mento eleitoral se fizesse no ultimo al1no da legislatura;

- Decreto legislativo n. 153, d 3 de agosto de 1893, dividindo
os Estados da União em districtos eleitoraes, de accôrdo com o
art. 36 da lei n. 35;

- Decreto do Poder Executivo n. 1542, do 10 de setembro de 1893,
approvando as instrucções para as eleições federaes de 30 de outubro
seguinte;

- Decreto legislativo n. 184, de 23 de setembro de 1893, o qual,
additando providencias relativas ás ditas eleições federaes de 30 de
outubro e de 1 de março seguinte para Presidente e Vice-Presidente
la Republica, revogou o art. 20 da citada lei n. 69, para o fim de
proceder-se annualmente, de accôrdo com a de n. 35, ás revisões dos
alistamentos eleitoraes; estabeleceu recurso voluntario, para o Supremo
Tribunal Federal, da sentença da junta eleitoral annullando ou não o
alistamento; e prescreveu incompatibilidades, além das definidas no
art. 30 da referida lei n. 35, para os cargos de senad r e deputado;

- Decreto do Poder Executivo n. 1574, de 20 de outubro de 1893,
adiando para 30 de dezembro do mesmo anno as eleições de depu
tados e senadores ao Congresso Nacional;

- Decreto do Poder Executivo n. 1608, de 15 ele dezembro de
1893, adiando ele novo as eleições para o 10 de março do anno seguinte;

- Decreto do Poder Executivo n. 1668, ele 7 de fevereiro de 1894,
dando instrucções para a eleição de Presidente e Vice-Presidente da
Republica e consolidando as disposições vigentes quanto ás eleições
t'ederaes;

- Lei n. 342, ele 2 de dezembro de 1895, revogando a ele n. 28,
de 8 de janeiro de 1892, e reduzindo a tres mezes o prazo estabele
cido no paragrapho unico do art. 30 da lei n. 35 de 26 de janeiro de
1892, para duração das incompatibilidades definidas no referido artigo;

- Lei n. 347, de 7 de dezembro ele 1895, regulando o processo
da apuração na eleição para os cargos de Presidente e Vice-President
ela Republica.;

- Decreto legislativo n. 380, d 22 de agosto de 1896, fixando o
dia em que se deverá proceder á eleição ordinaria para os cargos de
deputado e senador ao Congresso acional;

- Decreto legislativo n. '411, de 12 de novembro seguinte, adiando
pam 30 de dezembro as eleições federaes de senadores e deputados no
triennio de 1897 a 1899 .

- Lei n. 426, de 7 de dezembro de 1896, a qual fez importantes
alterações sobre constituição das mesas eleitoraes e fiscallsação do
processo eleitoral, e permittiu o voto a descoberto;

- Decreto do Poder Executiv n. 2693, de 27 de novembro de
1897, dando instrucções para a eleição de Presidente e Vice-Presideúte
da Republica a realizar-se no dia 10 de março de 1898.

Embora esteja asse.ntad que a Poder Executivo falleca compe
tencia para responder a consultas resolver as duvidas que ccorram
a respeito da execução das diver as disposições obre maLeria I i
toraI, existem no actual regimen muitos avisos contendo decisões
relatiyamente a es t '} assumpto" as quaes, entretanto, não obrigam e
devem ser consideradas como simples opinião pessoal do signaLario
do acto.

-~--

ASS'lmptos eleitoraes
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TATURALIS ~çÃO

Com referencia a esta materia, logo após a proclamação da inde
pendencia, no anilo de 1823, depara-se com o decreto de 14 de janeiro?
estabelecendo as ond ições em que poeIiam ser adm ittidos no Brazi-l
os subditos de Portugal.

Por se ter yerificaeIo que el'a incompatiyel com a segurnnça
interna elo imperio o disposto neste decreto, que aos pOl'tuguezes, que
a elle nportassem para residir temporariamente, concedia a qualldad
de subdltos do mesmo imperio durante sua residencia, dando fiança
idonea de bom comportamento, e aos qUE.: vies em com animo de
fixar domi ilio concedia até os loros de cidadão brazilcil'o, prest.mdo
na camal'a respectiya solemne juramento de fidelidade ó causa d(}
Brazil, resolveu~~e, por decreto de 20 de novembro seguinte, manda~

suspender provisoriamente a execução do citado decreto de 11, de
janeiro, aLé que a Assembléa Legislativa marcasse as condições indi '
pensa\'eis para merecer o honroso titulo de cidadão brnzileiro.

Na Curta de lei de 25 de murço de '182~ (Constituição politica do
imperio), no arl. 6°, estalJeleceram-se os diversos casos em que se
adquil'ia o direito de cidudão brazileiro; send que, em o 11. V. d(}
mesmo artigo, se dispoz que uma lei posterior determiuaria as qua
lidades precisas para obter carla de naturali. ação.

Em 1826 fOrDil} expe lidos os decretos legislativos de 23 de agosto
e de 9 de setembro, declarando cidadãos brazileiros a Joaquim da
SilTa GirJo e ao desembnrgador J050 Cm'dozo de Almeida Amado.

O decl'eto de 14 de agosto eIe '1827 mandou (lue fôsse tido como
cidadão bmzileiro llaturali ado Lodo estrangeiro que, naturalisado
porl;uguez existia no Brnzil antes da época da independencia, e que
pela continuação de residencia a ella 8(U1e1 ira.

Em os allnos de 1828 o 1829 encontrnm- e na respectiY8 collecçilo
decretos legislativos sobre concessfio de naLurali ação a diversas
pessõas, alé que em 1832 foi sanccionada pela Regencia. a lei de 23 de
outuhro, sobre naturali ação dos estrangeiros.

Depois desta lei foram aineIa promulgados oulros decretos legis
laLiv ~ cUllcedendo llaturalisação a diversos individuos, nJesmo c m
dispensa de algümas formalidades exigidas na citada lei de 23 ele
out'ubro.

Por terem aceitado empregos e condecOl ações do governo por
tuguez sem a necessaria licença, foram, por decreto da Regencia de
4 de dezembl'O de '1833, mandados desaforar alguns lJrazileiros do
fóros de cidadãos.

O decreto legislativo n. 397, de 3 de setembro de 1846, determinm.
que fussem reconllecidos cidadãos brazileiros nalmalisados os estran-
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geiros estabelecidos nas colonias d~ S. Leopoldo e de S. Pedro de Al
cantara das Torres, na provincia do Rio Grande do Sul, logo que assi
gnassem termo de ser essa a sua vontade.

Em 1849, ,erincando-se que, pDra a obtenção da carta de natu
ralisação de cidad50 brazileiro, nUa eram cumpridas algumas das
disposições da lei de .23 de outubro de 1832, recommendou o antigo
Ministerio do Imperia, por aviso n. 196, de 1 de agosto do di to anno
de 1849, a exacla observancia dos arts. 4°, 9°, 10 e 11 da mesma lei.

O decreto legislati vo n. 518, ele 31 de janeiro de 1850, fez exten
sivo á colonia de S. Pedro de Alcantara, na provincia de Santa Ca
tharina, e á de Petropolis, na do Rio de Janeiro, o dito decreto
n. 397, de 3 de setembro de 1846.

Na lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, preceituou-se, em o
art. 17, que os estrangeiros que comprassem terras e nellas se esta
belecessem, ou viessem á SLla custa exercer qualquer industria no
paiz, seriaTYJ naturuJisados, querendo, depois de elous annos de resi
·dencia, pela fórma pOl' que o tinham Rido os da colonia ele S. Leop Ido,
e que ficassem isentos do serviço militar, menos do da Guarda Na
cional, dentro do municipio.

Pelo nrt. 30 do decreto n. 712, de 16 de setembro de 1853, foram
as disposições do art. 17 da lei n. (i01 de 18 de setembro d 1850,
mandadas tornar extensivas aos estmngeit'os que fizessem parte de
qualquer colonia fundada no imperio.

O elecreto legisla tivo n. .80 A, ele 23 de junho de 1855,
dispoz sobre a naturalisaçUo dos estrangeiros estabelecidos como
colonos, no diversos logares elo imperio, ainda não recJnhecidos
hrazileiros; mas nüo c1erogon os elemais preceitos da lei de 23 de
outubro de 18:l2, segundo se vê do respectivo art. 5°.

Pelo decreto legislativo n. 19;)0, de 12 de julho de 1871, foi o
Governo (tutorisado u concerler carta ele naturalisação a todo estran
geiro que a requeresse, maior ele 21 al1l1os, e teuelo residido no Brazil
ou fóra delle em seu ser'viço por mais de dous annos.

Entre outra dispo iç5es, se determinou neste decreto (3 rts. 40 e
7°) não só que as cartas de naturalisaciío seriam isentas de qualquer
imposto, excepto o ele 2;)$ ele selIo,' mas tambem que a natura
lisação elos c lonos con tin uaria a ser regulael"l pelo deereto n. 808 A,
ele 23 de junho de 1c55.

A lei n. 3140, de 30 de outubro de 1882, em o Ul't. 14, elispoz que
ns cartas de naturalisação ficavam, desde aquella data, isentas de
todo e qualquer imposto; sendo os presidentes de provincia tambem
competentes para concedei-as. .

Proclamada U Republica, expediu o Governo Provisorio o decreto
n. 13 A, de 26 ele novembro de 1889, o qual ainda hoje regula a
concessão de naturalisação.

Este decreto, que tem Drç de lei, deu, n art. 1°, cpmpetencia
ao Mini tro elo Interior e aos Goyerl1üdores dos diversos E taelos
para conceder naturolisação a todo estrangeiro que a requerer, inele
pendentemente dos formalidades exigidaiS pelos decretos ns. 808 A, de
23 de junho de 1855, e 1950, de 12 ele jUlll0 de 1871; e estabeleceu,
no art. 2°, que a noturalisação ~eja concedida por"portaria e isenta
de qualquer impo to, na fórma do art. 14 da lei citada n. 3140, de
30 de outul 1'0 de 1882.

O decreto n. 58 A de 14 de dezembro de 1889, expedido tambem
pelo Governo Provisorio, considerou ( o.rt. 1°) cidadãos brazlleiros
todos os estrangeiros que já residiam no Brazil no dia 15 de novembro
de 18 9, salvo declaração cm contrario, feita perante a respectiva
municipalidade, no prazo de seis mezes da publicação desse decreto;
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bem assim (art. 20 ) os estrangeiros que tiyesscm residencia no
Brazil durante dous annos, desde a data do mesmo decreto, salvo os
que se cxc1uissem desse direito mediante a referida declaração.

Pelo decreto n. 396, ele 15 de maio de 1890, foram estabelecida ~

providencias tendentes a facilitar a execução do art. 10 do decreto
11. 5 A de 14 de dezembro de 18 9.

Em o decreto n. 479, de 13 de junho de 1890 foi prorogado até
31. de dezem] 1'0 do mesmo anno o pl'azo concedido pelo ele n ..[i8 A,
de 14 de dezembl'O de 1.889, para as declarações dos estrangeiros resi
dentes no Brazil no dia 15 de noyembro e que nüo desejassem ser
considerados cidadãos brazileiros.

Promulgada a Constituição Federal, em 24 de fevereiro de 1891,
estabeleceu-se no art. G9, n. 40 , que o dito prazo ficaria prorogado
até seis mezes depois de entrar esta. em vigo!'.

Até hoje não foi decretada pelo Congresso Nncional, na confor
midade do disposto no art. 31" n. 21" da Constituição Federal, lima lei
que estaheleça regrns uniformes pn1'n a nalurnlisaçüo; e, ó. laUa de
preceitos legislativos, tem prevalecido o citado decreto n. 13 A, de 26
de noyembro de 18 '9, modificado apenas, conlO explicou o aviso
circular de 29 de março de 1894, pelu me ma Constituiçi1o, na parte
em que confere aos Governos dos Estados R attribuição, que cahe
exclusivamente ao Poder Executivo Federfll, de conceder naturalisflção,
visto tratar-se de uma faculdade que produz effeitos jmidicos em todo
o territorio da Republica e interes a. pl'Íllcipalmente ó. União, além de
affectar relações de ordem internacional.

Afóra o actos citndos existem sobre o assumpto algumas deci
sões c:mstantes de avisos e despachos. e todas relativas ao pro
cesso dos respectivos papeis na Secretaria de Estado.

A respeito da nacionalldade dos filhos de pai estrangeiro nascidos
no Brazil e da. grande naturalisaçi10 in tituida pelo decreto n. 58 A,
de 14 de dezembro de 1880, encontr'a-se no Relatorio do linisterio das
Relações Exteriores de 1895 o segllint.e trecho, que importa tl'an cl'ever:

« Si süo Lrazileiros os individuos nascidos no Brazil de pai es
c( trangeiro, conforme dispõe o art. 69, n. 1, da Con tituiçiío de ~4 de
« fevereil'O de 1891, ninda é ohjecto de impugnação por parte de
« alguns Governos. A Legação Franceza, que me apresenLê1m uma
« Pl'o-m.ernoria nesse sentido, respondi em 19 de feyereiro ultimo:

« Em pro-memoriu de 28 do mez Ondo o Sr. Ministro de França
« recorre no das Relações Exteriores, afim de que providencie no
« sentido de nã serem mais incommodados pelas auto!'idarles mili
« tares do E tado do Hio Grande do Sul· os cidadãos Carrett, de 18
« annos de idade, nascidos no Brazil de pais francezes e estabelecidos
« em Pelotas, qne foram obrigados a.o erviço da Guarda Nacional.

« E' o confiicto permanente entre a nacionalidade que deriva do
« jus sanguinis e do jus sol i.

« Tem sido muit delJatido o as umpto, e o Governo Brazileiro,
« ainda o]) o regimen monarcrnco, julgou-so sempre obrigado a de
c( fender a preferencia dada pela Constituição ao jus soli vel terri
« toriale.

« A lei n. 1096, de 10 de setembro de 1860, dependen le aliás de
~( reciprocidade legislativa. ou díplomatica (circular de 20 de agosto
« de 1861- DiaT'io OjJicial de 20 de no'-embro de 1862), que auto
(/. risou a applicação do direito que regula no Brazil o estado civil
« dos estrangeiros aqui residentes sem ser por serviço de Stla. nação
« aos filhos desses mesmos estrElngeiros na. cidos no Bl'azil durante
« a menoridade, sómente resalvou o principio da nacionalidade ex
« jure soU, o que está perfeitamente accentuado nos avisos de 14 de
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« março de lR65, 28 do mesmo mez e anno e 17 de abril do mesmo
« anno. (Relatol ia do Ministerio dos E trangeiros, 1865, annexo 2,
«pags.15 e seguintes).

« Já em 1850 o avLo de 15 de janeiro declaruva que os filhos dos
« colonos em S. Leopoldo eram lJI'azileil'os, devendo, portanto, ser
« alistados na Gual'da Nacional e estando sujeitos uo l'ecrutamento.
« A circular expecl ida com o aviso n. 2\:H de 11 ]e agosto de 1873
« accentuoll que só pelos meios con tilucionaes os filbos de e'3tran
« geil'os nascidos no Brazil, menores ou maiores, poc!eriJo perder a
« qualidade de hl'azileiros e subtrahil'-se á subordinuçtío das leis
« bl'azileil'fls e ás obrigllçães por ellas irnpo:-;tas aos bl'ClziJeil'os.

« Os publicislas fl'ancezes não dissimulam as difticuldades que
« rei:'ultom desse confticto de legislação, e em regra pensam que con
« viria adoptar o alvilre, eguido pela Inglaterl'a, de que dão noticia,
« entre OLltl'O, Cogordan (La Nacionalité au point de vue des rela
« tions internaLionales, I ag. 35 e seguintes ed. de 1879), ,Yeiss
« (Truité tl1é rique et vraLique oe dl'uit internuLíon8l priYé, 1892.
«Tonlo I-De lu nutionaliLé-pags. 246,248,257 e seguinles),
« Glard (De lacquis'iLion et de lu pel'te ele lu naLíollalité fl'nnçnise,
« 1893, pug. 149), e ao luul ce refere a lei bl'itannicf.l de 12 de maio
« de 1870 (An nua ire de la législation éll'a ngere, pag. 6, - Pl'emiere
« unnee).

« E, pel'gl1l1ta mord, (loc. cit., pago '1.1:2 in fine): «En fait, la
« France a-t-elJe le dl'oit., surtout deI uis lu loi dr. 188a, de se plaindre
« de l'applicaLíon dll jas soU foit tt ses nalionmlx pOJ' 1 s codes
« êtrangers~») A bl'iIllOlIte analyse que fez ,Yeiss des!"a lei de 26 de
« junho ele 188D (Annuail'e de la lêgislation fI'ançaise- Nellvieme
« unnée-pag. 119 e seguintes) COl1YellCe da procedellcia ela inter
« rogaçuo de Glarrl.

« Assim, o Ministro de Estado das Relações Exteriores sente não
« poder anuuir ao pedido do SI'. Ministt'o de França, por estar em
« conLradicção com o Ul'L. na, n. 1, da Constituição da Republica dos
« Estados Unido, do Brazil, e em vil'tude do qual s-o cldadti s bl'azi
« leif'Os os Wlscid· 3 no BI'azU, ainda que de pai estrol1gelro, não resi
« dindo este a serviço de sua nação. »

« As reclamações .:;uscitudos pelo decreto de 14 de dezembro de 1889
« e pelo ül't. 69, n. 4, da Constituição da Republica, de que largamente
« se occupu o Helatol'io de '18D3, instruido pejos documentos 11S. 1 a 18
« do annexo n. 1, acllam-se ainda Da situação aIli indicada.

( O Govel'no nenl1Umu lwovidenciu póde tomar no sentido de re
« solyel-as, visto ser da alr'ada do P deI' Legislalivo qualquer modi
« fJc8ção no Pacto FundamenLa1.

« O assumpto é da mais ele,oda impol'tancia, em face do que
« dispõe a lei n. lOaS, de 10 de setembl'o de 18r'o.

« O estudo e a capucidade elas ])es ôas regulam-se pelos leis das
« noções o que ellas pertencem; o estado das pessôas consiste nu qua
« lirlade que constitue cada uma das relações de fmnilia, e comprel1ende
«( não só es. a qualicla 1e, como todOR os efn .itos jl1l idicos delJo.

« A influencio ela nacionalidade, quando contrariada, determina con
« flj·tosdeJegislaçãoque constituem arduas questõe I raticas d direito.

« Com reJaçilo Ó. successão e á 8rtecadação de herallça, origina os
« conllictos de attribuição entre a aut lridade judiciar'ül territol'ial e os
« agen tes consulores quando sob o regimen do decreto n. 855, de 8
« de no\'embl'O de 1851, o que é bastante desagrudaye1 e pod ria aliá
« seI' em parte evitado, supprimindo-s a jurisdicção cOlJSUlal', prin
« cipalmente ante a aC'centuüda tendencia ele accumular a mesma
« pessõa func,ães diplomaticas e funcções consulares.
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« São frequentes os attritos entre as autol'idades judiciadas e os
« agentes consulares.

« Suscitam-se duvidas sobre umas tantas immunidades inadmis
« siveis, e a execução dos julgados torna-se muitas vezes caso me
« lindroso.

« Si ao paiz de origem do de cujas compete a sllccessão ou flO da
« situação dos bens no coso de tOl'l1Dr-Se vaga a herança, foi assumpto
« que tive de tratar incidentemente, como consta da seguinte nota,
« dirigida em 7 de março ultimo á Legação Italiana:

« Segundo as informAções ag )ra recebidas, cal e-me explicar ao
« Sr. Cnvalheiro Aldo Nobili, Encal'l'egaelo ele Negocias ela Italia, o
« motivo da recusa na entrega do pl'odncto elo espolio ele Nicola Tarsia,
« que Foi recolllid á CoIlectoria elas rendas geeaes da cidade ele Cam
« pinas.

« Não tendo apparecid herdeiros ou succeSSOl'es legitimos da
« quelle finarlo, a Delegacia [<'iscaI do TlleS01ll'O [<'edeml no E~tado de
« S. Paulo não pMe fazer pntl'ega do espolio eecla mado, pelo qual,
« afóra o seIlo dos uutos da arrecadação, não !louve pagamento de
« imposto algum á Fazenda Publica.

« Como o Sr. Aldo N,.Jbili sabe, {uando a herança se torna vaga,
« isto é, si !lão houvee conjllge sobrevivente nem heedeiro, é devol
« vida á F'azenda Publica elo paiz em qLle se deu o falleciment .

« Era essa a regra do art. 33 da Convenção Con ular com a Italla
« celebraria em 6 de agosto de 1876 (decl'eto n. G582 de 30 de mai de
« 1877), de plena harmonia com os ensinamentos d direito civil.

« E a ['azão é que 1m tn mbem um elemento de realidade nas suc
« cessões; o Estado não sllccede, arrecaela e faz seus os bens vogos, os
« bens que não teem dono.

« E' acto ele soberania, e, desde que se trata de s be['unia, o estatuto
« é o real.

« Dado o conflicto de legislução, pl'evalece o systema da occLlpaçúo
« ou o da situação dos bens, o que está fixad;) na jurispruden ia 1['a·
{( zHeira, de accôrdo com a eloul.l'ina,

« Continuará, lortanto, em deposito aCfUelle espolio, que seeá adju
« dicado á Republica, si anLes de presceever a acçã.o de petição de
« herança nüo se habilitaI' quem, poe dieeito, possa sLlcceder. »

Durante os ultimos 8 ann03 do peeiodo monarchico foram con
cedidas 131,9 naluralisações, a suber:

Em 1882.
» 1883.
» 1~84.

» 18 5.
) 1886.
» 1887.
» 1883.
» 1889 (até 14 de novembro)

19
221
205
14
14'"
161
159
117

1349
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De 15 de noyembro de 1839 até 31 de dezembro de 1896 foram
concedidas 681 naturalisaç5es, a saber:

Em 1889 (de 15 de novembro a 31 de dezembro) 40
» 1890. 1U
») 189t. 41
» 1892. ~5

») 1893. 19
» 1894. 113
» 1895. 133
» 1896. 261

681
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REGISTRO CIVIL

Na collecção dos acLos dos Poderes Publicas do nosso paiz é, por
cerlo, com referencia a este set'viç), o decreto legislativo n. 1144 de
11 de setembro de 1861 o primeit'o que solicíLl1 a attenção, pois que
fez extensivos os effeitos civis dos casamentos celebrados na fórma
das leis do Imperio aos das pessoas que professassem religião diffe
rente ela do Estado; e eleterminou que fossem regulados o registro
e provas destes casamentos e dos nascimentos e obitos das mesmas
pessoas, bem como os c ndiçõe::; necessarias para que s pastores de
religiões toleradas pudessem praticar actos que produzissem aqnelles
effeitos.

Pam execução do arL. 20 do ci tado decreto foi pullicado, a 17
de abt'il de 1863, o de n. 3069, que t'egulou o alludido regisLro.Mais
tat'de, o aviso n, 38 de 10 de fevereiro de 1864, expedido sobt'e con
sulta da Secção do Impet'io do Conselho ele Estado, xplicou os casos
em que deviam sel' registt'adas as cet'tidões de acLos religiosos ceI 
brados por ministr s e pastores ele religiões differentes da do E Lado,
e prescreveu que fossem publicados nas gazetas de maior circulação
os nomes dos diLos pastores e ministros que registrassem os seus
titulas na fórma do art. 52 do dtto decreto n. 3069

Em 1865, o aviso n. 491 de 21 de outubro, tambem sobre consulta
do Conselho de Estado, decidiu que os casamentos que então fossem
feitos só civilmente não produziriam effeitos legaes; e o de n. 495, de
25 do mesmo mez, estipulou os casos rn que os casamentos mixtos,
para lograrem legitimidade, só podiam ser celebrados qom fi inter
venção elo pat'ocho catholico ou de outro sacerdote por elle ou pelo
Ot'dinario autorisado, em presença de duas ou tres testemunhas,
depois de obtida a dispensa do impedimento cultus dispw'itas e de
assignar a parte protestante o compromisso de educar os filhos se
gundo os preceitos da religião catholica.

As primeiras providen ias legislativas atLinentes ao registro civil
propriamente dito, islo é, obrigatorio para os nacionaes, conteem-se
na Lei n. 1829 de!:l de setembro de 1870 art. 20 , consagrando as
bases daquella util instituição e mandando organisal-a: o que foi
feito pelo decreto do Poder Executivo n. 5604 de 25 de abril ele 1874.
Mas, dependendo ainda de approvação legislativa es e regulamento
na parte penal, decidiu o aviso n. 462 de 30 de ngosto de 1879 que
continuasse em execução o regulamento n. 3069 ele 1 63, quanto ao
registro civil dos acatholicos. Verificou-se, porém, aquella approvação
só no anno ele 1 87, pelo decreto legi.lativo n. 3316 de 11 de junho, o
qual Lambem autorisou o Gove)'no a reformar o regulamento de 1874.

A sim, depois de tão longo lapso de tempo, foi .xp dido o decreto
n. 9886 de 7 de março de 18 8, )'egulando novam nte o registro civil
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dos nascimentos, casamentos e obitos, o qual só começou a vigorar
no dia 10 de janeiro de 1889, em virtude de disposição do decreto
n. 10.01:4 de 22 ele setembro elo anno antecedente.

Por decreto n. 10.354 d 14 de setembro de 1889 fOl'am alteradas
algumas disposições do regulamento de 18 8 a respeito da ordem
para inhumaçtlo de 1essoas t'allecidas na Casa de Correcção, Casa de
Detenção, Asylo de Mendicidade, outros estabelecimentos.

Mesmo duranle o lr8,zo da suspensão do regulamento de 1874
teve o Governo de expecliL' alguns actos ministeriaes, notando-se,
entre estes, os seguintes avisos: n. 604 de 11 de seteml 1'0 de 1878,
disp ndo que, na füHa de attestado medico, para o regislro dos obitos
podiam os interessados apresentar certificado de duas pessoas quoli
ficadas, visto que o documento exigido para o referido registro tinha
por fim provar ofallecimento como um facto social;- o de n. 544, de
10 de outubro de 1879, declarando que as camaras municipaes deviam
registrar todo os actos relativos ao registro civil que não o tinham
sido em virtude da suspensão do decreto de 1874; - o de n. 6, de 16
de janeiro de 1882, que, de accàrdo com o Conselho de Estado, pl'ovi
denciou para que se não reproduzi se o abuso de etfectuarem os
agelltes cou ulares no Impel'io casamentos mixtos por acto civil;
e o de n. 4, de 25 de j8l1eiro de 1886, decidindo que, sem permissão
do Poder Legislutivo, não podiam os escrivães encarregados do re
gist1'O, cujos rendimentos fossern diminutos, indemnisar por pre
stações u imporlaucia do sello dos livros.

Antes das decisões que acabamos de enumerar, já o aviso n. 18,
de 12 de janeiro de 1874, estaluira que os parochos eram obrigados
a mini traI' ás autoridades civís os relações de nascimentos, casamentos
e obitos que annotapsem. .

No actuo Lregimen, o Governo Provisorio da H.epublica, pela Lei
11. 181 de 24 de janeiro de 1890, estabeleceu no Brazil o cnsamento
civil, alter- ndo assim profundamente o regulamento de 1888 na pat'le
relaLivél ao regi tro de taes acLos.

Como consequencia dessa importante t'eforma, fomm então publi
cudos os decretos:

. 211, de 20 de fevereiro seguinte, que creou na Capital Federal
duas varas privativas do juizo de casamentos e dous officiaes de
registro, escrivães privativos elo mesmo juizo;

N. 233, de 27 do mesmo mez, que mandou obset'var instl'LlCçães
para a execução da lei n. 181;

N. 233 ,de igual data, que designou a ordem da sul stiLuição
dos juizes privativos;

N. 320, ele 11 de abril, que creou na capital de cnda Estado
da União uma Vlll'U privativa de juiz de direito de casamentos e um
official de registro, escrivão privativo do mesmo j

N. 468, de 7 de junho, que alterou a divisão dos districtos dos
juizes privativos;

N. 481, de 14 de junho, que autorisou os ditos juizes a dispenscll'
os pl'Oclamas e mandar passar os cer'Lilicados de habili tação exigidos
pelo at't. 30 da lei n. 181 .

N. 521, de 26 do mesmo mez, que pt'ohü)iu ceremonias religiosa
matrimoniaes antes de celebrado o casament civil e estatuiu a
sanc &0 penal, pl'ocesso c jlllgamento allPlícaveis aos infractores'

• G05. ele 2G de juLho, que, alterando os nrts. 5° (\ 22 do regula
mento de 1888, mandou substituir os livros de registro por outros, cuja
acquisição ficaria a cargo dos fUllccionarios encarregados do regislro
cívilJ incumbindo aos juizes de I az rubricar e lavrar os termos de
abertura e encerramento;
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N. 722, de 6 de setembro, determinando qlle 1'os em remettidos
trimensalmente ó Heparlição Geral de Estatistica mappas dos nasci
mentos, cu amentos e obitos Iegistra los;

N. 773, de 20 do m smo mez, que declarou os meios de supprir
a certidão de idade para o casamento e estabeleceu regras sobre
jusliBcacão desse e outl'OS requisitos.

A organisação da justiça 1'ecleJ'[I I e local no Dislrioto Federal
operou neces at'iamente novas alterações no regimen estabelecido pelos
actos anteriores'concernentes ao casamento reg'istro civil, d modo
que pelo decreto 11. 10, de 7 de març de 1891, ficaram pertencendo
aos pl'etores e re pectivos escrivães as altribui ões que comI etiam
ao juiz de direito da la vaJ'a civeI, aos juizes de paz e seus e odvães.

Antes de pl'oseguil' na enumeração de actos propriamente emanados
da . ecretaria de Estado, no tocante ao càsamento e I'egistro oivil,
para o fim de se estabelecerem providencias admini tl'ativas com ple
mental'es dos regulnmentos expedidos e determilladus já por motivo
de reclamaçõef'; e consultos p I' parte do 1'unccionarios incumbidos do
serviço, já em consequellcia de alter'ações consagTadfls pela legisloção
do novo regimen republicano, especialmente pelo decl'eto n. 119 A,
de 7 de janeiro de 1890, que separou a Igreja. do Estado, nuo é
descabido consignar aqui o que, fi 7 de fevel'eiro desse anno, pul Ucou
o Dia7'io Oj!lcial:

«Sem fundamento algum se ha insinuado que a recente lei
do cosamento civil cl'eou impedimentos, p r parentesco, mais
rigorosos do que o estabelecido.:> pelo direito canonico.

Para evitaI' que sejam illudidas pessoas pouco v rsadas nas
regras elementar'eti desta matet'iu, convém fazer as seguint s
declarações:

A nova lei só prohibe, por parentesco, o ca amento entre
ascendentes e descendentes, e entre irmão . E' esta fi disposição
do al't. 70 § 1°, e, portanto, só comI rehen le os IJarentes a que
a fgreja Catllolíca absolutamente não concede, em caso algum,
dispE nsa para se cusarem.

Todos os outl'OS collateraes, n50c l111Wehendidos no 20 gráo civil
( corresponden te ao 10 canon ic ), se podem ca 'ar sem dependencia,
por pal'te d Estado, de clispen'a de im pedimen to, incl uive os
cunhados, de~de lU cessor o clll1hadio, segundo dispõe o direito civil.

Nilo impede a nova lei o C'lsamento àe ti om sobl'inha e
vice-ver a, nem de primos irmãos.

Sómente em attenção ás conven jencias I ela Cluaes o direito
ivil prohil iR o cusamento entre os parentes no 30 gl'áo ( tio e

sobrinho ), e o dil'eito canonico põe 'impedimento a esses e aos
ll'imos il'lnãos a' nova I i, sem reconhecer a necessidade dessA.
prohibição ou impedimento, impõe, 110 aet. 58, a c ndi ão de não
haver entre pal'entes tão conchegados a communhão de ben , que
f'J'equentem nt mais elo que os sentimentos moraes) influia pUl'a
essas uniões, em regra geral, nocivas ú prole.

Todavia esta I'estricção, só relativa aos bens, se limita, quont
aos pl'imos irmãos, nquelJes que o fOI'em duplicadamente, i to é,
tanto por lado paterno, como pelo ludo materno, por serem os pais de
um dos nl1bentes irmãos dos pais do outro. E' o que dispõe o § 30

do itHdo art. 58, na parte referente ao conjuges qu lorem
pare~tes d ntro, do 40 gráo duplicado' não 'impedindo, por C011
segull1te, o reglmen da commnnhão aos que 1'01' m primos innuos
sómente por um dos troncos,»
Indicaremos agora os avisos a que alludimo , para dar por finga

esta ligeira exposição, adoptada a ordem chronologica, quer os octos



partissem do Ministerio da Justiça, quer do do Interior, quando ainda
constituiam departamentos di tinctos:

Aviso de 25 de outubro de 1888, declarando que a abertura encerra·
melHo e rubrica dos livros do registro civil dlviam ser feitos exclusi
vamente pelos secretarias nas antigas provincias;

Aviso de 27 de novembro do mesmo a 11110, dispondo que o
encarregado dos assentos, notas e averbações do registro em cada
parochia era o escrivão do juiz de paz do 10 ou unico districto ; -

Aviso de 30 do dito mez, ao consul do BI'azil em Portugal,
approvando ter este mandado tomar as declarações de um postar
acatholtco naturalisado, quanto ao nascimento de um filho que elle
desejava fosse baptisndo no Brazil ;

Aviso de 19 de dezembro, approvundo o alvitre de permittir o
presidente de Minas Geraes que na abertura, rubrica e encerramento
dos livros de registro o secretario da provincia pudesse ser auxiliado
por outra pessoa, consignada, porém, esta circumstancia nos termos
respectivos;

Aviso de 16 de janeiro de 1889, determinando que, si os esposos,
apresentando-se por si ou p r seus procuradores especiaes, dentro
do prazo legal, para fazerem lavrar o assento do casamento, não
encontra.rem o esérivão de paz, o escrevente juramentado deste terá
de lavraI-o; outJ'osim que, não havendo escrevente e estando o escrivão
em diligencia fóra do cartorio por mais de 3 dias, ou si os esposos
por motivo de força maior não puderem apresentar-s.e dentro do
respectivo prazo, deverão requerer ao juiz de paz que mande fazer
o assento, assignalando as razões p::>r que não foi elle lavrado no
alludido prazo; e, finalmente, que quanto aos assentos de obito, só
lia falta de quem possa attestal-o se admittirá declaração verbal;

Aviso da mesma data, declarando que, quando os assentos tenham
de referir-se aos proprios escrivães ou a -seus parentes e affins até
ao 30 gráo, deve ser juramentado um escrivão acl !wc;

Aviso de 22 de janeiro do dito anno, declarnndo que as multas
por infracções do regulamento de 1888 devem ser recolhidas ás esta
ções fiscaes, e não aos cartarios dos escrivl1es; e menos pertencem a
taes serventuarios, que só teem direito aos emolumentos que lhes são
devidos;

Aviso de 30 do mesmo mez, decidindo que os primeiros livros
estão isent'Js de sello, segundo o espirita dos arts. 4° e 50 do regu
lamento de 1888;

Aviso de igual data, declarando que os assentamentos de casa
mentos devem ser feitos no logar em que residirem os nubentes;

Aviso de 31 do dito mez, resolvendo que a autoridade pollcial
póde deixar de ir ao cartorio assignar um assentamento de obito,
sendo bastante que o escrivão mencione o ofTIcio de communicaçiío;

Aviso de 9 de fevereiro, relativo á installação do registro civil 11 Pi
auhy, no dia t ode março, por não se ter podido inaugurar a iode janeiro;

Aviso de 11 de fevereiro, o qLlal decidiu que a pessoa incumbida
de apresentar o attestado de obito póde assignar o termo, dando as
razões por que não compal'ecel'arn as que em virtude do art. 76 do
regulamento de 1888 são obrigadas a commullicar o alludido obito, e
fazendo as declarações exigidas no art. 77;

Aviso de 19 de março, declarando que, relativamente ao assenta
mento de obilo, todas as vezes que, em virtude de duvidas deter
minadas pelos termos dos attestados, a policia haja de tomar conhe
cimento do facto, seja ordenada pela repartição policial a neces aria
autopsia afim de ficar esclarecida a causa da morte e escoimado de
qualquer vicio o registro;
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Aviso de 6 de abril, sobre registro de um filho adulterino, feila
a declaração pela mãe, occulLaodo-se o nome do pae, com preceiLúa
o art. 58, n. 4, combinado com o" arls. 59 e 6t;

Avis de 9 do mesmo mez, declarando o Cl1S0 em que, por am*
pliação, se appUca o prazo do art. 54 paro o registro de nascimentos;

Avis') de 17 de abril, declarando que o Ministerio do Imperi
não fornecia os livros para o I'egistro civil dos consulados;

Aviso de 27 de maio, dizendo que as certidões pas adas pela
Santa Casa da Misericordia só produzem effeitos legaes quando obtidas
nos casos especificndos no regulamento;

Aviso de tO de julho, decidindo que os encarregados do registro
civil não pódem cobrar emolumentos pelos assentamentos e averbações
rell1tivos a praças de pret, por estarem estas equiparadas ás pessoas
notoriamenLe pobres, sendo-lhes appUcavel a disposição do art. 44
do regulamento de 1888 ;

Aviso de 25 do mesmo mez, declarando que os directores das
colonias miUtares ou das indigenas não podem ser os encarregados el
registro dos nascimentos, casamentos e obitos que se verificarem nas
mesmas localidades, mas sim outros empregados, que os Presidentes
( hoje Governadores) designsrem conforme o art. 7° d regulamento;

Aviso de 18 de setembro, o qual resolve duvidas sobre registro de
obitos occorridos na Casa de Correcção;

Aviso ele 30 de selembl'o, resolvendo que aos parochos que se
negarem a dar gratuitamente a declaração, determinada no art. '19
do regull1mento de 1888, aos pobres que, in articulo mOftis, se casam
para legitimar 11 união, não é applicavel a penalidade do art. 50'

Aviso de 6 de novembro, declarando que, 11lém de multa por
falta de declarações indispensaveis pl1ra o a sentamento do registro,
nenhuml1 outra pena póde em tal caso ser appUcada;

Aviso da mesma data, dispondo que, no caso de enterramento
no cemiterio particular da G1mbôa smas formalidades legaes, e
apenas mediante um certiBcado do consulodo estrangeiro, 11 multa deve
ser appUcada n50 ao consul, nem ao odmini trador do cemiterio, mas á
pessoa que tenha obrigação de fazer as declarações exigidas pelo re
guIamento'

Aviso de 14 do dito mez, resolvendo duvidas oc rca da recusa de
assentamentos por parte do offlcilll encarregado do registro, quanto
a indigentes fallecidos na Santa Casa de Misericordia;

Aviso n. 1, de 19 de fevereiro de 1890, declarando em poder de
quem devem ficar os livros findos do registro civil;

Aviso n'. 7, de 11 de abril de 1890, decidindo que os declarações
o. que se refere o art. 76, n. 4, do regulameuto de 188 , quando se
trutasse de hospitaes, deviam ser feitas no cartorio do ofTIcial d
registro, assignando o funccionario competente da repartiçã aniLaria
os l'espectivos assentament.os·

Aviso <le 17 do mesmo mez, providenciando sobre irregularidades
no modo de se fazerem os assentamentos do registro;

Aviso de 6 de maio, explicando o art. 76 do regulamento de 1888 ;
Aviso n. 43, de 26 do mesmo mez, decidindo que o regi. tro dos

casamentos celebrados até 23 de maio de 1890 dever-se-hia fazer
segundo o regulamento de 1888, e os termos fossem lançados no
mesmos livros;

Aviso n. 48, de 31 do mesmo mez, declarando que com a execução
do regulamento de 1888 cessára o encargo, que o de 1836 commettêra
aos pastores das communhões protestantes, de enviar á ecreLaria
de Estado mappas de baptizados e casamentos, e ás emprezas ou
administl"ações de serviço funerario de remetter boletins mortuarios;
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Avisos ns. 12 e 13, de 9 de junho, providenciando sobre o forne
cimento de livros no,"os pora o registro;

Aviso-circular ao Governo dos Estados, em 11 do mesmo mez de
junho, estabelecendo os EeguIntes preceitos:

cc 1. o Nenhum ca amento celebrado no Bl'Elzil elesde 24 de
maio de 1890 será válido si não fôr contrabido perante a compe
tente autoridade civil com as formalidades prescriptas no decreto
n. 181 de ~4 de janeiro ultimo, salva a disposição elo art. 37
(preceito do art. 108).

2. 0 As formalidodes e ceremonias religiosas, pet'miLlidas pelo
paragl'apho unico do citado art.. 108, nada influem para fi yalidqde
do casamento civil, sejam anteriores ou postel'iol'es á sua cele
brüçuo, quer observadas, quel' omiltidas por livl'e vontade dos
contrahen tes.

3. 0 Nenhuma solemnidade l'eligiosa, ainda sol a fórma de
sacramento do matrimonio, celebl'uda nos Estado UnIdos do
Bl'azil, depob de 23 de maio ultimo, constitue pel'ante a lei civil
vinculo conjugal, ou impedimento I ara !ivl'emente casarem com
outra pessoa os que houv.erem düquella data em diunte recebid esse
outro sacramento, emquanto não t'ôr celebrado o casamento civil.

.1. 0 O casamento civil é em todo o Brazil, desde 24 de maio
ultimo, essencial e insupprivel para estabelecer:

O vinculo conjugal;
Os direitos e deveres conjugaes;
O patrio poder;
A legitimidade da prole;
O parentesco legitimo e os dil'eitos e deveres que deUe

dependem;
Os direitos successorios, que, segundo a lei em vigor ao tempo

ela abertura da succeesão, forem privativamente conferidos aos
conjuges e parenl.es legHimos;

Os outros erfeilo civis mencionados no art. 56 e seguintes
da citada lei de 24 de janeiro de 1~90.

5. o Os casamentos celebl'ados depois de 10 de janeiro de 1889
e antes de 24 de maio ultimo, que estavmTI sujeitos ao t'egistro
civil para produzirem etreitos legaes, serão, nao obstallte a
omissl1o dessa. formalidade no prazo r-ixado pelo regulamento cl 7
de mal'ç de 1888, considerados válidos para todos os effeilos
civis, desele I:t sua celebração, uma vez registrüclos, como devem
seI-o, pelo competente escl'lvão dos juizes de pU?:, ou pelo official
l))'lvativo do registro dos casamentos nos lagares em que já estiver
funccionando e homerem sIdo encerrados os livros dos escri\'ües
ele paz, ficando dispensados ela multa em que il1conel'am os C011
,iugcs quo dentro ele oilo dias contados elo conhecimento, na loca
lidade, desta disposiç50 do Governo Provisorio apre 'entarem ao
regi tl'O as declarações exigidas pelo art. 70 do citado regulamento.

6. o A obrigaçllo do registro, a que se refel'e o pr-ceita ante
cedente, cessa para todos os que houverem celel rodo o casamento
civil nos Estados Unidos do Brazil em conformiclade da lei de 24
de janeiro de 1890. .

7. 0 Está subentendido que nem o citado regulamento de 1888,
nem a lei d 24 de janeiro de 1890, ou qualquer dos lweceitos
desta cil'cular são applicaveis, com prejuizo dos direitos adquiridos,
aos que easal'am na fórma da lei vigente ao tempo e no lagar
da celebração do acto;»
Aviso de 16 de julho, removendo a difticuldade que encontram

s nubentes por C Ila de certidão ele idade, a qual poderá ser supprida
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não só paI' justificação de idade com testemunhas I erante o juiz dos
casamentos, o juiz de paz do distl'iclo ou qualquer juiz do civel, mlls
tombem com algum dos documentos mencionodos no aviso n, 88 de
22 de reverei "O de 1881;

Aviso de 19 lo di~o mez, eXllicando o fieL 44 d regulamento ele
22 ele janeiro de 18 8;

Aviso ele 25 do nôesmo mez, explicando:
« 10 flue, a par'tir de 24 de moia ultimo, segundo o disposto no

deceeto n, 181 de janeiro anterior, não podem os cath licos, que
l'epellem o casamento civil, registror o acto religioso sobre o matri
monio, que por si só nfio tem effeito legal;

2° que, esta nd as garant.ias sobl'e caso menlos consubstanciadlls
nas disposições do menGÍonodo deceeto n. 1 1 e sobre nascimentos
e obitos nas cio de n. 988G, que lJesla parte continúa em vigor, níio
11a razão para suppor estejam elllls abolidos no novo regimen »;

Aviso ele 22 de [gosto, declarflodo que os papei. pDm o cllsa
menta civil não estão isentos de sell0, salya a dispusição do art. 13,
n. 18, do decl'eto n. 8946 de 19 de maio de 1 83;

Aviso de 11 de setembro, di panelo:.
« 1.° Paro. produzirem todos os efleitos civis os ca amento

acatholicos celebrllclos, elentl'o ou fóra do paiz, antes da lei de 11
de setembro ele 1861, não é necessaeio registl'o instituido no Brazil,
em vil'tude do disposto nos arts. 10 a 4° do decreto n. 3069 de
17 de nbril de 1863;

2,0 Os casomentos ocatholicos celebrados no estrangeiro
continuaram a ser rlispensados do registro no Brazil, até á publi
cllção do l'egulamento de 25 de abril de 187!., lue o exigiu nos
casos dos o.l'tS. 7° e 66 (cilada deceeto n. 30ó9 de 1863, arts.
10, 20 e 42);

3.° Para o registl'o dos (:Ilsamentos 8catholicos, celebrados n
BrOí~il depois da 'lei de 1861 e aute do decreto n. 3069 de 1863,
afim de produzirem todos os effeitos civis desde a sua celebração,
furam concedidos prozos mais longos elo que s proposto.
( art. ·10 do mesmo decreto);

4. ° om isstío desse "egistro ainda depois de 1863 e aLé
á pulJlicoçfio do decI'elo n. :i316, que approvoll a pal'te penal elo
regulamento n. 56.} de 25 de tlbl'il de 18H, nunca sujeitou a
outea pena sinão ti de só produzir o casomento acatholico effeitos
civis conl1'8 lel'ceiros dll dala do registro cm diante ( arLs, 60 e
40 do citado elecl'eto 11. 3069)'

5. ° A pena aceeescentaela pelo Ul't. 46 do citado regulamenl
n. 5604 e art, 5° do approvado pelo decreto n, 9886 de 18~8,

a multa de 5. v. 20 O ,
6. ° Dessa multa foram relevados pela circular de 11 de j unho

ultimo todos o que apresentassem fi registro, dentro de oito dias,
contodos elo conlJecimento delJa no lagar, os casamentos religiosos
elebrados ele i de janeil'O ele 1889 a 2l ele maio do corrente ol1no;

.7, ° Nem essa circular nem disposição alguma prohibe o
reglstr , cm qualquer t mpo, de toes casllm nlos celeb['ados desde
1861 até DO dio em que entrou em execução a lei do asamento
civil, uma vez que seja paga a multa, e subentendido que os
effeitos civis contra terceiro começam da data do mesmo registro;

8.° Os arls. 49 e 1 t) da lei de 24 de janeiro ultimo, e o n. 7
dll referida circular, nenhumo duvipa deixam sobre não serem
oppLicaveis suas disposições, com prejuizo dos direitos aelquirid s,
aos que casaram, na forma da lei vigente, ao tempo c no lagar
da celebração do acto, e portanto só não produzem effeitos civis
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os casamentos religiosos celebrados depois de 24 de maio deste
anno;

9. ° Não dependem, pois, de revalldação proposLa, por falta
de registro, os cosamentos celebrados antes da execução da lei
de 24 de janeiro (decreto n. 30GO, art. 18);

10. As penas comminadas ao ministro de Iualquer c)nnssilo
que celebrar as ceremonias religiosas do casamento antes do acto
civil, não são excedentes ás do decreto do Estado Oriental, que
a Igreja Evangelica desejaria fosse adoptado no Brazil;»
Aviso da mesma data, sobre dispensa do alvará de licença do

juiz para o casamento de menor quando apresente consentimento
do pai, segundo a Ord. L. 1°, T. 88, §§ 19 a 27, explicada por aviso
n. 116 de 26 de março de 1860, ou da mãi viuva, emquanto conservar
o direito de exercer o patrio poder;

Aviso da mesma data, declarando que cessou a attribuição de
dispensar imp!=1dimentos para casamentos acatholicos segundo o decreto
de 1863; ,

Aviso de 13 do mesmo mez" declarando, de accôrdo com a cir
cular do Ministerio da Fazenda n. 51, de 26 de agosto, p derem
ser dudos pelos delegados de policia os attesLodos de pobreza para
a isenção do sell0 das licenças e dispensas de impedimento a que se
l'efere o art. 13, n. 18, do regulamento do seIlo (decl'eto n. 8946 de
19 de maio de 1883); ,

Aviso de 25 de outubro, declarando não convir' estabelecer a
precedencia obl'igatoria do registro do nascimento á ceremonia do
baptismo;

Aviso de 15 de abril de 1891, declarando que não, se póde prohibil'
que as ceremonias religiosas sejam celebradas antes de effectuado o
casamento civil, visto que seria inexequivel a imposição da pena
estatuida para um facto que deixou de ser delictuoso;

Aviso n. 30, de 6 de maio, dizendo que /ilS disposições do art. 76
do regulamento de 1888 sobre communicações de obito obrigam as
pessoas alli mencionadas a pl'ovidenciar, mas não exigem que o
façam pessoalmente, sendo essenciol que tal commulJicação seja
dada por pessoa ndedigna;

Aviso de 9 do mesmo mez, sobre a interpretação do art. 44 do
decreto de 1888;

Aviso de 4 de agosto, quanto ao art. 50;
Aviso n. 21, de igual data, dando aos consales estrangeiros a

faculdade de fazel'em a communicoção ele obito ele sells compatriotas
fallecidos em hospitaes;

Aviso de 25 do mesmo mez, declarando que os liVI'OS nndos do
registro devem ficar em podeI' dos funccionarios incumbidos desse
serviço, emquanto forem necessarios para cumprimento do disposto
nos arts. 41 e 74, paragrapho \lnieo, do decreto de 1888 ;

Aviso de igual data, declal'undo que a installação elo registro
civil nfl.o depende da instituição canoniea das parochias ;

Aviso de 5 de setembl'o, dispondo que a certidão do casamento
contrahido anteriormente á lei n. 181 de 1890 e junta ao auto de
divorcio deve ser registrada no livro de tel'mos de casamentos civis;

Aviso de 13 de jttneiro de 1892, declarando a quem compete
passar as certidões dos actos relativos ao estado civil, praticados
antes do. separação da Igreja;

Aviso de 17 de janeiro ele 1893, declarando que o producto elas
multas impostas por infracções do regulamento do registro civil deve
ser recolhido ás repartições estadoaes que estiverem incumbidas da
arl'ecadação das rendas da União;
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Aviso de 30 de janeiro, declarando sem effeito o aviso circular de
28 de dezembt'o de 1891., visto ter o decreto n. 1218 de 17 do mesmo
mez revogado o de n. 680 de 21 de novembro daquelle anno;

Aviso de 2 de janeiro de 1894, tratando das tres fórmas princi
paes do regimen dos bens no casamento antes da proclamação da
Republica;

Aviso de 3 de setembro do mesmo anno, tratando desenvolvida
mente dos emolumentos devidos por actos do registro civil;

Aviso de 23 de outubro de '1895, quanto ao fornecimento de livt'os
para o registro civil, o qual cabe aÇ>s Estados, visto que á União só
incumbe legislar sobre a materia deste serviço, que é ·de direito civil;

Aviso de 1.7 de abril de 1897, providenciando sobre irregularidades
praticadas pelo official encarregado do registro.

Como conclusão do assumpto, transcl'everemos aqui o trecho
seguinte, que se encontra no Relataria do Ministerio das Relações Ex
teriores, de 1895, sobre casamento de brazileiros no estrangeiro:

« O art. 47 da lei n. 181 de 24 de janeiro de 1890 deu, no § 20 ,

competencia aos agentes diplomaticos e consulares brazileiros para,
na fórma da lei nacional, celebrar casamento, quando ambos os
contrahentes forem brazileiros.

Em fevereiro de 1893 o consul brazlleiro em Montevidéo
entrou em duvido. si, atteutos as disposições da legislação civil
da Republica Oriental do Gruguay, podia sem inconveniente exercer
a funcção que a referida lei 11. 181 estabelecêra.

Consultada por elIe, a Legação Brazileira foi de parecer que
se abstivesse de exercer tal funcção, por isso que o casamento
não produziria effeitos civis naquelJa Republica.

Referido o caso a este MinisterIo, foi ouvido o da Justiço,
que em a viso de 20 de maio do mesmo anno opinou que::e
fizesse sentir uo G verno Ol'lental cc a iniquidade do decreto,
com caracter legislativo, do Governador Provjsorio daquelJa R 
publica, de 24 de setembro de 1878, que,' confrontado com o
Codigo Civil do mesmo paiz, arts. 101 e 103 e com a sua lei de
22 de maio de 1885 e disposições complementares, mostru quanto
é infringido o principio da reciprocidade, recusando aquella Re
publica aos estrangeiros a efficacia e respeito do estatuto pessoal
que assegura aos seus cidadãos ».

Em 22 de junho de 1893 transmittiu-se á Legação Brazileira
em Montevidéo a opinia.o do Mi nisterio do. Justiça.

Tratando-se de assumpto de especial importancia, em 31 de
dezembro de 1894 expedi despacho circular ás Legações Brazileiras,
afim de, feito um estudo de legislação comparada, poder o
Governo promover a adopção de medidas que dissipem confiictos
e assegurem á celebração do casamento toda a sua efficacia
juridica onde quer qLle t.enha de ser invocada.

Na segunda conferencia diplomatica de Direito Internacional
privado da Haya (25 de junho a 13 de julho de 1894) resolveu-se:

cc Art. 5. o Sera également reconnn parl.out comme valable,
quant é. la forme, le mariage célébré devant un agent diplo
matique ou consu1uire, conformement tt sa législation, si les deux
parties contracLantes appartiennent à l'Etat dont releve la légation
ou 1e consula t et - si la législation du pays ou le mariage fi éLé
céléhré ne s'y oppose pDS. 11 •

Assignaram o protocollo final os representantes da Allemanha,
da Austria-Hungria, da Belgica, da Dinamarca, da FI'ança, da I-Ies
panha, da Halia, do Luxemburgo, dos Paizes-Baixos, de Portugal,
da Roumania, da Russia, da Suecia, da Noruega e da Suissa.
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Com razão reflecle Lehr (Reoue Générale du Droit lnter
national Publique -189-l, Octobre) :

« Ln qllestion de voliditê ne peuL se poseI' et ne se pose en
« fait, que dans le eas oú la loi na Lionnle, atLI'ibuant à l'agent·
« diplomatique Oll consulaire le droit de célébrer cerlains mariages,
« l'exercice de ce droit lui est dél'ivê par les autorilé.3 dll pays
« oú il rêsicle... II uurait clonc faliu clire, à notre avis, exa
« clement le contraire cle ce que dit l'arLicle, ii savoir: « que le
« mnl'iage sera reconnu partout comme va.lable - encore que la
« législation clu pays oú le muriage a été célébré s'y oppose.
« C elait le progr s à réaliser, ln régIe d nvenir à poser.»

A these vencedora na conFerencia dn Haya, sustentada por
Wo importnnLe numel'o ele paizes, obriga, portanto, n buscar na
reciprocidade legislativa ou na diplomatica pl'oLecçEío pnra a
validade ou eff1cflcia juridica do.:. casamentos celebrados ante as
Legações e Consulados.

Lnurent (Droit Civil InternnLional - T. 4 n. 260 e seguintes),
Slocquordt (I eVlle de Droit International, 18 8) depois de Law
rence indicam o verclacleil'O caminho a seguir.

« Si les Elats ont pu s'entendre pOlll' fuire un traité universel
« en matiere cle correspondance, l'entenle sera encore plus facUe
« quand on vOLldra sérieusement établir une regle commune pour
« la cél bra tion clu mariage en pays éLranger par les agents
« diplomatiquf's et les consuls. La raison en est bien simple:
« c'est que l'inLérêL de tous les Etats est le même et lá ou les
« inlérêLs sont identiques, l'accord est [aci/e, pom mieux dire 
« iI est fait d'avance. »)

Repilo com Stocquardt, que tI'nnscreve essas phrases de
Laurent - « DccepLons-en l'augure »),

A Republica do Uruguay autori 'a a celebração de casamenLo,
sendo ambos o conlrahentes uruguayos, em i:>uas legações e
consulados.

Na Republico. rgentina não existe tal disposição.
O Puragu8Y admitte-a nas Embaixl:IClüs e nos Consulados es

tl'O.l1geir os; no Chile a lei nuo prohibe essa celebração, mas tambem
niío lhe reconhece effeitos ch is; accrescendo que ás Legações e
Consulndos chilenos não foi dada compelencía.

A Bolivia reconhece n yalidade do' casamentos celebl'a los nas
uas Legações e Consulad s e na::;. Legações e Conslllad s estran

geiros, 11mo. vez observada fi le;x: o7'igini8.
O Perü ntío deu essa nttribuição aos agentes diplomat.icos e

consulares; Venezuela não pl'OllilJe a ceIe] ração nos Legações e
Consu]o.dos e tl'angeiros. Nos EstAdos Unidos dn America as leis
[ederaes não aulorisam agente diplomatico a cele])J'ar OLl o. leste
munhar ou certificar a ceremonio-do cnsamento celehrado em sua
presen a; o Congresso Federal, por acto ele 2~ de juuho de 1860,
deu 3sa com] et n ia 80S CunSl1les.

No Dorninion os onsules não podem·celebrar casnmentos.
Em POI'tugal o regulamento consular não dá aos consules

a oLtriJ uiç50 de que me OCCUp1 e o Codigo Civil a ebse respeito
guarda silencio.

Na Hespanha não ha lei prohibitiva; e tanto, que no Consulado
Geral ela Italia em Madrid Leem-se celebrado casamenLos.

A FI'ança permitte ceIe] ra ão do casamellto nas Embaixadas e
Consulaclos.

Na Be]gica a lei de 20 ele maio de 18 2 regulou a materia, con
ferindo ao seus agentes diplomaticos e aos consules essa [uncçào.
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Na InglateL'l'u o eegulamenLo (Ol'der in C uncil) expedido em
virtude do cto de Casamentos celebrados em paiz estl'angeiro
(foreign marriage ael) de 23 de outuJwo de 1892 detel'minou que
os embaixadores, miulskos e consules podem exercer as fúncções
cje ofJ1cial de casamenLoS (marriàge oftiei r) inílependentemeute
de alva rá do Ministro de Estado da Corôa.

Na Dinamarca, pela lei de 10 de fev relL'o de 189·2, fOL'am os
con ules aulorisados a celebrar o casamento civil sendo a mateL'ia
completamente eegulaela.

Na Russia não se celebram casamenL)s!la EmlJaixadas e
Legações, e só nos COllsu!ados dos paizes onde o registro civil é
obrigü todo.

Na Allemanha não são permittidos os casamentos ante as
Legações e os Consulados, em vista do § 10 da lei de 6 de fevereiro
de 1875 j salvo em virtude de conyenções internacionaes especiaes,
como a que foi celeJwada com a Halia em 4 de maio de 1891.

O G)vemo allemão atLribue competencia para celebL'aL' casa
mento , no Brazil, aos consules impeL'iaes no Ri' de JaneiL'o, em
Porto Alegre, na cidade do Rio Grande elo Sul eem 'anto . Por avi o
le 9 de março de 1876 foi recommendado ao consuJ no Hio ele
Janeiro (IUe em cada caso especial chamasse a allenç50 dos in
teressados sobre o facto de terem os casamentos celebrados peranLe
o Consul v[llor legal sómente para a Allemanha, e deverem elles,
a não volLaL'em logo para a AlIemanha, daI' os passos neces ario
para que os seus casamentos seJam reconhecido como validos
tambem no Bl'azil. Recommendações semelhantes l'oram feitas aos
demais Consulados imperiaes no BraziJ que possuem a com
petencia para celebl'aL' cDsamentos.- A Convenç(j,o Consular com
o Brazil, de 10 de janeiro de 1882, concedia aos Consules de nmbo'
os paizes o direito de ceJebL'Br casamenLo .- Depois que esLa
Convenção deixou ele vigorar, em 22 de setembro de 18 7, o.
consules imperiaes pal'ece terem tomado u observar as ln Ll'llcções
anteriores, pois que desde aquella época, aLé fins de 18 3, (oram
celebrados apenas seis ca amento perante o Consulado em Santos.

Na Austria as Embaixadas e os Consulados poderão celebrar
casamentos, si tiverem competencia pela lei nacional; no es
trangeil'o só por autol'isação especial.

Na Italla, si ambos os contrahentes forem estran,;eil'os, é
permitLido o casamento perante o agente diplomatico OLl con
sula'r do seu respectivu paiz e na fórma da sua lei nacional.

Si o contrahente homem fôr e trangeiro e a mulher Haliana,
tambem póde o casamento ser feito diante do Agente Diplomatlco
ou Con ular; mas, si tiverem residencia na Italia, deverão casar-se
na fórma e segundo as disposições do Codigo Civil, afim de ter o
casamento os eus efleitos civis no Reino. A cnl acjdade elo es
trangeiro para conLratar casamenLo é regulada pela lei du paiz a
llue pertenceI' e o seu estado livre devel'á sel' pruvado com certidão
CluLhenLica da auLol'itlade competell te de s LL paiz (urts. 102 e 103 ).

A Jei italiana permitte aos italiano residentes em paiz es
kangeil'O casarem-se perante a autoridade diplomaUca ou COI ular,
conforme as leis patrias, sem indagar o tempo de L'esidencia desses
cidadãos no paiz em (jll se acham, omtanLo que s .iam sali.
~ iLas as disposições do Cocligo Civil soJ)re n mateI'ia (. ecç. II
- Cap. I).

O casamento de italianos, feito na fõrmn usada no paiz onde
fôr celebrado, ~ valido, atisfl itas as mesmas disposições do
Codigo (art. 100).
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o casamento entre cidadão italiano e mulher estrangeira em
paiz estrangeiro, em regra geral, deve ser feito na fórma usada
no paiz onde fôr celebrado.

O art. 9, porém, das disposições preliminares do Codigo Civil
dá faculdade aos cidadãos italianos no estrangeiro de seguirem, nos
actos civis, a fórma da lei nacional, quando essa seja commun
a todas as partes, e o art. 29 da lei consular permitte ao Agente
Consular celebrar casamentos entre nacionaes e estrangeiros,
quando seja isso consentido pelos usos e costumes.

O marido italiano fica, porém, sujeito ás leis patrias no
que se refere á capacidade para contrahir casamento (Cap. !,
Secç. II) e ás publicações de que tratam os arts. 70 e 71,

Em ambos os ,~asos, esses casamentos devem ser inscriptos
.no Registro Civil elo Municipio em que vierem fixar residencia,
no prazo de tres mezes d pois Ilue os conjuges voltarem li UaHa.

Parece que por simples declaração eliplomatica poder-se-ha
fixar o principio da reciprocidade com os paizes que conferem aos
seus Agentes Diplomaticos e aos Consules a atlribuição de celebrar
casameuto na mesma hypoLhese indicada no art. 47 § 20 da lei
n. 181 de 24 de janeil'o de 1890. Desse modo o casamento produzirá
sem restricçães todos os seus effeitos juridicos.

A sobemnia territorial sanccionará a competencia, e o casa
mento celebrado ante as Legações ou Consulados ficará extreme
de duvidas e incertezas. »

o
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Datava de 1808 a legislação que regia o serviço sanitario quando
foi proclamada a Independencia do Brazl1.

Por decretos de 7 de fevereiro haviam sido creados os logares de
physíco-mór e cirurgião-mór elo Reino de Portugal, Estados e Domínios
Ultramarinos, « com o util fim de entenderem em tudo quanto pudesse
concorrer para o augmento e conservação da saúde publica, fazendo
desarreigar antigos e prejudiciaes abusos e dando todas as prmidencias
gue fôssem anal gas e conducentes a tão imp rlante objecto» ~

No mesmo anno foi expedido o alvará de 23 de novembro, pelo qual
mandou-se, entre outras providencias, que o physico-mór e °cirurgião
mór « inteiramente guardassem os regimentos de 25 de fevereiro de 1521
e de 12 de dezembro ele 1631 e todas as mais provisões e ordens régias a
este respeito decretadas e em diversos tempos publicadas, ainda depois
de crenda a Real Junta do Prolo-medicato, cumprindo-se em tudo que
não estivesse por outras derogado »; e que nas capltanias 03 delegados

mmissarios do physico-mór e do cirurgião-mór observassem o regi
ento de 16 de maio de 1744 e mais ordens régias, nesta materia pu

)licadas, e, pelo que tocava á jurisdicção civil e criminal, executassem
o determinado nos 70 e 11 do cilada regimento de 25 de fevereiro
de 1521.

Pouco tempo dep0"Í , havendo-se reconhecido a incocerencia de
.existirem os novos lagares de physico-mór e de cirurgião-mór e a
ntiga Junta do Proto-medicato, por este e outros m tivos que <ia fim
esta noticia não interessa assignalar, extinguiu-se a mesma Junta e
evolveu-se sua jurisdicção áquelles fUl1ccionarios. Tal foi o objecto do
lvará de 7 de janeiro de 1809.

Nesse mesmo anno, o Principe Regente, encarecendo o interesse que
devia inspirar a conserva,ão da saúde publica, creou, por decret de
28 de julho, o lagar de provedor-mór da saúde da Côrte e Estado do

razil, desunnexando-o da inspecção das camaras e mandando observar,
o que fôsse applicavel, o regimento do provimento da saúde atê que se
xpedisse novo regimento, cuja organisação foi desde logo incumbida ao
roveclor n meado, pelo citado decreto, Dr. Mao el Vieira da Silva, do

conselho do Principe Regente, primeiro meílico da real amara e
Physico-mór do Reino e Dominios.

A funcção do provedor-mór e de seus delegados consistia particular
~ente, nos precisos t rmos do decreto de 28 ele julll , não só em « fisca
h:sar estado de saúdé das equipagens à.as embarcações que viessem ele
dlversos portos obrigando-se a nar fundo em mais distancia ás qu
)Ouvessem sahido dos que fôssem suspeitos ele peste ali de molestia
contagiosas e a demül'ar-se por algum tempo os que nellas se tivessem
ransportado», mas tambem «em afastar do uso e mercado commum
s c?II!eEitiveis e generos corrompidos ou iscados de principios de
odrldaô ».
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De acôrdo com esse pensamento, publicou-se, em 22 de janeiro
de 1810, o alvará de regimento pelo qual se estabeleceu um Juizo de Pro
vedoria-mór de saúde para regular as quarentenas dos navios que
viessem dos diversos portos e as averiguações que se devessem fazer
sobre os mantimentos e generos que pudessem offender a saúde publica.

Por outro alvará de igual data (22 de janeiro de 1810) deu-se regi
mento aos delegados do physlco-mór, em substituição do de 16 de maio
de 1744, que já não correspondla ás necessidades da époCr:t, e estabele
ceram-se varias providencias relativamente á saúde publica.

Em 1815, por alvará de 24 de julho, foram declaradas as funcções do
guardas-móres de saúde, como delegados do provedor·mór .

Com relação especialmente á vaccinação, expediu-se em 12 de feve
reiro de 1820 circular aos governadores das· capitanias ordenando o
estabelecimento de instituições vaccinicas.

Na legislação d Brazil independente o primeiro acto importante
que se encontra com referencia ao ramo de serviç que é objecto da
presente noticia é o decreto legislativo de 12 de setembro de 1826, pelo
qual foi sanccionada a resolução da Assembléa Geral que autorisára o
Governo « a fazer todas as despezas necessarias para a vulgarisação
e pratica da vaccina em todo o imperio »).

Com pequeno intervallo seguiu-se, porém, a extincção de todas as
instituições sanitarias de que anteriormente nos occupámos.

Com effeito, pela lei de 30 de agosto de 1828 foram abolidos não só
o logar de provedor-mór devolvendo-se ás Camaras respectivas a inspe·
c ão sobre a saúde publica, corno se praticv.'va antes da creação do dito
emprego, mas tambem os de physico-mór e cirurgião-mór do imo
perio.

Nessa lei se preceituou, outrosim, que os exames dos comestivei
destinados ao consumo publico fôssem feitos pelas Camaras respectivas,
na fórma dos seus regimentos; que as mesmas Camaras fizessem d'or8
em diante, sem propl11a alguma, as visitas que competiam ao physico
mór e cirurgião-mór e seus delegados em relação ás pharmacias e clro
garias; e, finalmente, que as causas que se processavam nos juizos
do provedor-mór da saúde, physico-mór e cirurgião-mór, ficassem per
tencendo ás justiças ordinarias, a que competissem, devendo ser fi
estas remettidos todos os processos findos ou pendentes nos meneio'
nados juizos.

Pelo decreto legislativo de 26 de setembro, tambem de 182 , foram
applicados á Caixa da Amortização os impostos estabelecidos pelo ai·
vará de 22 d janeiro de 1810 a favor do cofre da provedoria-mór in
cluindo-se, desde logo, as sommas existentes em mão de quaesquer
recebedores.

A lei ue 30 de agosto de 1828 não teve, porém, execução imme
dia ta, porquanto nas instrucções expedidas em 11 de noyembro para
evitar a intr duc<.:ão da peste que gra savn nos portos do Mediterraneo.
ainda se fez referencio. ao provedor-mór e a outros funcC'Íonurios da re:
spectiva repartição. Só a 14 do citado mez foi que, pela circular n. 173.
se prmid nciou afim de que O, naã.o da Camara do Rio de Janeiro e aq
Camara elas províncias ntrass m no exercicio elas funcções que lh
incumbia em vírtuele da referida lei ele 30 de agosto.

Relativamente ao serviço sanitario maritimo, pelo decr-to ele 17 de
jan iro de 1 29 ordenou-se que o enad da. Camara do Rio de Janeiro
e as mais Cumaras das cidades e "i1las maritimas, na parte que lhes
t'ôsse aI plicayel, e g vernnssem nu inspecção da saúel publica. dos
parLo pelo regulamento annexo ao citado d creto.

Por e se regulamento a in p cc:-o, no porto el Rio de Janeiro.
encarregada ao enado da Camara no art. iOda lei ele 30 ele agosto de
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1828, era desempenhada 1)01' uma commissão que tinha por chefe o
provedor da saúde, nomeado pela Camara dentre seus vereadores, na
c nformidade da carta régia de 30 de agosto de 1792' e composta de
um professor de saúde, tambem de nometiÇã da Camara; de um
interprete que servia, ao mesmo tempo, de secretario; de um guarda
bandeira e dos guardas que fôssem necessarios.

O provedor. da saúde tinha a seu cargo a expedição de todas as or
dens, providencias e communicações que a economia administrativa da
commissão exigisse.

Ao professor de saúde incumbia o serviço das visitas das embar
cações e c mpetia decidir si estas se achavam em condições de serem
declaradas desimpedidas ou em quarentena.

Oguarda-bandeira, além da obrigação de dar aviso de todos os navios
lue entrassem, tinha a de fornecer ás embarcações impedidas os soc
corras de agua e viveres que solicitassem.

A propagação da vuccina foi object de nova circular m 1831. Em
data de 10 de novembr a Regencia recommendou aos presidentes de
provincia expedissem as ordens necessarias para que se puzesse em
actividade a propagacã daquelle meio pr pbylactico contra a variola,
d pendendo a quantia votada pela Assembléa Geral na lei do orça
mento para esse importante objecto, e remettessem á competente
ecretaria de Estado, todos annos, uma relação exacta do numero das

ôas vaccinadas e das que produzissem verdad ira vaccina com as
nvenientes reflexões sobre o seu pngresso ou retrogradação.

O decreto de 25 d agosto de 1832rev gou os arts. 17 e 18 do re
.ula~ent da Inspecçü de' saúde do porto do Ri de Janeiro de 17 de
oneIro de 1829, por ser manit'est o inconveniente que resultava da
bservancia dos preceitos alli contidos.
. Os artigos citados dispunham aCJrca da permanencia a bordo das em
rcações, em quarentena, de dous guardas, pelo menos, incumbidos de
anter rig r samente o isolamerito das alludidas embarcações.

Substituiu o regulamento de 17 de janeiro de 1829 o que foi man
ado observar pelo decreto de 9 de julho de 1833.

SegundJ este ultimo regulamento, a inspecção de saúde publica
porto do Rio de Janeiro, encarregada pela lei de 30 de agosto de 182

I) enad da Camara e, depois da sua extincção, á Camara Municipal,
ra desempenhada por uma commissão composta do provedor e de dous
rofessores de saúde, dous interpretes, um agente e dous guardas de
UInero.

Oprovedor continuou a ser nomeado pelo modo prescripto no
eg~lamento de 17 de janeiro de 1829; quanto aos demais funccio
BrJos, dispoz o de 9 de julho de 1833 que seriam propostos pela

ara e approvados pelo Governo.
Oserviço da inspecção da saúde publica ficou dividido em serviço de

ar e serviço de terra, desempenhado o primeiro por uma commissã·
!lInposta de um professor de saúde, um interprete e um guarda de nu
era, e o segundo por uma commissão composta do facultativo, do inter
rele, do guarda de numero que não estivesse destacado, e d agente.

Depois de haver disposto a respeito daS visitas e das quarentenas,
regulamento de 9 de julho de 1833 preceituou, no art. :, i, que o pr
~or, ~onjuntamente com os professores de saúde, « tomariam todas
S !IJ.edidas nos casos extraordinarios e impt'evist s, nilo menei
ad~s neste regulamento; e, tanto que tivessem etrectuado, o pr vedor
~:Ia p~rte em Camara para. ser approvado, ou repre~ôntaria pela

retarIa de Estado dos egoclOs do Imperio.»
.~mquant nüo entre no plano da presente noticia a cr'ilica das dis
lçoes adoptadas com referencia á saúde publica, seja licito notar que
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o regulamento de 1833 restabeleceu os preceitos dos arts. 17 e 18 do dl
1829, revogados pelo decreto de 25 de agosto de 1832.

O regulamento de 1833 soffreu em 1836 algumas alterações: pelo
decreto de 23 de abril foi reduzido a um só facultativo o numero dCE
que haviam sido estabelecidos para o serviço; determinou-se que ~

empregados que deviam visitar as embarcações partissem todos C!
dias ao nascer do sol, do largo do Paço para o mar, cessando, por·
tanto, o destacamento semanal Jue esses empregados faziam por turno
na ilha de 'iiVillegaignon ; determinou-se, outrosim, que pela renda da
Provedoria se flzessem todas as despezas com o escaleI' da inspecção,
as quaes até então corriam á conta da Repnrtic&o dos Negocios da ~la·
rioha. •

O decreto de 26 de setembro do mesmo anno elevou a 1:2
annuaes as gratiflcações fixadas no de 9 ele julho de 1833 para
facultativo da Inspecção de Saúde do porto do R~o de Janeiro e para
dous interpretes.. cessand ,porém, o -encimento de 600. annuaes, qu
em virtude do art. 25, § 10, da lei de 15 de novembro de 1831,percebi!
um dos ditos in.terpretes pela repartiç&o da policia) por passar!
servir na referida Inspecção, na conformidade do art. 3°, § 3°, ela I
de 3 de outubro de 1834.

A lei n. 243 de 30 de novembl'o de 1841, a qual fixou a despeza {
orçou a receita para o anno financeiro de 1 de julho de 1842 a 30 de
junho de 1843, autorisou o Governo, no art. 38, para reformar imme
diatamente as Inspecç.ões de saúde dos portos, cunforme ~xigisse v
serviço publico.

O Governo s6 usou dessa autorisaç50 em 29 de janeiro de 1843
expedindo o regulamento das Inspecções de saúde dos portos contid
no decreto n. 268 daquellu data.

Consistiu a parte principal da reforma em desligar inteirament
da administração municipal o serviço sanitari mnritimo, que pa
a ser da privativa competencia elo Govel'no.

O pe soaI do dito serviço ficou assim constituid : no Rio di
Janeiro, um provedor, dous secretarios-interpretes, um agente, um
guarda-bandeira, e dous guar las; na Ballia, PernamlJuco e Mal'anllún
um provedor, um secretario-interprete, um '1gente,um guarda-banueira
e um guarda; nos demais portos em que havia AlrandegDs, um pr
vedar e um guarda, qu tambem tinha a seu cargo a escriptllraçã .

Ao provedor competin visitar todas as embarcações declaradaseiL
observação ou qual' ntcna; inspeccionar o procedimento dos empre'
gados; dar cartas de saúde; empregar todos os meios a seu alcance
para a bOa -policia sanHaria lo POl'to' requisitar do ministro dú
Imperio n Côrte e das outras aut ridades pura esseflm nomead~
nos outros portos, as providencia que os casos extraordinal'i s nu
pr vistos no regulamento e as circumstancias do moment' <lema
da em.

Em virtude do disposto no art. 2°, n. 30, da lei n. 369 de 18 de
tembro de 1845, pelo qual foi o Govel'l1o autorisado para reformar
Instituto Vaccinico da Côrte e estabelecer, dependentes deste, out .
iguaes em todas as provincias, expediu-se, com o decreto n. 464 de I
de agosto do anno seguinte, o regulamento do Instituto Vaccinico Ó
Imperio.

O pessoal desta repal'tição, que tinha por fim o estudo, pratic.'
melhoramento e propagação da vaccina, era composto:

De um Inspector Geral ;
De uma Junta vaccinica na Capital do Imperio, presidida .pe~

Inspector Geral e da qual faziam parte quatro vaccinadores effectlro:
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dous supranumerarios e um secretario; havendo tambem um porteiro,
que ao mesmo tempo servia de continuo;

De um commissario vaccinador provincial na capital de ada
provincia;

De um commissario yaccinador municipal em cada municipio;
De commissarios vuccinadores parochiaes em todas as povoações

onde houvesse pessôas, com as n cessarias habilitações, que se pre
sLassem a desempenhar taes empregos.

Todo o referido pessoal era de nomeação do Governo.
Completa reorganisação foi operada no serviço sanitario terr str e

maritlmo pela lei n. 598 de 14 d s~tembro de 1850 a qual, no art. 3°,
creou uma Junta de Hygiene Publica composta d um presidente, de
nomeação do Governo dos irugiões-móres da Armada e do Exercito,
do inspector do Instituto Vaccinico e do provedor da Saúde do Porto d
Rio de Janeiro, servindo de secretario o do Instituto Vaccinico ou um
dos da InspecçEio da Saúde do porto, c mo o Governo d signasse.

Determinou o cItado artigo que ficassem incorporados na Junta de
Hygiene a Inspecção da Saude do Porto do I io de Janeiro e a do Insti
tuto Vaccinico.

No art. 4° foram fixadas as attribuições da Junta de Hygiene,
preceituando-se que proporia ao Governo todas as medidas que julgasse
necessarias ou convenientes a bem da salubridade publica, e informaria
sobre as que lhe fôssem indicadas pelo Governo' que entenderia na
effectiva execução das posturas da Camara Municipal relativas a objecto
de salubridade publica, e indicaria as medidas que julgasse necessarias
ou convenientes para se converterem em posturas, recorr ndo para o
Governo nos casos do art. 73 da lei de 1 de outubr de 182 quando não
fôsse attendida, ,por ultimo, que exerceria a p licia m dica nas visitas
das embarcações até então encarregadas á Inspec ão da . aúde d Porto
e nus que devessem fazer-se nas pharmacias, drogarias, mercados,
armazens e, em geral, em todos os logares, estabelecimentos e 'asas
donde pudesse provir damno á saúde publica.

Oexercicio das l'uncções declaradas em segundo e terceiro lagar
podia ser delegado a um ou mais membros da Junta, ou dos esta
belecimentos n lia incorporados; os fiscaes da Camara Municipal exe
cutariam as ordens da Junta bem assim as dos delegados no desem
penho das funcçàes re pectivas, e as autoridades judiciarias e pollciaes
se prestariam ás suas requisições.

O decreto n. 598 autorisou o Gov rno a stabelecer, no regulamento
qu ex[ edisse, multas e penas de suspensão e de prisão e, no caso de
reincidencia, o:fi chamento temporario das lojas, pbarmacias, armazens
e qua squer outros estabelecimentos sujeitos fi inspecção da Junta' a
determinar quaes as autoridades competentes para a imposiçã das
multas e 1enas, a fórma do proceEso e os r cursos e a importancia das
gratificações não ó dos membros e do secretario da Junta de Hygiene,
mas tambem da ommissão de engenheiros creada pelo mesmo decreto
afim de estudar e 1 var a ffeito obras t ndentes a melhorar o estad
sanitario da Capital e de olltras povoações do Imperio, como fôssem
~ des ccam nto de lagares alagadiços, que se tiv sse reconhecido serem
ll1salubres, o estabelecimento de vallas e canos de despejo, a reparação
ea limpeza dos existentes, a multiplicação de depositos d ngua para uso
e asseio das povoações, e outros trabaJbos semelhantes.

O decreto legislativo de que ora nos occupamos constituiu a Junta
de Hygiene Publica o centro dos estabelecimentos de igual natureza que
existissem ou se creassem nas antigas provincias em virtude do referido
acto e conforme as bases ahi estabelecidas, correspondendo-se com os
mesmos estabelecimentos, com as Camaras Municipaes ou quaesqu r
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outras autoridades sobre objectos relativos ao cxerclClO de suas
funcções. .

Pelo decreto n. 753 de 25 de janeiro de 1851 fo\am marcadas as ~ra
tificações do presidente, dos membros e do secretarIo da Junta da Capital;
e pelo de n. 828 de 29 de setembro do mesmo anno mandou-se executar
o respectivo regulamento.

Em virtude desse regulamento a nova repartição, a que se deu o
nome de -Junta CentrAl de Hygiene PLIblica- tinha sua séde na antiga
Côrte, e exercia immediatamente sua autoridade no munictpio desta e na
provincia do Hio de Janeiro. . .

Nas provincias do Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahl8 e HIO Grande
do Sul havia commissões ele hygiene pullica, c mpostas. de tres mem.
bras nomeado pelo Governo, que dentre os mesmos desIgnava o presI
dente; nas outras provincias havia s6mente provedores de saúde publica.

De taes commissões faziam tambem parte os commissarios vaccina
dores provinciaes, os pr-ovedores de saúde dos portos e os delegados do
cirurgl5.0-m6r lo Exercito, onle os houves e.

A Inspecção de Saúde dos Portos, incorporadana Junta Central .de
Hygiene Publica, orno já se viu, ficou sujeita á direcção desta, subSIS
tindo, com algumas alterações, o regulamento, que para reger esse ser
viço havia si lo expedido com o decreto n. 268 de 29 de janeiro de 1843.

Igual sub rdinação se dispoz quanto ao Instituto Vacclnico, cujo
regulamento annexo ao decreto n. 464 de 17 de agosto de 1846 continuou
em vigor com diversas modiEtcaçõ.es.

Ainda em 1851, o antigo ministerio do Imperio, recebendo a com
municação, que lhe dirigira o presidente da Junta Central de Hygiene
Publica, de se estar fazeu.do o serviço do lazareto provisorio da Ilha do
Cajú pelas instrucções constantes do officio do dito presidellte, de 25 de
janeiro, resolveu, paI:' avis de 29, que assim se continuasse a praticar
até expedir-se novo regulamento, que a Junta quanto antes organi-
saria e submetteria ti approvação do GoveFno. .

O decr ,to legislativ n. 5~8 de 14 de setembro de 1850 foi re"ogado
pelo art. 13 da lei n. 668 de 11 c1e setembro de 1852, na parte em que
designOJ.los membros da Junta Central de Hygiene PubU,ca. Determinou
esse al'tigo que a n01neaçãu de taes fUllccionarios, assim como a (las
co:mmissões e dos delegados nas provincias, seria feita pelo Governo,
como fôsse mais conveniente.

Reconhecida a necessidade de crear um hospital maritimo, onde
f6ssem tratados com humanidade os marinheiros e mais pessõas de
borclo (las embarcações nacionaes ou estrangeiras que, chegando ao
porto do Hio de Janeiro, se achassem ou m:>s m a:ffectadas de molestias
cuntagiosas ou suspeitas, deteI:'min,ou o Governu, pel decreto n. 1103 de
3 1e janeiro de 1853, que no d(to porto se estabelecesse, para o fim indi
cado, um hospital com a denomina ão de - lIo pital marítimo de Santa
Izabel.

A admini tI:'ação fOL c nôada a UU1a commlssão omposta do presi
dente da .Tunta de' Hygiene, do cüpltão do porto, I.e um delegado do
Corpo Cou ular, c[u,e pÇld ria ser um ele seus membros, p r elle todos os
anuo nomeado, e de dous negociantes, carregad res ou armadores,
sendo um nacional e outro estrangeiro, eleitos amlUalmente pela com
missão da Pl'aça. do Commercio.

Odecreto de creação do hospital commetteu á sua a.dministração a
escolha do local a const~llc ão do edLflcio, assim como a organisação
d s &.~tatutos do e tabeleClmento, os quaes sujeitaria ú. approvação do
Governo.

Para prover ás clespezas com a edificação do Hospital marítimo de
nta I abel e a sua futura e permanente sustentação, a commissão
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agenciaria, entre os commerciantes e mais pessôas philantropicas, os
donativos c m que se prestassem a concorr r para tUo piedoso fim;
propondo além disto, para que fôsse presente ao Corpo L gislativo, na
sua proxima reunião, os meios de dotação que parecessem mai con
venientes, com o menor gravame d Thesouro Publico e com o concurso
possivel da classe directamente beneficiada.

Emquanto não fôssem construidos os edificios necessarios ao no\'o
hospital, serviria, provisoriamente, o da Jurujuba.

O decreto n. 1338 de 28 ele fevereir de 1854, expedido em
virtude do ~ 22 do art. 2 d lei n. 668 de 11 de setembro de 1852, fiXOll
os vencimentos dos membl'OS das commissões de llygiene e dos pi' 
vedqr s ele saúde publica, creado pelo regulamento mandado exe
eutar pelo decreto n. 828 de 29 de setembro d 1851' e o decrelo n. 1959
de 22 de agosto de 1857 npproyou a tabella que marCR\ a as taxas qu Fe
deviam cobrar pela matricula dos medicos, pharmaceuticos parteiras,
bem ns im pelos demais documentos de que tratava o citad regula
mento ele 29 de etembro de 1851.

O decreto n. 1959 foi expedido de conformidade com a resoluçüo de
26 de agosto de 1854, tomada sobre consulta da Secçã dos N gocio do
Imperio do Conselho de Estado de 14 de junho do mesmo anno, e em vir
tude do disposto no regulamento de 1851.

O regLllamento approvado pelo decreto n. 2 52 de 12 de dezeml r de
1857 alterou, na parte relativa' ás attribuições da Junta Central ele IIy
giene e ús commissões de hygi ne publica que exisLiam em algumas
das nntigas provincias, o regulament da mesmn Junta mandado
executa" pelo decreto n. 828 de 29 de setembrJ de 1851, ao qual já
tivemos occasião de nos referir varias vezes.

Pelo nov regulamento ficaram pertencendo ao presidente da Junta
algumas elas attribuições desta; isto é :

a) o encargo de investigar as causas da insalubridade geral ou
parcial de alguma localidade, a observação do curso das mole Lias
reinantes particularmente das contagiosas o mprego da maior vigi
~ancia sobre tudo que dissesse resp !to á saúde publica, sem que por
ISSO se entendesse ficar a Junta dispensada dessas inve tigaçõ s;

b) a inspecçã das substancias alimentares expostas á venda e a
visita ás pharmacias, dr garias, armazens de manLiment s, casas de
pasto, botequins mercados publicos, confeitarias, açougues, hospltaes,
collegios, cadêas, aqueductos, cemiteri s, officin.a::;, laboratorios OlI
fabI' icas, em que s manipulassem remedios ou quaesquer outras sub
sta.nctas que servissem para a alimentação e pudessem prejudicar a
saude' e, em geral, todos os lagares donde pudesse provir damno a esta,
ou pelas substancias que se falricassem ou pelos trabalhos que se
operassem;

c) o exame das localidades em que se achass m fabrica, cujos tra
ba!-h~s fôssem incommodos ou nocivos á saude, reservad ,porém, á.fUl ta,
9 JUIZO sobre a natur za das fabricas quo devessem ser rem vidas para
f6ra elos povoados e sobr'e as distancias em (Iue delles houvessem ele ficar;

d) as visitas ás fabricas de aguas mineraes prescriptas no art, 50
do regulamento de 1851, afim de examinar não só o estado das
mesmas aguas, mas tambem o elas respectivas 1'abri s e mud por
que estas trabalhavam; .

e) a matricula dos droguistas e dos que ven lessem substancias
venenO'a ,assim c mo dos fabricante que em suas fabricas empre
gassem tae~ substancias ;

b
f) o exame elas phal'macias e a concessão ele licença para sua

a ertura.



-10 -

o regulamento de 12 de dezembro de 1857 commetteu ao prove
dor de saúde do porto do Rio de Janeiro não SÓ a policia sanHaria
d ste, mas tambem a direcção dos soccorros medicas aos homens do
mar, ficando o Hospital maritimo ele Santa Isabel sob sua inspecção e
au toridade.

Para esse fim foi o provedor investido no cargo de presidente da
comrnissuo administrativa do hospital, alterado nesta parte o decreto
n. 1103 de 3 de janeiro de 1853.

Foram extinctas as commissões de hygiene e em seu lagar creado
em cada provincia um inspector com a denominação de - provedor
de saúde publtc .'

Como medida extraordinaria, o Govern , quando se manifestasse
perigo imminente de invasão de qualquer das epidemias - peste do
Oriente, febre amareUa ou cll01era-morbus -, poderia reunir em um
só individuo a autoridade de presidente da Junta e a de provedor de
saúde publica.

Ainda em 1857 estabeleceu o decreto n. 2055 de 19 de dezembro as
condições c m que aos phal'maceuticos nã habilitados se concederia
licença para continuarem fi ter abertas as pharmac·ias existentes antes
da publicação do regulamento annexo ao decreto TI. 828 de 29 de
setembro de 1851.

Pelo art. 11 da lei n. 1040 de 14 de setembro de 1859 foi extincta a
commissão de engenheiros creada pela lei n. 598 de U de setembro de 1850.

O decr to n. 2409 de 27 de abril, tambem de 1859, deu novo regu
lamento 'l inspecção de saúde d s portos.

A xe ução d resp ctiv serviço foi encarr gada no Rio d Janeiro
a um inspector, dous ajudantes um s cr tario e quatro gll8rdas, e na
Bahia, Pel'nambuco, Maranhilo, Pará e Rio Grande d Sul a um inspe
ctor um ajudante, um secretario e dous guardas.

N s mais portos em que havia alfandega o inspector de saúde
pullica exerce1'ia cumulatiyamente as funcções de inspector do porto,
com dous guardas.

I esse m srno anno reo'ulamentou-se, pelo decr to n. 2416 de 30 de
ahril, sern, do Hospital maritim de anta Isab 1.

Pelo art. 66 dess decret as attrlbuicões da commissã adminis
tratiya creada pelo decr t n. 1103, de 3' de janeiro de 1853, ficaram
limitudas a inspec ionar o tratamento dos doentes recolhidos ao hos
pital e a s licitar d Goyerno c s pr vidcncias que julgasse necessarias
para o bcri1-estar dos m smos doentes.

Finalmente, o decreto n. 2459 ele 6 de setem] r xttnguiu os lagares
d ~.iudante dos inspectores de saúde d s portos elas pro' incias da
BallJa, P rnambuc , Maranhão, Pará e. S. Pedro, creados pelo art. 2°
do regulamento annexo ao decreto n. 2409 de 27 de abril.

Em 1861 novo reo'ulament foi dado á inspecçilo de saúde dos portos.
egundo esse regulamento, mandado observar pelo de reto n. 2734

d 23 de jan~iro, havia n Rio de Janeiro um inspector, t1'es ajudantes,
um se retarIo, um agente e dous guardas; na Bahia, Pernambuco,
'fa1'anhã Pará e Rio Grande do Sul, um inspector, um secretario e

dous g·uardas.
Quant ás provincias em que houvesse alfandega manteve-se o

di post no decreto n. 2409 de 27 de abril de 1859. '
C r:sideralldo que o~ lazaretos foram creados para as ép cas em

que re1D~ no portos Il?-0lestia epidemica que não deva ser tratada nos
estabelecImentos propr18mente de caridade determinou-se em o de
creto n. - 01 de.19 de junho de 1861, que o i-Iospital maritidi de Santa
I abel e os demai lazaretos 8Ó receb sem doentes na indicada hypo
these, ou quando o G verno julgasse illdispensave1.
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Pelo decreto n. 3059 de 11 de março de 1863 estabeleceram-se as
modificações com que devia ser observaelo o de n. 2734 d 23 de j&neiro
de 1851.

. Confo~~ne as alludidas modificaçõeQ toclas as vezes que Hos-
pItal. marlt1l110 de Santa Isabel deixasse de receber doentes, no porto
elo RLO de Janeiro haveriasómente dous a juclantes do inspector de Qaüele;
as duas Yisitas sanitarlas aos navios se' fariam na mesma embarcaçtio
a vapor' e o secretario teria metade da respectiva gratificação.

Pelo art. 2° do citado decret foi declarado que, nos impedimentos
d inspector de saúde nos portos em que nã houvesse ajudante, faria
s~as vezes o secl'etario da inspecçi1o, emquanto o presidente da respe
ctIva provincia não providenciasse.

Nos p01'tos em que não houvesse secretario, o pr idente, nos mesmos
casos do art. 62 do decreto de 1861, proveria convenientemente.

!>-ttendel1~o ás representações do 1residente da Junta Central d.e
lIyglene Publlca sob1'e a urgente necessidade de Ddoptarem- e provl
den~i s tendentes a preservar da importação e lesenvolvimento de mo
lestlaS contagiosas e infecto-contagiosas os portos e cidades maritimas,
e tenqo em c nsideração o parecer da commissil espe ial nom ada
para Indicar taes providencias, mandou o Governo pelo decreto n. 6378
de 15 de novembro de 1876, que a mesma Junta fôsse auxiliada no ser
viço sanHario da cidade do Rio de Janeiro p01' 21 medi s nomeados
pelo minister';o do Imperio, sob proposta d JuntD, e que se1'viriam
nas freguezias ele anta Rita, Sant'Anna, Gloria, Sacramento, S. José,

. Cl1ri:3tovão, Engenho V ll10 anto Anton'io, Espirito anto, Eng nl1
Novo, CDndelaria, Lagôa e Gavea, sendo sete na qualidade ele eEfeclivos
e 14 na de adjuotos.

O citado decret consignou diversas medidas importantes, quaes
~oram, entre outras, a elevação a quaLr do numer de ajudantes do
ll1spector de saúde do p rto, marcado no decreto n. 2734 d 23 de janeiro
ele 1861, e a creação provisoria, na enseada da JLJrujuba, a GOO metros
do Hospital mat'itimo de Santa Isabel, de um lazareto fluctuante, de ~
tinado ú quat'entena dos passageiros pt'ocedentes de p rtos onde gras
sasse Dbr· mal'e11a, cholera-morbus ou peste oriental, ficando a juizo
da autoridade sanitaria submetter á mesma cautela os passageit'os
vind s de portos onde reinasse qualquer outra m lestia grave e trans
missivel.

Os enfermos das indicadas molestias "eriam rem vidos para o hos
pital maritimo de Santa Isabel, si neste n50 houve...~e rloentes de molestia
divet'sa. Verificada esta hypothese, se deveria stabelec r, para receber
tnes doentes,. um hospital fluctu nte na enseada da Jurujuba ou uma
enfermaria na peninsula do Cajú.

Determinou-se tambem que se removessem para o dilo Hospital
maritimo as pessõas affectüdas de qualquer das mencionadas molesti s
e residentes nas freguezias urbanas, quand voluntariamente a i t se
prestassem, fôssem encontradas, sem o c nveniente tratam nto, noS
cortiços e estalagens, ou em outras habitações de semelhunte natureza;
houvessem 'ido admittidas nas casa de saúde, hospitaes e enfermarias,
contra o dispost nas posturas municipaes, e, finalmente, quando se
apresentassem pat'8 ser tratadas de qualquer da mesmas molestias.

O.preceito que determinou o isolamento, no Ho pital de anta Isabel,
de enle.rmos procedentes de terra, sómente deveria ter execuçúo no
cas ele não se tornar extensa a epidemia que se pretende. se preve
nir, hypothese em que se crcariam na I ropria cidade as necesQurias
enfermarias.

Quan lo fósse difficH e perigoso o transporte marítimo nos dentes
para o referido hospital, deveriam elles ser recolhidos ao da Gambôa,
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de onde remover-se~hiam os de outras molestias, logo que se desenvol-
vesse a epidemia que se tratava de prevenir" '

Dado aquelle caso em tempo não epidemlco, os doentes serram r~co
111idos a uma pequena enfermaria estabelecida no ,morro da Gambou e
d pendente do hospital deste nome, a qual deverra estar sempre pre-
parada para o indicado fim. ,

As disposições do decreto de 15 de novembro de 1876 eram extenslv~s
ás provincias da Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará, S: Pa~lo e Rio
Grande do Sul, no que lhes fôsse applicavel, com as modlficaçoes que o
Governo julgasse convenientes, ficando restabelecido o art, 20 do decreto
n. 828 de 29 de setembro de 1851, alterado pelo art. 90 do de n. 2052
de 12 de dezembro de 1857.

Para execução do cüa lo decreto de 15 de novembro de ~876 for~m
expedidas com o de 13 de dezembro desse anno, sob n. 6406, 1l1strucçoes
rela Uvas ao servico sanHario não só na cidade, mas tambem no porto
do Rio de Janeiro: divididas em districtos as parochias urbar:as.

As instrucções de 13 de rlezembro especialisaram os se:rv1ços de SIue
devia encarregar-se o presidente da Junta Central de Hyglene Publica,
e distribuiram os demais ao . m mbr s da dita Junta, designados por
aquelle funccionario e aos medicos effectivos de parochia,

Conlorme t8es instrucções, sempre que tivessem conhecimento da
manifestação de algum caso de molestia contagiosa ou transmissivel em
quaesquer estabelecimentos ou casas particulares, deveriam aconselhar
o isolamento do doente, ou pl'Ovidenciar sobre sua remoção, nas bypo
t11ese do de ['eto n. 6378 de 15 de novembl'O. No caso de fallecimento
providenciariam soüre a immedila retIrada elo cadaver.

Em qualquer dos casos procederiam á desinfecção dos aposentos
pelos proc sos qne a Junta houv sse indicado.

Tambem se procederia á desinfecção sempre que os medicos de
parochlas a julgassem n cessaria ao melhoramento das c ndições
hygienica de CJuaesquer localidades.

Attendendo ao que propuzera a Junta de Hygiene sobre as pro
"\ idencias qu se de -eriam adoptar para a desinfecção das casas e
e tabel ciment s publicos ou particulares, onde se dessem casos de
molestias c' ntagiosa infecto-contagiosas resolveu o Governo, pelo
decreto n. 7027, de 6 de setembro de 1878, que no serviç de que se
trata f'àssem execULadas as disposições constantes do mesm decreto.

Pelo decr to n. 7120, de 28 de dezembro do citado anno de 1878,
j! ram appr vadas as instrucções pelas quaes se devia regular o serviço
do lazareto fiuctuante estabelecido na nsead''l. da Jurujaba em vir
tude do disposto no art. 30 do decreto n. 6378, de 15 d~ novembro
de 1876.

O decreto n. 7532, de 2 de outubro de 1879, alterando os arts. 16
e 17 d de n. 6406, de 1:i de dezembro de 1876, disp z sobre a
intimação aos proprietari03, donos ou subI cadores dos c rtiços, esta
la&'en , d rmitorios publicos, estabulos, cavallariças, casinhas, etc"
cUJa I tüção !louves e sido marcada, p ra cumprirem a determinacão
da autoridad sanitaria ; sobr o process da cohranca da multa', o
qual seria o prescript uo art. 45 d decreto n. 4824,' de 22 de no
vemb,ro .ele 1~71 e sobre a interven ão da autoridade p lieial, no cas
de reU1cldencl~, afim de ser mantida a lotação estabelecida.

Com o aViSO n. 542 de 9 do citado mez de outubro remctteu-se
Ú Inspect rio de aúde dos Port s, para ter execução, a' portaria da
me ma data, pela qual se providenciou sobre o servico sanitario do
port lo Hio de Jan iro em épo as lin rmaes. •

gund a r f rida portaria, quando. li autoridade sanitaria pare
cesse que e tornavam necess flas medidas de precaução contra o
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de~envolvíment?, no porto, ~e al~uma molestia de caracter .pide
mlco ou contaglOso, ordenarIa o afastamento dos navios d lUtoral
pelo tempo que julgasse conveni nt, designando, de acórdo c m
a InspectOJ'ia da Alfandega, dous ancoradouros, destinados um á caro
e outro á descarga dos navios, que para tal fim não poderiam atracaI'
em ponto algum do littoral durante o prazo que houvesse sido fixado.

Além desses ancoradouros, seria designado um especialmente
para os navios que transportassem immigrantes, cujo desembarqLLe
deveriA ser effectuado do modo mais conveniente, tendo-se em vista a
bora e o lagar.

Pelo decreto n, 8277, de 15 de outubro de 1881, mandaram-so oh
servar provisoriamente instruccões relaLivas ao servi o silnitario do
porto do Rio de Janeiro •

No anno seguinte foi expedido, com o d creta n. 8387, de 19 de
janeiro, novo regulam nto para o serviço sanHario terrestre.

Pelo aviso n. 4, de 31 de março, dec1arou-s , I ar m, que nilo cl-
viam ser providos os novos lagares de que tratavan1 os arts. 20 e 13
do citado regulamento, até que a Asscmbléa Geral de retasse os re
spectivos vencimentos.

Para execução de diversas disposições do regulamento n. 8387
expediram-se, ainda em 1882, instruc ões com os avisos ns. 5 de 3 de
abr11, 7 de 22 de malo, 18 de 4 de outubro e 20 de 30 do mesmo mez.

No anno seguinte, o decreto n. 8866 de 10 de feveretro deu instru
cções relativas á 'correspondencia do inspector de saúde do p rto do
Rio de Janeil'o com as inspectorias provinctaes, e mandou adoptar o
modelo das cartas, devendo os inspectores de saúde observar estricta
mente, quanto a tal documento sanHario, o disposto no capitulo III das
instrucções de 15 de outubro de 1881.

Tambem em 1883 estabeleceram-se medidas com r-lacão a corti
ços, estalao'ens e outras edifica.ões do mesmo genero, const'iLuind as
sumpto do decreto n. 9081 ele 15 de dezemhro.

No art. 20 , n. 46, da lei n. 3230 d 3 de setem1ro de 1884, a qual
fL'{ou a despeza geral para o exercicio de 1884-85, determinou-se lJ ue da
verba proposta para o serviço da saúde publica se deduzisse a c]lIantia
de 288: 120$ destinada á execuçào da reforma feita em \'irtude do deceeto
n. 8387 de 19 de janeiro de 1882 e cujo regulament\ não havia sido
ainda ar provado.

O decreto n. 9159 de 1 de março de 188,4 commett II Ú inspcc(;ilo de
saúde do porto a policia sanitaria do littoral e das docas de mercado..
bem assim o exame dos generos fornecidos ás embm'cações surLas nu
porto pelos quitandeiros rnaritimos.

Pelo decreto n, 9162 de 8 de março de 1884 r guIou-se a execuçi10
do art. 4°, § 3°, da lei n. 598 de 14 de setembro de 1850 na r art rela
tiva <is casas e aos estabelecimentos não c mprehendidos no decreto
n. 9081 de 15 de dezenlbro de 1883.

Generalisando a visita domiciliaria, o citado decretu t rnou depen
dente de autorisação do l1tigo ministerio do Imp rio a [ue devesse ser
feita ús casas ou estabelecimentos de cuja inspecr:'" não cogilóra o
de reta n. 9081.

O aviso n. 2 de 15 de janciro de 1884 estabeleceu regras para a
inspeccão sanHaria das bel idas e generos alimenticios, c de quacscfucr
objectos úujo uso pudesse intel'essar á saúde publica.

Em 1886 OperOl.H'le importante r ~ rma no servi(;o sanitario t 1'1' s-
tI' maritimo. ,

Usando da uut risaçuo concedida pelo art. 10, § 4°, n. IV, do decreto
legislativo n. 3271 d 2 de set mbro de 1885, pelo decreto n. 9554 ele dO'
revereir do allno seguinte, reorganisou o Governo os referidoS serviços.
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o regulamento que aconapanhou o decreto n. 9554 creou na Capital
um conselho superior de saúde publica, especialmente incumbido de
interpôr parecer acêrca das questões de hygiene e salubridade geral
sobre que fôsse consultado pelo Governo, e commeLteu o serviço sanita
rio de terra ii Inspectoria Geral de hygiene e o dos portos á respectiva
Inspectoria Gel'al.

Ambas as repartições, com s"de tambem na dita Capital, tinham por
fim não só a execução do alludido regulamento, na parte respectiva a
cada um ias servicos, mas taml em o estudo de todos os assumptos
concernentes ii saÚde publica, para o que proporiam ao Governo as
medidas que julgassem convenientes e cumpririam as ordens lJue delle
recebessem.

O pessoal da Inspectoria Geral de Hyglene compunha-se de :
1 inspector geral;
4 membros da Inspectoria Geral;
1 secretario, medico;
1 ofTIcial da secretaria ;
4 amanuenses ;
1 porteiro;
1 continuo.

Teria 25 delegados le hygiene nas parochias mbanas do municí
pio 7 delegados de hygiene nas parochias submbanas, e os segu'intes
auxiliares:

1 medico encarregado da esLatistica demographo-sanHaria ;
4 chimicos para os trabalhos de analyse;
2 pharmaceuticos encarregados da fiscalisação das pharmacias; e os

desinfectad res que fàssem necessarios.

As inspectorias de hygiene provinciaes foram constituldas do
seguinte m do:

Nas provincias do Pará, Maranhão, Pernambuco, Buhia, S. Paulo
e Rio Grande do Sul:

1 inspector de hygiene .
2 membros da inspectoria;
1 secretario.
Nas clda~es e vi~la~ mais .importa~tes haveeia delegados de hygiene.
As demaiS pr vmClas terIam um mspector e delegados nas pri::.ci-

paes cidades e villas.

A Inspectoria. Geral ie saúde dos portos se compunha de ;
1 inspector geral ;
4 ajudantes do inspector geral, tod s medicos ;
1 secretario medico;
2 amanuenses;
1 porteiro;
1 continuo.

s inspectorias de saúde dos poetas pl'Ovinclaes ficaram assim
constituidas :

as provincias c1 Parú Pernambuco e Barna:
1 insp ctor;
1 ajudante'
1 secretario'
2 O'uardas de ....l1úde.
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Nas do Maranhtio, S. Paulo e Rio Grande do Sul:
1 inspector;
1 secretario ;
2 guardas.
Nas provincias do Amazonas, Piauhy, Cee rã, Rio Grande do Norte,

Parahyba, Alagõas, Sergipe, Espirita Se nto, Paraná e Santa Catl1a
rina:

1 Ü1S1)eGtor ;
2 guardas.
Tambem em 1886 foram approvados, pelos avisos ns. 114 e 115 de

5 de novembro, os proJectos de regiment interno do Lazar'eto da
Ilha Grande e do H spital marltimo de Santa Isabel, organi adas pel
inspector geral de saúde dos portos na conformidade do disposto nos
arts. 168 e 173 do regulamento annexo ao decreto n. 9554 ele 3 ele feve
reiro do mesmo anno.

Pouco tempo d pois de promulgado o dito regulamento, reconh 
ceu-se que, ao passo que nas cidades e nas villas mais importantes de
cada provincia havia delegados de l1ygiene, subordinados ao inspector
e ql1e desempenhavam as funcções deste nas respectivas localidades,
nenhum porto, á excepção do que era séde ela Inspectoria de saúde, Linha
autoridade sanitaria que fizesse as vezes do inspector.

Procurou-se obviar a este inconveniente det rminando-s, no
art. 188, que « nos portos em que não houvesse auto['idade sanHaria
competiria á autoridade policial fazer cumprir o regulamentu. »)

Entretanto, em diversJs provincias, havia portos de cOllsicleravel
movimento commercial, que entretinham navegaçüo clir cta com os
paizes estrangeiros e onde se tornava sensiv 1 a falla de uma uut rídadc
sanitaria que visitasse os navi s, expedisse e vis8sse as carllls de
saúd , serviço que não podia ser feito com igual vuntDgem pelas auto
ridades. políciaes.

Esta lacuna da nova organisação ficou preenchida, creando-se pelo
decreto n. 9726 de 19 de fevereiro de 1887, nos port s marítimos e flu
viaes mais importantes das provincias, exceptuados os que tOssem séde
de Inspectoria, lagares gratuitos ele delegados de saúde, providos pelos
presidentes, como eram os delegados de hygiene, e que desempenha
riam as funcções comm tttdas aos inspectores de saúde dos portos pejo
regulamento de 1886.

Pelo decreto 11. 9927 de 11 de abril de 1888 foi regulada a coJ rança
das taxas de analyses feitas no laboratorio de hygiene da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro em productos appreh ndicIos pelas autori
dades sanitarias ou submettidos a analyse pelos inter ssados.

Em o aviso n. 41 de 26 de setembro do dito anno declarou-se que
as autoridades sanitarias deviam fiscallsar, nas aUandegas, a qualidade
das drogas, vinhos e generos alimenttcios importados, ainda quando
taes productos viessem consignados a particulares, visto que no r guJa
menta de 3 de fevereiro nenhuma restricção existia quanto a essa 11s
calisacão.

Havendo sido, pelo decreto n. 10.230 de 13 de abril de 1889 separado
do laboratorio de hygiene da Faculdade de Medicina do Rio d.e
Janeiro o serviço das analy es e exam s de bebidas e subsLancias ali
ment~res e de quaesquer objectos cujo llSO interessasse ti saucl pui lica,
e d.e que trataram o art. 10 do regulamento approvado pelo d 'reL
n. 9093 de 22 de dezembro de 18 e os arts.184,185 e 186 do que foi man
dado executar pelo decreto n. 9554 de 3 de f ver iro d~ 1886, deter11?i
nau-se, pelo decreto n. 10.231, tambem de 13 de abrIl, que o referIdo
serviço se fizesse em um laboratorio especial sob a denominação de
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Laboralorio do Estado, observado o regulamento que acompanhou o
ultimo dos actos citados,

No tocante ao pessoal preceituou-se que, emquanto pel pod~r le
gislativo não f6sse concedida autorisação para dar ao LaboratorI.o do
Estado o necessario pessoal, este se comporia: do inspector do extl1~cto
laboratorio de hygiene da Faculdade de :vledicina do Rio de JaneIro,
como director e dos chimicos da Inspectoria Geral de Hygiene.

Em 18 9 foi promulgada, pelo decreto n. 10.318 de 22 de agosto, a
convenção sanHaria celebrada no Rio de Janeiro em 25 de novembro
de 1887, entre o Brazil, a Republica Argentina e a Repullica Oriental
do Uruguay, e mandado executar, pelo de n. 10.319 da primeira das
mesmas datas, o respectivo Regulamento 8anitario Internacional.

Conforme o art. 12, a convenção duraria quatro ann s c ntados
do dia da troca das ratificações, e continuaria em vigor até que uma
das altas partes contratantes notificasse ás outras a intenção de a dar
por finda, cessando doze mezes depois dessa notificação.

Nesses actos, que importaram na alteração do regulamento n. 9554
de 3 de fevereiro de 1886, na parte concernente ao serviço sanitario
maritimo, foi organisado o corpo de inspectores sanitarios de navio,
composto, mediante concurso, de medicos das tres nacionalidades, em
numero determinado pelas necessidades do serviço maritimo do com
mercio internacional e fixado periodicamente por acórdo entr os chefes
dos serviços sanitarios.

Nesse mesmo anno de 1889, o Governo republicano, attendendo á
urgente necessidade de regularisar o serviç de policia sanitaria na
cidade do Rio de Janeiro e de adoptar medidas tendentes a impedir
ou attenuar o desemolviment de quaesquer epidemias, expedh o de
creto n. 6 de i8 de dezembro, dando ao inspector geral de hygiene
« liberdade de acção immediata, com iniciativa de execução, em todos
os assumptos de saúde publica,» e competencia « para intervir di
recta ou indirectamente na fiscalisação de todos os serviços sanitarios de
terra)) .

Ao mesmo inspector incumbiu o citado decreto a organisação e
direcção do serviço regular de assistencia publica.

Foram ahi tambem consignadas disposições sobre a notificação com
pulsaria, immediata dos casos de febre amarella, cholera-morbus,
p te diphteria, 'i ariola, escarlatina, e sarampão, e facultativa - da
r bre typhoide, tuberculose, coqueluche e beri-beri; a desinfeccão obri
gat ria appllcada aos locaes e obj etos inticionados; o isolamento
no oe miaI Iuand o doente n110 estivesse em condi õe de receber
tratamento no proprio domicilio por falta de recursos' a'obrigatoriedade
da vaccinação contra a variola nos primeiros seis mezes de vida,
c mo medida de protecção á infancia.. pendo ffllcultivas as revaccinações
de dez em dez annos; e o pagamento na propria inspectoria, das multas
im10 ta.s por in.fracção elos preceitos cl decreto de que se trata, das
quaes nao haverIa recurs .

Dispoz m,a~s o decreto que miJ?istr elo Interior daria ao pro
curadO!' .dos I Itos ~[l faz nda ym"ncl.Junt afim de pr mover a acçã
xecutatLya da~ l?ult~s que nao ~ussel1l pagas no prazo de 48 h ras

c ntado do ~a mtlmaçao que o mspeclor geral de hygiene sujeitaria
6. approyaçao do Governo novo r guiamento para attender aos varias
a umpto que lhe estayam ommettidos no que acompanhára o decreto
de 3 d fevereiro de 1 G.

Finalm nL , atlendf'udo Ú 11\'e11if'ncia li in 'umbir a "execu lio
d rI 'reto 11. 61:) IHI part uttinl'l1t ii. c lmmca X 'ulí'i'a das mnHas
iu:p t?s p las au~oridades nitaria da Capital Federal a um com
m md e -ecuÍl o com p der e peciae , independente da jurisdi-
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cção do juizo dos feitos da fazenda nacional, resolveu o Goyerno
Provisorio da Republica (decreto n. 88 de 24 de dez mbro) que a
cobrança. execuLiva das multas fO se ex-ojJ'lcio promovida e p!'Ocessadu
por um juiz commissario especial, com quem serviriam um escriv&
nomeado pelo ministro e um ou dous ofti iaes auxiliares, nomeados
pelo juiz conforme as exigencias do seniço.

O citado decreto n. 88 alterou os arts. 16 e 17 lo de n. 68 na
parte em que dispunham a creação de um adjunto do procmador
dos Feitos da Fazenda Na ional.

No anno seguinte (1890) o Governo Provisori reorganisol1 o ser
viço sanHario, constituind o Conselho de saúde pul ]ica e x.pedindo
o regulamento que acompanhou o decreto n. 169 de 1 de joneir .

A Conselho foi especialmente incumbido dar parecer acêl"a do
questões de hygiene e salubridade o'eral sobre que f6 se con ultado
pelo Governo, e á Inspectoria de IIygiene a execuçUo do regulélmento
e o estudo de todos os assumptos concernentes ú saúde pulJUca nu
parte que lhe competia, para o que proporia ao Governo as medidas
que julgasse convenientes e cumpl'iria as 01' lens que deUe recebess .

O Conselho compunha-se dos inspectores geraes d hygiene e de
saúde dos portos, dos cirurgiàes-móres d exercito e armada, do
director e lente de hygiene da Faculdade de Medicina do Rio de Ja
neiro, do lente de construcção e architectura civil da Escola Poly
technka., do presidente da Academia Nacional ele Medicina, de um
membro do Conselho da Intendencia Municipal, do inspector geral
das Obras Publicas, do engenheiro san ital'io da Inspectoria. Geral,
do engenheiro fiscal da Companhia CitJ' Improvements e d director
do serviço sanitario da Santa Casa da Misel'icordia.

A Inspectoria compunba-se de :

1 Inspector Geral de hygiene;
5 Ajudantes;
1 Secretario, medico;
2 Officiaes da secretaria;
3 Amanuenses;
1 Ar llivista-bibliothecario, medico;
1 Auxiliar do archivo;
1 Porteiro;
1 Continuo'

13 Delegados de hygiene nas parochias urbanas da Capital Fe
deral;

12 Ditos em commissão'
7 Delegados de hygiene nas parochias suburbanas'
1 Medico encarregado da est.atistica demographo-sanitaria;
1 Medico encarregado do serviço de vaccinaçõ. animal'
1 Engenheiro sanitario com dous engenheiros ajudantes, um

auxiliar e um desenbista.;
1 Veterinario;
4 Pharmaceuticos encal'regados da fiscalisaçilo das pharmacias;

Os desinfectadores que fôssem necessarios e tres en-entes.

Quanto ás inspectorias de hygiene dos Estados confederados:

Nos Estados do Pará, Maranbão, Pernambuco, Bahia, Hi de Ja*
neiro, 1inas Geraes, S. Paulo e Rio Gmnde d Sul lJaveria :

1 Inspector;
1 Ajudante'
1 Secretario;

Saude publica 2
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Delegàdos eie hygiene ein todos os municipios ~ ,
Os Estados do Amazonas, Piauhy, Ceará, Rio Grande do oNe,

Parahyba, Sergipe, Alagõas, Espirita Santo Paraná, Santa Catha
rinft, Goyaz e Matto Grosso teriam, cada um, um inspector de hy-
giene. ., . . .

Em todos os respectlvo mlU11clplO haverIa delegados.
Pel regulamento n. 169 de 18 lie joneiro foram revogados os re

gulamentos anteriores expe lidos em virtude ela autorisação ontida no
decreto n. 598 de 14 de setembro de 1850 o lue a ompanh u d
n. 9554 de 3 de feyer iro de 1886, na parte concern nte ao serviç sani
tario terrestre, e ma-is disposições em contrario.

Considerando a conveniencia de exe utar, com algumas alterações,
as quaes, sem pl'ejuizo da regularidade dos trabalhos, permittiam a re
ducçã do })essoal e da despeza, o decreto n. 10.231 de 1:3 ele abril de 1889,
que deu regulamento para o serviço das analyses e exames de bebidas
e substancias alimentares e de quaesquer objectos ujo uso interessasse
á saúde publica, resol\ eu o Governo, pelo decreto n. 277 G de 22 de
março tambem de 1890, gue o laborato['io a .CJue ~e referia decreto
n. 10.231 passaria a elenomll1ar-se - Laborat 1'10 NaclOnal d Analys s 
e teria o seguinte pessoal: um directo[', dous chimi os de 1a classe,
quatro cbimicos de 2a classe, um escripturari um porteiro, ficand
supprimidos os lagares de sub-dtrector e de amanuense.

Ao dec['eto D. 277 G acompanhou a respectiva tabetia ele ven
cimentos.

Em 2 de maio, ainda de 1890, determinou·se em o d cr to D. 372 B,
que fosse separado da Faculdade de M dicina do Rio ele Janeiro, o Ins
tituto de Hygiene e transferido para a Inspectoria Geral com a denomi
nação de - Instituto Nacional de Hygiene, ficando sob a direcção do In
spector Geral.

O objecth;o do Instittlto era o estudo da natureza etioloo'ia e pro
phylaxia das molestias endemicas e epid lYIicas que gras assem n·). CapiLal
Federal e quaesquer pesquizas bacteriologicos lue int ressasscm á saúde
publica.

O pessoal do Instituto se comporia, além do Inspe tal' Geral de hy
giene, na qualidade de direclor, de dois ajudantes, que s riam medicas,
e de 'igual numero de auxiliar s.

No citado armo de 1890) foram mais expedidos os seguintes actos:
Decreto n. 423 de 24 de maio, cr anelo o logae ele ajudante de in pe

ctor de saüde de Santos, no Estado de S: Paulo;
Decreto n. 451 de 31 do mesmo mez equiparando o vencimento dos

ajudantes do Inspect r GemI de Saüd dos Portos ao dos ajudantes do
Inspector G ral de hygiene ;

.Decreto .n ..649 de 9 de ag?sto extinguind os lagares de enge
nhe~r:os samtarlOS da Inspe~tor1U Geral de Hygi ne, os le ajudal1t e
auxIlIar do mesmo engenheIro e o de desenhista e incumbindo o re-'
spectivo serviço uo engenheiro das obeas do Ministerio do Interior;

Decreto n. 1115 de 29 de novembr , creando mais um logar de
ajudante do Inspector Geral de Saúde dos Portos.
. Justificou-se a. cr ação, c1 ss· lagar om.8 ne ssidade de pr por~

Clonar á .II~spectOl·~a .s 111elOs ele exercer m IS efti z l'iscalizaçtio sobre
as condlçoes hyg18l1lcas d s navios fundeados nr.~ unc rado ]ros d'
porto do lUa de Juneieo.

O primeiro aclo de descentralizaçã dos servicos sanitarios c D
sentaneo ao novo regimen instituido a 15 de 11ovembro de 1889 bonsta
do d~creLo n. 554 de 19 de. set81!lEro de 1891, l)elo qual o 80V61'110,
á VISt~ elo art. 3~ das dISposIçoes transitarias la Constltuicão da
Republlca e attendendo a que já se acI1ava orga izado o s rvlço da
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a sístencia publica no Estado do Rio de Janeiro, declarou extincta a
Inspe toriu que uhi mantinha a União.

eglliu-se a expedição pelos mesmos fundumenlos, dos decretos
n . 588 e 610 de 16 e 22 de outubro, relativos á ex.tincção, o primeiro
da ln pect riu de lIygiene do Pará, e o segundo -da d Amazonas.

, vista do disposto no decreto legislativo n. 438 de 11 1e julho
foram deslio'udas da administração federal, pelos decret s ns. 666 de 14
de noyembro, 682 d 21 do mesmo mez, e 700 de 24 de dezembro, as
repartições cong neres que funccionavam nos Estados de . Paulo
ergipe e ,'untu Cutharinu.

A demai repartições foram desligadas, em 1892, p los decretos
n . 711 7'12 e 713 de 23 de janeiro, 732 de 5 de fevereiro 97 de 29 de
junho, 967 de 1° de agost , 1036 de 6 de setembro, e 1196 de 31 de de
zembro . c cm 1893, pelos decretos ns. 1200, 1201, 1214, 1215, 1216 e
1217 de 6 e 17 de jan iro.

Referem-se est a tos, na ordem em que foram mencionados, ás
InspectQrias da Bahia, Espirita anto, Minas Geraes, Pernambuco,
AIagõas, Paranú, Rio Grande do Norte, Matt Grosso, Maranhão, Piauhy,
Ceará Pnrahyba, Rio Grande do uI e G yaz.

Ficou completa a descentralização do seniço Imitaria terrestre nos
Estados e assim deu-se execução ao disposto no art. 2°, n. II, ela lei
n. 26 d 30 de dezembro de 1891, a qual fixára a despeza geral da
Republica para o ex rcicio de 1892 e déra outras providencias, sendo
que, com l'eD-r ncia ao dito servi determinára que passassem para os
mesmos Estado DS despezas r pectivas e autorisára o Governo a abrir
os precisos 'redito de acôrdo com o orçamento vigente, para occorrer
Q taes despeza emquanto a cargo da União.

Relativmnente ao indi ado serviço no Districto Federal preceituou
a citada 1 i n. 26 de 30 de dezembro de 1891 art. 2°, n. 1, que ficassem
pertencendo á municipalidade os que se referiam á hygiene e policia
anitaria urbana, tí limpeza. da cidade e das praias, ao hospital de üo
ebastião e a s desinie torios.

E te preceito foi deI ois modificado pelo art. 5 da lei n. 85 de 20 ele
setembro de 1 92, o qual exceptuou dos serviços de hygiene que compe
tirim~ ú municipalidade:

I. O estudo scientifico da natureza e eUol gia das molestias eude
micas e pidemicas em ios prophylatico de combateI-as e quaesquer
PescIuizas I a tereologicas fitas em laboratorio especial (Instituto de
hygiene).

II. A execução de quaesquer providenci.s de natureza defensiva
contra [J invasão de molestias exoticas ou di eminação das indigena .
n~ Capital Federal, empregando-se, para tal fim, todos os meios san
cClona los I ela scien ia ou aconselhados pela observação, taes como rio' 
rosa vigilancia sunitaria, assistencia hospitalar, isolamento e de in
fec fio .

. III. Estatistica demographo-s(;l.nitario.
IV. Exercicio da medicina e da pharmacia .
V. Analyses qualitativas e quantitativas de ubstancias importa.das,

nn tes de entr gu s ao commercio.
VI. Servi o sanHario dos p rtos.
Na 1 i de orçamento para o exerci ia de 1893, promu]cradu sob

n. 1~6 B em 2L I novembro de 1 92, foi supprimida a verba « ln pe
ctorli:l Geral el lIygiene». Entretanto, attendendo ao disp st
1) art. 58 da 1 i n. 85 ele 20 de tembro anterior, resolveu
o Governo re rganizar o serviço atê então ommetLido ao Instituto
de Hygiene, de que tratava o decreto n. 372 B, de 2 de maio
de 1890, c!.~fàligando"o da Repal'ti~9 F~der?l de saúd. publica para
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fim de dar aos estudos a que se dedicava todo o desenvolvimento
compativel com a natureza da in tituiçilo, e d~t rl1:tinou que 1~s~e ob
servado o regulamento do laboratorio de bacterlOlogla, em que fOI con
vertido o mencionad InsLituto.

Por outro uecreto de igual data e n. 1172, G~verno, de. aci\r~o
ainda com a lei n. 85, resolveu organisar nesta CapItal, uma cllrectorlU
sanitaria e deu-lhe regulamento.

Nesse mesmo anno de 1802 foram expedidos, com relaçilo aos ser
viços que suo objecto da presente noticio, mais estes act<;>s :

Decreto legislativo n. 122, de 11 de novembro, outorlsando o Poder
Executivo u despender a quantia necessaria c ma construcção de laza
retos nos Estados de Ivlatto-Gross Bahio, Pernambuco e Pará'

Lei n. 126 B, de 21 de novembro, art. 11 autorisanrlo o Poder Exe
cutivo a expedir novo regulamento I ara o Lab rat rio Nacional de Ana
lyses que funcciona na Capitol Federal, comtanto que as taxas corres
pondentes ás analyses dos l)roductos import~dos ntio excedes~et1?; de 5
coda uma, e a despeza com o pessoal e materlal do InboratorlO tosse fi-
xada em 63:000$ anl1LlDeS ; " .

E, pelo Poder Executivo, o d reto n. 720, de 29 d Jll.n81ro, abrmelo
ao ministerio do Interior os creditos precisos para oecorrer, no ex 1'
cieio de 1892, a despezas com varios serviços, emquanto a ca.rgo da
União, entre os quaes os da Inspectoria Geral de Hygiene e da llmpezu
ela cielade e praias do Rio de Janeiro; e, em 23 de abril e 31 de
dezembro, o de n. 796 declarando que o disposto no art. 51 do regula
mento de 18 de janeiro de 1890 não comprehende as sociedades ano
nymas que tenham por fim a industria da pharmacia, e o de n. 1199 A
declarando extincto o commissariado executivo.

Em 1893 concedeu o Poder Legislativo, no § 19 do art. 20 d~ lei
n. 191 B de 30 ele setembro, o augmento ele credito na importancm de
38:900$ para elevar os vencimentos do pessoal do serviço sanitario ma
ritimo, si f6sse legalmente autorisado, e no art, 20 da mesma lei
credito necessnrlo para as despezas do Instituto Sanitario Federal,
comprehendido o laboratorio bacteriologico. '

Com relação a despezas expediram-se os seguintes actos:
Pelo decreto n. 1273 ele 17 de fevereiro, o Governo, usando da auto

risação contida no paragrapho unico do n. 11 do art. 2° da lei n. 26 de
30 de dezembro de 1891, abriu o credito extraorelinario de 50:000'" nilo só
para liquidar despezas feitas no anno de 1892 com o serviço de l1ygiene
terrestre e que ainda pudessem apparecer no trimestre addicional do
respectivo exercicio, mas tambem para oecorrer ás quef6ssem relativas
ao pessoal e material das inspectorias de hygiene dos Estados do Ceará,
Parahyba, Rio Grande do Sul e Goyaz nos primeiros tres mezes do anno
de 1893.

Não obstante haver determinado a lei n. 85 de 20 de· setembro de
1892, no art. 58, paragrapho unico, que nos serviços de hygiene, com
mettidos á administração do Distrlcto Federal, não se comprehenderiam
o estudo das endemias e epidemias e dos meios pr phylacticos corres
pondentes; a execução de providencias defensivas contra a invasão de
molestias exoticas e disseminação das indigenas, a estatist.ica demo
gra:pho-sanitarla e, finalmente, o exercicio da medidna e pa pharmaeta ;
a leI de orçamento n.126 B, de 21 de novembro do citado anno ele 1892,
não consignou verba especial para taes serviços, que continuariam a ser
mantidos pela União.

-. Consid~rand~ que, s~b pena ,ele grave prejuizo á administração e á
saúde 1ubllca, na~ p0c.J-er18m ser mterrompielos os mesmos serviços, por
sua n~tureza lOad~avels e que desde longa data estavam a cargo da
repartIção de hyg'lene, transferida ao Governo Municipal em o 10 de
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janeiro de 1893; e, emfim, que foram estes, em synthese, os funda
mentos dos decretos ns. 1171 e 1172 de 17 de dezembro de 1892, pelos
quaes reorganisaram-se, ainda que de modo provisorlo, as repartições
sanilarias federaes, resolveu o r. ice-Presidente da Republica ( pelo
decreto n. 1339 de 2 de março de 1893) que, sob sua responsabilidade.
russe poga no Thesouro Federal a despeza já feita com o pessoal
em commissão e o material empregados nos alludidos serviços, a
contar de i de janeiro até definitiva resolução do Congresso _acional, ao
qual, na proxima reunião, . eriam submettidos não só o sp-u acto, mas
tambem os regulamentos da Directoria SanHaria e do Laboratorio de
Bacteriologia, e a demonstração das despezlls que se houvessem
effectuado.

Pelo decreto 11. 1340, da mesma data, mandou o Sr. Vice-Presidente
reser\'ar, no Thesouro Fed ral, a quantia de50:000' I ara ser applicada,
mexe ução do decreto n. 1339 ás despezas inadiaveis com os men

cionado serviços.. já vencidas no primeiro trimestre do anno financeiro
que então corria e por vencer até 30 de junho seguinte, época em que
o Congresso Nacional poderia ter resolvido definitivamente a respeito
do assumpto.

Usondo da autorisação concedida pelo decreto legislativo n. 1 5, de
23 de setembro, resolveu o Governo, pelo ministerio da Justiça e ego

io Interiores, abrir, no exercicio de 1893, o credito extraordinario de
265:980" para satisfazer as despezas da Directoria Sanitariu, do Labo
ratorio Bacteriologico e dos hospitaes de isolamento.

Para esse fim foi expedido o decreto n. 1548 daquella data.
Ainda em 1893, o Governo da Republica, tomando em consideração

os fundamentos dan tiflcação feita a 14 de junho do anno anterior deli
berou, pelo decreto n. 149 de 3 de agosto, croe desde essa data cessasse,
em todos os seus effeitos, a convenção sanitaria celebrada entre o Brazil,
8. Republica Argentina a Republica Oriental do Uruguay, promulgada
pelo decreto n. 10.318, de 22 de agosto de 1889, e posta em prática por
acto da mesma data que ordenára a execução do regulamento sanitario
internacional.

Havendo cessado a c menção sanitaria e attendendo a que o regula
mento de 3 de fevereiro de 18 6, que então regia a Repartição de Saúde
dos Portos, tinha sielo não só derogaelo pelo de n. 169 de 18 de janeiro de
1890, mas tambem explicado e ampliado, em algumas de suas disposi
ções, por actos ministeriaes posteriores, resolveu o Governo, na c n
formidade do d creto n. 1558 de 7 de outubro, que se consolidasse toda
a materia attinente ao assumpto em o novo regulamento que seria
expedido, como o foi, annexo ao decret n. 1558.

O numero dos empregados das repartições de saúde dos portos e
os respectivos vencimentos foram defu1itivamente fixados na lei n. 19
de 18 de julh de 1894.

Attendendo a que u I i n. 191 B, de 30 de setembro de '1893 no
art. 20, n. 20, consignou incondi ionalmente o credito necessario pam
custeio do Instituto anitario Federal, comprehendidos o Lab ratorio
Bacterioloo-ico e o hospitaes de isolamento, havendo assim fundido as
duas repartições denominadas - Directoria Sanitaria e Laboratorlo de
Bacteriologia - de que tratavam os decretos ns. 1171 e 1172 de 17 de
dezembro de 1892, re olvell o G verno, pelo de n. 1647, de 12 de janeiro
d 1894, organisar o referido Íl1sLituto e dar-lhe regulamento.

Foi commettido ao Instituto por esse regulament :
r. O studo da natureza etiologia tratamento e prophylaxia das

molestias transmissÍ\'eis, bem assim qllaesquer pesquizasbacteriologlcas
que inlere assem á saúd publica, inclusive a preparação de cultura
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attenuadas como meio preyentiv de molestias, e investigações mi
nuciosas s bre o parasitismo proprio dos paizes intertropica s'

TI. O exame das condições mes logicas em geraI; e particular-
mente o studo interpretativo, no sentido de hj'gienc geral:

a) da mieI' scopia athmo pherica'
b) das agllas p ta \'eis dus d ub-sol, dos esg tos e outras'
c) do solo e da Yegetac:ilo ;
III. O serviçcJ da e, tatistica demographo-s nitaria.
IV. Os assumptos que se prendessem ao exer icio da medi ina (' da

phal'lmlCia, comprehendidas a organi açito ele llm odig pharma utico
para ser ob enado na~ repartições. federaes, ~ a .analy '8 dos medica
mentos a cujo respeIto houye SIdo requerIda licença para a venda
respectiva '

V. A exeCll -o, mediante ordem do Governo, de lroviden ias de
hygicne lefensiYa, em "p c s anormaes, contra a inv<:ls~o de mo
lestias E'xoticas, ou fi eltsseminaçã das indigena , nu Capital Federal.

Ao Institut deu-se um laboratorio de tinado não 6 para os tudo
hucteriologicos, mas tambem para EIS Dnalyses cllimicas e ther[lpeuLic~ .

Os hosritaes de isolament de anta Barbar· e d '. Sebastlilo
foram c nsiderados dependencias d mesmo InstiLuto.

Para o difierentes serviçof' especificados no r guIamento . nn xo
ao decl'eto n. 164.7 ficou assim 'onstitu ido o respectivo pessoal:

1 Director geral;
1 Vice-director ;
1 Secretario;
1 Archivista e biblioLhecario ;
3 Amannenses ;
1 Chefe de laboratorio ;
4 Auxiliares technicos ;
1 Demographista;
1 Ajudante de demographlsLa ;
1 Cartographo ;
2 Auxiliares de demographia .
4 Pharmaceuticos ;
1 Porteir ;
1 Continu .
Em cada um d s hospitaes de isolamenLü, além dos enfermeiros e

empregados sul alterno, havÍtl um dir CtOl\ um almoxElI'if'e, 11m escri
vila, um agente de compras, nm pharm ceutico e um pOl'teil'o.

A lei 11. 266 de 21. le dezembro, a qual fixou a despeza geral da H.e
pllbltca para o exercicio de 1;)95, determinou, no art. 2°, 20, a. nppres
süo dos seguintes empreg ;:, do Instituto: um amanuens , dous auxilia
res technicos, e os dous auxiliares d dem g-raphista.

RelatIvamente ao serviço sanHario maritimo foi expedido, ainda em
189?, o aviso n. 41, ~le 20 de set m] 1'0, pelo qual foram mal'cadas, provi
sorIamente, as attrlbuições dos medicas auxUiares da Inspectoria Geral
üe Saüd dos Portos.

egundo o citado aviso, c mpetia a s medi os auxiliar s raz r a
estatistiC':t dem grapho-sanitaria dos porto' da .Republica; auxiliar em
época stlval, s trab lhos d s visitas sanitaria no Iorto desta Capital e
no de Santo ; Sel'Vll', n caso de grande epidemia nas referidas cida-
les, nos hospitaes que se destinam a re-.:e] er doentes de febre amarella .

aU.J:Ciliat'" em ép ca quarentenarias, os directores de lazaretos, ,por
Ult1l11?, Ir aos Estados da União, nde 11a Inspectoria de Saüde do Porto,
fi c~lts r o modo )01' que é feito QSel'viço, verifi élt' a l1ec~ idad xis4



tel1tes éíl1 cadfi lnspéCLoriá, e apreE3entar os nielos de aéliâlr â es..,as
necessidades.

Em casos extraordinarios, não especificados no art. 41, o inspector
geral, mediante prêYia approvação do ministro) poderia incumbir aos
medicos auxiliares os seni.os que fOssem compativeis com a natureza
desses logares.

O regulament do refct'ido servico soffreu em 1895 uma alteracão.
A' vista das onclusões lo parecer· que, a respeito da vehiculaçJo· do
vibrião cholerigeno pelo xarque procedente do Rio da Prata, emittiu o
chefe do laboratorio d bactereologia do Instituto anilaria Federal, após
as investigações de que deu conta em relatori datado de 14 de janeiro,
foi resolvido) pelo decreto n. 1946 de 21 do dIto mez, que o arL. 44 do
alludido regulament, na parLe em que prohibia, em '3bs lnto, o recebi
mento, nos portos brazUeiros, de carne de x8rql1e quando pt'ocedia de
lagar inocionaclo ou suspoit , devia ser executado de moelo que pudesce
ser autorisada a impol'Laçl1o daquelle producto c entregue ao mercado
dep is d d z dias de permnnencill em local conveniente, de conformi
dade com as in trucções íJue ouvida a autoridade sanitaria, seriam ex
pedidas.

Em execução do disposto na ultima parte do decreto transcripto,
mandaram-se observar, em 30 de janeiro, as seguintes instrucções:

1. a o prazo de 10 dias, no lual a carne de xarque, então exportada
da Republica rgentina, deveria ficar em depos"ito para que pudesse ser
entregue ao mercado, seria contado do dia em que a embarcação que
a hom-esse transportado obtivesse livre prútica no Lazareto da Ilha
Grande;

2. a mesmo prazo poderia completar-se nos d posHos ou armazens
em que sob a responsabilidade das repartições fiscues, são recebidas
as m rcadorias destinadas a consumo public .

Ne ...e mesmo anno de 1 95 o Poder Legislativo concedeu ao Insti
tuto Vaccinico do Di:3Lricto Federal (art. 2°, 37, da lei n. 360) de 30 de
dezembro) o subsidio de 18:000 para o fim de fornecer CO\V-POX ás au
tOl'idades sanitarias que o requisitas...em directamente, ou por inter
medio dos Governos dos respectivos Estados.

Considerando que o hospital de isolamento estabelecido na ilha de
Santa Barbara e destinado a tratamento de doentes de variola não
reunia as precisas condiçõeshygienicas, não tinha. a capacidade para um
estabelecimento desta naturezLl, nem poderia seC' convenientemente
augmentado ou melhorado) aU nta a sua situação topographica) e tendo
em vista o disposto \10 art. 30, parte 1'\ da lei n. 265, de 24 de d zembro
de 1894) resolveu o G verno, pelo le reta n. 2206 de 3 de dezembl'o,
extinguir o referido hospital e supprimír os respectivos lagares) ruér os
ele nomeaeão do mesmo UO'erno quér os de nomeação das autoridades
sanitarias: logo qu tivesse ulla o ultimo dos enfermos nlli rec lhidos
atê ú data do citado decreto n. 2206.

Resolveu-se mais que o alludido pessoal clínico e administrativo,
desde que cessasse seu exercicio no hospital de anta Barbara, serviria
como addido nos demais hospitaes de isolament , até que fôsse pro
vido nas vagns que nestes se veriO a . em; que os nfermos de variaIa
que de então cm diante tivessem ele SCI' isolados seriam rem Ltidos para
O.Ho pital maritim de unta Isa.bel, o qLlal ficaria sob a jurisdicção do
dlr~ctor geral do Instituto SünitarL Federal; e, finalmente. que os
enfermo de febre amar lIa quél' do porto, quêr de terra ser1am tra-
tados no Hospital de S. Sebastião. _ " .

. Facto importante o corrido em 1890 no tocante ao serVIço 8a111tarlo
fOI? das· reuniões que se. effectuaram .nos dias 20, 23 e 30 de abril e 8 d.e
maIO na, ecretaria das Relações ExterlOres, e paI'a as quaes foram conVI-
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dados os representantes diplomaticos de alguns paizes da Europa e da
America.

Determinaram taes reuniões a duvidas e re lamaçàes uscitadas
pela execuçúo do decreto n. 1558 de 7 ele outubr de 1893 o qual regu
Java o serviço sanitario d s portos brazileiros duvidas r clama 'ões
para que teve o Ministerio das Relaçõe Exteriores d soli itar a utten
cão do da Justiça.
• Discutidos diversos assumptos, resultou das conferencia a expediçüo
em 15 de maio, de varias actos, dos quaes os mais importante refer m
se ao estabelecimento, com caract r provisorio, de uma staçü qlluren
t naria no lo aI que f sse escolhido para deEinitiva installaçüo d
luzareto do Pará' á construcçao no local destinado ao lazaret d Ta
mandaré de um hospital provi'orio de isolamento um desinfectorio
para bagagens e cargas, e um galpüo onde se ac mmoclass m pa sa
geiros de ~a classe, devendo as obras estar terminada até 1° de outubro
de 1896, afim de poder ser installad o serviço caso o exlgissem as
circumstancias; e, si o tempo e o desenvolvimento dos trabalhos per
mittissem, tambem se construiria um pavilhã de madeira para r bel'
passageiros ele 1a e 2a classes; á organisação elos plano nece sarios para
construcção de uma pequena estação quarentenaria n E tado da Bahia ;
á conversüo do hospital ele isolamento da cidade do Rio Grande em
uma pequena estação quarentenaria' e, por ultimo li conveniencia
de construir, no porto de Itacurussá uma ponte, afim d facilitar o
desembarque do gado em pé trazido do Rio da Prata com destino á ali
mentação publica.

Usando da autorisação concedida no art. 20, ~ 10, n. 2, da lei n. 429
de 10 de dezembro de 1896, deliberou o Governo pelos decretos ns. 2435
e 2436 de 14 de janeiro do anno seguinte, transferir o Ho pital de S. e
bastião para a administração municipal, montado e installado com se
achava, passando para o dominio do DlstriGto 1< ederal não só o edificio
do dito estabelecimento, mas tambem todo o mat rial a111 existente, (}
declarar transferido o Hospital de Santa Isabel para u jurisdicção da
Inspectoria Geral de Saúde dos Portos afim de ser utilisado na prestação
de soccorros aos homens do mar.

A citada lei Lambem autorisou a reforma do Instituto anitario Fe
deral, unificando-se os serviços de hygiene terrestre e maritima a cargo
da União, sem augmento da despeza votada para os mesmos serviços.

Para execução desse preceito foi expedido o decreto n. 2449 de 1° de
fevereiro, em cuja conformidade os serviços de hygiene incumbidos 110
Instituto Sanitario Federal e á Inspectoria Geral de Saúde dos Portos
passaram a ser dirigidos e executados por uma repartiç&o unica, deno
minada Directoria Geral de Saúde Publica e dependente do mini terio ela
Justiça e Negocios Interiores.

A' r vo repartição compete:
1° estudar a natureza, etiologia, tratamento e prophylaxia das mo

lestias transmissiveis, que apparecerem ou se desenvolver m em
qual~er 10C8;Lidade da Republica .onde não ha.ia recursos materiaes ou
serviço orgamsado para as pesqwzas de caracter teclmico ou scientific
que se tornarem necessarias ;

20 propôr ao G verno o plano de soccorros sanitarios que devam
ser prestados a qualquer Estado, mediante solicitação dos respectivos
Governos e verificado o caso de calamidade publica .

30 preparar culturas attenuadas e sôros antitoxicos e curativos,
afim de ser~m fornecid~s. ás autori~ades qu os reclamarem;

40 fiscali:sar o exerclc.lO. da medlcina e da pharmaCia .
50 orgal1lsar as estatlstlcas demographo-sanitarias;
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Só dirigir o serviço sanitario d s portos:
70 c nleccionar o c digo pharmuceutico brazileiro;

u responder ás consultas do Governo e prestar as informações
que lhe fôrem exigidas.

, mesma direct ria foram commettidos os trabalhos a cargo
da SecreLaeia de Estad e indicados nos ns. I a IV do 2u , urt. 3°,
do decreto n. l1GO, de 6 de dezembro de 1892, e ficou unllOXü um
labOl'utorio ele bacteriologia.

O pessoal da repartição compõe-se ele :
1 Director Geral, medico;
1 .'ecretario·
5 Ajudantes do director gel'al, medicas;
4 ~ledicos auxiliare :
1 Cllere do laboratorio de bacteriologia o
2 Auxiliares technicos .
1 Demogruphista, medico;
1 judante de dernographista medico)'
J C.artographo·
1 Conservador do labol'alorio .
1 Officiú I da secretaria'
6 rnanuenses:
1 Interprete;
1 Porleiro o
4 Continuos.
Nos E 'lados, divididos em doi' di 'Lrictos eanitario ,com éde,

um 110 porto do Recife e outr no d Bel ~m, o pe~soal da Directurio
Geral é o de que se compãem as inspectorias de saúde dos porlos
respectivos e o elos estabelecimentos "'anHarios l'ederaes.
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GUARDA NAOIONAL

Anteriormente á Guarda Nacional existiam as ordenanças, que eram
regidas pelas leis de 18 de outubro de 1709, 21 de abril de 1739, 30 de
abril de 1758, 24 de fevereiro e 7 de julho de 1764.

Muitos annos antes, porém, do alvará de 18 de outubro de 1709,
isto é em 15T, já haviam sido creados no Brazil os corpos de orde
nanças em diversas capitanias desde que foram ellas povoadas, sendo
as patentes dos respectivos oEficiaes conferidas pelos g vernadores.

No Brazil, mesmo depois da sua independencia, ainda crearam-se
diversos corpos de ordenanças, milícias estas que tinham differentes
denominações, taes como cc Sustentaculo da Independencia do Brazil »,
c( Henrique Dias ») e outras, e foram organisadas para garantir a
defesa das localidades e provincias.

Estavam obrigados ao serviço das ordenanças todos os individuos
maiores de 18 annos e menores ele 60, não havendo privilegios que os
isentassem elo mesmo sel'viço, que era feito por companhias, compostas
de 10 esquadl'us cada uma, e estas de 25 homens.

As companhias não podiam constituir-se quando faltassem mais de
3 esquadl'as, e nesse caso era o seu 13ess aI dividido pelas restantes.

Nos logares onde houvesse menos de 250 homens, eram
chamad s os das aldeias e locaes do termo para fazerem
umu bandeira com aqueUe numero, comtanto que não distassem
las cabeças mais de uma legua, e em taes casos, poder-se-hia constituir
companhia me mo com 200, 150 ou 100 homens.

Nas freguezias e logares onde fósse inteiramente impossivel orga
nizar uma companhia, nomeava-se um cab de esquadra, tendo a seu
cargo 25 homens.

As companhias tinham a seguinte officialidade: um capitão,
um alferes, um sargento, um meirinho, um escrivão e 10 cabos.

Os capitães das ordenanças só podiam ser presos I elos meirinhos
em flagrante delict ; rIo contl'ario só os podiam prender os juizes do
crime (Reg. d 10 de julho de 1678).

O pr nchimento desses cargos era feito por eleição presidida pelos
capit&es-móres.

Os capitães-móres eram nomeados pelo rei, e na Côrte do Rio de
Janeiro tinham a patente de coronel (1809).

Nas villas, cidades e conselhos onde houvesse senhores de terra ou
alcaides-móres serviam eU s os cargos de capitão-mór, quando outro
não fôsse nomeado.

Noimpedim nto do capitão-mór, substitul':t-o o sargento-mór desde
que esse impedimento nüo fôsse de mais c1 dois mezes no verilo e de

i. n inverno; do contl'ario seria outro nomeado.
Impetlido o capitilo de c mpanhia era substituido pel alferes,

e, i o impedimento durasse mais de um anno ra este promovido a
capitão-mór) sendo-lho dado o resI cLivo juramento.
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Os exercicios eram feitos ao d mingos e dias santos. O arcabuzeir
que m lhor atiras e teria um tosUlo de premi e o 1an eir q~e 1 va se
a espada e lan a mais limpa teria meio to tã . A JUeUe qu~ liv s de
recorrer do juizo sobre a disLribuiçuo do lremio deverm fuzer a
capitão-mór, que re oh ria yerl almente.

Os exercicios a cavallo eram feitos pelos cnpitues-móres.
Todo aquelle que falLasse ao exercici. paga~ia pela prim ~ra vez

50 réis pela segunda 100 réis, e pela Lerc 1ra ria pres _ n Iderauo
revel ;'além dessa pena em dinheiro> era degredad por se1s meles I ara
fóra da vma.

Nos demais delictos eram elles mandados prender pelo capitúo-mór
effectuando a prisã os meirinhos ela companhias, sendo os autos
remettid s ás justiças ordin/frias.

Os officiaes negligentes, que uão cumpriam o seu devere sem
justa causa a isto se r cUf::iavam, inc rriam na 1ena de 10 cruzad um
anno de degredo, na Africa, não havendo das s ntenças app lla ii
l1em aggravo.

Existia tambem a companhia de vigia, ú em lllullça da orde
nanças, com o fim de impedir o d mbarque d inimi O'os e os dan~n s
que poderiam estes causar nas costas port s - eram eU s que eleg1am
o seu capitão, e este nomeava os que aeviam fiscalisal-os, t mI os
mesmos a designação de sobr -roIdas.

O vigia apanhado em falta era punido, a Irimeira ez em -500,
pela segunda em 1 ,e pela terceira pres e multad em 1 000.

Todo aquelle que commettia tres faltas, dentro de seis mezes, era
degredado> além da condemnaçiJ,o em dinheir .

Os capitães de c mpanhia, alferes e sargenL s d vigias, tinham o
privilegio de cavalleiro.

Mais tarde foi alterado o regimento das ordenanças na parte rela
tiva ás eleições dos capitães-mól'es e demais fficiaes, passando as n 
meações a ser feitas dentre os individuos mais idoneos, con tantes de
lista triplic , que era apresentada ao o-eneral u abo de armas da
provincia, sendo as respectivas p'atentes assign das pel Rei.

Existia o recrutamento, e delle ram isentos os criados dom s
ticos dos fidalgos ou ministros e qu tivessem alario ração - os
estudantes applicados e com aIrov itamento' os commerciantes, eus
caixeiros e feit0res, que sem excesso os ajudassem no negocio; s
maritimos; os filhos unicos de lavradóres ; os artific s; os filhos unicos
de viuvas que lhes servissem ele auxilio' os thesoureiros da vlUa
da Cruzada; os estanqueiros d tabaco e os criados e feitores ela
fazenda real.

Creada a Secretaria da Justiça por acto de 3 d julho ele 1822, foi
estabelecido que passaria a pertenc ,r-lhe tudo que, conforme a 1 i d 23
ele agosto de 1821, fó 'se I'claLi vo á s gurança publica.

Por lei de 6 de junho de 1831, crearam-se as c'J'uardas municipaes,
que erqm organisadas dos cidadãos que pudessem ser eleitores, ficando
as mesmas sob as ordens dos jLüzes ele paz.

Em cada districLo existia um commandan'te geral.
O alistamento, organisação e nomeação do ommandantes e ubal

ternos eram da alçada dos juizes de paz.
Só tinham isenção do serviço o doentes e os impedidos de e erc r

funcçüo publica.
s duvidás sobre o alistament. .raiu decididas pelos juiz s de paz,

cpm ye :urso pura a. camaras mUnLClpaeS, e destas para o governo da
prOVll1Cla.

Os gllar~as armav~uu-se <1. sua custa, quando menos com uma lança,
endo posterlürmente mdemmsados da despeza pór elles feita.
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Pela lei de 18 d agosto de 1831, foram creadas as guardas nacio
nae sendo extinctos os corpos de milicias, guardas municipaes
ordenanças.

Foi seu fim defender a ConsLituição, a liberdade, independencia 
integridade da ação.

Toda rlecis50 t mada pelos guardas nacionaes acêrca dos negocios
publico er:a considerada como attentac10 á liberdade e um delicto contra
fi Constituição.

Consistia o serviç em orc1inario, dentro do municipio, em destaca
mento f6ra do municipio, e em corpos destacados para auxiliar o
Exercito.

A organisação da Guardu Naei nal era permanente, p dendo o Go
verno suspendel-a ou dis olvel-a.

~ra subordinada aos juizes de paz, criminaes, presidentes de
provmcia e ministro da Justiça, não podendo 1j rmar sem ordem do seu
clJefe, mediante requi ição da autoridade civil.

Os guar.da nacionaes ficavam isentos do recrutamento para o
Exercito e Armada.

. Oservic:o da Guarda Nacional era pessoal e obrigatorio, não sendo
a}lslado os miliLares do Exercit Armada, em serviço activ , os cle
fIgOS, o" carcereiros, os officiacs de jLl tiça e os de poli ia.

q a11 tamento el'a pr idi lo pelo juiz de paz e o cons lho composto
de sets eleitores mais votados do districto, deixando de er contempla
dos no ali Lamento os iodiYiduos maiores de 60 aonos.

Eram incluidos na lista da reserva os empregados publicas, advo
gados, medicas, cirurgiõ ,bolicari s, estudantes dos cursos juridicos,
medicas d s seminarios e das esc las publicas, os empregados dos ar
senaes e os da ofTI inas nacionaes.

Uma vez feito o alistamento o juiz criminal em presença de dous
vereadores, tirava por sorte, entre o offlciaes e os officiaes inferiores,
12 cedula ,e s oft]ciaes Sr rteados constituíam o Jury de revista, que
era presidido pelo reI' rido jlÚZ.

As sub tituiçõe eram prohibidns, salvo entre parentes proximo .
. Eram dispensados lo ali tamento, quando pedi em, os senadores,
deputados membl'o elos c nselh s gel'aes e provinciaes os conselheiros
ele EstHdo os magistrados, os mo iores de 50 annosz os ofTIciaes
dQS milicia que tive em mais de 2- (;tonos de sel'viçu o reformados
do. Ex r ilo e da Armada, s empregados nas administrações dos Car
l' lOS e os individuas nfermos.

E sas disnensas eram c ocedidas pelos conselhos d qualificação, ú
vi ta de d cum-ntos.

A guarda' nacionaes ram formadas por secções de companhias,
batalhões legiões.

A' Camarli Municipal competia fazer a repartição do guardas e
fixar as paradas.

A força das companhias ra constituida de60 a 140 praças; toda ia,
o muni ipio que uào contasse mai de 50 a 60 formava uma companhia.

A fijcialidade da companhia c mpunha-se de 1 capitão, 1 tenenle,
1 alferes, 1 primeir sargento, 2 segundos sargentos, 1 farriel, 6 cabos
e 1 tambor ou corn ta.

Os batalhões compunham-se de quatro companhias, no minimo, e
de oit , no maximo.

"as muni ipios em que nua 110uy€sse mais de 400 gual'das alistados,
era formado um batalhão, que poderia ter dua companhias de aça
dores.

O estado-maior do batalhüo er de um tenente-coronel, chefe do ba
talhão, 1 major, 1 ajudante, 1 alferes porta-bandeira 1 cirurgiüo·aju-
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dante, 1 sargento-ajudante, 1 sargento-quartel-mestre, 1 lambor-mór
ou 1 corneta-mÓr.

As secções de companhias tinham, no maximo, 1 tenente, 1 al
feres, 1 primeiro sargento, 2 se~undos, ?cabo e 1 tum]? r.

Havia igualmente companluas, secçoes de ompanhtas, squadrões
ou corpos de cavallaria.

As companhias de cavallaria ontinham 70 a 10 praças tendo a
mesma officialidade que as de infanleria. .

Os corpo de caval1aria constavam de dou a qualro esquadroes e
estes de duas companhia. . . .

Ao Governo cabia o direito de crear nas provU1Clas compa.nhlas, ba-
talhões ou corpos de artilheria. .

Nos municipios onde fôssem alistadas mil praças POdlll ser cr~da
uma legião, cujo estado-maior era formado de um c ronel, um major,
um quartel-mestre, um cirurgião-mór e um tambor-mór.

Nas fronteiras podia o Governo reunir em legiõe os corpos de
guardas, ainda que pertencessem a municipios diyers s. .

As nomeacões dos officiaes, u1 alternos e a] os eram feItas por
eleição, sob a presidencia do juiz de paz; a do coroneis majores de
legião pelo Govemo, que tam] em fazia as do Iuartel-mestre, sol pro
posta do chefe da legião.

Os officiaes que não se aI resentassem fardados e promI tos, no prazo
de quatro mezes, eram substituidos por outros.

A funcção de juiz de paz era exercida, na Côrte, pelo ministro da Jus
tiça, e nas provincias pelos resp divas l)residentes.

Os officiaes eram eleitos por quatro armo, com ex epção do maj r
e do cheD da legião, qu serviam em Iuanto o Go"erno assim enten
desse, cabendo a este o direito de suspender os ofilciaes e temporaria
mente os exercicios e revistas.

As despezas, que ram feitas p h Nação, consta"am d armas de
guerra, bandeiras, tambores, corn tas, par 1, soldo para os tromb tas,
cornet,as e tamb res, e" ncimentos e soldo do instructore.

Os instructores eram nomeados pelo Go"erno, na Càrt , e pelos pre-
sidentes, nas províncias.

Os conselhos de disciplina impunham as seguintes p nas:
ia reprehensão simples'
2a reprehensão com menção na ord m do dia
3a prisào até cinco dias;
4a baixa do posto.
Os guardas que vendessem Ut'mas ou outros objectos r cebidos da

Nação eram levados a juiz .
Os comma.ndantes de corpos, posto ou desta am nL s que d ixas

s m de cumprIr as requisiçõ s elos magistrados, ou dos [une ionarios
competentes para req~li i.ta~ fi r.a publica, er m punidos n juizo ivi1.

Os ~ .llselhas de llsclplma compunham-se d um presi lente, major
ou capltao, e de quatro Voo'[IOS, a saber: um capitüo um tenente ou
alferes, um sargento ou cabo e um guarda nacional.

Si o r~u et'a oIflcial, em log r dos voga cabo o guar la, C'ntravam
do~s offi llle~}l s u p sto; e si {6sse réu oHicial sllperi r u de esta 10
ma.t9r da leglao, o ~onselh on tituia-se de um presidente, cho~ ele
l~glao ou de batalhao, e de qualro vogaes, officiaes up ri res ou cal i
taes.

~s conselhos ~r~ nom~ados pelo ommandant dos corpos.
Em cada m.um 'lplO hav[a um promotor, com a gradua )10 de o.pWl0,

e um secretarIO com a de tenent : eram nomeados elo Iuatro em
quatro al1l1OS I elas Camaras Municipaes.
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Nos mW1icipios onde exisLissem dous ou mais bal;a1hões, haveria um
ajudanLe do promotor e um ajudanLe do secretario, o primeiro com a
graduação de tenente e o segundo com a de alferes.

Competia-lhes accusar nos conselhos de disciplina e escrever nos
proces os.

A Guarda Nacional fornecia destacamentos para fÓro. dos respecLivos
municipios.' ,

o caso de insufficiencia de tropa de linha ou de policia, dava a
Guar la aci nal o numero necessario de homens para escoltar remeSSDS
de din11eiro ou outro effeitos pertencentes á Nação, taes como a con
ducção de pronunciados, de condemnados ou de outros presos, assim
como em ca o de soccorro aos municipios perturbados ou ameaçados de
sedi ão, insurreição, incursão de ladrões ou malfeitores.

Quando fóra dos respectivos municipios por mais de tres dias, rece
biam as praças Os mesmos soldos, etaplls e mais vencimentos que
competiam á tropa de linha.

Os desLacamenLos não podiam durar além de um anno por deter
~in[lÇào do Governo; além de seis mezes, por determinação ou requi
SIÇÜO dos presidentes das provincias ; de tl'inta dias, á requi ição dos
juizes criminaes ; e de vinte dia , á requisição dos juizes de paz.

Quando em destacamento, soffriam as mesmas penas, arriscando a de
faz l' dobrar o s rviço até seis dias e a prisão a estender-se até oito dias.

O guarda naci. nal que designado para fazer parte de um desta
camento, se recusasse ou deixasse o destacamento sem autorisação, seria
entregue a qualquer juiz de paz para ser processado ou punido como
desobediente.

A guardas nacionaes forneciam corpos destacados para defender as
pra as, costas e fronteiras como au..'Xiliares do Exercito.

ó podiam ser destacadas em virtude de lei, decreto ou ordem espe
cial' no inLervalio das sessõ da Assembléa e no caso de invasão
repentina de inimigos, por decreLo do Governo' na provincia do Rio de
Janeiro ou nas outl'as pelos presidenLes ou Conselhos, dando conta
á Assembléa Geral, logo que esta e reunisse.

Ta s de reta ou I is deveriam fixar o numero de homens e a dura
ção de servi o.

Quando eram clJamados os COl'pOS destacados, deveriam elies com
I ôr-se : -de guardDs que se apresenta em volunLariamente e fôssem
julgados Il'Omptos; e do' moços de 18 a 21 annos de idade em identicas
condi õe .

Quando e ses não bastassem para perfazer o numero de homens
exigido, seriam chamados:

10 os soUeiros;
20 os viuvos sem filho ;
30 o casados em filhos;
40 os casado com filhos;
50 os viuvos com filhos.

. A designa ão principiava pelo mais mo o, seguindo-se a ordem das
Idades.

O 'irmão mai velho de ol'phão menores de pae e mãe, ou o mais
velho dos filhos ou dos netos de mulher viuva, ou de um cégo aleijado
ou sexagenario, quúndo lhes servissem de amparo, entravam na classe
dos casados com fili10 .

As reclamações eram decidida pelo jury de revista.
Os guardas designados podiam aI resentar substituto, devendo esLe

ser cidadão e ter de 18 a 40 annos de idade, ficando o substituido, no
caso de deser )io do substituto, responsavel paI' espaço de um anno.
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o guarda que tivesse substituido outr. nã~ ficava isento do serviço
ordinario, si estives e inscripto na respectiva lIsta. .

Os corpos destacados r ebiom os mesmos soldos tapa e mEli
vencimentos que competiam aos de linha' os reformado, durante o
serviço que fizessem no corpos destacado accum~a\'am as pen Õ •

A Nacão fornecia fardamenLo, armamento e eqUipam nto aos O"uar
das lue o'não tivessem, nem meios·para adquirir á sua custa.

Os guardas que se recusassem a 'ervir em corpos destacados ram
punidos com prisão de 8 meze a 2 ann s.

Os corpos destacados ficavam sujeit s aos regulamentos e disciI lina
d Exercito.

O decreto de 25 de ouLlJbr de 1832 declarou que os officiaes d
extinctos corpos de milícia (lue não ven iam soldo d ordenança e
s da guarda de honra que, segundo a lei, não ti em I erdido as uas

pat ntes, I oderiam ser leito officiaes da Guarda acronal uma yez lue
pudessem ser eleitores.

Dada nova organisa~[ío Á. Guarda aci nal 1 la] i n. 6 2 d 19 de
setembro de 1 50 e re p clivo regulam nL aml x ao decreto Il. 722 d
25 de outu] 1'0 d m sm anno, hoje em "igor corri pequena alt rações
ficou assim onstituida a mili ia ivica.

A Guardo. Nacional onLinuou a ser fi defensora ela ConsLitui;ü ,
da liberdad, da íridepcnd ncia e integridade la Na,ão e a auxi
liar o exercito de linha na clefeza das praças front iras e coslas.

Consiste o seu erviç 111 ordinario, rie destacamento, f0ra u
dentro do muni ipio, e de corpos ou c mpanhias destacadas para
auxiliar o x.ercito.

E' organisada por municípios.
A sua organisação c ntinúa a ser p rmanente, podendo, toda, ia

o Governo suspendeI-a ou dissolveI-o.
Ficou subordinada ao ministr da Justiça e aos presidente das

províncias.
Essa disposição foi r vogada, visto que, depois dó ad cnt da

R publica,·1 ass 11 a Guarda Nacional a ser ml1i iu federal licnn 1
sub<?rdi~ada sómente ao ministerio da Justiça' e a sua mobilisação
é prIvatIva do Congress Nacional.

O conselho de qualificaçã compãe-s de cinco omcioes, effectivos
ou reformados,. em cada districto, com recurs su pensivo para.
conselho de reVIsta, ele te, s m suspen tio, para o Go erno F d ral

.O c nse!ho de qualificação é nomeado pelo Commandante u
per~or, servmdo de presidente o official mais graduado ou mais
antIgo no posLo, c m assistencia da aut ridade de paz ou judiciaria.

Um. dos membr s do conselho serve de secretario p r de igna ão
do preSidente, podendo ser coadjuvado nos Lrabalh R rle e. criptllroçü
por pessÕa d~ sua escolha o I por algum fficial inferior, cabo ou
guarda, requlSltada a nome çti pel presidente d conselho ao c m
mandante do corpo companhia ou secção.

O~ membr s do consclh e tão dispen ados segundo a doutnna
do aVlS c1~ 13 de. dezem] r de 1854, do serviç do jury' esta dis
:p nS8, porem, deIXOU de ser consignad na lei que organis u a
Justiça d Districto Federal.

A reunlilo d conselho realisa-s na aQ dom incra d mez de maio.
A cada. conselho.de qualificação stio remettid pel '!Iete da

Guarda NaCIOnal mms graduado, os li ros da ultima qualiti ação'
p~lo~ membros ~ alIstamento dos eleitores uma relaçil dos cidadüos
ellmmados da lIs~a. e outra dos incluid s . pela Camara, Intendencia
ou Conselho MUl1lClpal, ,cópia da lista deleitar s; pelas autori-
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dades de paz 'Ou judiciarias os sclarecimentos que f'rem. reqmsi
tados; pelo delegados, subdelegados ou outra autoridade investida
de identicas attribuiçães, uma lista dos cidadãos residentes no dis
trjct , qu tenham a idade de 18 a 60 armo, c m a renda de du
zentos mil réis para cima e precisas declarações; e, finalmente, pelos
c mmandantes dos corpos uma relação n minaI dos officiaes e guardas
1alle ido e dos que tiverem mudado de residencia.

E es c nselho Stl bl'igados a concluir seus trabaUl0s no espaço
de 15 dias,

Estão isentos do alisLament :
- os que s ffL'am molestias incurttvei e se achem inhabilitados

pura qualquer serviço'
- os enad res e Deputado~;

- os Ministro ;
- o ofíiciaes e 1raça effecU\'as do Exercito, da Armada e do::>

corpo policiaes .
- s juizes de orphJ.os, s pretor ,promotores publicos, inspe-

ctore secciona s e de quarteirão'
- os pr tessores e os estudantes matriculados'
- as pe~ àa empregadas nos llospitaes'
- s officiaes h n rarios do Exercito e da Brigada Policial;
- o empregado no seniç do COL'pO de B mbeiros'
- s guarda....-móre das Alfande a seu ajudantes, officiaes e

praças da quipagem da embarca.õ
São dispensados, quand n[[o se pr tem yoluntariamente:
- s intendentes e veL'eadores durante o exercici .
- os mpregado das atlministraçãe e agencias d s correio com-

prehendendo-se s carteiro serven tes e condu tore de malas'
- opr p iet ri aclmini trador u feit r de cada 1abrica ou fazenda

rural que conLiver vinte ou mais empregad S'
- um vaqueiro, capataz ou feit r de cada Jazenda de gado que pro-

duzir cincoenta ou mai crias annualmente'
- até tre cfli.",eiro de rada ca a comm .rcial ;
- os yoluntario da patria .
- os empregad no seryiço delconstrucçl1o e custei da Estrada de

F 1'1'0 CentL'al do Brazil ;
- o cidadão nomeado para qualquer empre; [que dê direito a re

qui itar a força pu] lica,
O G v ruo póc~e dispensar d serviço da Guarda Naci nal os

chefes ela repartições publica e empregado, a pedido do me mos
cllefcs, quand o exigir o serYiço public .

O c n elh ele revista é omposto do fficia} effectiyo mais gra
duad da GLlRrdn ürionfll, qn sonirá de pre idente d jlliz municipal
e do presidente do. intendeucia, cama.ra ou c nselh municipal.

Na Ca.piLal Fed réll ser;: llm juiz do Tribw1111 Civil e Criminal, desi
gnado pelo respectiv pr sident .

Servirá de secretario, mas SCll1 ',ot , um official, offieial inferior,
cabo ou guarda n melldo p lo pr idente do cou e1110.

O conselho de revista dev con luir o s us trabalhos, o mais
tardar no spaço de dez dias,
. As actas do conse111O serJo lançado no livL'o em que já o tiv rem

Sido Q das r uniõe anteriores.
pas deW)era~ões t mo. la fará puhlica)'ío, e fficiarú a ministro da

.JustIça xp nd o occorrido.
Das decisões ,do cons"lho de re -ista p cleruo as partes int r sadas

recorr r pa.ra o Govern Fe lera!.



-10-

A Guarda Nacional de infanteria é organisada, dentro dos lim1tes de
cada muni ipio, por batalhões.

Síio organlsados tantos batalhões quantos o permittir a força qua
li flC8 da .

Nos municipios onde o numero dos alistados não for sufficiente para
formar um ] atalhão, póde o G verno r unil-os ao municipio mais
visinho.

As paradas são marcadas na Capital Federal pelo Governo e nos
Estados pelo commandantes superiores.

Os ] atalhões de in1'anteria são organisados com quatro comI anhias,
cada um.

O estado-maior ou menor compõe-se de :
1 commandante, tenente-coronel;
1 fiscal, rnojor ;
1 secretario, tenente;
1 quartel-mestre, tenente;
'I cirurgião, capitão;
1 sargento-ajudante;
1 sargento quartel-mestre;
1 corneta-mór graduado em 10 sargento.
As compllnhias têm - um capitão, um tenente e d us aUer s.
As despezas da banda de musica são feitas p r conta dos offi 'iaes e

praças que yoluntariamente a isso se prestem.
o Govern póde crear corp s de 'lrtilheria e de cayallaria.
A arma de artUheria se dividirá em regimentos d campanha, com

quatro baterias, e elil batalhões de posição com igual numero de ba
terias.

O regimento de artilheria tem o seguin te estado-maior:
1 c mmandante, tenente-c ronel;
1 fiscal, majO!' ;
1 ajudante, capitão'
1 secret.ario, 10 tenente'
1 quartel-mestre, 20 tenente'
1 cirurgião, capitão;
1 v terinario. 20 tenente;
1 sargento aj uc1ante ;
1 srlrgent quartel-mestre;
1 clarim-mór, graduad em 10 sargento.
As baterias têm o seguinte pessoal:
1 capitão;
1 primeiro-tenente;
2 segund -tenentes.
Os batalhões de nrtilheria de posição tem os mesmos officiaes, com

excepção do vetel'inario.
Os regimentos de cavalla.ria compã m-se de quatro esquadrões, cada

um, tendo o segllÍnte estado-maior: .
1 c mmandante, tenente-cor nel;
1 fiscal, major;
1 ajudant , çapitão ;
1 secretario, tenente;
1 quartel-mestre, tenente;
1 cIrurgião, capitão'
1 veterinario, aHere ;
1 sarg nto-ajudant ;
1 sargento qu rt l-mestre'
1 clarim-mór, gra.duado en~ 10 sargento.
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um official

coron 1, com o

J s chefes ios
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Esses prazos pódem ser prorogados pel Governo, desd que a pr 
rogação não ,exceda á metade do praz legal.

O Governo, como graça, concede dispen~a do lapso de te~po, ~e
corrido, o que importa em nova c nce üo de prazo a qual estu sUjeIta
a novo pagamento de seno.. _.. . ~

Os offieiaes da Guarda aClOnal aO vltaliclOs e só p rdem na
patentes: a pedido' quando não as procurarem; quando J:ü o.p stil
1arem suas Lransferencias' quand n80 s apr entarem lar lados n
prazo da lei' e quando se' ausentarem do districto, m licença, por
mais de seis mezes.

A privação do posto ou a aggregação por moti\'o d ausencia ou
mudança sem guia depende sempre de julgamento em conselh de
investigação. . _

Os officiaes prh ados dos p st s, sem verIl'icaçuo r gu]or de con-
dições legaes, têm direito á r integl' çã . .

O oftl ial terá baixa do I sLo quando cOI1.d mnn.do nos r.ermos da
lei n s demais casos ahi pr vistos.

Os offlciaes qu houverem servid por mai de 2 annos, .s. que
tiver m mais de 50 de idfldo· 1 d servi o s qu dqumrem
lesão, poderão ser rer rmadoC! nos mesrnos p ~tos ou. 11:- a~ .('~s~
quando próvem ter pl'estado hons servi os u relto UI natlvQs a n~tllcLU
em caso algum poderão ser r formados sem lU o rec1u )ran1 e
satisfaçam as exigencias da lei.

Quando invalidado o officia] I rovado isto em inspecção de saúde,
poderá ser transferido para o servlç do. reserva.

O actual uniforme da Guarda Nacional foi approvaclo pelo deer to
n. 2468, de 27 de fever ir d 1897.

Osofficiaes gasam das mesmas honras e privilegi s que osdo Exercito.
O Commandante uperiOl' é sub Lituido nos sellS impeclim nt s pelo

chef<~ d Estado-Maior; na fillta deste, I elo offieial que rôr de ignad
pelo Governo e na falta de d signação pelo official mai antig o
graduado do distrtcto do command .

O offlcial só será 1'0 nhecido dep is de devidamente emlossildo
do po to.

O ministro da Justi.a, na Capital Federal, nos E Lados os I re
sidentes ou govel'l1adore , daruo poss aos commandames SUl rior' ;
est s, aos otl1cio.es do respectivo e tado-maior, I em como a c m.man
dD..l1tes de brigadas; estes, aos fficia s do r spectivo ~tad -maior e
tenentes-c roneis comm'andantes ele batalhões, e ostes ftm\lmente, 11 S
seus officiaes.

As despezas da Guard r aciOllal a quaes dcyerüo er 11 c:a. peIu
Na ·ã c nsistem no forneci! 1 nto das armas dc guerra, 1'1'. 111 ,ban
deiras tambores cornetas, clarins paI 1, livros para o alistmllcnto e
classificação das pra as cnrtucbam s Ido ou grntific(l('üo dos clarins,
corn _tas e tambores, CIuaneI esse serviç nuo possa ser -gr' tuito, °Tati
ficaçoes que houverem de vencer os majores, ajudantes, c mman
dant s superiores e chefes do sludo-maior, quando'· stes forem of'ficiaes
do Exercito.

A Guarda Nacional cm serviço ordinario dentro do municipio nada
p rcebe; quand , porém, em} regada para remessa do dinheiro ou de
quae~que;t' outros effeitos p rt n entes á Naçã , ou I ara. nduzir pro
nunciados OU condcmllados e qUl1esquer outros pros ,I crceb ruo os
mesmos s Idos, etapas vencimento· que c mI elem ú trop de linha.

E os despczas sertio feitas pelos corres geraes ou sladoo.es.
Os I atalhões de in1'anteria e de artilheria e os reo-imentos de caval

Iarla e de artilheria t rão, além dos officiaes, um official instructor, que
erá nomeado d'entre os ref, rmados do Exercito.
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o Commandante Superior é o 'hefe de toda a Guarda acionai e po1'
seu intermedio é que se dirigem os officiaes ao Governo.

Os seus de\'eres, bem com os dos demais of11ciaes, silo inarcados
lJ lo decret 11. 1354 de 16 de abril de 1854.

O chefe do E tado-Maior erve de instructor geral dos cor] s com
pr h ndido no districto d commundante superior quando for official
d Exercito perceberá o soldo e mais yencimentos propri de sua
paL nLe.

Quando não s50 nomeados instructores, fica a instruccüo a cargo
dos commandantes e officiaes, que por isso nada perceberão:

Ao ministr da Justiça eal e multar: os cons lhos de qualificação e
reYista na lfuantia de 100 a 200 repartidamente entre seus membros;
os I residentes dos cliLos conselho , na de 50 a 100 : os membros do con
s lho d re"i"'la que deL'{arem de assignar a acta, em 50. ; os presidentes
das 'amara', intendencias, conselhos'municipaes, officiae da Guarda

aci nal, juizes de paz, su] delegado ,delegado e outros funcciol1arios
publicos, de 50 a. 100 000,

os c n e1hos de qualificaçã cabe multar: membros que fal-
tar más e. Ge ,della se au entarem, u de' arem de as ignar acta
da prim .ira reuniílo ou a lista, na quantia de 50 ; o official, cabo ou
O'u' rda que, nomeado para coadjuyar o secretario d conselho, d ixar de
comparec 1', em 5 .. o facultativo que sendo lesigllado pelo cirurgiüo
mór deixar de comparecer, em 50, 000.

Ao conselhos de reYista : os membros que faltarem ás sessões ou
deL'{arem de '}ssil2:nar a acta na segunda reuniã . o official, official infe
rior, cabo ou guarda nomeado para s rvir de secr tario . o facultati,o
qu~ deixar de prestar-se, sendo convidad na fôrma da lei, todüs nu
quantia de 50 ·OUO.

A cobrança das multas é feita porp rtaria do ministerio da Justiça,
a qual tem força de s ntença .

As multas impostas pel s cons lhos de qualifica.ão ou re,ista são
recolhidas a qualqu r esLaçfio de arrecadaç'-o, á disposi 110 do dito mi
nisl rio.

Pr yan 1 o multa lo, dentro de 60 lia , que a multa foi injusta, 10
derú bter ord 111 do ministro I ara qu 111 seja restituida.

Os commandantes de p st s ou guardas pódem impõr as se
guinl I enas :

Fazer dobrar sentinella '
Ret r Iresos os guardas que se Liyerer embriagado ou fizerem

alarido, provocarem desord ns ou violerleias.
Os commandalltes superiores, os da brigadas e os chefes dos

corpos pód 111 impor a eguinles penas :
Repr 11 11 ã impl s '
Rcpreh 11 5ú m rneução na ordem elo dia;
I risuo até iL dias.
Quando aggravado o crime 1 la r-incidencia ou circumslancia que

mel' ça maior punição é ° delinqu nte 1 vado ao ons lho de dis
ciplina, qu julga:

- o abandono das armas ou de posto;
- a falta de c mparecimento quando designa I para o s ni o de

destacamento ou au encia ;
- não cumpl'imento de ordens e r quisições de força;
- U reuniãu ele f rça sem a precisa requisição, ou fóra dos casos

previst em 1 i-
Os con e1110 d disciplina p dem imp r a 1ena de prisúo até dÚlIS

mez s e de baixa de po to.
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Os officiaes e guardas pela applicação das p~nas slabelecida~ na
lei não estão isentos de qualquer outra em que lllC rrel'em por crlm s
de' natureza diversa, ainda rue commettidos em serviço.

O conselho de disciplina consta de um president major ou capituo,
e de quatro vogaes, sendo um capitão, um tenente ou aUeres um sar
gento ou cabo e um guarda.

Quando o réu é offJcial, em logar elos dous ultimos ,"ogaes enLrarão
dou officiaes do posto do mesmo réu.

Si fOr official superiOl') conselho e omporá d um preside! Le com
a graduação de coronel ou tenc.nte-coron 1, e de quatro vogae, offi
claes supet'iores ou capitães.

Nestes casos o promotor será official, porém d graduação inferior á
do presidente.

Apresentado o réu em sessão publica) o promot r fará a exposi
ção do objecto do conselho e o vogal mais graduado o interrogará,
escrevendo o secretario as perguntas e respostas.

Apuradas as provas, o promotor, d pois de fazer relat rio yerbal
do processo, indicará os artigos da lei em que estiver comprehendid
o réu, que poderá defender-se por si ou por outrem; findo o que o con
selho em sessão secreta o julgará.

Ião comparecendo o réu ou seu procurador, será eIle sent nciado
á revelia.

Imposta pena superior a 15 dias de prisão, póde haver appeUação.
A junta de appellação deverá compór-se de tres officiaes mais

graduados da capital do íEstado, do juiz de direito, que servirá de
relator, e do commandante superior, que votará em caso de empate.

Quando· tratar-se de commandante superior, os conselhos de liScl
plina serão compostos de quatro officiaes mais graduado da Capital,
do juiz de direito, que servirá de auditor com voto, sendo a accusação
feita pelo promotor publico.

Aos commandantes dos corpos cabe a nomeação dos oonselhos
para o julgamento de s us officiaes e praças; ao Gov rn a do que
têm de julgar os commandantes superiore ,e a te. a 1 c nsell)os
perante os quaes responderão os officiaes do E tado- 'laior os c m
mandantes dos b talbã , corp s, sec 'ões de baLalllões, esquadrões e
companhias avulsas. Os processos desses conselhos estão isentos
de seIlo.

As penas sómente serão cumpridas na~ cadeias publicas, onde não
houver fortalezas, quarteis, casas de camaras ou uLros dificios que se
possam destinar a tal fim. Pódem os officiaes ter 101' pi'isão as uas casas
ele residencia.

A Guarda Nacional fornece corpos destacados, que só podem
ser tirados em virtude de lei especial' dad , porém o caso de nií
estar funcciooando o Congresso, o Gov mo poderá cl creLa!' sta me
dida, dando opportunamente c nta do acto ao mesmo C ngres o.

Os corpos destacados recebem os mesmos soldos etapas e mais ven
cimentos que competem aos de linha.

A Guarda Nacional dos Estados limitrophes é regida pela lei n. 602
de 1850, decretos ns. 2029 de 1857,2122 e 2178 de 185 , 3410 de 1865 e
279 de 24 de março de 1890.

A forço. é c1ivirtiela em commnndos superi res.
A ren~la ~xi~iela para o. .Illalifl~ação é o. rn Lad ~ da que o é paro os

Estado::> nuo lUUltr phes' fi ldaele c l 40 annos.
. o E~Lado elo Rio Granel d ul é dispensado lo crvi o o pr prje~

Lar~o de.laz nda ele gado e o seu apataz, Iuando n llo. se ri m 10 OL[
maIS crIas annualmente.
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Estão isentos d serviço os individuas que tiverem baLxa do
do Exercito por on lusão de temp .

Os guardas não pódem exercer cargos de inspectores, nem de
officiaes de ju liça, sem prévi consentimento do commandante superior.

No cons lb de qualificação observa-se o mesmo que na lei de 1850,
sendo delle xcluido o juiz de paz ou a autoridade judi iaria.

O Governo, quando julgar conveniente, poderá nomear um official
de linha para presidente ou membr lo conselho de qualificação.

Oconselho de r vista erá composto 1 tres ofAciaes de llinha, hono
rarios ou da Guarda Nacionnl, que não tenham feito parte do de qua
lificação.

a falta de offi i8es do Exercito pódem ser nomeados para os postos
de maj res os ajudantes que já tivel'em servido em corpos destacados,
por um anno, a menos.

Os commandantes superiores pódem ser demiLLid s, conser'ando
todavia as honras de suas patentes.

OGoyern pód nomear um official general ou superior do Exercito
para in peccionar a Guarda acional. Rs a commissão será reo-ida pela
legisla.ão e in trucções proprias das inspecçõ s militares dos corpos do
Exercit , na parte que lhe rÓI' applicavel.

Pódem tamb m ser nomeados provisoriamente officiaes de linba
para commandontes superiores, das brigadas e dos arpas, ficando os
efie tivos dispensados do serviço.

Ca o sejam os alLudidos officiaes do quadro effectlvo, precederá au
torisação do ministro da Guerra.

Em corpos destacados os officiaes e guardas ficam sujeitos á dis i
plina e penalidades do Exer ito.

Oofficlal pre o c rreccionalmente não poderá pelu mesmo facto
responder a c n elho de disciplina, nem erá preso pre' entivamente.

No intervalLo das sessões do Congresso o Governo p6de determinar
o en'iço de c rpos destRcados, quando fór necessario, dando oppor
tUDamente conta 00 Congrcs o.

Os corpos a sim destacados poderão pa sal' a fronteira para s rem
empregados fOra da I epuJ lica, si Dssim o exigir o se!'vi o do Estado.

Os commDndantes superiores pÓIlem accumular o commando mi
litar elas fl'onteiras, quando nomeados.

O tempo de serviço de campanha serú contado pelo dobro para os
elfeitos da reforma.

praças da Guarda acional que servirem em corpo destaca
dos nas fronteiras por um anno c mpleto seguido ou interpolado,
fi am isentas de todo o 1'\ iç da mesma Guarda. Igualmente se pro
ced rá com os que ern casos identic s apresentarem ubslitut idoneos.

alvo o aso de reforma, que poderá ser concedida om access ele
posto, nüo se concederão honra de postos da Guarda 1 acional.

P la lei n. 2395 de 10 d setembro d 1873 e respectivo regu.lamento,
annexo ao decreto n. 5573 de 2'1 de março de 1874, foi alterada a lei
11.602 de 19 ele setembro de 1850.

Foi pensamento desta lei declara!' que a Guarda Nacional só poderia
ser chamada a serviço em caso de guerra externa ou de rebemão,
edição e insurreição; reduzir a idade exigida para a qualificação;

limitar o quadro dos commandantes superiores e de corpos e o dos
officiaes . nã se conceder honras de postos.

. Pelo decreto n. 1121 de 5 1 aezembl'o de '1 90, 1'01 dada no fi orga
nlsa ão á Guarda Nacional da Capital Federal.

Fi ou. eUa c mpo ta ele quatro brigad':'\s ele infanteria, uma de ca
vallaria e uma de artilheria.
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b Commando . uperior d v ser exercido p r um orfi ial g ueral
do Ex rcito, effcctiYo ou r formado.

Compõc- e o Estad -Maior de:
1 chefe d Estado-Maior official sup rior ;
1 secretario, idem .
4 ajudantes de ordens, major s ou capitu
1 quartel-mestre gemI mDjor;
1 cirurgião de divisão, tenente-coronel. .
As brigadas d infanleria (;ompõem- e de tre ]nltnUlões do rVlço

activo e um do da reserva; a de cn.Yallaria de dou' r gimentos a de
artilheria de um regimento de artilheria de campanhu e de um batalhu
de artilheria de I osição.

Cada uma da bl'ig clas é c mmanduda p r um cor n 1, que tem
o seguinte estml -maior:

2 ajudantes ele orden capitães ou subaltel'llos ;
2 assistentes idem, idem·
1 cirurgião de brigada, major-.
Os batalhões têm quatro companlúa e stad -mnior {; o seguint
1 commnndante, t nente-coronel .
1 fiscal, major;
1 ajudant ,capitü ;
1 secretario, tenente;
1 quart l-mestre, tenent
1 cirurgiuo, capitão.
As companhias tinham, s gundo est de reta, um capltilo, dous te

nentes e tres alferes.
Os batalhões de artilharia de posiçuo tem o me mo e tado-maiol'

que os de infanteria, e os regimentos de avallaria e de mUlherio. de
campanha ainda o mesmo, com o accreseimo de um veterinario,
alferes ou 2° tenente.

O num 1'0 dos officiaes rIos esquadl'ões e bateria elos referidos ba
talhões e regimentos era igual ao do das companhias do baLulhões de
intanteria.

A Guarda Nacional devia compõl'-se dos cidadã s lue volunta
riamente se alistas em.

O Districto Federal ficou dividido m quatro r glões.
Em cada di trlcto ha um conselh de alistam nto, comI to de 3

officiaes, sendo 1 I residente, d jLliz do paz, ou de s u sLtbstituto legal,
e de um medico; e em cada r gião um conseUl de 'r ista mposto
do commandanL da brigada de i1lfan t rIa, om I residen t , d s om
mandantes dos batalhões da m sma [ll'ma, d um 'apitü de cavall'lria,
1 lito de fll'Lilhel'in de ampanha 1 dito d ul'tilh 'ria d p icü, de mu
jniz suhstitulo. '

Em caso d rebellião ou gu rra exLl'lla, os idadãos de 21 a 60
annos deverão ser alisLado de c nformidade com a leI de 1850 .

. A promoção dos postos é gradual e succes iv· ,até o posto de
major.

O. lagar de ch,efe cl Estado-~I~ior pód ser ex rcido p r 11m offieial
supertOr 110 E,'{erciLo, o qual S l'vm.t m commissão.

Os batalhãe, além dos r pecLlvos officiaes têm um omeial
instructor nomeacl dentre os refol'maf1o lo Ex r d .

Foram p 'tas LU e:x.e 'uçü as dispo ieões da 1 i 11. 602 de 1 50 c
Lia respe tlvos regulamenL s não r ,"ogadas'p lo citado decreto n. 112'1.

Em 1 91 prd crelr 11. 146 LI 18 de abril, euten len o Governo
torna.r extensivo ti. Guarda Nacional dos Estados da DniUo o decreto
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n. H21 de 5 de dezembro de 1890, com fiS seguintes alterações, que
fOl'am tambem applicadas á da Capital Federal.

O ali tamento tornou a ser obrigatorio, nos termos da lei 502 de
1850, e a guarda nacional dos Estados limitrophes continuou a reger-se
pelo decreto n. 279 de 24 de março de 1890,

Assim fizeram-se vario actos, deixando de ter execução a lei de 1873
e respectiyo regulamento, até que em janeiro de 1896, reconhecendo- e
a inconstitucionalidade do decreto de 1891, pOl'quanto achava-se em exe
cuçílo sem que tiyesse pr cedido autorisaçüo do Corpo Legislativo fez-se
voltar a Guarda Nacional dos Estados ao regimen da lei de 1873.

O Poder Executivo, em virtude de autorisação do Legislativo, de
clarou, por decreto n. 431 de 14 de (lezembro de 1896, que a Guarda
Nacional dos Estados da União erú regida pelos decretos 11. 1121 de 5
de dezembro de 1890 e n. 146 de 18 ele abril de 1891, modificada a 01'
ganisação no sentido de ter cada batalhão de artilheria de posição e de
infanteria um 10 tenente ou tenent e dous 2°5 tenentes ou alfel'es p r ba
teria ou companhia; e cada regimento ele artilheria de campanha e de
eavallaria dous 10s tenentes ou tenentes e dous 205 tenentes ou alferes,
por bateria ou e quadrão,

Declarou, outrosim em vigor o decreto que tornou extensivo á
Guarda Nacional das fronteiras o dispo ·to na lei de 1850 e na de
novembro de 1857, que a modificou, bem como o decreto do Governo
Provisorio de 1891 sobre o mesmo assumpto.

Em resumo: A Guarda Nacional da União rege-se pela seguint s
disposições :

Decreto n. 1121 de 5 de dezembro de 1890, que alterou em parte a
lei n. 602 e o decreto n. 722 de 25 de outubro de 1850 .

Decreto n. 833 de 1 de outubro de 1851, que regúla a escripturação
dos livros mestres dos corpos;

Decreto n. 1130 de 12 de março de 1853, que providencia sobre a re
visão do alistamento;

Decreto n. 1332 de 18 de fevereiro de 1854, sobre a distribuição de
armamento;

Decreto n. 1335 de 18 de fevereiro de 1854, referente a conselhos de
disciplina;

Decreto n. 1354 de 6 de abril de 1854 sobre os deveres e licenças
dos officiaes ;

Decreto n. 3496 de 8 de julho de 1865, sobre juntas de saúde;
Decreto n. 3535 de 25 de novembro de 1865, sobre conselhos de in

vestigação ;
Decreto n. 10.264 de 13 de julho de 1889, que regúla os arts. 65, 68 e

69 da lei de 1850 e dú outras providencias'
Decreto n. 146 de 18 de abril de 1891, que tornou exLensivo aos Es

tados o de n. 1131 de 1890'
Decreto n. 431 de 14 de dezembro de 1896, que poz em execução,

com pequenas modilica ões os le n8. 1121 e 146, já citados.
Nos EsLados lLmitrophes rege-se a Guarda Nacional pelos seguintes

actos:
Lei n. 602 de 19 de setembro de 1850 e respectivo regulamento'
Decreto n. 2029 de 18 de novembro de 1857, dando ol'ganisação Ú

GUarda Nacional;
Decreto n. 5542 de 3 de fevereiro de 1874, marcando os district s ;
Decreto n. 279 ele 24 de março ele 1890'
Decreto n. 431 de 14 de dezembro de 1896.
Por decreto n. 2468 de 27 de fevereil'o de 1 97 foi dado, como já ficou

dito, o actual plano de uniformes para a Guarda Nacional da União.
Gua.rda. Nl\cional la"----....;;:.:;;:.;;
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Incessantemente re la.mava o G vcrno lo Pod r Legislativo para fi
Guo ed aei nal nova lei que acaba. 'se c m o ser iço le O'uarniçilo e d
policia o qual nua poucas v Z SI ava '01 rc ela mili ia aliás de li
nada a auxiliar n clefe"u do Estado u manutençã da edem publi a
em il'cumstoncias extraorclilltll'i"s,

Essa lei roi elecl' Lacil em 1°7;, e hoje ",ttl nllC'!'ada pcl d cr Lo
n. 431 ele 14 de dezemlJl'O ele 189b, que l10Z 111 x Cl <;'u, com pequenas
mocli.fkaçõe , n l-i ele 18tíO e respe 'Li"o r 'gubm .>nto'.

Entre outros serviços da Guarda aciona I, sã dignos de menção:
- os pre tados com denodo para suffocar a rebelliüo occorrida em

S. Paulo e Minas m 18'13'
- os com que se distinguiu em 1852 por occusiü da batalha de

Monte-Caseros ;
- a provas ele denodo e di~ciplina que manifeslou durante a

guerra c m a Repllblica do Paraguay, no peri do ele 1 'GG a 1870, as i
gnalando seu \"alor, 1rilhtlntes feitos, e nsta.ncia e bel' ismo,

Durante a revolta d uma parte ela Armada "acional na balüa
do RiÇ> de .Janeiro em setembr'o de 189;) pl'e. tou t mbem a Guarda
Nacional bons erviços.

Aquartelada esta, determinou o Governo que lia guarnecesse o
liltoraI.

Além deEses crviços, destac u forças para auxiliar a defesa e
guarnição dos fdrlalezas de S. João e da Lage . do Laboratori do
Campinbo, e fez seguie para Nictheroy 09° 1atalhão de infanteria e um
gross contingente lo regiment de artilhel'ia de campanha, que pre
staram rE'le\antes serviços, e mais tarde seguil'am os 20 e Go batalhões
de inl'anteria,

Durante esse peeiodo [] Guarda acional esteve ú disposição d
ministerio da Guerra, segundo determinoçJo d ministerio do Justiça
cm aviso de 5 de janei['Q de 1894; e todas as despezas com o s u p s
soaI correram por conta claquellc.

Por decr0to n. 1687 de 17 de mal'CO de 1894 f' i mobiLisana a Guarda
Nacional do Disteicto F eI ral c 1:1 lias EsL1.d s do lUo ele Janeiro,
.. Paulo, Poraná e Ri Grande do Sul.

Aiuda, no pcriodo elo nnnu ele 1 '97,prc l S 11 findar, a milicia pa
triotiea de que trotamos I restou ill1j)ortanL serviço na apitai d Estado
da Bal1iu ftlzelldo torIa a guamicilo ela cidade cm sulrtituicã das forcas
d linha que lloxiam seguido para centro elas operal'5es contw' os
fanaticos enteinclleirados no arraiül de Canudos. .
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OR Ar IZ ç - O JUDIOIARI \. E POLIOIAL

A admini tração da Justiça no Brazil abrange tres periodos di[
ferentes - o colonial, o monarchico e o republicano.

Nos temp coloniaes a distribuiçuo da justiça estava commettida
ao seguinte pe s aI:

c 1'1' g d r s de comarca,
ou idor geraes, e ouvidores de omarca,
chanc reis de comarca,
provedor s,
ontadores de comarca,

juizes ordinnrios,
juiz s d fOr,
juizes da vintena,
juiz ele rphüos,
veread r ,
almotacés e aI aides.
Havia mais o seguintes [unccionarios:
soli itadores dos re iduo ,
procurador lo conselho,
the UI' ir s elo conselho,

cri ü s da camara e da almotaceria
tabelliã elo judi ial,
tabelliães das notas
escriYã de orphãos e do .provedores,
in ruiridores,
elistribuid re'3 e contaelores dos feitos,
curadores de ausentes,
recebedore da siza, quadrilheiros e meirinhos.
Além desses:
as R la õ da Bahia Rio de Janeiro Maranhão e Pernambuco,
a Mesa do Desembargo do Pa o e ela Consciencia e rdens.
e a Casa da upplica ã .
Os cOITegedores tinham jurisdiccão em toda a sua c marca e sobre

os resp ctiv s jui.zes, que lhe deviam dar pnrte el I:> cas s mais grav s
qu. ~ nt iam, e para eU s se r corria, por meio ele aggravo, das
declsoes elos r ti rido juizes.

A sua aI ada era até nos bens de raiz, e até 10 nos moveis,
sem appellação nem aggravo.
. . Faziam correição; indagavam se era mistér fazer a eleiçã dos
JUIzes. e officiaes do conselho' proc diam contra os juizes e tabeJ.!-iães;
exammavam a prizões, os fora s das r nelas do c ns~lh~;. 1111'01'
lllavam-se se havia na comarcas algumas posturas preJudi lUes ao
POvo, annullando as que não se achavam de accôrdo com as Ordenações;
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avocavam e processavam os feitos e causas dos juizes, alcaid"', procura
dores, fidalgos, abbades e priores e de outras quuesquer pessoas pode
rosas, quando os juizes da terra não fizessem inteiro justiça, ou quando
fossem suspeitos. .

Conheciam do~ instrlUl1entos de aggi'av u cartas testemunhavels
quand as can as não oubessem na alçada d s juizes' cluvum uudiencia
tres dias em cada semana nos lagares pu] licos; procediam a devas a,
passavam cartas de s guro e de finta e mandavam construir pontes,
chafarizes, f ntes, etc. .

Os oavidores, na sua ouvidoria, conheciam de tucl que conheCiam
os corregedores de comarca, e usavam de tudo que os mesmos corre
gedores por seu regimento usavam.

Os chancereis das comarcas s llavam todas as cartas assignadas
pelos corregedores e eram juiz das suspeições postas a s mesmos
corregedores.

Os provedo7'es tomavam as contas aos t tamenteiros e tinham o
cuidado ele fazer cumprir as vontades dos test)dores.

Tinham o dever de informar-se dos orp11ã s de cada Iogar ou t rmo
como eram providos, suas fazendas administradas e aproveitadas pelos
tutores, e se os juizes dos orphãos cumpriam seu regimento.

Chamavam á conta s tutor s, pl' movend a entrada do dinheiro
dos orphãos na arcu do deposito; nomeavam destituíam os m ·smos
tutores e ttnham jurisdicção sobre os bens de ausentes, capellas, hospi
taes, albergal'ias e confraria"', sobre as despezas dos c llselhos, fintas
para visitações e recebedores das sizas, correndo todos os annos os
lagares de sua provedoria.

Os contadores de comar.ca conheciam do instrumento de aggra'i'
da eleição para recebedores da siza, e procediam, dando appellação e
aggravo nos casos, em que cabiam taes recursos, contra os juizes e ve
readores que não guardavam na eleiçúo a rorma esti:lbelecida no titulo
66 do livro 1° das Ords. e tomavam as contas ao chanceller.

Os jllizes ordinarios eram eleitos annualmenl pelo povo e traziam
vara vermelha quando pela villa andavam s b pena de pagarem
500 réis por cada vez que sem ella. fossem encontrados.

C m os homens bons do lagar tinham o regimento da cidade ou
vlUa e iam sempre á vereação da Camara.

Na falta do juiz dos orph5.os, guardavam e cumpl'iam regimento
delles.

Processavam os feiLos em contenda sobre bens de l'aiz elequalquel'
quantia que fosse, e em bens moveis que passassem de mil réis.

Davam audiencia dous dias na sema.lla, e, quando stavom au
sentes, impedidos ou d entes, deviam communicar aos vereadores,
cabendo ao mais velho destes em idade assumir o cargo.

Tinham jurisdicçã , sem appellaçuo nem aggra.vo, nos lagares que
passavam de 200 vizinhos ate a quantia de mil réis nos beu moveis,
e sendo de 200 vtzinhos, ou elahi para baixo, nos moveis até 600 r is e
em bens de raiz até 400 réis.

Não levavam dinbeil'o ás partes, e se o faziam eram condemnados
a pagar nove vezes de cadeia a metade para os que os accusavam, e a
outra metade para a pessoa de quem tomavam.

Os jui:;es ele fóra traziam vara branca : eram nomeados pelo rei,
exigia-se para o cargo que fosse lettrado.

Não podiam sahir do logar dos seus julgados, nem levar dinheil'o
ás partes.

Constrangiam : o alcaide a servir e guardar a cidade ou villa de
naU de dia com os offi iaes indicados pela Camara e a fazer o ser'·
yi o ela policia e segurança; c os almotacé' êl cWllprirem seus aflicio .
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Proviam sobre os estalajadeiros e estalagens, taxando e pondo
preço ás casas, camas, mantimentos, etc. .

Procediam á devassa particular sobre mortes, forças de mulheres
que s queixavam que d rmiram com elias carnalmente por força,
fogos postos e s bre fugida de presos, quebrantamento de cadeia,
moêda falsa resistencia, carcero privado, furto de valia de marco de
prata, fazendo p0r si as inquirições.

Conheciam dos foitos de injurias, erbaes e abriam devassa àcerca
dos juizes que antes haviam ser'ido.

Tinham alçada até o. quantia de 4 nos bens de raiz e até 5 nos
mo,eis e nas penas que impunham até a quantia de mil réis, sem ap
penação nem aggra'o.

. Os jui~es da vintena eram escolhidos pelos juizes da cidade, ou
v11la e pel s v readores e procuradores para servirem por um anuo.

Decidiam as questões de quantia até 100 réis se a aldeia era de 20
vizin11 S' até 200 réis se de 50 a cem visinhos . até 300 réis se de 100 a
150 visinh s, e se ei·a de .200 vizinhos) ou, mais conheciam da quantia
de 400 réis, verbalmente sem appellaçã nem aggravo.

Kilo tomavam conhecimento de crime algum, mas podiam pren
der os malfeitores que tossem encontrados na pratica de maleficios na
aldeia e seus limites.

Os jui~es de orphãos deviam ter de 30 annos para cima, ser
casados e não podiam exercer o lagar de juiz rdinario.

ntes de entrar etTl exercicio prestayam uma fiança de 400~, de fia
dores abonados.

Cumpria-lhes, c m diligencia e cuidado, saber quantos orphãos
existiam n lagar, e 1"azel-o inscrever em um livro, com declaração
do nome de cada um, idade, filiação, e quem eram os seus tutores;
se tinham bens, com (Iuem estavam e se eram ou não bem aprovei
tados para mandar arrecadal-o e fazer pagar todo o damno causado
pelos que fos cm culpados.

Cabia-lhes lambem proceder a inventario dos bens quando morria
alguem deixando .filhos menor de 25 annos; mandar avaliar os
mesmos bens e dar partilhas aos herdeiros; dar a crear os orphãos
de pequenina idade marcando o necessario para sua manutenção,
vestunrio calçado e educação; collocar '3. soldada os de sete annos
para cima, o] rig nd ,por escriptl1ra, aquelles que os recebiam a pagar
os serviços.

Era-lhes pr hibido tomar para si à soldada algum orphão, e casar
se, bem como t do o juiz temp ral, com menor sob sua jurisd~cção.
. Concediam licença para casamento e supplemento d~ l~ade; fa

Zlam re olher á rca. o dinheiro dos orphãos tinham jUrIsdlCção em
todos os feitos civ is em que s men res fossem autores ou réos, e
t mavam as contas aos tuLores.

Por fazer a partilha pet'cebiam : por milheiro até a quantia de 3
- 300 réis . s n fazenda, porém valia 400 - 800 réis.

Tinh m: p r razer qualquer inventario 2 vintens, e por tomar o.
conto. a qllulquer lllt r 60 réis.

Os vereadores tinham carrego de todo o regimento da terra e
das obras do concelho.

DeYia.m ir duas vezes na semana ú vereação e não podiam escusar-se
sem justa causa.

Tomavam c nta aos procuradores e thesoureiros do c ncelho, e
com Osjuizes clesparhavam, sem appellaçiio, os feitos das injurias ver
uaes e de furtos pequenos.

~clmini travam os bens do concelho' tinham jurÍSclicção sobre os
camll1hos, p ntes, calçadas, etc. . proviam as posturas; taxavam os
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officiaes mecanicos, jornaleiros, mancebos e mo as de soldada louço.
e as mais cousas que s - compravam e vendiam, com x ep -o lo
pão, vinho e azeite; pagavam o~ ordenados dos physico cirurgiões,
boticarios, quando os havia; as desI ezas com os prez s degr dados
mas -só podiam mandar faz-r as obras por meio de prégão e lançar
fintas com licença do corregedor, reg dor ou gOY rnad r.

Os almotacés se faziam no começo d anno.
No primeiro mez serviam os juize do anno Ando; no segund

dous vereadores mais antigos; no terceiro um v reador e pr curador 
ma , se no logar houvesse quatr vereadores, serviam no t rc ir mez
os outros dous, e no quarto o procurador e uma pessoa el- ita.

Para os outros mezes eram eleitos nove pare de homens bons
dos melhores que existissem.

Competia-lhes:
julgar as coimas ao concelho;
indagar se eram cumpriclas as posturas d conc lho e d mandar os

rendeiros e jurad s;
despachar os feitos, com brevidade sem fazerem grande proces o ,

nem escripturas, podendo, dos seus I pacho, o. parte appel1ar ou aggra
vaI' para os juizes;

mandar chamar por prégão, antes da ultima uudi ncia do seu
mez, todos que tinham coima, que estuvam penh rados e não despa
chados para desenbargarem seus penhores e fallarem a seus feitos,
julgando á revelia os que nuo comparecessem;

ir ao açougue, ás praças, repartir a carne pelo ricos e pobres; e
quando não satisfaziam esse preceito, ou se retiravam antes da hOl-a da
terça, pagavam 100 réis de cada vez para as obras da cidade ou
villa ;

examinar os pezos, e s o nüo faziam pagavam 40 réis;
tirar inquiriçuo sobre os rendeiros e jurados qu tinham termi

nado o tempo e a respeito dos que estavam s rvindo -
aferir os pezos e medidas, cuidar das servidO s e da limpeza

da villa ou cidade, nã.o consentindo immundicies, s b I ena d pagarem
500 rêis por cada vez; . '

conhecer das demandas sobre paredes ]e casas, quinta s, portaes,
janellas, frestas e eiradas; -

embargar, a requerimento de parte, qualquer obra ou ediA io,
impondo as penas que bem lhes parecessem até se determinar a causa
por direito, e quando eram ngligentes pagnvam ns coimas e penas fi
que estavam sujeitas as partes.

Os alcaides, escolhidos pelos juiz s e vereadores e confirmados
por carta régia, S rviam por tres annos.

Antes de entrar em exercicio prestFlwlm fianc.n rle 30 , os da ci
dade; de 20$ os das villas, e de 10 000 os dos conselhos e terras
chãs.

Não podiam advogar nem ser procuradores de pessoa alguma no
logar onde serviam o officio, nem ser rend iras das armns ia
renda da alcaiadaria, nem de outra renda ou pessoa, sob pena de
perderem o officio e serem prezos.

Guardavam as cidades e villas, e quando sahiam de noiLe ú rua
eram acompanhados por um tabellião, designado pelo juiz, que dava
fé e testemunho das cousas que faziam e achavam.

Prendiam por ordem dos ,julgadores, salvo quando enc ntravam
algu<;lm em flagrante delicto, ou algLUBa pessoa suspeita, com armas
prohlbidas ou sem ellas, depois do sino de recolher; mas não podiam
leval-as á cadeia antes de as apresentarem ao juiz.
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Os solicitadores dos residuos demandavam os testameI1teíros,
faziam citaI-os para pr lação de contas, requeriam as execuções
das enten as e p rcebiam ü quinla parte do que para o Residuo era
julgado.

Os procuradores dos concelhos, requeriam todos os adubios e
concert s de q 1e cal' ciam as ca as, fontes, pontes, chafarizes, poços,
calçadas, et ., quando concluiam o 'eu officio davam razão aos verea
dores, perante o seri, ü s da Camara, c,om ficavam os negocias
dos con elhos.

Os thesoureil'os dos concelhos eleitos, assim como os procu
radores ünnualmente, arrecadavam a rendas, faziam as despezas
gras as ordenadas pelos "ereador s e por e tes Dssignadas e as
rn udas perante os escri -lie das CDmaros.

Os escriDcteS das camaras tinham a seu cargo os 11vros de
receita e de peza.

erviam no feitos de injurias verbaes escreviam todas as cartàs
test lTIunhaveis ele qua - quer requerimento que se faziam aos ve
r adores e officiaes ela Camara que tinham de passar sob ~ignal

dos ditos vereacl r e er seiladas c 111 o se110 do concelho.
Liam e publicavam ao ofticiaes da. vereação e aos alrnotacés,

no principio de cada. mez na primeira sessão que se fizesse, o::>
seus regimento ' tinham uma das chaves da arca do concelho, e
escreviam nas elei õe dos vereadores officiaes da Camara feitas
pelos c rren'edores 'nas oitavos d Natal.

De cada. alvará que passavam e que tinha de ser assignado pelos
offlciaes da Comara recebiam 8 réis.

Os escrioães ela almotaceria escreviam todas as achadas de gado
e o assentos dos carniceiros, padeiro e de quaesquer outras pe oas
que m coima camam.

Lançavam todas as multas em que incorriam os almotacés por
não cumprir m o eu regimento, sob p na de pagarem em dobro
para o on elh , as que deixavam de s r mencionadas, dando conta
dis n fim d mez aos juize ,

Percebiam:
de acção e contesLaçã e mandado para inquirição de testemunhas

- 6 réis, e nlio havendo 'mandado - 4 réis.
por aI solviçã le instancia de juizo, assentada em caderno-

4 r~is.

de appellação entr partes para juiz ou Gamara - 6réis.
de uma testemunha 6rêis.
ele um s ntença rêis.
de pena posta entre partes 8 rêis.
d provim nto aos bati arios, mercadores r gateira , (pl/melo o

encontravam em culpa - 4 réi de cada ca a.
Os tabelliães das notas deviam s r diligentes em guardar muita

bem em tod s s dias da sua vida os livros das n tas que eram enca
dernados m pcrgaminh e nã podiam, no lagar onde houv e
mais de um, lavrar c riptura sem 111 ser di tribuida pelo di (ribuidor
sol p na cl suspensão por seis mezes d pagar para quem
os Rccusasse e na rein idencia,-de privação do offi ia.

Por sua m rte os herdeiros eram olrigados a entregar - por in
ventari - os livro ao sLlcces 01'.

Guardavam os livro por 40 ann s, contados do tempo em que as
escripturas tinham sido feitas.

Lavravam contra tos, qu· d viam er lidos perante a partes e duo.
te temunhas pelo meno; se havia entrelinha ou era riscada, ou
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emendada alguma cousa, cumpria-lhes fazer mençelo no fim, antes das
partes e testemunhas assignarem s ndo-lhes prohibido lavrar escri
pturas em canhenhos, daI-as ou possal-as sob seu signal publico ou
privado antes de serem lidas e assignadas.

Faziam os testamentos, cedulo.s, codicillos e quaesquer outras
ultimas vontades, e onde não havia escrivão dos orphãos, os inven
tarias e todos os instrumentos das pessoas que eram dadas ou tomadas
por poder e virtude das escripturas de venda escambos, etc.

Escreviam os instrumentos de emprazamentos, olJrigações o.rren
dan'lentos e quaesquer outros contractos e convenças que se fizessem
entre partes, áinda que tivessem para maior firmeza, de ser julgadas
por sentença de algum juiz, e bem assim as receitas e despezas dos
bens de defuntos e não podiam lm-rar escripturas de immov is sem
primeiro as partes apresentarem certidão do juiz do lagar cm que eUes
estivessem situados, de que esta'l'"a paga a siza, a qual seria transcripta
verbum ad verbum na mesma e criptura com declaração de conhe
cerem as partes ou serem c nhecidas das testemunhas, s b pena de
perderem o afficio e de nullidade do contracto.

Recebiam:
Pela escriptura, que fizessem das notas em papel que enchia uma

meia folha, 44 réis e da sua nota, 37 réis: se era escripta só de um
lado, 22,réis e da nota, 19 réis, comtanto que cada pagina tivesse 25
linhas e cada linha 30 letras, pouco mais ou menos.

Os tabelliães do judicial tinham o dever de estar tres horas pela
manhã e tres de tarde em casa do juiz de l'6ra, e logo que este co
meçava fl servir, apresentavam as querellas que tinham e as inquiri
ções em que houvesse culpados e dahi em deante em cada um mez,
sob pena de privação do officio.

Eram obrigado~ : a dar todas as culpas ao corregedor da comarca
dentro do prazo fatal de tres dIas, e não lha s dando, ou sonegando
alguma, eram privados do officio; a notificar aos juize as quereUas
que passavam de um anno sem por ellas se fazer obra, para procedet'-se
contra os querellados.

Escreviam todos os aut.os que pernnte os juizes paSSflYDín, iam ás
audiencias, lavravam todos os termos dos feitos que lhes eram distri
buidos, pondo neUes o dia, mez e anno e o seu nome. sol pena de.
privação do offjcio, fazendo assignar as partes os termos que fossem
em proveito dellas.

~ançavam no prot collo os termos da ordem do juizo para depois os
contllluarem declaradamente; faziam assignar aos juizes as sentenças
definitIvas e interlocutorias que verbalmente davam nas audiencias,
pag;ando ás partes toda a perda que viessem a soffrer por nua estarem
asslgnadas.

Faziam as execuções e os inventarias a que os juizes do seu officio
mandavam proceder de bens de pessoas ausentes, ou fallecidas sem her
deiros, e escreviam de graça nos autos, emprazmnentos e escripturas
que pelos alcaides lhes eram requeridos e nas diltgencias da fazenda, sob
pena ele perda o officio.

Os seus livros deviam ser encarclenados, assignados e nume
rados pelo juIz para nelles serem taml em escriptas as quereUas
obrigatorias.

Os escrivães elos orphãos, antes de começarem a servir, prestavam
fJança ele 200$ nas ctdades e villas )rincipaes; de 150 . ou 100$ nos outros
lagares e nos mais pequenos ele 50 , que pelo nlvarâ de 13 de ).})'Ü de
1713 pass u a ser de 600$ nas cidades e "illas principaes e ele 450 até
300$ nas locali 'lades menos importantes. '
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Arrecadavam os bens e as rendas dos orphãos e com o JlUZ in
daglwam quantos havia na sua jurisdicção, inscrevendo-os em um
livro com declaração do nome, idade, filiação onde viviam e quem eram
seus tutores e curadores; escreYium nos inyentarios no fim dos quaes
lançavam todos os arrendamentos feitos pelojuiz dos bens dos orphãos,
os contractos sobre suas pessoas, ql1ando o preço dos mesmos e dos
arrendamentos não pa saYôm de GO', e as pessoas a quem os me
nores eram dados li soldada.

El'a-lhes prohibido tomar á soldada, ou por outra qualquer fórma,
orph=-o de sua jurisdicção.

P rcebiam da escripta por cinco linhas 2 réis e mais da ida, se
fosse na villa ou arrabalde, 7 réis.

Nas partilhas e contas dos tutores, além do que lhes cabia das linhas,
tinha duas as entadas em cada dia e de cada uma 7 reis; e de assentar
uma tutoria 7 r is e o orphüo dado á soldado 7 réis.

Pelo lançamento do arrendamento, send de gado, tinham 7 réis e
das despezas dos orphãos 4 réis.

De busca, que passa <::e de seis mezes cobravam 36 réis por anno
até tres annos, e da.hi para cima nada mais.

Os inquiT'idores perguntavam e inquiriam as testemunhas, e
leyavam de cada assentada de testemunha 7 réis e de cada dito da
mesma: 7 réis.

Os distribuidores distribuiam entre os tabelliJes os feitos, cartas,
desembargas e autos e eram obrigados a ter livros de distribuição en
ca.dernados e a guardal-os até trinta anno::;,

Accumulavam os officios de contador e inquiridor e nesta qualidade
os alarias eram contados pelo juiz.

- o lacrar onde haYia dois tabelliães de notas o distribuidor dos
tal, elliães d judicial fazia ntre elles a distribuição' quando, porém,
eXIstiam muitos tabelliães das notas havia um distribuidor apartado
daquelle, que distribuia as escripturas, assentando no livro da dis
trihuiçuo () nom das partes c ntl'actantes e as cousas sobre que se fazia
o contr' ct ,dizendo - A. N. I . - Tabellião uma escriptura de venda
de umas casas que N. vendeu a N.

Eram substituidos: o do judicial pelo tabellião que conviesse ao
juiz e o das notas por um tabemão das notas.

Os contadores dos feitos contavam a custas dos escrivã e ta
belliães, salari dos pr cUl'Udores e de C[uaesquer outros of.ficiaes e
faziam no processo as contas ordenadas pelos juizes.

Percebiam:
Nos feitos de acção nova por cada conta que faziam, 36 réis.
Nos foitos por appellação 136 r' i do aut r e 36 réis do réo, e se

houvesse de contar cLlstas de pessoas levava de cada uma 72 réis.
Se nas appellaçães nã havia vista nem cu tas d pessoa 18 reis.
So uma parte só tinha tido vista. levaria della 36 réis, e se as duas

36 réis de cada uma.
Se a sentença foss sem custa i8 réis e havÊmdo vencimento de

custas, qu"r do pr cesso, quér de pessoa, 36 réis da parte que tinha de
pagar as cnstas.

Nos aggravos os salarios ram os mesmos que para as appellaçães.
Os curadores de ausentes representa' am as heranças jacentes.
Os escrivães do provedol' serviam em todos os feitos e causas que

perante elle corriam' faziam as penhoras e execuções c m os I arteiro ,
quando llles era ordenado, as arrecadações e cadernos, a receita e des
peza dos recebedores das terças, e escreviam nas contas tomadas aos
mesmos recebedores.
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Acompanhavam o provedor quand corria a omarca e ó per el iam
o que lhes era contado pelo ontael I' da cu ta .

Os recel edores das sizas el'viam p r luartel.
EI'am eleitos no mez d novembro pelos juizes vereadores, e pr 

curador do conselho, reunidos em amara, dentre os indiYiduo mais
abastados do lagar, mas pelo alvará de de junho de 180 mp tia n
camaras propãr tres pessoas das mais abonadas para o g verno es
colher urna.

Arr cadavam as sizas, e os officiaes das amaras os li her
deir s, ficavam responsaveL I las faltos da p,-s oas qu propunham
e rue haviam sido approvadas.

O quadrilheiros serviam p r tres annos e eram tirados dentre
cada vinte moradores d 1 gnr.

Prestavam juramento em camal'a e tinham o dever de informar-se
se em sua quadrilha se praticavam furtos e outro~ crime . I rendiam
s vadios ou individuas de má fama, o malfeitores e os apre entavam

ao juiz' e quando não cumpriam e e lev r in arriam na I ena de 50J
reis para o meirinh ou aI aide.que os acusavam.

Nas carl' gedorias ouvid rias havia um p rteir ou meirinho
que executava to las as senten~a e penas, tanto p I'tencentes ti. 11an
cellaria como a outra partes, e s n I niss negligenLe era privndo do
officio se não tinha bens c m que pagar o prejuizo : e e re euia alguma
cousa da parLe condemnada e nua a entregava, qllando requ- rido, era
prezo e pagava da cadeia aquiIlo rue tinha recelJido.

Eleições - Nas oitavas de Natal antes d s officiaes lo derrrrcleir
nnno terminarem o seu tempo, com os homens bons e povo chamado a
concelho, reuniam-se em camara pre~ididos pel juiz mai velll,
quando corregedor não se achava presente, e procediam á leiçiio,
tomando nota o escrivão da camara d voto de cada um e sendo es
colhidos para eleitol'es pelo juiz e verea lares os que mai voto ob
tinham.

S parados de dois em doi os eleitores, não sendo parente nem
cunhados dentro do quarto grão ontado segundo adir ito canonic
escolhiam os juizes os vereadol'e ,os pl'O uradores e thesour iras do
conselho o escrivães da camara, o juiz e e crivão de orp11ão onde
era c stumc haveI-os por eleiçiio, os juiz ele hospitaes, n I gar onde
os havia separrrdos dos ordinarios e qua quer out1' offiei e .

Os eleit res não nomeavam mais p ssoas [ue as necessarias para
servirem os lagares por tres annos, e os juizes el itos não 1adiam
ex rcer as suas 1'uncçães sem mandar requerer as cartas a s desem
bargadores do Pa o, ao correged r da c marca, ou ao s nhorio da terra
se para isso Ibes tmha sido outhorgad poder. rd. L. 10 TiL. 67.

OJflcios de justiça - Os tabelliães, escrivã s, contadores, inquiri
dores e distribuidor s xerciam officias 1 justiça, com serventia
v!talicia, que, nos termos da Ord. Liv. 20 Tit. 45 § 15 s6 p cliam e1'
creados p lo rei. .

P esõa alguma do qualquer digni lade que fosso, ainda qu tivesse
poder de Dr r sentaI-os, podia crear taes logares, s b pena ele p rd r o
prlvil gio.

Quando mesmo algum clonatario tinha Q r galin de n 111 ar tab 1
liães, sempre estes se deviam intitular nomeados p 1 r [ e llílo pel
donalario.

Taml em pertencia ao rei a nomeaçã desses s rvontuari s ,para
servir o ofí1cio, nã bastava ter obtido mercê delle: era indi p nsa el
prestar prim [ramente exame na 1esa d Desembal'g d Paç onde se
averiguava se os pretendent s sal iam ler e es rev r bem (Reg. cio
Desembargo do Paço); ter carta regularment passada pela alludida
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M za dep is d paO'os O novos direitos, e prestar juramento perante o
c rivã da chancellaria-mór do reino ri bem e verdadeiram Dte ser ir

omcio, que era transcripto nas c stas da carta incorrendo nas penas
da rel. Li . 1°, Til. O 19 o que seryiam sem carta e sem regimento.

D viam tambem 11al ilitaJ'- e com escriptura 1e fiança feita por outro
tal ellião, Ord. Liv. 10 Tit. O. 2° e registrada no livro da Camara:
a fiança, que rR de 3. nas cidades de 20> nas vma e de 10 nos con
celhos - t rras 11;1s, foi tresdol rada pelo alvará de 16 de s tembro d 1814.

a chuncellaria da comar a os s r'ventuarios deviam registrar
o sio-nal publi ,- e o corregedor, quand ia em correiçfío, podia
exigir delle ' a apres nIa.U elo regimento, da carta ou provim nto, a
scripLura de fion a e mesmo os livros d notas para castigar os que

achasse em culpa.
Para obter um officio era neces ario ter 25 annos, ser casad ou

casar-se denLro de um anDO, sol pena de p'erelel-o; não podia ser privado
delle s n5. por culpa officialmente provada ou por incapacidade notaria.

erventuario nã tinho direito ou dominio algum para transmittir o
offlcio a seus filhos; para vender ou remiU ial-o era preciso licença
rógia, não lh valendo ter ommettid erro pelo qual o devesse perd r.

o v ndia Q m lic nça do r i, perdia o preço recebido ou promettido e o
offlcio. Orel. Liv. 10 , Tit. 96.

Era tambem precisa a mesma licença para arrendar ou fazer servir
officio I ar outr m, e daI-o a filho ou genro' mas urna 'ez c }lcedida,

üinda que nilo e r aUzasse, entendia-s nomeado o filho mais ve111 .
Ord. Liv. 10 Tit. 95 prin . n. 12 e Til. 97 e Liv. 4° Tit. 97 12.

Para facilitar a boa admini tração e o expedient dos negocias da
jl1 tiça foi cread':\ uma R laçUo na Bahia, pela 1 i de 7 de março de 1609,
om a clenominaç'lo de «R lação do Brazil »).

upprimiela pelo alvará de 5 de abril de 1626, foram el signaclos os
elesem] argadores cl mesmo tribunal Dr. ntoni de Mesquita para
xercer as funcções de ouvidor geral do Estado e Diogo de . :Miguel

Gal' z para servil' I pro dor-mór dos defuntos. (Alvueá de 16 de ag sto
de 1626.)

Em 5 de junho de 1619 foi nviado para o Beazil como ou id r o-eral
das apitanias do lUa d Janeiro, E piriL anta e S. Vi ente o bachar 1
Aman io I ebello, que foi sub Lituido 111 31 de mar o de 1626 p 1
bacharel Luiz Noo·u ira de Brit ; em 21 de mar de 16;)0 I lo bachar 1
Pedro Perein e e te em 10 de julho de 1651 p lo liccnciad João V lho
de Azeved .

Em 162 foi nomeado ouvid r geral d Brazil o li enciado Paulo
Leitü de hr u de eml argador do Port (alvará ele 4 de abril) com o
ordenado ele 200 mais 100 para dous l10mcn ) (alvará de 6 de abril de
1630) em 1 d junh dess anno foi llomca lo o el sembargador J. .
Mascarenhas para o m smo cargo, exercendo mais a func ões de
auditor da g nte de guerra I presidio.

P ra o 'faranhl1o havia sid r ada, pelo alvará d 7 ele noveml r
d 1619 uma ouvidoria g ral para. a administra ã da ju tiça com
poderes juri di çUo e alçada do' corregcdore d comarca.

Pela lei d 12 de s tembro de 1652 foi restabelecida a Rela 'lo da
Bahia e, sendo pel alvará de 13 de ouluJJI' tl 1751 cr ada a Rela ã d

. ebastiã do I ia de Janeiro, per 1 u c m i o a da Ballia a d n mina
ção de Helação do Brazil, e ficou Umitad o u terrilorio á capitanias
d~ Bahia, ergipe Pernaml.mc I arah b I ia Grande lo ort, Ceará,
Plauhy, Maranhão, Pará e I ia Negr •
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A Relação do Rio de Janeiro inteiramente separada do districto .
c jurisdicção da da Bahia, ubrongia as comarcas do Rio de Janeir, ão
Paulo, Ouro Preto Rio das :t\Iortes, Sabará Rio das Velbas, erro d
Frio, CuyaJ)Ú, Goyazes, Pernagnó, Espirit Santo G ytacazes, Ilha de
Santa Catharina, in luindo todas a judicaturas, ouvidorias, e capita
nias, creadas ou que se tivessem de crear.

Em virtude de representação dos moradores da cidade de S. Luiz
do Maranhão, foi creada a 13 de maio de 1 12 a Relaçã d Maranhão,
com jurisdicção nas comarcas do Maranhão, Piauhy, Par'l, Ri Negro e
Ceára Grande, e em todas as comarcas e judicaturas que nas capi
tanias do Maranhão c do Pará de n ,"o ~ ssem creadas, ficando por isso
separadas do districto da Relação da Bahia.

A Relação de Pernambuco foi crenda por alvará de 6 de fevereiro
de 1821, sob o reinado de D. João VI e tinha p r districto o Lerritorio
da província de Pernambuco, comprehendidos nas comarcas do Recife,
Olinda e Sertão, sómente; as pr vincias da Parabyba e Rio Grande d
Norte, e do Ceará Grande, desmembradas da Relação d Maranhão.

Essas Relações tinham pessoal seguinte:
1 governador ;
1 chanceller;
5 desembargadores aggravistas;
1 ouvidor geral do civel ;
1 oüvi 101' geral do crime'
1 juiz dos feit s da corôa fazenda servindo de juiz d fisco; .
1 'procurador da c roa e fazenda, servindo de promot r da justiça ,
1 capellüo;
1 guarda-mór;
2 guardas-menores;
2 escrivães das appellações .
1 escrivão da receita da Relaçã
1 escrivão dos feitos:
1 escrivão da chanceÜaria;
2 escrivães da ouvidoria elo civel ;
1 escrivão da ouvidoria do crime'
1 inquiridor do civ I'
1 inquiridor do crime;
1 meirinho da Rela io ;
1 meirinho das cadeias;
1 escrivão destas;
1 medico;
1 cirurgião;
1 sangrador ;
1 carcereir da Cc'ldeia da Relação.
Todos esses funccionarios, com excepção dos escl'ivães que só

percebiam custas, tinham ordenado e propinas.
O governa 101' da capitania era o governador da Relação.
Os desembargadores, com funcções diversas, u cargos difrer ntes

serviam de adjuntos uns dos outr s, e substituiam-se reeipr comente
nos seus impedimentos, conforme as oecurrencias dos feit s e dos
casos.

Eram nomeados dentre s bachareis formados em direito que tives
sem agraduação de c rrei ão ordinaria, ou servido por tl'es annos loga
res de judicatura de primeira instancia.

Serviam na Rela ão por seis annos, p denclo antes de compl tal'
o prazo, ser removidos, assim como findo o mesmo prüzo continuavam
no seu logar até chegar o successor.
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As Relações eram classificadas em mai r e menor graduação,
send os membros desta promovidos paro as de mais alta categoria.

Tinham cargos de jurisdic "'0 mixta, cargos simplesmente de
judicatura e cargos de representação.

a governador e o chunceller acl.ministrayam e julgavam exercendo
a jurisdicção mL-ta.

a desembargad res aggravistas, com officio na casa, sómente
julgavam.

Os procuradores, que fallavam pela corôa, pelo fisco e pela justiça,
tinham cargos de representação.

O goyernador não sentenciava em materia civil ou criminal: nomea
va, porém, ministro para devassar das culpas dos juizes e empregados
subalternos da justiça, e provis riamente, em caso de yaga, para os offi
cios da Relação e dava conta annualmente, ao rei dos feitos julgados.

Quando ia á Relação formaya uma especie de tribunal, composto
delle do chanceller e do desembargador aggravista mais antigo, para
conces ão de fianç!>s criminaes, excepto em delictos graves, perdoar
e commutar as penas, quando não se tratava de certos crimes designa
dos na lei.

Tinha o encargo de vigiar sobre os prezas para.que seus processos
tivessem andamento e fossem julgados; e com o juiz processante sanava
nullidades do I rocesso criminal, e determinava que o processo tomasse
a naturezll de feito summario attenta a gra-nc1ade do caso e urgencia
da prova.

O chanceller, chefe do tribunal judiciaria, conhecia das suspeições
postas aos goyernadores, desembargadores e officiaes da Relação'
assignanl as sentenças com os juizes da camara e mantinha a disci
plina entre os subaltern s, punindo-os correccionalmente e por via de
processo c mpetente conforme < culpa.

Dand -se discordancia de yoto entre os julgadores de qualquer
feito civel ou crime e não hayendo juizeo:> para chamar, intervinha no
julgamento tencionando e dando voto.

Exercia as funcções de governador na ausen ia deste, e conhecia
por acçüo n va dos erros de tod sos officiaes da justiça, em 15 legoas
ao redor da sMe da Relação e por appellaçiio nos lagares de maior
distancia do respectivo c1istrlcto.

Os desembargadores denominados dos aggravos e os encartados
nos diversos omcios da Helação como o ouvidor Geral do crime, o
ouvidor geral do civel e o juiz dos feitos da corôa e fazenda, exerciam
funcções meramente de juizes e julgavam no ciyel e rime.

Conheciam das causas que iam a tribunal por via do recurs
de aggrovo ou de appellaçiio, tanto no ciyel como n crime.

O ouvidor geral do civel o ouvid r geral do crime e o juiz dos
feitos da corôa e fazenda processavam e julgaI am na materia relativa
ao s u cargo com recurs para o trU)unal.

O desembargador da c rôa cra taniliem promot r da justiça e
reI resentav no civel os interesses da corôa e do fisco, e no crime
representuva a justiçu, requerendo e defendendo, com autor ou como
ré , nas causas m que eram interessad s a corôa e o Estado.
I A alçada das Helaçôes da Bahia e do I ia de Janeiro era de 1:200 em
bens moveis e de 800 -, em bens d raiz.

Com a creação, porém, dR Relação do Maranhão foi eleyada a sua
alçada a 6:000 ' em bens mov is e n1::000;' m bens ele raiz' send dada
n f elação d P rnamhllc fi mesma alçFlcla.

e as cau 'as excecliam a alçada elas Relações, dava-se recurso paro
a CU&1. da SUPllicação onde s feitos de maior imp rtancía se 0.1 uravam
e d cílliam.
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Aos juizes d feit mp tia nc der 1'e isla para fl Casa da up-
plicaçiio, e quando stes nilo admiLLiam o r cu ,r uniam- c tod s
de mbargadores a qucstJo ra decidida p r maioria d v to .

Em materia criminal a r vi tu ar linuriamente não ra admiltida,
mas tinha lagar quando, I ar gnç..u cspe ial d sob rano, ra p rmittlda.

Paro. deci ii da cau as o tribunal dividia- c cm sec Õ s: a cau as
até o vulor de 150 eram julbada por dou yolos e des e valor para
cima por tI' S,

desembargador, a quem o feiL el'a distribuido, examinava o
processo, escl'evia o seu voto motivado e passaya ao juiz immecliala
mente inferior m antiguidade' este pro edia p r igual maneira até
dous ou tres votos conformes, segund o Yalor do. demanda.

Emquanto não havia os votos conform s necessarios para a decisuo
da causa, corria o feito por todos os desembargadores, inclusivé o
chanc ller, e escriptos os votos era entã de idido.

As causas ci' is, vindas d juiz de ia instancia, ram julgadas p lo
ouvidor g ral do civ I, pel s ouvidor das comarcas, p lo jLÚZ de
orphãos e dos feitos da cor a e fazenda quando xcedia a alçada des e
julgadores.

Em materia riminal, conh cia das pl' nuncias u nu pr nuncias
por meio de aggrcvo, e das condemnações absoI ições pel recurs de
appellu ão.

O agbravo e aI P 11 çõ ram interp stos d ouvid r geral do
crime na comarca séde da R lação, e dos ouvidores nas d mai
comarcas.

O aggravos decidiam- e por dons votos conformes, e a app 11 
ções pIos d s m] arga Ires presentes á confer n ia, nüo podendo,
porém, ser julgadas por meno de cinco juize , além do r lalor.

ó depois de uvirem missa el ] rad I r um cape11tio, pag á cu ta
das despezas da Relaçtio, começayam a d SI achar, trabalhe ndo quatro
horas.

Andavam vestidos com trajos preto , hone tos, comlrid , d ma
neira que representassem os cargos que tinham.

P r 'ebiam:
governador.
chanceller. .
desembargador
ouvidor geral.
juiz dos feitos. .. .
procurador da coróa.
capellão. .
cuarda-mór .
guarda-menor. . .
escrivão da r ceita. ,

») dos feitos , .
» da chanc 11aria

m irinho da I elação.
escri.vão deste.
medico .
cirurgUlo .
sangrador.. .,
carcereiro das cadeias

da Relação.

Em 1808, não só p r estar residindo no I ia de Janeir'o a familia
real portugueza, como tambem pelo tacto de achar-se interrompida a
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counnlmicação coro Portugal e ser impraticavel o seguim.ento dos
an'gravos ordinarios e appellações que se interpllnharu para a Casa
ela Supplicação de Lisboa vindo por isso a ficar os pleitos sem decisão,
com manifesto detrimento das partes, foi e~pedidoo alvará de 10de maio,
I elo qual passou a Itelação do Ptio de Janeiro a deuominar-se « Casa da

upplicação do Brazil »), a ser considerada como Superior Tribl,.ma.~ de
Justi.a pur terminarem alli todos os pleitos em ultima instancia, por
maior que fos e o s u valor, sem que das sentença proferidas em
qualquer das mesa da sobredita Casa se pudesse interpôr outro recurso
que não fosse o de revista, e tendo os seus ministros a mesma alçada
1l\e os da Casa da Supplicação de Lisboa.

O seu pessoal se compunha, além do Regedor;
do chanceller da Casa ;
de oito desembargadores dos aggravos ;
de um correge lar lo crime da Corte e Casa'
de um juiz dos feitos da corôa e fazenda;
de um procurador dos feitos da corôa e fazenda;
de um c rregedor do civ 1 ia càrte ;
d um juiz da chancellaria ;
.de um ouvidor do crime'
de um promotor da justiça .
e de mais seis extravagantes.
O districLo da Casa la uppLicação, bem como o term.o da. juris

dicção do seus ministros, ficou s ndo o mesmo da Relação e gover
nava-se pelo regimento da Casa da Supplica ão de Lisboa, inserto no
Livro 10 das Ordenações do Reino, guardando na ordem. e fórma do
despacho o que se achava determinado no regimento de 13 de outubro
de 1751-

Percebiam: o chanceller 1:300-, todos os ministroS 1:100', Q pro
CUrador da corôa mais a gratificação. de 500$ e os extl,'avao'antes 900 000.

Pelo decreto de 17 de fevereiro de 1825, que elevou os seus venci
mentos, ficaram t ndo:
o regedor da justiça .
o chunce11er . . . . . . . . . . . . . . .
os oito aggravistas, o jl iz dos feitos da corôa, o corre-

gedor do crime, o corregedor do cível, o juiz da chan-
ce11aria, o ouvidor do crime, o promotor do crime,
ada um. . . . . .

o procurador da corôa. . . . . . . . . . .
(além de 500 mais, que por outros encargos percebiam)

os extravagantes . 1: 350 000
Ainda n,o 8nno de 1808, pelo alvará de 22 de abril, foi creada a Mesa

do Desembargo d Paço e da Consciencia e Ordens, composta de um
presid nte, um chanceller-mór, d desembargadores e deputados, u.m.
juiz dos cavalleiros, ll,m promotor para ftsçalisar a arrecada ão dos
bens de defuntos aus ntes dons escri ães e um capellão. para tomar
conhecimento de t dos os negocias que não fo sem n;lilitares; tri.bunal
este que foi extil1cto pela ~ i de. 2~ de setem];>ro de 1828.

. . A aclmilJ,istração da justLça, ou por outra, a creação dos l-ogares de
JUlZes e dos officiaes respectivos fazia-se segundo a ÍJjl1portancia das
~o~1idades, e assim é ql:l;e eJ;l1 algumas villas ha'Via jlUZes de róra,
~w.zes ordinari s, dos orphãos, provedores, aJ..rn.otacés" tab-ll;i.ães do
Judicial e notas, partidores de orphãos e do geral, escr1vães de oJ;'p-.!a{ios
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e da provedoria, e n'outras o juiz de f6ra exercia as funcç5es de juiz
do civel crime e orphão que servia com os mesmos escrivães e offi
ciaes dos juize ordinarios e de orphãos, cujos logares ficavam suppri
midos com a creação daquelles.

Nas cul eças de comarca havia o corregedor, escolhido dentre os
desem] argudores das Relações, o ouvidor, juiz de fúra, escrivã da
ouvidoria e meirinho: desde que o julgado era levado uyillu tillha
pelourinho, casa da Camara e cadeia.

De 1808 a 1821 foram creados os lugares seguintes:
de dous juizes do crime com a graduaçl10 de segunda entrul1cia,

na cidade do Rio de Janeiro para c m o juiz de fóra e ouvidor da
comarca executar o que lhes fosse pela policia encarregad0 (81 vará
de 27 de junho de 1808)'

de juiz de fóra do civel) crime e orphãos para as villas de Ang'l 'I

dos Reis, Paraty, Santo Antonio de á e :Ylagé (alvará do mesmo mel.
e anno);

de juiz fóra do civel, crime e orphãos em Goyanna, ficand ex
tincta a ouvidoria de Itamaracá (alvará de 1 de a 'osto)'

de juiz de fóra, dous juizes ordinarios tres veread res, procura
dor do concelho, almotacé , dous tabelliães ,do publico, judicial e notas,
alcaide e escrivão para a villa de Porto Alegre n I io Grande (al
varás de 23 do mesmo mez e anno de 7 de outubro de 1809)'

de ouvidor, escrivão c meirinho para a comarca de São João
das Duas Barras e de juiz de fóra, do cível, crime e orph[[os na
villa Boa de Goyaz (alvará de 18 de março de 1809) ; .

de juiz conservador do commer io do Brazi! superintendente
geral do contrabando fiscal (alvará de' 14 de agosto);

de dous juizes ordinarios um de orphãos, um juiz de fóra, tres
vereadores, procurador do concelho, tobelliães e mais ofllciaes para
cada uma das villas do Rio Grande e Ri Pardo (alvará de 7 de ou
tubro) ;

de dous juizes ordinarios, que eram juizes de orphãos, um .es
crivão da camara, tI' s vereadores, um tabellião do judicial, publico
e notas, um alcaide e seu escrivão em Santo Antonio da Patrulha (al
vará de 7 de outubro) ;

de juiz de fóra) do civel crime, e orphãos para cada uma elas
villas ele Jaguaripe, Maragogipe, dnto Amaro, S. Francisco e Hio elas
Contas) nas comarcas do Batlia e lac bina (alvarús el 15 de janeir
de 1810);

de ouvidor na comarca do sertão de Pernambuco com escrivão
e meirinho (alvará do mesmo mez e anno) ;

de juiz ele f6ra, civel, crime e orphãos na villa do Bom Suc
cesso em Minas Geraes (alvarú de 22 do dito mez e anno);

de juiz dos fallidos, no Drazil (alvará de 13 de muio do m mo
anno) ;

de juiz de fóra do civil, crime e orphãos para a cidade de
São Paulo, (alvará de 15 do mesmo mez e anno) ;

de juiz de f6ra do civel, crime e orphãos para a "illa do Des
terro na ilha de Santa Catharina (alvará de 17 de junho) ;

de juiz de fóra do civel, crime e orphãos para a illa da For
taleza no Ceará (alvará de 24 de junho do referido anno)'

de juiz privativo para os C itos (111 MiscricordiR do Rio de Janeiro
(alvará de 8 de julho) ;
. ele juiz de fúra elo civel, \jrimc e orphãos, tI' s vereadol'cs 11111
procurador dous almotacés para a villa d Cu'ias clL s Aldeias 'AlLas
(alvará de 31 de onLubro) ;
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de dous juizes ordinarios e um <los orpbãos, vereadores, offi
ciaes da camara, alm ltacé.; e dOll~ tnheUiUes do publico, judicial
Dotas para a yilla de ão João do Principe (alyará da 21 de fevereiro
de 1811);

de juiz de fórn do civel crime e o phãos para as "iUas de ).i[a
raj6, Parnuhyba e Camp ~laior (atmrú d 8 de maio);

de dous juizes ordinario , tres yereadores, um procurador dous
almotacés. e dous talJelliães do publico judicial e not8s em cada uma
das viUas do Cab de unto Agostinho, 'anto Antão, Pau d Alho e
Limoeiro (alyarú de 27 de julho) ; •

de ouvidor da comarca de Itú, na capitania de São Paulo (alvará
de 2 de dezembro) .

de juiz de fóra do ciyel, crime e orphãos para cada uma da
viUas de . João d'EI-Rey abará, Villa Rica e Villa do Principe
(alvará de 6 de dezem) 1'0 do mesmo anno);

de juiz de fóra do civel, crIme e orphãos-e de um ouvidor na
comarca de ParanaO'uá (alvará de 19 de fev reiro ele 1812);

de dous juizes orelinarios, um dos orphãos, tres vereadores, um
procurador e um thesoureiro do concelho, dous almotacés dous ta
belliães d public, judicial e notas um alca'de e mais officiaes na
villa de S. João de Macahé, na comarca do Rio de Janeiro (alvará de 29
de julho de 1813) .

de um julz d fóra do clvel, crim e orphãos na cidade de Nossa
Senhora das Neves da Parahyba do Norte (alvará ele 29 d mesmo mez
e anno);

de um juiz de fóra do civel, crime e orphãos em Villa Bella) na
capitania de MaU Grosso (alvará de 25 de agosto)'

de dous juizes ordinarios e um dos orpbãos, tres yereadores, um
1)1'0 urador um thesourelr do conc lh , dous alm tacés, dous tabe1
liães do publico, judicial e notas alcaide e mais offjciaes na "illa de
S. Pedro d Cnntagall (alvará de 9 d março de 1814) .

de juiz de f6ra do crime, separado d ue juiz de f6ra do ciyel e 01'
phãos na cidade de Angra, accumuland as funcções de auditor da
tropa e de provedor dos d funtos (alvará de 14 d maio);

de dous juizes ordinari s juiz dos orphãos, tres vereador s, um
procurador do concelho, dous tümotacés, dous tabelliães do publico,
judicial e notas, um alcaide um scrIvão do seu oftlcio na villa de
anta Maria de Maricá (alvará de 26 de maio)'

de dous juizes ordinarios) um juiz de orphãos tres yereadores um
procurador do concelho, dous almotacés, dous tabelliães d publico, ju
dicial e notas um alcaide e um e crivão do seu officIo em cada uma
das villas de Santa Maria de Baependy, S. Carlos de Jacuh-y e Santo
Antonio do Jardim (alvarás de 19 d íulb e 30 d agosto)'

do provedor-mór dos orphãos (alvará de 24 de outubro) .
de ouvidor g ral e dons juizes ordinarios na comarca da villa de

Paracatü (alvará de 17 d maio de 1815);
de dous juizes relinarios, tres v readores um procurador do con

celho, dous almotacés, dons tabelliã s do p®li o judlcial e notas na
villa do Brej da comarca da Parahj ba do Norte (alvará de 18 de
maio);

d juiz de fóra do civel, crIme e orphãos na cidade de Cabo Ftio
(alvará de 20 de maio) ;

de ouvidor geral com escrivão e meirinho da correição, dous juizes
ordln rios, um d orpllão mais of.ficlne serv ntuarios de justi a na
comarca de Olinda (alvará d 30 do mesmo mez e anno);

de d us juizes orelinarios um de orphilo, tres yer adores, um
procurador do c ncelho dous almotacéS) dous tabelliães do publico,

Orgnnizacão judioil\ril\ e policial II
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jmlicial e notas e mais officiaes na vllla de Ilupvmirim (alvurú de 27 de
junho) ;

de jl1iz de f6ra do civel, crime ol'philos na viUa d I itanguy
(alvará d 1:í de julho) ;

de juiz de í"I'El, do civel, l'imo e orpllilos }Jfll'El a villu de
Penedo, dois juizes orelinari s, um ele ol'pl1ão, tre vereadores
um peocurador, e um the~oureiro d concelho, dois almotacés, um
alcuid com escrivã , dois tulJellíãe' elo 1ublico judicial e noti:\s
para: as villas de Mncei6 e Porto elas Pedras (,üv, rú ele 5 de
dezembro) ;

el juiz de f61'a do civel, crime e orpMos para a villa do Rio
Grande (alvará de 15 ele maio de 1816'

ele ouvidor para a comarca d Ceato e de juiz de 16ra, elo civel,
crime e orpbãos para caela uma das vmas do Sobral e AracatYJ
(alvará ele 27 de junh de 18'16) .

de ouvidaria para a comarca de Iarujó (alvarà de 17 d agosto);
de dois juizes ordinarios e um de orphãos, tres vcreadore',

procurador e thesoureiro do c 11cel110, dois alm tac '8, dois tabeliães
do publico judicial e notas, um alcaide e escrivão na vllla ele . Miguel
das Arêns em 'Uo Paulo (alvará de 28 de nov mbro);

de juiz de f6ra do civel, crim e orphãos nas viUa de Tau] até,
Guaratinguetá e S. Sebastião (alvará de 9 ele outubro de 1817);

de dous juizes ordinarios, um juiz de orphilos, tres vereadores, um
procurador do concelbo, dous ~lmotaceis, dous tabelliães do publico,
judicial e notas, lll11 alcaide e escrivão na viUa de . Luiz (alvará de
13 de outubro);

de ouvidor, escrivão e meirinho na comarca do Rio Grande do Norte
(alvará de 18 de março de 1818);

de dOlls juizes ordinarios, um de orphãos, tres vereador s, pro
curador e thesoureiro do concelho, dous almotacés, dous tabelliães do
] ublico, judicial e notas, um alcaide e escrivão na villa de Itaguaby
(alvará de 5 de junho);

de m irinho e escrivão dos residuos para as duas provedorias do
I ia de Janeiro (uIvará de 28 de setembro);

ele elous juizes ordinarios, um dos orphãos, tI' s vereador ) um
procurador do c ncel110, dous almotacés, dous tabelliães elo publico,
judicial e notas, alcaide e escrivão na villa nova de S. Joã da Cachoeira
(alvará ele 26 de abril de 1819);

de juiz de f6ra do civel, crime orphãos, tres veread res, um pro
curador do concelh , elous almotacés, dous tabelliães do public ,,judicial
e notas" um alcaide e seu escrivão na Villa Real da Praia Grande (al
vará de 10 de maio) ;

de juiz de f6rá do civel, crime e orphilos na cidade de Oeiras
(alvara de 4 de outubro);

de dous juizes orelinarios, um de orphãos, tres vereadores, um
prQcurador do concelho, dous almotacês e dons escrivães do publico,
judicial e notas em cada uma das villas de Nova Friburgo, S. Ber
nardo e Pastos Bons (alvaràs de 3 e 29 de janeiro de 1d2 );

ele ouvicl r, escrivfio e merinho, dois juizes ordinarios, um de ar"
phâos, tree verBadores, um procurador do concelho, d us almotaces
dous tabelliães do publico, judicial e notas, um alcaide' e escrivão, na
comarca do Rio S. Francisco e villa do Campo Largo (alvará de 3 de
junho); ,

de dous juizes ordinarios, tres vereadores, um procurador do con
celho, dons tabelliães do publico, judicial e notas, d tiS almotaces, um
alca"de e escrivão em cada uma das villas do Paty cio Alferes e de
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. . da C nc ição do !to Paraguay Diamantino (alvarás de 4 de se
tembro e 23 de novembro) ;

de juiz de fóra do civel, crime e orphãos na villa de Cametá, pro
,incia do P rá (alvará de 10 cl fevereiro de 1 21);

ele omidor e correO"edor da c marca da Ilha de anta Catbarina (al
,arú de 12 d mesmo mez e anno).

Os ouvidor'es tinham os regimentos seguintes
«Eu EI-Rei faç saber aos que esLe m u regimento virem, que cu

hei por bem de enviar ora por meu ouvid r geral das tres capitanias
do Rio de Janeir E pirito Santo e S. Vicente, com o districto des
Minas, ao 1achareI Amancio Rebello e pela confiança que delle
tenho, hei por bem e me apraz que, além dos poderes, juris
dicçã e alçada, lue p r minhas leis e Ordenações são dadas aos
carl' gedores das comarcas, de que levarú um traslado, 8 signad
pel meu De embargadores elo Paço, na [órma que se costuma dar
a s carl' gedor 3 das c marca e de que usará nas c usa em que
se pud rem appli ar, e não enc ntrarem este regimento, terá mais o
pod res e al,ada abaixo declarados:

I - os a f) civ i terá alçada até quantia de vinte mil réis no
b ns ln ,"ei , e aLé quantia de dez seis mil réis nos de raiz e p derá
pôr penas até quatr mil réi, nos cas s m que lhe parecer n ces
ario p r bem da Justl,a, e as dará á exe uçuo, sem dellas 1'e eber up

pellaçã ou aggravo, porque para isso lhe dou o dito poder e alçada..
II - O dit ouvidor conhecerá, p r acção nova, nos lagar de sua

juri diç.ão, onde stiver, e cinco legoas ao red r, de todas as causa
civeis e crime senten iará os feitos finalmente, por si só, dando ap
pellação pam a Relaçü do Estad d Brazil nos casos que não cou
b re.m em sua alçada e os instrumentos de aO'gra '0 e cartas testemu
nhaveis qu d'ante lle tirar m das entenças interlocut rias, de que
])Ol' bem da rdena õe se póde aggravar, sertio as im me mo para a
dita Rela ão nua para capitão - e o s br dito fará, não encontranda
nisto alguma dação expre sa dos donalario .

III - Conhecerá o dit ouvidor das aI pellaçõ que sahirem do
\lvid re das apitanius do E pirito anta e . Vicente, do juiz

orelinarios das villa , lagares e povoaçõe de sua ouvidoria, as d 
puchará para a diLa R lação do Brazil, nos casos que não coubere1n
em sua alçada.

IV - Passarú cartas de seguro, n s asas em que os corregedore
da comarcas as passem, e assim em casos de morte, em que não
houver traição, nem aleivosia, na fórma em que as passem os cao
s rvadores da Univer idad , que é I ar si só, quer iam confessa
tivas, qUel' n gativas; e passará até quatro cartas de seguros - e
assim pas ará alvarás d fiança, na fórma em que os passam os cor
regedores das ilha .

V- Fará todos os ann 5 correi tio em todas as ditas tre capita
nias de seu distri to e jurisdicção, ná fónna m que o fazem s corre
gedores das c marcas d te r ino tirará devassa dos culpados em
luzer entradas no serW e Patos, a re gatar gentio, e o v nder ill,
contra minhos rd os; e as que s clit s carl' O'eelores, os da ilhas,
sUo obrigados tirar p r bem das Ordenações nos casos em que s
puderem aPllicar - e assim dos que cortam páo bl'azil fóra do con
tracto, e o vendem a estrangeiros, e c m elles commerciam, contra
fórma de minhas leis e provisóes - e assim dos homens casado , qu
tem suas mulheres nesto reino, e se deL,{alll lá estar mais tempo do
que por minhas leis e I rovisões. lhes é permittido - e assim devassará
dos culpados em derrota!' páo brazH.
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VI - Fará o dito ouvidor as audiencius que silo obrigados a fazer os
carl' gedores das comarcas, isto nos lagares publicas e para isso
deputados; e não as fará em sua asa.

VII - Levará o dito uvidor as a signaturas que podem levar QS
corregedor s da comarcas, p r bem ele seus regimellt s e ordenações.

VIII - Terá o dito ouvido um livro, num rad e assignado por
lie, em que fará es rev r t das as condemo' ç.ões de dinheiro, que se

applicarem ás despezas da justiça, u para outra parte - as qu es des
pezas serão feitas p r mandado do dit ouvidor não do capitão - e na
residencia que ouvidor der, se lhe tomará conta das despezas das
dltas c odemnações, para se vêr e as mandou empr gar nas cou as
para que foram upplicadas - e o) rigará os escrivães de seu juizo, e
mais officiaes, que tenham os livros que são obrigados a ter, os quaes
elie numerará e assignará. _

IX - Sendo o dito ouvidor doente, ou impedido, de maneira que por
si não possa servir o dito cargo, poderá o capitão nomear outro que
o sirva emquanto durar o tal imp dimento - e fullecendo diLo ou
vidor, servirá a pessoa pelo dit capiWo nomeada, até o g vemad r
geral do estado d Brazil provêr a dita serventia - e serã olrigados o
dito capitão e g vernador a me avisarem p r vius d t'allecimento do
dito ouvidor, nos primeiros navios que partirem para este reino, para
eu mandar provê!' de propriedade o dito cargo, sob pena de se lhe dar
em culpa em suas residencias - e os ouvidores nomeados pelos ditos
capitão e gov rnador guardarão em tudo este regimento.

X - E em ausencia d s capitães, poderá provêr as serventias dos
officios, avisando logo da rogatura, para eu provêr as propriedades.

XI - Não p derá o dito capitão tirar nem suspender uvidor por
mim provido, emquanto eu não mandar o contrario - e s ndo caso
que elie commetta algum crime ou excesso porqu pareça ao capitão
lue merece ser suspenso de seu officio, fará disso antes, com um es'
crivã sem suspeita, por que possa constar das culpas do dito ouvidor,
as quaes me remetterá avisando-me disso por suas cartas, para eu
mandar o que houver p r meu serviç - e nas resiclencias dos capi tães
se perguntará se excederam o conteudo ne te capitulo.

xn - E mand ao dito capitão d Rio de .Janeir ,que ra é, e pelo
tempo fór, e a todos os meus desembal'gadol'es, carl' gedores, ouvi
dores, juizes, justiças e fficiaes a que este meu regimento, ou o tra
slado uelle, em publica fórma, fór mostrado, e o conhecimento delle
pertencer, o cumpram e guardem, como se nene contém sem duvida
nem contradicção alguma, o que assim me praz, sem embargo do Regi
mento da Relação do Brazil e do g vernadar gel'al do dilo Estado, e de
crua quer outras Leis e Ordenações m contrario - e este passará pela
Chancellaria, e se registrará n s Livr s d Desembal'go do Paço e
nos da Casa da Supplicação e Relação d Brazil, Camara do Ri de
laneiro, para a todo o tempo constar de como a sim o houve paI' lJelU
- e "alerá, p sto (rue o effeito delle hnja de durar mais de um anno,
sem embargo da Ordenação em contrario.

Cyprião de Figueiredo o fez, em Lisb6a, a 5 de Junho de 1619. 
E u Pero Sanches Farinha o fiz escrever. - REI. »)

(t Eu EI-Reí: Faço saber aos crue esLe meu alvará d r gimento
'trem, qlJ~ II tenho ra ordenado qu o g vern d Maranhão e separ

00 J!8lndo do B azil, sem clependencia do o· vernador. delle - e 1ara li
~%~tmj,.jstnfiJO da jwtir;a hei po bem cl, nvial' ora p r meu Ouvidor
€kml dJ' llílJ) ilistrí -to a bachtll'el Seb stiã Ba.rbosa,) ela c afiança
qoo delle lenbo, e Vou conta qLle d II de outros cargos d justiça, cro
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que me serviu - no (Iual cargo, além dos poderes, jurisdicção e alçada,
que por IDinhas leis e ordenações são dados aos corregedores das co
marcas, de que usará nos casos em que se puderem applicar, e não se
encontrarem com este regimento, terá mais os puderes e alçada neste
conteudo.

I - Conhecerá o dito ouvidor, por acção nova, em todos os lagares
de seu districto, onde estiver, e cinco leguas ao redor, de todas as
cousas assim civeis como crimes, assim dos moradores e natnraes,
como los s ldaclos, capitães e mais gente de guerra que houver; e os
sentenciará finalmente por si só, dando appeliação nos casos que não
couberem em sua alçada para a Ca a da Supplícação, pela maior faci
lidade da nas gação que ha das ditas partes do 1aranhão para este
reino que para 11 Bahia, onde está a Relação do Estado do Brazil - e
os instrumentos de o.ggravo, e cartas testemunbaves, que d'ante elie
sahirem, das sentenças interlocutorias, de que por bem das Ordenações
se póde aggravar serão assim mesmo para a dita Casa da Supplíca,ão,
e não para o capitão.

II - C nbecerá o dito ouvidor das appeliações e aggravos que
sahirem dos ou\idores, dos capitães de seu districto, que ora ha, e ao
diante se crearem de novo, e das que sallirem dos juizes ordinarios de
todo o dito districto e as despachará por si s6, e dará appeliação para a
dita Casa da Supplicação nos casos que não couberem em sua alçada.

III - Nos casos civ is terá alçada até quantia de vinte mil réis nos
bens moveis, e nos de-raiz até quantia de dezeseis mil réis - e poderá
pôr penas, atê quatro mil réis, n s casos que lhe parecer necessario por
bem de justiça; e as dará. á execução, sem appeliação nem aggrav .

IV - Nos casos crimes terá alçada para condemnar em pena de
açout s quaesquer escravos ou peões, que vivam por soldada, ou ganha
rem sua "' ida por seus braços' e a estes.e aos de mór condição poderá
llegradar para fóra do listrict de sua jurisdicção por tempo de quatro
armas, sem appeliação nem aggravo.

V - Nos casos m que não couJJer pena de morte, ou cortamento de
membro, poderá condemnUl' segundo lhe parecer por Direito que os
taes maleficios devem ser punidos - e mandará executar suas senten
ças, sem delias dar appeUação nem aggravo, até a dita quantia.

VI - E nos casos em que couber pena de morte, ou cortamento de
membro, dará appeliação e aggravo para a dita Casa da Supplícação,
salvo nos casos ele traLção sodomia, furto, roubo de navio, e quebra
mento ele segurança por nós elatla' porqu em cada um destes casos
poderá o dito ouvi.d r mandar fazer justiça nos mall'eitores, segundo o
caso merecer, e lhe por Direito parecer, sem appeliação nem aggravo,
c mmunicando, I rimeiro que mande fazer execução, as dHas sentenças
CO~l o governa 1 1', sendo as 13ess as condemnadas fidalgos ou cava
lheIros fidalgos, ou capitães, se não fará execução em suas pessoas,
sem prim "iro n0s·dar conta.

VII - Passará cart')s de seguro, nos casos em que os c0rregedores
das omarcas DS pod m passar, por st s6, quer' sejam confessativas,
quer negativas - e as. im mesmo as passará, nos asas em que só os
corregedores da côrle do cl'ime as pod m passar, com parecer do go
vernad r - e .m caso·de discrepancia, tomat'á por adjuncto ao verea
dor mais velho, que não tiver impedim nt - e poderá passar até
qua.tro cartas de seguro - c assim mais, com parecer d dito g verna
dor, poderá passar alvarás de fiança, nos casos em que os lesem
bargadores do P ço os podem pasf'ar paI' bem de seu regimento.

VIII - Pos ara outr sim perd-es, com parec r do di~o gov r,nador;
para o que se ajuntará com elle cm ua casa, nos dIas e horas que
ambos assentarem, nos casos em que os pódem passar os lesembar-
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gndores do Paço, e na fórmn elo seu reo'im nto, excepto os casos de
morte; e isto duas vezes no ~ nn J a sal er por Natal e Endoença .

IX - Tirará as deya as que os corregedores das comarcas e;,ã
obrigados a tirar em cada um Hnno por bem das Ordenaçõ ,no ca os
m que se poder m applicar' assim mais das pe s as que cortam p'io

do Brazil, f()ra do contracto, ou que vend m o dito pá a estrangei.ro
com elles commerceiam contra fórma d minhas 1 is e pr visões, e

dos que dessem genti "em especial licença minha e d que capti
yam, contra fórma das ditas lei ,e d homens casados que teem sua
mulh res neste relno, e se deixam lá star mais temp ,d que lh ê
permittido pelas leis e regimentos.

X- Fará o di.to Ouvidor as audi ndas que süo obrigad a fazer
os corregedores das comnrca , as quaes fará n s logares publicos, e
para isso deputados, onde os houyer e não os hayendo, em sua casa.

XI - Levará o dito ouvi 101' as as ignaturas que p dem levar os
ouvidores geraes do EsLado do Brazil, por bem do seus regimento
e o mesmo le\'ará nos salarios elas diligencias a que fôr fóra do lognr de
ua residencia, á custa das partes, em uja fazenda pod rá fazer ex

ecução.
XII - Farà outrosim o officio de provedor, na fórma om o poderes

que pelas Ordenações são oncedidos aos prm'ed ros das omarcas, e
i to emquanto u não provêr o dito cargo de r 'ledor.

XIII - Terá o dit ouvidor um livro numerado e assignado por
e11e, em o qual fará escrever, pelo escrivão de seu cargo toda a conde
mnações de dinheiro que e aI plicarem ás despezn da ju ti a, ou a
outr parte, as quaes serã feitas por ordem do mesm uvidor, e
nUa do capitão e na residencia que o ouvidor dêr e lhe tomará
conta das ditas despezas, para se aber s as mandou empr O'ar nas
cousas para que forem applicada e obrigará a ~ s rivãe de cu
juizo, e aos mais f.ficiaes que tenham os li 1'0 que sü obrigad
o. ter, os quaes eUe num rar(\ e assignarã.

XIV - Hei por bem qu , sendo postas suspeições ao dito ouvidor
tanto que ii rem intentadas, não e lançand eUe por u peiLo rem tta
os autos da dita suspeição ao g v rnador do dilo di tri to, qual a
determinará como f' r justi ,e o dit ouvid r proced rá emlre na
causa em que lhe puzer lU a tnl uspeü:uo, até se det rminar final
mente, tomando comsigo por acljun to ao juiz mais "e111 da vilJa ou
cidade, onde lhe a tal suspeição fóp po ta não sendo u p iio' e
endo-o, tomarà o outro juiz' e sendo ümbo suspeit 1 marú o

vereador mais velho' sendo a sim m lU susp ito t mará e-
gundo; e sendo o segundo tambem suspeito tomará ter eir , a
qual se não poderà pôr uspeição e os auto que a im fizer lU, hei
p r bem que sejam valiosos, c mo se ü susI eição lhe nu fôra in
tentada e sendo julgado que nilo ê su p itu procedel'ú 'ú na cau. a
como havia de fazer sq a SUSI eiçuo 111 na fora 10 ta - nd
ulgado por suspeito em tnl cnso não procederá mais; e o'ovcrnaclor
nomeará juiz que conheço. da causa.

E quando assim fór po ta uspeiçã ao dit uvidor cm qualquer
caso assim crime com civil se a parte que a p.uzer não fôr contente
com seu dep imento, e quizer dar a elia pr va d positará dez cruzado
anles que lhe seja dado lOgar a ella os quae perd rá para os prezo
pobres, se fôr julgado p r não uspeito.

~V:-E sendo o d.ito ou~idor doente ou impedido, de maneira que
por S1 nao po a serYlf o dito cal'go poderá capitão e governad r
nomear 0.utro, q~e slrva ~mquanto durar o dit impedimento, e falle
ce~ldo o dIto uV1dol', S~[·YlT:ó. a pessoa nom ada pelo dito O'mernad r,
ate eu provêr . propriedade' e eru obrigad s o dito go ernador e
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a im o ouvidor que servir a me avisar por vias, nos primeiros navios
que partirem, da morte d dito ouvidor para eu mandar provêr o
dit arD'o de propriedade, sob p na de se lhes dar em culpa em suas
residencias. - E os ouvidore nomeados pelos ditos governadores guar
darão em ludo este regimento) sendo letrados' e não o sendo, terão a
ülçada que pelas Ordena 'ões te m os juizes ordinari s somente.

XVI - Em allsencia elos governadores, poderá o dito ouvidor provêr
as serventias dos officio de justica avisando logo, nos primeiros navios
qLle partirem, da vacatura, para "eu provêr as propriedades, sob pena de
se lhe dar em culpa.

XVII-1 50 poderá o lito governador tirar nem suspender o ou
vidor, por mim provido, emquanto eu não mandar o contrario; e
sendo caso que ene commetta algum crime, ou excesso, por que
mereça ser su penso de seu officio, fará disso autos, com um es
criv5 sem suspeita, por que possa constar das culpas do dito ouvidor,
as quaes me remetterá, avisando-me disso por suas cartas, para eu
mandar o que houver por meu serviço; e nas residencias dos go
vernadores se perguntará s excederam o conteudo neste capitulo.

XVIII-Levará o dito ouvidor c msigo um meirinho e um escrivão,
que c m elie sirvam s ditos officios; e serã por mim providos, não o
estando já por mim e antes de começarem a senir, lbes dará jura
mento que bem e fielmente irvam os ditos offieios, guardand em
tud meu serviço e ás partes seu direito.

XIX - E mando a.o dito capitão e governador, que ora é, e pelo
tempo fôr, e a todos meus desembargad res, corregedores, ouvidores,
juizes jusliça e officiaes a quem este regimento ou traslado delie em
publica fórma fôr mostrado e o onhecimento pertencer) o cumpram e
guardem e façam cumprir e gua.rdar, como nelle se contém sem duvida
nem conLradicção alguma, o que assim me praz, sem embargo do re
gimento da Relação do Brazil e d g '\ ernador geral do dito E tado, e
de quaesquer outras leis e Ordenanções em contrario sem embarg
de dellas se nUo fazer expres a menção e derogaçúo e da Ordenaçúo
que assim o ordena.

E este passará pela chancellaria e se registrará nos livros del1a e
nos do Dcsembarg do Paço, e da Casa da Supplícação e da Relação
do Brazil, para a t do temp constar de como assim o h ln e por bem e
vaI rá, I to que o erreito d lie haja de durar mais de um anno, sem
mhargo da Ord nação do liv!' 2°, titulo 40, que diz que as cau as

cujo em~ito houver de durar mai de um anno pa em pOl' cartas, e
nllo por alvarás) e as que passarem p r alvará não valham.

Cypriuo de Figueiredo o ti z, em Lisl oa, a 7 de ovemlro de 16i9.
- Duarte C rrên <1e ousa o fez escre,er. - Rei. »

« Eu EI-Rei: Faço sob r aos que o te meu alvará de regiment
,irem lue eu h i P r bem de enviar ora. por meu ouvidor geral elas
capitanias d Rio de Janeir E pirito anto S. Vicente c m o dislri t
das Mim no bnchar 1Paul Pereira - e pela conCinnça que delle tenh ,
hei p r b m me apraz, que, além d s poderes, jurisdicção e DI ada
qu I ar minh s leis I'dcll3çàes suo dadas aos rl' gedores das 
mal'cas, de qu levará um traslad Dcsignado p lo meu d embarga
dor s d Pu: na fórma (1u- c costuma dar a s c 1'1' g dor s .das
c marcas) de que usartÍ. nas can as cm que se pud r fi applicar
e núo ce encontrar m om e te reo'imento, tenha mais s poderes e
al<.:ada aJ aixo declarados:

L N s cas s iY i terá alç<'l.da até quantia de tinte mil réis nos
Jons mov is, aLé qmmtia de dezes is mil réis n d raiz poderá
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pór penas atê quatro mil réis nos casos em que lhe parecer l1ecesse.rio
pOl' bem da justiça, e os dará á execução, sem de1las rec 1er appel
lação ou aggravo porque p 1'8 ie::so lhe dou o dito poder e alçada.

II. O diLo ouvidor conheceró p r ac ão nova, nos lagares de sua ju
risdicção onde estiver e cinco legoas ao redor de todas as causas
civeis e crimes, e sentenciará os leitoe:: finalmente por si só dando
appellação para a Casa da upplicação no cas s que nJo cUlJb rem

m sua alçada' e os instrumentos de aggravo cartas teslemu-
nhaveis, que dantes elie tirar n das enLenças interlocutorias d qlJe
por bem das Ordenações se póde a 'gravar, e::erã a. im mesmo para a
Casa da Suppli ção, e n'-o para o capilü - e o sobr dilo fará, não n
contrando nisto alguma doação expressa dos donatario .

III, Conhecerá o dito omidor das appellações que sahlrem dos u
vidores das capitanias do Espirita anta e.. icente, e dos juize ordi
narios elas "illas e lagares povoacões de sua ouvidor ia e as des
pachará por si só; ele que darú app-llação para a asa da Supplicação
nos casos que nilo couherem em sua alçada.

IV. Passará cartas de seguro, n s casos em que os correged res das
comarcas as passam, e assim m casos ele morte, em que não houv r
trabição nem aleivosia, na fórma em que as passam os c ns rvadores
da Universidade, que por si só, quer seja conJeseativa, quer negativa;
e passará até quatro cartas de seD'UI'o; e assim passará alvará de
fiança, na fórma em que os passa o correged l' das Ilhas.

V. Tirará as devassas que os dilas corregedores são ohrigados a
tirar, por bem das Ordenações n s casos em que se poderem applicar e
assim mais devassará das pessoas que cortam páo do Brazil fóru do c n
tracto, e vendem o dIto páo aos estrangeiros, e com elles commercêam,
contra fórma de minbas leis e provisõe. , e dos que d rem gentio, sem
especial licença minha; e assim dos homens casad . , que t~em suas
mulheres neste rein ,e se deixam lá estar mais tempo do que por
minhas leis e provisões é permitticlo.

VI. Farü o dito ouvidor as audiencias que serão obrigad s a fazer
os corregedores das comarcas, e isto nos lagares publicas e para isso
deputados, as não fará em sua casa.

VII. Leval'á dito ouvicl r as assignaturas que podem levar os 1'
regedores das comarcas, p r bem de e::eus regimentos Ordenaçõe.

VIII. Terú o dito ouYiu r um livro, numel'ado e 3ssi o'nad por elle,
em que fará escrever t das as ondemnaçõe de clinheil'O, que se applica
rem ás despezas ela justiça, ou pal'a OlJtra parte fi qll es de pezas serão
feitas por mandado do dito ouvidor, e não d capitão' na re. id ncia
que o ouvidor dêr, se lhe tomará conta das despez'ls das ditas c ndem
nações, pal'a se vêr se as mand u empregar nas couc;:a para que foram
applicadas' e oJ)rigarà os escrivu s de seu juizo e mai offi ia s, que
tenham os livros que são oJ rigados a ter, os quaes elte numerará e
assignarú.

IX. Sendo o dito ouvidor I ente ou impedido, d maneira que por si
não p ssa servir o dito cargo, poder/la capitão nomear outro que o
sirva em quanto durar o tal impedimento' e falIec ndo o dito ouvidor)
servirá a I essoa pelo dito capitão nom aela, até o governador geral do
Estado do Brazil provêr a diLa serventia, e eerão oJwil;;;ados o dito api
tua e gov rnador a me avisarem por vias do fallecim nto do dito ouvi
do!', nos primeiros navios que partirem para ste r ino, I ara eu mandar
provêr de propriedade o dito cargo, sob pena de se lhe dar em culpa em
suas residencias' e os ouvidores n meados pelos ditos capiWo e gover
nador guardurão em tudo este regimento.

X. E em ausencia dos capitães, poderá provêr as serventias dos offi
cios, avisando logo da vacatura para eu prolêr as propri dades.
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XI. Não poderá o dito capitão tirar ou suspender o ouvidor por mim
provido, em quanto eu não mnndar o contrario, e endo caso que elie
commetta algum crime ou exce 50, por que pareça ao capitão que me
rece sel' suspenso de seu officio, fará disso autos, com um escrivão sem
suspeita, por que possa constar das culpas do dito ouvidor, as quaes me
remetterá, avisando-me disso por suas cartas, para eu mandar o que
houv r por meu serviço, e nas residencias dos capitães se perguntará
se excederam o conteudo neste capitulo.

XII. E mando ao dito capitüo do Rio de Janeiro, que ora é, e pelo
tempo fór e a todos os meus desembargadores, corregedores, ouvidores,
juizes, justiças e officiaes a que este meu regimento, ou o traslado
delle em publica-fórma fôr mostrad ,e o conhecimento delie pertencer,
o cumpram e guardem, como se nelle contém, sem duvida nem contra
diÇào alguma, o que assim me praz, sem embargo de quaesquer leis,
regimento"', Ordena ões, ou estilos em contrario; e este passará pela
Chancellaria e se regi trará nos livro do Desembargo do Paço, e nos
da Casa da upplicação, e Camara do Rio de Janeiro, para a todo tempo
constar de como assim o houve por bem - e este valerá, posto que o
effeito delie haja de durar mais de um anno, sem embargo da Ordenação
do 20 livro, titulo 40 em contrario.

João Corrêa o fez, em Lisbôa, a 24 de Março de 1630.- Pera Sanches
Farinha o fez escrever. - Rei.»)

«Eu El-Rei Faço saber a vós, bacharel Jorge da Silva Mascarenhas,
do meu Desembargo da casa do Porto, que ora mando por ouvidor
geral das partes do Brazil e auditor da gente de guerra do Presidio,
que eu hei por bem e me praz que em servir o dito cargo, e adminis
trar justiça, tenhais a forma seguinte:

L Vós residireis sempre na cidade do Salvador da Bahia de Todos
os Santo , cabeça do dito Estado do Brazil, por estar no meio das capi
tanias della, aonde por esse respeito as partes poderão acudir, com mais
commodidade, em seguimento de suas causas, appeliações e aggravos;
e da dita "idade e capitania da Bahia vos não podereis ausentar, senão
quando acontec rem em algumas outras crimes tão atrozes, ou outros
excessos tocant s li justiça de qualidade que seja necessario para se
remediarem ird s a llas; porque neste cas Ó, com intervenção do
governador g ral, o podereis fazer, detendo-vos o menos que puder ser.

II. E hei por bem que só no derradeiro alma do vo s triennio
visiteis as capitanias do dit Estado do Brazil, proc dendo nesta visita
na fórma que o fazem s corregedores das comarcas deste reino,
usando em tudo de seu regimento, do qual levareis uma cópia e assim
tambem usareis do dito regiment em os casos em que se puder
accommodar.

m. E tirareis as r sidencias aos apitães e ouvidores das capi
tanias, que tiverem acabado eu t mpo a que achardes que ainda se nüo
tem tirado quando ch gardes a elias. .

IV. E vos hei p r mim encarregad façais uma relação do estado
em qu achardes a admínistraçã da justiça em cada apitania,. e
dos casos em que não estiver provid.o, pelo Direito e Ordenações, aSSIm
dos em qu não estiver bastantemente provido e for n cessaria prover
se, e da r forma ão que convirá fazer nestes, e nos mais, tocantes á
adnlinistraçã da Justiça a qual relaÇào me enviareis, particulari
s~~d? ne11a os dilas casos e daudo sohr tudo vo o parecer; e virá
dlrl~lda á Mesa do Desembargo do Paço, a mãos de Per Sanches
Farmha, meu scrivão da camara, do despacho da dita Mesa, paro. que
ne11a se veja e consulte o que parecer.
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V. No lagar onde assim estiverdes, e até 15 leguos ao r dor conhe
cereis por acção nova, as im d ausas civei c mo rimes; e nos
casos civ i tereis alçada até quantia de 100, e se darão vo &IS
séntenças ú execução,sem 01 pellllção nem ao-gravo . e dos que passurem
da dita quantia de 100 , dareis appelJação e ao-gra' o ás partes que
3pp 11 rem e aggravarem que será para a asa da UI plicação.

VI. Conhecereis elas appellações e ag;gravos das causa civeis, dos
feitos que se tratarem perante s capitães, e seus ouvidore assim
du capitania em que estiverel s, c m de todas as outras capitanias
das outras parLes, Jue torem sobre quantia que passe de 2. ou sua
valia' porque atê á dita quantia sómente hei por bem que os ditos
capitães e seus ouvidores tenham alç<Jda, nas ditas causas civei em
quanto assim fordes ouvid l' geral das ditas partes; p sto que por
suas doações lhes tenha concedido alçada atê 10 . J ,'em appella ão
nem agravo, nas quaes causas de que assim conhecerdes, sem appel
loção nem aggravo, tereis a mesma alçada de 100S que acima é decla
rado que tenhais nas causas de que c nhecerdes p r acção nova.

VII. Nas causas crimes, de qu assim haveis de conhecer por acção
nova, tereis alçada até morte natural inclusive, em escravos, g ntios,
peães, christão) e hom ns livres; e naquelles casos em que, por direito
e minJlos Ordenações ás pessoas das ditas qulidades ê posta p na de
morte natural inclusive, vós procedereis, nos feitos crue vos forem con
clusos em final, e os julgareis e determinareis finalmente, com o dito
governador geral, como fuI' justiça sendo tambem adjunto provedor
mór d s defuntos' e sendo dous votos conformes) se ex cute n sentença;
e luando todos disc rclarem se guardará n fórma dn Ordenação, em
respeito dos tres votos, o que dispõe n OI'dennção, em r speito
dos seis votos que elln requer no caso de morte.

Vill. E na fórma obredita hei por bem que procedais nas cnusas
que tocarem aos soldados dos pr sidios, clespachando- e os feito em
tinal com o governador geral, na fórma do regimento da milicia,
sem embargo de qualquer estylo que n dit Estado d Brazil haja
em contrario.

E por evi(ar Íl1convcniente.c:; que se podem offerecer contra o serviço
d D us e meu, em dnmnl das pnrtes, e detriment da ju li o. me
praz lue o privilegio de solnado se não entenda mais que no que
acLualm nLe o forem, assistindo nos presidias, v ncencl e r cebcndo
s Ido de minha fazenda.

IX. Nos casos de pessoa de mais qualidade que a acimn ditas,
fi que, paI' elireiL e minhas Ordenações, é posta p na de d gredo, até

cinco annos, vós ter is alçada, e o' determinareis sem npp Uoçüo nem
aggrnvo, e lias penas p cuniarias tereis aI ada até lllontia de cio
c enta c!'llzados, ussim naquellas lue forem postas pelas O~'denações,

amo nas que vos puzeedes' e no ca os m ql1 . lJor lir it mi-
nhas rdena ·ÕCS, forem Iostas maiores penas de cl gred , ou dtnhei
r , fIareis appellaçüo e aggmv üs partes que quizer m nppellar ; e
Jlá huvencl portes que appellem, appellareis por parte da justiça
n S ea.sos em que, por bem ele minhas Ordenações, se deve aI pellar
por' pari della.

X. 11 porém, sendo algumas elas ditas pessoas CJu 11 uver m de
fler I'lecusaclas, o capiWo a que teo110 feito merc'" de cada uma das ditos
CIJ flitDII ias, vós nilu proced r is contra 11e por parLe da justi.a, po t
(fI! flcHe haja toes culpas, que, segundo direito e fórma de minhas
I rdCJlflçÕCS, o devesseis de fazer.

E 1,ur c.;endo-vos que as culpas silo taes que deva ser emprazado
pmlí . Ir i. m o goveenaclor; e parecendo-lhe a elle o mesmo, o

f(Jl)C'l,lí'JJT' is para minha côrte e lhe assignareis termo conveniente a
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qu appareça perante o corregedor dos feitos crimes della, ao qual
enyioreis o traslado dos autos das suas culpas.

E sendo as culpa de qualielade, qlle vos pareça, que nJo deve
ser p relias emprazado, todavia enviareis o traslado deltas para as
eu mandar vêr, e fazer niss o que eu houver por bem.

E, porém, quer nd alguma parte, ou pat'tes, accusar e demandar
ada um d ditos capUJes, p r qualquer causa civel,ou crime, o poderá

fazer perante vós; e tornareis disso conhecimento em qualquer lagar
das ditas capitani s, em que estiverdes, posto que fOra da capitania
do capitão que houver de ser ac usado ou demandado, e neste caso
tereis a mesma alçada que p r este regimento vos ê dada, com decla
l'ação que os emprazamentos p dereis fazer nos casos exceptuados
nas provisões que s costumam passar a s homisiados que vão para a
lndia, e desobediencia feita ao governad r, e detidos commettidos na
guerra - c1 que se v s dará a cópia, assignada por Pera Sanches
Farinha, meu escrivão da camara e do despacho do Desembargo d
Paço.

XI. E na capitania em que estiverdes, conhecereis,por appellação
e aggravo, de todos os casos crimes, de qualquer qualidade que sejam~

que se tratarem perante o capitão da tal capitania, ou seu ouvidor,
e eUes daríio appeltação e aggravo para vós, <is partes que appellar e
aggravar quizerem . e não l1'3.vendo alLi parte ou não querendo appel
lar, appellarão por parte da justiça, para, vós, naquelies casos em que,
por bem de minhas ordenanções, se deva appeliar por parte da justi a ;
porque na capitania em que assistirdes, hei por bem que o capitJo
della e o seu ouvidor não tenham alçada alguma nos casos crimes,
posto que, p r bem da sua dO'1çü , lhes seja concedida, na maneira rrue
nollas se ontêm.

Emquant assim fordes ouvidor geral das ditas partes, hei· por
bem que s capitãos e ouvidores das ditas capitanias, em que vós nã
estiverdes, tcnl1êlm SÓI11 nt alçada nos feitos crimes em qu alguns
cscrav s ou gentio, for m accnsado de casos, m que, por
Dir ito e minhas Ordenançàes, é posto pena de açoutes, ou cortamento
d orelha , e assim nos casos em qu aos peJes christüos livre , pelo
me m modo, é posto pena de aç utes e degredo, até tres annos; e
nos cas. de pess as d mais qualidades terão sómente alçada até um
anno de d greelo t'óra ela capitania, e llJS penas pecuniarias, até vint
clUzado '.

XIII. E em todos os outros casos que nUa forem d s acima dit s
dara. os ditos l'apitJcs e seus ouvidores oppeilaçã e aggravo para
vós, ou appella iio p r parte da jnstiça quando nrro houver parte que
queira appellar, naquolJes cas s m que. p r bem de minhas Ordena.60S
se eleve appellar por part da Justi a, po to qu por bem le suas doa
ções dos dit s capltile lhes seja c ncedida mais alçada nos cas s
O1'imes.

XIV. Vós conhecer is de todas as appellações e agi.,rm os, nos casos
acima ditos, e os despachareis pela man ira, e c m a mesma alçada,
com que o haveis.de tazer nos caso crimes de que por este regiment
haveis de conhecer p r acçJ n va.

V. Podereis av cal' a vós qunesquer feit s, assim cíveis com
crimes, qlle s" tratar 111 perante o capitão, ou seu ouvidor, ou quaesqu r
Qutr s julgadores entre quaesquer pessoas que sejam. n lagar aonde
estiv rdes, até luinze leguas ao redor, quando \' s parecer e por ] em
da justiça, e 111 lhor despacho das partes, se deve fazer, os guaes
feit?s despachareis, e usareis nelles da mesma alçada que por este
r glmento vos " dada nos ('oit s de qu haveis de conhecer I ar
acção nova.
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XVI. Quando estiverdes em cada uma das ditas capitanias, vos in
formareis o mai ao cert que puder s r de como o capitão deIla usa da
jurisdicção que lhe é dada, e administra justiça, e u a do mais conteúdo
em sua doação, sem sobre isso ti.rardes inquirição nem fazerd s pr 
cesso algum; e escrever-m -heis tud o que ácerca dis~o achardes, e
informação que tomardes, a qual será de pessoas sem suspeita que
tenham razão de o saber.

XVII. E assim informareis da maneira com que se governam as
Camaras, e se fazem as el ições dos officiaes dellas, e as outra cousas
que convem á boa governança, e se guardam nis o as fórmas de
minhas Ordenações; e achando que se d ve ácerca disso provêr
algumas cousas, com o parecer do governador creral, o fareis.

XVITI. Hei por bem e vos mando que nas ditas capitania', e logara"i
dellas useis inteiramente do conteúdo 110 regimento que por minhas
ordenações é dado aos corregedores das comarcas dos meus reinos
emquanto não contradisser o que neste regimento especialmente se
contém.

XIX. E podereis passar cartas de seguro em t dos os casos em que
conforme a ordenaçã , as podem passar os orreged res do rime da
côrte, até quarta cal'ta com causa, e alvarás de fiança nos casos que,
conforme as leis e ordenações se d vem passar por a sim o ter m p r
seus regimentos os ouvidores geraes de angola, Rio de Janeiro e mais
ultramarinos.

XX. As sentenças que por vós houverem de passar serão feitas
em meu nome, e assignadas por vós, e seIladas com o sello ele minhas
armas, que para isso levareis; e servireis de hancelJer da ouvidoria e
tereis em vosso poder o dito seno, e seilareis com ene as ditas sentenças
e cartas, das quaes se pagarão e arrecadarão para mim os direilos
conforme aos que se pngam na minha chancellaria da côrte de que
levareis certidão do escrivão da dita chanceUaria . s quaes direitos se
carreb'arão sobre o recebedor da chancellaria, pelo escrivão deIla.

XXI. As sentenças que derdes, e despachos lue puzerd , d
qualquer Iuali.dade que sejam, não serão revogados nem emendad s,
salvo por appellação e aggravo, nos cas s em que couber, conrorme_a
alçada que por este regim nto vos concedo; e nos cas s em lue nua
receberdes appella ões, que couber m m vossa alçada tirando as partes
instrumentos, ou cartas testemunhaveis lhes serão concedidos, as
ditas appeIlaç5es, instrument.os ou cartas testemunhav is virão dir ito
ao reino, e sem irem ao dito governaJor, virão fi minhos H. lações.

XXII. Hei por bem que feito ou causa alguma que pender perante
vós não possa ser avocada a outro juiz, salvo p r minha provisão ex
pressa.

XXIII. Leval'eis as assignaturas que podem levar os corregedores
das comarcas por bem de seus regimentos e Ordenações; com de
clal'açãü tlue pela assignatura, de que se costuma levar quatro r' is,
levareis um vintem, visto não haver no dito Estado moeda de cobre,
nem outra que corresponda a menos.

XXIV. En s casos civeis podereis levar as assignaturas, na fórma
em que as levam nestes r inos os corregedores do ivel da rte' e indo
fóra da dita cidade fazer diligencias, a requerimento de partes, em
causas civeis, com vistorias, ou outras semelhantes, hei por bem que
leveis o salario que levavam os desembargadores lue estavam no dito
Estado, quand nelle havia casa, e iam razel' vist rias.

XXV. Não poderá o dito governad r tirar-v s nem su pender-vos
do dito cargo, emquanto eu não mandar o contrario; e send caso
(o que não espero) que commettais algum crime ou xcess por que
pareça ao dito governud r deverdes de ser deposto delle, fará disso
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autos com um escrivão para que possa co~star das culpas que se vos
oppuzerem; os quaes autos me remetterá, avisando-me disso por suas
cartas, para eu mandar o que houver p r meu serviço, e nas residen
cias dos capitües se perguntará se exc d ram o conteúdo ne te caso.

·XVI. Hei por bem que o dito governador se não entremetta nas
materias de justiça, nem impida o cur o execução de11as, que perten

rem ao offieio de ouvidor geral; porque fazendo o contrario, se lhe
dará em culpa, na residencia que se lhe tomar; e vós me dareis logo
conta disso.

XXVII. Pondo-vos alguma parte suspeição, a effeito de não serdes
juiz, nem podernes julgar em suas causas, não vos dando vós por sus
peito, depo itará vinte cruzados de caução' e será juiz da dita suspeição
o provedor dos defuntos do dito Estado, ou o provedor-mór da Faz nda,
ou o ouvidor da capitania, nde estiverdes, e se vos puzer a dita sus
peição, qual mais perto se achar; e emquanto se não determinar final
mente procedereis lIa causa, em que se vos puzer a dita suspeição, com
adjunctos.

L"\:VllI. E porquanto pelas vexações que meus vassa11os, que
vivem nas terras de Ultramar, padecem, com as censuras dos ministros
cclesiasticos, de que alcançam tão tarde recurso, por se valerem de

r m dia do reino; e convir que nas ditas partes haja ministro que acuda
ás ditas censuras, como neste reino o ha com o juiz dos feitos da coràa,
hei por bem e vos mando que vós façais o officio de juiz dos feitos de
minha corôa no dito Estado, e procedais na fórma em que neste reino
procedem os diLas juizes, e possais prover nos aggravos dos Ecclesias
ticos.

XXIX. E para que c m est.e meio e possa administrar justiça com
quietação hei por bem rue o o'oyernador geral do dito Estado do Brazil
p a nomear duas pessoas que lhe parecerem de mór sufficiencia, sendo
uma de11as, para mais justificação sempre ecclesiastica os quaes como
adjuntos comvosco, poderão dar determinação nos ditos aggravos e
a vós, e aos dito adjunctos recorrerão as partes, na fórma e modo com
que-neste reino o fazem, por suas petições, ao dito juizo da corôa.

XXX. E das sentenças que vós e os ditos adjun tos derdes, nas ma
terias tocantes a este particular, quando os ecclesiasticos as não cum
prirem, despachareis o. prim ira e segunda carta, conforme ao estylo
que neste reino se tem' e quando não obedecerem, passareis certidão
ós partes, para virem requerer na Mesa dos meus desembargadores do
Paço' e mandareis notifi ar aos ecclesiasticos venham apparecer ne11a,
a dar a razão de não ob dec rem' e sendo Bispo, hei por bem que
mande o seu vigario geral ou a pessoa que lhe parecer.

XXXI. E emquanto o negocio se não resolver, hei por mui encom
m ndado aos I r lados e juizes ec lesiastico qu absolvam os conju
rados ad reinsidentiam, pOl' todo o tempo lU a arbitrio dos prelados
ecclesiasticos, pa recer llece ario para ir resposta minha.

E isto com declaração, que as partes que nestas sentenças se
acharem lesas, poderão requerer na dita Mesá do meu Desembargo do
Paço, sem em] argo de qualquer sentença e determinação que se tiver
tomado.

XXXII. E para que neste negocio procedais com mais noticia, e
como convém, se vos dará cópia das cartas que se costumam passar no
juizo dos feitos, e a dos estylos de que ne te caso se usa no dit juizo da
corõa, tudo assignad por Pedro an hes Farinha meu escrivão da
camara, e d despacho d D sembargo do Paço.

xxxm. E te regim nto o lue que lle11e s ontêm, hei por bem
se cumpra e guard , e v s manclo qu o cumprai guardei int i
ramente, como ne11e se c ntém: e assim mando aos capitães das
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dilas capitanias, e a seus loco-tenentes, e aos ouvidor juiz e
justiç'a, of11ciaes e pessoas das dila terra8, de qualquer qualidade
qu s jam, que assim cumpram guorc1 m, sem mbar - de pelas
doa ões do Senhor Rei Dom Jolio, q 10 anta Gloria haja, feitas ::tos capi
tUe das ditas partes do Brazil lhes seja co]] elido que n[lR
terras elas ditas capitanias nua entrem, em lemp algtuTI, corregedor ,
nem aI ada, nem outras alo-umas justiças, para neilas usarem
d jurisdicçüo alguma, por nenhum- via]] m modo que s ,ia, 11 m
sejam os ditos capitães snspensos de suas capitanias jUl'isdicçJo
deilas, e assim sem embo.rgo de pelas <lilas noações lhes ser con
cedida alçada, nos casos cíveis, assim por acção no"a amo por appella
Çao ou aggravo até quantia de cem mil réis, e nos caso ct'imcs
até morl natural inclllSiye, 01 e cravos e peães, gentios '11ri til s
homens livres, em todos os casos, assim 1ara abs lvi)lo, amo par
cOllrlemnar; e nas pess as de mais qualidaues alé elez al1110S de de
gredo e cem ruzados I pena, sem app lla<;ü n m un-grav,
porquanl , por aln'umus justas cousas e respeit s lU me u i so
movem, hei por bem, de minha certa sciencia, de derogar dita
doa<:ões, emquunlo ~ rem c ntra o cont úd IH:..'Ste regimento; po t
que no dito reo-iment haja algumas clausulas derogali"as ou oulm
qua squer, de que, por Dir ito e minhas rclenaç- s deve faz r
expr·ssa menção e derogaçüo' porqu eu s hei aqui. paI' xpt'es a
e declaradas, corno se de verbo ad vel'bum n ste regimento fo s 01
scriptas sem em1Jargos de quaesquer 1 is c Ot'denançães llue haja
m contrario, e da. Ordenação do 11"vro 20 titulo 49, que diz que se

não entenda ser por mim revogada Ordenaçã alguma, e ela sub
stancia delta se não fizer expr ssa menção.

XXJOV. E por II ter entendid qu resllHam muit s in nve
nieJJtes a meu s rviç , e b a administra ão le justiço, d se ca ar m
os julgadores nGS dilas parte , hei por bem qu , mquanto nella me
servirdes, no dilo cargo, vos não possais ca Dr nem tratar ('üPU
menta ülgum; e em caso que, contrc la oru m minhü, façais
(o que eu de vós nã "sper) ficarú logo, cm o faz ndo, ° tit am
eio vago em para isso ser necessaria oult'a dedal" (".lIa.

XXXV. E assim hei p r meu serviço, e v s m ndo, qu, tanto
que chegardes DS ditas partes, façais logo regi traI' nu amarDS
das ditas capitanias este regimento, o qual se cumprirà, plJssand
primeiro pela chancellaria, e valerá como carta passada em meu nome.

Joüo Corrêa o fez em Lisboa, a 2 de abril de 16S0. P 1'0 Sanch
FuI'inha o fez escrever, - Rm. »)

Custas que percebiam pelo alvar·'l de ia de outubro de 1754.

OUVidores das comarcas. De cada. vi toria da idade, OÚ villél
dois mil e quatro centos réis; e endo no t 1'010, ou comarCfl, 1 varão
o caminho a seis leguas paI' dia, quatr mil e oitocentos réis, e o
mesmo vencerüo por dia nas diligencias, indo róra da t rra a reque
rimento de parle.

Juizes dej'úra e dos ol'phc7os. De cada vistoria nu cida 1 ,ou illa,
dois mil r'is e sendo fórad term, levarão por (lia, á 1'az110 de
seis leguas, tres mil e seis cenetos réis .

.Es~r.ivães. e tabelliães elo judicial. De caminho, nas inquirições e
l1:ülS ~lllge.nClas, a que fore~ a requerimento de parte, levarão por
cUa d IS ml! e quatrocentos réls, contando as seis leguas por dia, e
por legua a quatrocentos réis; e sendo menos a distancia, se lhes
contará por legua.
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Meirinhos e alcaieles. De cada prisfi levarão seiscentos réis, e o
mesmo d cada penhora, embargo, ou sequestro; de cada itaçJo, qu
por stylo fazem, terJo o mesmo, qne os escrivães e tabelliues do ju
dicial, pa ando certidão c m fé d 110.; de aminho, assim no juizo da
ouvi(10ri8, como ordinario. I varu por dia mil e duz nlo réis; e ind
fóra a mais tiiligencias 10 que uma, rateará por todas a impor
to.n ia do que vencer m de caminho.

Partielores elos orphüos. Os avaliadores dos bens nas cidades,
ou villa serão os m smas partidores juramentados, havendo-os
levarüo de av liar os bens que se inventariarem cada um seiscent 8
réis; s p rém se gastar um dia inteiro no inventari levara ada
um mil e luzentos r' is e assim os mais dias, que gastarem a este
respeito, porém sendo o inyentario di to.nt da cidade ou viUa, serã
os avaliadores Yisillhos do lagar onde estiverem 03 ben , por terem
mais razuo de saberem o valor deU s. uo havendo vi inhançu perto
se contará a cada um mil duzento' rêis por dia, desde que sahi
rem de sua casa atê se rec lherem, contados os dias a seis leguas
caua um.

Tal el'a fi rganizaçu da ju 'liça no Brazil alé a data em que eUe
passou le cal nia a nação independente.

Apoz a no sa emanci! LlÇUO politica foi pr mulgadu a lei d 20 de
outubro de 1823, mandando continuar em vigor as Ordenações lei,
regiment ,aharás decreto resoluçõ s pelos quaes o Brazil se
goyel'llava at" o dia 25 de abril de 1 21, e todos os que foram
promulgad s por D. PedI' de Alcantara c m regente do Brazll e
bem a im, entre outros os seguintes decretos:

de 10 de maio de 1821 declarand o bachareis formad s em I i
ou m canoncs habililados para os loo-ares de magi tratura sem
dependencia da leitura .

de 11 de maio do mesm anno, fixando a determinação vaga do
uIvará d 7 de jan iro de 1750 relatimmente ás roupas camas e outras
cousas lue se davam aos ministr s a titulo de aposentad ria indo em
correiÇüo ou diligencin .

de 17 do mesmo mez e ann extinguindo os juizos de commis
sõe .

eÍe 21 de maio, que esta] eleceu n va marcha para os recurso intel'
postos para o juizo da cor6a, devendo s r extensiva a disposição deste
cler.l'et a todos os juizes da corôa, esta]Jf'1 cido pelo alvará de 18 d
janeir de 1765 ;

de 12 de novembro do mesmo anno, extinguindo toda as
devassas geraes que a lei incumbia fi certo;:, julgad res'

de 19 de dez mbro do dito anno, mandando ex cutar o decr to
das côries, que det rminava lue os juiz s que .assigna 's ~n, por venci""
dos, os accórdãos pudessem de larar essa ClrcumstanC18.

E assim continuaram no Brazll os mesmos juizes e tribunàes;
até que fi constituição politica, promulgada em 25 de març de
1824, cre u o Poder Judicial, s b as seguintes bases :

Ari. 151. O Poder Judicial é independente e :s rá composto de
juizes ejurad s, s qua terão lagar a im no civel como no crime,
nos casos e pelo modo que os Codigos determinarem.
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Art. 152. Os jurados prolmnciam sobre o facto e os juizes appli
cam a lei.

Art. 153. Os juizes de direito serão perpetuos, o que, todavia) se
não entende que não p ssam ser mudados de uns para outros'
logares pelo tempo e maneira que a lei determinar.

Art. 154. O imperador p derá suspendeI-os por queixas contra
elles feitas, precedendo audiencia dos mesmos juizes, informação
necessaria, e ouvido o conselho de estado. Os papeis, que lhe süo
concernentes, serã remettidos á Relação do respectivo districto, para
proceder na fórma da lei.

Art. 155. Só por sentença poderão estes juizes perd r o logar.
Art. 156. Todos os juizes de dir ito e os offJdaes de justiça são r s

ponsaveis pelos abuzos de poder e prevaricações que commetterem no
exercicio de seus empregos; esta responsabilidade se fará effectiY8 por
lei e regulamento.

Art. 157. Por suborno, peita, peculato e concussão haverá contl'a
elles acção popular, que poderá ser intentada dentro de anno e dia p lo
proprio queixoso ou por qualquel' do povo, guardada a ordem do pro
cesso estabelecida na lei.

Art. 159. Nas causas crimes a inquirição das testemunhas e todos
os mais actos do processo, depois da pronuncia, serão publicados
desde já.

Art.' 160. Nas civeis e nas penaes civilmente intentadas, poderão as
partes nomear juizes arbitros, suas sentenças serao executadas sem
recurso, se assim o convencionarem as mesmas partes.

Art. 161. Sem se fazer constar que se tem intentado o meio da
reconciliação não se começará processo algum.

Art. 162. Para esse fim haverá juizes de paz, os quaes serão ele
ctivos pelo mesmo tem po e maneira por que se elegem os vereadores das
camaras . Suas attl'ibuições e districtos serão regulados por lei.

Art. 163. Na capital do imperio, além da Relação, que deve existir,
assim como nas demaIS provincias, haverá tambem um Tribunal de
Justiça, composto de juizes lettrados, tirados da Relações por suas
antiguidades; e serão condecorados com o titulo de conselho. Na primera
organização poderilo ser empregados neste Tribunal os mÍl1istros
daquelles que se houverem de abaUI'.

Art. 164. A este tribunal compete:
§ 1. o Conceder ou denegar revistas nas causas) e pela maneira que

a lei determina.
§ 2. o Conhecer dos delictos e erros de offJcio que commetterem os

seus ministros, os das Relações, os empregados no Corpo Diplomatico
e os presidentes das provincias.

§ 3. o Conhecer e decidir sobre os conflictos de juriselicção, e com
petencia das Relações proviuciaes.

*.. ..
Em execução do pl'eceito constitucional, a lei de 18 de setembro de

1828 organizou o Supremo Tribunal ele Justiça composto de 17 juizes
lettrados, tirados das Relações por suas antiguidades, com as attribui
ções flxadas no a1't. 164 da constituição, sendo então extinctos pela lei ele
22 do mesmo mez e anno os tribunaes das Mesas do Desembargo do
Paço e da Consciencia e Ordens. Os seus membros eram condecorados
com o titulo de conselho, usavam de beca e capa e tinham o tratamento
de excellencia.
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osen presidente era nomeado pelo tempo de tres annos pelo im
perador em cujas mã.os prestava juramento.

Dirigia os trabalhos, mantinba a ordem dentro do TrüJunal e fazia
executar o regimento. Distribuia os proceEsos e mandava lançar em
livro proprio e por elle rubricndo a mntricula de todos os mngistrados,
com declaração dos lagares e qualidades do serviço, notando se ser
viram bem ou mal.

Informava o governo dos magistrados que estavam nas circum
stancias de serem membros do tribunal e dos oppositores aos outros
lagares de magistratura.

Nomeaya interinamente o secretario do tribunal, propunhu ao
governo pessoa idonen para o lagar, mandava colligir os documentos e
provas para se verificar a responsal ilidade dos empregados de cujos
delictos e err' s de officio o tribunal devia conhecer.

Concedia licença até 8 dias em cada anno aos membros do mesmo
tribunal.

Expedia portaria para as execuções das resoluções e sentenças do
tribunal, e mandnvn fazer ns necessarias notificações, excepto no que
estivesse a cargo do ju:iz da culpa; e determinava os dias de conferencia.

As reYistas eram concedidas nas causas crimes e civeis, quando se
yerificavn manifesta nulLidad ou injustiça notaria nas sentenças pro
feridas em todos os juizos em ultima instancia; mns não susp ndiam a
execução das sentenças, salvo nas causas crimes quando a pena impostn
era de morte, degred ou galés) sendo os réos os recor!'entes.

O recurso devia ser interposto dentro de 10 dias d pullicaçüo da
sentença, e logo intimada a parte contraria; nas causas crim s p deria
ser interposto emquanto durava a pena, u depois de cumprida a sen
tença, quando os pprimidos queriam mostrar a sua innocencia, alle-
gando não ter sido passiveI 1'azel-o antes. .

Denegada a revista, '\ oltavam os autos ex-o.1flcío ao juizo da senten
ça, sendo o recorrente condemnado nas custas; concedida, eram os autos
remettidos ex-o,(flcio ú Relação que o tribunal designava tendo em
vista a commodidade das partes, e a causa era revista por tantos juizes'
quantos os da sentença recorrida.

Proferida a sentença da revista., eram os autos remettidos pelo pre
sidente do tribunal revisôr ao juizo em que a sentença tinha id
proferida, communicando ao presidente do Supremo Tribunal.

Julgava tambem os arcebispos e bispos nas causas qu não rum
puramente espirituaes, nos termos da lei n. 60 de 18 de agost Le 1851
e da mesma fórma e a o unico c mpetente pura conceder habeas-corpus
ao lllegalmente preso p r presidente de pr \'incia, a.Yiso n. 2 de 12 de
janeiro de 1844, e conhecia dos recur'sos e mais objectos pertencentes no
afficio de chanceller-mór, em que intervinha a 1e n lo Desembargo do
Pa,o) á exc pçiio elas glosas postas ás cartas, provisões e s ntenças,
que foram ab lidas.

As conferencias do Supremo TriJ unal, segundo o decret de 3 de
janeiro de 1829, eram ás Ler<:as e sextas-feiras, mas pelo de n. 1468
ele 2 d novembro ele 1854 passaram a ser ás quartas-feiras e sabbados.

As revistas, pelo decreto n. 98 de 30 de utubro de 1835 pa
gavam os emolumentos de 5:'600 como percebia a, cretaria do Desem
Largo do Paço, sendo isentas de emolumentos as dos prezos p bl'es.

As ordens necossarias para expediçãu e desempenho das attri
]JUiçõcs d Supremo Tribunal eram I ussflrlas por meio de p rtarias em
~ .me e com assignutura do seu presidente, sendo t dos o::. magistrados,
.JLllzes e mais officiaes de justi .a, qualquer que [asse a sua graduação,
01 rigados a seu cumprimento; e qu mdo as ordens tinham por fim citar
ou notificar algnem dentro da cidade, ['am execute ela. p lo c llLlnu s

Organização j,.dicil\l·ja e volicial 3
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do mesmo tribunal, pelo porteiro se tinham de ser feitas verbalmente e
pelo secretario quando deviam seI' communicadas officialmente, de
accordo com o decreto de 3t de agosto de 1829.

A matricula, nos termos do de reta de 20 de dezembro de 1830,
deYia comprehender, não só os magistrados que serviam, como os que já
tinham servido algum lagar, e estavam habilitados para continuar
no serviço, ainda que estivessem desempregados.

Os magistrados, que de novo entravam em funcções e os que eram
despachados para outros logures, podiam ser matriculados I go que
apresentassem sua carta, ficando obrigados a remetter ao pre idente
do Supremo Tribunal a certidão de sua posse dentro do prazo de seis
mezes os que serviam nas provincias do Rio de Janeiro, S. Paulo, Santa
Catharina, Rio Grande do Sul, Minas Gernes, Espirita Panto e Bahia;
de um anno os que serviam nas provincias ele Set'glpe, Alagàas Per
nambuco, Parahyba, Rio Grande d Norte e Goyaz, e de 18 mezes os
da outras provindas.

Não se contava antiguidade aos que não se matriculavam, ou
que não remettiam a certidão de posse nos prazos indicados, cab ndo
ao Supremo Tribunal proceder todos os annos á revisão da relação no
minal dos magistrados, organizada em consequencia do regulamento
n. 624, de 29 de julho de 1849.

Se o magistrado era suspenso pelo Poder ModeradOl', de conformi
dade com o art. 154 do. Constituição, o ministro da justiça comrnuni
cava officialmellte ao presidente do tribunal e igual participação devia
fazar á Relação, bem como qualquer juigador quando pronunciava,
algum magistrado ou contra elle proferia sentença em processo
criminal para se fazerem na sua matricula as devidas notas.

No caso de manifesta nullidade ou injustiça notaria, podia inter
pôr-se revista das sentenças proferidas em ultima instancia em todos
os juizos, ainda mesmo pl'ivilegiados, excel to os do . enad e Supremo
Tribunal ue Justiça, e nos tribllnaes ecclesiasticos, salvo se as materias
julgadas eram meramente espirituaes.

O term de 10 dias para manifestação da revista era peremptorio e
improrogavel, sem embargo de <'lualqller restituição; todavia os rros
commettidos pelos escl'ivães dos juizos, ou pelo secretar'io do 'upremo
Tribunal, não prejudicavam as partes que til' ssem cumprido as dis
posições legaes.

Se a parto, contra quem se proferia sentença em ultima insLancia,
morria auLes de findarem os 10 dias, sem ter interp sto a revista n lU
consentid no julgado, send moradora no lagar, passava aos herdeiros
o direito de a interpôr, devendo estes fazer a manifestaçilo dentro
d s 10 dias, depois da publicação da sentença d habilitação, perante o
j IÍZ, ou a Relação flUI; tivesse julgado a causa principal.

Se, porém, não era moradora no logar, nem se tinho noticia de seu
fallecimento, valia a interposição da revista pelo seu procurador, e se
este a. não interpunha, passava direito aos seus herdeiros.

Quand a parte contraria não residia, ou não estava no 1 gar, a
intímfJÇ<}o da manifestoçüo podico ser feita ao procurador; quando,
porém, fj pm'le tinha s"ido rE;vel, nüo estava no lagar do juizo, e não
tinha n tiLuido procurador, não era preciso a intimação.

~a8 causas crimes, 111 que não havia accu"'ador, a "intimação era
f' 'itl.l W' pI'omotor da justiça e a procurador da corôa, soberania e
fUí'.t.mdu fll) 'íOIWl, llâCfu nas em que havia intervindo corno autor, ou
1'(:.0, tt íslwte 011 Oppoollte, e tanto um com outro I1rrazoavam em
V'M'/, "IW) M; paT·trs.

se dcpol li· f iLu a manifestação do recurso e [I intirna)lo fnllecia o
l'I'OOut'lJdm' do IJlglllUFJ. das partes, nü cor iar) os dias que faltavam
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para o termo senão depois de citada para. constituir novo procurador
em pra zo razoavel.

O tempo consumido na "habilitação dos herdeiros não se contava
no concedido para apresentação assim como não se podia a11egar o
fallecimento para invalidar os actos praticados, quando delle não se
tinha noticia.

Não se deixava de conhecer do merecimento do recurso quando
ambas as portes, ou alguma dellas deixava de arrazoar por e cripto.

Quando a revista era intentada pelo procurador da corôa a inti
mação era feita sómente á parte vencedora.

No julgamento de processo criminal, se não se Dchavam seis juizes
livres, deferia-se o julgamento para outra sessão; e quando acontecia
não haver o numero entre todos os membros do tribunal, eram
conyocados os desembargadores da Relaçao que fossem preci os.

Para execução da sentença á portaria do presidente devia acom
panhar uma certidão authentica da mesma, passada pelo secretario;
no caso de condemnação era remettida aos juizes e autoridades a
quem tocasse a sua execuçao, e no caso de absolvição era entregue
á parte.

As Relações revisõras, em conformi lade do decreto n. 9, de 17 de:::
fevereiro de 1838. consideravam-se plena e perfeitamente substituidas
ás outras Relações, tribunaes e juizos singulares, e não podiam pro
ferir sentença definitiya sobre a materia principal da causo. se o.
revista havia sido concedida por motivo de injustiça notoria, prove
niente de se não ter admitLido ás partes alguma essencial defesa, de
não se terem recebido embargos ou artigos que provados. relevariam,
ou de se não haver ordenado outra diligencia legal indispensavel para
plena elucidaçao da causa, mas remettiam os autos aos juizes em
que se proferiram as sentenças recorrj(' para ne11es proseguirem os
devidos termos, em conformidade da emenda da injustiça, que tivessem
julgado.

Se se tratava de nullidade manifesta, daque11as que o Direito tem
declarado insanaveis, as Relações revisôras as consideravam proce
dentes, limitavam-se a julgar o processo nullo em todo, ou em I arte,
conforme o prejuizo que de11as resultasse á sua ou parcial validade.

Se eram daquellas que se podiam sanar, ou que ápezar de nilo
serem sanadas, nenhum prejuizo traria ao essencial do feito, as Re
lações revisôras julgavam definitivamente, sem attenção a taes nulli
dades e erros do processo: das suas sentenças eram permittidos
embargos de declaração dentr do prazo legal- Decreto n. 9, de 17 de
feyereiro citado.

O decreto de 20 de setembro de 1833 determinou que todas as
causas civeis e crimes que se achavam pendentes, em gráo de revista,
cm qualquer tribunal u justiço., sem decisüo definitiva, p r ter havido
empate nos votos elos respect.ivos m mi ros, fossem expedidas, na con
formidade ela resolução de 22 de ngost do mesmo al1no, seguindo-se
nos crimes a parte mais favorav 1 aos réos, e dando o presidente
o seu voto pam o desempate nos civeis, seguindo-se nas revistas
intentadas pelo procurador da coroa, ou as causas fossem, crimes
ou civeis, havendo empate, a parte negativa.

Era licito aos imI etrantes ele revista, dep is da sua manifestação,
renunciar o direito ao seguimento della, em qualqu r stado em que
se achasse, antes lo. sentença da Rela.ão revisôra, por term a si
gnado pela parte, ou por seu procurador e duas testemunhas, perante
o juizo da causa principal em que se proferira a sentença de que
fora interpo t o r curso; no caso d estD.l'em s autos no Supr mo
TrilJUnal ele Justiça, ou nu li. laç8.o 1 visol'a, e d alli se apresentar o
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requel'imento de désislenciu, mandavfl tomar o t.ermo o juiz a quem
os autos estavam d'lstribuidos, julgunclo-o afinal por sentença.

Nos delictos e err' S de offici , de que pela Constituição lhe cabia
tomar conhecimento, o ministro ordenava o Iroce88o, fazendo autoar
as peças instructivas e procedendo a todas as diligencias, e depois o
apresentav.a em mesa para relataI-o.

Pelo presidente era designada a mesma sessüo para propôr-se
o feito e immediatamente esc lhidos 101' sorte tres ministros, os quaes
depois de instruidos do processo, passavam, em acto successivo e
em sessão do tribunal, a julgar se o denunciado devia ou não ser
pronunciudo.

Se o denunciado estava prezo, u se o crime era aoançaveJ, as
sessões eram publicas; se porém nilo estava prezo, e o crime era
inafiançavel, o relatorio e o sorteio do ministros eram feitos em sessão
publica, sendo tudo o mais em sessão secreta, segundo o decret
n. 719, de 20 de outubro de 1850.

Os conflictos de jurisdicção, ou qllest.ão de competencia das Re
laçóes provincia s entre si ou com qualqu r outra autoridade, eram
julgados pela fórma estabelecida para a concessão ou denegação das
revistas.

Além das attribuições já mencionuc1a. , o decreto n. 2684, de 23 de
outubro de 1885, dando força de lei. no imperio aos assentos da Casa
da Supplicação de Lisboa, tomados depoi.s da creação da do Rio de Ja
neiro até a época da independencia, á excepção dos que tinbam sido
revogados pela I gislação posterior, estabeleceu a competencia do Su
premo Tribumtl de Justiça para tomar assentos para a intelligenciEl
das leis civis, commerciaes e criminaes.

O seu expediente estava á cargo de um secretario, formado em
direito, que escrevia em tod ., os processos e diligencias ; um official
que o substituia em seus impedimentos, um thes ureil'o que tambem
servia de porteiro e dous continuas com a denominação de primeiro
e sêgundo, e que exerciam as funcç5es de ajudantes do porteiro nos
impedimentos deste.

No tribunal bavia um cofre onde se recolhiam os emolumentos,
que eram recenseados, de seis em seis mezes por um dos seus mem
bros que, por nomeação dos mesmos, servia de juiz das despezas.

Desses emolumentos se deduzia a importancia necessaria I ara as
despezas meudas e o resto era rec Ulido ao Thes uro, art. 41 da lei de
18 de setembro de 1828; mas pelo decreto n. 98, de 30 de outubro de
1835 foi leclarado que o secretario e o of'ficial teriam, pelas cert'idõe
que passassem o pelas cópias dos papeis pelas partes requeridas, iguacs
emolumentos a s que eram concedidos por lei aos escrivães do judicial.

Por esse decreto, com o producto de tnes emolumentos se faziam
as de pezas 0111 o expediente do tribunal e amanuenses, e as sobrl1s
eram divididas em duas pal'tes iguacs - uma para o secretario e
outra para o official.

Por aviso de 27 ele agosto de 1856, foi creado um 1 gar de amanuensc.
Os membros do . upremo Tril)Lmal percel iam 4:0 O', que pela

lei de 7 de agosto 1e 1852 foram elevados a 6:000' e p la de 28 de
Junho de 1870 á 9:000$, e quando impossil ilitados physica ou lU 1'0.1
mente oram aposenta los forçadallento, nos termos do d creto n. 3309
cl 9 de outubro de 188G, com o ordcuado met de da gl'Utificaçilo se
contavam mais de 35 nnn s de sel'viç , ou com todos os vencimenlos
se contavam mais d 4, comtallto lLle em um e outro cus tivessem
completado 75 annos de idade.

O s cretario percebia 2: 000 ", que foram elevados a 4:500$ p,Jo
decreto n. 181,1, de 2D de . etembro de 1870; o offlcia11: 000 -, e caJa
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continuo 400 , sendo elevados pelo decreto 1908, de 20 de outubro de
1870 - a 2:000 os vencimentos do official, a 1:500$ os dos ama
nuenses, a 1: 000. os do thesoureiro-porteiro e a 720 os d cada um
continuo, tendo a lei n. 3397, ele 24 de novembro de 18 8 creado mais
um lagar de official e amanuense e manelado applicar ú aposenta
doria desses empregados as disposições do decreto n. 5457, de 6 de
novembr de 1873.

RelaçDes - Extinct s os tribunaes das Mesas do Desembargo do
Paço e da Consciencia e Ordens pela lei de 22 de setembro de 1828, os
negocias que eram da sua competeocia passaram a ser expedidos pelos
juizes de primeira instoncia criminaes de orpbãos e pelas Relações
dos clistrictos, ús quaes ficou pertencendo:

decidir os confiictos de jurisdicção entre as autoridades, nos termos
da lei de 20 de outuJ 1'0 de 1823 ;

julgar as questõesd jurisdicçEío que se dessem entee os prelados e
outras autoridades ecclesiasticas, de que conhecia o extincto triblU1al
do Desembargo do Paço, ouvindo o procurador da corôo, seguindo-se
a fórma estabelecida para os recursos d juizo da corôa no decreto
de 17 de maio de 1821, mandado observar pela lei de 20 de outubro
de 1833 ;

prorogar o temqo das cartas de seguro e das fianças, havendo im
pedimento iL1Yencivel, que inhabilitasse os réos a se livrarem dentro
delle; ,

conhecer dos J'ecursos dos juizes de ausentes que até então se in
terpunham para a Mesa da Consciencia ;

prorogar por seis mezes o temp do inventario, havendo impedi
mento invencivel, pelo qual se não pudesse fazee no termo da lei.

A concessão de licença paea advogar, a quem não fosse formado,
nos lagares onde houvesse falta de bachareis geaduados, passou a ser
attl'ibuição los presidentes, precedendo para isso exame em sua pre
sença.

A lei de 9 d novembro de 1830, estabel cendo o pr cesso no jul
gamento elas causas, determinava que:

Os processos, assim nas appellações, que, na fórma elo art. 1° da
resolução de 24 de setembro de 1828, deviam ser interpostas ex-qtficio
das sentenças proferidas nas juntas de .iustiça, como da re~ista nas
causas civeis e criminaes, seriam distribuidos a um dos mimstroS da
Relação em livros propeiamente destinados para roda um desses fins, os
quaes seriam gratuitamente rubricados pelo presidente;

que o ministro, a quem o processo fosse distribuido, seria o relator
e,pr parador do feito e, depois de o ter xaminado) passal-o-hiv com uma
SImples declaração a que immediatamente se lhe seguisse, e Rssim por
deante até o numero de tres entregando- depois ao presid nte, que o
daria para ordem do dia.

No dia designado o ministro relator apresentava, p r escripto, um
relataria circumstanciado dos autos a que as partes ou seus procUl'a
dores podiam fazer observações, seguindo-se depois a discussão, e finda
esta) a '"atação em que deviam intervir tanto juizes pelo menos,
quantos fossem os da sentença recorrida, vencendo-se a decisão a
maioria de votos' e em cas de empate, nas causas criminaes seo'uia-se
a,parte mais favoravel ao réo e nas causas civeis desempatava o pre
sldente.

O autor 13 (lia recusar um juiz e o 1'00 dous sem motivarem fi re
cllsaçüo; quando eram dois os réos cada UI 1 recusava o seujuiz; sendo)
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porém, mais de dois, concordavam entre si nos dois que havim de
exercer esse direito, e não concordando} decidia-se ú sorte. O mesmo
se observava quando era mais de um [lutar, com a differença de que,
em lagar de dois, era nomeado um para exet'cer a recusação .

. Os adjuntos para a decisão ela causa, eram tirado::. a sorte no
mesmo dia da proposição do feito.

Os actos do processo emm publIcas, mas nem as partes, nem sells
procuradores, podiam assistir a votação.

O Cad. do Processo, promulgado pela lei de 29 de novembro de
1832, estabeleceu o recurso e procedimento nas Relações pela seguinte
t'órma:

Art. 111. Da denegação ou conces tio da fiança pelo juiz de direito
haverá recurso para as Relações interposto por um simples requerimento,
documentado com a certidão da culpa.

Art. 155. A formação da culpa aos empregados publicas compete ás
Relações ou (nas provincias em que elIas não estiyerem collocadas) á
autoridade judiciàl, que residir no lagar, nos crime::. de responsabili-
dades dos commandantes militnres e dos jui~es de direito. .

Art. 157. O Supremo Tribunal de Justiça, as Relações e demaiS
autoridades judiciarias, quando lhes forem presentes alguns autos ou
papeis, se nelles encontraI' m crime de responsabilidade, formarão a
culpa a quem a tiver, sendo da sua competencia; e nilo sendo, remetterão
c6pia authentica dos papeis ou da parte dos. autos, que contiver o
crime, á autoridadejudiciaria competente para a formação ela culr n.

Esta cópia será extrahida por qUIJlquer escrivão do juizo, ou pelo
secretario do tribunal, e concertada por outro escrivl10 ou tabelliUo
qnalquer.

Art. 159. As Relações e mais juizos, a qtlem c'Jmpete a formação
da culpa, logo que fOr presente alguma queixa ou denuncia CO!l
cluc1ente contra qualqu r empregado puhlic da sua competenc18,
farão ouvir a este por scripto, lepois do que proce ler-se-ha nos
termos da pronuncia. ,

Art. 161. Qnando a Relação conheceI' do crime de resp nsabl
lidade de sua competencia, o minis~ro a quem tocar p r distril utçuo
ordenará o processo, fazendo autoar a peças instru tivas e o flpre
sentará em mesa, onde se escolheruo por sort tres ministros, os
quaes, depois de instruidos do mesmo processo, pronunciariío ou
não, segun lo a prO\'fl, vencendo-se a decisão paI' dous votos con
formes.

Art. 162. O sorteio dos juizes para a pronwlcis, determinada no
artigo antecedente, será feito publicamente, e lera logar depois que
o indiciado tiver sido ouvido, ou se tiver findo o term , que lhe
fôra assignado, expedindo o juiz do fe'ito a ordem necessnrio. para
sta audiencia.

Art. 163. Se antes da pronuncia algum dos juizes s rteados vier
a ser impedido, a sua substituição será feita immediatamente pelo
sorteio.

Art. 164. A substituição do juiz do feito impe lido far-se-lla por
distribuição, a qual não alterará a ordem ácerca de novos feitos, e
cessando o impedim nto do juiz substituido, ces 'arão tambem as
funcções do substituto, que passará log o feito áquelle a quem sub
stituia.

Art. 167. Da sentença que nã pr nunciar app lIara o juiz ex
ojficio para a Relação do districto, e os autos serão immediatam nle
remettidos pelo escrivão respectivo, ex-ojJicio, sem f rmalidade
alguma.
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Da sentença que pronunciar poderá a parte appellar dentro de
10 dias improrogm ei , e os autos serão remettidos do mesmo modo,
mas n50 se suspenderã os eftE~itos da pronuncia.

Art. j68 .. Das appellações, que forem interp stas no caso do ar
tigo antecedente, conhecerá o ministro a quem fôr distribuid o feito,
com mais dois adjuntos nomenclos pela sorte.

Art. 301. Das sentenças proferidas pelo jury não haverá outro
recurso senüo o ele appella<:üo para a Relação do districto, quando
não tiverem sido guardadas as fórmulas substanciaes do prucesso,
quando o juiz de direito se n80 conformlH' com a clecisilo dos juizes
de facto, ou não impuzer a pena declarada na lei.

Art. 302. Julgando-se na Relação procedente o recurso, por nilo
se terem guardado as fórmulas pl'evistas, tormar-se-ha nOl"o processo
l~a subsequente sessúo con, outros jurados, remettendo-se I ara este
11.m os aut05 ex-q,fflcio ao juiz de direIto, quando a accusação tiver
SIdo por officio do promot r, e entregando-s ó. parte interessada,
quando fUI' particular.

Art. 303. No caso de imposiçüo de pena, que não f'ôr a decretada,
a Relação, reformando a sentenca, imporá a que fór c reespondente
ao delicto. '

Art. 305. As Relações, quando julgarem definitivamente os cri
meE) dos empregados publicos, que nellas devem ser processados, ou
~s appellações, que fOl'em interpostas das sentenças definitivas dos
]nrados, procederão cone tivam nte e conforme as leis que regulam
o processo no Supremo Tribunal le Justiça .

. Art. 306. Das decisões das Relações poder-se-lm recorrer por
melO de revista para o tribunal competente .

. . As disposi~ões provisorias ác rca da administraçiJo da justiça
CIVil publicadas p la lei de 29 de novembro de 1832, reduziram os
aggl'avoS de petição e instrumento a aggrayo do auto do proc sso,
d~l1es conhecendo o juiz de direito, sendo interpostos do juiz muni
CIpal, e a Relação, sendo do juiz de direito;

. 13upprimiram a jurisd'icção ordinaria dos eorregeclores do cível e
crIme, e ouvidores do civel e rime elas Relações, eomprehendendo es a
suppressao a jurisdicção de todos os magistrados, Cjue julgavam em
Relações, tanto em primeira, como em segunda instancia, e regu
lando-se nesses tribunaes os processos de responsabilidade e os das
appellações, pelas duas especies de process que tinham logar no
Supremo Tribunal de Justiça e sempre em sessão publica'

e extinguiram os aggravos ordinarios, de umas 1ara outras Rela
ções das sentenças por eUas proferidas; a cJifferença entre de embar
gadores aggravistns e extravagantes e todos eguulados em serviço;
o~ logares de chaneeller desses tribunaes, que passaram á ser pr 
slditlos por um dos tres desembargadores muis antigos, nomeados
triennalmente pelo gJverno, e com as atLribuicões dos antigos chan
celleres.
_ A 3 de janeiro de 1833, foi expeclicl o regulamento para as Rela

çoes, pelo qual cada uma dellas se compunha de 14 desemçargadores,
d~ntre os quaes um era o presidente, nomeado na conformidade das
disposições provisoriDs, mas que pela lei de H de setembro de 1843
passou a ser provido como o do Supremo TriJ Llnal d Justi D, e
out~o o promotol' da ju tiça e procurado!' ria cOl'6a soberania e fazenda
nacional, o qual pelo decreto de 18 de julho de 181,1 tinha o tl'atomenLo de
excellencio .
. Os desembargadores continuavam a u ar de beca, e os que tinham o

titulo de conselho podiam usar tambem de capa, e tinham o trata·
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menta de senhoria de que lhes fez mercê o decreto de 2 de dezembro de
1854.

Em cada semana havia tres conferencias; nas terças-feiras, quintas
e sabbados, as quaes, pelo decreto n. 1468 de 2 de novembro de 1854,
passaram a ser apenas ás terçns e sextas-feiras, ou nos dias anteriores,
quando qualquer delles fosse feriado, que duravam das nove horas ela
manhã á uma da tarde, e que pelo decret de 30 de março de 1836 passuu
á ser das 10 da manhã ás duas ela tarde.

Pura o despacho era peeciso a presença de cinco desembargadores,
além do presiel nte, o qual dirigia os trabalhos, mantinha o. ordem e
fazia executar as leis e regulamentos;

distribuia os processos'
concedia licença aos desembargadores e aos juizes de direito até

30 dias . e para adv gar, precedendo ~xame, a quem não era formado, e
aos cidadãos brazlleiros formados em unlversidRdes estrangeiras;

advertia aos officiaes da Helação [ue faltavam ao cumpl'imento de
seus deveres, na fórma do nrt. 339 do Codigo do Processo Criminal;

expedia em seu nome e com a sua assignatura a portarias lJara
execução das decisões e sentenças da Relação, e mandava fazer as neces
sarias notificações, salvo as que estivessem a cargo do juiz da causa'

mandava colligir os documentos e proyas para verificar-se a
responsabilidade dos empregados, de cujos delictos devia conhecer o tri
] unal.

E em virtude do regulamento de 2 de maio de 1874 :
nomeava os solic'itadores, os continuos e os offlciaes de justiça, nos

termos do decreto de 21 de dezembro de 1844, e quem subtituisse interi
namente o secretario ;

deferia juramento aos desembargadores, procuradores da corôa, em
pregados e serventuarios ;

dirigia os trabalhos do tribunal) presidia as sessões e distribuia os
feitos pelos desembargadores;

designava por escala os desembargadores que deviam presidir as
sessões do jury ;

informava sobr@ os recuroos üe graça, nos casos do decreto n. 1458
de 14 de outubro de 1854;

prestava as infol'mações e consultas exigidas pejo governo e presi
dentes de provincia ;

impunha correccionalmente aos empregados da secretal'la e escri
vães de H.elação as penas indicadas no art. 17 do decreto n. 5457 de 6
de novembro de 1873 ;
. remetti~, no fim ele cada anno ao Ministr da Justiça um relatorio

clrcumstanClaclo dos trabalhos da Relação e do estad da administraçuo
da justiça; .

c~mhecia das snspeições postas aos juizes de direito das comarcas
espec18es, aos e crivães da H.elação, dos recursos interpostos dos des
pachos de pronuncia, profel"ido pelos chefes de policia, no caso elo
mt. 9° ela lei n. 2032 de 20 de setembro de 1871 e, com dois adjuntos,
~o.s aggra.v0~ de petição e instrumento, interpostos das decisões elos
JUIzes de rlIreüo, das suspeições p stas aos desembargadores e da pro
rogação d prazo para lJroceder-se a inv ntario;

e exercia as atLrilJuições que competiam aos presidentes dos Tribu
naes do Commercio, na conformidade dos arts. 21 e 22 do decreto
n. 3900 d~ 2? de junho de 1867, ácerca do jui.z arJ itl'al.

Substltma-o o desem]Jargador mais anLigo e tinha o titulo de
conselho que, pelo decreto de 18 ele julho de 1841, era annexo ao
cargo.
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As Relações conheciam dos crimes de responsabilidade dos com
mandantes militares e juizes de direito, procedendo a to los os termos
do processo até julgamento final, salvo o. peovidencia do § 20 do art. 155
do Codigo do Processo; dos r cursos e appelIações de que tratam
os mis. 111, 167 e 301 d mencionado Codigo ;

decidiam dos aggravos do auto do processo;
julgavam as appelIações interpostas dos sentenças dos juizes de

direito, de seus substitutos, do conservador da nação britannica, dos
juizes de orphãos e dos juizes de petZ sobre objectos da antiga almota
ceria, excedentes da alcada estabelecida no § ...0 ela lei de 15 de outubro
de 1827, e as revistas; , . .,

decidiam os conflictos de jusrisdicção entre as autoridades .Judi
ciarias, em virtude da lei n. 234 de 23 de novembro de 1841 e regu-
lan_ento n. 124 de 5 de feyereiro de 1842 ; .

prorogavam por seis mezes os inyentarios e julgavam as suspei
ções ou recusaçOes motivadas, postas aos desembargador s;

e couhecimn dos casos em que pocliml1 ter lagar as ordens de
habeas-corpus, na conformidade do art. 340 e seguintes do Codigo do
Processo.

Além dessas attribuições, fieou-lhes competindo, em virtude do dis
posto na lei n. 261 de 3 de dezembro 1841 e H.eguloment n. 120 de
31 de janeiro de 1842 e decreto n. 143 de 15 de março d mesmo anno,
conhecer no crime:

da concessão ou denegação de fiança e respectivo arbitramento
pelos chefes de policia ejuizes de direito;

da sentença que pronuncia ou não, assim como da que sustenta
ou nega a pronuncia, quando proferida pelo juiz de direito;

da appellação das sentencas dos chefes de poli ia e juizes de
direito em geral, assim como elas sentenças de absolvição ou conde
mnação nos crimes de responsabilidade;

dos casos em que os mesmos juizes entendiam que o jury pro
ferira decisão sobre o ponto principal da causa conLrm'ia ú evidencia
resultante dos debates; e se R pena imposta era de m rte ou de galés
perpetuas, excepto nos casos da lei de 10 de julho de 1835 . .

das decisões d s juizes de direito, nos casos elo ar t. 281 do C digO
do Processo ;

.das sentenças proferidas pelo jury, !lOS casos do art. 301 d mesmo
Codigo'

das decisões dss audlt res de marinha contra os réos autores ou
compllces de lmp rtação, ou te!ltativa, de africano", lei 11. 581 de 4 de
dezembro de 1850 e decreto n. 708 de 14 ele outubro do mesmo aOI1O.

No civel:
. Llos embargos infring ntes ou Lle nullidade nas causas commer-

cmes, decreto n. 737 ele 25 de novembro ele 1850 ;
das decisões do juizo dos feitos ela fazenda contra u mesma

e ainda' a favor se as partes appellav8m, lei 11. 242 de 20 de novem
])J'(~ de 1841, arts. 13 e 14 ;

das decisões dos. conselhos municipaes de reclll'so, sem [feito
suspensivo, .sobre qualificação de votantes, lei n. 387 de 9 de agosto
de 1846;

das appeIlações das sentenças definlti"as, ou interlocut rias com
força de definitivas, proferidas pelos juizes de direito do civel, munici
paes ou de orphãos, e nos casos cm que lhes competia haver por findo
0el processo, e dos aggravos no auto do process , interposto dos seus
espachos;
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dDS sentençDs proferidas pelos juizes de direito de quaesquer co
marcas, nas CDusas de valor excedente a f.OO$, decreto de 12 de no
vembro de 1873 ;

dos aggravos interpostos das decisões proferidas pelos juizes de
direito das comarcas especiaes, no processo de causas de valor exce
dente ao da sua alçnda, se o aggravo não era sobre incompetencia do
j LriZO ;

dos aggravos interpostos das decisões proferidas pelos juizes de
direito das comarcas geraes, no processo das causas que lhes perten
ciam julgar, quando o despacllo era sobre incompetencia do juizo,
ou de natureza tal que punha termo ao feito em ia instancia -, decreto
de 12 de novembro de 1873 ;

elos aggravos de petição e instrumento, interpostos dos despachos
proferidos pelos juizes municipaes, ou ele orpbãos dos termos que não
distassem das mesmas Relações mais de 15 leguas;

dos aggravos de petição ou instrumento interpostos d03 despachos
elos juizes de direito do civel, ainda que estivessem fóra das 15
legoas; essa distancia era contada dos limites do termo até o lagar
em que estava a Relação;

do despacho que não aceitava queixa ou denuncia;
da sentença de commutação de multa;
da decic,ão da autoridade inferior que impunha multa.
Os aggravos de petição só tinham lagar quando a Relação, ou o

juiz de direito a quem competia o seu conhecimento, se achava no termo,
ou dentro de cinco leguas do lagar, onde se aggravava; decreto n. 143
de 15 de março de 1842.

As appellações eram processadas e julgadas pela maneira estabe
lecida no regimento e nos arts. 15, 18 e '19 das Disposições Provisorias,
e os aggravos segundo o Regulamento respectivo.

De suas sentenças só eram embargayeis as proferidas nos pro
cessos de responsab'ilidade e das appellações. Antes de julgarem ou
decidirem qualquer objecto de sua competencia, se o juiz relator, ou
qualquer dos outros suscitavam alguma questão preliminar ou prejudi
cial, esta, nos termos da lei de 28 de agosto de 1834. tomava a preceden
eia e só depois de decidida e resolvida se paSSAva á moteria principal.

Os embargos, nos propr10s autos, á sentença comprellendiam a
hypothese em que a parte vencedora, não obstante haver feito extrahir
sentença e tel-a procurado de prompto, deixava de leval-a á chancellaria
dentro do prazo de 15 dlas decreto de 4 de março de 1841.

Nas causas commerciaes, se os embargos infringentes ou de nulli
dade eram oppostos á sentença da Relação, elepois das allegações
finaes, eram remettidos á mesma Relação, reg. 737 ele '1850 art. 5 3.

Os processos civeis, pendentes por appellaçõo ou que de novo se
elistr1buiam, eram vistos, examinados e julgados por cinco juizes, divi
elinelo-F:o pm'a es"'e fim em secções, se assim conviesse, iei de 2 de
junho ele 1834; mas pelo decreto n. 4824 ele 2:2 ele novembro de 1871
passaram a ser vistos e julgados por tres desembargadores.

As appellaçües interp stas das sentenças con lemnatol'ias tinhum
effeito suspensivo, solvo quando o appelJante esta\'a prezo e a pena. im
posta el'U de prizüo simples ou mesm de prizilo com trabalho, haven.do
casa de correcção c m systema penitenci8l'io, ou quando a pena era
pecuniaria, mos neste caso devia. a imp l'tancill ser recolhida a deposito,
nüo podendo o I'éo soffrer prizüo a lwetexto de pagamento de multa;
ll'lvend absolvição, ern SLl pensa fi execução, exceplo o caso do art. 79
. 10 da lei ll. 261 de 3 de dezembl'o de 184t e nos crimes inafiancaveis.

As appellações civeis eram interpostDs, ou em audienc1a, óu por
despacho do juiz e t rmo n S fi üos; Intimada a outra porte, ou seu
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procurador, e devia ter logar dentro de dez dias, contados da data da
publicação da sentença, e tand presente a parle vencida: ou da inti
mação da sentença, quando não se achasse presente; o que ludo deveria
ser de larad pelo escrivão no termo da publicaçüo.

Interposta a appellação e intimndas as partes ou seu procuradores,
seguia-se a aVllli~ção da causa, o recebimento da appellação em um
ou em ambos os effeitos e a sua atempação, e só se tirava traslado
dos aulas, embora a appellaçüo fosse recebida no effeito devolutivo,
quando a execuçEio devia, conforme direito, correr no mesmo traslado;
decreto de 28 de março de 1836.

Das entenças proferidas pelas Relações fOl'[Im suwrimidos os
aggravos ardina rios de umas para outras, 8ft. 19 da lei de 20 de
novembro de 1832, e só se ndmittia revista nos casos permittidos por lei.

Nos pro essos crimes devia er intimado o promotor publico da
sentençús da Relação, logo depois de proferidas, afim de ficar habilitado
11 Intel'] Ôl' o recurso de revista nos casos em que a julgnsse necessaria,
av. d 3 de ahril de 1843; e se a Relações conheciam que havia falta de
formulas substanciaes na formação da culpa, que serviu de base ao I 1'0
cesso do jury, de cuja sentença houvE' appellação devia mandar pro
ceder a nova formação da culpa no juizo competente, decreto de 21 de
julho de 1847.

O prazo dentro do qual deviam subir os autos á supel'i r instancio
para o julbamento era:

de tres mezes para as sentenças do juizes de direito de qual IUe!'
com8l'ca geral da provinda em que a Helnç'i. estava, excepto as de
Goyaz e Matto Grosso;

de quatro mezes para as sentenças dos juizes de direito das comar
cas genles dessas duas provincias ou de qualquer outra onde não hou
vesse Relaçuo, e corria da datu da publicacão do despacho, recebendo n
appellação. •

Admittidos na chancellaria os embargos da interposição da revista,
que só podiam ser oppostos apoz a sentença final decreto n. 143 de
1842, e dentro de cinco dias da sua publicação, decreto n. 1780, de 5 de
?~tubro de 1862, d pois de fallarem as partes, eram elles admittidos aos
Jl!lzes respectivos da JtelaçEio, ql1e, com os ou tros, julgavam como en ten
dtam, tomando ou nEi conheciment dos mesmos embargos, cem que
entretonto corresse o tempo designado pela lei para o seguimento e
apre entação da revista.

Abolido o transito pela chancellaria das Relações das sentenças,
precatorias, mandados, alvarós e qllaesquer outros actos forenses pelo
dec. n. 1730, de 5 de outubro de 1869, o prazo para os embargos aos
accó~dãos passou a ser de cinco dlas, contados da publicação, ou da inti
maçüo das partes.

A sua alçada, que foi estahelecida pela lei n. 261, de 3 de dezembro
de 1841, revogando o qrt. 15 das Disposições Provisorias, era d 150~
em ben de raiz e de 300$ em bens movei' sendo elevada a 2:0 O.: pelo
decreto n. 1285, de 30 de no.vembro de 185J, a 5: 000 , pelo de n. 2342,
d~ 6.de ogosto ele 1873 no commercial, e a de 2:000$ para as causas
clvelS.

Logo que entrou em execução o Codigo do Procecso Criminal, os
desembargadores dos lagares exLincto pejos arts. 8° do mesmo Codig e
18 da lei de 29 de novembro de 1832, f ram distribuidos pelas diversas
Relações, ficando na do Ri de Janeiro 26, na da Bahia 16, end 2 que
foram da Casa da Suppltca ão; na de Pernambu 15, sendo 2 que D ram
tambem da mesma Cu 'a, e a de Maranhã com 15, sendo 5 idos la Casa
da Supplicaçã ; e ao mesmo temp furam aposentacl 5 c m metado
dos vencimentos.
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o regulamento de 3 de janeiro de 1833 foi modificado: pelo decreto de
23 de junh de 1834, que dividiu as H. lações em duas secções, sempre que
exi Lissem 12 desembargadores em exel'cicio; uma presidida pel presi~

cIente e outra pelo desembargador immediato áquelle em antiguidade;
pelo de n. 719 de 20 de outubro ele 1850, alterando o modo deter

minlldo pelo alludido regulamento para o processo e julgamento dos
delictos e erros de officio; e pelo ele n. 1597 de 1 de maio de 1855, que
estabeleceu as seguintes regras:

Interposta, recebido e ~egLlida a appellação, o secretario do tri
bunallavra -a termo de recebiment , e apresentava ao presid nte, que,
por seu despDcho, mandava dar vistas ás partes para arrazoarem, con
cedendo o prazo improrogavel de 10 dias a cada uma, fosse ella singular
ou collectiva.

Findos os termos e independente de despacho, ou solicitação das
partes, o escrivão c brava os autos com allegações, ou sem ellas, para
proceder-se á distribuição do relator, o qual, antes de tudo, examinava
se o feito estava nos Lermos de ser proposto, e por seu despa ho orde
nava as diligencias precisas, como pagamento de direitos, nomeação e
audiencia de curador, inquirição e exames ou vislorias, competindo-lIlC
lambem pl'ocessar e julgar as hab'ilitações que sobl'eviessem.

Estando a callsa em termos de ser proposta, o relatOl' a entrega> a
em conferencio. ao desembargador immediato em antiguidade, com re
lataria escr'ipto, em o qual não podia revelar o voto, e o desembargador
immediato, tendo examinad o processo, o apresentava ao presidente,
que marcava o julgamento para a mesma conferencia ou para a
seguinte.

Pela lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871, alterando diversas dispo
sições da legislação judiciaria, e respectiv regulament n. 4824 de 22 do
mesmo mez e anno, aos tribunaes das Relações ficou tambem compe
tindo conhecer e julgar todos os recUl'sos interpostos das decisões dos
juizes de direito das comarcas, sédes dus Relações, a presidencia das
sessões do jury nas mesmas comarcas, art. 60 , disp sição esta que foi
revogada pela lei n. 2523 de 26 de agosto de 1874.

As suspeIções postas aos juizes de direiLo eram decididas, qu' r em
materia civel, quêl' criminal, nas comarcas sédes das Relações pelo
presidente do tribunal, e nas demais comarcas pelo juiz de direito da
mais vizinha, observando-se o processo estabelecid nos arts. 81 a 91 e
94 do reg. n. 737 de 25 de novembro de 1850, lei n. 2033 de 1871;
e as suspeições postas aos deseml argaclores foram reguladas pelo
decreto n. 394 de 23 de no"embro de 1844,13 n. :1597 de 1 de maio de 1855, e
posteriormeotg pelo reg. n. 56'18 de 2 de maio de 1874.

Os feitos civeis passaram a ser vistos e julgados nas Relaçües por
tres juizes, incluIndo o relator, que deveria fazer por escripto o relataria
da causa, estabelec'ida pelo regulamento n. 15\:)7 ele 10 de maIo de 1855,
seguindo-se os demais termos desde o art. 39 üté o rt. 44.

O juiz do feito devia flpresental-a com relataria dentro de 40
dias, contados daql1elle em qlle lhe fàra. distrilmido; podendo o presi
dente do tribunal prorogar esse prazo, a seu prLlclente arbitl'io, p r
mais 20 dias.

Os juizes revisôres tinham sómente 20 dias, cada um, para a re
visão, os quaes dos mesmo modo podiam ser prorogados até 30 dias.

A' excepção do procurador da corôa da Relação da côrte, os das
outras Relações entravam na ordem de julgadores do respectivo tri
Iml1ül, sujeitos à distribuiÇ<1o los feitos em que não ti"essem de
iote~vir como pr motores da justiç.a ou procuradores da Fazenda
NaCIOnal.
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Os recursos das decisões do juizes de direito, quér das comarcas
gemes, quêr das especiaes, era intentado para a Relação do districto.

O recurso, de que trata o art. 281 lo Codigo elo Processo Crimi
I aI, foi cOl1Yertido em aggravo no auto do processo, e delle tomava
conhecimento o tribunal da. Helaçüo, se, por appellação subia o feito.

O recurso eleitoral, de que tI' tava lei n. 387 de 9 de agost
de 1846, era intentado para a Relação do clistricto, a qual o decidia
promptamente, seguindo a fórmula estabelecida nos arts. 32 e 33 do
regulamento das Relações com ,preferencia a qualquer outro serviço,
sem formalidade de juizo.

Os recursos das sentenças de pronuncia, proferidas pelos chefes
de policia, eram decididos, nos termos do parugrapho unic do a1't. 9 da
cUada lei ele 1871, pelo presidente da Helação, sem intervenção le
adjuntos, no prazo de cinco dias, contados da data da apr sentaçiio
dos autos ao tribunal.

Embora expedidos e apresentados fóra dos prazos legaes os re
cursos int rpostos p 1 juiz ex-officio, o tribunal tomava conheci
mento delles, decretando, se havia culpa, a responsabilidade do func
cionario Jue dera causa .§. 1emora.

Nos impedimentos, ausencta ou licença, mencionados no art. 83
10 regulamento de 3 de janeiro de 1833, antes de serem chamados
juizes de direito para o jlllgament de algum feito, devia ser convo
cULlo o adjunto ou adjuntos que fossem precisos para completar o
numero, decreto n. 15\:l7 de 1 de maio de 1855; e no mesmo feito
pocUa ser juiz o irmüo do relator, ay. de 13 de agosto ele 1862.

Os desembal'gadores eram magistrados, estando dentro da letra
do § 70 do art. 101 da Constituição, av. de 29 de janeiro de 1844;
mas não se achavam comprehendidos na palaua magistrado, de que
usava o art. 11 § 40 d Acto Addicional, av. de 29 de janeiro de
1844; tinham fàro lwivilcglado, art. 20 do reg. n. 120 de 31 de
janeiro de 1842; eram empregados geraes, lei n. 16 de 12 de
agosto ele 183~, e podiom ser recusados, ou dados por suspeitos,
tendo o decreto n. 394 ele 23 de novembro de 1844 estabel cido
a fórmula a observar-se nas petições de suspeição e respectivo
processo. .

Sua nomeação era feita dentre os dez juizes de direito mais an
tigos, cuja relação era apresentada pelo . uprem Tribunal de Jus
tiça, sempre que houyesse de ter lagar, art. 30 do decreto n. 557
de 26 de junho de 1850.

Se, porém, existiam juizes de direito já apresentados cinco vezes,
a relação comprehendia até os quinze mais antigos, nunca ex
cedendo esse numero, e nem, em caso algum, p dendo contar mais
de dez daqueUes juizes, que nUa tinham' sido apre entados as cinco
vezes.

Os seus vencimentos, regulados pelo Codigo do Processo e de
creto ele 22 de janeiro de 1833, eram de 2:800 , per ebendo, por"m,
o presidente e o pr curad r da corôa 3:200' cada um, mas p lu
lei n. 647 de 7 de agost de 1852 foram elevados a 4:00U~ e pela de
n. 1764 de 28 de junho de 1 70 a 6:000.', sendo: 4:000,.; deord
nado c 2:000$ de gratificaçJo.

PL1lo decreto de 19 cle dezembro ele 1833 foi creado em cada nela
çüo um solicitador dos feitos da corôa, s berania e fazenda nocional,
qu servia. tambem de . olicitador da justiça, suborclinac1o i1 pro
curador da corôa; percebia ordenado lU ra regulado pelos venci
mentos dos pr curadl)res fisca selos fei tos da fazenda, lei 1e 28
ele outubro de 1848.
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Além das Relaçãesjá exIstentes, a lei n. 2342 de 6 de agosto de 1873
creou mais sete, tendo por districtos os territorios seguintes:

do Pará e Amazonas, com séde na cidade de Belém;
do Ceará e Rio Grande do Norte, com séde na cidade da Fortaleza;
de São Paulo e Paraná, com sécle no cidade de Stío Paulo;
do R io Grande do Sul e Santa Catharina, com séde na cidade de

Porto Alegre; "
de Minas Geraes, com séde na cidade de Ouro Preto'
ele Matto Grosso, com séc1e na cidade de Cuyabá ;
de Goyaz, com séde na cidade do mesmo nome.
Os districtos, das que já existiam, ficaram comprehendendo os ter-

ritorios :
do Maranhão e Piauhy, com séde na cidade de São Luiz ;
de Pernambuco, Parahyba e Alogôas, com sécle na cidade do Recife;
da Bahia e Sergipe, com sécle na cidade de São SalV"ldor.
do Município Neutro, Rio de Janeiro e Espirito anto, com séde na

côrte.
A Relação da côrte ficou composta de dezesete desembargadores, as

da Bahia e Pernambuco de onze, as de Pará, Maranhão, Ceará, São
Paulo, Rio Grande do Sul e Minas de sete, e as de Matto Grusso e Goyaz
de cinco.

Por essa lei, aos desembargadores era prohibido ter exercicio fóra
da Relação a que pel'tenciam; as causas commerciaes passaram a ser
julgadas por esses tribunaes, sendo as appellaçães e aggravos decidi?-~s
por tres desembargadores; nas pronuncias e recursos votavam o .lUlZ
relator e dous juizes s rteados, não ficando elles impedidos para o jul
gamento, no qual tomav[lm parte os desembargadores presentes.
Os excedentes do numero fixado [oram distribuidos pelas novas Relações,
removidos os que requereram, e os mais modernos para as I elações
mais proximas, competindo-lhes o direito de regresso, por ordem de
antiguidade, ao tribwlal donde haviam sabidos e ne11e houvesse vagas.

Os juizes de direito, nomeados desembargadores, e os desembarga
dores promOVidos a ministros do Supremo Tribunal de Justiça ven
ciam o ordenado cIo logar que deixavam até a p 8se do novo cargo, se
a tomavam no prazo marcad pelo governo, e eram inc mpativeis no
districto de sua .iurisdicçiio para os cargos de senador, deputado e mem
bro da assembléa provincial.

Para a installação elos novos tribunaes foi expedido o decreto n. 5456
de 5 de novembro de 1873, pelo qual se determinou que os desembarga
dores removidos deviam declarar se aceitavam a remoção, dentro de 30
dias da noticia official dellq :

que os que não aceitassem a remoção, ou nada declarassem, ou
tendo-R. a eitado nEío entrFlssem em exercício na época fixada, seriam
considerados ·:\.Vulsos, não perceberiam ordenado nem se lhes contaria
antiguidade emquanto estivessem Íora do exercicio, disposição esta
applicavel aos juizes de d"ireito, nomeados desembargadores;

que os que serviam no Tribunal do Commercio deviam continuar
até ulterior deliberaçã ,salvo os fjscaes e adjuntos, que deviam passar
desde logo a ter exercicio em suas I elações'

que as causas commerciaes, I endentes por appellação dos tribunaes
do commercio, fossem remettidas, no estado em que se achassem: para
a Relação do districto a que pertencessem se ainda nu tinham sid
distribui la ; para a R la 5.0 do distri to a que o Tribunal do Commercío
pertencia, se já estivessem distribuidas, devendo d toes u:Pl)ellaç-es
onhecer de preferencia os desembargadores aos quaes tinham si lo

dIstribuidas, ou que jú as h' uvessem vi!=:to ;
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que igualmente fossem remettidas ás novas Relaçõ s a appelIações
civeis existentes nas Relações actuaes, que ainda não tivessem sido
distribuidas, que as já distribuidas e tod s os mais recursos pendentes
das Relações antigas f01:eem nestas julgados;

que as revistas commerciaes, ainda n50 distribuidas, fossem devol
vidas ao Supremo Tribunal de Justiça para designar a Relução revisõra,
e as que já houvessem sido distribLlidas passassem para a Reluçúo da
cidade, séde do Tribunal do Commercio ;

que os recursos criminaes, processos por crimes communs e
ele responsabilidade, os habeas-corpus e conflictos de jurisdicçuo
fossem intentados perante as Relações existentes, aLé que as novas se
installassem ;

que os aggravos commerciaes pendentes de decis50 fossem rcmet
tidos tis antigas Relações para nellas ter 1 gar o julgamento;

e que os embargos infringentes do julgado, que se oppuzessem na
execuçilo dos accorduos, fossem remettidos à Relação do districto onde
a sentenca tivesse de ser executada.

Por essa occasião, attendendo ás difficuldades de transporte dos
desembargadores nomeados para as Relações de Goyaz e MaLto Gro so,
o governo determinou que se lhes abonasse por adiantamento, quando
requ8reS1:em, até seis mezes de seus ordenados, para serem descontados
111 l1salmente pela quinta parte dos mesmos ordenados.

Ao decreto n. 5618, de 2 de maio de 1874, acompanhou o respectiyo
reglllamenlo, cm vil'tllde d qual 1ll1\"Ía as seguintes species de
processo:

criminal;
civil'
administra Lho .
eleitoral.
O processl) criminal comprellendia:
formaçuo de culpa e julgamento em causas privilegiadas;
embargos;
recursos;
aggravos no auto do pr cesso;
appellações;
suspeições;
revistas'
reforma de autos'
julgamento de perdão ou de commutação'
habeas-col'pus.

O processo civil comprehendia
aggravos;
appellações;
embargos;
habilitações ;
SUSI eições .
r r rma ele uutos;
revistas.

O processo adm inistruLi\ o abrangia:
conflictos de.i uri dic i10 ;
prorogaçã ele ÍnvenLari s.
O pi'OCCSS eleitoral consistia nos reClll'S s de qlla IlOcRçu fl03 ddn .

düos 'otunLes.
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As Relações julgavam em primeira e ultima instancia as causas
privilegiadas de sua competencia.. os c nf1ictos de jurisdicção, as pro
rogações de inventario, e em segunda sómente as demais causas por
proyocação das partes, ou dos proprios juizes inferiores.

Dos processos ante as Relnçães ellas julgm'am como incidente das
causas:

Os aggravos de mera ordenaçuo elo processo.;
Os embargos;
As habilitaç,ões;
As suspeições.
Julgavam os demais processos no termo do seu curso legal, pondo

fim ó. causa.
Formavam culpa e julgavam definiti vamente :
os juizes de direito, quêr em materia de responsabilidade, quêr

em materia commum;
os chefes de policia, quêr em materia de resp nsabilidade, quõr

em materia commum;
e os c mmanelantes militares tão sómente em materia de r spon

sabilidade.
Os embargos no crime eram oppostos áS sentenças finaes, Iuêr

condemnntorias, quêr absolutoria , proferidas nos processos que ellas
instauravam contra os juizes de direito, chefes de policia e c m
mand ntes militares, e uma vez elecidid s não se reno-yuvam.

Conheciam dos recUl', os interpostos dos despach s do juiz de direito:
que rejeiLava a petiçuo de queixa ou denuncia;
da decisüo sol re organização do pr cesso, ou sobre diligencias pre

cisas no curso do mesmo processo;
de procedencia ou improcedencía da formação da culpa, quêr 1l0S

crimes communs, qu' r nos de re"pon"abilidade ;
de decisão que obrigaI' a termo de bem-viver e segurança;
de decisão que declarava improcedente o corpo de delicto ;
ele c ncessão ou denegaçuo de fiança e de seu arbitramento;
de decisão que julgava perdida a quantia afiançada;
de decisão c ntra presct'ipçüo allegada ;
de imposiçuo de multa comminada nos regulamentos do processo

criminal;
de commLltaçilo da multa;
da decisão concedendo sollma em c nsequencia de habeas C01'PUS ;
da pronuncia u nüo pronuncia decretada pelo ch 1'e de policia.
O recurso era voluntario, excepto no caso de não pr nuncia em

crime de respollsabilidade, de pronuncia ou não pronuncia decre
tada p lo chefe ele p licifl, e ele solturn pOI' orrlpm de habeas-corpus,
em Iue o juiz era obrigado a recorrer ex-oJlicio da sua decisão, de
'larando-o no final do seu despacho.

O aggravo no auto elo procc~so era s ml':>re luntari, e inter
Iost pela parte d s despach s do ,juiz, presidente do jury, sobre
questões incidentes, de que d p ndiam as deliberarões finaes do con-
selho de julgamento. '

A appellaç50 era v. luntaria quando interposta de sentença d fi
niLiya, ou illterhcutorin t:om força de dcnnitiva, nos casos em CJue
11' ,juiz d direito c m[ etia hav r por íindo o processo; e quando
nh lYiD, ou condcmnava em crim ele resp nsabilidade.

PocLia ser voluntaria ou necessaria quando interposta de sen
tença proferida em virtude ele deci~5.o do jury, e era necessoria quanrlo
a pem imloslo e o 1 mOl't ou galés I erpetuas.
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Os aggravos eram:
I

ele petição, quando interposto no termo, séde da Relação, gentI'o
de 15 legoas da mesma séde; ,

de instrumento, quando interposto na comarca, séde da Relação
fóra das 15 legoas ;

por carta testemunhavel, quando denegado o aggravo, ou impedido
o seguimento pelo juiz e

eram admittidos no civel e no commercial.
~ava-se o aggravo no auto elo processo aos despachos, interlo~

cutorlOs, tenden es a ordenar o processo e não sujeitos a aggrmvo de
petição ou instrumento. I

. A appel~ação tinha logar nas sentenças definitivas, e nas sentenyas
mterlocutorms com força de definitivas. '

Os embargos civeis eram permittidos contra os accórdãos da Re
lação, proferidos em gráo de appellação e em gráo ele execução, e,depois
de decididos, só se admittiam segundos embargos de declaraçâ.o' de
restituição in il~tegrum. ' ,

A suspeição tanto tinha cabimento no civel como no crime. '
Para o expediente das Relações pelo regimento de 3 de jaJ;t~lr:o d~

1833 .havia : um ecretario para escrever tudo de quanto ~$.ef!.:và in
cumbIdo pelo mesmo regimento e tudo o mais que o presidente orde
nasse pertencente ao serviço e e1\.1)ediente ; tinha em boa guaf'da o, ari
chivo e desempenhava as attribuições que pelas leis anteriores çOlTIpe
tiam ao guarda-mór, o qual, se tinha titulo ele serventia vitalicia? exer
cit?-va o ?argo de secretario, independente de nova nomeaçãó, ~ çt:istri-
bUla os feItos entre os escrivães das appellações ; ,. ,.

dous continuos para desempenhar as attribLlições dos guar<il.as me
nores, que faziam semana e que, pelo decreto de 11 de julh@ de 1833,
passaram a servir em todos os dias, e dous o:fficiaes de justiça para
executar as ordens do presidente relativas ao serviço. "

Além do que expressa e especificadamente foi encarregado ao secr~
tario, pelo decreto de 15 de abril de 1834 ficou-lhe mais comp~t~pdo ':'

escrever em livro proprio, aberto, rubricado encerrado rpelG pre
sidente a acta da sessão, contendo resumidamente, porém COJIl e1.f).-,
reza, quanto nella se passase ; J ,

autoar todos os recursos, processos e requerimentos que JJ40 tiVe!3r
sem de ser distribuidos ti escrivão; lavrar os termos necessarios,para
indicar o eu proseguimento legal, e certificar todos os incidentes que
occorressen1; •

escrever nos processos de habeas-co1"pUS, conflictos de jurisàiação,
proroga,ção de prazo para inventario e fianças a que nas llel~çõ s
fossem admittidos os réos, em conformidade do art. 352 d Coal~o do
Processo Criminal, percebendo por esses actos, termos e certidõBS os
salarios marcados para os escrivães do judicial, e abonar as" fa.ltas
dos empregados da secretaria.

Por aviso de 14 de novembro de 1856 mandou-se admilitiI' doUS'
amanuenses para o serviço da H.elação da Côrte, vencendo cada um
o ordenado <lnllLlal de 600 . ..

Com a creação de novas Relações, forão organizadas as secretarias
das Relações pelo decreto 11. 5457, de 6 de novembro de 1873, com
pondo-se a da côrte de 1 secretario, 2 amalluenses, 2 oo,ntinuos,
dous oftlciaes de justiça e um porteiro;, ,

as das outras, c m excepçilo de Goyaz e Cuaybá, de 1 secretarlO,
1 amanu nse, 2 continuos, servindo um de porteiro e 2,\officiaes
de justiça;

Ol'ganizaçâo judiciaria e policial 1.1
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as de Goyaz e Cuyabá de 1 secretario, 1 continuo, servindo de
porteiro, e 2 officiaes de .iustiça.·

Além desses empregados, tinha cada Relação dous escrivães, que
escreviam por distribuição em todos os feítos do tribunal, pa"sando os
privativos de appeIlações e' aggravos do commercio a servir perante
as mesmas Relações nos processos commerciaes, cumulativamente
com os outros escr-ivães nos processos criminaes.

PeJo regulamento n. 5618 de 2 de maio de 1874 ficou competindo
lÍlais aos secretarios ;

dirigir os trabalhos da secretaria; assistir as sessões e confe
rencias para lavrar as respectivas actas e assignal-as com o presidente,
depois de lidas e approvadas;

escrever as portarias, provisões, ordens, e correspondencia que
tinham de ser assignadas pelo presidente;

receber e tel' sob sua guarda os autos apr sentados á Relação, as
assignaturas e propinas dos desembargadores, escripturando-as por
yerbas de receita, em livro proprio, afim de serem distribuidas no. fim
de cada mez ;

passar ás partes recibo das propinas, tirado de um livro de
talão com o mesmo numero e ordem dos autos respecti vos e da verba
cj.e· receita ;
_ ap~esentar os autos á distribuição na vespera da sessão que se
seguia ao recebimento delles, sendo criminaes, ou ao preparo, sendo
clveis ; -

lançar em livro proprio e notar no rosto dos autos a distribuição
feita aos desembargadores e escrivães ;

pa~sar, por despacho do presidente, as certidões requeridas;
fazer seIlar com o seIlo do tribunal as cartas de sentença e mais

papeis dependentes dessa formalidade.
Eram nomeados por decreto imperial, os amanuenses por portaria

do Ministro da Justiça, os mais empregados pelos presidentes das
Relações, e os escrivães pela fórma estabelecida pura o provim nto dos
officios de justiça, ficando reduzidos á metade os prazos d concurso e
os mais fixados no decreto n. 4668 de 5 de janeiro de 1871.

Os empregados da secretaria ficaram com dir ito á aposentadoria
com o ordenado por inteiro, quando completassem 30 annos de serviç ,
e com o ordenado proporcional, se tivessem 10 annos. pelo menos, de
serviço e se achassem impossibilitados de continuar em exercicio pela
idade e molestia: podiam tambem ser demittidos em qualquer tempo se
serviam mal.

Nos autos e papeis processados pelo secretario os amanuenses
serviam como escreventes juramentados;

Pelo decreto de 22 de janeiro de 1833 percebiam:
Osecretario 1 :000., os continuas 400 e os offi iaes d justiça 30

cada um. Pela leI n. 884 de 1 de outubro de 1856 passaram a ter:
Osecretario da Relação da côrte 2:400 e o das outras Relações

1:600$ de ordenado, e pela de n. 2092 de 11 de janeir de 1873' os seu
vencimentos foram assim fixados:

secretario da Relação da côrt . 3: 600 000
amanuens s . 1:500"000
porteiro. 1 :000$000
continuas. . . . . . . . .. 480 000
officiaes de justiça. . . . . " 360 000
secretario da Relação de Goyaz e Cuyabá 1: 800 000
continuo servindo de porteiro. 720 000
officiaes de justiça . . . . 360 000
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secretario das outras Relações 2:400$000
amanuenses . 1: 200 000
continuas. .. . 480$000
ao que servia de porteiro . 480 '000
officiaes de justiça . 360 000

Os escrivães serviam por distribuição nos termos do decreto citado
de 1873, e eram serventuarios ele justiça.

Seu exames de habilitação eram feitos publicamente perante os
respectivos presidentes, em dia préviamente annunciado, tres exami
nadores designados pelos mesmos presidentes e se eram habilitados
apresentavam-se ao concurso, na fórma I rescripta pelo decreto n. 4668
de 5 de janeiro de 1881.

Incumbia-lhes:
ter sob sua guarda e responsabilida le todos os autos e papeis, que

lhes tocavam por distril uição ou ql1e, em razão do seu officio, lhes eram
entregues pelas partes;

pas ar no livro de distribuição recibo dos autos;
dar á. parte recibo dos papeis por eUas apresentados, extrahido de

um livro de talão numerado e rubricado pelo presidente; .
conservar seus cartorios devidament arrumados e com asseio,

dividindo os autos e papeis em classes, e por ordem chronologica;
remetter ao archivo do tribunal, cobrando recibo do secretario, todos

os autos e livros findos, quando já tiverem decorrido 30 éUIDOS, contados,
qcanto aos livros, da data do ultimo termo ou assento, e quanto aos
autos, da ultima sentença ou despacho;

remetter ex-olflcio ao procurador da corôa :
certidão das sentenças de condemnação d03 réos, logo que estas

passassem em julgado, ou quando se negasse a revista:
as cartas de sentença em favor da fazenda nacional e, independen

temente de despacho, quaesquer outras certidões que o procurador da
corôa exigisse;

lavrar ex-oificio alvará. ~e soltura em favor dos réos presos) log:o que
as sentenças passassem em Julgado.

passar com promptidão mediante despacho do presidente todas as
certidões no prazo de 24 horas, e a mais tardar cinc dias, se
fossem extensas ou d pendessem de buscas;

fazer á sua cu ta as diligencias que se mandavam renovar p r culpa
ou erro eu, sem em] argo das outras penas em que houvessem incor
rido e dar ás 1artes recibo das custas.

Nas suas faltas era substituido pelo scrivão companheiro e podiam
ter escreventes juramentados.

Em cada Relaçã ha.via um contad r e distribuidor a quem, nos
termos do decreto de 21 de outubro de 1833, competia a contagem de
todos os autos que n na se proce assem, e a distribuição e contagem
dos que fossem processados nos juizos criminaes de primeira instancia,
no juizo mWli ipal, na segunda vara do civel e no juizo de orphãos, de-
reta de 2 de abril de 1835.

Os Tribunaes do Comm reio foram in tituidos pelo Titulo unica
capitulo 10 - do Codigo Comm rcial (lei n. 556 de 25 de junho de 1850)
na capital do imperio e nas capitaes das provincias da Bahia e Pernam
buco. Tinha cada um por di tricto o da respectiva provin ia.

O tribunal do commercio da côrte compunha-se de um presidente
lettrado, seis deputado commerciantes, s rvindo um de secretario, e
tres supplentes, tambem ommercianLes; tinha por adjunto um fiscal,
que era um desembargador com exercicio effectivo na relação do
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Rio de Janeiro' as trlbunaes das provincias tinham um presidente
lettrado, quatro deputados commerciantes, servindo um de secretario,
dous supplentes tambem commerciantes, e por adiunLo um fiscal,
desernJ)argador com exercicio effectivo na Relação da respectiva pro
vincia.

Os presidentes e os fiscaes eram nomeados pelo imperador e podiam
ser removidos sempre que o bem do serviço o xigia; os deputados e
supplentes eram eleitos por eleitores comm r iante ,serviam por quatro
annos, renovando-se aquelles por metade de dois em dois annos.

Nos casos de vaga de deputado ou supplent , pr cedia-se á nova
eleição, mas o novo eleito ia servir sómente pelo tempo que faltava ao
substituido.

Nenhum commerciante podia eximir-se do serviç de deputado, ou
supplente, salvo nos casos de idade avançada, ou molestia grave ou con
tinuada; os que sem justa causa não acceitavam a nomea ão nunca
mais podiam ter voto activo nem passivo nas eleições commerciaes.

Não podiam servir conjuntamente no mesmo tribunal o parentes
dentro do segundo grau de affinidade, emquanto durass o cunhadio, ou
do quarto de consanguineidade, nem dois deputad que tiv sem socie
dade entre si; para ser deputado ou suppl nte eram precisos trinta
anrros completos de idad , e p lo menos, cinco da profissã habitual do
commercio.

Competia a esses trlbunaes nos termos dos decretos n . 737 e 738 de
25 de novembro de 1850:

declarar a abertura da fallencia, art. 806 do Cad. Comm., a requeri~

menta de algum ou alguns dos credores, ou ex-offlcio, art. 807 ;
ordenar a apposição de sellos em todos os bens, livros e papeis do

fallido;
designar um dos deputados commerciantes para servir de juiz com

missaria ou de instrucção do processo de quebra, e um dos officiaes da
secretarIa para servir de escrivão no mesmo processo;

n mear dentre os credores um ou mais que servissem de curadores
fiscaes provisorias ;

decidir, á vista do processo feito pelo juiz commissario e d seu rela
taria circumstanciado, sobre a qualificação da quebra, pronuncian lo,
como n caso cabia, o fallido e seus compllces se os havia;

remetter o traslado desse proc sso ao jujz criminal competente,
para ser m julgados pelo jury, sem que aos pronunciados f, sse per
mittido recurso algum da pronuncia;

decidir os embargos opposto á hom logaçiio da concord ta;
destituir os administradores d massa fallida, a re Iuerimento dos

credores e até mesmo ex-o.tJicio;
julgar definitivamente as contestar.ões sobre a validade de algum

credito, ou sobre sun classifica. ão; •
ordenar que os portadores de creditas fossem provisoriamente

contemplndos como credores simples ou ~hirographarIos;
conc der, negar, ou revognr n moratorla;

. de~idir os recursos de aggravos interpostos das deci ões do juiz com
rnlssarlO ;

conceder rehabilitação aos fallidos; .
. a. matricula. d~s commerciantes, corretores, agentes de lei15e , t1'a

plchel~os e ad1nll1lst.radores .de armazens de dep sito, a expedição d
seus tItulas e a rubrIca. dos livros que eram obrigados a ter'

nomear e juramentar int rpretes do commerci ; ,
consultnr ao gov rno sobre o lllU11ero de corretores que deviam

haver em cada illlla das praças do seu districto;
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fIXar e alterar o vá.Iür das fianças dos corretores, organizar a ta
bella das emolumentos dos' mesmos e dos interpretes;

superintendeI" os corretores impõr-lhes multas, suspendeI-os e
demittil-os;

ordenar a exhlbição judicial dos livros dos commerciantes, cor
retores e agentes de leilões;

inspeccionar os trapicliles alfandegados e seus livros, e impõr multa
aos respectivos administradores, nos termos dos arts. 89 e 90 do Codioo
Commercial;

nomear administradores das heranças das pessoas que falleciaIlil
sem testamento e sem herdeiros presentes, ainda que não fossem com
merciantes uma vez que tivessem credores commerciantes;

destituir os liquidantes de sociedades mercantis dissolvidas;
ordenar o registro das embarcações brazileiras destinadas a 1'1a

vegação do alto mar, com excepção das que se empregavam exclusiva-
mente na pescaria das costas, e im})ôr as multas em que incorressem
os proprietarios armadores;

tomar conhecimento dos recursos que'os capitães de navios in
terpuzessem das muItas impostas;

J?-omear arbitras para regulamentação e repf1I'tfção, ou rateio das
avarIaS gros as;

propôr a modificação ou derogação de algum artigo do Codigo Com
mercial e as providencias convenientes a bem do commercio-, agricul
tura, industria e navegação mercantil;

inspeccionar as fabricas existentes nos seus respectivos districtos,
informando do seu estado ao governo;
. organizar uma estatistica annual de todos os processos commer

c18es, que se intentavam no seu districto;
regular o servico das suas secretarias.

. O presidentes dos tribunaes eram substituidos nas suas faltas e
ImpecUmentos })or vice-presidentes nomeados pelo governo, e tinham as
seguintes attribuições ;

presidir os collegios eleitoraes, as sessões dos tribunaes e dirigir os
seus trabalhos;

. pôr o cumpra-se nos decretos, avisos e mais papeis em que se
eXlglél. essa formalidade;

. assignar a correspondencia official, os diplomas e ordens que os
tribunaes expecUam, os despachos proferidos sobre petições de par
tes, e mandar passar as certidões requeridos;

distribuir pelos deputad03 a rubrica dos livros do commerciantes,
corretores, agentes de leilões, trapicheiros e administradores de arma
zens de deposito;

tomar o juramento aos corretores, interpretes, agentes de leilões e
pr prietarios armad res de navios;

fiscalisar o cumprimento d codigo,leis e regulamentos commercia
promovendo as providencias necessarias para cohU)ir os abusos;

superintender os empregad s da secretaria;
autorisar o pagamento da folha dos venciment s dos empregados'
formar annl1alnnente o relatorio dos negocias que corriam perante

os mesmos tl:.·ibunae \S •
Os depuLados in tervinham com o seu voto em todos s negoci s

que .m sua presença e tratavam, ruJ)ricavam os livro do com
mercl~ntes e agentes ommerciaes, e serviam de juizes commissarios,
ou de lllstrucç:iio dos processos das quebras. .

t
. Os 11SCfles- eram 01Llvido verbalmente ou por escripto sempre que os

ribunaes tirlham de exercer alguma das suas attribuições, nos ;pro
cessos de qUE lbru) e em todos os casos em que o julgavam conveniente.
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o decreto n. 1597 de 1 de maio de 1855; creando um tribunal do
commercio no Maranhão, e juizes especiaes do commercio na ca
pital do imperio e nas provincias da Bahia, Pernambuco e Mara
nhão em execução da lei n. 799 de 16 de setembro de 1854, deu a esses
juizeS, além da jurisdicção voluntaria que exerciam, nos termos los
arts. 21 e 22 do regulamento n. 737 de 25 de novembro de 1850, as
attribuições que competiam aos presidentes do tribunal do commercio
e aos mesmos tribunaes para o julgamento das causas de fallencia,
menos quanto á concessão ou denegação de moratorias, quanto á reha
bilitação dos fallidos e ~ ta.bella da ~ .mmissão que deviam per~eber os
curadores fiscaes, deposltarlOs e admmlstmclores das massas fallidas.

Em conformidade do disp)sto na lei n. 799 de 16 de setembro de
1854 esses tribunaes passaram a f'uncclonar com tribunal de 2a instancia
com alçada de 5:000 e tinham: o da Côrte seis deputados e tres desem
bargadores adjuntos, e os da Bahia, Pernambuco e Maranhão quatro de
putados e dous adjuntos, desembargadores tirados das repectivas Re
lações pelo governo.

Julgavam as appellações interpostas das sentenças proferidas pelos
juizes de direito especiaes e demais juizes do commercio, e o districto de
sua jurisdicção era o mesmo das Relações.

As causas eram julgadas por dous desembargadores, e dous depu
tados, comprehendendo-se o fiscal entre os desembargadores que podiam
ser juizes.

O presidente decidia os aggravos de petição e instrurnento, julgava
as suspeições e tinha o 8e110 do tribunal.

O processo das quebras deixou de ser dividido em duas partes,
Foram supprimidos os juizes commissarios, podendo, todavia, ser
commettidas aos juizes municipaes as diligencias necessarias, com
excepção do julgamento definitivo, ou interlocutorio.

As f'uncções, que no processo de qLlebra competiam ao desembar
gador fiscal, passaram a ser exercidas pelo promotor publico, que podia
intervir, requerer e promover, peran te o juiz commercial, todos os actos
do processo depois da abertura até a IualiticaÇâo da quebra e pro
nuncia do fallido.

Nas causas commerciaes a} el~as eram admittidos aggravos de
petição e de instrumento, que só tinham logar:

nos casos marcados no regulamento n. 737 de 25 de novembro de
1850, arts. 441 e 669 ;

das decisões proferidas no processo de quebras, que não fossem
expressamente casos de appellação .

nos casos de incompetencia de juiz, ou prizão por elle decretada'
no caso do art. 66 do citado l'egulamento n. 1597 de 1855,
Pal'a os presidentes des es tribunaes eram a.dmi8,siveis, os aggl'avos

de petição dos despachos dos juizes de direito especiaes e demais juizes
commerciaes, até cinco Jeguas, e o de instrumento até 20 legoas: e fóra
dessa distllncia das capitaes em que havia. tribunae:3 do commercio os
aggravos eram interpostos para os juizes de direlito daf3 respectivas
comarcas, sendo de petição até cinco leguas, e dr, instf1Llmento além
dessa di tancia.

_ Aquelles, porém, que .versavam. sobre incompHtencia do juizo por
nao 13 r a cau a. commel'clal, el'am 1l1terpJsto par a os presidentes dos
tribunaes qualquer que fo.:> e a distancia e a jurisdi.cÇão, , ~ quaes tam
bem conheciam das suspeições postas aos juize:3 e pecJiaes do com
mercio aos deputados e escl'ivães dos mesmos tribunaes.

. Das su peições postas aos desembargadores adjuntos conhecia o
trIbunal, e as que se punham aos presidentes eram d.ecididas pela
Relação do districto.
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Quando a quantia principal pedida na acção ~xcedia a 5:000$000,
tinha lagar a revista. .

As causas de revista eram julgadas por seis juizes, sendo tres depu
tados e tres desembargadorés .

Os secretarias eram nomeados na capital do imperio pelo go
'; erno, e nas provincias pelos presidentes dentre os deputados com
merciaes.

Competia-lhes :
Propôr os negocias e requerimentos que o presidente designava,

lembrando as resoluções ou ordens do tribunal que se oppuzessem, ou
fossem a bem elo negocio, ele que se tratava, e fazendo apontamentos
exactos ela substancia da discussão, da decisão que se tomasse, para
tudo ser mencionado na acta;

apresentar á assignatura do tribunal as consultas, e á do presidente
os papeis de sua competencia, devendo préviamente subscrever os diplo

.mas e ordens;
assignar a correspondencia official do tribunal, com excepção das

que pertenciam ao presidente;
escrever, por sua proprla letra, no alto das petições de partes, os

despachos elo tribunal ou do presidente.;
mandar passar) com lespacho do presidente, subscrever e assignar

as certidões qU.e se pediam, não se offerecendo inconveniente;
escrever, por sua letra, a distribuição dos livros dos commerciantes

e auxiliares do commercio, dos livros do tribunal, e subscrever e a8si
gnar os tet'mos de abertura e encerramento dos mesmos livros ;

regular serviço da secretaria, fiscalisar as suas despezas e as de
expediente e authenticar as contas para o seu pagamento;

providenciar para que o archivo se conservasse em boa ordem.
Na seceetarIa elo tribunal da capital do imperio havia um orucial

maior, que devia ser bacharel formado em direito, dous officiaes escri
pturarIos, dous fi tres amanuenses um porteIro e um ajudante elo mesmo
servindo um dos officlaes ou amanuense de archivista, outro de inter
prete, e de continuo o ajudante elo porteiro.

As outras secretarias tinham o mesmo numero de empregados,
menos um. official, escripturarIo ou um amanuens .

Todos os empregados percebiam, a titulo de ordenado, uma gr'a
tincação paga pela caixa dos emolument s que o governo arbitrava
sobre consulta dos respectivos tribunaes: o offictal maior, porém,
vencia, a titulo de gratificação, metade do ordenado que percebiam os
secretarIas das Relações, entrando os emolumentos para a caixa
respectiva .

Para o expediente havia os seguintes livros:
das eleições commerciaes;
das actas das sessões do tribunal;
dos ass ntos do tribunal;
do rugistro das consllltas ;
elo registro ela correspondencia officIal ;
da distribuição das rubricas dos livros;
das fianças, termos e multas'
das Iuebras;
da matricula dos empregados do tribunal;
do ponto dos empregados;
dos emolumentos;
da receita e despeza.
Além desses l'unccionarios havia: 2 escrivães de appellações e

aggravos, 2 continuos e 2 officiues de justiça.. Os continuas ven-



- 56-

ciam 480$ de ordenado e os ofílciaes de justiça. 240$ e eram nom adas
pelos presidentes, e os escrivães nomeados em conformidade da lei.

Os contadot'es e distribuidores do get'al eram tambem dos tribunaes
e juizos do commercio.

'H 'Jü'i.:es de dil'eito -o Codigo do Processo, extinguindo, no art. 80 ,

as ouvidorias de comarca, juizes de fóra e ordinarios, estatuiu que os
juizes de direito seriam nomeados pelo imperador dentre os bachareis
formados em direito, maiores de 22 annos, e que tivessem, pelo menos,
um., anno de pratica do f6ro, tendo prefer ncia os que houvessem
servÍ'(!l.o de juizes municipaes e promotores; mas esta disposição foi alte
rad~ pelo art. 24 da lei n. 261 de 3 de dezembro de 1841, em virtude do
qqal só podiam ser nomeados juizes de direito aquelles ba~hareis for
mados que tivessem servido com distincção os cargos de juizes muni
"GiWies, ou de orphãos e de promotores publicas ao menos por um qua
triennio completo; o lagar de substituto, pelo mesmo prazo, habilitava
ao cargo, lei de 20 de setembro de 1871.

Pelo decreto n. 687 de 26 de julho de 1850 era necessario que esse
serviço tivesse realmente consistido no exercicio daquelles cargos, una
substituição dos juizes de direito, e não no desempenho de outros em
pregos ou commissões ; que o tempo de interrupção por licença ou mo
lestiô. não excedesse de seis mezes, e que tivesse diploma, expedido pela
secretaria de justiça, de habilitação ao cargo de juiz de direito, em vista
dos d0cumentos pelos interessados apresentados, não podendo ser
despachado antes de matriculados.

A primeira nomeação só podia ser para comarca de primeira en
trancia, mas, desde que tivessem quatro annos de serviço e[fectivo,
podiam ser removidos para comarca de segLU1da entrancia e desta para
a de terceira, tendo tres annos de effectivo serviço naquellas, decreto
n. '687 de 1850 .

. "....~s juizes de direito, em cont'ormidade do decreto n. 559 de 28 de junho
e 6g7 de julho de 1850, só p diam ser removidos de umas para outras
comarcas da mesma entrancia, ou de comarca de ent[ ancia superior
para inferior, a requerimento seu, e sem eUe sómente nos seguintes
(',asas:

se apparecia rebellião, guerra civil ou estrangeira, ou mesmo se·
diGã'0 '([lU insurreição dentro da provincia;

,se apparecia conspiração dentro da comarca;
'.. ·e se d''Pl'esidente da provincia representava sobre a necessidade de
sua remoção; neste caso, porém, era necessario que o presidehte expli
casse as razões de ordem publica que aconselhavam a remoção, que
fossem ouvidos o juiz e o conselho de stado. .

Quando mudados de urna para outras comarcas, perce] iam ajuda
de custo nunca menor de 400 ,nem maior de 2:000$ e deviam entrar
em exercicio dos novos lagares dentro de tres mezes, se a distancia
a percorrer era de 50 legoas ou menos por terra, dentro de quatro
mezes sendo de 50 até 100, e se a distancia passava de 100 legoas o prazo
era augmentado com um mez, com dous até 300, e assim por diante,
art. 16 do decreto n. 687 de 1850.

Sendo a viagem por mar e entre portos em que tocavam oE? paqueLes
de vapor, o prazo era de tres mezes pura os que ficam entre S. Pedro e
Rio de Janeiro, e entre este e o Cabo de S. Roque ou entre este cab e c
Pará.; de quatro mezes para os portos que ficam entre o Rio d Janeiro e
o Pará, transpondo na viagem o Cabo de S. Roque, e pl;ra os que ficam ao
.sul e ao norte do Rio de Janeiro; de sorte que fosse necessario transp61-o
pá Viagem'; aft. 17." .
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Se para chegar aos portos em que tocavam os paquetes fosse mist r
alguma viagem de mar, excedente de 50 leguas, augmentar-se-hia um
mez ao prazo, addicionando-se outro mez, se para chegar á comarca
outra viagem semelhante se fizesse necessaria; se as viagens addicio
naes fossem de terra, accrescentavam-se (:s prazos marcados para as
viagens dessa natureza.

O prazo era de tres mezes, sendo a viao'em por mar sem transpõr
nenhum dos portos em que tocassem os paqueles de vapor; e se a essa
viagem tivesse de addicionar-se alguma outra por terra, accrescenta
vam-se os prazos marcados no art. 16 com o abatimento de dous mezes.

Esses prazos eram contados do conhecimento official, isto ê, desde o
dia em que o juiz recebia a communicação de ter sido removido, p r
intermedio do juiz municipal, que deveria certifical' ao presidente o dia
em que a tinha feito . e o juiz de direito, dentro d um mez, declararia
se acceitava ou não o lagar; se acceitava, percebia logo a ajuda de custo
e sem interrupção o ordenado do novo lagar.

Se, porém, não entrava em exercicio durante o prazo marcado) ou
sua prorogação, era obrigado a restituir o ordenado e a ajuda de
custo que tivesse recebido, e passava a ser considerado avulso, e
sua comarca reputava-se vaga, e ainda quando novamente nomeado
nem por isso adquiria direito a ajuda de custo, ordenado e antigui
dade que deixára de vencer ; decreto citado.

Os prazos para os nomeados entrarem em exercicio foi r gulado pelo
decreto n. 4302 de 23 de dezembro de 1868, sendo de llm mez para a
côrte, dous para a provincia do Rio de Janeiro, quatro para a de S.
Paulo e E pirito Santo, cinco para todas as outras} com xcepção de
Matto Grosso, Goyaz} Piauhy e Amazonas} para as quaes era de sete
mezes.

Por antiguidade s6 se entendia o tempo de effectivo exercicio nos
lagares, ~eduzidas quaes quer interrupções' mas, nos termos do decreto
n. 557 de 20 de junho de 1850} era-lhes contado o tempo de licença, que
não cXCE':dia de seis mezes dentro d periodo de tres annos, o tempo apra
zad ao juiz removid de se transp rtar a outro lagar e o de suspensão
por crime de responsabilidade, de que fossem absolvidos.

O Codigo do Processo noart. 46 deu-lhes competencia para:
correr os termos de sua jurisdicção e presidir os conselhos de ju

rados, demorando-se o temp necessario ao julgamento das causas civeis
que se achassem pl'eparadas ;

presidir á revisão e ao sorteio do mesmos jurad ,quêr para o jury
~e accusação, qué!' para o de sentença' I residir ao jury} instruir os
Jurados, dundo-lhe explicações sobre proce so e uas obrigações e
regular a policia das sessões, o debate das partes} dos advogados e
testemunhas;

lembrar ao conselho todos os meios llecessarios para o descobri
mento da verdade;

applicar a lei ao facto} conceder fiança aos réos pronunciados pe
rante o jury, áquelles a quem os juizes de paz a tivessem injustamente
denegado, e pevogar aquellas que os mesmos jLÚZes tivessem indevida
mente concedido'. ,
d

Il1speccionar os juizes de paz e municipaes, instruindo-os nos seus
eve.res, quando careces em;

J.~.llgUl' o recurso interposto da decisão do juiz de paz, que obrigava
?u nua o denunciado á prizão, [ue concedia ou denegava a fiança} que
Julg~va perdida a quantia afiançada pelo réo ;

l11terpôr recurso das entenças proferidas pelo jury} nos casos elo
art. 301 do mesmo cocUgo.
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Além dessas attribuições) a lei n. 261 de 3 de dezernbro de 184'1 e
Reg. n. 120 de 31 de janeiro de 1842 deu-lhes mais as seguintes:

No crime:
formar culpa aos empl'egados publicas, não privilegiados, nos

crimes de responsabilidade;
julgar as SLlSp i Oes postas aos juizes municipaes e delegados; e

definitivamente, nos t rmos do decreto n. 562 de 2 de julho de 1850,
os crime de moéda falsa, roubo e 110111i idio commettidos nas fron
teiras, a resistencia comprehendida na primeira parte do art. 116 do
Codig Criminal, a til'ada de presos e o crime de bancarota ;

correr os termos da comarca o numero de vezes que marcasse o re
gulamento e fazer correição, posteriormen te regulada pelo decreto n. 834
de 2 de outubro de 1851 .

julgar definitivamente os crimes de responsabilidade dos empre
gados não privilegiados;

appellar ex-oflicio das decisões do jury, nos casos do art. 79 da lei de
3 de dezembro de 1841 § 10 e 20 ; 200 § 11, 445, 449, e 454 do regulamento
n. 120 de 31 de janeil'o de 1842 ;

examinar, quando fizessem as correições, todos os processos instau
rados pelos delegados, subdelegados e juizes municipaes, e todos
a Iuelles que tivessem sido sent nciados pelas mesmas autoridades, pro
cedendo contra eUas nos casos de prev8l'icação, peita ou suborno, e os
livro dos tabelliães e escrivães .

onhecel' da escu a dos jurados e multaI-os, nos termos do art. 103
da lei de 3 de dezembro de 1841 .

decidir todas as questões incidentes, que fossem de dil'eito, e de que
dependessem fi deliberações tinaes do jmy'

lazer adverlencia, impor penas disciplinares de prizão por cinco
dias e suspensão do emprego, e fi rmar culpa aos officiaes e subalternos
das autoridade judiciarias por crime de respon abilidade' -

proceder ou mandar proceder ex-ojftcio, quando lhe fosse presente
de qualquer maneil'a algum process crime em que tivesse lagar a
accu ação por parte da justiça, a todas a diligen ias necessaria, ou
para anar qualquer nullidade ou para mais amplo conhecimento da
verdade e circwnstaneia que pudessem influir no julgamenlo embol'a
já esth esse o proc SSO em condiçõe ele ser submettido á apreciação do
jury' .

conceder fiança nos rimes de resp nsabilidade ao emI regados
não privilegiado bem c m áqueLles réos a que os juizes inferi res
e autoridade. p licia tive sem negado e rev gar as por este in
devidamente c ncediclas, houvesse ou não recurso interposto pIos réos.

No ci el em conformidade do decret 11. 143 ele 15 de març de 1842,
exercitavam toda a jUl'isdicçã d provedol'es de omar a a I'espeito da
reyisiio da contas dos tutores cUl'adore te tam nteiro adminis
trador judiciaes, depositaria publico e the ureiro de orpl1ão e au
sentes procedendo 'ivilmente 11 S tel'mo.3 do I'd. L. 1° Til. 62 e mais
legi lação em vi0-01' ;

nheciam do aggravo
do d pacb ou. enten a
municipa e de orphão lo
da Relação;

exer iam a jW'i dicção privativa e impl'or ga eL d juizo dos feitos
da fazenda naquella prm incia em que não havia juiz do feit s espe
ia! 1 i n. 242 d 29 d n vembro de 1841 .

julgayam a appellações int~rpo ta d entença dos juiz de paz,
proferida. nas ac õe de locação de serviço, d que trata o al'l. 15 da
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lei n. 108 de 11 de outubro de 1837, e as suspeições dos mesmos juizes,
na conformidade do decreto n. 26 de 15 ele janeiro de 1832 ;

deferiam juramento aos juizes municipa s e de orphãos quando as
camaras municipaes não poeliam reunir-se em tempo 0r portuno, na
forma dos avisos n. 162 de 20 de dezembro de 1848 e 87 de 11 de abril de
1849 ;

davam attestado de frequencia aos mesmos juizes, na hypothese do
aviso n. 232 de 21 de agosto de 1 55.

A's attribuições, que lhes foram conferidas pelo Codigo do Processo,
pela lei ele 3 de dezembl'O de 1841 e regulamen to n. 120 de 31 de janeiro
de 1842, ajuntou a lei n. 2033 de 1871 mais as seguintes:

conceder ordem de habeas-corpus aos illegalment prezas, ainda
mesmo por deteJ'minação do chefe de policia ou de qualquer outra auto
ridade administrativa, sem exclusão dos detidos a titulo de recruta
mento, não estando alistados como praças no exercito;

exercer o cargo de auditores de guerra, salvo onde os houvesse
especial ;

multar os promotores e adjuntos, quando fossem omissos em apre
sentar as queixas ou denuncias nos seguintes termos: de 30 dias, no
caso de f1agrf1l1te delicto, se o réo obtinha fiança; no de cinco, se o réo
se achava prezo; no de cinco dias, tambem, f6ra de flagrante delicto, não
estando o réo prezo nem afiançado;
. pronunciar e julgar os crimes de que tI'ata a lei n. 562 de 2 de
Julho de 1850 e arttgo 10 do decreto n. 1090 de 10 de setembro de 1860 ;

conhecer, por via de appellação, das s ntenças dos juizes ele paz e
municipaes ;

fazer as correições nos termos da comarca na mesma occasião em
que fosse presidir o jury ;

inspeccionar os juizes de paz, municipaes e substitutos, instruindo-os
nos seus deveres, Iuando precisassem;

julgai' em primeiro. instancia as causas de liberdade, ainda que o
valor fosse inferior a 500 000'

. mandar procedei' ti alter~ção que julgassem conveniente para regu
larJdade da partUha;

nomear u promotor interino;
propor o adjunto do I romotor nas respectivas comarcas;

.re olver, onde não h uvesse jU'iz especial, obre a rehabilitação dos
falMos, conceder ou denegar moratoria, nom ar administrador e fiscaes
d~ heranças; destituir os liquidantes das sociedades mercantis dissol
VIdas n s casos d art. 340 do Codigo Commercial ; obrigar os trapicheiros
eadministradores de armazens a assignar termo de fi 1 deposttari nas
comarcas de fÓI'a das sédes das juntas e inspectorias commer iaes;
. j.uramentar e dar posse aos empregados judiciarias DOS termos e

dlstrlCtos de sua comarca'
conceder ou denegar Íicença para casamento de menores, qual Iuer

qUe fosse o valor dos bens'
executar as sentenças cr-imes, mesmo as das '\ aras privativas nas

comarcas esp ciaes .
confirmar ou r~vogar as pronuncias, em recurso, nos crimes com

U1uOS, nos termos do art. 60;
t muIta!', depois ele Ol1viJ-o, ao juiz mnnicipal que se ausentava do
ermo sem licença .

julgar o crime 'de contrabando f6ra de flagrante delicto, decidir as
SUsp.eições postas aos ,juizes inferiores, e conceder fiança;

Julgar as causas commel'ciaes sobre quantia excedente a 500 e
e~ecuta!' as sentenças civeis nos termos onde não houvesse juiz muni
clpal;
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julgar em primeira instancia todas as causas civeis nas respectivas
comarcas, incluindo-se nessa competencia o julgamento ele partilhas,
contas de tutores, e qualquer outra decisão definitiva' que puzesse termo
á' causa em primeira instancia, e preparar as mesmas causas nas
comarcas especiaes ;

decidir os aggravos interpostos dos juizes inferiores, as suspeições
postas aos juizes de direito e ao presidente do tribunal do jury da
comarca vizinha, segundo a ordem designada pelo presidente da pra
vincia_

Havia tambem varas privati"as: do ctvel, do commercio, dos
orphãos, da provedoria e dos feitos da fazenda, auditores de guerra e

'marinha, sendo:
Na côrte: tres varas do civel, decretos de 15 de janeiro, 22 de jWlho

de 1833, e n. 37 de 2 ele dezembro de 1839; duas do comme'rcio, Tft.
unico do Cad. C mm., decretos ns. 1597 de 1855 e llHO de 28 de março de
1857; uma dos feitos da fazenda, decreto n. 242 de 29 de noveItlbro de
1844; duas dos orphãos, decreto n. 97 de 30 de outubro de 1835 e lei
n. 2033 de 20 de setembro de 1871 ; a de provedoria de capellas e residuos,
extincta pela lei de 3 de novembro de 1830 e restabelecida pela de
n. 2033 citada, e as auditorias de marinha, decreto de 13 de Ii verribro
de 1809, e de guerra decret de 21 de março de 1821, sendo uma das
varas civeis extincta pelo decreto n. 258 de 2 de dezembro de 1842, e
restabelecida pelo de 11. 4825 de 22 de novembro de 1871.

Na capüal da Bahia; duas do civel, decretos de 16 de setembro de
1833 e 4825 de novembro de 1871 ; duas dos orphãos, decreto n. 164 de 10
de maio le 1842, sendo uma vara supprimida pelo de n. 229 de 21 de
maio de 1843, uma dos feitos da fazenda, uma de provedor de capellas e
re iduos, decreto n. 4825 citado e uma do commercio, decreto n. 1597 de
10 de maio de 1855_

Na capital de Pernambuco: - duas varas civeis, sendo uma: suppri
mida I elo decreto n. 248 de 22 de novembro de 1842 e depois restabelec!da
pelo de n. 4825 de 1871, uma dos feitos da fazenda, uma commerclal,
lei n. 799 de 16 de setembro de 1854 e decreto n. 4825 de 1871, un1a da
provedoria; uma d~ orphãos, decreto citado de 1871-

Em S. Luiz do Maranhão: duas do civel, decret citado n. 4 25 de
1871, uma do commercio, lei n. 799 de 1854, uma da provedoria e uma
de orp11ãos.

Pelo decreto n. 5458de7 de novembro de 1873 cada uma das c marcas
de Belém, I,Ot-taleza, Nictheroy, . Paulo, QUI' Preto, Porto Alegre,
mantido o auditor de guerra, Cuyabá e 'Goyaz, ficou com dous juizes
de direito do civel, dos quaes um exercia a vara dos feitos do. fazenda e
a commercial e o outr a de orphãos e a pr vedaria de capellas e
residuos, sendo pel decreto n. 6558 de 2 de maio de 1877, Cl'eado na
cidade de Belém mais um juiz especialnlente para os feitos da f'azenda.. ,

Em virtude, porém, do disposto no art. 30 paragrapho unico da leI ,
n. 2792 de 20 de outubro de 1877, foram extinctas uma vara civel da
côrte, uma da capital da Bahia, uma da cidade do Recife, uma da. de
QUI' Preto, uma da de Goyaz, e uma civel e outra de orphãos da capItal
do Maranhã .

Nessas varas competia-lhes: como juiz s do. cível, em conformidade
d art. 13 das Disposições Provisorias, e da lei n. 2033 de 20 de setembro
ele 1871 :

conhecer e julgar definitivamente todas as (::ausas cíveis, orelinarias
ou s~marias que se moviam na comarca, incluindo o julgamento do
pa~tilJ:.tas ~ qualquer decisão definitiva que pmesse termo á causa e111
prImeIra Instancia ;
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como juizes do commercio, nos termos do Cod. Comm. dos decretos
ns. 737 de 1850 e 1597 de 1 de maio de 1855, as questões de ajuste, sala
rios, despedida dos individuas da tripolação, guarda-livros feitores,
caixeiros; direitos e obrigações, responsabilidade dos agentes amdliares
do commercio, os actos de commercio praticados por estrangeiros no
Brazil; as questões entre particulares sobre titulos da divida publica e
outros quaesquer papeis de credito do governo;

as qLlestões de companhias e sociedades, qualquer que fosse a sua
natureza e objecto;

as questões que derivavam de contractos de locação, comprehen
didos na disposição do titulo 10 parte ia do Cod. Comm., com ex
cepção sómente das que eram relativas á locação de predios rusticos e
urbanos;

~ as questões relativas a letras de cambio e da terra, notas promis-
sorias e creditos mercantis, seguros, riscos e fretamentos, e a c[uaesquer
contractos relativos ao commercio maritimo;

destituir os liquidantes das sociedades mercantís, dissolvidas nos
casos do art. 347 do Cad. Comm., decreto n. 2662 de 9 de outubro
de 1875;

presidir a nomeação do novo caixa ou gerente das sociedudes com
merciaes no caso elo art. 309 do mesmo Codigo ;

nomear os administradores e fiscaes quando algum negociante, que
não tinha socio ou mesmo que não ra negociante, lailecia sem testa
mento, nem herdeiros I resentes e tinha credores commer iantes ;

processar e julgar a justificação que o capitão de navio devia fazer
para tomar dinheiro a risco e vender mercadorias da carga;

nomear depositario para receber os generos e pagar os fretes devi
dos, quando ausente o consignatario ou se não apresentava o portador
do conhecimento á ordem;

providenciar, no caso de naufragio, sobre a salvação da gente,
navio e carga, e proceder ao inventario, guarda, ou venda dos objectos
salva.dos, no caso de faltar o capitão ou não apparecer o dono, con
signatario, ou alguem por eiles;

autorisar ades arga do navio arribado;
abrir, ellcerrar, numerar e rubricar os livros de apontamentos e

protestos de letras;
proceder aos exames, diligencias, arbitramentos e vistorias, no caso

de avarias grossas, e dar providencias sobre os cm itos avariados;
obrigar os trapicheiros e ndministradores de armazens a a signar

~ermo de fiel dep sitario nas omarcos fóra dus séd -s jas juntas
I11S1) cLorias cOl11mercio.es (decreto n. 2662, de 9 d outubro de 1875) ;

convocar e ouvir O" credores sobre o. moro.toria;
as quesLões sobre c mpra e venda mercantil, escambo ou troco.

mercantil, deposito c penhor mercantil, novação e compensação mer-
cantil' ,

as questões sobre arribadas forçadas, damnos p r a] alroo.ção,
abandono de o] jecto segurado;

decretar a failencia, qualificar a quebra, decreto n. 1597 de 1855;
resolver sobre a concordata e contracto de união;

conceder ou denegar moratoria e resolver sobre a rehabilitação
do fallielo, decreto n. 2662 de 1875 e 6384 de 1876;

finalmente, todas as causas que derivavam etc direitos e obri
gações sujeiLas ás disposições elo Codigo Commer ial, comtanto que
uma das partes fosse commerciante, e a cliyida tambem f sse
commerdal.

Como auditores de guerra. ou de marinha funccionar 110S conselhos
de guerra, com jurisdicção cumulativa nas causas cl'iminaes.
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Como juizes dos orphãos, creação dos tempos coloniaes e conti
nuada pelo art. 20 das Disposições Provisorias e art. 117 da lei de 3
de dezembro de 1841 :

conbecer e julgar aclministrativamente os processos de inventa
rios, partilhas, tutelas, curadorias, contas de tutores e curadores ;

conceder cartas de emancipação com supprimento de idade;
dar licença a mulheres menores para venderem bens de raiz,

consentindo os maridos, e tutor aos orphãos;
supprir o consentimento de pai ou tutor para casamento;
conhecer e julgar contenciosamente as causas que nascessem dos

inventarias, partilhas e contas ele tutores' e bem assim as habilita
ções dos herdeiros de ausentes, e as causas dependentes das já men
cionadas;

arrecadar e administrar os bens elos ausente.;: nos termos do Grd.
L. 10 , tits. 88, 90 e 62 § 38 e da lei de 3 ele novembro de 1830.

Como juiz s especiaes da provedoria, tambem obrll da legislação
colonial, extinctos pela lei ele 3 de novembro de 1830, a qual revoo'ou
o seu regimento de 10 de dezembro de 1613, passando as suas funcções
a ser exercidas pelos juizes dos Orl)llãos, mas que I'orão restabelecidos
pela lei n. 2033, de setembro de 1871, conhecer de todas as causas de
capellas e residuos.

Dos feitos da fazenda, creados pela lei n. 242, de 29 de novembro de
1844, processar e julgur em primeira inslancia todas as causas civeis da
Fazenda Nocional, ordinarias ou summarias em que elia fosse inter
essada por qualquer modo, ou em que houvesse de intervir como au
tura, ré, assistente ou oPloente.

Com a promulgação da lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871, alte
rando diversas disposições da legislação judiciaria, nas capitaes,
sédes das Relações, e nas comarcas de um só termo a el1as l"igadas por
tão faci! communicação que no mesmo dia se pudesse ir e voltar, a
jurisclicção de ia instancia passou a ser exclusivament exercida pelos
juizes de direito e a de 2a pelas Relações; e nessas comarcas, conside
radas especiaes, ainda. mesmo os ela varas privativas, tinham elles
.iurisdicção criminal cumnlativi:I, selldo, porém a civil só cLlmulativa
entre os juizes respectivo ; substituiam-se reciprocamente e podiam
ordena.r as prizões e quaesquer diligencias em qualquer parte da
comarca.

Nas especiaes exclusivamente lhes competia:
a. pronuncia dos culpados nos crimes commun ,
o julgamento dos crimes, de que trata o art. 12 § 70 do Codigo do

Processo Criminal e mais processos policiaes ;
a pronuncia e julgamento dos crimes indicados na lei n. 562 de 2

de julho de 1850 e no art. iodo decreto n. 1090 de 1 de setembro
de 1860 ;

o julgamento das infracções do termos de segurança e I em viver,
e, por appeliação, o julgamento das infracções de posturas municipaes ;

o processo e julgamento dos empregados publicas, não privile
giados;

o processo e julgamento dos crimes de contrabando;
a decisão da suspeição posta aos juizes substitutos e juizes de paz,

chefes de policia, delegados e subdelegados;
e em geral quaesqLler outras attrlbuições conferidas pela legisla

ção em vio'or aos juizes de 1u instancia .
o julgamento em 2" instancia das causas civeis de valor até 100"000'
o processo e julgamento em 1" instancia das de valor de mais de

100 000 até 500$000.
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A substituição reciproca dos juizes effectivos era restricta, na vara
substituida, ás sentenças definitivas ou com força de definitivas em feitos
civeis ou crimes a despachos de pronuncias, ú concessão ou denegação
de habeas-corpus, á decisão de suspeições, ao julgamento de appella
ções ou quaesql1er recursos i nterpostos dos juizes inferiores.

Em todos os outros actos de jurisdicção yoluntaria, ou contenciosa,
eram sub tituidos pelos respectivos substitutos.

Nas comarcas especiaes exerciam a jurisdicção criminal em dis
trictos designados na côrte pelo g vem) e nas provincias pelos re pe
cLi"os presidentes. Tinham fàro privilegiado, quér uos crimes communs,
Ql1él' no le responsaJ ilidarle; eram processados nos termos dos
arts. 90, 91 e seguintes do decreto de 2 d maio de 1874 conforme o
accordtio da Relação da côrte n. 46 d 13 de agosto de 1877.

Não podiam IJuseotm'-se da comacca sem licença, e se o faziam,
ficavam sujeitos, além da resp nsabilidade criminal, '1 multa de 50 a
200$, imposta pelo presidente da Helação.

Era-lhes vedado :
annullar processos que lhe [assem presentes para o jury, devendo

apenas mandar proceder ás diligencias necessarias para supprirem
nullidades ;

executar dUigencias policiaes, que deviam ser recommendadas aos
juizes municipaes e aos de paz'

advogar salvo em cau a 11'01 ria, Ord., L. 3° TiL 28 § 20;
servir na guarda nacional, lei n. 602 de 19 de setembro de 1850,

art. 10 § 6° ;
ser juiz commissario de terras publicas, decreto de 10 de junho

de 1873 .
ser pl'Ocurador de causas, Ord., L. 3°, Tit. 28 § 20 ;
ser procurador fiscal da fazenda nacional, decreto n. 736 de 20

de junho de 1850, art. 77 . .
ser vereador, devendo escusar-se sendo eleito, aviso n. 267 de 1 de

junho ele t839 .
. servir com advogado, pai, filho, irmão e cunhado, Ord, L. 1°,

TIL 48 29, sendo, porém, permittido revér os feito em rue funccio
nassem parentes seus em gTáo prohibido .

servir com delegado, irmão ou tio de sua mulher, aviso de 17 de
abril de 1 74, ou casado com prima, ou irmã de sua mulher, aviso de
3 de dezem] r d 1 59 .

servir com empregado do [6ro m gráo pl'ohibido,Ord., L. ia,
Til. 79 15 e élviso n. 266 de 3 de dezembro le 1853' com escrivão
em geral inclusive o de oq hãos, que losse tio e cunbado ou cunhado
s6, Or L citada, aviso n. 49 le 28 de julho de 1843 e n. 159 de 31 de maio
de 1872';

servir com juiz, em geral, que foss irmão, decreto ele 23 de julho
~e.1689, avisos de 27 de agosto de 1794 109 de 26 de abril de 1849, com
JUlZ municipal cunhado, ou irmão, decr tos. cits.;

servir com procurador de causas cflle fosse pai, filbo, irmão ou
cunhado, Ord L. 10 Tit. 48 § 29 e aviso n. 512 de 7 d.e novem] ro de 1861;

e com promotor publico cunhado, devendo este deixar o exercicio
do cargo, aviso n. 266 de 3 de dezembro de 1853. .

Tinham o dever: de enviar ele seis em s is mezes aos presidentes da
provincia uma informação circumstanciada e fundamentada ácerca da
maneira por que os juizes mnnicipaes, de orphãos e prOl atares, que
eram bachareis ii rmados, serviam os seus lagares, art. 38 do reg. de 31
de janeiro de 1842;

de rem tter ao chefe de policia sob pena de 10 á 3 000 de multa
e nos dias 15 de janeiro e de julho de cada anno, uma relação circum-
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stanciada de todos os crimes de responsabilidade, que houvessem jul
gado, reg. cito art. 177; e quinze dias dep is do encerramento do jury
um mappa circumstanciado, de aecôrd com o art. 180 do reg. de 31 de
janeiro de 1842, pena de 30 a 90$000 n0 caso de falta, art. 179.

As comarcas eram divididas em tres classes; de primeira, segunda
e terceira entrancias, e o exercicio do cargo por sete annos em comarca
de primeira entrancia hab~itava o juiz de direiro a ser removido para
qualquer comarca de terceIra, alterado nesta parte o decreto de 1850
pela lei n. 2033 de 1871.

Quando se achavam impossibilitados physica ou moralmente, eram
aposentados a seu pedido, ou por iniciativa do governo com o ordenado
por inteiro, se contavam 30 annos de serviço, e com o ordenado propor
cional, se tinham mais de dez; se, porém, contavam 75 annos de idade e
mais de 40 de serviço, eram aposentados com todos os vencimentos, em
conformidaáe do decreto n. 3309 de 9 de outubro de 1876.

O decreto legislativo n. 560 de 28 de junho de 1850 estabeleceu para
esses juizes o ordenado annual de 1:600$000 e uma gratificação de 800$000,
sem distincção de comarcas, passando elles, pela lei n. 1761 de 20 de junho
de 1870, a perceber os vencimentos de 3:600 000.

Nas solemnidades e actos publicas usavam de beca de seda com
golla de arminho, barrete de velludo c m arminho e facha 1'3 chamalote
branco com franjas da mesma côr, decreto n. 1326 de 10 de fevereü'o
de 1854.

Juizes Municipaes, de Orphãos e Substiú~tos - O art. 50 do
Codigo do Processo Criminal creou em cada termo ou julgado um
lagar de juiz municipal. Para sua nomeação as camaras municipaes
respectivas faziam de tres em tres annos uma lista de tres candidatos,
tirados dentre os seus habitantes formados em direito, ou advogados
habeis, ou quaesquer pessoas bem conceituadas e instruidas, e a
remettiam ao governo na provincia, onde estava a côrte e aos pre
sidentes nas outras, para ser nomeado dentre os candidatos o juiz
municipal do termo ( arts. 33 e 34 do mesmo Cocligo); mas estas
disposições foram reformadas pelo art. 13 da lei n. 261 de 3 de
dezembro de 1841, o qual estabeleceu que elles seriam nomeados pelo
imperador dentre os bachareis formados em direit , que tivessem, pelo
menos, um anno de pratica do fôro, adquirida depois de sua formatura,
contado desde a data em que se tinha apresentado e inscripto na classe
dos advogados dos auditorias de uma cidade ou villa, e comprovado
por attestação do juizo do termo ou comarca.

Serviam por quatro annos, findos s ruaes podiam ser rec nclu
zidos ou nomeados para melhores 1 gares, por outro tanto tempo, mas
durante o quatriennio só deümvam os lagares nos seguintes casos:

Se eram nomeados ,juizes de direito, ou removidos a requerimento
seu; se pediam demissão, ou se eram privados do lagar por sentença.

Não podiam exercer cargos de commissão alheios ú. magistra
tura, e quand os acceitavam entendia-se haverem renunciado o cargo
ou se sujeitado à privação do lagar, aviso n. 145 de 29 de maio de
1849, sendo tão sómente exceptuados os membros das assembléas geral
e pr vinciaes' mas ainda no ultimo coso perdiam antiguidade.

Terminado o quatriennio, se o serviço tinha consistido realmente
no exercicio do cargo, ou na substituição dos juizes de direito, e não
no desempenho de outros empregos ou commis ões, requeriam habi
lita ão ao cargo de juiz de direito, apresentan lo certidão do tempo
de exercicio c lhes era expedido o competente diploma pela . eere
taria da Justiça, não se lhes contando o tempo de interrUl ç&o, por
licença ou molestia, excedenté de seis mezes, durante o quatriennio.
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Se nua havia prévia reconducção, assim que terminavam o qua
triennio deviam passar logo a vara ao respectivo supplente (aviso n. 6t
ele 27 de junho de 1846 ) . mas uma vez reconduzidos, só eram sujeitos ao
pagamento dos direitos, ~e havia melhora de "\ encimentos avis s ns. 150
e 151 de 9 de outubro e de 7 ele dez mbro de 1847 e 129 de 3 de
abril de 1851.

Quando passavam a exercer as funcções de juiz de dil'eito, ou ti
nham algum legitimo impedimento, eram substituidos por um dos s is
supplentes, tambem nomeados p r quatro annos, d'entre os cidadãos
notaveis do lagar pela sua fOl'tuna inteUigencia e boa conducta, se
gundo a ordem em que seus nomes estivessem, nos termos do art. 19
da lei n. 261, de 3 de dezembro de 1841-

A autoridade dos juize municipaes comprehendia um ou mais ter
mos, segundo a sua extensão ou população; e nos gl'andes e populosos
podiam haver o juizes necess rios com jurisdicçã cumulativa.

Nas grandes p voações, onde a administração dos orp11ão podia
occul ar um ou mais mElgistrados, havia juizes de orphãos nom adas
pelo imperadol', pela mesma forma e temp que os municipaes, que
eram substituidos da mesma man ira; nos outros municipios o juiz
municipal accumulava a jurisdicção de juiz dos orphilos.

Podiam residir successivamente em cada um dos termos, segundo
as necessidad s do serviço; mns, quando sahiam de um delles para
outro, deviam passar a vara aos supplentes a quem tocasse; quanrlo
porem, faltayam, estavam ausentes fóra dos municipios ou impedidos,
nquelles exerciam a jurisclicção plena (decreto n. 276, de 24 de março
de 1843).

Pela lei n. 105, de 12 ele moia cl 1810, não ermn consid rados ma
gistrados; mas, segundo [1 doutrina do aviso de 14 de fevereiro de 1855,
podiam passar procuração de s u proprio punho.

Usavam de béca de seda ou lã pmta om golla de velIudo preto,
barr te do mesmo veUudo facha de chamalote u veliudo preto c m
franjas ou borlas brancas (decreto n. 1326, de 10 de feyereiro de 1854).

No desempenho de sllas olJrigaçü s, que por si de, iam cumprir, a
ninguel11 podiam dar cOl11l11issão (aviso n. 99, de 13 d setel11bl' de
1838, senel radicalmente nulla a senten\a que não fosse escripta de seu
punho (acc. da Helação da Côrte, ele 2;: ele novembro ele 1843).

Em cada municipio tinham e ses juizes seis supplentes que p la lei
n. 2033, de 1871, foram reduzidos a trez, os quaes serviam p r um qua
tl'iennio, sub tituinclo-o nos seus impedimentos, s gundo a ordem em
que seus nomes estavam (decreto n. 649, de 21 ele nov mhro de 1849), e
só podiam ser distituidos, dentro do tempo de seu legal exercicio, por
rlemissilo a pedido, ou n s seguintes casos:

Mudança definitiva para fóra do termo;
ae eitação d cargo inc mpativel com o de supplenLe;
impedimento prolongado l0l' m<:ris de seis mezes ;
sentcnoa condemorativa ele autori lade comp tente.
Deviam prestar juroment dentro do prazo de tres mezes, e qunncla

não o faziam entendia-s qu l'enun iavom a nomeaçã ,decr to n. 2012,
ele 4 de novembro de 1857.

Os juizes municipacs e de OJ1phãos eram juramentados p los de
direito ou pela Camara Municipal; guando, porém, tinham .lurisdicçi1
m mais de um tel'm prestavam .Juramento p rante o presidente da

provin ia, m confo'rmidad cl decreto n. 4302 de 23 de dezembro
de 1868.

Eram obrigados a residir d ntro da "illa ou cidade ceb Çll do termo,
e ausentando-se desta sem licença, incorriar 1 na multa de 5 a 2 ,

Organizacão judiciaria e policinl fi
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(decreto n. 4824 de 22 de novembro de 1871), sendo taes licenças conceeU
das de accôrdo com o decreto n. 2!a de 15 de novembro de 1842) alte
rado pelo de n. 6957 de 9 de março de 1878.

Não podiam commerciar dentro do districto em que exerciam suas
fuucções, Cod. do Comm., art 20 § 1° e art. 148 nem advogar no
termo) Ord.) L. 3°, Tit. 38) § 2°) nem servil' emprego de fazenda,
avisos de 15 de abril de 1834 n. 10 e 89 de 5 de fevereiro, 4 de dez
embro de 1847 e 412 de 12 de dezembro de 1864, e nem exercer
argo policial, decreto n. 4824 citado.

Eram obrigados pelo art. 5° § 1° do decreto n. 3572 de 30 de de
zembro de 1865 a remetter aos chefes de policia mappas parciaes para
a estatística poUcial, contendo:

os crimes commettidos, processados ou não, fossem conhecidos
ou desconh cidos os réos ;

as detenções ou prizães preventivas'
as fianças;
os habeas-corpus "
as pronuncias ou não pronuncias;
os accidentes e factos notaveis ;
os termos de bem-viver e os julgamentos da infracções desses

termos.
Para a estatística judiciaria remettiam aos presidentes das pro

,incias mappa parciaes dos julgamentos da c mpetencia dos mesmos
juizes) comprehendendo a estatística civil as causas civeis por eUes
julgadas) as execuções civeis) inventarias, tutelas, interdicções, cura
telas, e testamentos.

Competia-lhes na parte policial e cl'iminal :
julgar as infracções d s termo de bem-viver lei n. 2033 de 20 de

setembr de 1871 e reo·. n. 4824 citad .
julgar as infrac ões dos termos d segurança, lei e r g. citado, e

os crimes a que não estivesse impo ta pena maior de 100 , pl'izilo,
degredo ou desterro até seis mezes com multa correspondente á me
tade desse t mpo ou sem eUa) e tres mezes de casa de 'orrecção ou
officinas publicas, decr to n. 4 24 de 1871 .

exercer as attribuiçães que ácerca elas sociedades secretas e ajunta
mentos illi itos competiam aos juizes ele paz, reg. n. 120 de 31 d janeÍl'o
de 1842'

\igiar e providenciar, na fôrma elas leis sobre tudo o que pertencia
á prevenção dos delict s e manut nção da segurança e tranquillidade
publicas, re5 . citad de 1842;

organizar o proc sso rime de contrabando róra do fIa n'['ante delicto,
lei n. 2033 re 'ulamento n. 4824 de 1871 .

formar ulpa aos delinquentes e a s of[] iac de seu juizo;
conceder fian a provisoria e d finiti, a aos ré s que pronunciavam

ou prendiam'
pr neler os ulpaclo , ou fossem n? seu u m outro juizo'
conceder mand")do de I u ca na fOrma da 1 i:
julgar a su p-içõ po ta~ a subd lega.do :
pronunciar n s 'rim f)mmUI1S 111 r ur. 11 ces ari para os

juize de (lir Uo;
T rilicar ffl t s bjecl I qu . n nlra s juizes I

omar a m qu nu h uvc s ] I ('<1 ,
Ia t . te..'ltemunh" fa 'ilittlr ii. parl a. xll'nceJ. d d umentos
qu Do. . - 'i m 1aro. bem a in~Lruirem, aiv a Lli p ição elo
art. 161 d C dig cl Pr c- o 1 i ele 3 de dezembro de 1 '1'



r

- 67-

executar dentro do termo as sentenças e mandados dos juizes de
direito ou tribunaes, lei n. 2033 e respectivo regulamento n. 4824
de 1871 ;

substituir o juiz de direito na sua falta ou impedimento;
as attriJmições criminaes que pertenciam aos juizes de paz, e que a

lei de 3 de dezembro de 1841 não devolveu especialmente ás autoridades
que creou; .

processar, até a pronuncia inclusivamente, parà serem julgados
pelos juizes de direito, os crimes de moéda falsa, roubo e homicidio nos
ll1unicipios elas frollteiras, r~sistencia comprehendida na primeira parte
do art. 116 do Codigo Criminnl, 'tirada de presos e bancarota, e bem
assim os de que fêz menç<lo o dccret n. 1690 d 1 de setembro de 1860 ;

processar a elesobediencia e injuria, quando o desobedecido e inju
riado fosse o chefe de policia ou o juiz de direito, regulamento de 31 de
janeiro de 1842, art. 4· 6 ;

preparar os processos que tinham de ser submettidos ao jury ;
sustentar ou revogar ex-officio as pronuncias feItas pelos delegados

e subdelegados.
No civel :
conhecer e jLllgar definitivamente todas as causas ci veis, ordillarias

ou summarias, que se moviam nos seus tenHas, proferindo suas sen
tencas sem recurso, mesmo de revista, nas causas que cal iam em sua
alçada, que era de 32. nos bens de raiz e de 64 nos bens moveis,
lei de 3 de dezembro de 18M, e CJu pela lei n. 2033 de 1871 fo\ elevada
a 500.~000;

conhecer e julgar ela mesma fórma, contenciosa e administrativa
mente, todas as causas da competencia da provedoria dos residuos, lei
citada;

conhecer e julgar deEinitivamente todas as causas de almotaceria
c[Ue excediam a alcada dos juizes de paz' lei citada;

executar no sell termo todos os mandados e sentenças civ is, tanto
as por eUe proferidas, como as que. o fossem por outros juizes e tribu
naes, com excepção unicamente das que cabiam na alçada dos juiz s
de paz;

toda o. mais jurisdicção civel que exerciam os juizes do civel, lei de
3 de dezembro de 1841;

exercer a jurlsdicç8.o contenciosa nas causas commercia s, onde
não houvesse juizes especiaes do ommercio ou do civel, r g. 737 de
1850 e decreto n. 1597 de 1S55.

Pela lei n. 2033 de 20 de setembro ele 1871 e 1'081 e ,tivo regulam nto
ficou competindo a esses juizes:
. o preparo de todos os feitos civeis que cabiam ao juiz d direito
Julgar;

o pl'ocesso e julgamento das causas civeis ele mais ele 100~
até 500, com appellação no fleIto suspensivo para os juizes Lle
direito j

a pulliccl.cão e execuçào das sentenças civeIs, podendo ser perante
elles interpostos e pre1 arael s os recursos que nos casos coub ssem,
salvas as decisões da cJmpetencia dos juizes de direito.

Como juizes ele orph5.0s pertencia-lhes pelo decreto n. 143 de 15 de
março de 1842:

as cartas de emancipaçã ;
o supprlm ntos ele idade; .
as .licenças a mU'U1ere menores para veml.erem b ns ele réUz, con-

sentindo os maridos; _
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c).a.r tq~or.es aos orphãos em todos os casos marcados nas leis;
supprir Q consentimento do pai, ou tutor para Gasamento ;
G entregn. de bens de orphãos a sua mEti, avos, tios etc.;
a entrega das bens de ausentes a s us rlarentes mais cl1egados ;
a entrega dos bens elas orphãs a seus maridos, quando oasavam sem

liClença elos mesmos jLllzes;. .
a dispensa para os tutores obriga rem seus proprlOs bens a fianças

das tutelas para que foram nom.eados, ainda que os bens estivess m 1"61'8.
do districto anele contrahiram a obrigação, lei ele 22 ele setembro
ele 1828'

conÍ1eCel' e julgar contenclosamente as causas que nasciam elos in
ventarias, I artilhas e contas de tutores, e bem assim as habilitações dos
herdeiros ele. ül.lsontes e as causas que fossem dependentes das enume
I1aelos no art. 20 das Disposições Provisorias;

a arrecaelarão administração dos bens de defuntos, ausentes, os
vagqs e do even'to, nos termos da Ord., L. 10 , Tits. 88 e 90 e 62 § 38, lei de
a çle novembl~o ele 1830 e regulal1erlto n. 2433 de 15 de junho de 185U ;

a administração dos bens pertencentes aos indios, nos; tepmos elo
decreto de 3 de junho de 1833 ;

o inventario em que eram interessados orphãof? menores;
fazer recolher ao Tl1esouro os dinhelros pertencentes aos oq)hãos,

interdictos e ausentes;
communtcar, até 15 dias depois, o fulleciq1ento occorrido no seu

~striqto, do e;:;t.rangeiro, nos termos elo decreto n. 855 ele 8 c).e novembro
de 1851-

~ pelA citada lei de, 1871:
fazen e a,ssignar as.partilJ1s,s dos benS, si o monte não excedia de 500·

e julgaI-as por sentença.
Os. supple~ltes de.'3s,\3s jqizes, além de se substituirern, todos tres com

elJes cooperavam activa e continuamente nos aotos da formação da
culpu dos crip1es COp:1muns e mais pro.cedimento criminal da compe
tencia dos mesrnosjuizes até a pronuncia e julgamento exolusivamente;
sendo o termo divic\ido em tres q.istrtctos es} eciaes e a oada supp.lente
designndo um delles, em que ele prel'erencia tivesse exercido, sem por
isso deixar ele ser oompet~~1t0para ol'clen.ur as pI'izões \3 quaesc[ueI' dili
gencias do seu of'ficio, e sempre qlle fosse mistér procod r tambem aos
í'lcLos C!a, fq['mação, cl,a culpa nos outro distriotos especiaes" e oncecliam
ft~nça. Quando impedidos, rar1.1 subSUtLÜclos 1elos veretldores.

Quando se elavam vagas, por falta de juramento, no prazo marcado,
ou por ~'allecjm n,to, er~m eUe s preencl1,idas e 0,8 novos no~y\eados ser
viam até o fim do quatriennio, occupando os ultimas lagares. na escala
elos supplentes.

Nas C01narcas especiaes, em v z le juizes muníoipa s, a 1 i n. 2033 de
1871, que alterou diversa' disp siçõ s da 1 gislação judiciaria, creon
juizes sul stltutos cujo uumel'O não excedia ao dos juiz s efli divas, sendo
nom adas dentre s doutores ou baohareis formado em diretto com dOIS
annos de prntica do fôro, p 10 menos, e lU E!erviam por quatro annos
nas mesmas ooncUçôcs e vantagens dos j:lÜZ s ml~nicipaes.

Substituiam parcial ou plenam nte os juizes de direito efieotivos no
caso de impedimento, c operavam no preparo elos processos crimes elo
art. 12 § 70 do Cod(go do ~r{)cesso Crünüw1, e mais processos pollciaes'
dos da lei n. 562 de 2 de julho ele 1850 e decreto n. 109 de ~ de s tsm]pro
de 1860 e conc diam fianças.

Oseu exercicio era assim regulado:
Aos jl1Íze.s de Ureito. effectivos elas c1Ji'fti rent -8 varas ~'am serl1pre

feitos os primeiros requerimentos para quaesquer acções ou diligencias
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policia s; se, porém, não podiam por affIuencia de trabalho encar
regar-se da pr paração do pr cesso, aÍ1tes de qualquer despacho, decla
ravaro: se}Ct presente ao substituto.

Se o juiz effectivo não se achava em exercicio e estaya sul stituido
parcio.lmente, ao substituto era logo dirigido. a petição; e neste caso vol
tando o juiz propl'ietario da vara ao exercicio, tinha competencia para
continuar o pl'eparo, podendo, entretanto, declinar deUa mandando por
despacho que o substituto proseguisse.

Salvo Essa disposição especial, uma vez iniciada a acção ou diligen
cia policial perante o substituto era dene indeclinavel o preparo do pro
cesso.

Iniciada, porém, qualquer acção ou diligencia pel juiz de direito, s6
por motivo de suspeição superveniente podia declinar para o substituto
a continuação do preparo do processo.

Os sub3títutoS sómente exerciam a jurisdicção plena quando nem
um elos juizes de direito, que se substitl1iam reciprocamente, a
podiam ex ['cer por impecUment ou afflu ncia de trabalho. E neste caso,
percorrida a scala da substituição, assumiam ·Ue· a jurisdic.ão
plena.

No exercicio da jurisdicção plena, ou quando de qualquer mod s
achavam imp didos,eram substltuidos pelos seus supplentes, em numero
de tres no exercici dos a ·tos do. jurlsdicção voluntaria ou contenciosa
da competencia ordinaria do juiz substituto; mas o exerci ia da juris
dicção plena nunca era devolvid aos supplentes sem que tive sido
percorrida a escala de todos os outro juizes substitutos, que, segundo a
ordem designada) reciprocament se sul stituiam para o exercicio
daquella jurisdicção regulamento n. 4.824 de 1871-

Ainda quando os substitutos exerciam a jurisdicção plena não po
d.iam conhec r das suspeições dos 8rts. 2° e 26 da lei n. 20 3, Iuando
tmham sido p stas aos juiz d direito effectivos.

Os supplentes dos sul)stitutos eram nomeados pela mesma f6l'ma
q~e os dos juizes municipaes e de orphãos, pelo mesmo tempo e s6 per
dtam os lagares nos mesmos casos.

P7'omotores- Creados pelo art. 36 do Coeligo elo Processo criminal,
eram nomeados pelo governo na ârte e pelos president nas provin
cias, por tempo de tres annos, s bre proposta triplice das camaras mu
nicipa s, passando pelo art. 22 da lei n. 261 de 3 de dezembro de 1841 a
ser cons rvados em quanto c nvinha ao serviço pLll Uco, preíi rindo-se
sempre I ara os lagares os bachareis f rmados.

a falta. ou imp dimento eram nomeados pelos juizes ele dir Uo.
. Devia hav r, pelo menos, um em ca la comarc~' mas, quando as

Clrcumstnncias o exigiam, poclium ser nomeados mms dum.
Suas atLribuiçàes eram:
Denun iar os crimes policiaes e publicos accusar os delinquentes

l~et'ante os jUI'ados, assim como o crime de reduzir á escravidfio 'pessoas
livres carcere privad , homicidio ou tentativa deU '. o.u ferimento

m us qual ificaçàes dos arts. 202, 203 e 204 elo Codigo Crlmmal. ~ r ~lbos,
c~lumnias o injurias contra o imperador e membros da familia Impe
rIal, ntra a reg ncia e cada um de seus membros, contra a assembléa
geral e contra cadu uma. das camaras, e promover a accusaçõ. e mais
termos do pr cesso;

denunciar os delictos publicos e particulares, afiançaveis ou não, em
que 1'os e interessada fi faz nda naci nal, promover fi accusaçã e a
execuçao das sentenças, avisos de 15 e 24 de no'V mbro de 1852;

solícitar a prizão e punição dos criminoso e pr mover a execuçú
das s ntenças e mandados judiciaes;
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dar parte ás autoridades cornpetentes das negligencias, omissões e
prevaricações dos empregados na administração da justiça;

a.companhar juiz le direito qllando ia pr sidir os jurados e nas
eorreições que fazia para x rc r nellas as altribuicões qu ~ lhe estavam
incumbidas; .

requerer as diligencia Q , n cesssrias e tudo quanto fos e a bem da
accusaçtio, sendo-lhes facultado opinar opportunamente pela não pro
nuncia, seg'undo alettra d aviso de 15 de fevereiro de 1855;

dizer de facto e de clireit , por parte da justiça, sobre o process em
julgam nlo, inclusive aqnelles cm que houvesse uc '118 dor particular,
promover os termos da aC~Llsa, üo e interpor' qualquer recurso, lei
n. 2033 de 20 de setembro d 1871;

denuncIar e promover a acção criminal, houvesse ou não inqueriLo,
desde que o réo sLi"resse prezo ou tivesse sido prezo em flagrante, lei
citada; .

officiar nos crimes de responsabilidade, quando núo tinha COI lpeten
cia pnru instaural-o a autoridade judicisria que o reconhecia, lei citada'

additar a queixa ou denuncia e o libello offerecidos por accusador
particular nos crimes em que cabia a. acção publica, reg. n. 4824 de 22
de novembro de 1871;

dar queixa ou denuncia no prazo de trinta dias da perpetração do
delicto, no caso de flagl'ante, se o réo obtinha fiança, e no de cI11CO dias,
se o réo estava prezo, e mesmo não estando prezo, 11em afiançado, lei
11. 2033 cit, ;

addital' a queixa ou denuncia dada pelo adjunto e proseguir nos
termos da formação da culpa, lei citada..

Era obrigado a residir dentro da villa ou cidade principal e devia. ser
ouvido para o julgamento da desistencia, durante a formação da culpa,
bem como 110S processos de fiançiJ, ninda mesmo depois de concedidas.

Não podiam sppella.r quando entendiam que a decisão do jury era
injusta. e conlraria á prova dos autos, nem advon'ar em causas crimes,
mas sim encarregar-se las causas pUl'amente privadas e nos termos
do decreto n. 502 de 18 de fevereiro de 1847 eram incompativeis com o
cargo de vereador.

Incorriam na multa de 20ij>OOO a 100 000 quando deixavam de apre
sentar a queixa ou denuncia nos prazos ma.rcadosno art. 15 daI ide 1871.

Pela lei 11. 261 ele 3 de elezemlJl'O de 1841 venciam o ordenado de
1:20 '000 por anno, além de 1 000 por cada offel'ecimento de libello,
3$200 pela sustentação no jury e 2 '400 pelos arl'azoados escriptos, mas
pelo d creta n. 5126 ele 2 de outubro de 1873 foram lles eleyados, con
10rme a localidade de 1:400 000 ai: 800 000, pel'cebendo os da corte
3:000$000 e quanto aos emolumentos regulayam-se na parte que lhes
dizia respeito pelo regimento de custas judiciarias n. 1569 de 3 de
março de 1855, alterado pelo de n. 5737 de 2 de eLembro de 187.1:.

O exercicio das fUl1cções de promotor, por quatro annos, habilitava,
nos termos do decreto n. 687 de 26 ele julho de -1850 a cargo de juiz de
díreit .

Jui:e de pcu -A lei de 15 de outubro de 1 27 reou um juiz de
paz m cada uma das freguezias e das capellas filiaes curadas e um
supplenle para servir no eeu impedim nto; mas o art. 10 do Codigo
do Pro essa estabeleceu que os quatro cidadãos mais valados seriam os
juiz ., cada um dos quaes serviria um anno, pr cedendo sempre ao
outros que tivesse maior numero de votos.

raro electivos pelo mesmo tempo e maneira por que se elegiam
OS v r ad res, I i de iode outubro de 1 28, e s6 podiam ser juizes
de paz os que pocliam ser eleitores; era supplenLe o immediato em
oWs.
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Ao eleito não aproveitava escusa alguma, salvo molestia grave
e prolongada, ou emprego civil e militar que fosse impossivel ex
erçer conjuntamente, devendo provar peranLe a camara a legiti
midade desses impedimentos, para ella então chamar o immediato
em votos afim de servir de supplente, impondo-se-lhe as mesmas
penas comminadas aos vereadores. Aquelle, porém, que tivesse servido
duas vezes successivamente, poderia escusar-se por outro tanto tempo.

Competia-lhes:
conclliar as partes que pretendessem demandar, por todos os

meios pacificas que estivessem a seu alcance, mandando lavrar termo
do resultado que assignavam com as partes e escrivão;

julgar pequenas demandas, cujo valor não exced sse a 16,
ouvindo ás partes, e á vista das provas apresentadas por ellas .

fazer separar os ajuntamentos, ou mandar vigiaI-os, afim d ser
mantida a ordem, e em caso de motim deprecar a força armada
para rebateI-o;

pôr em custodia o bebedo, durante a bebedeira .
evitar as rixas, procurando conciliar as partes;
fazer que não houvesse vadios, nem mendigos, obrigando-os a

viver de honesto trabalho, e corrigir os bebedos por vicio, turbulen
tos e meretrizes escandalosas que perturba sem o socego publico, obri
gando-os a assignar termo de bem-viver com comminação de pena
e vigiando sobre seu procedimento ulterior; .

fazer destruir os qullomb s e providenciar a que não se for
massem;

proceder a aut de corpo de delicto, nos casos e pelo modo marcado
na lei e formar a culpa aos delinquentes, Codigo do Processo, art. 120;

fazer conduzir os delinquentes li sua presençü, interrogaI-os á
vista de testemunhas e, provado o facto, prendeI-os na confor
midade da lei, remettendo-os immediatamente com o interrogatorio
ao juiz criminal r spectivo;

prender os criminosos quando se achas em no seu districto,
podendo em seguim nto delles entrar nos elistrictos vizinhos;

fazer observar as postura' das camaras, impondo aos seus viola
dores as penas nellas estil ulaela ;

informar ao juiz dos orphãos úcerca do menor ou desassisado, a
quem fallecesse o pai, e dos bens aJ)andonados pela ausencia d seus
donos, falta ou desleixo ele seus procuradores, e emquanto o juiz d s
orphãos não providenciava, acautelar o perigo que pu lesse haver tanto
sol r as pess as, como sobre os 1ens, r mettendo im11ediatamente
ao juiz o auto da diligencia que pratica 'e;

vigiar sobre a conservacão das mattas e florestas publicas obstar
nas particulares ao córt de'madeiras re ervadas por lei;

participar ao pr sidente da provincia as descobertas de quaesqu r
prodLlcções uLeis do reino mineral, vegeLal ou animal, remett ndo-lhes
as amostras;

procurar a composic'ão de todas as c ntendas e duvidas qLl se
suscitassem entre os môradores do seu district ácerca de caminhos
parLiculares, atruvessadouros e passagens ue rios ou ribeiros; ácerca d
uso elas aguas emrreo"uda na agricultura ou minera.ão; dos pastos,
pescas e caçadas; dos limites tapagens e ceI' ael das fazendas e
camp s; finalmente dos damnos feitos por familiares ou unimaes
d mesticos'

" ,
dlvidir o distri to 111 quarLeir-es que não conLassem mais de 25

fogos, nomear para cada um delles um oiricial que o avisasse de Loel s
os acontecimentos e executasse suas ordens;
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tomar conhecimento das pessoas que de no\"o fossem habitar no
seu di trict , sendo d sconhecidas ou suspeitas, e conceder passaporte
ás que lh o requeressem' .

obrigar a assignar termo de s gurança aos Iegalment~ suspeitos
da pretenção de commetter algum crime, podendo commmar ne te
caso multa até 30 , prisilo a é 30 dias e tres mezes de CUStl de correccão
ou officinas I u1Jlicas, Codigo do Processo, art. 12'

conceder fiança na fórma da lei aos declarados culpados no juiz de
paz, Codigo do Processo;

julgar as contravenções üs p sturas das camaras municiptlcS, e o
crime a que não fosse imposta pena maior que a multa ato 100', prisão,
degredo, ou desterro até Eeis mez s, com mulla correspon lente ti
metade leste tempo, ou sem lia, e tres meze~ de correcção ou offi 'inU8
publicüs, Codigo do Processo.

Pela lei de 3 de dezembro de 1841, art. 91 e regulamento. n. 120 de 31
ele janeiro de 1342 a jurisdicçilo policial e criminal ficou limitada á qu
lhes tinha sido c nferida pelo art .15 da lei de 15 de outubro de 1827 § 4°,
50, 60, 7°,90 e 14) a saber:

em fazer pôr em custodia o bebedo durante a bebed ira;
em 0vitar as rixus procurando conciliar as part s obrigando-as a

viver de honesto trabalho'
em corrigir os bebeclo' por vicio, turbulentos e 11eretrizes ecan

dalosas que perturbassem o socego publico, obrigando-as a assignar
termo de bem-viver, com comminação de pena, e vigiando o seu proce
dimento ulterior;

em mandar destruir os quitamb s e providenciar para que e nrlO
formassem;

em fazer corpos de delicto'
em ter uma relação dos criminosos para os fazer prender;
em avisar os juizes de paz dos outros d"istrictos, os chefes de policia,

delegados e subdelegados, ücerca dos criminosos que existissem nos
seus districtos.

No civel, pelo decreto n. 143 de 15 de maio ele 1842, exercitavum as
seguintes attr"ibuiçõ(s; .

conciliar por todos os meios pacificas a seu alcance as partes que
pretendessem demandar, proced nela na fórma prescl'iI ta nos arts. 1°,
2°, 3°,4°,5°, 60 e 7° das DisI osições Provisorias ácerCfl da üclministração
da justIça civil e fazendo lavrur, elas conciliações que se verificassem,
termos mui circumstanciados e claros, os quaes tinham força ele sen
tença, na conformidude do art. 4° do decreto de 20 de setembro de 1829 .

conhecer verbal e summarissimumente e julgm' cl finitivamente as
pequenas demandas cujo valor não excedesse á sua alçada decidir pela
mesma maneira as causas da almota eria, que não excedessem Íl sua
alçada, na fórma do decreto de 26 ele ag sto de 1830 e art. 114 da lei de
3 de dezembro de 1841;

o conhecimento!' d todas us uccõ s derivadas de contractos de
locações de s rviços, o qual, em conformidade da lei de 11 d outubro
de 1837, continuava a ser da privatIva competencia elos juizes le paz elo
toro do locatario.

A lei n. 2033 de 20 de set mbro de 1871 elevando a alçada dos juizes
de paz a 100$, deu-lhes compet ncia para o julgamento das causas civeis
até aqueUe valor, sendo pr 'vimnente intentado o meio onc'iliatorio, com
appeUação no effeito suspensivo, e além das attribuiçães menci nadas,
mais as seguintes:

processar e julgar as infrncçõEs de posturas municipaes c m appel
lação para osjuiz s d direIto, ficanel ,porém, supprimida a competencia
para julgar a infl'acções do termos de segurança e bem-viver;
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a concessão de fiança provisoria.
Nas causas civeis, int rposta a appelJacuo, não fica \"a traslado se o

juiz de direito residia no mesmo lagar. •
Para a execução bastava o simples ml:ll1dado contendo a substancia

do julgado, e o processo de quaesquer embargo. se fazia summurissi
mamente, e depois de ouvida a parte contraria, em 48 horas, o juiz
decidia afinal com appelJaçã para 0 juiz de direito.

Em taes acções só as excepções de incompetencia ou suspeição sus··
})endiam o curso da causa até sua decisão final: as mais excepções
constituiam materia de cOlltral'iedade e eram [Iprecladas na sentença
definitiva.

Do despacho, pelo qual se julgavão competent s ou incompetent s,
dava.se aggravo para o juiz de direH , devendo o recurso seguir nos
proprios autos.

Os juizes de paz mais votados do c1i~lt!'icto da matriz, estivessem
ou não em exercicio, e tivessem embora suspensos por acto 10 governo,
ou por pronuncia em crime ele responsabilidade, eram os pr sidente
das juntas de CJualificação e das mesns elas assembléas eleit raes e
gundo o disposto na lei n. 387 ele 19 ele agosto de 1846 d decreto
n. 1812 de 23 ele agosto de 1856, e da lei n. 2675 ele 20 de outubro
de 1875, e tambem os presi lentes natos das juntas de pnrochiêl., que
tinham de formar o alistamento dos individuos ujeitos ao sorteio Jam
o serviço militar de mar e terra, nos termos do regulamento n. 5881
de 27 de fevereiro de 1875.

ó podiam ser juizes de paz d um districto os cidadãos CJue, além
dos requisitos de eleitor, tivessem por mais de d01ls aonos resiel nciu no
mesmo districto, em conformidade do decreto 11. 2m5 de 20 de ou
tubro de 1875, alterando nesta parte a lei de 19 ele agosto de 1846. O
seu exercicio era incompativeJ: com o de curador de orpllãos, mas
providos interinamente neste officio, obtendo delle exoneração nuo per
diam o seu logar na eleiçiio popular, ayiso de 4 de novembr de 1864,
com o de procul'Udor fiscul da thesourória de fuzenda, nos termos d
aviso d 20 de junho ele 183!~; com o de es 'J'ivão, tallelliuo e mais
officios de .iustica, avisos de 14 de março de 1834 e de 7 de fe
vereiro de 186'1, > com o de professor public e escrivão dos feitos da
fazenda, avisos de 5 de janeiro ele 1865 e 14 de maio de 1866; mas
podiam accumular o exercicio simultaneo do cargo de vereador, tant
durante o anno da serventia daqueIJe cargo, c mo nos tres annos de
substituição; devendo, }Jorém, quando os occupava fazer-se substitlrir
em um dos dous, se se dava o caso de nüo ser p sivel, sem prejuiz do
serviço publico, a mesma accumulacão aviso de 22 de junh de 1849.

Deviam ser empossados nos prazos resp clivo, embora os primeiros
não preenchessem o seu tempo, conforme decidiu o aviso de 29 de ju
neiro de 1834 e quando os quatro eram. L1speitos, o processo era remet
tido ao do districto mais vizinho, em COUfllI'l idade do aviso de o de
agosto de 1835.

SeO'undo o decr to ele 14 de junho de 1831, usaV81) com
distinctivo uma faxa da largura de uma mão travé~sa com uma lista
amarella ntre duas verdes, e posta a tiracoll do lado direito para o
esquerdo.

Percebiam os mesmos emolumentos que o juiz de direito, e sendo
desobedecidos faziam conduzir o desobediente á sua presença e, ouvindo
summariamente o ré , lhe impunhl:lm a multa ele dous o. is mil réis
ou a pena de dous a seis dias de prizUo, quando o dcliquente nUo tinha
meios de satisfazer a multa.

. O maximo dl:ls penas, que pCldiam impôr ses juizes, nílo ex c
dLU Ü muHu de trintr. mil réis, á prizúo de um mez. ea casa de cor-
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recção (havendo no lagar), ou officinas publicDS por tres mezes: o
producto das multas era applicado as despez8s dDs camaras.

Não podIam accumulae o exercicio das funcções de juizes ordina
rarios, de f6ra, ou de orphãos, nem ele provedores, e eram inquiridores
e contadores no seu juizo, decreto de 20 de setembro de 1829.

Tinham um escL'ivão nomeado e jurament9.do pela camara, cujo
provimento era gratuito e não estava sujeito l:.1 prestação alguma; no
seu districto servia de tabellião de notDs para poder fazer e approvar
testamentos, percebendo os emolumentos devidos aos escrivães e
tabelliães.

Chefes de policia - O alvorá de 10 de maio de 1808 creou o 10
gar de intendente geral da policia da cárte e do Estado do Brazil da
mesma fórma e com a mesma jurisdicçi:lo que tinha o de Portugal,
segundo o Dlvará de SUli creação de 25 de junho de 1760 e do outro
de declaração de 15 de janeiro de 1780, sendo esse cargo exercido
por um desembargador do Paço que tinha em cada provincia um
delegado.

POI' portaria de 4 de novembro de 1825, em vIrtude de repre
sentação daquella autoridade, foram estabelecidos na provincia do
Rio de Janeiro e nas mais em que fossem convenientes, os com
missarios de policia que serviriam nos districtos que lhes fossem
designados, devendo ser escolhidas para o cargo pessoas de reco
nhecida honra, probidade e patriotismo; e só os eml)regados pu
blicas em outro serviço incompativel podiam ser isentos do cargo,
todo em benencio pubhco.

Os titulas de nomeação eram passados gratuitamente pelo Ü1
tendente gemI e seus delegados, e nenhum commissaria era obri
ga~o a servir mais de anno, competindo-lhes a fiscalisaçtio e cum··
prlluenlo das ordens e editaes da policia, dar ou requerer as pro
videncias necessarias para prevenir os delictos e cuidar em todos
os mais objectos que competiam ú policia.

Regulando-se pelas instruccões que lhes fossem transmlttidas
pelo intendente geral ou por seus delegados, eram responsaveis pOL'
qualquer omissão ou culpa, devendo nos casos imprevistos consultar
os seus superiores quando da demoro. não resultasse perigo.

Para maior facilidade do serviço podiam prop \1' um ou mais
cabos de policia, de quem recebiam pDrtes de todos os aconteci
mentos nos seus respectivos districtos, remettendo-as depois aos
juizes territoriaes, nos casos em que estes deviam por ellas proceder
judicialmente, e sempre ao intendente geral em épocas razoaveis.

. De,iam cohibir e prevenir os delictos, adoptar ou deprecar as pro
V1dencias necessarias para manter a ord m, e não consentir nos
seus clistrictos vadios, desertores e in::lividuos que não tinham officio
ou emprego.

Co~ a publicação do decreto de 29 de março de 1833 regulando
as at~rlbuições dos juizes de direito, que fossem chefes de policia,
em v!s~a do disposto no Codigo do Processo Criminal, ficou a seu cargo:
. ~lg18r sobr tudo que pertencia á prevenção de deHctos, e manu
tellç~o da segurança, tl'anquillidade, saúde e commodidade publica;

mspeccionar todas as autoridades policiaes do seu termo e seus
subalternos;

ter todo o cuidado em saber se as referidas autoridades cumpriam
?eus regimentos e desempenhavam seus deveres policiaes, e dar-lhes as
mstrucções que julgassem necessarias ;

convocar, as vezes que entendess m convenientes, ou a pedido de
qualquer autoridade policial, as outras do termo, afim de conferencia
rem sobre os mei s de mal~ter a segurança e tranquillida 1e publicas;
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examinar se as camaras Irovidenciavam sobre os obj ctos de
policia, que por lei se achavam ta seu cargo, representando-lbes p r meio
de officios s medidas que entenuiam convenientes que se convertessem
em postura, e usando do recurso do art. 73 da lei de 1° de outubro de
1828, quand não foss m attendidos ;

ter inspecção sobre os th atros, espectaculos public s, prisões,
caSe s de cOrJ'ecçUo, hospitaes e casas d caridade, fiscali ando a ex
execução dos eus regulamentos, e dand aos juizes, a quem tiv
incllmhida a inspecção peculiar daquell estabelecimentos, as iustruc
yões necessarias para o seu b m regimen policial pr videnciando
19ualmentesobre os hospitaes publicos e casa ele caridade, quondo disso
por l~i !lUa stivesse incumbida outra autoridade;

visItar no principio de cada mez as prisões e cadeias, acompanhado
do promotor.

Taes ram aS suas attribuições, até que a lei n. 261 rle 3 de de
zem~r de 1841, alterando diversos disposições do Codigo do Pro~ sso,
termmantemente creou no municipio do càrte e em cada provincla um
c~1e~e de p licia com os delegados e subd legados necessarios, com ju
rlsdlcção policial e criminal, os quaes eram nomeados pelo imperador
ou pelo.., presidentes.

Eram el1es escolhidos dentre os clesembaro-adores e ju'Ízes de
dir Uo; os elelegndos sul delegados dentre quaesqu r juiz s e cidadãos,
sendo todos amoviveis e obrigados a aceitBr.

Os ch fes ele policia, além do ordenado que lf10S c mpetia como
dese~11bargador-s Oll juizes le direito, percebiam uma gratificaçã? .pro
porcIOnal ao tralJalho, ainda quando não accumulassem o exerC1ClO de
U~11 ~ outl'O cargo, a qual va['iava de 2 O~ a 800 confol'me a pro
vmcla, decreto n. 687, de 26 lejulho de 1850.

Aos chefes de policia, em toda a provincia e na càrte aos seus
delegados n s ~esl?ectivos districtos, COI petia:

2
1°. as attnbmções conferidas aos juizes de paz pelo art. 12, 1°,

0,3°,5° e 70 d Codigo do Processo Criminal; .
2°. conceder fiancas na forma das leis uos réos que pronuncJayam

ou prendium ; ., ,
3°. ~s. ~ttrilJuições que ácel'ca das sociedades secretas e ajunta

mentos J1~I~ltOS concediam aos juizes de paz as leis em vigor'
~o. YlglOl' e providenciar na fórma das leis, sobre tndo que r ~

tenclU á prevenção dos delictos e mtlnutencão da seO'uranca e franqUllll-
dade publicas' • o.,

. 5°. examinar se as c.arnaras municipaes providenciavam sobre os
ol,lectos de p licia que por lei e achavam a seu cargo, representando
lhes com civilidade as medidos que entendessem convenientes, par~
serem convertidas em posturas, e usando d recUl'so do art. 73 da leI
ele 1 de olltnl 1'0 1e 1828, quando não r ssem attendidos ;

6°. inspeccionar os theatros espe taculos publicos, flscalisando a
execu~ão dos s us regimentos, podendo d legar esta insp cçuo ás
autoridades judiciarias ou administrativas d s lagares;
. 70. inC'peccionar na fÓl'ma dos regulamentes as pl'isões la pro

vmcla;
0. conceder mandados de busca nu fórma da lei;

90. r metter, quando julgassem convenient ,todos os d.a~os, provas
e esclarecim ntos obtido sob['e o delicto c m uma exposlÇUO d _ caso
e de suas circumstancias aos juizes C' mpetentes para fOl'maçu da
culpa;

10. velar em que os delegados e suhdeleg dos ou subalt rnos
cumprissem os seus regimentos e desempenhas em os seus dev res,
no que tocava ú policia e formar-lhes cul] a quando merecesser
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11. dar-lhes as instrucções necessarias para melhor desempenho
das attribu'iç5es p lictaes.

Era da exclusiva competencia dos ch fes de p l'icia:
organizar, na fórma dos respectivos regulamentos, a estatistica

criminal da provincia e côrte'
nomear os amanuenses ele sua secretaria org nizó.r por meio de

seus delegados e dos juizes de paz o arrolamento da p pulaçEio;
nomear os cnrcel'eiros e demittil-os, quand nã 1l1es mel' ciam

confian a.
Ficaram pertencendo aos delegados e subdelegados as attribu'ições cri

mino.es e p liciae que tinham os juizes de I azo
O decret n. 12 de 31 de janeiro de 1842, regulamentando a lei de 3

de dezembro de 1841 estabel ceu que nenlmm juiz ue direito, sem t r
pelo manos tres annos de exercic'io, seria nomeado chefe d p licia,
sendo conservado nos lagares em luanto bem s rvi sem, e o governo
julgasse conveniente; cle-ixavam comtuclo o exercicio sendo removidos
de uma cara Outl a provincia, ou dispvnsaclos a ped'ido, ou P r m ra de
liberação do governo, ou promovidos tlO Supremo Tribcoal quando
eram desembargadores, ou sendo privados do lagar por. entenço..

Os d legados eram nom ad s sobre pr posta dos chefes de policia
e escolhidos dentre os juizes muni ipaes, de paz e bachareis formados,
ou outros luaesquer idadãos; e os subd legados eram propostos, ou
vidos os delegados do termo respectivo, e (ln r uns quer o ILro serviam
o cargo emquant convinha ao govel'llo, o qual, por méra deliberação
sua podia dispensaI-os d logar; mas se os delegados eram bachareis
formados ou juizes mL1I1'icipaes deixavam o lagar quando promovidos a
juizes de direito, ou quando privados do mesmo lagar por sentença.

O.:> chefes de policia, nas suas faltas ou impedimentos, eram sub
slituidos por algum desembal'gador da relaçã (se havia no logar) Olp r
algum los juizes de direito do crille de ignodo pelo governo geral ou
provincial, e, no, caso de falta repentina pelo juiz municipal da capital;
nos termos do arL 60 do regulam"nto citad podiam, p r ordem do go
verno, passar-se temporariamente para um ou outro municipio ou co
marca, quando fosse alli necessaria a sua presença, ou para manLer a
segurança puJ lica, ou paro. tornar conhecimento de algum ou alguns
crimes de tal gravidnde, revestidos de circumstal1cias taes que reque
ressem uma investigação mais escrupulosa, activa e impat'cial ; e neste
caso intcia"a o processo pr nUllciando com recurso para H.elaçã .

Como autoridades cl'iminaes pelo regulamento 120 de 18'J.2;
1. o procediam a auto de corp de delicto e formavam culpa aos

delinquente' e aos officiaes que perante elles serviam;
2. o c ncediam fiança na 1'órma da ]ei aos réos que pronunciavam

ou prendiam;
3. o prendiam os culpados, ou o fossem no seu ou em outeo juizo;
4. o concediam mandados de 1usca ;
5. o formavam culpa em toda a provincia ao~ seus delegados, sLJ.bcle

legados e subalt I'nos.
Os seus delegados, nos respectivos districtos, tinham as mesmas

attrlbuições policiaes, e as que pertenciam aos jU'izes de paz até a data
da. lei ele 3 de dezembro de 1841 e n meavam os escrivães dos subde
legados e os inspect res de Iuartenrão, sobre pr posta dos mesmos
subdelegados .

. .fi:. estes c mpetiam, segundo a. citada lei, as mesmas attribuições
pol!c~o.es que pertenciam aos juizes d pa4, com eXCel)çuO da 50, 60, ao,
e maIS pelo regulamento n. 12 :
. propor aos delegados o::; cidaelQ s para os lagar s ele esc! ivi1es e
mspectores .
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dividir o seu district em quarteirões, contendo cada um, pelo
mellos, 25 cases hahitadas.

E sas autoridades desempenhavam as mesmas attl'ibuiçães crimi
naes incumbidas aos cher s de policia, com excepção da 5a e que pel'
tenciam ':lOS juizes de paz; competindo mais aos cl legado :

formar culpa aos subdelegados e sl1balt rnos dentro do termo, por
crime de -responsHbilldade ;

organizar a li ta dos jurados.
Em conformidade doart,465 do ren'ulament n.120citado, percebiam

pelos actos e diligencias que praticavam nos negocias policiaes e crimi
naes os emolumentos e salerios marcados n alvarú de 10 ele outubro de
175'f, sendo para os che1l s de policia os marcados para os ouvidores cle
comarca e para os elelegadoo e subdelegados os que levavam os juiz 1'5
de fóra' cUsp içüo esta que foi alteeada pelo r gimento de custas
n. 1569 de 3 de março de 1855 e posteriormente pelo de n. 5737 de 2
de setembro de 1874.

A lei n. 2033 ele 20 de setembro de 1°71, por~m, alterou diversas
rlisposiçães ela 1 i ele 3 de dezembro ele 1841, reduziu a tres os sUI
plentes elos delegacias e subdel gados; tornou incompatível os cargos
policia ~ com os de juiz municipal e juiz sul stitulo - derogou a dispo
sição qu tornava obrio-atoria a aceitação do cargo de chefe de policia,
podend ser feit, a nomeaç8.o dentre os magistr8do~, dout res e ha
clwreis em direito, qu tivessem ll11atl'o annos ele pratica d fôro ou de
aclministl'ação; extinguiu a jurisdicçtio dos chefes de policia, dele
gados e subdelegados no que respeitava ao julgamento dos crimes
mencionados no ert. 12 § 7° do C cUgo do Processo, assim como quanto
ao julgamento elas inft'acçães dos tet'mos de bem viver segu1'unça e
elas infracções das posturas municipaes, e a competencia que tin11am
pnru o processo e pronuncia n s crime communs, ficando, porém,
salvo a s chefes de policio, a faculdade ele proc de!' á formaçãü ela
culpa no caso d art. BD'do regulam nto. n. 120 ele 31 dejaneiro d
1842, com recurso, n cas' de pt' nl1ncia, para o presidente da Relaçüo
nas provincias de facil cornmllnicaçl1o com á s de da Relação
nas de difficil para o juiz de direit da capital da m sma] r vincia.

Afórn sias restricções conservaram as demais ttribui 5es, p rt n
cendtl-lhes tambcm pr parar o prl. c SS03 nos crimes do 11rt. 12 ~ 70

do Codig do Processo Criminal até a sentença exclusivamenl , proc 
rlendo ex-ojJlcio quanto aos crimes policiaes; f'azer nos crimes commun
inqllerito e proc der a tochs as diligell ias para d scobril lento dos
faclos deltcluosos (l, suas clrcumstancias, inclu.sive o corpo de deli to 
transmittlndo aoS pronotores com os autos e indicaçuo elas teste
munhas mais idoneas os esclal'ecimentos ollio-idos' e conceder fiança
provisoria. -

Os desembargadores juizes de direito podiam ser nomeados cheC< s
ele policia, mas, quando n xercicio do cargo policial, nüo n- zayam ri
pt'edlcarn ato d autot'idad judi 'ioria; c ntavam, p rél , anliguidad
e tinham os mesmos v ncimenlos p cunial'ios se fo~sem uperiore ao
d CG1'gO d - chefe de policia.

Para o exp di nt da 10Ucia e escripll1l'açuo dos n -gocios ú sen
cargo o urt. 80 da lei de 3 de dezembr d 1 'l-1 estabeleceu um alé
elous amanuenses, cuj s yenciment s sel'inm marcados p lo g verno
e sujeitos á approYação da ass mhléa geral 1 gislnti\'fl, podend o
'xpedienhe da p licia da rle ter mai r num 1'0 de empr gados; mas

regulamento n. 120 de 3l d janeir de 1842, no art. 1., mar ou
dons da luencs empt'egados para as provincias d lU de Janeiro, Bnhin,
Alagôas, Pernambl1L:o, Parah ba, Ceará, Nlaranhuo, inas Geroes,
Pará e o'. Paulo, e um para a outras-
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Em 1856 pelo d.ecreto n. 1746 de 18 de abril foi regulamentada a
secretaria da policia da côrte, que ficou composta de um secretario com
3:000 ,de cinco officiaes, sendo dous externos, com 2:400 cada um, ele
cinco escripturarios com 1: 200 caela um, sete amanuenses, sendo dou::>
externos, com 800 cada um, um thesomeiro com 600$, um porteit'o
com 1 :000$, dois continuas com 600' cada um, dous medicas effectivos
com 1: 600$ cada um, um esc('ivão com 600$ e um escrevente com
400$000.

O decreto n. 1897 de 21 de Janeiro de 1857, applicando o regula
mento de 1856 ás secretarias de policia das provincias de S. Pedl'O do
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Minas Gel'aes,
marcou os vencimentos e o numero de empregados de cada uma,
sendo:

1 secretario . . .
2 officiaes (cada um) . .
4 amanuenses (cada um).
1 thesoureiro.
1 porteiro.
1 continuo.

2:400.000
1:600 000

800:'000
2UO.000
400$000
240'000

Para as secretarias de policia das provincias de S. Paulo, Alagoas,
Parahyba, Ceará, Maranhão e Pará foi marcado o seguinte} ess aI:

1 official servindo de secretario . . . . 1 :600~'000

4 amanuenses, sendo um externo (cada um) 800 000
1 porteiro, servindo de contmuo. " 400 000
Ao amanuense que servisse de thesoureiro 200$000

As demais ficaram com um escripturario servindo de secretario
com 1: 200$, dous amanuenses com 600$ cada um, e um porteir ser
vindo de continuo com 300 000. .

Em Santa Catharina, Paraná, Espirita Santo, Piauhy e Rio Grande elo
Norte havia mais um amanuense externo com o vencimento annuul
de 600$000.

Esses vencimentos foram alterados pelo decreto n. 5423 de 2 ele
outubro ele 1873, que estabeleceu as seguintes tabellas:

Para a Côrte:

Secretario. . . . . . . . . .
5 of.fjciaes, sendo 2 externos (cada um). .
5 escripturarios (cada um). . . . .
7 amanuenses, sendo 2 externos (cada um).
Thesoureiro
Porteiro. . . . . .
2 continuas (cada um).
2 medicas (cada um).
3 escrivães (caLla um) .
2 escre,'entes (cada um)

Para Buhia e Pernambuco:

Secretario. . . . . . . . . .
3 ofticiaes, sendo mTI externo (cada um)
4 amanuenses (cada um)
thesoureiro. ;..
porteiro:
continuo

5 :60 •'000
3:600$000
2:600000
2:000~000
8:000:JOO
1:600'000
1:160.0,0
3 :OOO~'OOO
1:200:'000

800"000



2:0)0 000
1:200.000

700 00
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Para Minas Geraes e Rio de Janeiro

Secretario. . " .
2 officiaes, cada um
4 amanuenses
tIl soureiro.
porteiro.
conttinuo .

Para Maranhão e Rio Grande do Sul:

Secretario. . . . . . . . .
3 olficiaes, send um exlerno, cada um.
4 amanuenses, cada um
thesoureiro
p rteiro.
continuo

Para Alagàas, Ceará, Parti, Parahyba e . Paulo

Ofôcial, servindo de secratario
4 amonuenses, cada um.
thesoureiro . .
porteiro servindo de c ntinuo.

Para a provinca de Sergip- :

Escripturario, servindo de secretario . . 2:000~000
3 amanuenses, sendo um externo (cada um) 1: 200 000
thesoureiro . .. , 30 .
Iorteiro, servindo de continu 700 00

Para Espirito ,anto, Matto Gro 'so, Paraná, PjaullY, Rio Grande do
Norte e Santa Catharina :

Escripturario, servindo de secretario . .
3 amanuenses, sendo um externo cada um.
porteiro, seryindo de continuo

Para Amazonas e Goyaz :

Escripturari ,servjndo de secretario 2: 000.-'000
2 amanuenses. . . . . . 1:200 000
p rteiro, servindo d c ntinuo. 700 '000

Serventias vitalicias e empregaelos ele justiça-A lei de 11 d ou
tubr d 1827 estabeleceu que nenhum affieio de justiça u fazenda,
qualquer que fosse a sua qualidade e denominaçJo, serIa conferido a
titulo de propriedade e sim como erventia vitalicia ás pessotls (lue
para Ues tivessem a ne e saria idoneidade e lue os servissem pes
soalmente.

Todo o serventuario vitalicio lue n exercicio do ffjcj se im
poSsibilitava de continuar a exerceI-o por doença; provando a impos
sibilid~ de, s u bom serviç e a falta de utro meio d subsistellcia
perante o O'ove1'no p dia dar success r, o qual 1h pagava a terça
parte do rendimenLo do of1Jeio segundo fi sua lotação.

Eram considerados om io vilalici s :
Tal ellião (1 noto ,LabeJliüo do pu] lico judicial, ou escriv'-o rlo civ I

ecriminal,Ori.,L.1 0 Tits.7 7ge80eCod. doProc. art. 39.
Escrivãod orphãos, r 1., L. 1°, Tit. 89.
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Escrivuo de ausentes, lei le 3 de novembro de 1830 ; reg. n. 2433,
ele 15 de jLLllh de 1859, art: 76.

Escrivã do. provedoria de capellas e residuos. Ord., L. 1°,
Tit. 50, g § 1'3 e63.

Escrivüo do jury e execuções criminaes, lei de 3 de dezembro
de 1841, o.rt. 108. ~

Escrh'ão de apI llações., Cad. d Processo, art. 4u.
Escrivão do commercio, c1ec. n. 1597, de 1 de maio ele 1855,

art. 59. .
EsceivElo do juIzo elos feitos ela fazenda nacional, 'leI n. 242, ele

29 de novembro de 1841, aeL 3. °
Escrivão das delegacias ele policia do. côrte dec. n. 1746, ele 16 de

abril de 1856, art. 24.
Offieial do registro geral das hyp thecas) lei n. 1237, de 24 de

setembro de 1864, art. 7°, § 3.° dec. n. 3453 de 26 de abril de 1865,
art.7.0

Depositar'ioPubUco Ord., L. 1°, Tit. 2·, § 2°.
Porteiro dos auditorios Oec1., L. 1°, TiL 32.
Thesoureiro-port iro do upremo Tribunal de Justica, lei de 18 de

setembro de 1828, arts. 4.0 e 43. •
Distribuidor, 01'1., Liv. 10, Tits. 27 e 85.
Coutador, Orcl, L. 1°, Tlts. 83 e 91.
Partidor, alvará de :L1 de junho de 1759.
A creação dos officias de justiça competia na côrte aos podere

geraes e nas proYincias ús respectivas assembléas, nos termos do
art. 15. 16 ela Constituição e do art. 10 § 70 d Acto Addicional, e
desde que um municipio tinha 1'61'0 civil, em c nformidade d disposto
no decreto de 30 de janeiro de 1834 e dos arts. 31 e 108 da lei n. 261,
de:3 de dezembro de 1841, ficavam creados dous tabelliEí.es do publico,
judicial e notas, servindo o primeiro de escrivuo de orphãos, do. pr \Te.
doria, de capellas e residuos, e o segundo de escrivão das execuções Cl
veis, e o officio de escrivão privativo do jury e execuções criminaes,
que não podiam ser accumulCldas com as execuções civeis.

A g verno cabia, cumulativamente com o poder legislativo,
crear os segLlÍntes offieios :

Escrivão dos feitos da fuzenda, lei n. 242 de 1841 ;
Escrivão de ausentes, regulamento de junho de 1859.)

fficial do registro geral ela hypotllecas, lei n. 1237 de 1864 e
regulamento. n. 3453 de 186-,

O officlo de scrivão elo jury e das . 'ecllções criminaes era indi
visivel e as respectivas fl1ncções nuo podiam ser exercidas 101' duas
pessoas, servindo uma no jury e outra nas execuções criminaes.
O seu provimento vitalício d via r-cühir cm quem servi se separada
mente o omcio mas podia s [' provido vitalíciam nte ne11e, p r mei de
c ncurso, o tabelliúo do juelicial, se da accl1mulo.çã nuo resultava e111
] araço pura o expediente.

O escrivão do jury era o eE>criv50 das correições e nellas fLll10
cionava tanto no civel como no crime, e., com excepçuo disso, nuo podm
scr ver em processos dh-ers s dos que lhe eram priyati os.

Os tabelUã da côrte e das apita das peovincia s, segundo o
decret n. 5738 de 2 de setembro de 1874, tinham dous livros le notos,
aPm dos de registro e ele peocurações: um p ru as escripturas
ele compra e v nda ou quae3qu-r actos translativos ele propriedade
plena ou limiLada e outro pura as escripturas em o·era1.

Nas cidades populosas, precedendo licença elo presideute da Relo.
çil ,e uvido juiz elo dir ito da. c marca, pocU· mos 1'e. pectivos tabel
liães ter os mencionado live
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Com excepção das escripturas contendo disposições testamentarias,
das de doação causa m07'tis e das que eram lavradas fóra de
cartorio, podiam os tabelliães mandar fazer as demais pe19S escreventes
juramentados, subscrevendo-as, porém, e carregando com inteira re
sponsabilidade, decreto n. 4824 de 22 de novembro de 1871.

Os escrivães que serviam perante os juizes municipaes e de direito
funccionavam em todos os actos, tanto no civel como no crime, con
forme lhes tocava por distribuição; Cad. do Processo, art. 3\J;
Ord., Liv. I, Tit. 79 ; disposições provisorias, art. 12; decreto de 26
de março; de 1833 ; competindo aos do judicial. e não aos do jur
escrever nos processos civeis que os juizes de direito houvessem de
julgar, quér em primeira, quér em segunda instancia.

Os esct'ivães dos orphãos, nos lagares onde havia mais de um,
serviam, por distribuição, nos feitos do respectivo juizo, e na quali
dade de escrivão de ausentes o que era designado pelo governo imperial
lei de 5 de novembro de 1830, regulamento n. 2433 de 1859; e
não podiam entrar em exercicio antes de prestar fiança de 600 nas
cidades e villas principaes, e de 450.; até 3UO nas localidades menos
importantes, alvará de 15 de maio de 1713.

A fiança era prestada perante o juiz respectivo, nos termos do
decreto n. 9420 de 1885.

As funcções de escrivão da provedoria de capellas e residuos,
nos lagares onde não havia officio privativo, eram exercidas por
qualquer tabellião do judicial ou escrivão do civel que o governo
geral ou provincial designava.

Segundo o decreto n. 1597 de 1 de maio de 1855 só existia o
lagar de escrivão privativo do commercio onde havia juiz privativo
para as causas ommerciaes; e, na falta de escrivão especial,
eram competentes para tomar os protestos de letras: os tabeIliães
de notas, os escrivães do juizo de paz nos districtos fóra das cidades
ou villas, os escrivães do civel, decreto n. 5557 de 20 de fevereiro de
1874, o qual extinguiu os officios de escrivão privativo das causas
commerciaes em segunda instancia.

Os escrivães das relações funccionavam por distribuição em
todos os feitos dos tribunaes.

Os escrivães do juizo dos feitos da fazenda nacional serviam em
todas as causas da mesma fazenda; onde, porém, o expediente era
pequeno funccionava qualquer dos escrivães do civel que, nos termos
da lei n. 242 de 29 de novembro de 1841, o governo designava;
nos m .:nicipios onde não residia aquelle juiz, o municipal indicava
o escrivão para as causas e diligencias da fazenda.

As serventias privativas em segunda instancia foram extinctas
pelo decreto n. ó457 de 6 de novembro de 1873.

O registro geral das hypothecas achava-se a cargo dos serven
tuarios especiaes creados privativamente, e dos tabelliães da cidade
ou villa, séde da comarca, designados pelo presidente da provincia
sob' informação do juiz de direito, em conformidade da lei n. 1237
de 24 de novembro de 1864 e do decreto n. 3453 de 26 de abril de
1865, a quem ficavam exclusivamente sujeitos e se denominavam offi
ciaes do registro geral das. hypothecas.

Na côrte e nas capitaes' das provincias, esses lagares eram pri
vativos, podendo, nos termos do decreto n. 482 de 14 de novembro
de 1846 o governo imperial creal-os onde julgasse indispensavel, e
nef;te caso era por sua natureza unico e indi, isivel; a nomeação
interina só podia recahir nos tabelHães de notas e cabia ao juiz de
direito fazeI-o, independendo da approvação.

No caso de mudança de séde da comarca, podia o presidente da
O~gallisação judiciaria e policiaI 6
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provincia cassar a designação, mas esta recahiria no tabel.lião da re
sidencia do juiz de direito, e quando supprimidos os OffiClOS a que
estava annex o d registro, o serventuario c ntinuaya a exercer as
funcções de offlcial do H.egistro Geral das Hypothecas.

Nos juizos, em que o lagar de porteiro dos auditorias não estava
çreado privatiVamente ou provido com titulo vitalicio, servia o official
de justiça, fazendo escala por semana.

Na Côrte os porteiros dos auditorias exerciam as suas flillcçôes:
o primeiro perante os juizes dos feitos da fazenda e dos orphãos, e o
segundo perante os juizes do commercio e do civel, decreto n. 1873 de
31 de janeiro de 1857. .

Os officios de contador e distribuidor eram exercidos por uma só
pessoa, de accordo com a Ord., L. 10, Tit. 85; na côrte, porém, foram
separados pelo decreto n. 286 Lde 14 de dezembro de 1861 e pertencia nos
termos do decret de 2t de outubro de 1833: ao contador e distribuidor
do geral a contagem e distribuição das notas e de todos os feitos que
se processavam no juizo do civel e no dos orphãos e ao contador e cUs
tribuidor da H.elaçã a ontagem de todos os feitos que neliu se pro
cessavam e a clistribuição e contagem dos processados nos juizos cri
minaes da primeira instuncia e no juizo municipa.l.

Em regra, o contador contava as custas de todos os pleitos que
corriam no fôro de sua jurisdicção, sem distincção de varas, tanto na
primeira como na segunda instancia, e os distribuidores faziam a dis
tribuiçao dos feitos e das escripturas.

Os partidores organizavam os partilhas; nos lugares, porém, onde
não estavam creados os meoGionados officios serviam: como contador e
diStribuidor os juizes, como partidor os louvados das partes, e como
depositaria aquelle que para cada execução, embargo, sequestro ou
deposito o juiz nomeava.

As serventias vitalicias eram providas, mediante concurso, nos
termos dos decreto llS. 817 de 30 de agosto de 1851, 4668 de 5 de janeiro
de 1871 e 9344 de 16 de dezembro de 1884 ; o provimento temporario
competia, em conformidade dos decretos de 1 de junho de 1830, n. 817
de 1 51 e 5457 de 6 de novembro de 1873, ao juiz ou presidente do tri-·
bunal a cuja jurisdicção pertencia a serventia, communicando logo ao
governo a vaga.

Affixado os editae e Onda o})1'azo do 60 dias ojuiz ou presidente do
tribunal; que tivesse annunciado () concurso, enviava ao presidente da
provincia tod sos requeriment s dos candidatos compet ntemente in
formados e documentados, o qual mandava publicar na folha official os
nomes de tod s os pretendent s e it dia depois dessa publica.ção, se
todo se haviam habilitado cOl1venientem nt-, nomeava para ervÍI' pro
TIsoriamente na vaga o que julgava mais idone que entrava logo em
exercicio . n ca o onteario ab tinha- e de fazer a nomeação, sujeitando
o papeis ã apre iação do go'V rno.

Feita e publicada immediatam ut a nomeação, o pr tendente que
se julgava preterid podia, dentro de 30 di s, reclamar ontra o acto,
instruindo com documento a petição que, fi os demais papeis, era
r metUda ao r:r verno geral para r oh r s br a reclamação ou con
firmar o acto; o que fi i alterad pela lei n. 3322 de:l.4 d junho de 1 7,
que pa li para o pr sidente da provinci n meaçã d erven
tuario de justi a.

110 podiam er pr ,id em (ll'y nU ,italici nem nomeado
para empreg de justi a: tranO' ir menor de 21 ann ) e de 30
anno_ que não ti e ati feito a bl'igaç-e imp ta n art. 9 da lei
n. 25 6 de 26 de tembro d 1 .}. lIue t 'U interdi t por ntença,
para occupar empr go; o furio o, demente u pr digo 1 galmente
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privado da administração de seus bens, e o que não estava livre de
culpa e pena.

Os pretendentes deviam juntar: auto de exame de sufficiencia, certi
ficado d exame da lingua portugueza e arith1'netica, folha corrida,
certidão de idade, attesLado medico de capacidade physica; certidão, no
caso de ser menor de ::lO annos, de ter satisfeito a obrigação da citada lei
de 1874; procuração especial, se requeriam por procurador e mais
documentos que fossem convenientes para prova da capacidade
profissional.

O exame de sufficiencia era oral e escripto, e versava sobre os
assumptos e obrigações de cada officio e annexos, comprehendidos os
que resultassem das substituições dos serventuarios, segundo o decreto
n. 8274 de 15 de outubro de 1881, e o examinando que era inhabilitado,
só seis mezes depois podia entrar em novo exame para o mesmo officio.

Era presidido, nas comarcas especiaes, por qualquer dos juizes de
direito a quem fosse requerido' nas geraes pelo juiz de direito no termo
em que este residisse e nos demais termos, ainda reunidos, pelos juizes
n:unicipaes letrados, ou pelos supplentes com jurisdicçã plena; decreto
cltad de 1881 e decreto n. 1294 de 16 de dezembro de 1853.

Desse exame eram dispensados os doutores e bachareis em direito,
os advogados, mesmo provisionados, e os serventuarios de offteios de
igual natureza, na fárma do disposto no decreto n. 4668 de 5 de
janeiro de 1871.

Quando por lei era supprlmido um officio de justiça, ou aTInexado a
outro, cessava o exercicio do serventuario, salvo se, po!' clausula expressa
na mesm.a lei, ficava a extincçã ou desannexação dependente de vaga
do officio por morte, sentença ou de istencia; mas, se era restabelecido
por lei nas mesmas condições anteriores, voltava o serventuario ao
exercicio, se o requeria, no prazo de 15 dias, independentemente de con
curso e com o titulo que já tinha. Extlncto o rôro civil em um muni
cipio, os serventuarios dos respectivos officios pas avaro a funccionar
na cabeça do termo, a que pertencia o municipio supprimldo, com
excepção do escrivão do jury, por ser unico em cada conselho de
jurados, nos termos da lei n. 261 de 3 de dezembro de 1841.

Oserventuario de justiça não estava inhibido de commerciar, com
tanto que não faltasse ao exacto cumprimento de seus deveres e quando
çondemnado á prizão temporaria não perdia o officio, devendo no seu
impedimento funccionar o substituto legal.

Em CJnformidade d decreto n. 1294 de 16 de dezembro de 1853,
competia ao O'ovcrno na côrte e aos presidentes nas provincias a no
meação interina quando o serventuarlo obtinha licença por mais de seis
mezes, no caso de sentença condemnatoria tambem por mais de seis
mezes, no de abandono do offtcio, ou quando o serventuari aceitava o
lagar' de deputado á assembléa geral ou provincial; lei n. 3029 de 9 de
janeiro de 1881.

Exerciam empregos de justiça:
O curador geral dos orphãos, o thesoureiro dos orphãos, os pro.

motores e olicitad res dos residuos, os empregados do upremo Trl
bunal de Justiça e das Relações, os officiaes de justiça, escrivães de
paz e das delegacias e o porteipo do Jury.

Ocurador geral dos orphãos só podia ser pr vida privativamente
nos termos onde eram creados por lei expressa; no cas contrari, era
11 meado temporariamente p 1 juiz de orphãos, que devia dar prefe
rencia aos promotores publicos.

Na c rte er' lU nomeado por decreto, accumulando o adjuntotlo
promotor publico cargo de curador da 2a vara de orphãos, reg. n. 4824
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de 22 de novembro de 1871; representavam os orphãos em todos os
processos em que eram elles interessados.

Os promotores e solicitadores dos residuos, estes creados pelo
decreto de 19 de outubro de 1833, aquelles pela Ord. L. 1°, tit. 50,
eram nomeados definitivamente pelo governo na côrte, pelos presidentes
nas provincias e interinamente pelos juizes provedores, e fallavam em
todas as arrecadações e administrações do bens de ausentes.

Os escrivães de paz eram nomeaqos pelas camaras municipaes, em
vista de autorisação do juiz de direito, e sobre proposta dos julzes de
paz, nos termos do art. 14 do C digo do Processo, e nos municipios que
não tinham fôro civil, assim como nas freguezias e capellas fora das
cidades e villas, serviam tambem de tabelliães de notas e tomavam o
protesto das letras e outros titulas, lei de 30 de outubro de 1830, decl'etos
ns. 2833 de 12 de outubro de 1861 e 5557 de 20 de fevereiro de 1874, e
fW1ccionavam tambem perante os subdelegados.

Os delegados de policia podiam ter escl'ivi:ies especiaes, e na falta
destes serviam perante elles os escrivães do judicial, conforme o deter
minado nos regulamentos ns. 120 de 31 de janeiro de 1842 e 4834 de 22
de novembro de 1871.

O porteiro do jury era nomeado e pago pelas camaras municipaes;
mas nos termos em que os não havia, era designado pelo juiz de direito
um official de justiça para exercer o cargo, a quem deferia o juramento
do estylo, regulamento citado n. 120 de 1842.

egundo o decreto n. 9420 de 28 de abril de 1885 nos casos de impe
dimentos eram substituídos:

o secretario do upremo Tribunal pelo official da secretaria e, na
falta deste por um dos escrivães de appellações designados pelo respe
ctivo presidente, ou paI' pessoa idonea por este nomeado'

o thesoureiro porteiro pelos continuas;
os secretarias das Relações, pelos amanuenses e na falta destes

pelo escrivão mais antigo, ou por pessoa nomeada pelo presidente do
tribunal, ou designada pelo governo quando o impedimento excedia
de 15 dias;

os escrivães das relações reciprocamente ou por pessoa nomeada
pelo presidente do tribunal, segundo a urgencia do serviço' os porteiros
pelos continuas e estes pelos officiaes de justiça;

os porteiros dos auditorias um pelo outro reciprocamente e na
falta, pelo official de justiça designado pelo juiz; e o elo jury lambem por
official de justiça ;

os tabelliães de notas, onde havia mais de um segundo a ordem
das collocações e na escala ascendente ou descendent quando estava
esgotado o numero, e onde existia um só por pessoa idonea para isso
designada;

o official do Registro Geral das Hypothecas, nas mar as p r um
dos tabelliães de notas e na falta deste pelo do judicial e na cÓl'te paI'
quem o governo designava'

os escrivães privativos do juizo dos ~ itos da fazenda, onde havia
Relação, por um dos escl'ivães de appellação e nos outros lagares por
um dos do judicial .

os da provedoria pelos do judicial de ignados p lo juiz provedor'
os do judicial un pelos outros'
os dos orpbão reciprocamente onde havia mais de um, ou pelO

escrivão do judicial .
o privllti os do commercio reciprocamente onde ha,ia mais

de um e havendo um só, pelos tabelliães de nota e e crivães do
civel, preferidos os primeiros;

os privativos do jury e execuções crimina ,onde existiam dous,
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um pelo outro; onde havia mTI sómente, pelo escrivão do judicial de
signado pelo presidente do jury;

os contadores, dist~ibuidores e partidores por quem o juiz compe-
tente indicava; .

os curadores geraes dos orphãos, por advogados ou pessoas ido
neas nomeadas pelo juiz respectivo;

os promotores e .solicitadores de capellas, por pessoa designada
pelo provedor;

os escrivães do juizo de paz, pelos dos subdelegados e delegados,
pelos dos districtos mais proximos, pelos do judicial e por qualquer
pessoa nomeada e juramentElda pelo juiz de paz;

os dos delegados e subdelegados successivamente entre si e pelos
escrivães de paz e do judicial.

O presidente da Relação podia impôr aos escrivães as seguintes
penas: reprehensão e suspensão até 15 dias, decretos ns. 5457, de 6
de novembro de 1873, e 5618, de 2 de maio de 1874; e as autori
dades criminaes eram competentes para impôr aos subalternos, que
perante eUas serviam, as penas disciplinares de: advertencia, sus
pensão do officio até dons mezes e prizão até cinco dias, Cad. do
Proc., art. 212; reg. n. 834, de 2 de outubro de 1851, e decreto
n. 1572, de 7 de março de 1855.

O juiz de direito em correição impunha a qualquer serventuario
- advertencia com comminação e censura, multa até 100$ e sus-
pensão até dous mezes. .

A faculdade de suspender correccionalmente era extensiva aos
supplentes dos juizes municipaes e aos juizes substitutos quando no
effectivo exercicio da jurisdicção, devendo reger-se todos os juizes no
concernente á suspensão pelo regulamento n. 834, de 1851, e decreto
n. 1572, de 7 de março de 1855, a qual tinha o caracter de sentença
e não estava sujeita a recurso algum.

O escrivão que, sem motivo justificado, deixava de comparecer
na audiencia, ou de annotar os requerimentos e deferimentos nos
seus protocollos incorria em responsabilidade.

*... ...

Antes de passar ao terceiro e ultimo perioelo, cumpre a~ntuar,

embora succintamente, as alterações por que passaram as leIS con
cernentes à justiça .no regímen monarchic~.

Dos antigos tribunaes creados pelas leIS portuguezas, apenas fi
caram sub 'istindo as Relações.

A extincção começou pela Casa da upplicação.e. Mesas do Des
embargo do Paço e da Consciencia e Ordens, termllla~do, quando
promulgado o Codigo do Processo, no corregedor~s, ouvIdores de c0
marca e mais autoridades, bra dos tempos coloOlaes.
. Os juizes de paz, creados pela lei d~ 1:> ~ ~utub~o. de ~82!,. c~n

tmuaram pelo C digo elo Pr ce s com Jurlsellcçao polICIal e JudICIarIa,
~cando á policia apenas incumbida a vigilancia e. prevenção dos de-
hctos e a manutençã da ordem e segurança publIcas. .

Foram creael s os juize munida s e promot res Pu.1?l1~, as
juntas de paz compostas de cinco juizes, pelo menos, presIdIda por
um delles, escolhido em escrutinio secreto, para conhecer de todas as
sentenças desses mesmos juizes, confirmaI-as ou rev<?gal-as, s~~ outro
recurso, exc pto o de revista; e julgar as suspeIXôes dos JUlZe~ de
paz e a dos municipaes nos crimes de que conhecIam cumulatIva-
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mente CQIn aqueUes; o jury de accusação ou primeiro conselho de
jurades para conhecer dos processos formados pelos juizes de paz e
declarar se havia motivo para a accusação ; o jl,.lry de sentença para
julgamento dos processos que tinham de ser submettidos á sua de
cisão, devendo suas sessões durar 15 dias successivos, incluidos os
dias santificados .

.f!.s decisões do jury de sentença eram tomadas por duas terças
partes, sendo necessaria a unanimidade para a imposição da pena
de morte.

Todo o cidadão tinha o dir.eito, por si ou por outrem, de impetrar
ordem de habeas-corpus, quando se julgava ameaçado de consttan~

gimento illegal em su,a liberc1ade.
Fóra de flagrante delicto, ninguem podia ser prezo, mesmo em

crime ellf que não tinha logar a fiança, sem ordem por escripto da
autoridade legitima.

~ lei de 3 de dezembro de 1841 restringiu as attribuições dos
juizes de paz, creando os chefes de [lolicia, delegados e subdelegados
com jurisàicção administrativa, policial e judiciaria; alterou a dispo
sição dos arts. 33 e 44 do Codigo do Processo ácerca da nomeação
dos juizes municipaes e dos supplentes, em numer de seis, e dos
juizes ds direito, dando-lhes novas attribuições; ab liu as juntas de
paz e o primeiro conselho de jurados; alterou o dispositivo dos
arts. 55, J'i6 e 57 do Codigo do Processo, concernente á prescripção dos
crimes; additou ao art. 101 mais algumas disposições relativas á não
concessão de fiança aos criminosos mencionados nos arts. 107 e 116,.
primeira il?arte, e 123 e 127 d Codigo Criminal; estabeleceu para
a applicação da pena de morte duas terças partes de votos, derogando
assim· o disposto no art. 332 do Codigo do Processo e supprimindo
as palavras do arL. 107 .....,... ou que sejam conhecidamente abonadas.

Revogou o art. 31 do Codigo Criminal e o ~ 50 do art. 269 do codigo
dQ Processo; estabeleceu o recurso para a Relação, sem efl'eito sus
pensivo, dos despacbos do jujz de direito de que tra.tam os arts. 281 e
285 do mesmo codigo, salvo no caso de pronuncia; das sentenças dos
juizes municipaes, delegados e subdelegad 5 nos casos em que lhes
competia o julgamento final; das decisões definitivas ou interlocutorias
com força de definitivas proferidas pelos juizes de direito; das sentenças
dos mesmos juizes que absolviam ou condemnavam nos crimes de
responsabilidade e da appellação ex officio quando a pena imposta era
de morte, ou galés perpetuas.

Determinou que nos crimes, de que tratava U lei de 10 de junho
de 1835, não houvesse recarso algum nem mesmo o de revista, e
que o protesto por novo julgamento, permittido pelo art. 308 do
Codigo do Processo, sómente tinha lagar nos casos de imposição de
pena de morte ou de galés perpetuas.

Permittiu revista das sentenças proferidas, em grão de appella~o,
sobre o orime de contrabando e prescripção nos casso <10 art. 78, §§ 2°,
3° e 4°, da mesma lei; deu reourso pl:\ra o governo ~la côrte e para
os presidentes nas provincias da indevida insoripção ou omissão na
lista geral dos jurados; revogoll o art. 321 do Codigo do Processo; de
terminou que os militares envolvidos nas rebeUiões ou sedições fos
sem julgados pelas leis e tribunaes militares; eliminou as palavras
não se tratando de crimes poltticos - do art. 115 do mesmo codigo, e
revogou o art. 14 da~ Disposições Provisorias, ficando em vigor fi legis
lação anterior.
. . A lei n: ?033 de setembr de 1871 reduziu a tres os supplentes dos
JUIzes !llumo!pae.s, delegados e subdelegados; creou os substitutos dos
juizes de direitQ pas oomarCI:\S espeoia,es; tornou, incQffinativel o cp.rgp
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de juiz municipal com o de qualquer auboridade policial; creou em
cada termo um adjunto do promotor publico; deu novas attribulções
criminaes aos juizes de paz, municipaes e de direito; limitou as
funcções das aut ridades poüciaes, ás quaes ficou pertencendo o pre
paro do processo dos crimes do ar~. 12 § 70 do Codigo dQ Processo
e a f rmação do inquerito e todas os diligencias necessarias para
conhecim~nto dos crimes e seus autores.

Tirou a obrigatoriedade á aceitação do cargo de chefe de policia,
para o qual podiam s r nomeDdos) além dos magistrados, os doutores e
bachareis em d.lreito que provassem quatro annos de pratioa do fóro ou
de administração.

Extinguiu a jurisdicção das autoridades policiaes no tocante ao
julgamento das infracções dos termos de bem viver e segurança e das
posturas municipaes, bem como a competencia para o processo e julga
mento nos crimes commuos, salva aos chefes de policia a faculdade de
proceder á formação da culpa e pronm1ciar no caso do art. 6Q do regula
mento n. 120 de 31 de janeiro de 1842, com recurso, bavendo pronuncia,
para o presidente na Relação, e na falta deste tribunal, para o juiz de
direito da capital da mesma provincia.

Estabeleceu regras para a prizão dos arts. 132 e 133 do Codigo
do Processo, e no tocante á fiança, a queixa ou denuncia, sujeitando
os promotores á multa, quando não a apresentassem nos prazos mar·
cados.

Converteu o recurso do art. 231 do referido Codigo em aggravo
no auto do processo, sendo necessarios os recursos dos despachos de
pronuncia, ou não pronuncia, proferidos pelos juizes municipaes, não
ficando prejudicad s os interpostos ex-ofjtcio ou pelo promotor, quando
expedidos ou apresentados tora dos prazos fataes, incorrendo, porém,
em crime de responsabilidade o culpado das faltas e demoras.

Estatuiu para a appellação do § 10 do art. 79 da lei de 3 de dezembro
de 1841 o effeito suspensivo quando interposta de sentença absolutoria
do accusado em crime inafiançavel, não sendo unanime a decisão
do jury, ou quando proferida a respeito de réos accusad s de crimes
punidos no maximo com as penas de morte, galés ou prizão com
trabalho.

Deu maior amplitude ao habeas-corpus, sendo unicamente o limite
de competencia para a concessão da ordem a superioridade de gráq na
jurisdicção judiciaria; não podendo, porém, considerar-se constrangi~

mento illegal para o habeas-corpus a prizão determinada por despacho
de pronuncia.

Garantiu o direito de justa iodemnisação e das custas, contada~
em tresdobro, a favor de quem soffreu o constrangimento illegal.

Estabeleceu penas para aquelles que por impericia, Unprudencia ou.
falta de observancia de algum regulamento, comme~ctiam, ou eram
causa de um homicidio involuntario, ou sómente ferir.llentos ou offensas
physicas; deu competcncia ao juiz formador da cl:J.pa para conhecer
e dectdir dos casos de que tratava o art. 10 do Codigo Criminal, com
appellação ex-qlflcio para a Relação, quando a de,cisão fosse d finitiva,
e manteve a competencia do jury para os crimes. do art. 14 do mesmo
codigo e definiu o estellionato de que elle tratav';;t no § 40 do art. 204.

Conferiu: ao juizes de paz competencia para o julgamento de
todas as causas civeis até o valor de 100$, com appellação para o juizes
de direito; aos municipaes o preparo de todos os feitos civel' que
cabiam aos juizes d direito julgar, o process e julgamento dos causas
civeis de mais de 100$ até 500 ,com appellação para os juizes de direito
~ a publicação e execução das sentanças civeis; e aos de direito o
Julgamento em primeira instancia de todas 8S causas civeis de mais



de 500$ nas respectivas comarcas, a decisão dos aggravos e suspeições
postas aos juizes inferiores e a execução das sentenças civeis, onde não
houvesse juiz municipal.

Aboliu os dias denominados de côrte, de que trata a Ord., L. 30 ,

Tit. 10 ; derogou o art. 66 da lei de 3 de dezembro de 1841, restabele
cendo o art. 332 do Codigo do Processo; deu aos juizes de direito e aos
chefes de policia privilegio de fôro, tanto nos crimes communs, como
nos de responsabilidade.

Creou comarcas especiaes e geraes, exercendo naquellas os respe
ctivos juizes de direito cumulativamente a jurisdicção civil, á excepção
dos das varas privativas, e conjunctamente com estes a jurisdicção
criminal.

Restabeleceu a vara privativa da provedoria de capellas e residuos,
supprimida pela lei de 3 de novembro de 1830, e estatuiu a aposenta
doria forçada para os magistrados que se impossil)llitassem physica ou

. moralmente.

*'f 'f

Eis em resumo as alterações que soffreram as leis relatiYas á admi
nistração da justiça durante o regimen monarchico.

A divisão judiciaria do Brazil, pois, em 15 de novembro de 1889
comprehendia :

O Supremo Tribunal de Justiça, com 17 ministros;
11 Relações, com 9'l desembargadores;

435 comarcas, com 461 juizes de direito e 438 promotores e 68 juizes
substitutos;

519 termos, com 521 juizes municipaes e de orphãos.

*'f 'f

Proclamada a Republica, o Governo Provisorio, pelos decretos ns. 7 e
12, de 20 e 23 de novembro ele 1889, dissolvendo as assembléas provin
ciaes, deu aos governadores dos Estados competencia para crear
empregos, provêl-os de pessoal idoneo, nomear, su pender e demittir
os empregados publicos, á excepção dos chefes de policia e magistrados
perpetuos.

Alterou pelo decreto n. 25, de 30 de novembro do mesmo anno, as
formulas e tratamentos forenses, e os cargos de presidente do Supremo
Tribunal e das Relações passaram a ser preenchidos por eleição de
accôrdo com o decreto n. 210 de 20 de fevereiro de 1890.

Creou duas va.ras privativas do juizo dos casamentos e <lois oftieiaes
do registro e e:5crivães privativos do mesmo juizo no municipio da
Capital Federal, ta uma na capital de cada Estado, com um of.ôcial de
registro e escrivão privativo do mesmo juizo, decretos ns. 211 e 320, de
20 de fevereiro e 11 de abril de 1890. .

Revogou as leis que exigiam a conciliação preliminar ou posterior
como formalidade essencial nas causas civeis e commerciaes, decreto
n. 359 de 26 de R bril de 1890; estabeleceu o processo executivo para a
cobrança das multas e dos alcances dos empregados publicas, devidos
á Fazenda Nacional, á dos Estados e ás municipalidades, decreto n. 360
do mesmo mez e anno; eximiu a Intendencia Municipal do pagamento
de custas em que decahir o promotor publico, ou a que forem conde-
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mnados os presos pobres, e das despezas para o serviço do jury, decreto
n. 416, de 22 de maio; autorisou os tabelliães e escrivães a passar cer
tidões independentemente do despacho dos jLüzes, decreto n. 470 de
7 de junho; os juizes de direito privativos dos casamentos, e na sua
faHa ou impedimento, os outros juizes de direito a dispensar os pro
clamas e mandar passar o certificado de habilitação exigido pelo art. 30

do decreto n. 181 de 24 de janeiro de 1890, decreto n. 481 de 14 de junho;
ampliou a competencia civil dos juizes de paz, e conferiu-lhes a attri
buição de nomear os seus escrivães, decreto n. 546 de 5 de julho.

Declarou extensiva a todas as multas impostas pelo presidente do
jury a disposição do § 20 do art. iodo decreto n. 416, de 22 de IDaio de
1890, decr to n. 595, de 19 de junho; mandou observar pelo decreto
n. 763 de 19 de setembro no processo das causas civeis em geral o
regulamento n. 737, de 25 de novembro de 1850, com algumas exce
pções, e deu outras providencias.

Aboliu a pena de galés, reduziu a 30 annos as penas perpetuas,
mandou computar a prizão preventiva na execução e estabeleceu a
prescripção da pena, decreto n. 774 de 20 de setembro.

Promulgou o Codigo P nal, decreto de 11 de outubro; organizou a
justiça federaJ, decreto n. 848 da mesma data; creou o registro de
firmas e razões commerciaes, e reformou o Codigo Commercial na
parte terceira (fallencias), decretos ns. 916 e 917, de 24 de ol:ltubro.

Estabeleceu regras sobre aposentação dos juizes e empregados
federaes; regulamentou o Deposito Publico, organizou a justiça do Dis
tricto Federal, decretos ns. 1018, 1024 e 1030, de 14 de novembro, e 1420
de 21 de fevere-iro de 1891 ; ampliou as attribuições dos juizes seccionaes
e deu outras providencias, decreto n. 1420 A de 21 de fevereiro de 1891.

Os juizes e tribunaes creados no regimen monarchico continuaram
a funccionar sem interrupção, passando os governadores a nomear
os juizes municipaes até que a Constituição de 24 de fevereiro de 1891
creou o Poder Judiciaria, tendo por orgãos o Supremo Tribunal federal,
com séde na Capital da União composto de 15 juizes, nomeados, na
forma do art. 48 n. 12 da mesma Constituição, dentre os cidadãOS de
notavel saber e reputação, ellgiveis para o Senado da Republica, e tantos
juizes e tribunaes, distribuidos pelo paiz, quantos o Congresso de
terminar.

Os juizes federaes são vitalícios e perdem o cargo unicamente por
sentença judicial.

Ao Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição, do
decreto n_ 848, de 11 ele outubro de 1890, e da lei n. 221, de 20 de
novembro de 1894, compete:

Processar e julgar originaria e privativamente :
O presidente da Republica, nos crimes communs, e os ministros de

Estado, nos casos do art. 52 da mesma constituição, e os juizes fede
raes, nos crimes communs e de responsabilidade, inclusive os substitutos
e Supplentes ;

os membros do mesmo tribunal, nos crimes communs;
os ministros diplomaticos, nos crimes communs e de responsa

bilidade;
as causas.e conflictos entre a União e os Estados, ou entre estes,

uns com os outros;
os litigios e reclamações entre nações estrangeiras e a União e os

Estados',
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os confl1ctos dos juizes e tribunaes federaes entre si, ou entre estes
e . os dos Estados, assim como os dos juizes e tribunaes de um
Estado com os juizes e tribunaes de outro Estado;

as reclamações de antiguidade dos juizes federaes ;
a revisão das sentenças estrangeiras que tiverem de ser executadas

no paiz;
fi suspeição opposta a qualquer dos seus membros;
conceder originariamente a ordem de habeas-corpus qnando o

constrangimento ou a ameaça deste proceder de autoridade, cujos actos
est~jam sujeitos á jurisdicção do tribunal, ou fôr exercida contra juiz
ou funccionario federal, ou quando tratar-se de crimes sujeitos á juris
dicção federal, ou ainda no caso de imminente perigo de consummar-se
fi violencia antes de outro tribunal ou juiz poder tomar conheci
mento da especie em primeira instancia.

Julgar em seglmda e ultima instancia :
as questões resolvidas pelos juizes e tribunaes federaes, e de valor,

superior a 2: 000$000 ;
os recursos interpostos dos despachos proferidos pelos mesmos

juizes nas causas civeis ou criminaes ;
as questões relativas á successão de estrangeiros quando o caso

não estiver. prev~sto em convenção ou tratado;
as causas criminaes julgadas pelos juizes de secção ou pelo jnry

federal;
os reçursos interpostos das sentenças definitivas proferidas pelos

trjbunaes e juizes dos Estados e do Districto Federal, quando se ques
tionar sobre u validade ou applicacão de tratados ou leis federaes, ou
de leis e de actos dos governos estadoaes em face da constituição, ou
das leis federaes e a decisão do tribunal local considerar validos os
actos ou leis impugnados;

os recursos intel'postos da denegação de habeas-corpus por ju~z
de primeira instancia e independenteme.nte de decisão de juiz ou trI
bunal de segunda instancia;

os recursos de qualificação dos jurados federves, interpostos dos
despachos dos juizes seccionaes, sobre reclamações de inclusão ou
exclusão;

os recursos e appeliações dos despachos e sentenças do juiz fede
ral nos processos de responsabilidade dos procuradores da Republica,
ajudantes e solicitadores.

Incumbe-lhe mais:
dar posse ao presidente da Republica, na fórma do art. 44 da

Constituição;
apresentar a lista triplice dos cidadãos aptos para os cargos de

juizes federaes;
remetter no mez de janeiro ao presidente da Republica um relataria

circumstanciado dos trabalhos do tribunal e do estado da adminis
tração da justiça, assim como mappa. dos seus julgados;

proceder á revisão .annual da lista de antiguidade dos juizeS
federaes;

resolver as duvidas que lhe forem submettidas pelo presidente sobre
a ordem do serviço e execução do seu regimento;

censurar ou advertir nas sentenças os juizes inferiores, e mul
taI-os ou c:ondemnal-os nas custas, segundo as disposições vigentes;

advertIr os advogados e solicitadores, multal-os nas taxas legaes e
susp~ndel-os do exercicio de suas fURcçàes, por espaço nunca maior de
30 dIas;
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proceder na fórma do art. 157 do Cocligo do Processo, quando, em
autos ou papeis de que houver de conhec i', descobrir crime de respon
sabilidade ou commum, em que tenha lagar a acção publica, devendo,
nos casos de sua competencia, ordenar que se dê Yista ao procurador
geral da Republica para pr mover o respectivo processo;

mandar proceder, ex-ojJlcio ou a requerimento do procurador
geral da Republica, a exame de sanidade nos jui?:es federaes que por
enfermidade se inhabilitarem para o serviço da magistratura, e propôr a
aposentação dos que excederem a idade de 75 annos, nos termos do
decreto n. 3309, de 9 de outubro de 1886;

proceder á revisão dos processos crimes em que houver sentença
condemnatoria definitiva, qualquer que tenha sido o juiz ou tribunal
julgador;

conceder ordem de he ')eas-corpus ;
organizar o seu regimento interno.
Otribunal tem um presidente e um vice-presidente, eleitos pelos

seus pares, e servem por tres annos, contados da posse dos cargos,
que são obrigatorios, e neU não podem ter assento parentes consan~

guineos ou affins na linha ascendente ou descendente e na coUateral
até ao segundo gráo; a incompatibilidade se resolve, antes da posse,
contra o ultimo nom ado, ou menos idoso, sendo a nomeação da
mesma data.

São attribuiçães do presidente, segundo as leis citadas e o regi
mento interno do tribunal:

Substituir o Presidente da Republic;:l nos casos previstos na Consti
tuição;

presidir o Senado Federal, quando este houver de deliberar como
tribunal de justiça;

dar posse aos membros do tribunal e aos juizes de secção;
dirigir os trabalhos, presidir as sessões, propôr as questões e

apurar o vencido'
manterIa ordem, impôr multa, até 50~, ás partes que faltarem ao

devido respeito e prender os desobedientes, fazendo lavrar o respectivo
auto, .para serem processados;

dIstribuir os feitos pelos ministros do tribunal e proferir os despa
chos de expediente;

receber e dar destino ás queixas e denuncias contra os funccionarios
que são processados perante o tribunal, e mandar colligir os documen
tos e provas para verificar-se a responsabilidade ou os crimes communs
dos mesmos funccionarios;

expedir portarias para a execução das resoluções e sentenças do tri
buna.l, salvo no que estiver a cargo do juiz relator;

assignar com os juizes dos feitos as sentenças, e com o relator as
cartas de sentença e as rogatorias ás justiças dos Estados ou ás es
trangeiras ;

d
corresponcj.er-se, em nome do tribuna.l, com o Congresso, presi

ent~ da Republica e demais autoridades;
. ll1~ormar os recursos de graça, quando a sentença condemDl~toI'ia,

tIver SIdo proferida pelo tr·ibunal ou deUa haja tomado conhecimento em
gráo de appellação ou revisão;

<?rganizar e enviar ao presidente da Republica e aO Senado a lü:?ta

T
no?1mal dos juizes seccionaes sempre que se derem vagas no Supremo
ribunal Federal .,

nomear, empossar e demittir os empregados da secretaria do tri
~unal, e prQvêr os officios de justiça. nas circumscripções juqiciari~ ~
IillpÔr-lhes penas disciplinares;
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rubricar os livros da secretaria e justificar ou não a falta dos mi
nistros e do secretario;

conceder licença até quatro mezes, com ou sem 01' lenado, aos
membros elo tribunal, excepto o procurador g ral ela Republica, aos
juizes, procuraelores de secção e empr gados ela secretaria;

conhecer da exigencia ou percepção de emolumentos indevidos;
executar e fazer executar o regimento interno;
convocar as sessões extraordinarias .
mandar proceder á matricula e preparar a revisão annual da anti

guidade elos juizes seccionaes.
Nos impedimentos o presidente é substituido pelo vice-presidente e

este pelo ministro mais idoso.
Os membros do tribunal, em conformiiade do art. 222 do decreto

n. 1030, de 14 de novembro de 1890, tem a denominação, tratamento
honorifico e distinctivos do extincto upremo Tribunal de Justiça, e nos
crimes ele r sponsabilidaele são julgados pelo enado.

Os seus vencimentos, que eram de 18:000 annuaes, foram, pelo
decreto n. 363, de 6 de janeiro de 1896, elevados fi 24:000$, percebendo
mais as gratificações an nuaes: o presidente ele 2:000 e o procurador
geral da H.epublica de 1: 800' ; aos nomeados para o upremo Tribunal
são abonados, para primeiL'o estabelecimento, 1: 500$000.

A secretaria tem o seguinte pessoal: um secretario, que deve ser
graduad em direito} dous of.ficiaes, tres amanuenses, dous continuas e
um porteiro, percebendo :

Secretario 9:100,,; ofTIcial 5: 200 ; amanuense 3:900 ; porteiro
3:120 e continuo 2:600 000.

eglmdo o decreto n. 848 de 1890, cada Estado,assim como o Districto
Federal, forma uma secção judicial.

Os juizes para essas secções são nomeados pelo president-e ela Re
publica, sobre proposta do upremo Tribunal, precedendo concurs<?,
préviamente annunciado, elev nd ser incluido na prop sta os candI
datos classificados em pr"imeiro, segundo e terceiro logar s, e em igual
dade de condições preferidos na classificação: o magistrado em effectivo
exercicio por mais de elous annos, o mais antigo no serviço da magis
tratura, e o que melhores serviços houver prestado ao Estado e melh<?
res habilitaçõ83 comprovar com documentos, e para primeiro estabelecl
mento lhes é abonada a quantia ele 1 :000 000.

Incumbe-lhes processar e julgar:
as causas em que alguma das partes fundar a acção ou a defesa em

disposições da Constituição Federal, ou que tenham pOl' origem actos
administrativos do governo federal; ,

os litigios entre um Estado e habitantes de outro ou" do DistrlCto
Federal, ou entre cidadãos de Estad s diversos, eliversiACfmdo as leis
destes;

todas as causas propostas contra o governo da União ou o. fazenda
nacional, fundadas em disposições da Constituição, leis e regulamentos
do poder executivo, ou em contractos celebrados com o mesmo
governo;

as causas provenientes de compensações, reivindicações, inde
mnisação de prejuizos ou quaesquer outras, propostas pelo governo contra
particulares ou vice-versa;

os pleitos entre Estados estrangeiros e cidadãos brazlieiros ;
as acções movidas por estrangeiros e fundadas, quér em contractos

com o governo da União, quér em convenções ou tratados da União com
outras nações; ,
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as questões de direito maritimo e navegação, assim no oceano, como
nos rio e lagos do paiz ;

as questões de direit criminal ou civil internacional'
os crimes d responsabilidad dos procuradores da Republica, seus

ajudantes e solicitadores.
E mais pela lei n. 221, de 1894 :
as causas sobre marcas de fabrica, privilegios de invenção e pro

priedade IUteraria ;
as causas civeis ordinarias ou summarias em que a íazenda na

cional fór intel'essada por qualquer fOrma, e em que houver de intervir
como autora ou ré, assistente ou oppoeute;

as causas que.se fundarem na lesão de direitos individuaes por
actos ou decisões das autOl-idades adm inistrativas da União.

Compete-lhes o processo até a pronuncia inclusive e actos pre
paratorios até o julgamento:

dos crimes politicas;
de resistencia, desacato e desobediencia á autoridade federal e tirada

de presos do poder da justiça federal;
de responsabilidade dos funccionarios federaes que não tiverem fôro

privilegiado;
dos crimes contra a fazenda e propriedade nacional, comprehendidos

no capitulo unico do Tit. 70 e no capitulo 1° do Til. 12 do Livro 20 do
Codigo Penal'

dos crimes de moécla falsa, de falsificação de actos das autoridades
federaes, de titulos da divida nacional, de papeis de credito e valores
da nação ou de banco autorisado pelo governo federal;

intercepção ou subtracção de correspondencia postal ou telegraphica
do governo federal;

dos crimes contra o livre exercicio dos direitos politicos nas eleições
federaes ou por occasião de actos a eUas relativos;

de falsidade de depoimento ou de outro genero de prova em juizo
federal;

de contrabando deônido no art. 265 do Codigo Penal;
dos crimes definidos no titulo terceiro, primeira parte da lei n. 35,

de 26 de janeiro de 1892.
Além dessas deu-lhes a lei n. 221 citada mais as seguintes attri

buições:
conhecer das reclamações sobre inclusão ou exclusão dos jurados

federaes'
convocaI-os, ao menos duas vezes no anno, havendo processos

preparados, e proceder ao sorteio dos 48 jurados que devem servir em
cada sessão judiciaria, de accórdo com a legislação vigente;

conhecer das recusas dos jurados e das testemunhas, e impôr-Ihes a.
multa ou pena em que incorrerem;

presidir o Jurye manter a ordem e policia das sessões;
proceder ao sorteio dos 12 juizes de facto para cada julgamento, inoo

terrogar os accusados, regular a marcha do processo, debate e a in"
quirição das testemunha ;

decidir as questões incidentes que forem de direito, e de que depenJ

derem as deliberações ônaes do jury;
submetter aos jlúzes de facto todas as questões occurrentes que

forem de sua competencia;
formular os quesitos a que devem responder os jurados;

.. proferir a sentença de conformidade com a lei e as decisões dos
JUizes de facto; devendo, se fór absolutoria, pór immediatamente em
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liberdade o réo prezo, e se for condemnatoria, proporcionar à. pena ao
crime, conforme as regras estabelecidas no Codigo Penal;

mandar tomar por termo as appellaçães interpostas para o tri
bunal superior:

executar e cumprir as suas sentenças e as do Supremo Tribunal
Federal;

as cartas de sentenças de tribunaes estrangeiros depois de revistas
pelo Supremo Tribunal Federal e as rogatorias que tiverem obtido
exequatul' do governo federal;

conceder fiança provisoria ou definitiva aos réos sujeitos á sua
jurisdicção;

conhecer, dentro de sua circumscripção, da petição de habeas
corpus, ainda que a prizão ou ameaça seja fe?ta por autoridade estadoal,
uma vez que se trate de crime da jurisdicção federal, ou o acto se dê
contra funccionario da União;

propôr a nomeação dos supplentes do seu s1..1bstittuto, e representar
sobre a necessidade da creação das respectivas circumscripçães;. .

nomear os offJciaes do s u juizo e demittir os que forem demisSlvels
e impôr-lhes penas disciplinares;

reSolver as duvidas qu.e se suscitarem sobre extradição de crimi
nosos ou sobre preferencia, no caso de concorrerem pedidos de diver
sos Estados.

Devem dar' uma ou mais audiencias em cada semana, tendo em
attenção a affluencia dos negocias, devendo as audiencias cíveis ser em
dias differentes dos- que forem destinados ás das causas criminaes, e ser
feitas em casa publica; só na falta desta terão lagar na residenoia
dos juizes.

Incorre na multa de 100$ a 150$ (') juiz qL'le falta a este preceito.
Em cada juizo ha um escrivão e porteiros continuas ou officiaes

de justiça, segundo as exjgencia~ do eerviço, nomeados e demissiveis
ad nutum pelo juiz, com excepção dos eserivães, que só podem ser des
ti1mirlos em virtude de sentença, e que percebem além. das custas ven
cimentos, em conformidade do decreto n. 205 de 10 de setembro de 1894
e da lei n. 266 de 24 de dezembro do mesmo anno.

Os magistrados federaes não teem direito a custas; os emolu.men
tos, que lhes devem ser contados, são cobrados p13los escrivães e secre
t.ario do trilímnal em estampilhas da União appostas aos autos.

Cada juiz tem um substituto, nomeado pelo presidente da Repu
blica, pelo prazo de seis annos, durante o qual só póde ser demittido ou
remOVIdo a seu pedido, ou em virtude de sentença.

Compete-lhes:
_ conhecer e julgar as suspeições postas aos juizes federaes com ap

peliação devolutiva para o Supremo Tribilllal Federal;
substituir os juizes em todos os seus inpedimentos;
auxilial-os nos actos preparatorios dos processos crimes, civeis e

fiscaes de sua jurisdicção, não podendo, porém, proferir sentença defi
hitiva, ou interlocutorla com força de definitiva, nem o despacho de
pronuncia ou não pronuncia, salvo o caso de substituição plena em um
ou mais feitos.
. A substituição plena só é exercida quando o el'fectivo se acha
impedido.

A lei n. 221 de 1894, completando a organização da justiça federal,
creou nas sédes dos juizos tres sLlpplentes do substituto, e deu ao gover
no a faculdade de dividir as secções em tantas circl1mscrlpções quantas
fossem conveniel~tes, para cada uma das qnaes seriam tambem nomea
dos tres supplentes.
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Em vista do disposto nessa lei, os supplentes na séde do juizo só
funccionam na falta ou impedimenlo do substituto, nas outras circum
scripções p rém, além de procederem ás diligencias que lhes forem
commeltidas pelo juiz u seu substituto, devem, nos cas s urgentes,
não estando presente nenhum destes, tomar e autorisar as medidas as
securatorias de direitos ou preventivas de damno ou perigo imminente,
como inventario e al'recadação de salvados, ratifica ao de protesto de
arribada, de processos testemunhaveis de sinistros, avarias e quaesquer
perdas, embargos ou arrestos, justificações e outras, bem assim proce
der áS diligencias criminaes a bem da justiça federal, participando-o
immediatamente ao juiz seccional.

Os supplentes são nomeados por quatro annos pelo ministro da
justiça, sobre pr posta dó respectivo juiz, dentre os cidadãos que es
tiverem no goz dos direitos politicas, tendo preferencia os graduados
em direito.

A portaria de nomeação designa a ordem em que elies devem exer
cer a substituição, e antes de findo o quatriennio só perdem o lagar p r
sentença, demissão a pedido, ausencia por mais de seis mezes sem
licença, ou incompatibilidade declarada por lei; uma vez empossados,
cessa a competencia provisoria das justiças locaes para tomarem medi
das assecuratorias de direito, ou preventivas de damno.

No exercicio da substituição plena percebem os vencimentos, que
deixam de ser pagos ao suJ)stituldo; fóra deste caso só teem os emolu
mentos taxados no regimento de custas pelos actos que praticam.

OProcurador Geral da Republica, chefe do ministerio publico, é
nomeado dentre 08 membros do Supremo Tribunal Federal, conser
vado ernquallto convem ao governo, alterado nesta parte o decreto
n. 848, de 1890 pelo de n. 280, de 29 de julho de 1895.

Em conformidade do citado decreto 848 e da lei n. 221 de 1894, suas
attribuições são:

exercer a acção publica e promoveI-a até final em todas as causas
da competencia do Supremo Tribunal;

funccionar como representante da União, e em geral officiar e dizer
de direito em lodos os feitos submettidos á jurisdicção do Supremo Tri
bunal;

velar pela execução das leis, decretos e r~oulamentos que devem
ser applicados pelos juizes federaes ;

defender a jurisdicção do Supremo Tribunal e a dos maIS JlliZes
federaes; .

fornecer instrucções e conselhos aos procuradores s cCLOnaes e re
solver consultas destes, sobre materia concernente a exercicio da
justiça federal; . '

suscitar perante o Supremo Trlbunal Fed ralos conflLctos entrc,o
governo d Estado e o da União, nos cus . que pertençam ao conheCI
mento do referido trilmnal;

provêr ás causas que a União houver de propôr co~tr~ o governo
ou a fazenda publica de qualquer dos E tados ou do DLsLrIcLo Federal,
e defender o direit s da Uniã , nos que lhe mover qualquer dos seus
membros ou nação estrl1ngelL'a;

representar aos pod res publico o que entender a bem da fiel
observancia da Constituição, lei e tratado federaes ;

c TI uUar as 'cr Lari s de estado sobre extradição:
. expul ii de e trangeir s; ,
execução de sentença de tribunaes ~trangefr s; .
aulorisaçiío ás companlúas estrangeiras para funcclOnarem n Re-

publica;
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concessão e caducidade de privilegias, patentes de invenção, c 11
tractos de serviços publicas e quaesquer outros em que fór interessada a
fazenda nacional;

alienação, aforamento, locação ou arrendamento de bens nacionaes;
aposentadorias, reformas, jubilações, pensões, montepio dos func

danarias publicas federaes;
apresentar, annualmente, ao presidente da Republica o relataria

dos trabalhos do ministerio publico;
requerer a revisão dos proces os findos em materia criminal;
todas as outras attribuições expressas no art. 20 do regimento do

Supremo Tribunal.
Tem o direito de tomar' parte em todas as discussões dos assumptos

submettidos ao tribunal, mas s6 póde votar nos que não fizerem objecto
de julgamento ou decisão judicial.

No seu impedimento, ou falta, emquanto não fór nomeado ou em
possado quem a titulo effectivo o succeda no exercicio, serve o ministro
que fôr designado pelo presidente do tribunal.

Tanto esse funccionario como o presidente do tribunal só podem
obter licença do presidente da Republica..

Em cada secção ha um procurador da Republica, e segundo a lei
n. 221 citada, um ajudante e um solicitador em cada circumscripção.

No DJstricto Federal, nos termos do decreto n. 173 B, de 10 de se
tembro de 1893, ha dous ajudantes.

O procurador} e seus ajudantes são nomeados pelo presidente da
Republica dentre os doutores e bachareis em direito, sempre que fôr
passiveI e são conservados emquanto bem servirem.

Para a nomeação dos ajudantes ê necessnrio proposta do procurador
geral da Republica, ou} em sua falta, do presidente do Supremo Tri
bunal Federal.

No impedimento do procurador da Republica cabe ao juizo federal
respectivo nomear quem o substitua interinamente.

Na séde das secções, o lagar de solicitador s6 póde ser creado pelo
poder legislativo} em virtude de proposta do executivo, acompanhada
de estatistica dos trabalhos da procuradoria e de informação do juizo fe
deral, e representação do respectivo procurador da Republica; e, uma
vez creado, compete ao ministerio da fazenda a nomeação (decreto
n. 173 B) citado).

Compete aos procuradores da Hepublica:
promover e exercitar a acção publica, funccionar e dizer de direito

em todos os processos criminaes e causas que recahirem sob a juris
dicção da justiça federal;

solicitar instrucções e conselhos do procurador geral da Republica,
nos casos duvidosos;

cumprir as ordens do goveruo da Republica relativas ao exercicio
das suas funcções} denunciar os delictos ou infl'acções da lei federal, em
geral, promover o que fór a bem dos direitos e interesses da União;

promover a execução e officiaf nos processos criminaes sujeitos á
jurisdicção federal atê o seu julgamento final} quêr perante os juizes
singulares, quêr perante o jury ;

allegar e defender os direitos da fazenda nacional em todas as causas
civeis, ordinarias ou summarias em que fór eUa autora ou rê, ou por
qualquer modo interessada;

promover os processos executivos para cobrança de dívida acti'la;
de desapropriação por necessidade ou utilidade nacionfll, de incorporação
de bens nos proprios nacionaes, de arrematação de objectos depositados
nos cofres publicas;
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requerer as providencias legaes assecuratorias dos direitos da União
e avocatorias garantidoras da jurisdicção do juizo;

officiar nas habilitações que, perante o mesmo juizo, tenham de ser
processadas;

interpór os recursos legaes das decisões e sentenças pl'Oferidas nos
processos crimes, CÍveis ou administrativos em que lhe compete
funccionar;

prom ver a execução das sentenças em favor dos direitos e in
teresses da União·

requerer em juiz criminal competente a commutação da multa ou
da indemnisação do damno causado á fazenda nacional em prizão;

ofTIciar e assistir, perante as justiças locaes, nas arrecadações de
bens vagos, de defuntos e ausentes, assim como em todas as acções,
justificações e reclamações que a respeito desses bens se levantarem
em juizo; requerer que seja.m immediatamente recolhidos aos cofres
publicos o ouro, prata, pedras preciosas, titulos da divida nacional e
qualquer dinheiro que se arrecadar ou fôr apurado; promover o processo
de vacaneia e devolução, desde que houver decorrido um anno, contado
do auto de arrecadação· officiar nas reducções de testamento, nas
contas de testamentaria e no juizo das fallencias, quando a fazenda
nacional fÓr interessada;

promover a execução das sentenças proferidas pelo Supremo Tri
bunal Federal, em gráo de recurso, das decisões das justiças Iocaes;

interpor ô.os juizos locaes de primeira instancia os recursos legaes
para o de segunda; e perante as mesmas defender os direitos da
União, e os recursos de lei para o Supremo Tribunal Federal;

representar ás autoridades superiores do Estado ou do Districto
Federal contra os actos dos subalternos, que importarem violação da
Constituição, lei ou tratado federal, opposição ás sentenças federaes, ou
denegação de sua devida execução·

participar ao pro arador geral da Republica todos os actos dessa
natureza fl as nrovidencias tomadas; os conflictos de jurisdicção entre
os juizes federaes ou entre estes e os locaes, e os de attribuições;

distribuir os serviços entre os ajudantes, solicitadores e escre
ventes, devend funccionar exclusivamente como procurador em todas
as causas, não executivas, que se houverem de processar no juizo;

dar instrucção aos seus ajudantes e transmittir-lhes as que receber
do procurador geral da Republica.
. Os sollcitadores, nomeados pelo ministro da fazenda, sccusam as

c~tações, notificações e diligencias nas causas summarias e ordina
1'18s, e nos processos em que fôr interessada a União ~ ftscalisa a
execução dos mandados entregues aos ofTIciaes de justiça; organiza
um mappa geral do movimento dos mesm s mandados para apre
sentaI-o ao procurador, ou ao seu ajudante, participando-lhes as faltas
commettidas pelos officiaes de justiça; e rubrica as guias de pedidos
pelo juizo para cobrança dos impostos.

Os procuradores da Republiea, além dos seus vencimentos, per
cebem, em conformidade do decreto n. 173 B, de 1893, custas de
aceôrdo com o regimento n. 5737 de 2 de setembro de 1874, mas nas
causas em que a fazenda decahe, nem elles, nem escrivães e officiaes
a ellas teem direito, aviso de 1 de agosto de 1895.

Os vencimentos dos juizes, substitutos e procuradores são os mar~
cados no art. 33 do decreto n. 848 de 1890, e dos ajudantes e solicitadores
os do decreto n. 173 B citado .

. ,9s magistrados federaes, provada a invalidez, nos termos da Consti·
tUlçao, e do decreto n. 372 de 16 de julho de 1896, são aposentados

Organização judiciaria e policial 7
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com todos os vencimentos após vinte annos completos de serviço e
com vencimentos proporcionaes npoz dez annos de serviço.

Para a sua aposentadoria computa-se integralmente o temp ele
serviço prestado na magistratura ou semelbante antes da organização
dos Estados, decreto n. 113 de 21 de outubro de 1892.

Mas aos membros do Supremo Tribunal, para ~e aposeutarem com
os vencimentos actuaes, é mister haver decorrido dez annos de serviço a
contar de Gde janeiro de 1896 (decreto n. 363).

Os juizes federaes que aceitam cargos estranhos ú magistraura ficam
avulsos, e renun ia o lagar de procurador da Republica o Iue é nomeado
para outro emprego.

Ao jury federal compete o julgamento:
Dos crimes definidos pelo Cod. Pen. no Liv. 20 til. 1 e seus capitulas,

e tit. 20 cap. 1°;
de sedição contra lunccionnrio f deral ou contra a execução de' elos

e ordens emanadas de legitima autori dade federal, art. 118, do mesmo
Codigo;

de resistencia, desacato e desobedien cia á autoridade federal e ti
rada de pI' zos do poder da justiça federal - capitulos 30 e 5° do til. 2°
do citado liv. ;

dos crimes de responsabilidade dos fUl1ccionarios f dernes que não
tiverem fOro priYilegiado;

dos crimes contl'a a fazenda e pl'Opriedade nacional, comprehen
didos no cap. unico do tiL 7 e no cap. 1° do tit. 12 do mesmo liv.;

dos crimes de moéda falsa e contrabando'
de falsificação de /1ctos das nutoridades [ederaes) de titulos da divida

nacional, de papeis de credito e valores da nação ou de banco autori
sado pelo governo federal;

. interceptação ou subtracção de correspond ncia postal ou telegra
phlca do goyerno federa l ;

dos crimes contra o livre exercicio dos direitos politicas nas eleições
federaes ou por occasião de actos a ellas relatiYos;

de falsidade de depoimento ou de outro genero de prova em juizo
federal; .

os crimes definidos no til. 30 primeira parté da lei n. 35 de 26 de
janeiro de1892.

A Constituição de 24 de f vereiro, estabelecendo a dualidade da
magistratura, deu aos Estados faculdade de organizar e provêr os seus
serviços, respeItados os principias cardiaes da mesma Constituição.

O Districto Federal, sécle do gOV81'f1O da União, teve tambem a sua
justiça local, organizada pelo decreto n. 1030 de 14 d novembro de umo e
regulamentado l)elos de ns. 2464 e 2579 de 17 de fevereiro e 16 de agosto
de 1897.

A sua jurisdicção foi distriJmida pelas seguintes autoridades:
pretores;
juntas correccionaes ;
juiz dos feitos da fazenda municipal;
tribunal civil e criminal;
jury;
-côrte de appellação.
A capital foi dividida em 2'1 pretoriAs, cada uma com os mesmos

territorios e llmites das antigas freguezias) sendo aquellas pelo de
creto n. 1978 de 25 de fevereiro de 1895 reduzidas a 15, funcclonando
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em cada circumscripção uma junta correccional composta do pretor e
dois vogaes, destinada a pncessar e julgar as contravenções, as
infracções ele posturas municipn€s, as dos termos ele bem viver e de
segurança, ~ os crimes de injurias verbaes, ameaças, ultraje publico
ao pudor, sImples damno, contra a segurança do trabalho, contra
u inviolabilidade do domicilio, excepto nos casos do paragrapho unico
dos arts. 196 e 201 do Cod'igo Penal; furto de valor menor de 200 ,
offensa physica leve, celebração de casamento contra a lei, e em geral
os crimes resultantes de negligencia ou impericia sem graves conse
quencias.

Os vogaes, sOI'teados entre os cidadãos qualificados jurados, servem
dois a dois em cada IDBZ na ordem que são sorteados, se em razão de
incompatibilidade não fàr precis a troca de lagares entre os imme
diatos, e faltando á sessão sem motivo justificado incorrem em multa
de 50$ a 100 imp sta pelo presidente do tribunal ciYil e criminal,
sobre representação do pretor ou do ministerio publico,

Opresidente da junta tem competencia para todos os actos prepara
torios do processo, podendo as partes ter vista dos autos n cartorio,
por 2i horas, para offerecerem alleguções escriptas, e comparecer por
procurador o queixoso e o réo da contravenção.

As sessões são publicas até o momento da deliberação para a
sentença, e na sessão de julgamento o presidente faz o relataria verbal
do process , interroga o réo, attende ás requisições dos vogaes ou do
ministerio publico e aos requerimentos das partes; reinquirição ou
acareação de testemunhas, e inquire as testemunhas de novo apre
sentadas.

A sentença, eseripta pelo presidente e assignada pelos membros
da jW1ta, deve ser publicada em audiencia; e el lIa, quér seja absolutoria,
quér condemnatoria, cabe recurso ele appellação para o tribunal civil e
criminal, que deye ser interposto no prazo de 4.8 horas' a appellação é
xpeeliela nos proprios autos e no prazo maximo de oito dias, tendo cada

uma das partes 48 horas para arrazoar em primeira instancia.
Pendente o recurso de Ilppellação, o réo condemnado póde pre

star fiança.
O pretor, cuja alçada foi fi..x.aela em 1:000 , exerce na sua circum

scripção as funcções administrativas d s antigos juizes de paz.
No civel:
concilia as partes, e julga por sentença as composições sobre ohjecto

licito entre pessoas capazes de transigir,
processa e julga as causas contenciosas de valor não excedente a

5:000. , com excepcão unicamente dasfiscaes;
excerce as funcções não contenciosas de juiz de direito privatiyo dos

casamentos, e conhece dos impedimentos, com recurso para o Tribunal
Civil ;
, exerce a jurisdicção volllntaria e, eI? ,geral, as, ~ttribuições cOl~re

ndas nas causas, não contenciosas, aos JUlzes m1ll1lClpaeS e d orpaos
das comarcas geraes ; ,

c adjuva os memhros do Tribunal Civil no preparo dos feItos que
lhes forem disteibuidos e os substitue no impedimento dos effectivos, a
quem compete a substituição r ciproca . ,

procede ás diligencias que lhe [orem ordenadas pelos ~rlbunél:es e
legalmente re'quisitadas pelos outros juizes, ou pelo ministerlO publlco ;

o crime:
faz corp de delicLo ou auto deflagrante cumulativamente com as

autoridades policiaes ;
concede fiança provisoda e definitiva;
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obriga a assignar termo de bem viver e de segurança, e o julga
prescripto ;

ordena a prizão dos criminosos;
fórma culpa nos crimes de competencia do jury até a pronuncia

exclusiva;
coadjuva os juizes da camara criminal nos actos preparatorios, e os

substitue no impedimento dos effectivos, o. quem cabe a substituição
reciproca ;

processa até a pronuncia inclusive os officiaes do seu juizo em crime
de responsabilidade;

precside á junta correccional, e procede a todos os actos prepa
ratarias do processo;

E' nomeado pelo presidente da R publica; e, quando já não é magis
trado vitalicio, a nomeação é por quatro annos;durante os quaes é in
amovivel, só perdendo o lagar por sentença ou a seu pedido, e findo
o quatriennio póde ser reconduzido com titulo de vitaliciedade.

Só póde ser nomeado para o lagar o cidadão brazileiro que fôr
graduado em direito, e provar haver bem exercido, durante dois annos
pelo menos, a judicatura, ü ministerio publico ou a advocacia, prefe
rindo o que tiver titulo de exame ou habilitação.

O exame é feito perante o conselho supremo da côrte de appellação,
com assistencia do procurador geral, em sessão publica, por dois
examinadores, sorteados dentre doze advogados, que o mesmo conselho
annualmente nomeia.

O pretor tem tres supplentes, nomeados pelo ministro da justiça, e
um delles, que fór graduado em direito, póde ter o titulo de sub-pretor e
prefere na substituição e no preenchimento da vaga.

Para o lagar de juiz do tribunal civil e criminal ou dos feitos da
fazenda municipal exige-se que seja cidad<lo brazileiro, graduado em
direito e que se tenha distinguido seis armas, pelo menos, na judicatura,
ministerio publico ou advocacia.

Ao juiz dos feitos da fazenda municipal, magistrado vitalicio no
meado pelo presidente da Republica, compete conhecer e julgar defini
tivamente em primeira instancia todas as causas civeis ordinarias ou
summarias em que a mesma fazenda 1'ór autora ou ré, assistente ou
oppoente, e privativamente o processo e julgamento das causas fiscaes
que teem por objecto a cobrança da divida activa da municipalidade,
provenientes de contracto celebrado com a administração, o alcance de
responsaveis á fazenda municipal, de impostos, contribuições, laude
mias, fóros, multas, e de damno causado aos bens municipaes.

E mais:
coadjuvar o juiz federal em todas as diligencias a bem da fazenda

nacional;
substituir o presidente do jury e qualquer juiz das camaras do

tribunal civil e criminal;
.conceder fiança provisoria ou definitiva e habeas-corpus ;
formar culpa aos officiaes do seu juizo e aos empregados da inten

dencia municipal até a pronuncio. inclusive;
. proferir os despachos de pronuncia nos processos da competencia

do jury, que lhe forem distribuidos pelo presidente do tribunal civil e
criminal
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. Nos sel.!s impedimeI:!-tos é substituido pelo juiz do tribunal, que o pre
sIdente desIgnar, ~ coadJuvado nos actos preparatorios pelos pretores,

A sua alçada e_de 2:000 , ~ nas causas excedentes da alçada C'.onhece
a córte de appellaçüo por melO dos recursos de appelação e aggravo.

Em cn,da pretoria í'uncciona um escrIvão nomeado, sobre proposta
do respectIvo pretor, pelo presidente ela córte de appellação.

Para obter o offlcio, deve habilitar-se nos termos do decreto n. 9420
de 20 de abril ele 1885,

o tl'ibunal civil e criminal compõe-se de 12 magistrados vitalicios,
nomeados pelo presidenle da Republica, os quaes se reunem no mez
de dezembro de cada anDO c dentre si elegem, por maioria de votos,
um presidente c dous vice-presidentes, os quaes formam o conselho,
que, se deve reunir ao menos uma vez por semana e sempre que o
preSIdente convocar.

O conselho exerce as seguintes attribuições :
Em unica instancia :
processa e julga as suspeições postas aos membros do tribunal,

ao juiz dos feitos da fuzpnda e aos prctores, de conformidade com o
decreto n. 5618, de 2 de maio de 1874, no que lhe fór applicavel.

Em la instuncia :
profere sentença definitiva nas causas não contenciosas, proces

sadas pelos pretores de valor excedente á alçada do tribunal, e homo
logam as sentenças dos juizes arbitras, s versarem sobre valor tombem
excedente á mesma alçada.

Em 2(1 e ultima:
conhece das appelIações das sentenças do pretor que julga causas

não contenciosas ou homologa a sentença dos arbit.ros, de valor exce
dente á alçada do pretor;

conhece dos aggravos das decisões dos pretores e juizes d,o tri
bunal, inclusive () interposto do despacho que qualifica a falIencta ca
sual, culposa ou fraudulenta;

julga os recursos dos despachos de pronu.ocia e decisões sobre
habeas-cor'jJus, d)s juizes do tribunal e dos felto~ ~a fazenda, e das
fiançl3s concedidas ou denegadas pelos mesmos JUlzes, ou pelos pre
tores, sendo relator nes~es processos o presidente da comara a que
por sua natureza pertencer o assumpto.

O relataria é verbal e feito na pr'imeira ou na segunda sessão do
conselho que se seguir á conclusão ou distribuição dos mesmos
processos,

Cada membro do conselho e do ministerio publico, nos caQos em
que deve ser ouvido tem direito de requerer o adiamento do jul
gamento pRr~ melhor Poxame dos autos, ou para proceder-se a alguma
diLigencitl necessaria cabendo á maioria resolver.

Compete tflmbem no conselho mandar proceder em sua pre~ença
ao exame dos pretendentes aos officios de justiça e impôr penas disci-
plinares aos emp"eO'ad s da secretaria e aos escrivãe " , .

O tribunal '3e divide em tres camaras: civil, commercwl e cri
minal, send lima presidida pelo l){'e idenle e as outras por cada uín
dos vice-preQidentes.

O presldent.e exerce a suprema direcção; preside as camaras re
unidas e é tambem o primeiro presidente do jury; cada um dos
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outros membros do tribunal preside successivamente na ordem das
substituições.

Distribue entre todos os juizes, á excepção dos vice-presidentes, os
processos criminaes da competencia do jury, preparados pelos
pretores.

E' substituido pelos vice-presidentes, e estes pelos juizes na ordem
da antiguidade, preferindo, entre os que a tenham igual, o mais idos .

Ojuiz da camara civil ou commercial, nos processos que lhe são dis
tribuidos e seus incidentes, profere todos os despachos interlocutorios,
com o recurso de aggravo nos casos determinados em lei.

Os feitos civeis e commerciaes sobem tis camarf:JS para a sentença
definitiva com as conclusões em que as partes, depois da exposição dos
factos, determinam em proposições claras e precisas a sua intençM,
accrescentando os motivos que lhes parecerem a bem cio seu direito.

O presidente da camara nomeia o relator, que póde ser o mesmo
juiz da instrucção do processo. e o relator dá vista aos outros dois
juizes por 10 dias e por igual prazo ao representante do miniSterio
publico, quando tem direito de ser ouvido.

Cada camara compõe-se de um presidente e de tres juizes; julga
com tres votos e decide a maioria, votando o presidente, se ne11a só 11a
dous juizes desimpedidos e faltam outros no tribunal, podendo ser cha
mado então um pretor para a substituição em cada camara, nHJS só
vota o juiz que 110mer assistido á discussEio.

A sessão de julgamento ê publica e cada uma das partes tem dil'eito
à palavra para sustentar as suas conclusões, bem como o ministerio
publico para requerer o que fôr de direito.

Findos os debates, as camaras deliberam; o presidente toma os
votos e nomeia quem deve lavrar a sentença que deve ser apresentada
na mesma ou na seguinte sessão, e contêr as conclusões das partes e
requisições finaes, os fundamentos de facto e de dIreito e as decisões.

A camara civil processa e julga todas as causas civeis que nUa são
da competencia do pretor, do juiz dos feitos da fazenda ou da camara
commercial e julga em segunda instancia as appellações das decisões do
pretor em materia civel.

A sua alçada é até 5:000$000.
Acamara commercial processa e julga todas as causas de valor

excedente a 5:000' que o codigo do commercio e demais leis vigentes
conferem li jurisdicçEio commercial, e julga em segunda instancIa as
appellações interpostas das decIsões dos pretores em mat ria com
mercial.

Nas causas civeis e commerciaes póde o juiz reduzir os termos e dila
ções, consentindo as partes.

Compete á camara criminal:
processar e julgar em primeira instancia todos os funcci narios

publicas que Hão Livel'ern ro['o pr'ivcit.lvo, 11 s crimes ele respousabili-
dade; . .

conhecer elos aggravos e appellações interpostos das decisões da
junta correccional;

dirigir a instruccão dos processos nos crimes da competencia do
jury; .

. proce~ler ou mandar proceder ex·qJftcio, a requerimento do mini~
terlO publIco ou da parte, nos proceEsos crimes da competen ia do trl
bunal a todas as diligencias tendentes a sanar alguma nullidade ou
ao mais amplo conhecimento da verdade;

proceEsar e julgar os crimes de:
tirada de presos do poder da justiça e arrombamento de cadêas;
desacato e desobediencia ás autoridad s;
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incenclio e damno comprehendidos no parngrapho unico do art. 148
do Codigo Penal;

contra a segurança dos meios de transporte e communicaçiio, nos
casos dos arts. 149, § 10 , 152, 153, e seus § 2° e 30 ;

contra a saúde publica, excepto nos casos do § 10 do art. 157, para
grapho unico do art. 158, § 30 , do art. 160, art. 161 e paragrapho unico
do art. 164 ;

contra o livre exercicio dos direi tos politicos ;
contra fi liberdade pessonl, excepto no caso do art. 183 .
contra o livre exercicio dos cultos;
contra a inviolanilidade do domicilio no caso d paragrapho unico

do art. 196, s n5.o resultar a morte, e cabendo no caso do art. 201 o
processo ele responsabilidade'

falsidade de netos publicos ;
testemunho falso;
lenocinio;
adulterio;
parto supposto e outros fingimentos;
subtracção e occultação de menol'es, xecpto no· caso do art. 293, da

competencia da junta correccional;
homicidio involuntal'io;
concurso para suicielio;
provocação de aborto, não resultando a morte da mulh l';

. contra a honra e boa fama, excepto injurins verbaes da competencia
da Jun ta corl'eccional ;

damno nos casos dos arts. 326, 327 e 328;
furto nos casos dos arts ..~39 e 340 ;
contl'a a propriedade litteraria, artistica, industrial e comm reial.
Os juizes da amara criminal formnm a culpa em todos os crimes

da competenc.ia do tribunal ou d jurJr, observando nos de resp nsabili
elade o process especial estabelecido pelo Cod. do Prac. e regulamento
~e 31 de janeiro de 1842, em todos os outros o processo c mmum, e no
Julgament dos C['imes de sua competencia o estatuido nos arts. 97 a 109
do elecr to n. 5618 de 1874.

No ,iury, as decisões dos juizes de facto são tomadas por maioria de
votos, sendo o empate favoravel ao réo.

Das sentenças do jury só se admittem os recuesos:
.de protesto por novo julgamento, se a sentença condemnatoria priva

da liberda le por 20 ou mais annos e não houve unanimidade de votos
so~)re urna das duas principaes questões, ou e a sentença impõe pena de
prlzão por mais de eis annos e não foi decidida alguma das mesmas
Iuestões por mais de nove yotos ; .
_ de appellação, se a sentença fôr contraria á lei expressa.ou as decl-

8.oes do jury de sentença, ou se no julgamento foram preterIdas forma
lIelades slIbstanciaes.

O protesto p r novo julgamento é direito pri'vativo do condemnado,
e a appellação é obrigatoria para o ministerio publico e facultativa pnea
as partes, com effeito suspensivo no caso ele condemnação.

O juiz da acção é o juiz da execução: -executam. as sentenças:
os pretores, llS por elles proferidas e pelas juntas correceionaes ;
os juizes do tribunal civil e criminal, as pl'ofel';Ldas nas causas em

que ás suas camaras ou ao jury pertence julgar em primeira instancia;
o juiz dos feitos.. as de sua competencia.
Nas causas de alcada só cabem embargos :i ex cução, podendo,

porém, a sentença ser declarada em virtude de simples petição.
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Cada uma das camaras funcciona em dias differentes e reunidas:
no julgamento de enlbargos de nullidade da sentença;
para tomar deliberações sobl'e ma.teria de ordem e serviço interno

que interesse ao tribunal;
quando houver de informar ao governo sobre projectos de lei e

outros assumptos de interesse publico sobre os quaes elle requisite o
seu parecer.

Os embargos de nullidüde da sentenÇ<.'l do pretor são julgados por
eUe com dous adjuntos, que são os pl'eLor s mais proxlmos.

Os membros do tribunal que contam mais de 10 annos de ser
viço, provando invalidez nos termos do art. da Constituição, teem
direito á aposentacão com o ordenado correspondente ao tempo de ser
viço, ou com todo 'o ordenado se contar 25, ou com todos os vencimentos
se contar 35.

Para o expeàiente do tribunal creou o decl'eto n. 1030 - os se
guintes lagares: um secretario, que deve ser graduarlo em direito e
é nomeado pelo mini8tro da justiça, I:; b proposta do respectivo
presidente; dous amunuenses, um porteiro e dOllS conttnuos, cuja no
meação cabe ao mesmo presidente.

Além des es l'unccionarios, tem cada camara tres escrivães no
meados pelo presidento da côrte de appellaçJo, e que são cJnservados
emquanto bem servirem, salvo os que tinham titulo a vitaliciedade, que
só podem ser destituidos do officio em virtude de sentença, nos termo
do decreto n. 9420 de 18:..5.

A côrte de appellação compõe-se de doze juizes, nomeados pelo
presidente da Rftpublica dentre os membros do tribunal civil e cri
minal, atÁ dous terços por antiguidade e um terço por merecimento.

Divide-se em duas camal'as : - uma civil e outra criminal, cada
uma composta de urp presidente e de cinco juizes.

Tem um presidente e um vice-presidente eleitos annualmente no
mez de dezembro, os quaes com o juiz mais antigo constituem o
conselho supremo, que se reune uma vez por semana para exercer as
seguintes attribuições :

tomar conhecimento de reclamações contra a demora de despachos,
processos ou julgamento, falta de audiencia ou sessão nos dias mar
cados, e omissão de outros deveres attribuidos aos juizes, ou pratica de
actos que compromettam os creditas da adminic::tração publica, ou do
magistrado, Mim de ouvir os arguidos e resolver sobre a improcedendo.
das reclamações ou sobre a imposição das penas disciplinares de
advertencia em particular pelo presidente, censura pllblica, em conselho,
s~l~pensã dos vencimentos até 15 dias, com ou sem privação do exer
CIClO, e suspensão do emprego com perda dos vencimentos até um
mez;

processar e ,julgar os peclidos de habeas-corpus, na fórma dos
arts. 81 a 89 do r\~gulamento de 2 de maio de 1874; as petições de
prorogação de pra'zo para inventario, sendo relator o presidente da
cumara. dvil; os oonftictos de jurisdicção, entre as autoridades judi
ciarias do Distri to; os de attribuição entre autoridades judiciarias e
outras d mesmo olistricLo; os recursos de qualificação de eleitores,
vogae e jurados, sendo auxiliados no process pelos outros membros
rio tribu oHl ;

lor'mor culpa aos' juizes do tribunal civil e cl'iminal, juiz dos feitos
rl fazend, muni ipq.JJ sub-procurador, e chefe de policia e submeLtel-o
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ao julgamento da côrte em camaras reunidas, na fórma dos~ ·arts. 90 a
109 do citado regulamento, menos quanto á distribuição e sorteio,
sendo relator o presidente da camara criminal;

mandar proceder ex-officw, ou a requerimento do ministerio
publico, a exame de sanidade dos juizes que, por enfermidade ou edade
avançada, parecerem inhabilitüdos para o exercicio da judieatura; e
propôr ao presidente da Republica que sejam pOBtOS em disponibilidade
ou aposentados;

consultar o presidente da Republica sobre Q conveniellcia de ser
declarado avulso o magistrado, que, em razão de algum crime, actos
indecorosos, ou costumes desregrados, não deva continuar no quadro
da judicatura;

processar e julgar as suspeições postas aos membros da mesma
côrte;

nomear annualmente, ouvido o tribunal civil e c-rimin.al e o in ti
tuto da Ordem dos Advogados, os doze examinadores dos candidatos á
magistratura ou ministerio publico;

sortear os dous examiuadores, dirigir o exame, em sessão publica
do conselho, e c Iligir todas as informações sobre o procl:ldimento dos
candidatos;

passar titulo aos approvados, e propôr ao presidente da Republica
a vitaliciedade dos pretor.es que obtiverem distincção no exame.

No processo e julgamento dos crimes communs, ou de responsübili
dade, dos membros da côrte de appellação e do procurador geral, o
conselho supremo se compõe dos tres mais graduados que estiverem
desimpedidos, segundo a ordem das substituições, e doS tres senadores
do Districto Federal.

As camaras reunidas funcclonam para:
eleger o presidente e vice-presidente;
tomar delibera.ções sobre materia de ordem e serviço interno;

. informar ao governo sobre projectos de lei, e outros assumptos de
mteresse publico, a respeito dos quaes elle requisite o seu parecer;

julgar os embargos de nullidade da sentença .
julgar os crimes de responsabilidade commettid03 pelos juizes do

tribunal civil e criminal, juiz dos feitos ela fazenda municipal, sub
procurador e chefe de p licia;

conhecer das suspeições oppost&:> aos juizes do conselho supremo.
São presididas pelo presidente ao qual incumbe:
dar posse aos juizes e funccionarios da côrte e ao juiz dos feitos

da fazenda municipal.
justificar ou não a falta de comparecimento dos juizes e func-

cionarios da côrte;
propôr pes oa idonea para secr'etario do tribunal;
nomear e demittir todos os escrivães do districto ;
conceder licença até 30 dias, com ou sem ordenado, a todo os juizes

e funccionarios da justiça local;
rubricar os livros da secretaria'
conceder provisão ele solicitador;

. informar os pedidos de revisão e os recmsos de graça, nos crimes
Julgados pelas camaras reunidas ou pelo onselho suprem ;

impôr penas disciplinares a' secretal'io, aos escrivães, o. qual
quer official judicial e aos empregados da secretaria;

. apresentar annualmentc ao ministro da justiça o mappa da es
tatIstica judiciaria do districto acompanhado do relataria sobre o
e~tado da admini tração da justiça, com mençJo de toda. as du
VIdas e lacunas encQntradas na execução da lei;
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expedir com sua assignatura as ordens que não dependerem de
accordão ou não forem da competencia do juiz do feito;

communicar ao ministro da justiça a somma total da taxa ju-
diciaria paga em cada trimestre;

substituir o vice-presidente, o qual preside uma das camaras.
Compete à camara civil:
julgar em 2a e ultima instancia:
as appellaç5es proferidas pelas camaras civil e commercial do

tribunal civil e criminal:
os üggravos e appellações dos despachos e sentenças do juiz

dos feitos du fazenda municipal;
julgar em ia e unica instancia a reforma de a.utos que se perderem

na camara e habilitações em autos pendentes perante ella .
censurar ou advertir em sua sentenças os juiz inferiores e

multaI-os ou condemnal-os nas custas, conforme as disposições em
vigor;

advertir os advogados e solicitadores, multaI-os nas taxas legaes,
e suspendeI-os do exercicio de suas funcções at' seis mezes;

proceder na fôrma do art. 157 do Codigo do Processo, quando
em autos ou papeis, de que tiver de c nhecer, descobrir crime de
responsabilidade em que tenha lagar a acção publica.

Incumbe á camara criminal:
julgar em 2n e ultima instancia :
os recursos e appellações das decisões proferidas pelo tribunal

do .i ury ou pelo seu presidente;
as appellações interpostas das sentenças do tribunal civil e cri

minal e das decisões proferidas pelo juizo dos feitos da fazenda muni-
cipal, 1Ias infracções de posturas municipaes; .

processar e Julgar em unica :instancia a reforma elos autos que
se perderem na camara e as habilitações e processos pendentes;

censurar ou advertir, em suas sentenças, os juizes inferiores e
multaI-os;

advertir os advogados e solicitadores, multaI-os e suspendeI-os
elo exercicio de suas funcções, até "'eis mez s;

remetter ao procurador' geral cópia das peças do processo das quaes
se evidenciar crime comme1.Lido por juizes e qualquer funccionario da
justiça local.

Os juizes das duas ca...'naras se substituem reciprocamente, na
ordem dv antiguidade, e nessa mesma ordem o presidente do tribunal
chama á substituição os juizes do tribunal civil e criminal, quando ne
cessaria : se sobrevem impedimento do juiz depois de iniciada a dis
cuSSão, póde votar o presidente da camara.

O processo dos reCLlrsos e aggravos é o mesmo estabelecülo pelo
regulamento de 2 de maio de 1874, menos quanto a sorteio.

Os juizes são certos e permanentes em cada camara. podendo,
porém) ser annualmente revezados sobre proposta dos conselhos dos
tribunaes, informada pelo procurador geral do Districto.

Os membros da côrte da appellação, apoz vinte annos de serviço
são aposentados com todos os vencimentos, provada a invalidez em
inspecção de saúde, em conformidade do decreto n. 372 de 16 de julho
d~ 1896, que derogou nesta parte, com relaçEio a esses magistrad s, o
disposto no art. 203 do decreto n. 1030 de 1890.

A secretaria funcciona com os mesmos empregados da extincta
Relação, os quaes desempenham as mesmas obrigações que lhes foram
dadas pelo regulamento n. 5618 de 2 de maio de 1874.
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Para complemento da organização judiciaria ct'eou o decreto n, 1030
o ministerio publico como advogado da lei e fiscal de sua execução,
procurador dos interesses do Districto com o seguinte pessoal :

um procurador geral junto 'á côrte de appellação;
um sub-procurador junto ao tribunal civil e crIminal '
um curadador de orphãos ;
um de ausentes e um de residuos junt á camara civil ;
um curador das massas fallidas, junto á camara commercial;
tres promotores publicos junto ao jury e camara criminal ;
sete adjuntos dos pt'omotores perante as pretorias.
Em geral o ministerio public') denuncia os crime e contt'avenções,

as infracções das posturas munIcipaes e dos regulamentos do governo,
as quebras dos termos de bem viver e de seguranca, em todos os casos
não exceptuados pelo art. 407 do Cocligo Penal; ,

dá queixa em nome do offenclid , a seu requerimento ou de seus
representantes legaes, com prova de falta absoluta de meios para
exercer a acção cr'iminal, que privativamente lhes pertença, salvo a dis
posição do art, 279 § 20 do mesmo codigo ;

Accusa nos tt'ibunaes 03 criminosos, solicita a prizão delles e
promove a execucção cl s mandados e das sentenças condemnatorias
nos crimes em que couber a acção publlca, ainda que haja. accusa.dor
parLicular ;

promove, no interesse da prompta administração da justiça, o anda
mento de todos os processos criminaas, nos quaes deve ser sempr
ouvido;

suscita perante os trIbunaes competentes os c nfiictos de juris
diCÇão, de que tiver noticia, entre os juizes do Dlstt'icto, e o de attt'ibuição
entre os mesmos juizes e as autorid des administrativas;

officia em todas as causas civeis em que fôr interessado o Dlstricto,
naqueJlas em que alguma das parteB se clefender pai' curador, em todas
sobre o estad de pes a, tutela, curatela, iuterdicção, remoçilo de tutor
e curador, te~tamelltaria,' divorcio, nullidade e impedimento do casa-
mento civil; -

dá parecer em todas as questões de perdas e dumnas contra juizes
e empregados judiciaes ;

e requisita de qualquer autoridade competente a extracção de do
cumentos e todas as mais diligencias necessarills para a prompta e
eftlcaz repressão dos crimes, pesquizas e captura dos criminosos. ,

O procurador geral, chefe do ministerio publico, de\-e ter as quall
d~des requeridas para juiz da côrte da appellação, é nomeado pelo 'pr~
sldente da Republica e offieia junto á mesma côrte nas causas crm11
nnes ele qualquer natureza, assim como nos habeas-co7'pas;
, promove o andament dos processos em que fÔt' interessada a
Justiça publica e u eXlJedição e remessa das sentenças exequendas'

denuncia e accusa os funccionarios publicas nos crimes pelos quaes
devam responder perante a côrte de appellação;

ordena aos seus subordinados que denunciem os crimes de sua
competencia'
_ inspecciona todos os funccionarios do minist rio publico, expede
lI?strllcções para o desempenho de suas attrij)uicões e impõe-lhes penas
dIsciplinares; ,

_ apresenta annualmente ao governo o relataria dos trabalhos d rr1i
11lsterio publico, com a informações rec bidas sobre os serYiç~s ex
e~Lltad s, duvidas e difficuldades oecorridas na execução das leIS, pr 
vrdencias necessarins para o regular exerci ia de suas func. Oe ou fi
bem ria administração da justiça.
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o sub-procurador, nomeado pelo presidente da Republica, deve ter
os requisitos exigidos para membro do tribunal civil e criminal e func
ciona perante o conselho do mesmo Tribunal, o juiz dos feitos da fa
zenda municipal e, sempre que c' nven11a ao serviço) em qualquer das
camarns ou no jury ;

dá instrucções a todo os a@:entes do ministerio publico que servem
perante o tribunal ou junto ás pretol'ias;

requer o que for a bem da administração da justiça e substitue o
procurador geral nos seus impedimentos.

Os promotores e curadores exercem as attribuições que lhes são
determinadas nas leis vigentes, e os adjuntos nas pretorias as mesmas
funcções dos promotores e curadores.

OministeriQ publico exerce inspecção sobre os cartorios dos ta
belliães, registro ele hypothecas, do commercio, do estado civil e deposito
publico; visita as prizões e os asylos, requerendo o que fóI' de direito.

Os seus membros são conservud s emquanto bem servirem, garan
tidos, porém, os direitos adquiridos, nos termos do decreto n. 280 de 29
de julho de 1895; e, no exercicio de suas funcções, siio independentes
dos funccionarios da ordem judiciaria.

Os vencimentos dos membros dajustiça local foram marcados pelo
mesmo decreto n. 1030, sendo posteriormente augmentados pelo de
n. 225 ele 30 de novembro de 1894, o qual deu vencimentos aos curadores
das massas faUidas e de residuos, sem percepção de custas.

No regimen actual a policia do Districto Federal continúa a exer
citar as attribuições, que lhe foram conferidas pelas leis do regimen
anterior, com as seguintes modificações, que 111es imprimiu a lei n. 76
16 de de agosto de 1892, e decreto n. 1034 A e 1034 B de 1 de setem
bro do mesmo anno.

Supprimidos os subdelegados das freguezias, foi a capital dividida
em 20 circumscripções urbanas e alto suburbanas, dirigida cada uma
por um delegado, sob as ordens immediatas do chefe de policia, que os
nomeia e demitte, segundo a confiança que ne11es deposita.

Os delegados continuam a ter tres supplentes, nos termos da lei de 3
de dezembro de 1841 e regulamento n. 120 de 31 de janeiro de 1842, que
os substituem nos seus impedimentos.

O chefe de policia tem como auxiliares na secretaria dois delegados,
que são seus representantes em todas as suas attribuições na ausencia,
ou quando por elle incumbidos de alguma diligencia.

Cada delegado tem um escrivão para o serviço do seu c'ilrgo, com
serventia vitalicia, e nomeado pelo chefe de policia, sobre prop sta da
quella autoridade tendo mais dois escreventes os delegados auxiliares.

A circumscripç50 foi dividida em secções, cada uma com um in
speotor nomeado pelo cheíe de policia e que está sob as ordens do
respectivo delegado.

FoI creado um corpo de agentes da segurança publica, subordinado
ao cbefe de p licia, que os nomeia e demitte livremente, e os dis
tribue pelas circnmscripções e sec ões, segundo {\ suu extensão e den
sidade de populaçi:io.

Abolido o inquerito policial com as formulas creadas pelo regula
mento de 22 de nov mbro de 1871, l' i restab 1- cicia a disposição do
§ 10 do art. 10 da lei n. 2033 fie 20 de setembl'o de 1871.

Deu-se á justiça publica attribuição àe intentar fi puniçi1 do crime
de furto, sem embarg da excepção do n. 1 do § 20 do art. 407 do Cudigo
Penal.
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Os escrivães dos delegados, além dos vencimentos, percebem as
custas dos actos e termos judiciaes do seu cartorio.

Aos delegados, escrivães, inspectores seccionaes, agentes de segu
rança e escrevenles dos delegados auxiliares foram marcados venci
mentos pela citada lei n. 76 de 1892, sendo para satisfação das despezas
com o policiamento da cidade instituidas verbas especiaes.

A' secretaria de policia deu o decreto n. 463 de 7 de junho de 1890
o seguinte pessoal:

1 secretario,
1 official maior,
5 officiaes,
5 escripturarios,
7 amanuenses,
5 praticantes,
1 thesoureiro,
5 escreventes,
1 porteiro,
1 continuo,
6 medicas,
1 dito encarregado dos exames toxicologicos,
1. inspector dos vehiculos,
1 escrevente deste,
8 auxiliares,
5 officiaes de expediente.
E pelo decreto n. 1034 A de 1. de setembro de 1892 teve mais:
1 adminIstrador do deposito da policia,
3 offi.ciaes de expedIen~e.

O chefe de policia do Districto Federal exerce jurisdicção sobre as
casas de penhores, decreto n. 2692 de 14 de novembro de 1860, e sobre a
casa de detenção.

Esse estabelecimento, que regia-se pelo decreto n. 1774 de 2 de jul1lo
de 1856, com as modificações que lhe fizeram os de ns. 2775 de 10
de abril de 1 61, 8010 de 26 de fevereiro de 18 1 e 8911 de 17 le março
de 1883, regula-se presentemente pelo de n. 10.223 de 5 de abril de
1889, que designou para o serviço:

1 administrador,
1 ajudante deste,
1 escripturario,
4 escreventes,
2 medicas,
1 chaveiro,
1 enfermeiro,
1 arrecadador,
1 roupeiro,
10 guardas,
i porteiro.
Os empregados mencionados percebem os vencimentos marcadd

na tabella junLa ao decreto n. 465 de 7 de junho de 1890 e todos elies,
~~ excepção dos medicas, cuja nomeação compete ao minIstro da
JUstiça, são de livre escolha e nomeação do chefe de policia.

O estabelecimento é destinado:
.~ reclusão dos indiciados legalmente enviados pelas autoridades

pollClaes e judiciarIas do Districto ;
e á execução da pena de prlzão sImples.



-110 -

As mulheres e menores são recolhidos em prizões separadas.
Os prezos em cumprimento de sentenca simples constituem uma

unica classe e occllpam o mesmo pavimento .
. Os deveres e obrigações do pessoal acham-se compendiados no re·

ferIdo regulamento.

*,. ,.

Além da justiça federal, 11 Constituição republicana erigiu o Senado
em Tribunal de Justiça para privativamente julgar nos et'imes de re
spon~abilldadeo presidente da Republica, os ministros de estado, os
membros d ,upremo Tribunal Federal e demais funccionarios desi
gnados pela mesma ConstituiçJo' e neste caso é aquella corporação
presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e só profere
sentença condemnatoria por dois terços dos membros presentes.

A lei n. ?7 de 7 de janeiro de 1892 regulou a fórma de processo e
julgamento, e a de n. 30 de 8 do mesmo mez e ao no discriminou os
crimes de responsabilidade do pr sidente da Republica.

Antes de concluir e, n inluito de tornar mais completa a presente
n ticia, é conveniente mencionar os tratados que estão vigorando, cele
brados com diversas nações para fi entrega de criminosos, e bem a sim
a lei que regula a extradição entre os Estados da União, e que se rela
ciona com a organização judiciaria e policial.

Tratados celebrad s :
com a Hespanha - promulgado pelo decreto n. 4978 de 12 de

junho de 1 72;
com o Paragl1ay - pel decreto n. 49L2 de 27 de març de 1872;
com Portugal - pelo decreto n. 5263 de 19 de abril de 1873;
com a Ualia - pelo decr to n. 527'} de 3 de maio de 1873'
com a Inglaterra - pelo decreto n. 5385 de 1 de setembro de 1873 ;
com a Bolívia - pelo decl'eto n. 4280 de ..8 de novembro de 1868;
com a Belgica - pel decreto 11S. 542l de 24 de seLembro de 18/3 e

6 79 de 6 de abril de 1878 .
c m a Allemanha - pelo decreto n. 6946 de 25 le junho de 1878 ;
com a Hollanda - pelo decreto n. 8296 de 29 de outubro d 18 'L ;
om a Austria-Hungria - pelo decreto n. 9266 de 23 de agosto

de 1 84 .
c m a Republica Oriental do Uruguay - pelo de reto n. 7176,

de 1 de março de 1879 c 9167, de ...2 de março d 1 '.
Entr os TI: tados regula a materia d creL leO'i 18tivo n. 39,

de 30 de Janeü'o de 189", ujas disposi ões ã as se uiuLes:
rt. 1. .. o E dere o ó autoridades do E tad c d do Di tricto

Federal deixar d sali fazer n l'~qni ições legitima d qualquer natu
reza da autoridade dos outl' E tad e d m mo Di tri t Federal,
e bem a sim d n gar a extradiça d rimino ujeilo ó. prizão.

L _ xtradicçã de crimino s ró feita medi nl r ui ição da
aut ric1ade policial ou judi iaria n <' tad p r int rm dia eus
gm"ernadore~ ou president , no Di tei"to • d r 1 p r int rmed.io do
mini tr da ju ti a.

est u áqu II
autoridades c mp t ot
entrega 01' enada d

bre a ua rem a a do in trum nt
crime que por,entura 11 UY 'lll id
de de peza d que trata num r
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Paragrapho unico. Nos casos que não admittam demora, sempre
entre muni ipios confinantes de Estados dUferentes, a extradição
poderá ser reclamada e satisfeita pelas autoridades pollciaes ou judi
ciarIas competentes, directamente entl'8 si, as quaes dal'ilo immedinla
e circumstancIada parte do occorrldo ao ministro da justi a, gover
nador ou pr'esidente, de que se tratar; ficando as mesmas autoridades
rigorosamente responsaveis por qualquer abuso.

n. No DistrIcto Federal o ministro da justiça, e nos Estados os
governadores ou presidentes providencIarão sobre a conducçilo e
remessa dos cl'lminosos.

A indemnisação das despezas com a prIzão; conducção e entrega
dos criminosos e objectos do crIme, correrá por conta dos cofres
do Estado que os reclamar, ou pelos da União, se a re lamaçã rór'
feita pelo Districto Federal, salvo o direiLo regressivo da Untilo u do
Estado contra a parte que prom ver a accusação.

III. E' competente para pedir a extradição do crimino,:, a autori
dade que o fôr para decretar a peizão ou expedir o respectivo mandado.

IV. A prizão, remessa e enLrega do criminoso por extradicçã só
poderá ter lagar, se, em virtude das leis vigentes do DistricLo Federal ou
no Estado que o ti ver de processar e punir:

a) fôr caso de prizão antes de culpa formada;
b) a pronuncia do réo der lagar á sua detenção;
c) a condemnação fóI' á pena de pI'izão ou á outra que possa ser

commutada em prIzão ;
d) tratar-se de cc'iminoso evadido, que estivesse condemnndo, 011

detento legalmente.
Paragrapho unico. Em todos os casos em que fôr adm 'tUdo a f1ança,

esta poderá ser pre Lt1da no lagar do refugi elo ceiminoso, seja no
Districto Federal ou em qualquer Estado, resolvendo-se assim pela
fiança o processo da exLradição.

V. Em todos os mais casos Só poderá ter logar:
a) a notificação do indiciado ou nccusado para assi til' aos termos

do seu processo ou responder ao julgamento;
b) a requisição ele diligencias tendentes á instrucção do processo de

formação de culpa ou á prova para a accnsação ;
c) o pedido de remessa de qualquer documento u aulo nece sario

aos referidos fins, com ou sem a clausula de serem devolvid s ;
d) a audição de testemunhas ou a sua intimucão para depôr em

Estado diverso, mas sem comminação de penas.
VI. Na con urrencia de pedidos de extradiç'ilo, o Estado requerido:
a) se se tratar do mesmo crime, dará preferench ao Estado em cujo

territ ri tiver elle sido commettido, ainda (Ine não seja o seu, salv
prevenção da pr pria jurisrlicCjú ;

b) se se tratar de erime. diversos, serú nttendida na r lw;ão de
preferenciu a gI' vidade relativa dos crimes.

Quando a gravidade fi,r ignal, ou no cas de duvid sobre qual .' ~ll
o crime mais grave, starlo r'cfIuerid levarú em conla a priol'ídade do
pedido eflectívumcnle xpcdído c nlJecido.

Se suscitar-se duvida sobre a lcglJlidade da 'xtradiçúo, ou sobre a
preferencia d" que tr'aLa 1 ttr'u lJ deste) UID'f'O, a quesWo será afll ela
ao juiz secciolJal do Est do r querido.

Vil. Para o On pl'cvist S ne. ta lei, o pedid de .xtr'ddiçfíQ deve
inCLuir as il1diCl)c,ões 'onduceots á verifícat:iio da identí<hlde d 1'e
fugiad e declol'ur o Jogar c fi dalo d crime, sua natureza e cír
cumstall'j f', c !'5CC' a JmJlml~lUd() de c(Jpi' da Iflll'ixa, denuuc:w, aclo
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inicial ordenando o processo, ou do despacho de pronuncia, do
respectivo libello ou sentença de condemnação, quando se tratar de
individuo Já pronuncí.ad ou condemnado.

Paragrapho unico. Em caso urgente, a requisição poderá ser feita
e executada á vista de despacho telegraphico para prizão provisoria
até á remessa dos documentos de que trata este artigo.

VIII. Ocriminoso, cuja entrega fór obtida por extradição, poderá ser
processado, julgado e pnnido pai' outro crime não incluido no pedido de
extradição; sendo licito igualmente ao governo da União, no Districto
Federal, ou ao do Estado onde eUe se achar, entregal-o ao de outro qual
quer Estado, sem necessidade de consentimento de quem o entregou.

A entrega do extraditado póde ser definitiva ou provisoria para
cumprimento de pena imposta, confrontação com outro criminoso,
formação de culpa ou interrupção de prescripção, communicando
sempre as autoridades da União ou d s Estados umas ás outras o
resultado do processo.

IX. Para fazer ou atisfazer pedidos de extradição, nenhum
effeito juridico terá a qualidade de nacional ou estrangeiro, nem a
de cidadão do Estado requerente ou do requerido.

O Estado de origem do extraditad nenhum direito poderà fazer
valer, nem o Estado requerido terá o de preferir aquelle ou o do
territorio do crime, com infracção das regras do n. VI.

O transito do extraditado ê obrigatorio pelo territorio da União;
salvo prévio ajuste com o govel'l1o do Estado estrangeiro por onde
o extraditado houver de transitar.

X. A presente lei comprehende os crimes praticados antes da
sua execução.

XI. Fica entendido que não haverá necessidade de extradição,
quando se tratar de individuas incursos em crimes sujeitos á com
petencia da justiça federal. (Constituição, al't. 70 § 30, e art. 60, §§ 1° e 2°.)

Nestes casos, as autoridades judiciarias federaes se limitarão a
communicar no Districto Federal ao ministro da justiça, e nos Estados
aos seus governadores ou presidentes, a prizão dos criminosos e a sua
remessa para o lagar da requisição, ainda quando se ache pendente
a extradição entre Estados ou entre estes e o Districto Federal.

XII. A presente lei entrará logo em execução, independentemente
do regulamento que para esse fim o Poder Executivo houver de expedir.

Art. 2.0 Achando-se o delinquente em logar incerto, a sua prizão
poderá ser requisitada por circular do governador do Estado onde se
iniciou o processo, dirigida aos governadores dos outros Estados.

Effectuada a prizão, terá lagar a extradição desde logo, se o
indiciado não se oppuzer; no caso contrario, o facto será levado
ao conhecimento do governador que requisitou a prizão, para que
oh. erve o disposto no n. 7.

Art. 3.° Os agentes policiaes de um Estado poderão penetrar no
territorio de outro, quando forem no encalço de criminosos, devendo
apresentar-se á competente autoridade local, antes ou depois de effe
ctuada a diligencia, conforme a urgencia desta.

Eis em ligeiros traços as alterações por que tem passado a orga
nização judiciaria e policial do Brazil.
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CASA DE CORRECÇÃO





CAS l. DE CORRECÇÃO

Est estabelecimento funcciona desde 1 de agosto de 1850. Nessa data
principiou a execuçuo do regimen penitenciario de Auburn, que é o que
c ntinúa a obsel'var-se por fOl'ça do disp sto no art. 409 d Codigo
Penal, emquanto não houver estabelecimento especial e penitencia
rias agricolas, determinadas nos Drts. 45 e 48.

Adoptado pelo Codigo Penal, que acompanhou o decreto n. 847
de 11 de outubro de 189J, o systema penitenciario de 'Valter Crofton,
não pôde este até agora ter inteira ex cuçüo por falta de estabelecimen
tos apropriados ao cmnprimento das penas de que trata o art 43, só
existindo nas condições do arL. 45 a Casa de Corl'ecção, da qual o se
gund raio acha-se presentemente servindo de Casa de Detenção.

A sua fundação foi lenta; deliberada ha 65 annos, as obras
começaram hll 63.

Em 1831 a RegenC'ia Provisoria cogitou de c nstruir uma Casa
de Correcção.

Por aviso de 25 de maio de 1831 o ministro da Justiça, Manoel
José de Souza França, deciarou ao ministro de Estrangeiros, Fl'anci co
Carneil'o de Campos, ser neceEsari expedir ordens ao c nsul resi
dente em Buenos-AYl'es para pàr li disposição da secretaria da Justiça
a quantia de 969 pezos, um real e quartilho, valor da parte da carga lo
bergal1tim napolitano «Brilhanto», salvada na es una «Rio da Prata»),
que) offerecida pela guarnição ela mesma escuna, comp sta de com
mandante, officiaes e praças, para as despezas do Estado, a Regencia
Provisoria aceitára afim de ser applicada ás despezas de uma casa de
correccão.

A Regencia Permanente continuou a idéa.
Em officio de 20 de fevereil'o de 1832, o ministro da MDrinha,

José Joaquim Rodrigues Torres, mandou ao Escrivüo da Intendencia de
Marinha que puzêsse (l lisposiçã da' ommissão central da Sociedade
Defensora da Liberdade e Independencia Nacional o armDzem onde
estivera a cordoaria, para ne11e se arrecadarem os materiaes e uten
sílios destinados á construcção da C<.9sa de correcção, pr jectada pela
mesma sociedade; e bem assim todos e quaesqu r objecto de cada
uma da classes do Arsenal d Marinha que pudessem ser dispell
s~do d serviç d mesmo, e se tornassem necessarios pDea a men
Clonada obra.

E' certo, no entanto, c[ue, em seu relataria de 10 d mai ele
1832, o ministro da Justiça, Diogo Antonio Feijó, nada referiu sobr
casa rle correccão, e quanto a I riÇcs clis~e:- «A sOl'te dos presos já nUa
« é Lã desgraçDda: comem elua. vezes ao dia, uma submini trada
« pelo Governo e outra pela Santa Casa. Os nús são vestidos.
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« Os armazens de Rnta Barbara, e as prisões da Ilha das Cobras,
« teel11 sido preparados; acharp.-se quasi concluidos e c m capacidade
« para conter mil presos ~m 11 repartições, entrando no numero destas
« as destinadas para a Marinha, e um espaçoso hospital, que póde
« accommodar mais de 50 enfermos. Estão limpas e arejadas: sa:o
« seguras e retiradas elo centro da cidade: já não devem assustar os
« seus habitantes.

« Re ta o calabouço, prisão tyrannica e intolerave1. i os presos
« não forem transportado!': para. a antiga cadêa, como tanto convém ao
« serviço, a que são destinados deve ser q.uanto antes arejada: a despe
« za será pequena, e mu"ito ganhará a humanidade.))

A lei, porém, de 24 de outubro de 1832, orçando a despeza para o
anno fina.nceiro de 1 de julho de 1833 a 30 de junho de 1834, consignou
quantias diversas para casa de prisão com trabalho em cada uma das
antigas provincias . e, n art. 42 § 50, destinou a quantia de 72: 500$
para esta Casa,' e juntamente r poros e c nstrucção de cadêas e de
igrejas matrizes.

No relataria de 14 de maio de 1833, o ministro da. Justiça, Honorio
Hermeto Carneiro Leão referindo-se ás prisões do extincto Imperio,
disse:

« Tratando particularmente desta Capital devo informar que tambem
« ne11a não ex'iste uma caclêa com os I'equisitos garantidos pela Consti
« tuição. No começo de minha administração os pres S da Justiça es
« tavam no Aljube, e parte na Ilha das Cobras, e outras fortalezas.

« As prisões da Ilha de anta Barbara e as da Ilha das C bras
« estavam em obras. Estas foram concluidas ;outras se fizeram na prisão
« do Aljube, para onde passou a enfermaria dos presos.

« A prisões da Ilha das Cobras foram entregues á r partição da
« 1arinha, a que pertenciam. Presentemente os presos da Justiça
« acham-se nas prisões de 'm1ta Barbart'l, e]1[\ cadêa do Aljuhe e aR es
« cravos na pri 50 do Castello, estando as prisões da Ilha das Cobras
« occupadas com os condemnfldos a trabalhos publieos, sob a lnspe
« cção da repartição da Marinha.))

E, sob a epigraphe: « Casas de correcção» - expendeu o seguinte:
« Não existem ainda no Imperio casas destinadas para prisão com

« trabalbo . verdade é [ue na lei do ol'çamel1to do corrente anno finan
« ceiro foram decretadas quantias para esse fim; não estou, porém,
« inf wmado da applicação que nus provincias se tem dado a essas
« quantias. .

« Nesta, em razl10 das diff]culdades que tenho enc ntrado na aCl1lÜ
« sição de terreno proprio, accofimodado para o objecto, e dos mtlito~
« embaraço. fIue teem havido nesta repartição, que~ a.liás, 'durante a
« minha administração tem quasi sempre tido obras nas 1r'isOes ora
« existentes, não tenho podido dar applicação á quantia que para ella
« foi riecretadll na mesma lei, apezar d ter tido esse objecto semI re em
« vista,

« A falta de taes cesaR é extremamente la111l1osa. O Codigo Cri·
« minaI nf.o faz quasi nenhum tiS das pena de morte gal~ degredo,
« e desterro; a maior parte los delictos tem a. pella de prisão coro
(\ trabalho, e, entretanto, não existe no Imperi uma só casa para
« esse fim 1!

« E pode-se dizer, sem perigo de erro, que apezar da Ma
« vontade da AssembIéa, e dos executores, muitos annos teem de
« decorrer antes que possam hav r semelhant casa fi todos 03
« lagar em que silo necessarias, para que o Codigo t nha n .ssa
« parte execução.
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« Neste ponto? Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da
c( ação, hOllve tambem a falta de precederem c:s Instituições a estabe
c( ledmentos lTIüterines qu demandam temp.), grandes sommas de
« dinheiro, p r istencia, e cOllsLancia nas Administrações encarrega
c( das de suo execuçilo, e que, entretanto, eram absolutamente necessa
c( rios para se porem em vigor essas Inslituicões: d'ahi proveio a n6
c( cessidade de se commutarem as penas de' prisão comtrabalbo, nos
« termos do art. 49 do codigo, em pri.::l1o simples com augmento da
c( sexta p rte do temp ; e dessa commutação resulta que as cadêas
« estão cheias de c ndemnados que continuadamellte se esforçam por
c( arro1111 ai-as, e não poucas vezes conseguem. ,

, « Convir"l, Senhores, persistir em semell1ante systema ~ Si as nossas
« cadêas não são ~ufficientespara commodamente cunter o') pronuncia
c( diJs, c m poderão conter os condemnados de mais um ou dous
cc annos ~ E C'lS ) pos 'am c ,ntel-os, não perderiio a m.)r81 e a suciedade
c( na accllmulação de tantos homens ociosos, que util e proveito,'Amente
c( podIam ser empregados ~ ,

« enhores, comL[uanto eu esteja persuadido que as casas de Corre
c( c ào, ou de prisã' com trabalho, sendo devidAmente c nsLruidas,
c( dando-se-Ules Regiment proprio, e tendo um InSIJector, Adminis
c( trador habil, podem apresentar neste Imperio os mesmos bons
c( re ultados, que semelbantes casas teem apresentado nus Estados
« Unidus d' America; tJdê:lyia, crente le lue muiti)8 annos são neces
c( sario para que taes construcções se effe tuem, e entendelldo que
c( falta-nos para eltas mei s pecuniarios sufficientes, e que convirá
« estahelecer ensaios em uma, ou outra localidade, antes de as
« gelleralisar, sou de opioiã que se altere o coüigo na parte em que
c( estabelece semelhantes penas, substiLuinelo-as convenientemente por
c( outras.

c( Entend que convirá fazel'-se mais uso de penas de degredo,
c( nã digo o degredo tal qual tem sido eutre nós u ado, ist é, por
cc simples fixução de logar para residenciu dos réus. Entendo q.ue para
c( se applicar utilmente esta pena se devem formar colonias agric(,!las
c( em diíferentes localidades, e que paro. ellas se devem mandar os
c( de.:radado , fornecendo-se-lhes ill5trument s, compeLlindo-os a
c( trabaihos agricJlets, debaixo de uma rigúro-;a administraçã . Tues
c( colonia5 tcem apresentado na Belgica e na I-Iollanda excellentes resul
c( tados. Ahi, além dr~s colonias agricolas torçadas, para onde são
cc enviados os cond mnados, outras se instituiram, onde são recebidos
c( v luntariamente o.::> individuas que, sem esse azyl , se entrega
c( riam á m ndicidade e á vadiaçào nas grandes cidades; c torlos
« esses eswbelecimentos teem CJmI ensado as despezas feitas com

'c( acquisição do terren 1S, o que é nada em comparação do.. vantagem
c( que teem tlrado a sociedade e a moral com o melhoramento e
c( emenda de tantos individuos, que se, teem tornado uteis ao Paiz,
c~ apresentando aLé algumas destas coi aias como escolas normaes
c( d'agricultura. _

c( Neste Imperio, onde a acquisição aos terrenos nada custaria á
c( Nação, e onele é inLeira a falta de e~tabelecimenLos lllduslriaes, pare
c( ce-me que mai r s vantagens ainda se podem tirar de semelhantes
c( colonias. ,)

Pela lei de orçamento de 8 de outubro de 1 33, para o anno finan
ceiro ele 1 de julho de 1834 a ultim de junh) de 1<:l35, r i decretada,
no art. 12, § 60, a quantia de 6~: 500' para consLmcção da casa de prisã
com trabülho e repar'os de cadêa , selldo de liotar qu ,n art. 4°, § 6°,
dessa lei, foi tambem con ignetel a quantia de 5U:000 afim s r des
pendida com ensaios para o estabelecimento de colouias de degradarl
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e vagabundos. Era o despertar da idéa de colonias correccionaes, pre
cursot'á da de colonias penitenciarins, que, estabelecidos no codigo
vigente, nuo existem ainda.

O ministro da Justiça, Al11'eliano de Souza e Oliyeira Coutillh~, em
19 de outubro de 1833, escolheu o logar para a Casa 18 Correcçao, e,
trntada a compra, requisitou, por aviso de -4; de nov mbr de 1833, que
o mll1istro da Fazenda mandasse passar letras a seio, doze, d zoito,
vinte e quatro, trinta, e trinta· .:;eis mezes, no valor de oitenta contos
de réis, quantia por que se comprou o casa e chocara de Manoel dos
Passos Corrêa, em Catumby, e ns remettesse ao procurador da Fazenda
Nacional, José Antonio da j[yn Maia, c m os mais papeis relativos ú
compra, para serem entregues os letras ao vendeel r n nct ele nssignar
a escriptura.

Por aviso da mesma dala, comlllunicou no referido procurador da
Fazenda Nacional essa requisiçüo e deterlllin u que fizesse passar
a escriptura e procedesso no ado de posse.

Por aviso de 7 do mesmo mez ele n vembro de 1833, declarou o
ministro da Justiça 00 procurador da Fazenda acional sel' a siza
pllga pela Fazeneln Publica, e, por outro aviso ela mesma data, mandou
que sustasse uté segunda ordem 1\0 pac::-samel1to das escripturas da
chacara de ManDeI dos Passos Correa, a ({L1al se destimna para Casa ele
Correcção, visto apparecerem offertas de outros terr"'nos que, parec nelo
apresentarem iguaes vantagens, eram, comtudo, muito mais baratos.

Por aviso de 9 do dito meL: mandou o mesmo min'istro que o
inspector de Obras Publicas, coronel de engenlleir s M8noel J088 de
Oliveira, examinasse a chacara 11. 3 em Mata}) rcos, pertencente a
Francisco J sé dos Suntos I odrig-ues, e outra por detrás dos quarte'is
do Campo da Honra, dando parecer a respeito.

Em 11 desse mesmo mez, o rererido coronel inspector das Obras
. Publicas informou que nenhuma ele~sas chocaras referidas offerecia
as vantagens da ele Catuml y, jú contractaela ; porqlle a priméil'a tinl1t~
pequenn vança, nen~1uma agua, ú excepção da de um poço quasl
exbauslo, e ca reeia de OTan leso exCQ\ açõ .s para. aplanar o terreno;
a outra, que já havia examinado em julho do mesmo anno, por parte
da Sociedacl 'Defensora, esta\"u em um terreno outl"ol'a pantanoso,
foreÍl'o á Camara Municipal, com quarenla bl'aças d frente e luzentas e
tontas de fundo, das quaes setenta da varzea; era necessario augmenlar
o terreno e arrazar alguns pequenos relifjcius p "rtencentes ao pl'edio e
outros grandes sobrados que sel'ia indispenEavel comprar, finalmente
não tinha agua corrente.

?or aviso da mesma dala (11 de novellll 1'0 de '1833) p m'in1stro d.a
JustIça mand u· ao procurador da Fllzenda NaC'ionsl que fizesse onclUll'
a, scriptura da cornpra da cllllcara 4e ranoel des Pass s Corrêa, que
tll1IJa sido mandada sustSl', visto as outras chacoras nilo offerecerem
as vantagens dessa.

Em 13 do mesmo m z foi concluida a cempra no resiàencill do
procurudor da Fazenda Nacional, José Antonio da Silva Maio, á rua
da Aj uda; e a rolhas 89 verso do livro 176 do tabelliiío Joaquim José
d~ C'lstro foi lançada a escripLura ele venda da chacara com caslls de
vlvencla e mais belllfeitorias nc1la existentes, sendo vendedor s Manoel
dos Pllsses Corrêa e sua. n,ulller D. Rosa Maria A}"es Corrêa e com
pr!1~or o me~lllO procuracl r da Fllzenda I'a ional, autorísudo pelo
mll11stro da Justiça, por conta da Fazenda Publica.

A chacara é situada no lagar elenominlld Catumhy, dividindo-se
pela frente com a rua do Cond e ladeira dú Barro Vermelho, de 'de fi
cosa de J tio José Lopes Ferraz até o alto do Barro Vermelho, pelo
lado ela idade cm a caso do mesmo Fenaz pelos fundos com a 'llOcara
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de Maximo Antonio Barbosa, e pelo lado de Mataporcos, pelo caminho
que vae para a chacora do mesmo Barbosa, sendo a referida chacara
toda vallada em roda.

Essa chfJCIlra os yendedores houveram: metade como unicos
herdeiros de Francisco José Alves Guimarães, pae dc D. Hosa Maria
Alves Corrêa, e a outra metade por compra qu fizeram a FlorctLcio
Antonio dos Santos e Damião Pereira da Costa, em 8 de fevereiro
de 1825.

No mes~no acto da escriptura o procuracler da Fazenda Nacional
entregou aes vendedores 24 letros saccadas na mesma data pelo
thesoureiro geral do Tllesouro Publico, Basilio José Pinto, s bre elle
proprio, l?ara serem pagas nos prazos .já ref'eridos, sendo m cada se
mestre, 1::1:333. 333, total de quatro letras nos valores de 2, 3, 4 e 4:333 '333.

No dia 1G d mesmo mez. com as f rmalidades legaes, o procu
rador da Fazenda Nactonal tomou posse da chocara, lavrando o termo
de posse o mesmo tabelltuo Joaquim José de Castr .

A carta de sent-nça civel do titulo da chacara é assignada pelo
juiz do civel da I II vara, Dr. Lomenço José Ribeil'O; tem a data de 5
de maio de 1834 e foi mandada remetter ao Tllesouro para ser lançada
nos livros dos proprios nacionaes.

Terminada a compra da chacara, em n vembro de 1833, iuiciaram-se
desde logo os trabalhos preparatorios das obras da Casa de Correcção,
sendo o capitil Felix José ela Silva nomeado admillistrador d!ls
mesmas obras.

Comecaram as obl'as em 1834.
Em 7 cle fevereiro de 1834 foram udmittidos a trabalhar néssas obras

os galés. Entraram doze nesse dia e em seguida elevou-se a ses enta,
que era o numero qUB a prisã para elles p['eparada comportava.

Em 27 do mesmo mez de fevereiro foi n meada, pelo Governo,
uma commissão inspectora das olwas da Casa de Correcçilo, para
velar sobre o adiantamento e direcçilo dellas, sendo essa commisstío
composta do cor oel Manoel J0sé de Oliveil'a, Thomé Joatluim Torres
e Estevüo Alves de Magalhães. .

Em 15 de março de 1834, essa commissão, tendo feito s'ua prl-
meira reuniüo, propoz : .

1. o O Governo convidar desde logo a Sociedade Defensora da LI
herdade e Independencia Nacional para desenvolveI' seu plano de
subscripções em beneficio das ohras ela Casa 'e Correcç.ão ;

2.° D signar quantia mensal para férias e materiaes .
3.° Nomear um thesoureiro, indicandJ á escolha os nomes de

Manoel Tetxetra da C sta e Silva, Mano 1 Machado Coelho e José
Fernandes da Torre ;

E, além de outras mais providencia", expedir ordens aos Ars~naes
ele Guerra e de Marinha para c adjuvarem a obro.

Em 20 do mesmo mez de murc o ministr da Justiça fez o con
vite ú Sociedade para desenvolver o'plano de subecripções que outr'ora
a. mesma projectára a be1'n da obra; e na mesma data, o commu
l1lcou á commissão, como tambem que nomeára o cidadão Manoel
Tetxeira da Costa e Silva par'a thesoureiro da. obra, expedira ordeI!!
no Thesouro para ntl'egar ao dito thesourelro um conto de rélS
mensalmente para as despezas occurrentes, solicitúra dos ministerios
da Marinha e Guerra a expedição de ordens necessarias aos i~spectores
dos respectivos arsenaes paru se prestarem a todas as l'eqUlslç5es da
comm issão, e, finalmente, satisfizera fiS outras indicações ~a mesma.

Não tendo aceitado o cidadão Manoel Teixeira da Costa eStlva o logar
de lhe oureiro das 01 ras, foi nomeado em substituição, a 3 de abril
do mesmo anno de 1834, o cidadão Manoel AntOnio Cardoso Fernandes.
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Em seu relatorio de 15 de maio de 1834, o minisLro da JusUça,
AureliRno de Souza e Oliveira CouUnho, referiu, sob a epigraphe .....
Casa de C::>rrecção :

« Nilo consta officialmenLe ao GovDrno que nas provincias se tenha
« dado principio a CClsas de correcção; sem duvida o estado de suas
« finanças tem occasionado essa faUa: apenas na de S. Paulo,
« colLige-se do relatorio do Presidente ao Conselho Geral; se tem
« feito algum trabalho a tal respeito.

« Na Côrte, ainda ha poucos mezes, pôde o Governo dar começo
« fi uma obra de tanta imp:)rliancia e q1Je tanto deve Influir sobre
« os costumes e a moralidade do povo. Procurava-se um local pro
« prio e onde se pudesse construir com vantagem um edificio seme
« lhante aos que em outras nações offerecem as proporções neces
a sarias para que o systema penitenciaria produza os effeitos saudaveis
« que se tem colhido. Uma grande chacara em Catumby, mui pro
a ximA. da cidade, com sufficiente agua e grande pedreira, em logar
« arejado e saudavel, junto a um canal que communica para o mar
« pelo lado do Cortume e que torna facU a conducçã) dos mate
« riaes para a obra e do sustento aos presos, era a unica que
« offerecia as melhores proporções e que o proprietario pretendia
« vender. Não era preciso para o intento sinão a parte plana do
« terreno, e a que aontétl) a pedreira, a agua e o saibro; mas o
« proprietario exigia por essa parte o exo.rbitante preço de 50:000$,
« visto que se inutilisava o resto da chacara e o grande edificio que
« a um lado existe, o qual lhe servia de habitação; e então o
(l Governo viu ser mais vantajoso compraI-a toda, pois que, con
« cluida a obra, para a qual muito serve desde já o referido edifi
« cio, póde depois vendeI-e> com o resto da ~hacara que não róI'
« mais preciso, ou arrendaI-o para mAnutenção do estabelecimento.
« Toda a chacaro, com o ertificio, fel'ramentas, e grande porção de
« cal, foi comprada por 80:000$, p8gaveis em letras por espl:lço de
« tres annos, preço que. parecerá talvez excessivo, á vista da des
« cida actual dos predios; mas si se attender á grandeza da cha
« cara' e edifieio; si se refleclir que na c:mstrucção da obra projectada
« nenhuma despeza se fez com a compra e conducção de pedra,
« saibro e arêa, e com a conducção de madeiras, cal, telha e outros
« generas, que podem vir embarcados até a porta do estabeleci
« mento; si se ponderar que a sua manutenção e a expJrtação
« dos generos fobricados ao depois pelos presos se tomará mais
« faci! pela communicação do canal; si se considerar no modo
« lento do pagamento, e si se attender, finalmente, á salubridade
« ao local, anteriormente recollhecida por uma commissão de me
« dicos; conhecer-se-ha CJ.ue o que parece de excessivo ganna-se
«em economia na construcção da obra e muntenço do estabele-
« cimento. '

« O Governo deu logo começo a esta importante obra, segundo o
« plano de uma casa de correcção dos Estados-Unidos, que tem mere
« cido grandes encomios ; nomeou uma commissll.o de cidadãos probos
« para a inspeccionar, faz já trabalhar nella sessenta presos, cujo nu
« mero augmentará logo que tenha ali preparada uma prisão para os
« conter; e tem dado outras providencias tendentes a levar a effeito a
« sua construcção com a maior rapidez que fôr p08siveJ. Attentas, po
« rém, as urgencias do Thesouro Nacional, parece ser de grande vallta
« gem a concessã de duas loterias por anno para adjlltorio de uma
« obra, cuja utilidade é tão geralmente reconhecida, que muitos cida
« dãos não duvidam contribuir para ella com uma ~ubscripção VQILlI1
K tarja.»
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Com data de 23íie setembro de 1834, foi publicaéla uma exposição da
planta da Casa de Correcção, apresentaria pela commissã inspectora.
Diz a exposição: « Extrah(da dos de enhos e reflexões publicad s, em
« 1826, pela commisstlo da Sociedade Ingleza para melhoramentos das
~( prisões correccionaes, e apNpriada ao terreno em que se está con·
«struinçlo, na provincia do Rio de Janeiro.

« Pela commissão inspectora do adiantamento e melhor direcçã dos
« trabalho . Assignados os membros da commissão - M.anoel JO$ê
« d'OlílJeira, Thomé Joaquim Torres e EstelJão ALIJes de lVlagolhr.les,»

A construcção ~1ão oJedeceu a essa planta; o plano foí todo ~nodi
ficado.

O primeiro raio foi construido inteiramente de conformidade com
a planta existente na Casa de Correcção' o segund c mas modilicações
depois determinad IS, tendo sido tumbem mo lificadas as outras constru
cções dos dous edi ieios contig'uos ao pl'imeir raio, os qllaes,
destinados a officinas, tiverat11 de servir te mbem a outros mi teres;
sendo estahelecida a capella no pavimento supel'ior do da esquerda,
,ficando ao lado das officinas de alfaiate e sapateiro; e o manicomio
,no pavimento terreo do da direita. ao lado da officina de funileiro.

A lei de orçamento de 3 de outubro de 1834, no art. 5°, elecretou a
quantia de 238:100 para casas de prisEío com trabalhõ e para diversos
o~tros des~tnos designadQs no mesmo; e no art. 6° reduziu a 12: 000$ a
consignação para dpspezas com ellsaios d~ colonias pam degradados.

O § 10 das instrucções 'de 29 de outubro ele 1834 mandou que o
chefe de policia, de intelligencia com a commissão inspectora das obras
~a Casa de C)rrecçã e com o respectivo admini trador, epilrasse os
africanos que J!-.llgasse necessarios para cnadju\'arem os trabalhos das
obra$ do ~stabelecimento, preferindo os que estavam aprendendo ofli
cios e mostravam mais amor' ao trabaU10.

Em 14 de j~neiro de 1835, f i nomeado o coronel de engenheiros
Joãp Vicente Gomes para director da~ opras da Casa de Correcção.

Em 21 de fevereiro do mesmo anno, foi nomeado o cidadão Joaquim
IgnaL:io da Costa Miranda para membro da commissão inspectora.

Em 23 do mesmo mez, a commissão apresentou um projecto de re
gulamento para direcçõo e fiscalisação das obras.

A 26 a'llda do mesm') mez de fevereiro de 1835 o cidadão Thomé
Joaquim Torres 'tomou posse do Iogar ele administrador, para o qual fôra
nomeaq.o em substituição do cidadão Felix José da Cruz.

Em 19 de março de 18.)5 loi aberto o primeiro livro de matricula dos
pres s sentenciados aos trabalh03 da Casa de Correcção; é a data do
'termo de ahertura. Qpr;imeiro preso matriculado, no entanto, entrára
lem 7 de fevereiro de 1834: foi o galé - João - de nação cabinda, condem
nado em 6 dl3 dezembro de t832 á pr'isâo perpetua com trabalhos, por ter
lllo,rto seu senhor Nfanoel Clemente. E' pportuno referir: Por seis veze;:!
esse presp sahiu das pbras da Cas~ p.e Correcçãq para servir de e:lgoz :
em .4 de março de 183', 16 de abr~1 do mesmo anno, 3 de fevere~ro de
1839, 1 de maio d.e 1842, 14 de ouLubro de 184:{ e 26 de novembro de 1844.

As execuções foram: a primeira, em Barra Mansa; a segunda, em
~mpos; as terceira, quinta e sexta, na cadeia do Aljl,lbe, e a quarta no
RIO de Janeiro, sem constar o logar determinado.

Em 18 de março de 1839, data em que voltou de fazer a terceira
~xecuç~o foi commutada a pena em prisão simples por toda a vida.
Falleceu em 16 df; noverpbro de 1848, na cadeia do Aljube.

Em 21 de março do mesmo anno (1835) o governo expediu regu}a
fIlento para a insp'ecção, administração e nscalísação das obras da Casa
d.e CorreCção, dispond as obrigações da commissãq inspectora, com
posta de tr88 membros, devendo um delles ser officia.l de engenheiroS e
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incumbido da direcção das obras, do administrador, thesoureiro, es
crivão, arrecadador, apontador, mestre e contra-mestres das obras, e
guardas dos presos; e, finalmente, estabeleceu livros para escripturação
do movimento das obras e matricula dos presos.

Em 17 de abril de 1835, o administrador, ponderando que havia na
prisão de Mataporcos oitenta e dons presos, quando essa prisão era
apenas para sessenta, trabalhadores nas obras da Casa de Correcção,
pediu providencias a respe'ito, e em 29 do mesmo mez propoz construir-se
uma prisão no proprio terreno, junto á casa, para accommodar
presos até 260, apresentando o plano da mesma prisfLo e respectiva
exposição.

Em 11 de maio de 1835, foi demiltido, a pedido, o thesoureiro M,anoel
Antonio Cardoso Fernandes, sendo nomeado para esse Iogar, na mesma
data, o cidadão João Francisco de Pinho.

Foi tambem na mesma data demittido, a pedido, o membro da
Commissão Manoel José de Oliveira, e nomeado em seulognr o Bri
gadeiro Francisco Cordeiro da Silva Torres.

No relatorio de 13 de maio de 1835, o ministro da Justiça, Ma
noel Alves Branco, referindo detalhadamente, sob a epigraphe- Ca
dêas e Casas de Correcção - o horror das tres prisões civis, então
existentes: a do AJjube, ao pé do morr'o da Conceição; a de ,anta
Barbara, na ilha desse nome; e a do Calabouço, no alto do morro
do Cnslello; terminou declarando: « Resta-me dizer alguma cousa fi
« respeito da Casa de Correcção, que se principiou em o anno pas
« sado; ella é a primeira e unica que se tem projectado no impe
« rio, e, não obstante não me parecer o melhor o plano sobre que
« se trabalha, com tudo ella progride em sua construcção, pela mani
« festa utilidade que de seu acabamento deve resultar. Tendo ultima
« mente pedido sua demissão o administrad r, foi nomeado outro,
« que, com o auxilio da commissão inspectora, e um regulamento
« que mandei executar, tem dado a melhor ordem e a maior eco
« nomia aos trabalhos da Casa, ao fornecimento dos presos e afri
« canos e mesmo á contabilidade das despezas; por ora entendo que
« nada :. mais de desejar a este respeito. No entretanto, como esta
« Casa deva ainda por muito tempo durar em construcção, eu devo
« chamar a vossa atlenção s bre o pedido que vos tem sido feito
« por meus antecessores, a respeito de uma r'esolução que disponha
« que, emquanto não houver prisões seguras e casas de correcção,
« possa o Governo commutar, em degredo para qualquer parte do
« imperio, as penas de prisão impostas aos réus, o que de certo é
« muito congruente com o ensaio que se mandüI' fazer de colonias
« para degradados, que estão em andamento.»

Por decreto de 3 de julho de 1835, o governo estabeleceu que
da verba decretada no art. 50 da lei de 6 de outubro de 1834
fôsse destinada a quantia mensal de tres c 11tO de ['éi . para ns des
pezas das obras, e mandou entregaI-a mensalmente ao respectivo
thesoureiro João Francisco de Pinho.

Quasi todos os mezes, ordens especiaes ao thesollreiro determi
navam pagamentos, além dessa consignação marcada.

Em aviso de 10 de julho de 1835, a todos os juizes de paz da
cidade, por ter havido desinteUigencia entre alguns delles e o adminis
trnd r das obras da Casa de Correcção, o governo mandou que, não
se podendo reputar aquella casa como prisão,' e nem o administt'ador
della subordinado ás ordens dos juizes de paz, quando estes tivessem
de enviar algum individuo preso ou para qualquer fimJ o fizessem
por meio de officios uttenciosos, dirigiÜos ao administradol', para

'lhes fazer dar devido ·cumprimento.
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Tendo si lo reduzida p r aviso de 23 de setembro de 1835 a con
signação mensal de 3:000 , destinada DS obras da Casa, o udmi
nistrador Thomé Joaquim Torres, em officio de 3 de outubro do
mesmo ::mno, demonstrou longamente a lIlcJnveniencia dessa re
ducção, quando <ley'ra ser a consignuçiio elevada a 6:000$ mensacs,
decretada na lei de orçamento pura ter effeilo desde logo, e, exhibindo
Lubellu demonstrativa da deSI eza mensal precisa nessa importancia,
mostrou que, sendo otéentüo le 4:000$ mensaes a despezucomobjecLos
ele primeira necessidade, 33 canteir'os, 60 ljedreiros e 17 cavouqueiros,
não podia <leixar de ser logo elevada a verbo. para attender á urgencia
de acquisição de grades, pot'tões, mc.deiramento e uugmento do numero
de tmbo.lImdores.

P Ia lei de 29 de outubl'O de 1835, ficou o Governo autorisado a con
ceder duas lGterias annuaes para acabamento elas obras da Cusa de
Cort'ecção.

Em 1836, foram extrahi las tres loterius, que renderam a quantia de
36:000 , em beneficio das obras.

Em junho de 1837, füt'am truDsferidos pam a prisão das obras da
CasD de Corl'ecçJ.o os presos do calabouço.

Por aviso de 30 de junho, o ministro ela Justiça, Francisco Gê
Acayaba Mont"'zmna, mandou apromptar o altar exjstente na casa do
uclministrador para celebrur mIssas aos domingos e dias santos o
capelliIo que houvesse de ser nomeado. .

Por avjso de 15 de julh , mandou o Governo que pela Casa
ele CorrecçiIo se fornecesse ngua diariamente aos estabelecimentos
I ublicos.

Em a de agosto, foI nomeudo o padt'e Antonio Joacruim Mendes
Beleza para ser'vir de capellJo da Casl1 de Correcção, devendo dizer
missa na mesma todos os domingos e dias santos, desde o primeiro
domingo.

Em 15 de setembro, foi nomeado Portirio José da Rocha
cirurgião elas enfemwrias dos presos do calabouço existentes na Casa.
te Correcriio.

E~n 5' de dezembro, o Governo 8utOl'isou a commissão inspe
ctora a contraclar com a Sociedade de Colonisnçuo os serviços dos
colonos allemães, carpinteiros e canteiros que fossem convenientes paro
fiS obras.

Duas loterias, extralüdas no ciledo anno de 1837, renderam para as
obras 23:040·OJO.

Em 7 ele fevereiro de 1838, o Govet'!1o consultou a commissão inspe
tot'D. si independentemente da ca~Q. central podia ser construido, sem
pt'ejuizo do plano adoptado, um dos raios e o re pectivo refeitorio e offici
nas; si e~se raio devia ser o do lado da montanha, já principiado, ou
do ~ado da rua, cujos alicerces estavam feitos; qual a despeza nece~
sarla pura ultimar qual1luer do dous; qual tempo em .qu~ fi~rla
prompta Q. c nstrucção; si, pt'eferida a construcçilo do ralO mtenor,
clev~rla a limpeza ser ü~ita paro. a valia, e n sse caso qual a despeza a
l'ealrsar; finalmente, que a commissão apresentasse uma planla da
Cusa de Correcção, ac mpanhand as informações referidas, com todas
~,sexplicaçõeseo rçumento geral ela despeza preciso., declarando quanto
JU estava despendid .

Em 7 de maio ele 1838, o G vern deu regLllamento para /1S enfer
marias dos presos do calab uço na Caso. ele Correcçuo.

Em 31 de outubro do ditu anno ele 1 38, o GO\ erno resolveu que
nas obras da Casa de C rrecção se occupassem ex lusivamente do ra~
elo lado da montanha c bem assim da metade das officinas a construIr
a seu lUdo.
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Em 20 de novembro ainda de 1838, o Governo mandou cessar u
remessa de réus sentenciados a trabalh , para serem empregados nas
obras da Casa. .

A renda de duas loterias extl'ahidas em 1833 foi - 23:()40 010.
Em janeiro de 1830, a Commiss50 Inspectora coritractou com a

Comara Municipal fazer o aterro do mangue da Cidade ova, e em 8
de fevereiro do mesm) anno o Governo approvou esse contracto.

Em 8 de fevereIro, foi demittid , a pedido, o membr da c mmissão
Joaquim Ignacio de Miranda.

Em 7 ele marÇ1, o Governo mandou recebe nas obras da Casa de
Correcção 36 africanos livres, da Inspect )1' ia ele Obras Publicas.

Em 6 de julho, foi n Hlleaelo membro da commis:sü:) o cidadão
José FlorinelJ de Figueiredo Hocha, em Iogar ele Joaquim Ignucio
da Costa Mirando, e na m::lsma data o GJverno manrlou entregar
á commissão, durante o exercicio financeiro de 1839 a 1840, a quantia
de 60:010,000.

Duas loterias extrahtelas no (lit . aI no de 1839 renderam para as obras
23: 04fJ$000.

Em 12 ele junho de 1840, o Governo manel u entI'egar, em presta
ções mensaes, durante o exerCício de 1840 a' 1841, a quantia de
84:000 , afim de ter todo o impulso possivel a obra.

Uma só loteria. em favor das obras foi extrahida em 1840, produ
zindo a renda de 11: 52G$000.

Nesse mesmo anno ficou levantado o primeiro andar do 10 raio da
penitenciaria.

Diz o relatorio desse aIUlO, descrevendo o estado das obras do
referido raio: « O seu andar terreo eSLá dividido em cincoenta cllbiculos
« e tres corredores fechados em abobadas, tendo o do centro cincoenta
c( vigias ou janellas com grades de ferI' já collo aelas; estão tambem já
c( po tas trinta e nove portas de ferro e feitas duas escadas de cantaria
c( no tôpJ dJ ladJ do sol com vinte degráus cada uma. Acha-se levan
« tado o primeiro andar, dividid em outros cincJenta cubiculos com
c( as paredes divisorias e tendo já as grades a~sentadas nas cinc enta
c( vigias do corredor central, que está fechado em abobadas e jorrado
c( de cantaria. »

Em 18H o beneficio de uma loteria extrahida produziu 11:520. '
em 1842, 11:28 ; em 1843, 11:2dJ . em 184.7, 11:100 e em 1850,
11:100 000.

Diversos donativos, pouco valiosos, foram tambem ~ itos d diversas
procedencias para as obras dUl'ante a construcção.

Pelo decreto n. 678 de 6 ele julho de 1850, foi promulgado regula
mento para a Casa de Correcçtio, e em 31 do dito mez mandou o ministro
da Justiça que começasse sua execução desde o 10 de agost do mesmo
anno.

Elaborou o projecto desse regulamento o Dr. Fl'ancisco Ignaci de
Carvalho MOl'eira, sendo ouvida a re3peitQ do tr.abalho p r elle upresen
tado a Secção dos Negocios da Justiça d Conselho ele Estado.

Coube ao director Antonin José de Miranda Falcão, que d sele 1849
!lavia substituid a Thomé Joaquim Torres, iniciar então o regimen
penitenciario de Auburn com a execução elo regulamento referido, pri
meiro da Casa de Correcção.

O primeiro vedor foi João Paul Ferreira Dias, qu , por I ortaria de
27 de março do mesmo anno,de 1850, rôra nomeado para sel'vir esse
cargo interinamente, devend perceber a gratificação que seria marcada
no regulamento, ainda então por expedir-se.

Em aviso de 3 de agosto, ao director communicou o ministro da
Justiça que estavam expedidas pelo ministerio do imperio as ordens
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convenientes afim de ser fornecido do encanamento de Matocanã uni
annel d'agua para o serviço do estabeleciin nto.

Pelo avisQ de 1 de maio de '1851, mandou Governo que, si nuo esti
vesse ainda feita a medição do alagadiço que se estava aterrando para a
Casa de Correcção, o director o solicitasse, quanto antes, da Camara
Municipal, devend estar feita até o fim do mesmo mez; e que, con
cluida a medtçã ,logo fossem aesentados, nos quatro extremo~, quatro
marcos de cantaria, com as lettras - C. C.

Em aviso de 21 do mesmo mez, exigiu saber si já estava feita essa
medição, e rdenou que, st não estivesse, a solicHasse de novo, com
instancia, com tambem o respectivo titulo; de modo a obtel- até o
fim desse mesm mez de maio, devendo em tal data participar si não o
tinha ainda conseguido. .

Por aviso ele 28 tambem de maio de 1851, em vista do officio de 23
do mesmo mez, do director da Casa de Correcção, determinou o ministro
as necessarias providencias para ficar concluida até fim desse mez a
medicão referida. .

Ém H351, foi definitivamente julgado l)ecessarIo alterar os outros
raios por construir-s na Casa de Correcção.

o relatorio'd sse ann diEse o mInistro da Justiça: « A experiencia
« vae mostrando a nec ssidade de alterações importantes nos raios que
« tivermos de construir; bom é deL""\ar que o tempo nos habilite a pro:"
« ceder em precipitação n8 só a este respeito, c mo e pz'incipalmente
« da preferellcia entre o syst,ema de Auburn adoptado, e o da Pensyl
« vania, que tem por si tantas opiniões theorlcas e praticas de outros
« paizes. »

A lei n. 628 de 17 de setembro de 1851, no art. 3°, § 14, decretando
64:000.' para a Casa d Correcção e cadêa , autorisou o Governo para
applicat' as sobras dessa verba á conslrucção de uma cadêa segundo o
syslema cellular.

Por aviso de 15 de outubro do mesmo aono de 1851, recommen
dou o ministro da Justiça 00 director da Casa de Correcção que pu
zesse á disposicão do coronel de engenheiros hicardo· José Gomes
Jardim, encarrêgado de demarcar o terreno preciso, na rua d Areal
para a construccão de uma cadêa cellular, o pessoal e accessorios
de que elle carecesse e que requisitasse para es e fim.

Nesse anno de 1851 houve o beneficio de 1t:l00 ,pela extracção
de uma loteria. .

Pelo decreto n. 904 de 23 de janeiro de 1852, foi alterada fi ta·
belIa n. 2 do regulamento de 6 de julho de 1850, de rações dos sen·
tenciados, e abonada fi cada um empregado a quantia de dez mil
réis, por mez, para comedorias, em lagar das rações marcadas aos
mesmos na tabeIla cUnda.

Em 14 de abril de 1852, foi nomeado o coronel Antonio João Rao·
gel de Vasconcellos director ela Casa de Correcção e administrDdor
das obras da mesma casa e suas depenclencias, o qual tomou posse
do cargo a 2\ do mesmo mez.

Deixára a direcçã do estabelecimento Antonino José de Mir~nda
Falcão, para seguir para os Estados Unidos do Norte, em commrssão
do Governo.

Em 20 de dezembro de 1852, expediu o ministro da Justiça, José
Ildefons de Souza Ramos, ao director da Casa de Correcção o se'"
guinte aviso:

(I Entendendo a Commissão Inspectora da Casa de Correcção qu J

« con truidas cacas proprias para despensa, enfermaria, armazem de
(I nrrccadaçuo, rouparia e outrus mi"ter6S, e concluida a outr.a me"'
« tade de afftcina pertencente a um dos raios desse estabeleCImento
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« que já se acha começada tendo os alicerces feitos e muita can
« taria lavrada, poder-se-hia praticar completamente o sy tema pe
« nitenciario, que se tem adoptado, no raio que já e tá prompto
« com commodos para duzentos presos, cumpre que V. S. remetta
« a esta Secretaria de Estado o orçamento das despezas precisas para
« construcção de taes obras.»)

Por ordem do Governo, fôra visitar em 1852 8S principaes pri
sões dos Estados Unidos do Norte e estudar os systemas e condi
ções respectivas, o cidadão qLle havia aqui iniciado a execução do
systema penitenciaria de Auburn, Antonino José de Miranda Falcão.

Em 1853 o tenente-coronel Alexandre MonoeL ALbino de Carvalho
foi nomeado director interino e serviu em março; seguindo-lhe entüo
o vedor João Paulo Ferreira Dias, tombem como director interino até
12 de outubro de 1854, em que tomoLi posse o nomeado em 10 desse
mez.

Em seu relatorio de 10 de maio de 1 54, tratando da Cosa
de Correcção, disse o ministro da Justiça José Thomaz Jabuco de
Araujo:

« Quanto á construcção dos outros raios e reformas relativas 1.10
« regimen. adoptado, nada c nvém por om fazer sem que seja presente
« ao Governo o resultado da commissôo encarregada a antigo ad
« ministrador desse estabelecimento Antonino José de Miranda Falcão,
« de visitar as principaes penitenciarias dos Estados Unidos, e es
« tudar o seu regimen e propor os melhoramentos' odoptaveis: a
« experiencia e aptidão desse cidadão deixam esperar um trobRlho
« aproveitavel, o qual jú estaria em podeI' do Governo si não fÔI'U
« o naufragio <;lo vapor S. J1 rancisco, em que elle vinha.»)

Em 10 de julho de 1854 foi de novo nomeado AnLonino José de Mi
randa Falcão para director da C SQ de COI'recção e tomou posse a 14 do
mesmo mez. . .

. O mesmo ministl'o com seu relatorio ele 15 de maio de 1855 apre
sentou o desse cidadão, dando conta da visita que fizera ás prisões
regidas pelos systemas de Auburn e Pensylvania e disse, referindo-se u
eUe: •

« Marcando de um modo lucido a differença cAracteristica dos nous
« systemas dominantes, o dito director se pronuncia e d cide a favor
« do systema ela Pensylvania em razão de sua construcçuo e influencia
« moral; propõe a fuudação de uma nova casa penitenciaria conforme
« a este sysLema, sendo destinado para CQSI1 de delel1çEio o edificio
(\ actua~ por incompativel com o mesmo syst ma de AublH'n Lue o rege,
« e afinal indica a reforma do regulamento actLlal no caso ele subsistir o
« referido edificio. .

« As questões que as idéas propostas suscitam ainda não estüo
« res lvidas nos outros paizes, anele mais longa c observada tem si lo
«( a eXI erien i<l dos dous s 'st mas, e quanto mais por nós, novais
« e que agora começamos! Para decidir entre o principio de s pueu
« ção absoluta OL1 perpetua e o principio do isolamento durante a noite
« e trabalho commum durante. o dia, não basta a. decisão de ses
« paizes mais adiantados, onde aliás os dous systemas são praticados,
« e podem ser comparados; convém estudar e pratica.l' por nós mesmos,
« obs rvar o dous systemas em relação ao nosso paiz; fora um
« acerto, como peuso, o I saiar ao mesmo temp os dous systemas, pra
({ tical-os e comparaL-os.

« Para este fim e sem prejuizo do systema actual c ])~iria fundor
t( uma casa penitenciaria P nsylvanica destinada a sub tituir a pena
«( de morte, que ficaria mais restricta, e a de prisão perpetua com Lra
{( balho. »)
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No mesmo relatorio disse tambem :
« A autorisação que a lei de 17 de setembro de 1851, aL'L 30 , § 14,

« conferiu ao Governo, para mandar emprehendeL' uma prisão cellulal'
« para detenção com as sobras da consignação votada para a Casa de
« Correcção, não foi executada: teve outro destino o terL'eno publico da
« rua do Areal designado para esse fim, e ao qual foi adaptada a planta
« que o coronel de engenheiros Ricardo José Gomes Jardim levantou.

« Em meu conceito o terreno mais apropriado para essa con·
«( strucção é o da mesma Casa de Correcção, guardadas as divisões que
« o systema reclama, por'que alli serão communs á casa penitenciaria
« e á de detenção, e aproveitados em favor desta com grande vantagem
«( a direcção central, arrecadaçuo, guarda, muro exterior, agua, luz,
« limpeza e o calabouço para os escravos indiciados de crimes, os quaes
« não devem estar no mesmo edificio destinado ás pessoas livres.

« Assim 'que., aproveitados os recursos da Casa de Correcçãõ, a con·
« strucção da Casa de Detenção seria talvez obra ele um anno, e longo
«( tempo serviria para o seu destino, tendo capacidade para 120 presos. »

O beneficio de uma loteria, nesse anno de 1855, foi de - 11:100$0::>0.
Por aviso de 11 de março de 1856, o Governo mandou continuar com

octividade a edificação do 20 raio da Penitenciaria, cujos alicerces esta-
vam feitos, afim de serviL' de Casa de Detenção, até que fossem construi
dos 'edificios proprios para esse destino, e que se levantassem muros
para separação provisoria dos raios, o da Penitenciaria e esse, e tam
bem se construissem portões privativos para communicação interior e
exterior desse raio que ia servir para Detenção.

Por outro aviso da mesma data mandou que, emquanto se não
fizesse essa edifi ação, fossem r movidos para a Casa de Correcçiio os
presos ela Cadêu do Aljube, que não tinha a precisa segurança e Sllffi
ciencia para conteI-os, devendo occuparem a galeria terrea do 10 rai
da Penitenciaria e as mansardas; e que sem transtorno nem perturba
ção do regim n penitenciaria fosse feito o serviço relativo á prisão da
Detençiio.: mandando tambem que fosser'n recolhidos ao calab uç os
escravos detidos. ,

Por aviso de 16 de maio de 1856, foi upprovada a planta apresen~
tadu pelo major ele engenheiros Francisco Januario Passos, para o edi
ficio sobre os alicerces do 2° raio.

No relataria ele 15 de maio de 1856, o me,."mo ministro declarou:
« A intenção do Governo Imperial a respe.ito da Casa d Detenção desta
« Côrte, manifestada no relatorio pL'ecedente, está em execuçilo; nã
« era possivel deferir para mais tarde a sllb titulção da cosa do Aljul e.
«( Os exames a que pr cedeu o Chefe de Policia demonstL'avum que essa
« casa não podia conter o grande numero d presos que lhe eram elesti
«( nados, porque não tinha as condições de salubridade e segurança que
« a humanidade e a justir.:a reclamam e a Çonstituição pr~scl'eve; em
« consequencia d tel'millOU o Go", crno Imperml a c nstru rao do eglln
« do raio da Casa Penitenciaria, cujos nlicerces já estão feitos, afim
« ele servil' o elito raio para Cosa ele Detenção até que definiti\ amente
« sejam construidos pal'a eE:se fim um ou mais ediflcios pr0prios.
'~« Para que o regimen penitencial'io se não cOQfundisse e pertur
« ba se, mandaram- e construir muros de separação e p rtões privllti
« -,"os pnea communi acã da Casa de Detenção.

( Emeluan'to: p rérl1, se não edificaHl esse ruio não p diam os pre
« sos fical' no Aljube por falta çle segurança e sufficicncia pO-l'a conteI-os,
« e, poi , ordenou tambem o Govemü Imperial a remoção delles para o
«( pavimento terreo e mansarelos ela Casa da Peniten ~aria onde se
« ,acham commodamente e guardadas as conveniencias do regímen das
~( duas prisões.



c( Ó ntlmêro dos presos do Aljube orça ent're 100 a 130; a nova
cc prisão provisoria tem os arranjos necessarios para 148, e capacidade
c( pura o dobro, si aSSlm fôr l1'ecessario.)

Nesse anno de 1856, f rnm extrahidas dez loterias, que renderam
para a Casa o beneficio de 111:000$000.

A respeito do raio .construido para servir provisoriamente de Casa
de Detenção disse mais tarde em relatorio a commissão, em dÇlta de 15
de fevereiro de 1874: c( O novo raio penetrou pelo terreno destinado á
« área de communicaçITo com a torre, e ficou com o comprimento de
« 67m ,76 sobre 1'5n1,18 de largura; dimenMes maiores que as do raió
cc construido conforme o systema de Auburn, o qual não excede a
C( 60111,16 de comprimento, e 16111 ,50 de largura. Comprehende em vez de
« quatro ordens com, 200 cellas dous pavimentos com 60 divisões; no
« terreo contam-Ee 40 cellas tendo cada uma 3111,93 de altura, 2111,68 de
« largura, e 511J,46 de comprimento ; e no pavimento superior vinte
« saletas ou quartos, cuja largura é de 5111,52 sobre 5111 ,46 de tnndo e
« 4m,26 de altura. Estas dimensões mostram que no })8vimenio superior
« não se adoptou o systema cellular, visto como cada divisão tem capa
« dade até pflra seis presos.

« Alterada assim a architectura e o plano primitivos, o segundo raio
« passou a servir provisoriamente, e aillda hoje serve de Casp. de
« Detençã.o.»

O decreto n. 1774 de 2 de julho de 1856 deu regulamento para a
Casa de Detenção estabelecida provisoriamente na Casa de Correcção,
servindo para esse fim a parte d 10 raio des)ccupada, mansardas e
pavimento terreo, emquanto não fosse construido o edificio destinado
para Casa de Detençtio (art. 10 ), encarregando da direc ão della o di
rector da Casa de Correcção (art. 60 ).

Este regulamento de 1856 foi revogado pelo actual, de 5 de abril
de 1889 ( decreto n. 10223).

Em relataria de 30 de mal'ço de '18::,7 ao ministro da Justiça disse o
Director Geral do Corpo Provisorio de Bumbeiros : « Na Casa de Corre
« cção servem dous africanos livres que mostram mai r al)'roveift\:.
« menta nos exercicios de gymnastica. Todavia não são os mais pro
« prios para gozar de respeito entre os demais bombeiros e entretanto
« é difficü remediar esse inconveniente, attendendo-se fi que a Secção é
« composta de africanos livres») e, recapitulando as informações presta
« das no mesmo, ac(;rescentou: c( Exi 'tem dois gymnasios onde têm
« recebido lições os contingentes das secções da Casa de Correcção, do
« Arsenal de Guerra e das Obras Publicas, nas terças-feiras, quintas,
« sabbados e domingos.»

Em seu relat rio de 31 de março do mesmo anno (1857) havia de
clarado ao ministro o director da Casa de Correcção: « A Casa de De
« tenção foi aqui installada no dia 20 de abril do anno passado (1856),
« recolhendo-se os presos, que se achavam no Aljube, aos aposentos
c( dispostos a recebeI-os nas mansardas dó raio cellular da Peniten
c( ciaria, e nos cubículos de uma das galerias terreas do mesmo raio,
« accummodundo-se as mulheres em um dos quartos externos nas peo
« ximidades do Calabouço.»

I esse anno (1857), foram extrahidas quatro loterias que renderam
para a Casa de C rrecção 44:400$, attingindo então à quantia de
350:520$ as trinta e uma..loterias referidàs.

No relarorio de 15 de abril de 1859, o Director da Casa de Cor
recçã , declarando ter deixado de tratar em outro seu relataria de
dous objectos} disse: ..

« Quero raliar dos menores e mendigo3 ou vagabundos. que aqui
«( são empregados nos trabalhos deste estabelecimento, comquanto
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(C estejam matriculados, e sejam pela maior parte mantidos pela Casa
« de Detençã .

« Quanto aos menores é esta uma instituição que me parece bem
(C colloeada nesta casa, e de grandes vantagens no futuro para e11a.

« E' um viveiro de operarias, educador nas propri s condiç5es,
que não podem deixar ele ser tambem uteis ao paiz.

« Aproveitando o gymnasio montado para os africanos bom
« beiras, appliquei os menores mais desenvolvidos a esses exercicios,
(C e em poucos mezes estarão aptos para servirem uns 40, que po
(C derão substituir com grande vantagem os africanos livres.)}

O ministro da Justiça, Barão de MuritU>a, no relatorio de 14 dn
maio do mesmo anno (1859), referindo-se á Casa de Correcção, diss :

« Está prompto o novo raio que se mandou ultimamente c n
(C stru ir na Casa de Correcção da Côrte.

« Devo dar-vos conta de uma creação, que não 6 nova, mas que
(C ainda não veiu ao conhecimento da Assembléa Geral.

« Acha-se estabelecida na Casa de Correcção uma escola para
(C meninos desyalidos, onde aprendem as primeiras leUr s e offlcio
(C mecanicos, e recebem uma educação morigerada e capaz de os
« fazer h me11S uteis a si e á sociedade.

(C A prlncipto foram alli recebidos os meninos que a policia en
(C contraya pelas ruas, em completa vadiação, sem que s paes ou
(C pessoas a cujo cargo estavam pudessem corrigil-os e dar-lhes con
(C veniente direcção: era uma medida policial; diminuia-se o numero
« de in lividuos em que o crime devia recrutar bons soldados.

« Depois, foi uma obra de caridade: muitos paes e mães pro
(C curaram a casa, como hum asylo gratuito para os filhos que lhes
« servi n1, de Vf'rdadeiro peso, certos de que, além dos desvélos da
(C administração, davam-lhes os meios de terem no futur uma pro

(C fissão.)}
O Chefe de Policia Agostinho Luiz da Gama, em relatorio de abril

de 1861, disse, sob a epigraphe - Asylo de 1enores da Casa de Cor
recção :

« Este hmnanltario sLabelecimento, creado pela policia em 1858,
(C no intuito de evitar a completa perdição de meninos abandonados,
« ensinando-lhes as primeiras leLtras e officios fabris, dando-lhes re
(C guIamento provisorio em 30 de julho de 1859, acal a de ser, pelo de
cc decreto n. 2745, de 13 de fevereiro deste anno, comertid em instituto
« de menores, sob a immediata inspecção do director la Casa de Cor
(C recção, e sem oulra interferencia da policia mais do que a faculdade
« de mandar a elle recolher os menores de:>validos. )}

Pelo decreto n. 2745 de 13 de fevereiro de 1861, foi creado o Insti
luto de Men res Arte~ãos da Casa de Correcção, dispondo no art. 10

:

« Fica creado na Casa de Correcção da Côrte um Instituto de Me
« nores Artesãos, que será composto de duas secções.

« 1.0 Na 1a secção serão comrrehendidos :
« 1.0 Os menores que forem presos pela policia por vadios, vaga-

« bundas ou abandonados; . .
« 2. 0 Os que por má indole não possam ser corrl~'ld<?s por seus

(C paes u tutores, havendo pedido destes para sua admls~ao.

« E ta secção não excederá do numero de 1uO.
« § 2. 0 Ia 2a secção serão comprehendidos os :.nenorcs eI,ue por

« sua ot'phandade Dão puderem receber uma educaçao c nvemente e
(C apropriada em outro logar.

« Esta secção não excederá ao numero de 120. ..
« O fim deste InstltuLo é a educação moral e rel!glosa dos r fe

« ri los menores. »)

Cosa de Correccão 2



-18 -

Pelo decreto n. 2775 de 10 de abril de 186'1 foi creado o Iogar rle
Inspector das Obras da. Casa de Correcção para dIrigil- as. insrJ ccio
nal-as, e tlscalisal-as, tlcando o director da Casa de Correcção exclu
si vamente om a administraçEi) da Casa e do Instituto dos Menore
Artesão' ; e rec:'lobelecendo o logar de carcereIro da Casa de Detençüo,
sob f) immeeliota fi~calisação elo Chefe de Policia.

Desele então cessou a acção do director da Casa ele CorrecçiIo no
de DetencEio.

Em 3' ele ngosto de '186'1, roi nomeado o conselheiro ,JoDo Estev50
da Cruz para director da Casa de Correcçã .

Em 19 ele Eetembro de 1862, foi nomeado em Eel1 logar o ll1njor
LiJniel José Thompson.

No relatorio de 31 ele março de 1863 disse o Director du CtlSO ele
C'lrrecçilo: (C Sete são DS r I artições que comprehende u admin"l 'troçüo
« elestfl Cosa: penitenciaria, prisão civil, calabouço, instituto ele mc
(C nores artestíos, deposito de ofricanos livres, estações e ofticinos
(C externas, c secçüo ele bombeiros.»)

O ministrJ (ia Justiça JoJo Lins Vi Ira Cansanção de Sinimbú, no
relatorio de ii de maio de 1863, indicou a convenIencia de r mover-se
o Instituto des Menores Artesüos da Casa de Correcção, dando-5e-lhe
destino e direcçJo diversa; e no relatorio de '12 de janeiro de 1 (j."
insistiu Ilessa opinião, entendendo que devia ser quanto ontes remo
vido pora 11ma fazenda rural. .

No relntorio de 1865, disse o Director da Casa de COfl'ecçü que
e"tova terminada a obra de separação desse estabelecimento da caso
que sene de Detençüo, tendo ficado esta com sua entradll independente
e economia separodo; e, referinào-se ao IDStituto dos Menores Artesuos,
considerou-o na altura de um Asylo de innocentes desvalidos e não
mais receptaculo que fàra de pequenos vagabundos.

O ministro da Justiça Francisco José Furtado, em seu relatorio
de 8 de maio do mesmo anno de 1865, disse: « A creação do Instituto
« dos Menores Artesüos tem produzido os seus beneficos resultados. »)

Por aviso de 30 de sgosto de 1865, sendo mInistro de Justiça José
Thomaz Jobuco de Araujo, o Governo supprimiu o Instituto dos Meno
res ArtesJos até deliberação do Corpo legislativo, fundando-se em que
esse instituto nenhuma relação tinha com o systema penitenciario e a
sun despeza nüo era justificada nas circllmstancias em que se achava
o poiz.

Mandou por esse aviso que fossem despedidos todos os empregados
do Instituto; que o director ela Casa .de Correcção entregasse ao Minis
terio da Marinha o", '172 menores que compunbam a 1a secção, constituiclo
elos remelticlos pelo clle['e de policia; e os 105 existentes na 2a secçtío, com
posta do ' admitticlos a pedido dos paes ou tutores, fossem entl'egues a
c tes em quinze dias, e no fim desse prazo os não reclamados ro~sem

entregues ao minislerio da Guerra.
O relotorio do directol', em fevereiro de 1866, diz que cm 25 ele

setembro de 1865 foi retirado o ultimo menor.
POI' aviso de 5 de seteml)l'o de '1 65, o Governo, tendo em vista o

reforma peniLnciaria, havia commissionado o Dr. Felippe Lopes elto
pMa estudar o systema penitenciurio, ,visitando as colou ias de liberados,
existentes nu Belgica, esludando seu regimen e resultados; algumas
c1Ds prisões inlet'mediarias ela Inglaterra, onde os crimino"'os fozem !l
expioção onles de il'em pura os.colonias penaes, estudando minuciosa
men te as provançDs successiVflS por que e1les passllm; e que (ullleE'se de
pe~sôas competente 3 na Inglaterrs, França e Belgica conceito c1 cisivo
.'obre os decreto~ franccze ele 1852 e 185.4 a respeito da suppl'esc.üo d)s
JJaones e da instituiç'~o cle colonias penaes.
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o Dr. Lope.::; Nello apresentou l'clalorio, daludJ de Pueiz em 22 de
janeiro d 18!:i6, e o ministro em E"eu relatoria de 15 de maio elo mesmo
anno, refel'lnelo-se a elle, julgoll zelo~umente preenchida a commissão,
opinando ni} c lar preparada a rel' emu penilenciarifl, comprehendida a
eevisão do Codigo Criminal llQ porLe connexa, e leclarand que encar
regaria lima comm issão dessa r'el'orma,

A 11 de junh' de 186", foi nomendo Directoe do Cusa ele Coreecçüo o
Dr. Luiz Viannacle Almeida Valle, qLle tomou posse do cargo) a 17 d
mesmo mez,

Por avim ele 23 d fe"ereil'o de 1876, o Goyernn nomeou lima com
missão composto elo Direclol' Dr. Luiz Vianna ele Almeida Valle, viscon
de ele ,laguary, conselheiro 'fnnocl Frvncisco Cuere'ia , conseUI 'iro Ma
nDei Allt nio Duarle de Azevedo c DI'. AntolJio Ferreira Vianna, para
reVl'r o eegulamento da COSD de Correcção) Dlwesenlando peojecto de
novo regulamento.

O Director Dr. Luií~ Viunl'ln de Almeida VulJe l'allecell, na eesiden
cia ela diJ ecl01'ia da Cus'], em 17 ele março de 1877.

Desde 29 de janeit'O do mcsm anno, porém, serviL1 em s u lagar °
cidaclilO Belurm ino Bras'iliense Pessõa de Mello, para isso designado
nessa data pulo m inistl'o lo J llSL!t;D, e, em 20 de mm'çn, foi nomeado
elit'ector inl- rino

Minucioso relatoeio apresentou em 27 ele março de 1878 o DirectO!'
ela Casa de Corl'-cção, c.:ons'ignvndo opiniiJo de core er substituir o sy 
tem;) pellitenciario ; em i!) de oulubro elo mesmo anno, üpresentou um
projecto pura cJ]}strucção ele out.ro eoio da Pen'itencial'ia, pma servil'
de ensaio do syslema penitenciarlü pensylvanico.

POI' eL creto de 27 de julho de 1878, foi nomeado lirector eflectivo
inlerülo Belarn ino Brasiliense Pessôn de Mello.

Pelo decreto n. 8386 de 14 de janeiro de 18 :2, foi dado o vigenle
r guIamento da Casa de Correcção.

Como o de 6 de julho de 1850, esle r guIamento, \;0 U1't. 1°, destinou
a Casa de Correcção á execução da pena de prisão com trabalho.

O syst ma penitenciario adoptado é o do ncürceramento celllllar
durant a noite, e de trabalho em commum durante o dia, sol o
regimen rigoroso do silencio, disposto no art. 2° do regulamento.

Pur decreto d 28 de janeiro de 1882, foi de novo nomeado dire tor
o mesmo que jú o era, tendo tido logar a nova nom llçã pela reforma
do r~gulanlento.

Em 24 de dezembro, f i exonerado Belarmino Brasiliense Pessoa d '
M 110 e por decr to da mesma data nomeado director interino o COl'on I
de éngenheiros José Cerqueira de Aguiar Lima.

Pur decreto de 14 de novembl'O de 1890, foi nomeado dire 'lor
fTectivo o DI'. Alfr do Alves d Carvalho, que tOlllOU pm:se a 18 b

mesmo mez.
Por deereto de 25 d julho de 18tH, foi nom [ldo üil'cctor effe U\'o

o actu3I, 'oronel Aureliano Ptdl' de Farias, qu tomou po_se II 27 lo
mesmo mez.

O movimento de cUlldemnndos, c:cscle s -ntr'~clos para trabalh
nus obras da Ca~a m 7 ue fev ('cim de 1 34, até 3 de dezembro de
1897, foi ele 7.472' compulalldo-. e : 923 conel mnRdes a galés; 2.234 a
pl'isüo orreccion[ll' 1.5\:!5 a prisão simples; 2, J66 a prisüo com tl'U
balh , e 554 0.1 ri"'üo ccllular.
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Transplantada de Portugal para o Brazil, esta insLüulção durante
o extincto reglmen politico era regida p r disposi 'Oes da tadas ele
1751-

Nesse anno, pelo Alvarú de 21 de maio, f6ra creadD em Lisboa llmEl
a lminislra ão especial, composta de seis deputados, dos [[uaes d 118
desembarga lares, pam a guarda e direcç<1o dos depositas, restringido
depois esse numer a ql.atro pela lei ele 20 de junho de 1774, que
regulou novamente a matel'ia.

Outra lei, de 25 de agosto d') mesmo anno, mandou crear um
Deposito Publico na cidade do Porto, applicando-se-Ih o regulamentu
do de Lisbõa.

O Alvará de 1 d(~ dezeml ro de 1767 deu unidade a sta insLi tuição.
O AlvarO. de 22 de revereir de 1779 creou o cargo de juiz prosidento

dos actos referentes ao Deposito Publico.
Das disposições acima citadas transcrevemos, por interessantes, as

seguintes:
« Cap, 7°, ns. 1 e 2 do Alvará de 21 de maio de 1751: Attendendo ú

necessidade que lla de se estabelecer a dita Administração ( do Deposito
Publico) e1 lagar que nü sómente seja 'ommodo para a c nducção
elo, bens que forem depositados, mas que ao mesmo tempo seja I ublico
e como tal proprio pRra os leilões d s moveis, que hão ele ser vendidos,
c considerando que pélra a bôa arrecadnçEio dos bens desta especie e
para a segur oça de todos os que forem levados ao sohredito DeposUo,
serüo nece3sarias diffclrelJte~ casas de gu rda que tenham capacidade
para o:::. recolher, e que fiquem ao mesmo tempo separadas quanto fur

'passivel da vizinlwllca das ruas estreitas 'asas miuda , hol itad1:8
por muit'1S inquilinos: onde os incendios c tumam ser ma'is frequeu
t '" e o remedia deUes moi difficu\toso: II i por bem fazer mercê ú
'olwedita Aclmini, tra <10, para o re~ ricl s u :; e para ter as SUliS
sessões, 'das asas sitas nu Praça do I oeio, anele actualm nte se fazem
as conlet'encias do Senado da Camara. As CJuaes 'onl'erencias ordeno
que sejam transl'eridas para as oLlLr'ls casas sitas sobre a Jgr~ia de
.'anta Antoni ,onde o mesmo Senüdo se costumava congregor ante da
compra que fez dae;:· dilas casas do Rocio .. , etc,»

O ar't. 22 do Alvarú ele 25 de agosto d 1774, <,:['eando o Deposito do
Porto, ordena: « Que as asas, que o Governador das Justiças fizer
apromptar pal'11 aR C nl'erencias da Administraçi1o, e Guarda do, De
positas, sejam siluadü em lagar pllblic ,e commod para a conducçtl.o
dos bens que f rem depo ilados e para os leilões que delles se hã
de fazer á p t'ta das mesma (;a8a8: Separada' quant p ssivel da vizt
nhança, de ruas str itas te.») O mais com no lrecho D. 'íma,

Em 1828 foi proferida uma Resolu ão Imp rial de COllsulta mandada
oh ervar nos seguintes termos:
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« Observe-se a providencia dada na Resolução de 25 de janeiro pas
sado do corrente anno, que mandou satisfazer ao Depositario Geral as
justas clespezas que mostrar ter legalmente feito a bem do Deposito e
que devem preceder á ent7'ega elo mesmo. Paço, 21 de abril de 1825.
Clemente Ferreira F7'ança.»

O Regulamento n. 131 de 10 de dezembro de 1845 mandou deduzir
2 % em vez de 1 %, como anteriormente se praticou, dos depositas
de dinheiro, ouro, prata e pedras preciosas, e conservou os 2 % sobre
o valor dos moveis.

Por Decreto n. 1024 de 14 de novembro de 1890 o Governo Provisor ia
da Republica regulamentou o Deposito Geral desta Capital. Em 1896
apresentou-se no Senado o projecto n. 218 relativo á renda da institui
ção e aos vencimentos dos respectivos funccionarios, o qual não foi
convertido em lei.

E' de crer que em breve o Congresso Nacional, tomando em~atten

ção este importante assumpto, autorise o Governo a regulamentaI-o
novamente, como tanto convém aos)nteresses da Fazenda Nacional.
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Quem passar pela rua Evaristo da Veiga, outr'ora dos Bvrbonos)
denominação tirllda do convento que ahi existiu, e olhar para o bello
edificio alli levantado, recordar-se-á do antigo Quartel de Permanentes,
um pardieiro baixo, mal pintado, com janeIlas estreitas, abertas no
lado, donde os presos faUavam para a rua por entre varões de ferro
ennegrecidos e gastos pelo tempo.

Acanhado, sem dependencias confortaveis, soturno, e carecendo de
reformas radicaes, o quartel não merecia esse nome.

E' verdade que pouco a pouco foi passando por ligeiras obras;
estas, porém, raramente aproyeitaram ao antigo predio, que por
muitos annos conservou a feição de uma penitenciaria, esp cialmente
durante a guerra do Paraguay, por ser o logar escolhido para a de
tenção dos individuos recrutados.

O Corpo das GUaT'dos Municipaes Permanentes (antigo Corpo de
Pedestres, com 100 homens), foi creado por decreto de 9 de novembro
de 1831, e teve como primeiro commandante o tenente-coronel Francisco
TheobuIdo Sanches Brandão, a quem foi enviado o seguinte aviso:

« Manda a Regencia em nome do Imperador que vossa mercê fique
« encarregado interinamente do commando do Corpo das Guardas Mu
« nicipaes Permanentes, que se está organisando, cujo alistamento lhe
« foi incumbido. e que pela impren a faça chamar a todos os alistados
« para serem inscriptos no Liv['o Mestre e tomarem Quarteis no lugar
« destinado para o referido Corpo. Advertindo porém, que este chama
« mento não se entenda com os officiaes alistados; e que aqueUes que
« ainda não deram suas filiações, idades e Attestad s, o farão primeiro
« para poderem ter assentamento. Vossa mercê, dará todas as provi
« dencias necessarias para o arranjo dos Quarteis e disciplina dos sol
« dados, que forem reunidos nomeando interinamente Cabos e Officiaes
« inferiores fi proporção do maior ou menor numero dos individuos,
« que se apresentarem) e pedindo por huma Relação á esta Secretaria
« de Estado, tudo quanto for necessario para o bom arranjo do mesmo
« Corpo. Deus Guarde a Vossa mercê. Palacio do Rio de Janeiro em
« nove de novembro de mil oitocentos e trinta e um.- (Assignado)
« Diogo Antonio Fet;jó.- Sr. tenente-coronel interino do Corpo Muni
« cipal Permanente.»

Posteriormente foram enviadas ao mesmo commandante as instru
cções seguintes: «-Art. 1°. Ter toda a vigilancia sobre o arsenal para
« Soccorrel-o quando seja invadidO.-Art. 2.° Prestar soccorro fi qual
« quer Juiz de Paz ou do crime e mesmo a qualquer Delegado ou Comman
« dante das guardas municipaes para effectuar-se qualquer prisão.-
« Art. 3.0 Tendo noticia de qualquer ajuntamento illi ito, ir ou mandar
« dispersaI-o, prendendo os que puder, perseguindo o resto quando fujam.
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(C juntamento Hlicito prohibido por lei he a reunião de tres ou mais
(C pessous com o destino de commetterem algum crime, e sendo de
(C noite, he a reunião de cinco ou mais pessoas sem destino justo, e
« reconhecido.- ArL 4. 0 Quando a reunião for suspeita s6mente, s ndo
« de poucas, os fará s6 dispersar, mas sendo em grande numero ou
« perigosa pelo lugar, tempo e mais circumstancias então as desba
« ratará na fórma do art. 30 .- Art. 5. o Quand souber que ha reu
« nioens suspeitas, e num rosas em alguma casa a farú cercar, e durá
« parte ao Juiz mais I roximo para este providenciar segundo a Lei, e
(C participará iromediatamente ao Ministro da Justiça, podendo, entre
(C tanto, não deixar sahIr pessQa alo'uma da casa.-Art. 6. 0 Quando
(C dér voz de preso serri á ordem dO lntendente Geral da Policia,
(C depois de recolhido ri cadêa, se for de dia, lhe mandarú parte im
« medIatamente, d clarando o delicto, e o nome de duas ou tres tes
(C temwlhas, que o presenciaram, e o lugé\r onde estas moram, e se for
« noite, o fnrü no outro lia até tlS no\'e horas da manhã.

« Se alguE}m resistir ou amiaçar as patrulhas, a prisão ou dis
c( persão será de maneira que não seja offendida a mesma patrlllha.

cc Diariamente, até ás dez horas da manhã, apresentar-se-ha oro a
« Parte ú ca a do Ministro ela Justiça excepto se se achar occupaelo em
« deligencia. onde julgue conveniente a sua presença.

« Quando lhe seja nE}cessario reforçar as suas patrulhas poderá em
« nome elQ mesmO Ministro, pedir mais soldados ao resp ctiyo com
c( mnndante.

« Excepto algum caso urgente, e repentino, nã deixará o Quartel
« sem hum destacamento de dez oldados e hUlll official inferior para
« prestar o soccorro que lhe for requerido.

cc Da meia-noite para o dIa mandará duas patrulhas observar diffe
« rentes postos para des obrir lJjuntamentos, reunioens e prel1e1er mol
« feit re~, se os encontrarem.

« Palacio do hIo ele Janeiro, 1 de agosto de 1831. -' Diogo Antollio
« Feijó.»)

Eln 20 de outubro de 1832 foi nomeaclo commanclante o t nente
-coro11elLuiz Alves de LiJ:ha e Silva (depois Duque de Caxia n

); em 17 de
dez mb!' d 1839 o tenente-coT'onel João Vieíra da Silva; em 16 ele julho
ete 1841, interinaniel1te, o major Polyeloi'o da Fonseca Quintanill1a Jordão;
em 23 d ~ maio de 18.44 o qo~onel graduàdo Manoel Muniz TavRres ; em 6
de outull'o ele 1848 assumiu novamente o c mmanelo interino°ten~nte
- oronel Polydoro da Fonseca QuLrltanilJ18 Jorelã , até!) de dezembro
de 1856, quarldo foi nomeado o càronel I' rancisco Gomes de Freitas; p r
decreto n. 208'1 el 16 de janeiro de 1 58 passou fi dellorr1i nar- e Corpo
Policial 'da Côrte, com duas companhias de cavaIlaria e seis cl.e infantaria,
rej resentando ao tódo um effectivo de 918 homens 'inclusIve bfficiaes;
Cal 25 le março de 1859 foi nomeado para commandante elo Corpo o
carobei ntauio de ampaio; em 23 de dezembro do mesmo anno o
coronel Manoel Pedro Drago, qu . colnn1andou até 18 de niarço de 186-,
qdah'do t'oi nomeaQ.o seu substituto o coronel Mancel Jbsé Machi1do da
Costá, que em 10 de julho elo dito anno de 1865 segLliu com o corpo, sob
a denominação de 31U de voluntarios da patria, para a campanha do
Paraguay ; por decreto de 27 de janeiro de 1866 sob n. 3598, passou a
denomínar-se Corpo Militar de PolicIa da Côrt , addicionando-se-Ihe mn
corpo civil, d nominado Guarda Urbana, composto de um commandante
geral, nove commandantes de districtos e 560 guardas; em 13 d
fevereiro desse mesmo anno foi nomeado commandante o tenente
-coronel Antonio do Rego Duarte; em 21 de outubro de 1869 o tenente-
-çoronel João Antonio Garcez Palha; em 14 ele julho de 1870 o cor nel
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Joaquim Antonio Fernande de Assumpção, que, tendo seguido com o
corpo, como capitão, para a campanha, regressou commandando-o na
qualidade de tenente-coronel honorario do exercito; em 6 de setembro
de 1878 foi nomeado commandante o coronel Antonio Germano de An
drade Pin~o ; por decreto n. 9395 de 7 de março de 1885 foi extlncta pelo
Governo a Guarda Urbana, sendo encarregado o corpo do policiamento
geral da cidade e seus suburbios; em 31 de outubro de 1885 foi nomeado
commandante o coronel Antonio Florencio P reira do Lago; em 14 de
março de 1888 o coronel João Thomaz da Cantuaria; pelo decreto
n. 10.222 de 5 de abril de 1889, sendo Corpo Militar de Policia da Côrt ,
foi augmentado seu etrectivo para 1.487 praças e 315 cavallos, divididos
em oito companhias de infantaria e quatro de cavallaria; em 20 de
julho de 1889 foi de novo nomeado commandante o coronel Antonio Ger
mano de Andrade Pinto.

Na madrugada de 15 de novembro de 1889 o Corpo fez recolher ao
quartel todas as estações e postos, conservando-se de promptidã e
embalado até ás 4 horas da manhã, quando marchou para a Praça da
Acclamação a infantaria, dirigida pelo major Manoel Presciliano de
Oliveira Valladão, e a cavallaria pelo major Cícero de Brito Galvão, per
manecendo aUi toda a força até á proclamação ela Republica, depois ela
qual continuou no commanelo Íl1terino elo corpo o major Valladão.

Por decl'eto n. 1 do Governo Provisorio, datado ele 15 ele novembro
de 1889, passou o corpo a denominar-se Corpo Militar de Policia do
Municipio Neutro; em 27 de dezembro de 1889 foi nomeado comman
dante o coronel Bernardo Vasques elurante o commando do qual foi por
decreto n. 242 de 19 de abril de 1890 elevada a força para 2001 praças, e
a 13 de outubro de 1890, por decreto do Governo Provisorio n. 825, foi
elevado de Regimento Policial da Capital Federal a Brigada Policial da
Capital Federal, composta de 2010 praças e 412 cavallos, comprehen
dendo um regimento de cavallaria e tres batalbões de infantaria com a
numeração de 1°,2° e 3°; foi em 11 de junho de 1891 nomeado com
mandante o coronel João Vicente Leite de Castro; em 1 de dezembro
de 1891 foi nomeado de novo o general Bernardo Vasques; em 13 de
janeiro de 1892 o coronel João Baptista da Silva Telles ; em 1 de setembro
ainda de 1892 foi elevado o pessoal da Brigada a 2362 praças e 137
officiaes, ficando dividida em dois regimentos, sendo um d infantaria
com 16 companhias e outro de cavallaria com quatro esquadrões; em
27 de fevereiro de 1893 foi nomeado commandante interino o coronel
Wencesláo Freire ele Carvalho; em 24 de maio de 1894 o coronel Fran
cisco Agostinho de Mello Souza Menezes; em 1 de novembro de 1894 o
general de brigada João Pedro Xavier da Camara e em 7 de dezembro d
1894 o coronel ylvestre Rodrigues da ilva Travassos sendo em fa~e
da lei n. 267 de 24 de dezembro de 1894 dividido o regimento de infantaria
e~ quatro secções de quatro companhias cada uma, ficando estas sob a
dlrecção dos majore~-fiscaos e o regimento commandado por nm tenente
-coronel.

Ao dar-se a 6 de setembt'o de 1893 a revolta de parte da squadra no
porto do Rio de Janeiro, passou a Brigada li disposição do Ministerio da
Guerra, por aviso de 12 do mesmo mez, e ficou fazend parte .das
forças que guarneciam o littoral da cidade, fornecendo além dISSO
contingentes para a cidade de Nictheroy, Magé, ilhas do G vernad<?f e
Paquetá, e para o Pico, Praia de Fóra, Engenho da Pedra, Penha, epetilia,
Guaratiba, Barra da Tijuca e Copacabana. Nessa época foi-lhe confiado
o serviç de fiscalisação e guarda dos tunneis da Estrada de Ferro Central
do Brazil até á estação de Entre-Rios.

Para Itararé forneceu a Brigada um contingente de 50 praças, as
quaes se reuniram ás do Exercito que operavam nesse local.
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O·contingente em guarnição na cidade de Nictheroy tomou parte
no combate havido na Ponta d'Armação, ao. 9 dias do mez de fevereiro
de 1894, perdendo em acção o~ commandantes da [' rça de ,cavallaria
tenente Americo Val1adares de Siqueira, e da de in(antarla tenente
Manoel Marcelltno Maria de Medeiros, além de 30 praçus.

A força de cavallaria aJli e tacionada compunha-se de 40 praças e
um official, e a de inJb.ntaria ele 100 praças e 40f'ficiaes.

O plano do ediflcio actual é do eog nheiro, General de brigada,
Capitulino Peregrino Pereira ela Cunha, havendo sido lançada a pedra
fundamental em 12 de novembro ele 1889 ; e foi essa ceremonia o ultimo
acto do ex-Imperador D. Pedro II, que na occasião manifestou desejos de
ser desapropriada toda a zona fronteira, d'e modo a d ixar, depois de
construido, apparecer em toda a sua belleza o novo quartel.

O Governo da época não teve grande empenh em satisfazer esse
desejo, o que se deve lamentar, pois, naquelle tempo seria faeU ~es

apropriar o lado ediflcado fronteiro ao quartel, o que const.ituiria um
passo dado para o embelJezamento do logar.

Em compensação se construiu a fachada principal do quartel solida
e elegante, agradando seu aspecto á vista de quem nelle penetra.

Dividido em tres corpos, mede de frente 129 metros. Ao centro er-,
gue-se a fachada, de d is andares, contratada com a firma Buarque
& Maia, e nas extremidódes levantaTn-se dois grandes torreões.

O edificio tem um pavimento terreo e um andar superior com 18
janellas de peitoril.

A fachada tem abertas 7 janellas d saceada, quér no primeir , quér
no.segundo andar, e os torl'eõe tres em cada um. O pavimento terreo
de cada lado do grande portão tem vinte e tres janellas gradeadas. Na
frente do ediflcio corre uma gambiarra c:.:imples, tendo ao centro as armas
da Republica.

Ao transpor-se o portilo d quartel, vê-se logo a fundo, sobre
pequena eminencia do morro, a capella de Nossa senhora das Dores,
mantida pelos officiaes.

E' um lindo monumento artistico, e encanta a vista pela disposição
de suas linhas epelo seu conjuncto Iwrn1.Onico. E' illumil1ada interna e
externamente a gaz, melhoramento este introduzido pelo seu actual
commandante, o Coronel ylvestl'e Travassos. As pinturas decorativas
são a fresco, e representam episodios da vida de Nossa Senhora das
Dôres.

A Irmandade possue 47 ao lices da divida publ~ca, no valol' no
minal de 1:000 cada uma. .

Actualmente dú pensilo de 30 a nov villvas <le officiaes. Pre en
temente acha-se o CIuI'lI'tel "m obra , que foram iniciadas em 1 de janeiro
de 1895 pelo Coronel S 'lvestre Tnl\'assos, POl' c::mtrato com o engenheiro
Francisco G6es, tendo já o mesmo commanclante c nseguido a con
strucç50 dos ediOcio laterae~ e dois outr s ciO fundo, de modo a ['01'11101'
um quadrilEl tero, que feche com pleLmnen te todo o ediricto, que é circulEldO
por uma varanda com jan Uas para o interior, ao qual dãu accesso duas
escadas de ferro, de constrllcção bastan te s6l'ida.

Na fl'ente da capella constl'uiu o comméllldante um terraço la
drilllado, e sob eUe as dependencias do e~tado-maior para prisão dos

·officiaes, com todas as accommodações e serviços indispen 'aveis.
os angulos do quart 1 nsegniu levantar quatro p quenos chaJets,

com banheiros e latrinas pam as pra;i.ls. A sala d r feições, e pnçosa
e clara, fica na part ln.teral esquerda do eclifici ,send a CozinJla
construida sobre o morro de anto Antonio, para o qual dá accessQ um
elevador, com força de seis cavnllos melhorameuto adoptado não só
para o tr8.\lSporte de praças enfermas ao hospital, e tabeleciclo tambem
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no referido morro, como da alimentação das mesmas da cozinha para
o rancho.

No pavimento terreo seruo estabelecidos a Contadoria o rancho, as
officinas, casas da musica, arrecadações de generos e fardamento,
xadrez penitenciaria, corpo de guarda, deposito de vehiclllos, tc.

No '10 andar se constituirão os gabinetes dos commandant s,
respectivas "ecretarias, saIo de ordens das secções, companhias, ossi 
tencia, sala de conselhos, archivo e outras dependencias.

Chegando-se ao morro de Santo Antonio, destaca-se á frente em
ponto elevado, um pequeno chalet, de c nstrllcção elegante desti
nad ao necroterlo, dentro do qual existem duas mesas de pedra mar
more. O interior do necroterio é ladrilhado)· até ii altura de 'lm,EO, e
ornado de azulejos.

Em ontro edificio proximo existe a pharmacia, provida dos mais
importantes medicamentos e apparelhos, recebidos pela Brigada directa
mente das fabricas de Baiss Brothers & C., Scott (dos Estados Unid s),
James Murray, B. Tissier e H. Galant. Ahi está montado laboratorio
chimico-pharmaceut,ico, para manipulação de varias fól'mulas européas,
cuja acquisição no mercado desta Capital importa em somma elevado,
mas que aUi manipuladas preenchem o mesmo fim e reduz enorme
mente a despeza.

O arsenal cirurgico, existente na sala das operações elo IJospitul,
Joi tambem adquirido por encommenda da Brigada ás casas de Verick,
Galant, A.. Gaiffe, Collin, S. . \i\ hHe, Leplanquais, Mathi LI & r ils,
Dup nt, Tissi r, Pasteur e vVülfing Lüer, e é, segundo opinião dos
proDssionaes, o melhOt' fabricado até hoje.

Nesse mesmo edificio acham-se estabelecidas as enfermarias de m 
dicina e cirurgia enfermaria para officiaes gabinete medico, gabinete
odontologi '0, enfel'maria, xadr z, rouparia arrecadaçã s, c sinha dos
doentes, banheiros e latrinas.

O decreto de 1 de setembro de 1892, que reorganizou a Brigada
Policial desta Capital, deu ao r gimento de cavaUaria sua actual orga
nisação em 4 esquadrões, com 26 officiaes, inclusive um veterinario
com D graduaç.ão de alferes, e 41' praças; pertencem tambem a
10 esquadrão do regimento os officiaes do e. tado-maiol' d ommando
ela brigada, corpo sanHario contadoria.

Diver as, porém, foram as organisaçães que precederam a esta;
desde 1 31 existiam duas c mpanhias ele cavalLaria no Corpo de Guardas
Munlclpaes Permanentes.

Em 1858, com a organisação do CorI o P licial ela Córt , foi aquelle
~~mero ] vaelo a tres, voltando n vament a doi, at Iue, em 188,9,
J01 definitivam nte fixado em quall'o pelo regulamento de 5 d abrIl,
sem comtuelo constituirem um commanelo distincto e t nelo apenas um
r,nojor-fiscal. A 23 de janeiro de 1890 roi c nstituido o corpo de avaliaria,
formado das [uatro companhias xistetlt " e sob o ommando de um
tenente-coronel, e por decreto de 6 d nov mbro do mesmo nnn
tomou elle a denominação d r gimento as c mpanhias foram cha-
madas esquadrões.

Em 1892, por occasião ela l' organisação da Brigada, occupava este
regim uto o quürtel de EstaGio de Sá velh pardieir em ruinas,
8 m comlições hygienicas, e d propor õ s tãÇl acanhadas que apenas
accommodava e muito mal dois squadrões' os outros (lo 4°)
e. tavam aquarlellados no quartel rIos Ba rb nos, m c udi õ s iguaes)
81 não peiores aos 1e Es~acio de Só..

O estado effectiv do regimento apl'esentavt\. uma falta de perto
de 150 praças .e de maior num ro de cavallos; o art' iam nto, v lho
e muito estragado pelo serviço, estava quasi imprestavel.
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Em janeiro de 1893 começou fi mudança dQ regimento paru p
quartel qLle hoje occupa á rua Frei Caneca, squina da do B/ir!lQ de
Paranapiacaba, tenc\.Q sido o pr din cOIllPrado aq~ ll@rdairos dQ Barão da
Vista Alegr , por 150:00 $' foi esse prec\.io, de Uloradia particular, trapli~

formado em quartel, faz nda-se a obra qecessariéls de moelo fl
aproveitar o mais possivel as constrllcções existentes: e levantando-se na
chacara, depois de aterrada e nivelada, as cavallariças, que comportam
300 animaes. Resente-se naturalmente este quart I da sua destinação
primitiva e é pequeno para o regim nto; na occasião, porém, de sua
acquisição foi um beneficio notavel feito ao regimento, por ter per
mittido abandonar-se o de Estacio de Sá.

Pouco depois de terminadas as primeiras obras do qus.rtel o acrom
modado o regimento, reunindo pela primeira vez os seus quatro esqua
drões, rebentou a revolta de 6 de setembro.

Quando acabou essa luta, achava-se o pessoal exhallsto por um tra
halho insano, a cavalhada emmagrecida, e o material quasi todo estra
gado; foi preciso refazer o regimento.

Actualmente, porém, tem elie seu estado ellectivo completo; seu
pessoal é escolhido, porquanto só é alistado quem apresenta documentos
de boa conducta, sendo a maior parte de SUDS praças antigos soldados do
exercito, com baixa, e alli engajados á vista da certidão de é\Qsen~amentos.

Possue tambem uma ban la de musica, organisada, em 1893, sem o
menor onus para os cofres publicos, e que constitue uma fanfarra nlls
formaturas a cavalio; é a primeira fanfarra que se organisou no Brazil.

Restrictas as despezas do regimento ás verbas votadas DO orça
mento, tornou-se necessario estudar os meios de pr ver o mais economi
camente possivel ás necessidades qu surgiam e surgem constuntemente,
e, em grande parte pelo menos, alcançou-se esse desideratum.

Para conservar-se a cavalhada em estado de resistir a serviço que
della e exigido, tanto mai fatigante quanto é feito, pela maior parte, á
noite, organisou-se um serviço d forragem que junto aos melhora
mentos introduzidos nas cavallariças, tem produzido ore ultado des~
jado.

E' assim que as cavaliariças, dispondo de muito ar e luz, permittem
que cada cavallo esteja solto em sua baia, e têm agua encanada, de
modo que o animal a encontra fresca, sempre que sente sêde, sem
esperar que o levem ao tanqu S, havendo a sim tambem grande eco
nomia de trabalho para o pessoal.

Uma linha de trilhos Decauville permUte conduzir em wagonetes a
forragem da arrecadação para a casa da machina de serrotar e d'ahi
para as avallariças dos esquadrões; na casa ias machinas um pequ13no
apparelho de suspensão leva os fardos para cima elo strado, onci.e está a
muchina de serrotar, munida de tod sos aper'foiyoamentos com esteira
automatica e alavanca de segurança, que impede qualquer d sa tre; o
pasto, sert'otado, cabe denLl'O d wagonetes que o levam ás cavallariças.

A maçhtna de serl10tar é accionada por um motor a curvão, de
Marshall & Son, da força de quatro cavullos; o excesso da força lião em
pregada na serrotagem é aproveitado paro. o p eparo do oafé, para o que
existe um torrador espherico de C ursier e um moinho Krupp, que
podem preparar 100 kilos de pó por hora.

Essas machinas representam uma notavel ec nomia de pessoal e
pecuniaria .

Para compLetar o serviço de tratamento da cavalhada montou-se um
reI gi d torre, o qual, além do regular tod o serviço do quartel,
lembra p r meio de um despertador as horas de ração dos animaes.

Pouco a pouco, á proporção que havia recursos, foram-se montando
outras officinas.
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E assim (lU o fardamento do regimento é cortad todo n quartel
di {ribuido a costureiras.

O C'ort'eiame é mlmuf"acturado na officina de correeiros a tIuBtl, em
])o1'a ainda estej l}lontacla em propor .ões modestas, pr para correlame
chamado d corpo (I.alim, talabarte, fiadores para espada rewolver,
bandoleir~ para clavina, eartucheiras, etc.), c ncerta o arreiamento 1az
algwls orreiomcs para a regimento de infanlaria e arreiament s para
as carroças e carros da Brigada.

Para fa ilital' o trabalho de es riptura.5. , adquiriu o regimento,
om . uas economias, um pequeno prélo ú mão e algumns caixas de

typos, organisand uma pequena officina typographica; os resultados
~ ram Wo satist'actorios, a economia foi tão evidente, que um anno
depois) com econc\mios d cofre da Brigada, ram m!illdadas vir da
Europa as mâchinas necessnrias par'a que a aflicina se pud sse en ar
regar de todo o trabalho da Brigada inclusiv a impre são d rela torias,
almanak formularia l' ho pital; con~truiu-se a casa para officina
om o pessoal do quartel m ntaram-se as machinas, que omeçaram

logo a funccionar sem que ness serviços houvesse intervenção de
pes oas estranhas á cnrporaçáo.

Possue a ofticina duas machinas de impressão, se~ldo uma Liberty e
outra. Express de Alauzet, machtnas para cortar papel brochar, picotar
e pautar) além do material e accessorios ne essarios. O valor dos tra
balhos executados (~obrirá em dous annos a clespeza feita.

Assim como a offic.ina typographica) todas as outras do regi
mento foram fundadas unicamente com economias da Brigada u do
regimento, e ainda sem prejuizo do serviç , porque as praças empre
gadas nelIa são aproveitada8 para serviços leves.

Em 1895 m di[icou o regimento o systcma de arreiament, sub
stituiu o aútigo sellirh, pesado) feio e anti-hygienico, por utro mais
leve e em m~lhores condições de hygiene e d economia; om o an
tigo systema, que está em vigor nos corpos d exercito, o poncho está
constantemente emmalado e o soldado não monta sem e11e.

Além de obrigar o soldado a' trazer em qualquer estação, a toda
a hora) e com todos cs uniformes) uma peça sá destinada ao frio.e á
chuva, cau a esse methodo a rapido estrago do poncho, que mUltas
vezes será emmaladb ainda molhado augmentn ensivelmente o peso
do atTeiamento) e dú ao sellim urna fárma inteiramente desgraciosa e
prejudicial ao avalIo. .

O sellim adoptado actualment é lima modificaçJo de um sellim
Argen tino e as outras peças do arreiamen to foram feitas segund~

110d los confeccionado nas officinas elo regimento, tendo-se substl
tuid a mantos ele I anno) as fJuae não durayUl11 mais de seis
mezes, por outras de sola, e que, LIStando o m smo preço, duram,
}leIo menos, dou annos.

Po sue tambem o regimento os arros nec ssarios ao S rviço de
transporte da Brigada' - um carro-ambulancia, fa] ricado na casa
HOhe & C., desta cidade) para o tranSI)Or{ de doentes adquirido em
1894; carrocinha para conducção de rancho a pr ças d stn.cadas, ~ itu
nos Estados-Unidos, sob modelo do regimento' dous carros para
transpOl te ele pessoal, vindos da mesma procedencia e s rvindo para
conduzir rapidamente praças de infantaria' carroças e caminhões
para conducção do material e munição.

A Brigada possue 2.083 praças de pret e 126 fficiacs) numero
que parece, á primeira vista, sufficiente para os misteres que lhe
c~mpre desempenhar na capital da União, porém que é deficiente
dIa~lt.e das 4.500 ruas, travessas) ] eccos e praças publicas para serem
poliCIados.

Bciggac1a. po IlciaI
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E' forçoso confessar que o estado completo actual é insignificante,
desde que se tenha de abat r 20 % das praças ele pret o que equi
vale a 500 praças, que são abs rvidas em ordenanças, empregados no
ranchos de cavallaria e infantaria, no refeitorio do rancho, nas cozinhas
dos regimentos e h spital, serventes das secretarias e casas de or Iem,
licenciados para tratamento de saude, presos de correcção, ~mpe1idos
de fazer serviço, presos pura sentedciar, pres s sentenciados c zinheiros
e serventes para as estações, doentes no hospital, guardas de quarteis e
estações, guardas de cavallariças, o que, arredondando a s mma, dá
uma média ttnnual de 500 praças, (jue, deduzidas de 2.083, que é o
effectivo, ficam apenas 1.583.

Grande, portanto, é a necessidade, não obstante as difficuldades
financeiras do paiz, do augmento, ao menos, de dous esquadrões de
cavallaria, tend , não só estes, como os já existentes, o effectivo de 121
praças cada um, o que importa no augmento de dous capitães, quatro
tenentes, seis alteres e 334 praças pOl'que só assim se poderá fazer re
gularmente o policiamento, que fracamente existe, nu actualidade, na
zona onde se acham situados os arrabaldes Andarahy, Fabrica, Engenho
Novo, VlIla Isabel, S. Christovão, Bemôcn e Praia Pequena, bem assim
no valle que fica para dentro da praia de Botafogo, onde se nota t'ülta
de rondantes, dev1do a s motivos exp stos.

Predominam ainda DS difficuldades l1D administração desta Brigada,
e ellas contínuar~o si não se effectuar [l organisação Já solicitada e que
consiste na creação de um commissariado, constituido de duas secções,
com deveres especiaes de fiscalisar toda fi escripturução dos regimentos
desta Brigada, tirando dos majores-fiscaes muitos serviços da compe
tencia do commissariado.

Esta creação será feita sem augmellto de pessoal, porquanto, divi
dindo'se o regimento de infantaria em dous batalhões, os officiaes exce
dentes serão aproveitados no commissariado.

O commissariado será constituido apenas de uma secção da conta
doria já existente, e se comporá de um major, um capitão, um tenente,
um alferes e um amanuense, que terá a graduação de sargentq quartel
mestre em relação aos seus vencimentos.

Esta será a 2a secção da contadoria;
A ia se comporá de um major, um capit&o, um tenente, um aJfel'es

e um amunuense, com os venciment s de sargento quartel-mestee.
Com a reorganisação acima propostD, ficam excedendo dó quadro

dous majores, dous capitães-ajudantes, dous tenentes quarteis-mestr~,

dous sargentos-ajudantes e dons sargentos Iuarteis-meslres, aSSIm
distribuidos :

Um major para a 2a secção da contadoria e outro para a assis
tencia, passando o assisten te a commandar o 20 batalhão e ficando o 10

commandado pelo actual commandunte do regimento;
Os capitães serão i.ncluidos, um na ia e outro na 2a secçuo da con

tadoria;
Os dous tenentes quartels-mestres serão incluldos, um na 2a secção

da contadoria e o outro como secretario do 2 batalhão;
Os sargentos quarteis-mestres se transformarão em fieis da

2a secção, afim de auxil)arem o rancho dos dons quarteis da Brigada.
Um dos sargentos-ajudantes será consi lerado amanuense, com os

respectivos venc'mentos da ia secção, e outro quando extinguir-se o seu
vencimento, será este destinado ao pagamento de um mestre de musica
no 2° batalhão.

O 36 musicos existentes no regimento serão divididos pelos dou
batalhões; e, como os musicos tenham vencimentos de soldados,
serão augmentados seis em cada corpo.
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CORPO DE BOMBEIRO

Reunindo sob uma só administração as dlyersas secções que até
então e}.istiam para o serviço de extlncção de incendios nos Arsenaes de
Guerra e Marinha, Repartição de Obras Publicas e Casa de Correcção
foi por decreto n. 1773 de 2 de julho de 1856 organisado o Corpo Provi
sorio de Bombeiros da Côrte.

De accôrdo com regulamento publicado, tinha este Corpo um
director geral, official superior do corpo de engenheiros; um ajudante,
official subalterno do mesmo corpo, para coadjuvar o director geral e
substituíl-o em seu impedimento' um instructor geral, especialmente
encarregado do ensino do pessoal; e, em cada secção, um comman
dante de secção e um instructor parcial; podendo estes dous empregos
ser exercidos pela mesma pessôa.

Existiam então quatro secções, que se subdividiam em turmas
subordinadas a· chefes nomeados pIos commandantes das secções
respeetivas.

O pessoal dessas secções compunha-se de 130 homens, assim distri
buídos: uma secção do Arsenal de Guerra com 30 praças artifices, duas
secções da Repartição de Obras Publicas com 40 bombeiros divididos
em 20 effectivos e 20 addielos, e uma secção da Casa de Correcção
com 60 africanos livres. As duas seccões elas Obras Publicas estavam
instaUadas, uma no pavimento terreo do edificio que lhe servia de
secretaria na rua .do enhor dos Passos, e outra em wn armazem da
mesma Repartição no Largo da Carioca.

Todas as despezas, tanto do ensin , alimentação e fardamento das
praças, c mo da compra, conservação e reparo do material de cada
secção, ram custeadas pelos ministerios a que ellas pert nciam.

Embora pelo decreto que organisou o Corpo devesse fazer parte
delle a secção do Arsenal de . iIarinha, deixou sta de ser incor
porada logo na sua installacão por não estar ainda seu contingente
definitivamente alistado. •

Por decreto de 26 de julh de 1856, foi nomeado director geral o
maj r do corpo de engenheiros João Baptista de Castro Moraes Antas,
que, em offieio de 13 de março de 1857, communicou ao ministro da
Justiça, conselheiro Dr. José Thomaz Nabuco de Araujo, já haver
organisado o C rpo Provisorio de B mbeiros.

No relataria apresentado m 30 le març de 1857, relativo ao ann
anteri r, faliando sobre a oro'anisa ão do Corpo e ali tament elo seu
pessoal, diz e te director:

« O Go erno pód sem augment de elespeza chamar a serviço do
Corpo de B mbeiros os africanos livres ela Casa de Correcção) e as
pr~.ças do corp de artifices . mas desde qu quizer ali tal' trabalhad res
:pmsanos dos arsenaes, sem dar-lhes p r isso uma gratificaçuo além do
Jornaesque perceberem, nUa poderá contar com essa gent , tanto 11Iais
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que os arsenaes não pagam aos operarias tão yantajosamente como as
companhias publicas e as obras particulares.

« Convencido disto, propuz ao Exm. Sr. Mi nistro da Marinha que
mandasse abonar uma ~ratiEicação diaria de 20 réis a cada um dos 30
operarias que fóssem escolhidos com as qualidades prescriptas no Regu
lam nto.

« Propuz igual providencia ao Exm. SI'. Ministro da Guerra, para
augmento do pessoal da secção fornecida pelo Arsenal do Exercito, e
acredito que sem a adopção dessa idéa ou de outra equivalente não serü
passiveI conseguir-se o alistamento de operarias paisanos, robusto,
moralisados e peritos em certos officios.

« A Repartição das Obras Publicas tem uma secção que consta de
20 bombeiros effectivos e de 20 bombeiros addidos, tendo aquelles o ven
cimento diario de 1 200 e estes o de 900 réis sómente.

« Esta desigualdade, que me consta ser conservada por espirita de
economia, não deixa de "er injusta, desde que os bombeiros effectivos
e addidos têm iguaes habilitações e se prestam a iguaes serviços, como
acontece.

« Tem ella dado lagar a frequentes despedidas ia' bombeiros
addidos, de modo que hoje não compal'ecem ás lições de gymnastica 15
homens que" eram bom1 eiras, quando t8es lições começal'am.

« E', com effeito, notavel que no prazo de seis mezes se tenham
retirado 15 homens dentre 40 que existiam em setembro.

« Reconhece-se facilmente que, a dar-se es a falta de p rmanencia
do pessoal, serão improficuos as lições de gymnastica e os exercícios
com os apparelhos de salvação.

« Prevendo, este resultado, que se explica seguramente com a des
igualdade das condições em que se acham os bombeiros effectivos e os
addidos, propuz ao Exm. Sr. Ministro do Imperio que mandasse igua
lar os vencimentos daquella gente. S. Ex. m respondeu que não con
vinha, por emquanto, que se fizessem as alterações por mim pro
postas.

« Ainda que não se désse no contingente da Repartição das Obras
Publicas o inconveniente que acabo de notar, considero esse contin
gente como um fraco auxiJiar, por isso que não está submettido á dis i
plina e regularidade como os das outras repartições. "

(C O bombeiro do Arsenal de Guerra ê soldado de artífices e, orno
tal, sujeito á disciplina militar, dentro e fóra do Arsenal.

« O bombeiro do Arsenal de Marinha, soldado, marinheiro ou ope
raria, está sujeito a uma disciplina rigorosa.

(C O bombeiro da Casa de Correcção é um africano livre, que vive
sujeito a regras e disciplina severa.

« Entretanto, o bombeiro da Repartição das Obras Publica é de
ordinurio (assim o são quasi todos) homem que não tem officio ou qu
não qum' trabalhar por elle, e que foi alistado para estar de promptitláo
junto ás bombas que a repartição possue n'um armazem do Largo da
Carioca e no pavimento terreo do edificio que serve de secretaria na
rua do Senhor dos Passos.

« A inspectoria não tem meios de corrigi, faltas e delictos of
fensivos da disciplina especial que cumpre manter na secção: não
tem meios para prevenir que esses homens sejam ociosos e inuteis
na maior parte elo tempo que passum vencendo um estipendio dos
cofres publicas.

« Entendia e entendo que eria vantajoso ao serviço publico suppri
mir-se a secção d.as Obras Publicas, e crear-se uma secção aquar
telada, com a companhia de pedestres, no edificio da Secretaria da
Policia.
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c( Para o Thesour0 Publico não haveria augmento de despeza, mas
sómente alteração na escriptmação, pa ando para o ministerio da
Justiça a verba que tem estado á disposiçào do do Imperio.

« Deste modo, sujeitos os bombeiros ao regulamento da companhia
de pedestres, a que p0dem ficar incorporados 'omo addi los, o pes~
soal poderá rivalisar em subordinação, ass ia e pericia com os do
Arsenal de Gnerra e da Cusa de Correcção. .

({ O serviço, nos casos de iocendio, se tornará prompto por isso
mesmo que poderão partir soccorros immediatos do ponto central.

c( A fiscalisação por parte da Directoria Geral sobre o pessoal e
sobre o material será constante e efticaz.

c( Para chegar a este resultado já tive a honra de propôr a V. Ex.
a creação da secçc10 da policia; e, certo de que esta medida tem appro.
vação de V. Ex., espero sómente que me dê suas ordens para pl'Oce
der ao engajamento e alistamento do pessoal. Ouso assegurar a V. Ex.
que a secção da policia, coadjuvada pela da Casa de Correcção poderá
combater com vantugerri quulquer incendio Ciue se manifeste nesta
cIdade.

« Então o ministerio do Imperio poderá forrar-se a uma despeza
avultada, o que agora já não poderia fazer sem prejuizo do serviço
publico, si despedisse o pessoal que guarnece as bombas da Repartição
das Obras Publicas.»)

Nessa época possuia o Corpo de Bombeiros 15 bombas manuaes,
73 mangueiras de couro, 23 mangotes, 190 baldes de couro, 13 e. cíldas
diversas e dous saccos de salvação, di tribuidos p las secções, e 240
palmos de mangueiras em arrecadação.

Esse material era sufficiente para o pessoal existente, e todo ellc
reunido no caso de um grande incendio, julgava o director geral de
então, bastante para combater o fogo com yantagem logo que o pe soaI
tivesse a necessaria pericia.

Naquella época os incendios eram em numero muito limitado e
sempre d pequena importancia: de 1 de março de 1857 a 30 de abril
de 1858, deram-se aqui 16 incendios, e destes, 13 foram em chaminés.
Julgou-se tão exagerado esse numero, que propoz-se a multa de
20$ para qualquer casa que apresentasse fogo nessas condi ões e se
provasse ter-se elle originado por excesso de foligem, devendo esse
dinheiro, proveniente das multas, ser recolhido ao Thesouro, para alL'<i
liar as despezas com o Corpo.

A instrucção 1e gymnastica e apparelhos de salvação era dada
em dous gymnasios, um especialmente construido para esse fim na
chacara da Casa de Correcção e outro que já existia no Arsenal de
Guerra.
. Quanto ao aproveitamento, era o conting nte deste ultimo estabele

cnTIento o que melhor resultado apresentava, mesmo p rque era o que
maior tempo tinha de aprendizagem.

Só a 19 de outubro de 1856 principiaram os exercici s na Casa de
Correcção, mas o seu pessoal desenvolveu-se rapidamente, e já no fim
desse anno tinha o director geral fundadas esperanças de conseguir
dahi peritos bombeiros. Outro tanto não esperava eUe das secções das
Obras Publicas, pela falta de e tabilidade de seu pessoal.

O signal de fogo em qualquer das freguezias da cidade era dado
por tiros de peça de artilheria de gr co calibre di parados n)
~ 1'1'0 d Castello' pelo toque d in gralld da igreja de lU Fran
CiSCO de Paula, e pel t que do sino maior da Matriz da freguezia
em que se havia manisfestado o incendio.

De dia, o Môrro d Castello dava o signal de fogo disparando
tres tiros de peça, com intervallo de cinco minutos d um a outro~
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e içando no mastro, que para ste fim se havia alli levantado, uma
bandeira encarnada, que continuava içada emquanto durava o in
cendio.

A' noite disparava o mesmo numero de tiros, com o mesmo in
tervallo, e collocaya no toi)e d dito mastro uma lanterna encarnada,
que alli permanecia até ficar terminad o seryiço de extincção.

Manifestado o incendio, o sino grande do. igrejo. de Sã Fran
cisco de Paula fazia immediatamente ayiso dando o toque de logo,
que constava de um cert numero de badaladas seguidas corres
pondente ao numero de cada freguezia, e repetia este toque com in
tervallos de um minuto. Esse mesmo toque de fog era reproduzido
no sino maior da igreja matriz da freguezia cm que se havia
manifestado o incendio.

As freguezias eram assim numeradas:
1. a Sacramento; 2." SãoJosé·3.aCandelaria;1~.nSantu Rita.; 5."

Sant Anna . 6." Engenho Velho; 7." Santo Antonio; 8. 11 Gloria; 9." Lagôa.
A pessõa que primeiro désse o aviso de um incendio .-'t auto

ridade, posto de bomba, ou corpo de guarda mais proximo, indi
cando a freguezia, rua, casa ou dificio em que elle se havia mani
festado, tinha direito a uma gratificação correspondente li importan ia
do aviso.

O serviço de extincção de incendio era exclusivamente dirigido
pelo empregado mais graduado do Corpo de Bombeiros que estivesse
presente, e ne11e só deviam ser occupadas as praças do Corpo, salvo
o caso de julgar o director necessario admittir como auxiliares pes
sôas estranhas.

No caso de necessidade, podia ser ordenada a demolição de qual
quer predio entrando o director geral em accôr(j.o com a autori
dade policial que estivesse presente; mas no caso de urgencia em
que não fôsse possivel esse accôrdo prévio ou quando a autoridade
policial não concordasse com o director de bombeiros, podia st pro
ceder á demolição sob sua responsabilidade, dando disso conheci
mento circumstanciado ao ministerio da Justiça.

Para o serviço. de extincção eram os donos ou c nductores de
vehiculos obrigados a prestarem os serviços que de11es fôssem exi
gidos, como tambem a entregar os animaes) si fôssem necessarios.

No caso de haver falta de ferramenta sufficiente para uma demo
lição qualquer, eram os mestres de obras obrigados a fornecer toda a
de que d.ispuzessem.

As casas que vendiam archotes, velas ou qualquer outro ar~igo

necessario para o servi.o dos incendios eram obrigadas a forneceI
os á requisição da autoridade policial, e os aguadeiros obrigados a apre
sentarem-se immediatamente com as pipas cheias d'agua no Jogar
do incendio.

Na repartição da policia pagavam-se, pelos preços correntes e ú
vista das requisições passadas pelas autoridades policiaes, todos os ar
tigos que tivessem sido fornecidos, e os alugueis dos vehiculos e
animaes que tivessem sido empregados.

Em acto de serviço usava o dir ctor geral de um pennacho ver
melho e de uma facha a tiraco11o, amarella no ntro e vermelha
dos lados; o aj udante, quando não fazia as vezes de director de uma
facha, metade amarella e metade vermelha; os commandantes de
secções, de um cinto largo, vermelho; e os chefes d turmas, de
angulos vermelhos no braço.

Acompanhando o regulamento de 1856, foram publicadas as seguin
tes posturas municipaes relativas ao seniço de extincção de incendios :
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« SECÇÃO 2a, TITULO 10

« § 16. Quando haja incendio, será obrigado cada vizinho do quarteirão
em que eUe fôr, e dos quatro dos lados, a mandar immediatamente um
escravo com um barril de agua, a apagar o incendio, os quaes se apre
sentarilo a qualquer dos inspectores dos tres quarteirões, que tomarão a
róI o nome d escrayo e o do senhor.

« Findo o incendio, o fiscal respectivo receberá dos inspectores dos
quarteirões os róes que tiverem feito, os que por elles constar que não
mandaram um escravo, serão multados em 4 , salvo m strando que
tiveram justo impediment para assim fazerem, e neste caso póde
mesmo fiscal deixar de os autoar, informando-se da verdade da scusa.

« § 17. Logo Iue fôr pubHco o incendio, estando as ruas ás escuras)
deverão todas as janellas illuminarem-se desde o I gar onde principiar
o concurso destinado a apagar o fogo, sob pena de 4 000. .

« § 18. Acamara terú depositadas nas casas de guardas dos chafari
zes das fregueztas hombas d agua, para que facilmente cheguem em
soccorro nos incendios.

« § 19. Os proprietarios das casas que tiverem poços nas immedla
ções dos incendios serão obrigados a franquear a entrada para se tirar
agua, exigindo d s juizes de paz e inspectores de quarteirão as medidas
de precauções necessarias para não serem I r .iudicados. Si os pr prie
tarios se sujeitarem a que os seus mesmos escravos encham os barris
para os entregarem á porta, ser-lhes-ha permittido, não sendo menos
de tres. Os infractores serão multados em 20.000.

« § 20. As pessoas que vendem agua em pipas ou em barris, condu
zidos em arraças ou carl' s, serão obrigadas a conservarem-os de
noite cheios de agua, aflm de acudirem com promptidão a qualquer
incendio.

« O encarregado das ] ambas da Camara, que terá uma relação de
todas as c rroças carros empregados em semelhante negoci , man
dará avisar os donos das que não encontrar no incencio, e remetterão
uma nota dos que faltarem ao respectivo fiscal, para fazer lavrar os
competentes autos. Os infractores serã multados em 20 000.

« Igual qmntia será paga pelo cofre da Camara ao dono do carro ou
carroça d agua que o encarrega lo das bombas da Camara declarar
ter-se apresentado em primeiro logar.»

A secção da Casa de C rrecção possuia então tre bombas, uma
construida no estabelecimento do gaz e duas vindas de França, uma do
systema Letestu e outra II. Flaud, que naquella época era o fornecedor
do corpo de bombeiros de Pariz.

as experiencias feitas para c mI arar o valor dessa~ duas bombas
ficou provada a superioridade da primeira, p r ser o seu Jacto de alcance
muito maior do que o da ouLra.

As bombas do Arsenal de Marinha eram do systema adopta.do em
Londres e tinham a vantagem de lan,ar grande [uantid1:lde d'agu8
em tempo diminuto.

As du Arsenal de Gu rra eram alli mesmo fabricadas e pouca diffe
rença faziam das importadas da Europa.

Em principios ele 1857 recebeu o Corpo uma nova bom] a do fabri
cante Lenoir.

A 1 ele maio de 1857 foi o posto mudado para o pavimento terreo da
Secretaria da Policia. e ahi ficou c nstituido c m um commandante, um
instructor, dons chefes de turmas e 24 bombeiros.

este posto, assim como nas duas secções das Obras Publicas, havia
guardas de promptidão permanente; deixando de haver no Arsenal
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de Guerra e na Casa de Correcção, porque nestes dous estabelecimentos
o pessoal que fazia o serviço de bombeiro era distrahido para outros
misteres e só em caso de incendio se reunia para correr.

Acontecia por isso que em geral eram aqueUas duas secções e o
posto central os que primeiro se apresen tavam em occasião de tra
balbo.

O posto central dava tambem guarda para o tlleatro de S. Pedro)
nas noites de espectaculo, e para as igrejas, nos dias de festas.

Em 1 de outubro de 1857, tendo fallecido no Estado do Rio, onde se
achava em gozo de licença, o primeir director geral tenente-coronel
João Baptista de Castro Moraes Antas, assumiu interinamente a dire
cção do arpo o ajudante João Ignacio da Cunha, que exerceu essas flID
cções até 20 ele setembro de 1859, em que entrou em exercicio o director
effectivo, nessa mesma data nomeado, major do corpo de engenheiros
Juvencio Manoel Cabeal de Menezes.

Por decreto n. 2587 de 30 de abril ele 1860 foi approvado o regu
lamento que havia sido apresentado em 2 do dezembro do anrro
antel'ior.

Este regulamento organisava definitivamente o Corpo de Bombeiros,
dividindo-o em cinco secções, das quaes duas proprias e tres aw{iliares;
isto é, aquellüs constituiam propriamente o Corpo e estas só o auxi
liavam nas occasiões de incendio, ficando então sujeitas ao director geral.

As duas primeiras se denominavam simplesmente primeira e se
gunda secções e as outras primeira, segunda e terceira secções au-"'\:i
liares ; sendo estas as que no corpo provisorio se especificavam pelo
nome de secções do Arsenal de Guerra, do Arsenal de Marinha e da
Casa de Correcção da Côrte, e aqueUas as do posto central e das Obras
Publicas.

O quadro do pessoal effectivo do Corpo se compunha então de um
director geral, um ajudante, dous commandantes de secções, dous
instructores) um chefe ajudante, dous chefes de secções, 10 chefes de
turmas, 10 chefes de bombas e 80 b mbeiros; talaI 109.

Por este regulamento as praças engajadas eram obrigadas a
servir no Corpo por espaço de quatro annos, durante os quaes não
podiam ser escusas sem consentimento ou ordem do Governo Im
perial.

Esta medida fez desapparecer o inconveniente que havia no regula
mento do Corpo Provisorio, que, não obrigando o bombeiro a servir por
tempo determinado, podia elie pelo mais futU motivo abandonar o
Corpo, sem ser por isto considerado desertor nem sujeito a pena cor
reccional.

Já neste regulamento o art. 55 determinava que no quartel de
cada secção, comprehendidas as auxiliares, fôssem estabelecidos posto
electro-teleo-raphicos para permittir a transmissão rapida dos avi os de
incendios de umas para outras secções, melhoramento este iniciado
em iode julho de 1862 com a inauguração da primeira linha ligando a
terceira secção do Corpo instaUada no Campo de . Christovão n. 105 A
á ia secção estabelecida num compartimento que existia no pateo dos
fundos da Secretaria da Policia, á rua do Hegente.

Este regulamento determinava tambem que as bicas que forne
ciam agua ao publico, bem como os registras e torneiras das pipas
que faziam a sua distribuição peJas casas, fôssem todas adüptavei ás
mangueiras de alimentaçtío das bombas de serviço do Corpo.

Em 1864, foram instaUadas nos predios ns. 4: e 45 do Campo da
Acclamação a Directoria Geral e a 1n secção de Bombeiros, esta no predio
n. 43, cuja frente foi mais tarde, em 1865, cedida. ao engenheiro-fiscal
da City lmprovements, e aqueUa no de n. 45.
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Sobre este quartel diz o relataria de 1866 :
« De longo tempo a inspecção das Obras Publicas flzéra do pateo do

quartel uma especie de deposit, onde guardavam diver os appar 
lhos pertencentes áquella repartição, de tal sorte que, entrnnd no
aquartelam nto do Corpo, a11i achei depositados 1600 tubos de ferro
ele todos os diametros, pedras de alvenaria de todas as qualidades, e
bem assim alguma cantaria, tudo isso coliocado sobre dormente de
maele:ra, pois o pateo era alagadiço.

« Esse estado de cousas l1Eto podia nem devia continuar, porquanto
depois das chuvas apparecia a putretacção das immundicies, que as
praças p uco cuidadosas, e demais encorajada , já por e se pessim
estado, já pelo mnto que as a) rigava augmentavam de dia em dia.

« A conducção daquelles materiaes para o pateo do quartel J'ôra
ainda causa do imminente desmoronamento que ameaçava a par de
lateral esquerda da entrada principal; e isso p rqu os carl' çõ s ha
viam-lhe produzido uma fenda prot"wlda de mais de quatro polie
gadas.

« A officina do Cal'! o, embora lageada, offerecia ,a to campo á v ge
tação, pois o carvão e a terra ela antiga ferraria havium totalm nte en
coberto o lagedo.

« O pateo subsequente a esta, POl' onde possam duo. ,alia estava
por falta de duas pontes sobre llas, de t d inutilisado; Jicand tam-
bem inutili ado o portã que pelo fund dá hida para a rua d
Senad .

« Emflm, era tnl a falto. de a. eio, que o qual'teI lU brey t rn r
se-hia inhabitavel.

« Attendendo ao deploravel estad do quarl I c um ' r
centemente creado, reclamava já éria atten~:-I.:, ui i 1 O' lU fazer
remover todos os objectos d positados n 1at . ''" n~ ruü- um. nt
passageira sobr as vaHas, sendo em Lud i p ~tim lUlent aju
dado pelo Sr. inspector das O) ['as Publica eus muit pr tante aju
dantes os Srs. Drs. Antoni Maria de Oliveira Bulh- ~ EY8l'i t Xavi r
da V iga que forneceram-me todos os carro e curroç pert ncente á
repartição em que servem, sem que não pau d ~I enrler- -11ia' aI~m
da vantagem c lhida de com elles p der aterrar o pate de aterrar
a fficina. _

« O concerto e a pintura do quartel foram fi ito p 1 s pr prio b m
beiro, nos lias ele.D )ga, sem que esta despezn, 81 ezar d dimioutu,
pesasse aos cofres publicas. » .

Em 1865 recebeu o Corpo a primeira bomba a vapor especmlmente
destinada para os incendios á beira-mar e a ser embar da nos casos
de ter de funccionar para extincçJo de incenelios a ) ardo.

A iode setembro de 1866 foi nomeado dire tal' inteelno do Corp , e
nessa mesma data tomou p sse do carg , o tenente-coronel .T aquim
José de Carvalho, que se conserv u no lagar até janeir .ele 1 76.

Durante sua administração, em outubro de 1870, fOl ad ptael o uso
da corneta militar para os signaes elo Corpo, cm substiluiçEto do apito,
que até então estava em uso, inici u-se no mesmo f1nno o empr go ele
muares para a tracçã das viaturas.

A ~o le mai de 1872 recebeu o Corpo a sua segunda b mba a vapor,
que lhe foi entregue pela Inspectoria de Obras Publicas. .

Em oi'ficio de 2 do mesmo mez, accu ando a sua recepçuo, o dI
rector eral t nente-col' nel Carvalho expõe as vantag os que podia
trazer para o Corpo a posse de emelhantes machinas, mas ó para
serviço de incendi sá beira-mar, visto a falta qu havia de registr s
pr pri s nos encanumentos da cidade e mais que tudo a falta d'agua,
que quasi sempre se Dotava em occasiões de incendio.
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Em 1875 possuia o Corpo duas bombas a vapor e 16 manuaes, sendo
destas seis grandes, que exigiam de 16 a 20 homens para m \el-as, e 10
pequenas, que podiam ser tocadas por seis homens.

Além deste pessoal, exigia cada b mba manual mais um chefe e seis
ou oito bombeiros para lidarem com os mangotes e mangueiras, tra
balharem com os esguichos e prestarem outros serviços proprios do
trabalho de extinccão de incendio.

A 12 de janeiro de 1876 foi nomeado director geral o tenente-co
ronel do corpo de engenheiros Dr. Conrado Jacob de Niemeyer.

esta época existiam seis postos de bombeiros installados em diver
sos pontos da cidade: o 10 no quartel central no Campo di Acclamação,
inaugurado em 1864; o 20 creado em 15 de maio de 1866 n Cattete, no
mesmo preelio em que existia uma guarda elo corpo policial; o 30 no
Campo ele S. Christ vão; o 40 no Largo da Carioca, entre as ruas de
S. José e Sa.nto Antonio, em um barracão que ahi existia pertencente ás
Obras Publicas; o 50 estava num dos compartimentos do pavimento
terreo elo preelio em qu funccionava o Jury junto á estação policial da
rua da Prainha, e o 60 no pavimento terreo do predio n. 129 da rua
Nova do Livramento.

Este ultimo posto havia sido inaugurado no dia 15 de fevereiro
de 1865.

Em cada posto havia uma guarnição de oito homens, sendo então
o estado effectivo do Corpo de 120 praças, 80 effectivas determinadas
pelo regulamento, com o vencimento eliario de 2 , e 40 extranumerarins
mandadas admittir pelo Governo, c m a diaria de 1 800, para attender
ás exigencias do serviço.

Em outubro de 1877 foram supprimidos, por insufflciencia de verba
orçamentaria, os postos do Cattete, Livramento e S. Christovão e redu
zido o pessoal do Corpo, que ficou distribuido pela estação central e
postos da Carioca e Prainha.

Como se achavam estabelecidos, estes postos bem pouco serviço
podiam prestar, por lhes taltar o necessario material. Em caso d in
cendio eram elles avisados e compareciam immediatamente, mas por
falta de recursos tinham de esperar auxilio da central para poderem
entrar em acção.

Supprimidos, só deviam ser restabelecidos quando fôsse passiveI
datal-os com os elementos precisos para que 8e tornassem verdadeiros
auxiliares do Corpo.

Neste mesmo anno fez-se xperiencia com uma elas 24 caixas de
aviso de incendio que estavam sendo constrUldos na Repartição Geral
dos Telegraphos para serem assentadas dentro d perimetro 'da ci
dade.

Só em janeiro de 1878 19 annos deI ais de pu] licad o regu
lamento do Corpo, em que pela primeira vez se cogitou elo assen
tamento dessas caixas, foi que se c nseguiu inaugurar o prim iro
circuito C::lm 12 desses apparelhos assentados n s p ntos mais on
venientes do centro c mmercial la cidad .

Hepresenta este melhoramento um dos mais importantes serviços
que deve o Corp de B mbeiros e principalmente a população desta
Capital ao ministro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas
Conselheiro Dr. Thomaz José Coelho de Almeida.

Com a installação dessas caixas fic u garantida a c mmuni
cação rapida á estação de bombeiros da existencia de um incendio
em qualquer pont da cidade comprehendido dentr da z na prote
gida pelo circuito inaugurado e consequente diminuição dos preju.izos
causados pelas chammas, que, sendo c mbatidas em tempo, podiam
ser d.ominadas antes de terem causado grandes prejuizos.
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Estes apparelhos, além do dispositivo especial, proprio para trans
mittir automaticamente o signal de alarma pelo simples abaixamento
de uma alavanca (tecla), continha tambem um pequeno manipulador
Mors em communicação com o apparelho da estação central, por
meio do qual se podia telegraphar qualquer ordem ou aviso a Corpo,
pedindo, de accôrdo com o desenvolvimento do serviç de extincção, o
auxilio pessoal ou material que fôsse julgado necessario.

Transmittido o recad , havia necessidade de certific<.r-se si li
tinha sido bem comprehendido na estação central ou de receber a resposta,
e, na imp ssibilidade de se m.ontar em cada caixa um apparelho
telegraphico adaptou-se a cada uma dellas um pequeno tympano
com um interruptor de corrente, que, fazendo as vezes de soundel',
permittta por meio de pancadas dadas conl intervallos irr guIar s
perceber-se os pontos e traços do alphabeto }.1101'S.

Deste modo as caixas, qu a prin ipio só funccionavClm auto
maticamente transmittindo pelo abaL""\:amento de uma alavanca
s mpre o mesmo signal especial para cada uma dellas, passaram a
prestar o serviço de verdadeiras estações telegraphica .

Nesse mesmo anno foi tambem ligada por meio de apparelhos
telegraphicos a estação central de bombeiros ás Secretarias do
ministerio da Agricultura da Policia o das Obras Publi as e aos
postos da Prainha e Carioca, e iniciou-se o assentamento de um
segundo circuito electrico de avisadores de incendio, tambem com
12 caixas, para completar o systema que devia proteger todo o centro
da cidade.

Este segundo circuito ficou prompto e foi inaugurado em 28 de
fevereiro de 1880.

As primeiras 12 caixas assentadas na parte commercial da ci
dade constituiam o primeiro clistricto; as outras 12 rodeavaIh aquellas,
formando circuito pela Praça Onze de Junho, ruas Frei Caneca,
Riachuelo, Maranguape, Praia de Santa Luzia, ruas de D. Mano 1,
Alfandega e Regente, Largo do Deposito, ruas da Saude, Livramento,
Gamhôa, e Praia Formosa, constituindo o 20 distri to.

"'ó em outubro de 1889 foi possivel iniciar o assentamento do
terceiro circuito electrico de avisadores de incendio, com 24 caixas,
nos bairros de Botafogo e Laranjeiras. Este trabalho ficou terminado
em 6 de outubro de 1890.

Por decreto n. 7766 de 19 de julho de 1880 foram concedidas aos
?fficiaes do Corpo graduações militares, com o uso das respectivas
msignias: ao director geral foram dadas as honras d tenent
coronel, ao ajudante as de major, aos commandantes de secções as de
capitães, e aos instructores as de tenentes.

Até então, embora estivesse o Corpo de Bombeiros militarmente
orO'anisado e aquartelado, não podiam os seus fficiaes, nem mesmo
no quartel, usar ele insígnias, e Iuando concorriam m serviço com
outras autoridades militares ou civis eram tidos como simples sol
dados, pois delles traziam a farda sem clistinctivo algum que indi
'asse o cargo que occupavam.

E' da publicação clesse decreto que data verdadeiramente a
organisação militar do C rpo, que pouco dep is foi confirmada no
regulamento de 18 1.

Em fins desse anno era o estado cffectivo do C rpo composto do
seguinte pessoal:

T nellte-coronel director geral . 1
Major ajudan te . . . 1
Capitães commandantes d secçõ s. 2
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Tenentes instructores
Medico. . . . . . . . . .
Encarregado das officinas e cocheiras
Chefe ajudante
Ditos de secção .
Ditos de turma .
Ditos de bombas .
Bombeiros.
C cbeiros .
Carroceiros

Total

2
1
1
1
2

10
10

105
15
10

161

formando duas secções commandadas por capttães, Eob as ordens do
dtrector geral.

Este pessoal achava-se distribuido pela Estação Central e tres
postos: 10 da Prainha; 20 do largo da Carioca; e 30 , creado em 1880,
na rua D. Manoel, no pavimento terreo de uma das dependencias do
Paço.

Nessa época era o material do Corpo constituido por 57 viaturas,
das quaes 47 tiradas p r muares e 10 á mão, sendo:

5 bombas fi vapor,
3 bombas chimicas,
16 bombas manuaes,
3 carros com escadas)
4 carros para transporte de pessoal e material,
2 carros para conducção de mangueiras,
2 metas caleches,
10 carros com pipas d'agua,
10 carroças idem,
2 carroças para conducção de muteriaes.
Para traccão dessas viaturas havIa 50 muares e 7 cavallos.
Por decreto n. 8337 de 17 de dezembro desse anno foi approvado

o regulamento que dava organtsaçu mUitar ao Corpo, elevando o seu
estado effectivo a 300 homens e autorIsando o Governo a empregaI-o,
em caso de guerra, como corpo de sapadores ou pontoneiros, dando-lhe,
nesta emergencia, a organisação de Jatalhão de engenheiros.

Por este regulamento compunha-se o effectivo do Corpo do seguinte
pessoal:

Estado maior:
Tenente-coronel director geral 1
Major ajudante . . 1
Capitão 10 cirurgião. 1
Tenente 20 cirurgiEio 1
Alferes secretario. . 1
Alferes almoxarife . 1

'-'ecçDes:
Capitties commandantes de secções
Tenentes coadjuvantes. .
Alferes cbet"es de estações. .
los sargentos chefes de secções .
20s sargentos chefes de turmas. .
Cabos de esquadra chefes de bombas

3
3
3
3

12
24
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Total

30
100
80
30
6

300

Além desse pess aI, que constituia tres secções, immediatamente
creadas, podia o Governo augmentar () seu nurnreo de accôrdo COIT). o
desenvolvimento da cidade. Eram tambem consideradas como s c ões
auxiliares, e como taes subordinadas, no Iogar e occa 'ião de inc ndio,
ao director geral do Corpo, as ecções xistentes nos rsena de Ma
rinha e de Guel'ra e as que de futuro se crea sem em qualquer estabele
cimento publico para extincçúo de incendio.

Organisando methocti amente o serviço do Corpo, considerou este
r guIamento a cidade dividida em cinco districtos.

Diz o art. 80: «Para melhor regularidad na c llocação das estações
e postos, fica a cidade do Rio de Janeiro dividida em cinco grandes di
strictos : norte, sul éste, oésle e central; e cada districto em tantas
estações filiaes e postos quantos o Governo julgar conveniente, tendo m
attenção as necessidades do sen iço e o desenvolvimento de ada bairro.

« Odistricto do norte comprehenderá a área que vai ele de a prai
Formosa, Sacco do Alferes, Gambàa, Saúde e Prainha, até ú Praça VinLe
e Oito de Setembro; a sua estação principal será na Gambôa pl'oximo
á estação marítima do Estrada de Ferro D. Pedro II.

« O de éste comprehenderá a área desde a rua d ConseUleiro
Saraiva seguindo até á dos Ourives e por esta até encontrar a da Ajuda,
l)raia de Santa Luzia, Arsenal de Guerra, pra.a do Mercado e Alfandega,
onde terá ua estação principal.

« O de oéste comprehenderá a área além da rua do Mattoso e terr 
nos do matadouro, onde terá a sua estação principal que será ligada ~l
Estrada de Ferro D. Pedro II e ás linhas de carris que servem ou vierem
a sel'vir os suburbios daquelle lado.

« O central comprehenderã a úrea desde o matadouro até á Gloria.
« e tação principal será o quartel actual do Corpo no Campo da

Acclamação.
{( do sul será con tituido pela área comI rehendida desde o Larg

dos Leõ até o caes da Gloria; a sua estação principal s rá nas proxi
roida les do largo do Cattete, que ficará, como a de oe te, ligada ás 1inhas
de carris que seevem ou vierem a servir o suburbios d sse lado da
cidade.

« Todas as sta ões ficarão ligadas p r apparelho telegeaphic o
quartel e aos p stos que lhes f' rem suboedinado., e t rEi 118 fachada
do edtficio, ou em outro logar bem visivel, o djstico qu com taes as
assignale. »

Para ,dar execução ás disl osições contidas n' se artigo e p ~er
se desde logo iniciar a construcção das e tações n' lle deLcrmma
da , mandou o Governo, por aviso n. 18 de 19 den vembro de 1881, que
não se compl'tasse o quadro do pessoal do Corpo, aproveitando as
s bras do orçamento que disso re ultasse na verl a pess al para a
execução das construcções projectadas.

Por esse motivo con ervou-se sempre um claro, qUe n'esse ann
variou de 55 a 65 praças. .
. Achand -se nessa ép ca jd regul rmef?te funcci n~ndo d~nLeo da

CIdade dous circuitos com 24 caLxas de aVJ.Sadores de lllcendlO, foram
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abolidos os signaes de fogo dado I elo Morro do Castello, continuando
sómente em uso os toques de sino para il~dicar a freguezia em que
havia incendio.

Acompanha o regulamento de 1881 uma postura da Camara Mu
nicipal modificando a disposição, contida no § 20 do titulo 10, secção 2a,
do codigo, de posturas, que obrigava a todas as l)eSSÔas que vendiam
âgua em pipas ou barris, conduzida em carroças ou carros, a conser
varem todas as noites suas viaturas promptas e carregadas para acudir
ao primeiro aviso de incendio, para estabelecer uma escala por onde
era diariamente designado pelo fiscal da Camara um decimo dos car
roceiros arrolados a quem se pagava em caso de incendio 5- por
carroça que comparecesse ao trabalho, incoreendo na multa de 20 os
que se apresentassem com demora não justificada.

Em 1887, por decreto n. 9.829de31 ele dezembro, foi approvaelo novo
regulamento reformando o Corpo ele accôrelo com a autorisação iacta
ao Governo pelo § 70 ia art. 70 ela lei n. 3.349.

Por este regulamento foram alteraelas as denominações ele alguns
cargos e creados o estado-menor e a quarta companhia, tornando-se a
organisação do Corpo semelh811te á dos corpos de linha do exercito.

O director geral passou a denominar-se commandante; o aju
dante, fiscal; o alferes-almoxarife, alferes-quartel-mestre; e os com
mandantes de secções, commandantes de companhias.

Para garantir o futuro dos officiaes e praças do Corpo e de suas
familias, creou este regulamento a caixa de beneficencia, que teve
a sua sessão de installação em 25 de janeiro de 1888.

Determinando o art. 86 do regulamento que não poderia esta caixa
conceder pensão alguma antes de ter o seu capital attingido a 20:000 J

o conselheiro Dr. Rodrigo Augusto da Silva, então Ministro da
Agricultura, convidou as companhias de seguros para a auxiliarem,
e as directorias dessas companhias, reunidas na Secretaria desse Mi
nisterio, sob a presidencia do Ministro, comprometteram-se a con
tribuir com a quantia exigida pelo regulamento, e com effeito
cotisaram-se, e a 13 de abril desse mesmo anno entregaram uma
ordem sobre o Banco Rural e Hypothecario no valorde 20:00,) 000.

Com este dinheiro foram compradas 21' apolices da divida pu
blica, do valor nominal de 1: 000 cada uma.

Importando, porém, esta compra em 20:371 , ainda as mesmas
companhias entraram com a difIerença para completaI-a.

Dahi para cá tem esta instituição se sustentado com os seus
proprios recursos, provenientes da contribuição mensal de um dia de
soldo dos officiaes e praças, da importancia das multas iml)Ostas a
estas por faltas disciplinares, e de alguns pequenos donativos par
ticulares. Actualmente distribue eUa· mensalmente 1:598 500 a 44
pensionistas.; tem um patrimonio de 183:000· em 185 apoUces da
divida. publica, e o anno passado teve uma renda média mensal de
3:242$196.

Dê novo foi alterado o regulamento por decreto n. 1685, de 7 de
março de 1894, e finalmente, a 29 de janeiro de 1896, por decreto
n. 2224, foi approvado o que ainda boje se acha em vigor.

Actualmente tem o Corpo um estado-maior, um estado-menor
e cinco companhias com o effectivo de 626 homens.

O seu material é constituido ele 74 viaturas, sendo: 12 bombas a
vapor, 2 bombas chimicas, 2 bombas manuaes, 40arros de esca las,
18 carros para conducção de materiaes, 10 carroças com pipas de
agua, 6 carroças para materiaes, 20 carrinhos de mangueiras; man
gueiras, mangotes, apparelhos de salvllçiio e ferramenta sufflcienle
para o tra.balho de extincçi:íp de incendios.
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De accôrdo com o art. 80 do regulamento de 1881, que dividiu
esta cidade em cinco grandes districtos, foram installadas seis estações
e mais tres postos além dos dous que naquella época existiam na
Prainha e Largo da Carioca.

Estação Cent7'al. - Sobre esta estação diz o commandante do
Corpo em seu relatorio de 1896 :

« A Estação Central do Corpo de Bombeiros está situada no Campo
da Acclamação n. 37, na face opposta ao Quartel General. Melhor col
locação não podia ella ter, pois, estando no centro da cidade, póde
com promptidão acudir a qualquer incendio tanto na parte com
I:Qercial como na cidade nova, e pena é que o edificio não cor
responda ás necessidades e desenvolvimento que tem tido esta insti
tuição.

« Construido para fim differente e mais tarde concertado e apro
priado para quartel com accrescimos e modificações feitos sem plano e
simplesmente para attender ás necessidades de momento, apresenta
elle hoje um triste aspecto de velho pardieiro, onde com difticuldade
se acredita que esteja aquartelado o Corpo de Bombeiros da Capital
Federal. »

Já em 1888, dizia o commandante do Corpo, em seu relatorio:
« Quartel - Hoje não satisfaz ás necessidades sempr crescentes do

serviço de extincção de incendio na Capital do Imperio; precisa de
augmento, além de reforma completa na sua construcção, que mais
parece de uma casa particular, com fórmas acanhadas, do que com
um Quartel de Bombeiros, onde devem existir ofticinas, deposit de
material, cavallariças e outras dependencias.

« Sómente devido ao grallde cuidado em acudir aos estragos do
predio, consequente á sua antiga construcção, se tem podido evitar
a completa ruina desse proprio nacional. »

Isto foi dito em 1888, quando tinha o Corpo um e!'fectivo de 19
officiaes e 329 praças de pret, divididas em 3 companhias. Actualmente,
nove am10S depois de terem sido escriptas essas linhas e terem-se
organisado mais duas companhias, que elevaram o estado efi'ecLivo
do Corpo a 34 ofticiaes e 592 praças, póde-se avaliar em que con
dições de commodidade e hygiene se acham ellas ainda installadas
no mesmo edificio.

« Um quartel para bombeiros, diz o commandante do Corpo, além
das condições geraes de hygiene, disciplina e commodidade indispen
saveis em todos os quarteis, deve, attendendo ás condições de instrucção
das praças e a servico inteiramente especial a que é elle destinado,
dispôr de um pateo baStante espaçoso, onde se possa fazer experiencia
com bombas a vapor, armar mangueiras com diversos derivantes, medir
altura e projecção dos jactos, e fazer exercicios de escadas e apparelhos
d~ salvação para familiat'isor o pessoal com todos s apparelhos espe
Claes que constituem o material do Corp ; deve ter armazens espaçosos
com sahida franca para o material de promptidão e com cocheiras
proximas de modo a facilitar a trella rapida dos animaes ao signal de
alarma ; salões para ofticinas de ferreiro, serrullieiro, corrieiro, carpin
teiro e pintor, onde se possam fazer com pro~ptid~o todo~ o r~paro·
elo material d Corp, sem ficar na dependencla da mdustrla partlcular,
que é sempre morosa; um deposito para todo o material de r~erva ; uma
torre de 22 meLros ele altura minima para seccar as mangueIras á om
br':1 . uma estação telegraphi 'a e telephonica especial. para o serviço de
aVIas de incendio, com uma pequena dependencla onde se possa
dar instruccão de telegraphia ao pesoal; apparelhos completo
para gymnaÊtlca, .e emI-lm um salão para gymnasio, com todos o
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apparelhos necessal'ios para que mesmo nos dias chuvosos nilo sejão
interrompidos os exercicios gymnastlcos, tão nccessarios aos soldados
de bombeil'os. O edHicio do Campo da Acclamação está muito longe
de satisfazer essas exigencias, e ainda ultimamente quand o Exm. Sr.
ministro da Justiça e Negocios Interiores honrou este Corpo com a sua
visita, em 26 de fevereiro do corrente anno (1897) teve occasião de reco
nhecer e manifestar por escripto a má impressão qne elle 111e causou.

« Este Corpo, p r sua organisaçã , disciplina, material de que dispõe,
e dedicação e intrepidez de seu pessoal que lhe tem valido o conceito em
que é tido, tanto pelo G verno,. como pelo publico em geral, não receia
confr nto com outra qualquer corporação organizada para o mesmo fim,
nem mesmo com aquellas que em outros paizes são apontadas como
modelo.

« Admira que, nestas condições, não lhe havendo faltado até hoje a
bÔ/l vontade dos governos não tenha sido passivei fia menos iniciar
a construcção de um quartel. Todos reconhecem que o Corpo está pes
simamente accommodado, a pon~o de prejudicar o seu serviço; no
entanto ha mais de 30 annos permanece elle num ediflcio de dependen
cias acan11adas, construidas /lOS poucos, com caracter inteiramente
provisorio.

« Sinto não ter elementos para avaliar quanto se tem despendido
com sua conservação (que tem sido um novo trabalho de Sisyp110
para o E tado, que concertando-o todos os 811110S nada mais 11a con
seguido do que tel-o de pé), pois estou bem certo d que com a impor
tancia já despendida se podia ter feit um quartel em condi'sões de
satisfazer os mais exigentes, si fôssem es es reparos e accre
scimos feitos com methodo, obedecendo a um plano préviamente orga
nisado. »)

Desde 1889 que, por aviso do ministerio da Agricultura n. ·19 de
4 de junho, foi destinado para construcção do quartel central de bom
beiros um terreno com 351U ,60 de frente, comprchendendo os predios
ns. 19 a 27 do Camp da Acclamação e 134m ,40 de fundos até
á rua do Senado. Este terreno é acanhado, mas com um pouc mais de
despeza se poderá, desapropriando um ou dous predios c ntiguos ter a
área necessaria á sua construcção, qLle póde ser avaliada em 900:000~,
despendidos em tres exercicios.

Seria de conveniencia que no orçamento para o anno de
1898 fôsse contemplada na verba destinada ás obras do minis~erio

da Justiça e Negocios do Interiores a quantia de 300:000 para se
iniciar sua construcção.

Estação do Norte - Principiado em 1882, foi concluído e inaugu
rado em dezembro de 1883 esse ediflcio, expressamente construido para
o fim a que se des~inava, em um terreno cedido pela Estrada de Ferro
D. Pedro II junto á estação maritima na Gambôa.

Estaç'c7o do Sul - Au"torisado por aviso n. 19 de 28 de dezembro
de 1881,.ti i durante o anno de 1882 construída em terreno
para esse fim adquirido na Praça de S. Salvador, para servir o bairro
do Cattete.

Estação de Éste-Autorisada por aviso de 30 de junho de 1881, foi
esta estação construida em um pequeno terreno da Alfandega cedido
pelo ministerio da Fazenda e inaugurada em 30 de novembro do mesmo
anllO.

Estação de Oéste-Principiada em 1884, só em 1 de junho de 1887
começou a fllnccionar na rua de S. Christovão em terrenos do antigo
matadouro.

Estação de Noroéste-Autorisada 1)Or avif'lo n. 6 de 25 de fevereiro
de 1888, foi nesse mesmo an110 iniciada a construcção desta estação,
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para servir os bairros de villa I abel e EnO'enho No"o, em um terreno
situado na rua 8 de Dezembro, e.'5quina da de Jorge Rudg-e, ne 1750 me
tros qlladrodos) doados ao Estado pelo Sr. Elias Dias -de Novaes. Em
1892 foi ella inaugurada.

Estação de udoéste- Inaugurada em 15 ne novembro de 18ü6,
na rua de Humaytá llS. 44 e 46, para servir os bairros de Botafogo e
Jardim. o relatorio de 1896, tratando desta estação, diz o comman
dante do C rpo :. « Para o serviço de extincção de incendios nos bairr 8
de Botafogo e JardIm ba muito se sentia a necessidade da creação de
uma estação de bombeiros nas proximidades do largo dos Leões; a
falta, porém, de um proprio nacional que se prestasse a esse fim ~ z
adiar a sua instalIação, até que c m autorisação do Governo prin
cipiou este commando a providenciar aluganrlo em 1895 a casa e ter
reno ns. 44 e 46 da rua de Humaytá. Exigindo este predio que f61'a
construido para moradia particular, grandes trabalhos de adapta
ção, que não deviam ser fei tos sem o'anmtia de poder eUe ser por
muito tempo occupado pela stação, resolveu rneu anLecessor firmar
com os seus proprietarios, os hprdeir s de D. Francisca de Paula Xo
vier Pegado, em 12 de junho de 1895 nm contrato por cinco allnos em
qlle o Corpo se compromettia a pagar o aluguel de 250 e a fazer -í
sua custa todos os trabalhos de reparação e adaptação de que elIe ne
cessitasse ; salvando, porém, para si o direito de desoccupal-o, si mais
tarele se resolvesse a construir um edificio seu, ou si por qualquer ir
cumseflncia viesse a obter do Governo um proprio nacional naquellas
proxim idades.

« Corno esta estação era d~t.inadaao serviç de bombeiros e ao de
irrigação da cidade, devendo a União pagar uma parte do aluguel e a
Municipalidnde olltl'a, foi esse contrato submettido á approvação do
ministerio ela Jnstiça e egocios Interiores e da Prefeitura Municipal,
sendo em 25 de Junho approvado sem modificação alguma pelo Prefeit ,
e c m alteração das clausulas I e IV em 9 de julho pelo ministro)
tudo em 1895.

A 10 de janeiro de 1896, extinguindo-se o serviço de irrigação, por
falta de verba no orçamento municipal, ficou este Corpo com a inteira
resp:.:msabilidade do pagamento integrBI do aluguel do preclio, e p r
iss') foi preciso lavrar-se em 18 de junho novo contrato, que por
avis n. 2146 de 11 de jnlho foi approvado pelo ministerio da Justiça
C0m uma modificação sobre o pagamento do aluguel, que devia ser de
100. desrl.e a entreO'a da chavp até á data do avi o que approvou o con
tracto e 250 dessa data pm diante.

Illicianrl.o-se o trahalho de adaptn 'ão necessario á installação da
estaçno, rec nheceram-se logo as pef"simas c n lições cm que se 8cho\'t.1.
o predio e por iss foi elle todo demolido para ser c mpl tamente modi
ficado. Actualmente, do pr'imitivo immovel alug-ado pel E tado só
existe o terreno:. tudo o mais é novo, feito á custa do Corp ,qu Velu
contrato de aluguel é obrigado a pagar 250 mensaes e no fim do
prAZO entregar ao proprietario do tert'eno todas as bemfeitorias que
tiver feito. »)

1° Po to- Primitivamente pc::tabelecido n'um dos compartimentos
terreos do edificio em qlle funccionava OllLr'ora o Tribunal do Jury
(rua da Prainha, esquina dn ladeira da Conceição), foi c ln aul risa 'H
c ntida em aviso n. 2 de 28 de janeiro de 1885 mudado para uma pat'le
do pavimento terr o do predio n. 62 da mesma rua, alugado ao Lycêo
Litterario Portuguez.

20 Posto - Este posto, nesde o tempo cio corpo pr vi orio occupa o
mesmo I gar em que acLualmente se acha:. Largo da Cl:1rioca, entre as
ruas de S, J sé e Santo Antonio.

Curpo de Bombeiros 2
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Estes dous postos são os mais antigos do Corpo e faziam parte da
secção de Obras Publicas.

30 Posto - Funcciona em um compartimento do pavimento terreo
de uma dependencia do antigo Paço, na rua de D. Manoel, em frente
á Secretaria da Industria.

4° Posto - A' requisição do ministerio da Guerra mandou o da
Justiça e Negocios Interiores por aviso n. 949 de 2 de agosto de 1896
instaUar, conforme já havia recommendado em aviso anterior n. 806
de 22 de julho do mesmo anno, um posto para o serviço de extincção
de incendios no edificio em que funcciona o Laboratorio Chimico Phar
maceutico Militar, na rua Evaristo da Veiga.

Para esse fim providenciou aqueUe ministerio no sentido de ser
apropriada uma pequena casa que existia nos fundos do estabeleci
mento, preparando accommodações não só para o material como para o
seu pessoal, que se compõe de praças commandadas por um graduado.
A 1 de outubro foi inaugurado com a denominação de 4° Posto.

50 Posto - InstaUado com autorisação do ministerio da Justiça e
Negocias Interiores, contida em aviso n. 1318 de 18 de novembro de
1896. no mesmo predio em que se acha a estação policial da Tijuca.

A 1 de fevereiro de 1876 inaugurou-se no quartel uma pequena
enfermaria, onde podillm ser tratadas até 10 praças; sendo as que exce
diam desse numero levadas para a casa de saúde de Santa Therezo,
estabelecida na rua do Riachuelo, esquinll da dos Invalidas.

Anteriormente a este anno eram os doentes de molestias leves
trataoos por dous medicas do Corpo, adquirindo eUes á sua custa os
medicamentos, ainda mesmo que a molestia fôsse crmtrahida em ser·
viço de incendio, e quando o doente R.presentava gravidade dava-se-lhe
baixa, como indigente, para a Santa Casa de Misericordia.

Mais tarde fechou-se a enfermaria do Corp , passando as prllças
a serem tratadas na casa de saúde de Nossa Senhora da Ajuda, até
que em 26 de maio de 1889 foi esse tratamento contratado com a
casa de saúde dos Drs. Cata Preta, Marinho e Werneck, pagando o
Corpo 1$500 diarios por bombeiro doente.

Esse contrato teve vigor até 20 de outubro de 1891, data em que
por ordem do Governo passaram eUes a "er recolhidos ao Hospital
Central do Exercito, e finalmente em 1 de janeiro de 1894 foi montada
uma enfermaria no proprio quartel da Praça da Republica, onde actual
mente são tratadas todas as praças doentes, sendo por conta do Estado
as que adoecem em serviço, e com desconto ele uma parte de venci
mento para as outras. A 19 de junho de 1895 foi inaugurada a
pharmacia, como complemento indispensavel da enfermaria.

O Corpo Provisorio de Bombeiros organisado em 1856 ficou sob a
jnrisdicção do ministerio da Justiça e assim continuou ainda dep is
de organisado definitivamente pelo regulamento de 1860, até que por
aviso desse ministerio de ti de março de '1861 foi communicada a sua
trul1sferencia para o da Agricultura, Commerc[o e Obras Publicas,
de accôrdo com o n. 6 do art. 10 do decreto n. 2748, de 16 de fevereiro
ele '1861, que organisou a respectiva serreLal'ia de Estado.

Em execução ao disposto no n. 5 do art. 20 da lei n. 126 B, de 21
de novembro de 1892, de novo passou o Corpo pAra a jurisdicção do
ministerio da Justiça e Negocias Interiores, conforme lhe foi commu
nicado em aviso do da Industria, Viação e Obras Publicas n. 59, de
6 de fevereiro de 189:'.
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ASSISTE, OLA MEDIOO-LEG \.L A ALIENADOS

o lIospicio NDcionul ele Alienados antigo Hospicio de Pedro lI, foi
fundad pelo decreto n. 82, de 18 de julho de 1841.

Ordenando a sua fundaÇi10 e dando meios para leval-a a effeito, o
ex-imperador attendeu ás reclamações da clas e medica, rept'esentada.
pelo O)nselheiro Jobim m 1830, no l'elaLori da C mmissão de Salubri
dade da Socieda Je de Medicina; pelo Dt'. Antonio Cou' da Silva Peixoto,
em SUD these inaugural de 1837; pelo Dr. Vicente De~Si111oni, na 111e
m ria, de 1837, sobre a impOl'tancia. e necessiclade da creaçlio ele wn
maniconüo ou estabelecimento especial para o tratamento dos alienaclos ;
8, finalmente, pelo conselheiro José Clemente Pereira, provedor da San ta
Casa da Misericordia.

Para realizar uquelle emprehendimento, o G verno Imperial, p r
aviso de 6 ele agosto de 1841, commelteu á Santa Casa _ssa incumben ia,
que foi acceita p r aquella onfratLa em sessão ele 24 do mesmo mez e
anno, nomeando pam tal fim uma a.dministl'aJio especial, Cümpo ta de
um e8cI'i v50, um thesollreiro e um procurL.dor.

Decidiu desde logo a Administrflç5 . uperior da . anta Casa fIne o
edincio destinado ao tratDmento dos alienm! s ~ sse levanLndo na CllH
cara da Praia Vermelha ficando autnrisad .:> o Provedor e u 'fesa para
fiodel' comprar e (aA'I' illcorpol'ar e adjuclicar (juaesfJ.uer [lre
dios rusticos OÜ urbanos sitos dentro ou /'óra da dita chacara, que
jbssem precisos para a (llnclaçlí.o, celebl'ando os ajustes e convenções
qne llles parecessem necessarios e convenientes e bem. assimPW'[l da I'em
osplanos e I'egulcllnentos para as obl'as e os que interiormente se fl
~e8sem. necessal'io para {/. administraçclo e regimen interno do /wspicio,
logo que este puclesse I'eceber aliel/ados.

De coo form ielade com o que ficou resolvido, foi, em 2 de setembro,
insLallarla a. administraCi.lo elo ho.:>picio, comp '3ta do Bnrão d Bom ti 111,
thesollreit'o, corrimeneladol' Francisco José da Rocha Filho, procurmlor,

Diogo S:lares ele Bivar, escrivão, a qual d lil erou desde logo adquirir a
casa. e bemfeitorias que p suia D. Isabel Cockran Burnicr com outros
co-herdeir s de Roberto Guilherme Burnier, afim de pDra eUa s t'em trans-
feridos provisoriamente or, alienados rec 11lid. s ó. Santa. Casa. .

Em 2 de dezeml r do dito anno, com effelto, conclmcla as 01 ros 1I1~
dLpensaveis na referida casa, foram l)ara ella remettid s das en[ermDl ié~S
do H spitul Geral nove alienados, que ficaram sob a gllardu d Ddml
ni tl'ador da obrl1s, 1\1anoel Maria da Co ta o qual deyin em relaçã aos
nfer1110s clirigir- e de accórdo com a~ instt'Ucções expedida 1elo pro

ved r, em 10 d d zembro do me m aun .
dquirida ouLra ca as e bell[eiL ria. pertencentes a D. Theodol'a

MRria da ilY8 D. Marin Llliza da .'ilveirn, Hugo ITullon e sua n1l1lherJ

Ú Casa LI Expost03, a D. Jaciutha I "a de Ca tI' l1.tonio JO[llllim d s
antas Freitas e sua mulher, ni nio Marques LameIra e "'lia rnulher,
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D. Norberta do Espirito Santo, e Luiz Carl & de ouza e sua mulher, depois
de construida uma muralha na praia, no comprimento de 88 braças,
principiou-se o alicerce para o novo editieio, lançando- e as primeiras
pedras no dia 5 de setembro de 1842.

Na setima conferencia, effectuada a 1t de novembro de '1842, o eR
crivão. tendJ lembl'ado a neces 'idade de hcwer um p7'olessor que, pelo
menos duas vezes pOI' semana, vá visitar os alienados l'ecolhidos no
hospicio, pl'escrevel' e formular o ;,:ell tratamento e requ isitúl" as jJro
videncias com que esta aelminist7'ação possa oceOl'l'er pa7'a m,elhorar a
sua sOl'te com satisfação elo jlublieo e em. desem/Jenho dos piedoso' fins
do Instituto, fins que se mallogra1'ClO de todo, se nc7.o (orem procll7'ados
pela applicarão opportana e7'eglllar dos medicamentos e sue07"7'OS con
venientes, ficou o dit escrivão encarl'egadJ de entenrler-se com o Di',
José Martins da Cruz Jobim, podendo oJ!erece7'-lhe a l'emuneraçcto pe
cunia7'ia de cento e ointe mil f'éis pOI' anno como uma {j7'atificação ad
dicional ao vencimento que leva pela tolha do Hospital Geral.

Em março de 1843, apresentados os desenhos e plantas para o novo
edificio dos allenados, traçad s e delinead s pelo 'ngenheiro Doming;)'
Monteiro, f ram approvados, e incumbid,) aqueile engenheiro de
execução das obras.

Aos 26 dias d ) mez de janeiro de 181:4, elep 'is de tor O pr ved r com
municado á administração que-« Sua Mage tade o Impei'adOl', dando
novas demonstrações do alto empenho c 111 que tomou lebaix ele sua
soberana protecção o hospicio de P dro II, se hay,a dignado mandar en
tregar á aclm inistração deste n vo estabeleci fI.lcnto uma Sll bscri pçã J no
valor de sessenta e tres contos setecentos eoitenta e o.t mil e oitocentos
réis, promovida pelo Ex. SI', Ministr do Imprrio, a benelicio dtls
obras do referido hospicio por occasiõo do fallsto consorcio d mesmo
Augusto Senbor », propo ~ que na sala pl'incipal do l'ifel'ido 120. pieio se
mandasse colloear a estat7la de ,M. o Imperador o Senhor
D. Pedro II, levantada em I'?armore, 17'iuuto que. era dCL'ido ao mesmo
Senhor, pelo titulo de Fundador ele tão (lio estabelecimento, pois não
só o havia instituido pOl' decreto de 18 de jllllw ele 1841, mas á sua /11U
niftcente pl·otecçc7.o el'am devidos os consideraveis Jundos com. que as
obras principiaram e poelem eontíl'U6aJ' até que o /lavo hosfJicio eja
levado ao estado ele 7'eeeber eommodamente todos os alienados que or
dinariamente eoncor7'em ClCl Hospital Gel'al.

Aos 19 de marco de 1845 resolveu a Mesa e Junta d Misericoedia
enviar á Europa o Dr. Antonio José Pereira das :\ev s, pam alli es
tudar o tratamento dos alienados, com obrigaçlo de visitar os hos
picios mais aceeelitados e relatar o que viss e observas e,

Tornando-se necessario demolir a casa occupada pelos alienado'
por causa das obras do nov ediAcio, foram eiles transferid s, em
agosto ele 184\ para a que pertencêra a Hugh Hutton,

Prevendo que seria altamente convenien te e de manifesta ne
cessidade que o hospicio tivesse agua prop,'ia o tIUe abundasse para
o serviço dos alienados e lo estabelecimento, sem carencia de se
prcurar ou mendigar de fóra, providenciou o proyedor José Clemente
Pereira trazeI-a p I' mais de um aClueducto da chacara da Bica,
da qual era proprietario Domingos Antonio Duarte, o que commu
nicou á administra ão na 26a conferencia, realizada a 31 de outubro
de 1846.

Nesta mesma data incumbiu-se o engenh ir Guill bel ele levi:lllttlt'
a planta geral de toda [l chacara d Vigario G rui e d s t 1'1' n
doados pelo commendador José Ribeiro M I1te1ro ao Imperador e por
este mandados incorporal' aos terrenos n Cei sari03 para s obras do
hospicio e seus logTadouros.
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Em agosto do anno seguinte, exonel'ando-se aquelle engenheiro
elo encargo de dirigir as obras do n'wo ertificio, foi nomeado para sub
stituil-o o tenente José 1\10rin Jacintho Rebelloo

Em novembl'o ele 1852, tendo ficado c ncluida a capella e as enfer
marias da metade do hospício, resolveu a administraçúo transferir
para alli os alienadQs, depois da benção do edificio e da inauguração
do salão do fundador, marcando o dia 5 de dezembro daquelle Dnno
pnra a primeira solemnidade e o dia 9 do mesmo mez para a allu
cl ida Lransferencia.

Pal'a uttender aos serviços da administl'ação interna, havia o pro
vedor designado seis irmãs ele caridade, as quaes no dia ~9 de novembro
elaquelle anno fOl'am tl'ansferidas do Hospital Geral e entraram em
serviço.

Conforme havia sido estabelecido no dia acima designado, deram
entl'ada no hospício 141, alienados, sendo 74 homens e 70 mulheres.

Ne~sa occasião estava o serviço medico a cargo do Dr. Antonio
José Pereira das Neves e do Dr, Lallemant, o ultimo dos quaes, tendo pe
dido exoneração em 5 de fever iro de 1853, foi substituido pelo Dr. Ma
noel 'faria Barbosa.

Tendo sido, em 19 de fevereiro do mesmo anno, demiLticlo do lagar
de medico elo hospicio o Dr. Antonio ~osé Pereira das Neves, ficou
aquelle sel'viço a cargo exclusivo d Dr, Manoel Barbosa, com o 01'
denarlo ele 1:200, 000.

Nessa época, o ediAcio era constituido pelo corpo central, occupado
pel()s erviços administrativos geraes, e de um quadrilatero de cada
lado desse corpo, com um pateo central. .

As casas fortes, todas rle cl1ntaria e grAdeadas de ferro, ficavam St
tuadas nas alaR de léste e de oéste, de caria IDdo, e reuniam as duas
grandes alas llltl~raes rle nort,e sul, fechando o qUrldrilat( "o.

Na ala do Rll\ existiHm os banheiros, pllra cuja instaUação deppen
deram· se ellOl'mes sommas com a aCf[uisição de bnnheiras de mar
m I'e, algumas de t'-xager'adas dimen",ões e profundidade.

Como fo",se cOllt'eniente regulaI' o ~erviço e a administração do
Hospicio Pedro II, expediu o Governo o decreto n. 1077, de 4 de dezem
bro de 1852, que approvava e mandava executar os staLutos do dito hos
picio. ficandf o provedor autol'isado a dar DS instrucções necessa
~'ias pat·u [I hoa execução daquell s estatutos, organisando um regimento
ll1tel:'110 provis rIo, que serIa le ado 00 conhecimento do Governo
Imperial, depois de tl'es annl)s de prDtica, c m as alterações que a
experiencia mostrasse necessarias o

Nesses estatulo se d terminava que os cloentes pensionistas ficas
sem divididos em tres clüsses, confurme as quotas dia rias com que
contribuiseem, e fu~'em de 2. para a primeira cla coe , de 1 'GOa para a
segunda e de 1,: para a terceIra o . ' .

De dezembro ele 1852 alé 15 de abril de 1861 o servlç adm1l11S
Lrattvo esteve a cargo do padre Antonio Ezechiel Pereira, de José
Victoriano dos S6ntos, Luiz Murat, e commendador Francisco de
Paula Vieira de 1\zevedo, exercendo este cumulativamente o cargo de
mordomo.

Em 11 de abril de 18B1 foi nomeado mordomo e encarregado da
administração Antonio José Bordini, que falleceu em 17 de dezembro
de 1868.

Foi es~e sllbstitllido for Ejgdio Baptista, que occupou s, e cargo até
1874, sendo PIW sua vez subRtituido por TacHo de Sá Bittencourt e
Camara, qlle co Jtinuou na ürlminislrD<,:ão até 1 90.

O serviço medico f >i diJ'igid) pelo Dr. Mlmoel José Barbosa, desde
1853 alé 18ô6, auxiliado pelo Dr. Joaquim Antonio de Araujo Silva,
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noi11 DelO cm de7,embro de 1857 e pelo Dr. J086 Th oel 1'0 da t!ytl. Amm
j)LJjD, nomeado em março de 1'58.

Em 18G6 [01'0.111 nomendos medico clire lor d serviço so ni lal'io o
Dr. Jos~ Joaquim LucLovin da ilva, e fl:1CU Ltali vos clini os o.' Drs. 19nn
cio Francisco Goulart e Luiz J sé da Silva.

Tendo solicitado um anno de licença o Dr. José Joaquim Luclovino
do.. Silvu, voltou a occupar a lirecção do serviço sünito..rio o Dr. Manoel
José Barbosa, sendo delinltivamell te nomeado dire tor o Dr. Ignélciu
Francisco Goulart, e).111872, passando a exercer as [uncéões de faculta
tivo clinico o medico adjunto Dr. José Custodio Nunes, nomeado para
este cargo em 1875.

Solicitando exoneroção o Dr, Goular!., foi nomeado, paro.. sllbr::LituU-o,
o Dr. Gustavo Balduino \e Moura e Camera, em 27 de novembro ele 1877.

Em 20 de novembro de 1881, foram dispensados os serviços do
Dr. Camere. ; e solicitou exoneração, que foi concedida em 22 de outubro
do mesmo anno, o Dr. Luiz JOE'é da Silva. .

Até essa époco, o serviço sanitario era regido pelas instrucções ou
regimento interno do Hospicio Pedro 20 , de 1858, expedido pelo provedor,
de conform idade com o que estipulára a disposição transitoria do decret/)
n. 1077, de 4 de dezembro de 1852.

Para satifazer ás novas exigencias do serviço e attender (Is recla
mações do mordomo, conselheir Pel'tence, o provedor ViEconde de
JnguDry expediu, em 18 de novembro de 1881, novas instrucções para
aquelle serviço, cujo objectivo psincipal foi a creação do logar de dons
medicos internos.

De conformidade com essas instrucções, foram nomeados: medi o
director o Dr. uno de Andrade, m 20 de oitubro, e facullativos clinicos
o Dr. J 110 Francisco de Souza e o Dr, Luiz C:)uty; medic s intet'nos o
DI'. P dro Dias Carneiro, em 7 de novembl'ü de 1881, e que era medico
adjunto desde 21 de maio de 1872, e o DI'. Jos6 Custodio Nunes, í1eixando
o 199ar de facultativo clinico.

Tend o Dr. Nuno de Andrade sldo dispensado, por pOl'taria de 4 de
maio de 1882 pediu exoneração todo o pessoal superior do serviç
sanHario) com excepção do Dr. Ped 1'0 Dias Carneiro.

Foi naquella doIa incumbic\o da direc~'ã do serviço sanitario o
Dr. Agostiuho José de Souza Lima, auxiliado pelos dous facultativos
clínicos Drs. Francisco Claudio de Sá Ferreü'a e Candido Barata I ibeiro,
e pelo medico interno DI'. Antonio da Silva Daltro.

Por lei' sido nomeado medico da Santa Casa da Misericordia, deixou
o serviço do hospicio o Dr. Candido Barata I ibeiro, sendo substitujclo
pel Dr. João Carlos Teixeira Brandüo, lente de clínica psychiatrica: da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 2l ele outubl'O de 188'..

Em 2t de fevereiro de 18 7 deixou o Dr. Agostinho José de Souzv.
Lima o cargJ de medico elirect r, sendo indicado interinamente para
xercer o ílito cnrgo o Dr. João Carl s Teixe"ra Brandã nomeado

el'fecLivo em 31 de janeiro de 1888.
Em 17 de seteml)['o cle 1887 foram exped idas novas instrucções I m'a

o serviço sanitario, alterando as que vigoravam até então.
Os medicas illternos foram substituidos por estudantes de med~

cina, nomeados sob proposta do director, com residencia no estahelecl
mento ; creOU-Re o logar ele me Uco encarregado ela direcçi10 do gabinete
electl'O-therapico, elas anolyses histo -chim icus e da conservação do
gabinete ano..tomo-pathologico .

. Além <las medidas acima d~sit:>'nadas, as novas instrucções attri
bUlam ao ~10rdomo a. nomeação dos enfermeiros e ajudantes, sob pro
posta da dIrector', retIrando, por ssa fórma, ás irmils ele caridade o
direito de taes nomeações.



-7-

De Rccórdo com essas instl'Ucçães, foram nomeado facultativos
clin"ic s o Dr. Francisco Clo.uLli de á Ferreira e o Dr. Perll'o Dias
Carneiro; chefe (Lo gabinete eLectro-thernpico, o Dr. D mingó s Alberto
Niobey; e 11lt rnos rio serviç , os estlldantes .:\Iaecio Filaphinno ery e
Simplicio de Lemos Bruule Pinto, que exerciam ainda aquelL caro'os
quanelo foi proclamada o. Republica, em 15 de novembro de 18 9.

DurunLe o longo periodo dec rrid' ele 1852 a 18 9, o estabeLecimento
s ffreu varias e necessurias alteraçães e augmento ; as aLas de lést e
oéste, de o.mlJos os lados, foram augmentadas elo elobr e construi lus
mai-:- duas aLas para ligar aquellas, sendo a ultima, mais ao sul, des
tinada ás casas fortes.

o periodo de 1887 a 1889, foram modificados os banheiros, esta
belecidos os serviç s hydr -therapicos e os banheiros de torça.

As antigas casas fortes foram completamente transformadas. Reti
radas as grades de ferro, foram adaptadas de modo a servirem para os
gateux.

Todos os serviços de esgotos foram appo.relhados segundo os prin
cipias hygienicos, estabelecendo-se flushing - tanks e chaminés de ven
tilação.

. A canalisação de agua potavel, a qual era de chumbe>, foi substi
tUlda pela de ferro.

Foram estabelecidos os gabinetes de anatomia-pathologi a, de ana
lyses de liquidas organic s, e ele electro-therapia.

Até 1862 o hospicio recebia todos os alienados que eram remettidos
pelas autoridades publicas.

Em maio desse anno, p rém, o provedor Marquez de AI rantes, á
vista elo excessivo numero ele doentes, resolveu representar a Governo
Imperial e officiou ao chéfe ele p licia que se tornára imp ssivel a
aclmiss10 de no' os enfer'mos) Disto começar já, paI' effeito de sua ex
cessioa agglon'Leração) a correr perigo a saude e Dida dos que
existiam.

Accordaram, em virtude des a representação, que o provedor fosse
ouvido quando as autoridades publicas houvessem de remetter qualqu r
alienado para o hospicio, de mod que ficou assim o G verno privado de
um direit que sempre lhe assistiu.

Foi o que se tornou patente em 1875, quand , sendo ministro. do
Imporia o c nselhe"iro João Alfre lo, o pr vedor daquella ép eH, conse
lheiro Zacarias, recus'ou um p dido daquelle ministr ,quanto á admi são
de um a.liena.do, respondendo: «Assim, apartando-se o. ordem de V ~x.,
« c· ntida no avi o de 28 de janeiro ultimo, das disposições estabeleerdas
« pelo Governo Imperial, de acc relo com a Provedoria da Santa Casa,
« em part~ essencial do serviço do Hospici de Peelro 2°, sinto nã poder
(C cumpril-a, etc. »

Desde a época de sua fundação at '1889 as quotas diarios com q~le
deviam contribuir os pensionistas só foram alteradas uma vez, er~ vrr
tude de representaçtio do provedor Marque~ de Abrant s, I e~o aVIso de
11 de agosto de 1862 do Ministro do Imperl , Mar'quez de Olll1do.

Durante o mesmo period deram entrada no Hospicio 6040 alie
nados, d s quaes falleceram 2454, e sahiram 3269.

Até 1889 para a sua construcção, manutenção dos aliena~os e
constitui~ã 'd seu patrimonio, o estab I cimento obteve os segullltes
r ursos:
Dinheiro de donativos entregue p r intermedio do Mi

nisterio do Imperio, de subs ripção ahi aberta, e
mais a quantia que a praça do commercio do Rio
de Janeiro destinara para os .festej s. da sagração e
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coroação de D. Pedro II, isto tudo no primeiro
periodo da fundação e obras de c nstrucção no
Hospicjo-18~1 a 1850.. . . . . . . 280:98~,360

D nativ s no mesmo perlodo de tempo e que foram
directamente, pelos doadores, entregues na admi-
nistração do Hospício e da ~anta Cssa.. .. 301 :843 388

Continuação dos d nativos, em dinheiro de 1851 a 31 de
dezembl'o de 1889, inclusive o. renda do patrim nio
legado ao Hospicio pelo bemfeitor Babo. . . . 1.434:373 262

Benetici s de loterias da Côrte e Peovincia elo Rio de
Janeiro c ncedidas pelo Go", erno de 1845 até 31 de
dezembro de 1889 . 2.278:372.000

4.295: 573. '010

Além elas importancias acimo mencionados, tinha Hospicio a
renda proveniente da c ntribuição dos enfermos pensionistas, e tambem
daquelles que, não sendo pensionistos de classe, pel teJ1l:~iam ás Pro
vincias e aos Ministerios da. GlIerra e da Marinha.

A proclomaç50 do Hepublica enc ntrou o Hospicio no regimen
e na situação já descripta

Por motivos que não vêm a pello ogOl'a explanar, resolveu o
Mil) istro do Interior do Governo Provisorio, Dt'. Aristides da Sil veira
Lobo, desannexal' da Santo Casa da MiEericordia o Hospicio de Pedro II,
o que levou o effeito p0r decreto n. 142 A, de 1t de Janeiro de 1890,
pa!O'sando o estabelecimellto a denominar-se c( Hospicio Nacional de
Alienados ».

Foram expedidas novas instrucções consel'vou-se o mesmo
pessoal.

Pelo decreto n. 20", A, de 15 de fevereiro do mesmo anno, foram
approvadas as instrucções acima r'eferidas e annexadas ao H lSllicio
Nocional as cololTias ela Ilha d G vernad e, ficanelo a sim creada fi
Assistencia Medico-Legal de Alienados.

Os embaraç s oppo tos li regulamentação dos serviços, por motivo
da discriminação do pessoal que compunha as colonias e ela sua aclmi
nis~rbção l'etard8l'am a execução daquelle decreto.

Em junho desse anno, Analment,e, removidos. todos os embaraços,
foi, pelo decreto n. 508, de 21 ele.llll1ho de 1890, approvad o regulamento
para a Assistencia Medico Legal de Alienados, e im mediatamente P0stO
em execução; sendo nomeados: director geral da A!:sistenciu, o De.
João Carlos Teixeira Brandão; chefe da Secretaria da Assistencia,
Tacito de Sá Bittencourt e Comara; directol' elas c lonias, o Dr. Do
ming s Lopes da Silva Araujo; medico das mesmas Colonia ,o Dr.
Joaquim Senra de Oliv ira; cirurgião da ssistencla, o Dr. Arlindo de
Aguiar e Souza; e dentista, Ari tieles BeneciJ de Sá.

Estabelecendo o no"o regulamento que os I gares de medicas do
hosplcio fossem preenchidos por concm'so, pa SQI'flm a exercer taes
lagares os Drs. Francisco Claudio de Só. Ferreira e Pedro Dias Carneiro,
antigus facultativos do estabelecimento, sendo 030 logar posto em con
curso, para o qual inscreveu-se o Dr. farcio Filaphiano ery, qlle,
tendo exhibido a pl'ovas cxi~i las, foi nomeado meelico em 30 de
junho de 1891. Foram ainda nomeados: chefe do gabinete el ctro-the
rapico, o Dr. Domingo Alberto Niobey, e administrador elo hospicio,
Vasc de Alencastro Lima.

O regulamento determinava que a secção dos homens fosse c 11
fiada á vig-ilal1cia. e gllarda de enfermeil'os, com exclusuo das irmils
de caridade, ás quaes até então se achava affecto.
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DicLavam es~a medida motivos de facil intuição: o pel'igo que
corriam as irmiis de carirl8de e o 3xeilaçi10 que produzia a presença
de mulheres em urna enfermaria de homells agil dos, mu'tos com
delil'io erotlCO, todos excita veis, sem poderem guardar a compostura
cnnveniente diante de vestes femillinas.

As irmãs de earirlarle. porém, intel'pretaram o facL com uma
dim inuição do autoridade de que estayam de posse; e, não obslante todas
os regalias ele que continullvam a güi'ar na administração elos serviç s
internos e no gnarda e ,igilc.ncia da c:ecção das mulhel'es, reLirarmTI-se
abruptamente elo estabelecimento, depois de t8l' feito clande:::ltinamente
sahir tod JS os serventes do ailud:da secçã .

Nessa conjlmctura, providenciou-se para que a ordem no estabrleci
menta não soffresse, arlmittindo-se algumas mulheres leigas, emquanto
vinham da Europa enfermeiras conl.l'Elctnrlas I Hra o hospicio.

Pl3l'a que ele futuro ficaSEe a administrllçtio superior ao abrigo de
sorprer-os aualogas, resolve 1 o Govern , pelo decreto n. 791, de 27 de
setembro de 18JO, erear 110 Huspicio Nacional umn e c lo de enfer
meiros, (lct illstw' das escolas I SolpeLri re.

O ,'ap'ido desenvolvimento que leve a AF'sistencia, recebcncl todos
alienados que se acl1avam no Asylo rle fendigos e os que do DisLricLo
Fedel'al e dos Estados eram r metlldos directamente ou por inLermedio
dos chefes ele. policia e dos I'espedivos g vernadures, determinou a con
veniencin ele envior-sevara as c 10nias algumas mulheres alienadas,
subdivirlinelo-se as colonias ele maneira a adãptal'-se para es e mister
Q de S. Bellto ficando a Cunde de Mesquita. reservada para os homens.

Cêrlo, porém, viu-seo inconveniente dessa deliberoçii0, I ela difficul
dare de obter-se pes,;oal cal az ele gUFlrdar as alienadli., resolvelldJ se
reenviaI-AS para o hospicio feito Dhi a transferenda dos h mens para a
secçlh outr'"ra reservElda (Is mulheres, e a daqlJelles para a secção
de::;tas, p I' porler conter maior numer de enfermos.

. Tenel ohtido ap sentnclorio o chefe da secretario, TaciLo de Sá
Blttencourt e Cllmora, foi transferido para e se cargo o director düs
c lonias, indo dirigir et'tas o DI'. DomingosJacy 1 nteil'o, subsLituto da
cadeil'[l de clinica psychiatricEl. Pouco temp permaneceu o Dr. Domingos
Jacy Monteiro na direcção d s c I nins, por ter opto do pelo 10gAr de
substituto dEl Faculdade cargo qIJe o impossibilitava materialmente de
continuar ú testo do serviço das colonia voltando a occnpar a direcção
desses estabelrcimento o Dr. Domingos Lopes da i!ya Araujo.

Durante e F"e periodo, foram reparados diversos editicios dos duas
colonias, de modo a poderem servir para agazalho reclusão de alie-
nad >s.
. Começaram os serviços agrícolas, que dente\> ele b~eve prazo deve-

riam dar renda I'emuneradora i n50 fos e a lIJgratldão elo 610 e o
pequeno espaço disponivel para. as culturas.

Para obviar DO incony Ilientc ele darem cntl'ada imm diota para o
hospicio individuos ClljO estado de olJservoçüo ainda nllo f6ra verificado,
o.Governo resolveu mandar con Lruie no. chacara do hospicio um pa
vIIMo, de oe ordo com o plano da lo pelo director geral, e DcLequado á
ob~ervação antes ela con(irmoção dn mol sLia, o (rUaI servisse para as
aulas de clini 11 psychiall'ic'l ; e nas c lonias um refeitorio e cL us grandes
dormitorios) na d'e S. Bento, e um grande d rmitorio e reparaçao do
ll'edíris na colonia I:onde de .1e quita.

No intllito de consolidar as disposições em vigor relativas aos diffe
rentes serviços dD Assistencia Med co-Legal dr· Alienado, expediu-se o
d~creto n. 89 , de 29 de junho de 1 92 cllj intuito príllcipal ~ i reguJa
~ls~r o serviço sonitario na parLe referente á incumbencia que compc.tia
<.IS mspecturas e gnardas da sec 'ão das mulheres; e separou o SerV1Çü

Alienados 2
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do gabinete electro-theropico elo museu anatomo-patllologi o, para cUJo.
direcção foi nom Ddl) o Dr. Mario Nl~:les Gal vão cm hreve sulJstiLuid
pelo Dr. Julio TI'ajllnn ele lVloura.

A mudança elas mulhere'" para {\ S2cção antiga dos homen deter
minou a nec ssidade de transferir a lavanderia, sem utilidade na secção
agora occupaela por estes.

Por tnl motivo resolveu o G vern mandar construil' um edificio que
se presti:lsse áquelle mistel' dotando-o com todos os melhorflmentos
c adaptando a antiga lavanderia para dormitori dos alienad S,

Devendo ficar em breve tempo prompto o pavilhão, cuja eonstrucção
fora autorisa la, e convindo providenciar de accordo com as novas exi
gencias do serviço, o Governo expediu o decreto n. 1559, de 7 de ou
tubro de 1893.

Nesse decreto resolveu o Governo dotar o serviço dos elementos
nece. sarios para a perfeita elucidação dos casos morbidos e p 1'0. o des
envolvimento clinico e hospitalar,creando quatro logares de medicos es
pecialistas e de um ophtalmologista,sob a superintendencia, no hospicio,
de um director do serviço sanHario.

Foram nomeodos pal'a taes cargos: o Dr. Pedro Dias Carneiro, para
o de director do ser\7iço sanilario, e o Dr. Henrique Guedes de 1e110,
para o de ophtalmologisla.

Para os dou.:; cargos de medicos concorreram os Drs. Lucio Joaquim
de Oliveira, Alberto das Chagas Leite e Alvaro de Lacerda, sendo esco
lhidos e nomeados os dous primeiros.

Para o Iogar de medico das colonias c:mcorreram o Dr. Simplicio
de Lemos Braule Pinto e o Dr. Espirito Santo de Menezes, sendo no
mead o primeiro.

Como o regulamento a que se refel'e o decreto n. 1559 alterou a
organisação da Secretaria da Assistencia, pass u ao cnrgo de director
dessa secretaria Horacio de Gusmão Coelho, que substituiu no cargo 'de
chefe da Secretaria o Dr. Domingos Lopes Ia Silva Araujo, e que fôra
nomeado contador quando suppl'im iu-se aqueLle cargo pelo decreto
n. 896, de 29 dejunh de 18\)2.

A complexidade dos serviç s incrementand -se cada vez mais pelo
numero considerave.l de enfermos, e a conveniencia de providenciaL'-se
sobre a orgaoisaç5.o da Assistencia, de acc rdo com as mensagens apre
sentodas ao Congress , chamando a attençi10 ela Assembléa legislativa
para a necessidade da promulgação de leis sobre assumpto, que tão
de pel'to diz respeito li liberdade individual, á tranquillidade social e
li garantia de direitos, diclaram o elecl'eto n. 2467, de 19 de fevereiL'o de
i897, descentralisando os serviços do 11oS1 icio e das colonias, incum
bind o sel'viço administrativo a um medico-direcLol', e creando o cal'go
de inspect r geral, com superintendencia scienLifica e administrativa
sobre todos os serviços já organisaclos e os que a nova lei em elaJY1foção
nas earoaras estabelecer.

Durante o periodo de '18aO a 1896 (31 de dezembl'o) entraJ'am 5265
enfermos, elos quoes 1724 falleceram e 2850 snhiram.

Durante o period d 1890 a 1892 constituiam verbas de receita,
para o fim do manutenção elo II spicio Nacional e suas depen
denclas:

10 os juros °ele apolices e a renda pl'oveniente de quaesquel' outros
titulo,:, pertencentes ao mesm 11 spicio o

20 a c ntribuição com que concorre o Estado do Rio de JaneIro e
as de outros Estados que enviam "enfermos para os asylos da Assis
tencia;

30 a dos enfermos peosionistas;



-11-

4° as dos 1in islel'ios da Gllerru, da Marinha e da Jl1stico, pelo
trala rnen to elos omciaes e proças elo exercUo, elo armado elo C()J'110 d
JJ0111 Ileit'os ela Jlrigaüa '1 alicia1;

5° o produclo de lol rias já c. nceclidas e ql1e se c nccdessem .
6° o arl'cndament elo caes e do guindaste em frenle ao Hospicio

Naeional'
7° o prodllcto do trabalho el s ellf.;rmos alienados recolhidos ao

hospicio e aos asylos, feita a deducção de 10 % determinada no
art. 59;

80 a parte das impostos que tocasse ás colonias em virtude do
art. 10 da Jei n. 3396 de 24 de novembro de 1888;

90 a renda eventual, comprehendidos os donativos, esmolas, le
gados e heranças.

Com ao. ganisação do Districto Federal, passando á 1unicipalidade
os 'impostos creados pelo art. 10 da lei n. 3390, de 24 de novembro de
1888, e, além disso, tendo crescido consideravelmente o numero de
alienados já reclusos e dos que eram enviados para os estabelecimentos
da Assistencia, resolveu o Governo c nsignar no orçamento geral a
yerba para os despezas da Assistencia, recebendo a renda c mo receita
eventlJaI da União.

No intuito, porém, de não sobrecarregar o orçamento, determinou
que todos os alienados recebidos dos Est'1dos contribui sem com a
diaria de 1. 200, excluindo desse onLlS o Districlo F deml, p r conCOl'l'er
já. para o serviço polidal, em que se inclue o de cal lural' os alienados
lIue pel'tur] em a ol'clem publica e remeltel-os pal'a os asylos.

Tendo verificado, pOl'ém, que ainda desse mod , pOI' motivo do
allgmcnt do preço dos generos, a renda não com p)rlava toda a
despeza I'e 'olvell fi ssembléa Legislativa, no orçamento de 1897,
que ° Distl'icto Fedel'al [-icasse, nesse particular, equiparado aos d 
mais Estados, sendo de espel'ar, á vI. tn de tnl disp siçJ.o, quc, d nlro
de dous onnos, a I'enda cubra todas as elespezL s, dcixalld . ald.)
para servir a novos melhoramentos e para a conslrucção de no"\'os
edificios.

Presentemente occupam os logares, na Assistencia: de inspeclor
geral, o Dr. João Carlos Teixeir'a Brandão; de escr'iptul'al'io, OSCUI'
Adolpho da Costa Braga; e le c ntinuo, 01 'mpio obl'al de Azer ,do
Coutinho.

No Hospicio aci nal: de directol', o DI'. Pedro Dias Carnei['Q; de
medico em chefe e dil'ector elo Museu Anatomo-p·'ltllOlogico, o DI'. Marcio
Filuplli.ano ery; ele medicas, os Drs. Francisco Claudio ele SÚ Fcrl'eira,
Lucio Joaqnim de Oliveira e Alberto das Chagas Leite; de cirurgiQo, u
Dr. José du Gama Malcllel' el'zedello' ele phtalmologisla, o Dr. Hen
rique Guedes de Mello' de intel'nos os estudantes ele m dicina José
Antonio ele Figueired Rodrigues e J s Gutlllerme de Loyola; de cil fe
do Gahinet m-ctro-Therari o, o DI'. Domingos Alberto Niobey' ele
phal'maeeutico, Americ Raposo; de Djudante do plwl'mac uLic , All
gusto Tavares de Souza Vaz; de contador Horaci'J le Gusmão CoelllO;
de almox.uril'e, intel'inamente, o escl'ipturario Gabl'iel Cerqueira de
CUl'\-alho' de e,cripturar;o, interinamente. o amanuense l'tJlllr Gomes
da CI'LlZ; d amalluense interino, Antonio Vicente de Azevedo; e de
pJrteir Jouo Antonio Guimarães.

Nas colonias de alienados eX01'Cem o. cargos: de 1i.J'ect r, o
Dr. D ming s Lopes da Silva Araujo' de medico, o DI'. impllcio de
~em s BI'aule Pinto; de internos, o estudanles de medicina Haymnndo
rheophil de Moura Ferreira e Antonio Au tregéSillo Rodl'igu s Lima;
de administrad r, João Henriques de Lima BUl'reto . e de escriptmario ,
Augusto Marques de ouza e Amel'ino Raposo.
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Como já Yimos, a Assistencia Medico-Legal fi Alienados rege-se
actuDlmente pelo decreto 11. 2467 de 19 de levereiro de 1897, dentre
cujas disposições ma is convém t1'unscr ver neste tl'abal110 as seguintes:

« Art. 1. A assisten ia medico-legal a alienmlos, cl pendente do
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, tem por fim s ccorrcr.
gratuitamente ou mediante retribuição, os incUviduos de am])" s os
sexos, sem elisUncção ele mlCionalidade ou procedencia, que carec rem
de tratamento por causa de alíenaçtío mental.

Art. 2. o Consti t11em R assistenc'ia, não só o pavilhão dos enfer
mos em oh ervação e o I-Iusp"icio Nllcional, C'Jm um museu anatomo
pathologico, um gabinete electro-therapico uma eecola pl'ofissional de
enrel'meiros e as officinas que rorem stabelecielas, tenel )-se em vista
os recursos orçamentarios, mas taml em as c lonias de alienados e
quaesquer as:, los ele ielentica natureza que a União crear e mantiver na
Capital Federal.

Art. 3.0 A superintendencia administrativa e scientifica de todo3
os estabelecimentos ela Assistencia é confiada a um medico, competente
em psychiatria, com o titulo ele inspector geral.

Art. 4. 0 A Assist ncia terá, além d um inspector geral e ele um
escripturario e de um conLinu I ara o respe tivo expediente, o scguint13
pessoal nos asylos actuaes:

No I-Iospici : um director, que serú medico.; um medico em chefe
e director do museu anatomo-pat11 Jlogico, o elual tambem terá a seu
cargo uma dns secções do estabelecimento; tres medico , todos es
pecialist.As; um cirul'gião; um ophtalmol gisLa . um chi fe do gabinete
electro-tl1erapic'); quall'o intern s; um p]wrmacelltico e um' fljudante'
um contador; um alm Jxarire; um eSITipLurnrio ; um amanuellse; um
porteiro; enferrndr'os, inppectores, guardas e mais empregados ubal
ternos em o numero determinado nas talJellas explicaLh'as da 1 i d
orç' mento.

Além deste pessoal, tepá o HrSI icio um medico gynecologista, in
cumbido n50 só cio lrDLmnento dos casos gynecologicos, mas tambem
do estudo partícularieaclo das l'elaçCes qu . possam existir entre as mo
lestii:ls do apparelho uter -ovariano e as perLurhações mentaes, sob fi
denominaçào de director do serviç gynecol 19ico,

Nas colonias: um director, 111e serú medico; um medico especia.
lista; d us intern s; um pharmacellLico; um ndministrador; d US escr1
pturarios ; e os cnfi rmeims e mnis empl'eg8elJS sul alternos flue forem
i ndispensave i , segundo lambem 8.S referidas tabelJas.

. .
Art. 41. O pavilhüo de observaç.ão d stinado a receber os doentes

grntuitos suspeit JS de ali nação mental, envii:ldos peli:ls autoridade
pul Uc· s, é exclusivamente reservado POWl a clinica psychiaLrica c
de m' lestins nervosas, "'ob a immediata dir cçào do I nte respe tivo
e de seu substituto.

O serviço economic do pavilhão fIca lro"isoriamcnte a cargo
do director do Hospici e sujeito ús mesmas disposições que regem
o deste.

A escl'iIturação, quanto aos enfermos, ontinuará a ser feita pelos
internos.

Art. 42. Emquanto D. clinica psychiatrica fLlnccionar no d!to
pavilhão, 01 nte respectivo farú parte do pe~soal clínico da Assistenc1~,

si nuo exercer o lagar ele Inspector geral, afim de ter aUi exerciclO
exclusiv8mente.

'o caso de que o SUbStit11tO do mesmo lente esteja provido 61:11
algum dos carg IS d ) He spicio, o lente ter'á como seu auxiliar no pavI
lhão um dos medicos, por eUe indicado ao ministro.
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. . . . . . . .. .... ..
« ArL 59. Na escola profissional, creadtl pelo decreto n. 791 de

27 de setembro de 1890, a qual se destina a preparar enfermeiros e
enfel'meir:as para os hospicios e hospitaes civis e militares, se observará
o segu inte :

§ 1.0 O Cllrso constará: 10 ele noções praticas de lropedeutica clí
nica; 2° de noções geraesde anatomia, pllysiologia, !lJ'gil~l1e hospitalar)
cmativ0s) pequena irurgia, cu dados éspeciaes a cel'tas categorias de
enfermos e appllcHçõe~ balneo-tllerapicas; 3 de administração interna
e escriptmaç5.u dos serviços sanltario eeconom'co das enfermarias.

§ 2.° Os cursos theoricos se effectuarã lres vezes por semana, em
seguida á visita ás ent'el'marias, e serão dirigidos pelos internos e pelos
enfermeiros e inspectoras, sob él fiscalisaçãu lo medico e sllperInten
denc'Ítl do medtcll em chefe.

~ 3. 'l Para ser admittido á mateiculu o pretendente deverá:
1.0 Ter 14anno , pelo menos, deidade;
2.° Saber ler e eserever CJrl'ectamente e conhecer arlthmetica ele

mental';
3. o Auresentat' a Ltestucões de bons c stumes.
podéão's(~r adl11tttlclós a Clll'SO alul11llos "Íll1ernos e extc['nos; os

primeIros, que nüo poderão exceder ele 30, o.lém de apos nto e alimen
tação, terão direIto á grn.tiAcaç50, no primeiro anno, de 20$ mellsoes, e
no segundo, dep is do primeiro aprendizado, de 25"; levendo, porém)
coadjuvar os empregados do stubelecimento n serviç que lhes fOl'
clesignad .

§ 4,O.Aos alumnos que se distinguirem nos exames) qlle o Illspect r
geral presidirú, serü conferIdos premio, até 50<1', e aOg enrermelros di
plomados e nlumnos que, em qualquer temp ,.'e invallclurem no ex
ercicio da profissi:1o em hOSlJitaes mantidos pelo Estaio, pOl' e{'1eito do
deveres a ella inhereIlLC's, abollar se-ha uma pensúo proporei nal ao
ve11clmen to que percebel'em.

§ 5.° No I'im do CUl'SO, qw' podel'á sel' feito em dous Dlm s, no 111i
11im l, será c nrerido a all1mllo um diploma passael pelo Inspectol'
gel'ul da Assistencia Medico-Legal o. alienados.

§ 6.° O liploma dará pre:'eren iu para os empl'egos nos hospitaes de
que tl'aLn este artigo, e o exeecicio lWolissional durante 25 anno", direito
á aposentadoria na ('órma das leis vigentes.

§ 7. ° Emqun nto permanecerem n estabelecimento, 03 alul11nos
ficurão sujeitos ás penas dtsciplinares tmpJstas nas instl'l1cções do ser
viço interno aos respectivos empl'egados.. . . . . . . . . . . . .. .,. ..

« Art. 87. Todos os indiviclu s que, pela pratica de actos indic 
Uvas ele alienação mental, tive"em ele ser recolhido' a, H spi ia) flUi
L1arUo entrada pl'oyisoria, uté se vOl'ificar o. alienaçilo !lOS tel'mos do
n. VJ1 do art. 47 : dep is d que p::>del'á sel' autorlsuda a mateicula
pelo dil'ectol', excepto tl'atand _Ne de estl'ange'r que tenham de ser
repateiados em vil'tude de ucc ruo com os l'espectlvos g0vel'l1os.

A matricula reaU Ql'-se-ho. 15 dias depois da entrada dos en('ermos,
salvo casos especiaes, em que, ajuizo d medlcJ em ehefe, deva este peaz
ser prorogado.

rt. 83. A udmissão dos enferm s indigentes se verificneá /1 vista
d onlem do ministro ou de requisição d cl18te de p licia ou do pecl' lto
d Distr-icto Fedem!.

As requis içõ s devem sel' ac)mpunhadas de d cumentos j usLific tivos
ela ~üllCLll'a, e de inf rmações e clocumentos Dclirca do lF me, idade, naLu
rahclnele, estado, filiação e resicleucia dos enfermos.
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Al'L. 80, Os ali nados l'emettiuos peh polidn, ac\rca dus qlLDCS
não seja po sivel satisfazeI', p. r falta de esclarecimento", o exigido
no artigo ant cedente, deverão seI' pl'éüamente l'vtratados nnquelln
repnrtição e enviados par(1 o H spi io com as r spectivus photogra
phias e uma guio, C011 l'orme o mod Lo que adoptar o ln 'pedor geral,
contendo as declarações nelta indiCc'ldas (\ dus quae Eão imprescin
diveis DS l'elatlHls não s6 Ú cór e a sex, mas tambem á cuusa
determinante da reclusüo ou ao accidente que a pl'ovocou.

1. o A remessa d nfel'mo.:> cuja interna <lo a policia requi-
siLar, deverá effe,~tuul'-se até no mei -dia, sab'o caso de força
maior.

§ 2. o A guia de que trato. a pl'imeira pal'te desle aetigo é documento
impre cindh el para a adnlissão.

Art. 90. As admissões de contribuintes serão autol'isadas pelo dire
clor, mediante l'equerimento, ou pOI' effeito de requisição da nulol'idade
competente, si o.enfermo foI' official, inferior ou praça do exercito armada,
br'igada policial ou c rpo de bomlJeiros.

Art. 91. São competentes pal'a requel'er a admissão de enferm03,
quer contl'ibuintes, quer grutuitos :

1. O ascendente ou descendente;
II. O conj uge ;
m. O tutor ou curu 101';
IV. O chefe de cOl'poraçüo religiosa ou de beneficencia.
Art. 92. Aos requerimentos, dos quaes deverão constar os esclare

cimentos de que trata o art. 88, se annexarão par Cel'fS de dous me
di os lue tenham examtno.do o enferm 15 dias, no maximo, antes de
sua admissão no Hospicio, ou certidões do exame d sanido.d .

Acompanharão lambem os requerim ntos, quando se tmtar ele
conlribu inles, cartas ele fian o. idonea las despezas rela tivas ás classes
em que forem collocadas os enfermos.

Toc1c s os documentos s TUO sellac10s c terão as firmas rcc nhe
cidas.

ArL. un. O dil'ector rcmeUel'ú, tl'imensalmenlC', aos Irel res ele lo
capito.l uma relação dos enfermos que p 'rLencerem Ú l'espvctiva cir
cumscripçUo e houverem silo enviados no periodo 8nteced nte.

Quando não fôr conh cida a r sill nci do enferm , D. admissão
será communicada ao IJl'etor dD. cil' umscripção ela séde (lo Hospicio.

Al't. 91:. Os enfermos indi. entes só ponerão sahir depois de rEsta
b lecidos, salvo com licença concedida pelo dil'ectol'; os pensionistils,
porém, serão retirarlos em qualrluer tempo, pelas pessoas que Viverem
requerido a admissão, e, na falta destas, pelos par ntes ou curadores,
excepto Cjuàndo se tralar ele enfermos accommetidos de fôrma de loucura
qllC t(,rlle perigosa a sua permanencia em liberlJade. Neste cas pre
ced rú Ú sa11ir1a ol'clem lo ministro, ouvido o 11efe d p licia.

Art. 9". Concedida fi o.lta a qualquer enferm , o I no o.so da falle
cimento, será feito. u necessaria commnnicação á autoridade que requi
sitou ú admissão ou ti pese a rlue a r'quCl'eu .

. Art. 96. ('s el1fermos em tratamento no JIospicio Nacional serão
diyididos nas seguintes cutegoriDs :

Pen i nislas, co1111 rehen lendo qua Lro classes, cujas Harias serüo
10, na ia, 5" na 211,3.\ na 311 e 2." na 4a '

Mantidos pel s Ministeri s da Guerra, da ~lal'inha e ela Justiça e
~egocio;:, Interiol' ou pel s Estadr s .

Gl'atuitos.
Art. 07. Os enfemlOS enviad s 11 lo" referido ministerio~ contd

huirü : o, officiaes com o meio sol lo mensal e o in~ rior s e praçns
c m 640 l'éis diarios.
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Al'L. 08. 'DIva o caso de c nLracLo, celebrad com aulol'isaC'ão d
Governo, os Estudos que enviarem enfeI'lllOS Ú Assistencio. ptlgarüo
1 '200 diorios pel tratamento ele cada um.

Jgual ontl'ibutçilo pagal'á a adminisLração do DisLricto Federal p 10
tratamento dos enfermos indigentes que r sidam aIli, e cuja internação
fôr requisitado, quer pela respectiva prefeituro, quer pelo. policia la
CD pital l' ed6l'u l.

Art. 93. Os commodos desLinados aos enfermos pensionistas serüo
os seguintes :

Os enfermos de 1a classe terão direito a um quarto mobiJiado, com
o possivel conforto e a um criado exclusivamente ao s u s rviço;

Os de 2a classe terão um quarto mobitilldo com um só 1 ito;
Os de 3a classe serão Ilccommodados, semI re que não houver

inconveniente, em quartos com dous leito.::> ;
Os de 4a occuparão dormitori s espcciaes, de 8 a 16 leitos;
ParagrapIl ul1Íco. Os officiaes do exercito, da armada da

hrigada policial e do corpo de bom] eiras, serão consid rad s pen
sionistas da clasQe de cuja diaria mais se pproJl.'1mar a contribuiçüo
com que concorrerem.

Art. 100. Os inferiores e praç'as do exerciLo, da armada, da
brigada pollcial e do corpo de b mbeiros, os enfermos n iados pIos
Estados e os gratuitos occup8ruo YDstoS dormitorios.

Art. 101. Os enfermos que, 101' seus parent s, tutor s ou curad res,
11'10 puderem c ntl'ibuir com a quantia corresI ndente á cllaria de 4a

classe e derem enLrada no hospici m diante donativos em dinheiro
ou apolices, ou pensões ele mont pio dos servidores do Estado, terii ,
alvo r solução em contrario d ministro do qual depend rão taes

admiesões, o tratamento dos gratllÍtos. .
Quando, em virtude de circumstancias atLendiveis, resol" r o

governo que seja admittido algllm ali nado que 11ÚO rlisp Ilba de
r cursos para 1agDment( dflS contrilJuiç'õ s, pud r,'l sel' acceila, 01110
donativo ú Assistencia, 011 sob a fÓI'1110 que u govel'no illelir-, r, qlliJl
qneI' C]uontia ou pccllli deqlle dispuzer o enfermo prec dendo J'cquisi
~llo do juiz ou requel'imento do curad I', c m nutol'i5UÇÜO do mosm juiz.

Art. 102. Quando as pess08s inter s a IDS desejarem fazei' nc 111
ponllOr p r criaa de sua ~colha e confiunça os enr 1'11105, ,'unrlo estes
de clusso inferior ú ia, pagUl'üo pelo sustento dos cridado a diaria de
4" classe.

Art. 103. A roupa dos enfl rmos pensionistc s poderá ser lav(lc1u
em casa de suas familias. Quondo fàr 110 esta])clecimento, pagarJo,
mensalmente, os pensionistas de 10. classe 10', os de 20. 6:;;, os de 3a 4 ,
os de 40. 3 000.

Art. 104. Os nfermos occuparão, sepmado po~. ~exo, duas
gl'and s divisões intiramente ind pend ntes, sul dl"ldldDS como
entender o medico em chefe lHlS IUl1eS serilo distribuidos segundo I1S
classes a que I ertencerem ea lOrma de alienação de que se acharem
accornmettidos.

Art. 1ú5. Haveró em amba os divisões quurt 5, dormitorios,
8Dlas de reunião e le recreio e enferrnarll1s c nvcnientemente arejados
e mantidos no mais es Tupulos asseio. .. _ . _ .

ArL. 10 . lIav rá igualmente m cada dmsuo, pavlllwesAe lsoln
menta e uma ç110 buln aria pr vida de npparelh s ap l'Í IÇ ad_ 8,
não Ó para o banhos 01' linario mas tambem para a applLCaç'/J'8
da hydro-Lll rapia. . . . '

Arl. 107. Ta praia fronteira n Ho plCIO se e tnbel cera o que 111a1S
conveniente fôr pal'D. fa ilHar fi s ellfl rmos u o üos lJanho de mar, a
sal vo de accic1entes.
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Art. 108. Os alienados serão suhmettidos ao tl'aball1o para qLle
mostrarem aptidão, segundo as indicações do medico em chefe.

Art. 119. O estabelecimento leI tt appllrelhos para exercícios gy
mnastic0s, hlbliotheco, assim como differei1tes jogos e instrumentos de
mLlsica, pUI'a recreio dos enrermos.

Art. 110. As refei ,ães serão servidas tres vezes por dia, de confor
midade com a l'espectiva tabella, organisada pelo medico em chefe; aos
enfermos accommelttdos de mo]eslias communs será proporcionada a
dieta prescripta pelo facultativo, n~ conformidade do art. 47, n. m.

Art. 111. Como meio de tratamento e para manulenção da ordem
entre os enfermos, poderá o medico em chete recorrer:

1.0 A' privação de receberem visitas, passeios e quaesquer oLltl'aS
distracções;

2.° A' reclusão solitaria;
3. ° Ao collete de força e á cellala.
Art. 112. Os mei s coercitivos, Iuando applicados, serão notados

em livro especial, pelos internos de serviço.
Art. 113. Nenhum escripto poderá ser recebido pelos enfermos, ou

por elles enviado, sem prévia licença do medic em chefe.
Art. 114. Os enfel'm s indigentes só podertio ser visitados, ol'dina

riamente, no primeir,) domingo de· coda mez, e extraordinariamente
com licença do dito medico. Os pensionistas, p')l'ém, receberão seus
parentes, cUl'adnre3 ou corl'espondentes, eluas vezes pOI' semana, ás se
gundas e sextas feiras, das nove IÍs 11 horas do dia, quando a isso se não
oppuzer, a bem elo tratamentl}, o medico 8 quem estivel'em confiados.

Art. 1'15. Os cadaveres dos pensionistas só serão ant psiados pre
cedendo consentimento das familias.

Arl. 1U>' O enterro dos pensionistas será feito pOI' suas famílias,
após a pllrticipação do fallecimento e remes~a da cel'tidão elo registro
civil pel director do Hospicio, indemnisatlo o almoxarife ela quantia que
hOl!ver sielo despendida.

A despeza com a cel'tidão sel'á levada ú conta c rrente do pensi nista,
Art. '117. As despezas c m os fUl1eraes dos officiaes do exercito, ela

armada, da bl'igada policiaL e do corpo de bomlJeit'os, serão feitas pelo
Hospicio, que será indemnisado IÍ vi- ta da conta que for apreeenLada ao
ministro, para ser enviClda á I'epartição competente.

Art. '118. As pessoas que desejarem visitar Hospicio Nacional
terão entraela, ordinariamente, aos domingos e dias [("riados, elas nove
horas ela manhã ao meio dia, com permissão do director ou do medico
em che['e, e se limitarão a })e1'correr a parte do edifício não occupada
pelos loucos.

A entrada nas differentes divisões do estabelecimento só será peI'
mittida pelo Inspector gel'al .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ArL 120. s familias dos en[' rmos rec lhidos a Iualqucl' dos

estabeledmentos poderã enviar-lhes, quel' para acompanhaI-oS nos
ultimos momentos, quer I ara a ele]Jraçilo de actos religiosos, os sacer
dotes e pastores ela l' ligiuo a qnc peet ncer 111.

. .. . .
Art. 125. As pcnsôcs dos 0n fermos scrüo cobl'ada,' I elo 110S1 icio '

seu prodLlcto constituirú receita da Ul1ltí.o.
, 1.0 As pensã s 11.1 atrazo sel'D. cobradas executivam nte.
§ 2.° Os jUl'OS das apolices Lue pel'tenciam 00 patrimonio do Hos

picio, bem assim °prodLlcto liquido das loterios concedidas em favo.l'·
do mesmo Hospicio, serüo etrrecadudos 1)elo Thes01lro Fecl.erfl1, constl
tLlindo lambem receita da Uni50. .
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§ 3.0 Serão igualmente arrecadndos pelo Thesouro Federal: o pro
dueto de quaesquer imp stos creados ou que se crearam para a manu
tenção dos estabelecimentos de assistendn, na parte que se referir á de
alienados; a importancia das contribuições com que concorrerem os
diversos Estados que tiverem contracto nos termos do art. 98' as
quantias que forem indemnisadas pelos demais Estados, pel s 1'.1inis
terios da Justiça, da Guerra) da lVIarinl1a e pela Prefeitura do Districto
Federal, na conformidade dos arts. 96, 97 e 98, á vista das informações
prestadas pelo director do hospicio:

Alienados 3
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INSTRUCÇÃO PUBLICA

Linhas geraes das raformas por Que tem passado a legislação sobre oensino primario
secundario

I

Tempos coloniaes.- Influencia dos Jesuitas.- Reforma do Marquez de Pombe.l.
D. João VI

A instrucção publica primaria e secwldaria só começon a Ler
uma vida regular no Brazil depois da sua organisação em 1854.

Não se póde chamar verdad iramente uma reforma o que fez
nesse anno o ministro do Jmperio Dr. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz,
porque o que então existia em maLeria de nsino não passava de
indeciso esboço ou imitação vaga e inconsciente de methodos irra
cionaes transportados para a America de envolta com a legi lação
portugueza, ou da Lraducção prematura ele algum sysLema de edu
cação de procedencia anglo-saxonica, e que os legisladores brazileiros,
na febre da independencia, pen avam ~et' o mais aelapLavel ás con
dições de um paiz que encetava os trabalhos de sua organisa·ti
admin istrativa.

Até pôr-se em pratica aquelle regimen, pois, não se encontravam n
Brazil sinão institutos sporadicos os quaes não obedeciam a um
pensamento organico e director, nem guardavam a unidade de vistas,
cuidando-se unicamente em satisfazer o impulso individual d mo
mento.

Os Jesuítas foram os primeiros que nesta vasta região da
America elo Sul se occuparam com a instrucção da mocidade. s
seus intuitos theocratico.:>, porém, não p rmittiam a adopção de me
tbodos differentes daqueUe de que a Companhia se utiJi ava na Europa
e em Lodos os pontos do globo a que os di. cipulos ele Loyola ap r
taram com a sua propaganda. Os padt'es, portanto, tratando da
catechese dos indios, lançaram mão dos apparelhos do culto externo,
limitunelo a instru çilo dos catechumenos aos rudimentos ela lingua e
da doutrina chri Lã.

Outrotanto, porém, não acontecia no que era relativo a
preparo do apo tolado. Jo intuito de de nvolvel-o, t'undat'am eU.s
os collegios da Bahia e de . Paulo de Pit'atiningll, nos quae enSl~

nuvam primeiras lettt'as e mathematicas lementares, g['ummaticll
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iatinu, philosopllia, theologia dogmatica e moral e rhetorica. Neste
collegios ernm conferidos gráos scientificos, llterarios e theologicos
e de mestre em artes.

Aos mestres que professaram successivamente nestes estabeleci
mentos deve sem duvida o Brazll a iniciação liUeraria dos brazileiros
que mais se distinguiram nos seculos XVII e XVIII, tRes corno
Eusebio de Mattos, G['egorio de MaHos, Rochu Pita, Santa Rita
Durão, Bazilio da Gama e outros.

Essa influencia, que foi quasi exclusiva dos Jesuitas na edu
cação da mocidade brazlleira, cessou com a dictadura do Marquez
de Pombal, que eliminou a Companhia.

Ha quem candemne a acçüo do illustre ministro de D. José,
tanto no fundo como na fórma, buscando nos serviços de ordem
pedagogica, prestados pelos Jesuitas nas colonias os elementos de
censura. Varnhagen, lamentando o prejuiz , todavia exprime-se nestes
termos: « Na educação da m cidade prestaram importan tes sel'viços,
embora s~jam accusados de influir demasiado em seus alllmnos o
umor á Companhia; a ponto de tratar sempre de seduzir, para
entrarem nella, os mais talentosos. Sectarias como somos da theol'ia
de que a educação primaria é inseparavel da religião, e que ê
um sacerdocio lUe, em vez de ser exercitado por agentes interes
seiros, que custam caro ao Estado e o fazem por via de regl'a
mal, melhor o póde ser pelos Ministros incum bielos de dirigir n
mundo nossas consciencias, e ser, digamos assim, os representantes
da succes [(o da Rntoridade paterna, lamentamos que com a expulsilo
dos Jesuita~, se e11es tinham aberl'ado do seu instlLuLo, Pombal
nilo se lembrasse de introduzir, ao menos paea as colonias, uma
instituição a que desde o principio do seculo XVII tauto devera e
deve ainda a Hespanha,- a religiüo dos clerigos regulares de São
José de Calazans, que admittira como quarto voto o cuidar com toda
a paciencia e caridade da instrucção primaria dos meninos pobres,
voto este que aliás não faziam, nem fazem os Jesuilas, que pro
fessam, em vez elelle, outro quarto vaLo. Com a reforma ela in
strucção publica de Pombal, a instl'ucçüo superior, que pertence
directamente ao Governo, 1nm formar os seus magistl'aelos e o seu
exercito e marinha, ganhou sem duvida, e acaso tambem a pri
mazia; porém a eclucaçüo popular pcrdeu, fazendo-se profana em
demasia. i »

A restricçüo do eminente historiad r parece hoje sem fundamento
diante das idêas triumphantes da secularisaç&o completa do ensino
publico e dos estudos criticas a que teem sido submelticlos os methodos
atI' phiantes empregados pelo", padres j , ultns. Com ereUo, passo dado
pelo arrojado estadista p rtuguez foi de consequcncias incalculaveis
para a civilisação do Brazil, bastando c mparm' as disposições anti
dcricaes que posteriorm nte s manifestaram no pa1z c m o enraiza
mento do clericalismo no Mexico, no P rü e no Chile, o que só "'e póde
attribuÍl' á nefasta continuaçã do ensin d s padres nesses Estados.

A reforma de Pomtal, pois, n[(o podia deixar de tr~zer beneficias,
antecipando a obra do seculo XIX, e o decreto de 3 de setembro de
1759 imp rta a publicação por assim dizer da carta de liberdllde que
deveria tornar p ssiveis as primeiras leis organicas sobre instrucção,
quc appareceram no Brazil depois da Constituintc.

Si é verdad0, como pondera Moreira de Azev do que « I rivaclo dos
seus preceptores, exp l'Ír lentou a instrucçu sellsiv l atrazo porque
pura sub tituíl-os vieram as e colas monLsLicas dos Benediclinos, Car-

l Varnh8gen"'BistOI·it~ gel'al do BI'a;il, II.
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melitas e ,Franciscanos, que não chegaram ao gráo de meLhodo, ensino
e regularIdade da dos padres de Jesus») ~ não menos exacLo é que PÓ
depois disso sentiu-se o Goyerno na necessidade de prover sobre ta s
assumptos, presLando á instrucção publica uma altcnção e solicitude
que nunca lhe concedera, assumindo a posicão que compele exclusiva-
mente aos poderes pullicos. •

A secularisaçuo do ensino teve como immerUatu conseql1encia abrir
um campo vasto á influencia de muitos brazileiros, que a Universidado
de Coimbra sob nm-os estatutos foi preparando para a luta <::lendo su
ff1ciente lembrar os nomes de Balthazar da Silva Lisl ôa do Visconde de
Cayrú e do bisp D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coi Lillho'.

Não ha negar que do elocumento publicado pelo Marquez de Pombal
transpira o oelio que o homem politico votava ú Companhia' mas e se
adio não impediu que eUe ti -esse razilo que fosse lucirlo nos eus
planos e que fulminasse os erros pedagogicos dos padres com phrases e
argumentos dignos de um publicista deste seculo. íl sua opini80, os
religiosos Jesuitas haviam unicamente trabalhado para que o estud
das humanidades decahisse do seu antigo esplendor. Para ch gar a
esle triste estado tinham eDes tntroduzido nas esc las, com incrivel
tenacidade e a despeito ela evidencia elos seus d feitos, um meLh d
obscuro e fa tidioso, do qual re~ullaYa que os estudantes, no fim de
um curso de oito, nO\ e e mais annos, a havam-se atnda tão mbara
çados como no principio nas minucins da grammatico, privfldos das
verdadeiras noções das Jinguas latina grega, que aliás podiam ser
aprendida e até fallados em muito menor periodo, Os padres, além
d-isto, por factos que excluiam toda duvida, encaminhavam sinistra
mente o ensino das doutrinas, professadas nos seus c llegios, I al'a a
ruina nua só dl1s artes e das sciencias, mas tambem d EsLad . Nestas
condi ões, Pombal não trepidou em eliminor de um modo rmlical o
jesuitism do magisterjo' e, creando um dil' ctor beral dos estudos,
aboliu até (( a memoria das classes e escola" regidas pelos padres, como
se nunca houvessem existido no Reino e nas colonias, onde haviam
causado tantos prejuizo esc ndalos»). 3

A providencia foi extrema; e nilo contente c m a éxclusilo dos
mestres, o marquez traLou c m igual rigor os proprios c mpendios.
E assim que, tendo id adoptado para as aulas de latim u i\'OIJO
metlwclo d Padre Antonto Pereira, peolJibi ' -se, ] pena de prisão, o
en in dessa Hngua pela A7'{e d Manoel Alvares, por Ler o Govern
verincado que e!"sa obra contribuir mats que toeluB PUI'8 tornar
difflcil o estud da latinidade em Portugal. EsL8 excornrnunhão sten
diu-se aos commentadorcs da dita .Ilrte, Antonio Franco, JoGo Nunes
Freire, J03é Soares especialmente Madureiru.

Tues rigores deixarã de pareceI' ahsurdos deFde que pre tarmos
um pouco de attençJo aos exce sos do outro genero, a <:IUC ,se ent~c~al1l
na actualidade aquelles que procuram abro qllelnr os mslltutos CIVIS e
p pulal'es contra a invasuo do clericalismo e tambem cJnLra a suo.
concurrencia.

Em todo caso, P rnb,'l1 não rlisse em tlleE'e nem mais nem menos
do qlle o que afflrmam as melhores autoridades cm pedogogia dos
temp 3 modernos.

A tudo os Jesuitas se abalançavam, comtantQ que at~ingissem o
seu fim, isto ~, a abnegação e a morte da vontade. ((Dahl, t da, casta
de embar ço appasto á ol'iginalidarle e ú~ expansões de sp ntaneldüde.
A mais compleLu uniformidade nos exercicios; os oluITInos lanç' dos

~ -~lol'eira de Aze\'edo. A Instl-ucção pl~blica nos temlns col~miaes, (Iop1,a Rev. do
Inst. Bis\. , tomo 530 •

a Alvará regia Q,Q ~S de junho de i759.
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todos no mesmo molde moral, obrigados a cultivar especialidnd s
intellectuaes para transformarem-se em debulhadores de calculas, de
rhetorica, etc. Memoria, mecani mo, fórmula, superfície, appurencia,
dialectica, e casuistica, tudo levado ao extr mo: admiraveis machinag
mnemotechnicas. Desenvolver, sobrecal'regar a memoria e não uprender
a pensar, tal é, em duas palavras, o fundo do methodo jesuiticO»). 4,

A acção do grande reformador não se limitou á suppressão
elos institutos e da pedagogia jesuitica. No intuito de tornar o en
sino leigo uma realidade, n Carta Regia de 10 de novembro de 1772
creou o subsiclio litera1'io, lesttnado, em subst'ituiç80 das antigas
taxas locaes, á m<ll1utenção do ensino publico. Esse imposto consistia
para n America em um real por cada anateI de carne yendida
nos açougues e 10 réis p r ada canada de aguardente fabricada
no paiz, e com o seu producto deveriam ser pagos os mestres
nom adas pelo Governo. Em virtude da Ordem. regia de 12 de n 
vembro do mesmo anno e da carta regia que determinou a orrecadação
daquelle imposto, abriram-se no Rio de Janeiro e em outr'as capi
tanias diversas aulas de primeit'as lettras, de grammatica latiDa,
philosophio. e de grego.

A quédn do Marquez de Pombal e o. reacção do Goyerno que
se lhe seguiu não deram lagar [I que o espirita ele reforma fructifi
casse, ele sorle que ao tomar o Conde de Rezende em 1790 onto.
do governo da colonia, encontruva o ensino primDrio maximé nas
cRpitanias, em estüdo deplorabilissimo; e, apezar da Carta regia de
19 de agosto de 1799, que investiu o vice-rei da inspecção privativa
das escolas regias, estüs não floreceram, si é que nilo vegetaram
pela insuf'ficiel1CÜl do subsidio litero.rio, até a chegado. do Principe
Regente ao Brazil, em 1808.

Durante todo esse longo period nenhum acto de verdadeiro
interesse pelo instrucção se encontra que mereça menção. Como
incentivo ao desenvolvimento düs escolas regias üpenas apparecem,
além da Carta regia citada, o AIYDrá de 3 de setemlJr de 1791:1 no
qUDI se determinava que o vice-rei nomeoQse annualmel1te um
professor encarregéldo de visUal' as escolas nas capitmlias, com a
obrigação de dar conta, de seis em seis mezes, do estado do ensino.

N/outra espl1era de ensino citaremos o Alvarú de 11 de junho
ele 1776, que approvou os estDtutos para os estudos creados pelos
frades franciscanos no hio de Janeiro, modelados pelos nov s esta
tulos dados pelo Marquez de Pombal ú. Universidade de Coimbra,
e entre cujas aulas figmavam as de rhetorica, gl'ego e hebraico, pl1i
losophia e historia ecclesiastica; e o acto em virtude do qual o
vice-rei Lutz de Vasconcellos creou uma cadeira de rhetorica e
poetica nesta capital para ser regida por Manoel Ignacio ela Silva
Alvarenga, cuja illustração e c mpetencia proporcionaram o de abro
chamento de muitas intelligencias que depots honraram o pulpüo.
A's lições desse abalisado mestre attribue Moreira de Azeved o
lustre que teve a eloquencia nos oradores qu, se chamaram
S. Carlos, Rodovalho, Sampaio, OlIveira e Mont'Alverne.

A vinda da família real de Bragança para o Brazil determinou
uma grande acceleração na viela naciooal. A ôl'te movimentou a
capital do Brazil e os melllOramel1tos tiveram forCOEamente de
surgir, graças á acçilo de presença de quem exercia ó pod r sobe
rano em terras po. tuguezas.

Todavia, ao Principe D. João pouco interesse inspiravam as
reformas no sentido das idéas plantadas por Pombal; além disto



-7-

os seus gostos, mais artisticos do que scientificos, o impellium para
outro genero de progresso; e si é verdade que á sua solicitude
se deve a creação da Academia elas Bellas Artes e o preparo dos
bases do .instituto que depois roi o Conservatorio de Musica, e o
desenvolvimento de alguns institutos de instrucção superior militar
que entendiam mais de perto com a ordem governamental, póde-se
affirmar que em 1821 o estado da instrucção primaria e secundaria
não fazia quosi differeoça da deploravel situação em que a achou
o Conde de Rezende.

ão duvidamos que as intenções do principe chegassem até a
um plono de instrucção, e parece mesmo que roi esse o seu pen
samento quando, por decreto de 15 de março de 1816, creou o lugar
de director 'geral de estudos, e nomeou para exerceI-o o Visconde
de Cayrú.

Pires de Almeida alIude a um projecto de organiso <10 elos
estudos, elaborado pelo general Fl'ancisco de BOl'ja Gal'ção ~tockler
a pedido de D. João, projecto que não foi aceito, por influencio,
cl~zem, daquelles que procuravam reduzir o Brazil ao estodo colo
mal primitivo. Nesse projecto « a instrucção era dividida em quatro
classes ou gráos, comprebendendo: a ia, O ensino elementar e
primario de quanto é indispensavel ao homem, seja qual fór a
sua posiçilo ou profissão; as escolas elesse primeiro gráo eram
denominadas Pedagogias e os mestres Pedagogos; a 2a , o ensino
mais elevado das materios do primeiro gráo, addicionando-se-ll1es
todos os conhecimentos indispensaveis aos agricultores, aos artistas,
operarios e commerciante ; essas escolas se chamariam Institutos
e os mestres Institutores; a 3a , todos os conhecimentos scien
tificos, que servem de base ou de introducção ao estudo aprofun
dado da literatura e das sciencias e todo genero de erudição; as
escolas dessa especie seriam designadas pelo nome de Lyceus e os
mestres pelo de Professores' a 4a era reservada ao ensino das
sciencillS abstractas theoria e applicação; ao estudo das sciencias
moraes e politicas; os estabelecimentos dessa classe se denomi
nariam Academias e os mestres Lentes ». 5

O elemento de hostilidade ao desenvolvimento da nação, que
apontavG prevaleceu então; e quando se admitta, como pretende
o autor citado, que D. João fos e nes'e ponto um estadista illnmi
nado e Jue o seu sonho de uma unh-ersidade estive se na altura
98S concepções do seu tempo, . incontestavel que 1Ie I?el}huma
torça teve para realizaI-o, nem o seu temperamento permltt18 que
eUe se extremasse libertando-se do elemento POl'tuguez.

« Só havia escolas nas cidades e viUas mais importantes, diz o his
toriador que mais de uma vez temos citado, emquanto os outl'OS pontos
do paiz viviam na mais completa ignorancia. Exceptuando os semina
rios e as nuJas mOJlasticas, só podia beber- e alguma instrlJ ção
frequentl.mdo-se as poucas aulas regias de latim e rhetorica e de
philosophia, e o mui limitado nu~n ro de escolas. de instru_cçã~ ele
mentar. Os professores mal retribUldos e poue conslderados n80 tmham
uniformidade no ensino, nem aI tidão, e aos alumnos inflingião castigo::;
eorporaes excessivos infamanLes. »)6

Eis o que era a instrucção elementar e secundaria nos ultimos
dias do regimen colonial na opinião de ur:na autoridade insuspeita e
de um historiador que revolveu os archlvos e estudou o aesumpto
conscienciosamente.

~ Pires de Almeida, 11l.structío1t_publiq~~e au Brésil, pag. 136. .
• 6 Moreira de Azevedo, Instrllcçao publtca n03 tempos çolonlaes, apud RaTo do Inst.

HIBt., tomo 550.





II

1821-1854

A ConstItuinte e a In~trueção primaria. - Ensino mutuo. - Lei de 15 de outubro
de 1827. - Inprofieuidede do methodo Laneastel·.

A proclamaçtío da independencia em 1822 devia trazer como c nse
dario a ruptura da rotina e o alargamento das aspirações tendentes
n melhorar e engrandecer o nosso meio intellectual.

Infelizmente, porém, as agitações politicas dos primeiros annos
da nossa vida como nação não permitLiram que os 110SS s estadistas,
ainda Haveis, e os patriarchas da inclependencia dessem a devida
aLtenção ao problema que mais interessa no progresso dos Estndos.

A Constituinte votou uma lei de mera aSl)irução liberal, que nada
adiantou, si é que não produziu a relaxaç& do ensino ministl'ado por
particulares. Refer-imo-nos ao decreto de 20 de outubro de 1823, m
virtude do qual todo cidadão fhwa habilitado a abrir escola de pri
meiras lettras, independente de exame, de licença ou de autoric:-ação.

Por decreto do Governo de iode morço do mesmo anno foi cr ada
a titulo de ensaio a primeira escola de ensino mutuo, systema Lnn
caster ; e nisto cifrou-se toda a actividade da o.dmirristraçuo em materia
de ensino publico até 1827. A lei de 15 de outubro desse anno deLel'
minou a creaçl.to de escolas de primeiras lettras em todas as cidades,
villas e logares mais populosos do Bra.zil. Segundo plano adoptado
nas escolas das capitaes das provincias se observaria o systema de
ensino mutuo e tambem na.' cidades, villas e lagares populosos em
que fosse passiveI praticaI-o. Os professores ensinariam a leI' e escrever,
as quatro operações de arithmeLica, pratica de quebrados, decimaes
e proporções, o.s noções mais geraes de geometl'ia pratica, a gramma
tica da lingua nacional, 0'3 principios da moral chrIst& e da doutl'ina
da religião catholica, proporcionada á comprehensü dos meninos. Para
as leituras el'iam preferidas a Constituição então vigente e a Historio.
do Brazil. Os que pretendessem ser providos naquellas cadeiras deveriam
ser examinados publicamente perante os presidentes de provincla, em
onselho, prova essa de que nilo ficavam is ntos o", prof'essores exis

tentes que quizessem reger as novas cadeiras. os logares em que se
julgasse necessarIo o estabelecimento de escolas I ara meninas, seriam
estas creadas; e as mestras, além das muterias acima indicadas, c m
exclus!io das noções de geometria e limitando a instrucção da a1'i
thmetica ás suas quatro operações, ensinariam lambem as prendas
que servem á economia domestica. Nomeados de entre as brazileirus
de reconhecida honestidade pelos presidente", de provincia, em conselho,
deviam tambem mostrar-se habilitadas em exame publico. 7

, Lei de 15 de outubro de 1827, arts. 10, 40, 60, 12, 14 e 15.
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o provimento das cadeiras e1'D. vitallcio. Os professores ó por
sentença podiam ser demitt'idos. Os presidentes, D. quem pertencia a
fiscalisação das esc la.s tinham alçada para suspendeI-os nos casos de
infracção. A lei determinava, ainda, que ás novas escolas se appli
casse o regimen anterior no que se não oppuzesse ás novas dispo
sições e que em materia ele castigos se obsel'vasse o methodo LaD
caster.

Esta reforma da instrucção primaria minguada na fÓl'ma bem
como no fundo) segundo parece, nunca chegou a ter a applicação
que o systema comporta"a. Verdadeiro fiasco 8dministrativo, quasi
todos os Minist1'os, que se seguiram na pasta do Imperio até 1854,
não fizerDm sinão pôl-o em evidencia, aUegando ol'a a falta de edi
ficios apropriados, O1'a a incompetencia dos mestres) ora a insufficien ia
dos respectivos vencimentos.

São do ministro do Imperio José Lino Coitinho as palavras que
se seguem extrahidas do sen relatol'io de 1832 :

« Mui Las e colas se tem creado por todas as provincias do Imperio,
e, approvadas pelo governo central, algumas teem sido providas; porém
a maior parte dellas ainda se acham vasias) apezar de repetidos con
cursos que se tem mandado abrir; porque, a fullar a verdade) care
cemos de mestres e de mestras, que bem ensinem todas as materias
designadas na Lei de 15 de outubro de 1827, que fez das escolas de

'primeiras lettras aulas verdRdeiramente maiores, mandando nellas
ensinar outras muitas cousas) além de ler, escrever e conLar.

« As escolas lancasterianas, taes como ell8s estão montadas e na
falta 8bsoluta de um methodo razoavel e uniforme de ensino para
todas as escolas do Imperio, sem cartas apropriadas e nem compen
dios escolhidos, bem pouco fructo nos tem dado até hoje; p I'que
ainda com tres annos de aturado ensino, os meninos não se 8cham
capazes e promptos para progredirem em outros maiores estudos, ou
se applicarem aos diversos misteres e occupações da vida. No entre
tanto é de espel'ar que a sociedade promotora do ensino elementar,
a quem a tal respeito se pediu a coadjuvação de suas luzes, apre
sentando algumas judiciosas reflexões não só obre o methodo mais
philosophico e facil de ensinar, ma ainda sobre a unifOl'midade do
ensino e esco111a das Cal'tas e c mpendios) habilite o govemo a dDr
a taes instiLuições o seu perfeito andamento. ») 8

As e peranças mDnifesta las por Lin Coitlnho dissiparam-se com
o tempo. A rotina continuou ainda pOI' \ inte e dons annos; e, emb ra
pela pasta do Jmpel'io houve sem passa.clo estadistas de grande enver
gadura, nenhum delles, durunte esse periodo, quiz ou poude tomar
verdadeiro interesse pelo desenvolvimento ela instrucção primDria;
raro é o que não tenha repetido as queixas anteriores, pondo o as
sumpto ele parte como dio'no de esquecimento. E' assim que em 1833
Nicolau Pef'eil'8 de C8mpos Vergueil'o limitava-se a estas palavras:
«O methodo do ensino mutuo não tem apresent8Clo aqui as vantagens
obtidas em outros paizes; por e ·ta razão o Governo e"Ul disposto a não
mult"iplicar as escolas, onde se ensine esse methoelo, emquanto as
existentes não se aperfeiçoam. » o

Em 1834 Antonio Pinto Cl1ichorro da Gama reproduz a mesma
asserção, declarando que o serviço reclamava a creação de um i~

spector de estudos, ao menos nesLa capital. « E' imr j'aticavel, diZia
e1le, que, em um paiz nascente, onde tudo está ainda por Cl'ear) e
com o mau systema de administração que herdamos) o ministro

8 Rela.tol'io do Minlsterio do lmpel'io de 1832, pago 5.
9 Helatorio do Ministel'Ío do ImperiQ de 1833, pago 8.
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possa pl'esidir a exames, fiscalisar escolas e descer a outras minucio
sidades. Quanto á fiscalisoçiio, é certo que as Camaras MUllicipaes
tombem tomam porte 11ella. mas estas corporações, princtpalmente
fóra das grandes cidades, não 6.0 as mais aptas para semelhante
ervico. ») !O

As mesmas ponderações de animadas enc ntramos nos relatorios
npeesentados pelos ministros Joaquim José Vieiea de Souza e Silva,
em 1835, Jo é Ignacio Borges, em 1836, e Bernardo Pereira de Vas
concellos, em 1838.

Este ultimo chegou a ser acerbo na condemnação do systema.
« Os resultados do systema lanca teriano, occrescentava elle, nüo cor
respondem á expectação publica, quer no tempo ql1el' na perfeiçlío.
E não é s6 no noss paiz que isto se 01 serva: na Europa, onde ha
Dbundoncia de professores muito habilitados e facilidmlede de se en
contear todos os requisitos á rigorosa execução do systema, acontece
o mesmo, como se vê das recentes publicações de MI'. Cousin, que
examinou os estabelecimentos de instrucção ela Pru sis e da Hollanda.
E' sal ido que o methodo lancasteriano limita-se a uma instrucçao
grosseira, por assim dizer propria para as ultimas elas. es da socie
dade.. e n50 se estende no apuro, á delicadeza, á correcção e ao cal-
ulo, que na gramnwtica, na religião e nos outros conhecimentos, a

civilisaçã ho.ie exi O'e nu instrucç80 primaria de todas selas es SLl
periores aquel1a , 8S quaes, pelo inverso do que acontece na Europa,
abrangem toda n08"'a população. eja, porém, como fêr, o governo
stá dispo to a nflo estabelecer escola alguma de en ino mutuo,
inão qu ndo tiver ediocio com todas os pro})orções neces orin para

eJla se montar rigorosamente no plano do systema, fechando desta
Dete a porta ás desculpas, com que os enthusiastas delJe se defendem
contra as arguições dos seus antngonistas. ») H

E depois disto houve qua i completo silencio em mateeia de
instrucção primaria até que appareceu o primeiro ministro de in
strucção publica que teve o Brazil Luiz Pedreira do Coullo Ferraz, em
1854, e que tmtou positivamente de Limr as escolas primarias do
estado lamentavel em que se achavam.

De 1827 a eSSfl dato, pois, nada colheu a admini tração ele pro
veitoso para o paiz nesse departamento ele serviço publico. Todavia
de~emos enumerar a elisposiçilo do 81't. 10 § 2° elo Acto Adeliciül.lal
(le~ de 12 de agosto de 1834), a qual transferiu pal'a n::; Dssemble~s
leglsllltivas provincioes o direito rle legislar sobre instrucção primaml
e secundaria nas respectivas cir'cumscripçõe , e 8S instrucçõe ann~xas

ao decreto de 15 de março ele '1836, expedidas na regencia de Diogo
Antonio Feijó.

São caeacteri ticos os considerandos que pr cedem ao o.cL de
approvaç'i.o de taes instrucçõe . cc Tendo mostrado a xperiencia, diz o
texto, que, não obstante o haVel'-se 011 fiad ás Ca maro. MUJI i 'i pa ,
pelo art. 70, titulo 30, L 12 ela Carta de lei do 10 ele outubro de 1828,
~ fiscal i oção elas escolas JJrimar'ias, não se tem consegu ido o dese
Jado progresso em favor a ducac50 da juventude antes pelo con
trario se ha observado, no que respeita DS esc las de primeira letras
~esta Côrte e municipio, um total deleixo e abandono sobre um Wo
II1te~essante objecto, que alióL deve 11 cessariamente produzir uma
pe slma influencia sobre a cultm'a moral e inteJlectual da mocidade
em seus destinos futuros, e sendo p e L so ela maior urgencia occorrer
qUanto antes com o remedio a taes males, estab lecendo uma efficaz

10 Relatorio do finisterio do Imperio de 1834, pag. 9.
11 Relal,ol'io do íiniBtel'io do Impel'io de 1838, pago 18.
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e permanente fiscalisação sobre a conducta, assiduidade e mais obri·
gações dos mestres das ditas escolas dando-se-lhes uma norma fixa
para regimen do seu magisterio em harmonia com os principias
liberaes e legislação em vigor, afim de se preencherem os sauclaveis
fins da Carta de lei de 15 de outubro de 1827 etc. etc. ») Por esse aclo
foi então creado um director, de nomeação do mini tl'O, ao qual
incumbia a fiscallsação e inspecção das escolas de primeiras letras
deste municipio, que lhe ficuram sub rdinadas. As r goras estabele
cidas pura essa inspecção, apezar do preambulo do decreto acima
transcripto, n110 fallando nu instituição de um livro de matricula
e de üssentamentos sobre comportumento e applicação dos ulumnos,
obrigntorio para os mestres, limitavam-se ao platonismo das visitas
periodicas e á remessa de b letins trimensaes.

A lei de 18 le setembro de 1845 autorisou o Governo a creur
os logares de adjuntos dos mestres de primeiras leLtras. Por deCl'eto
n. 440 de 10 de dezembro do m smo anno regulou-se o pt'Ocesso dos
c ncur.sos para as cadeiras publicas de primeiras letras, entre cujas
provas era exigido o exame peatíco do ensino mutuo, do qual o can
didato explicaria um s6 processo, fazendo-o executar pelos meninos.

Em 1847 parece que D administração quiz suhie do seu letharg,
porque nesse anilo, o ministro Manoei Alves Beanco nomeou uma
commissão composta de pessoas competentes, que foi encarregada da
ingrata tarefa de visitar as escolas, tanto publicas como particulares
e examinar a sua exacLa situação.

« Era a peimeira vez que o Estado se immiscuia diz Pires de AI·
meida, no ensino particular, a não s r pat'a conceder autori:mções.
Essa ultima parte da resoluçilo ministerial deu cabimento a vivlssimas
polemicas pelos jornaes, que nisso enxergavam uma grave truns
gressão da lei. Sustentavam que o Governo nada tin ha que ver c fi
a instrucção particular, quando de facto a moralidade publica exigia
de 11a muito tempo essa intervenção, porquanto tinha-se chegado fiO
ponto de qualquer um abrir os cursos que lhes aprazia, sem informar
nenhuma autoridade quer polidol, quer administrativa on municipal,
e, professores havia que infligiam aos seus discipulos punições dema
Siadamente rigorosas.») !2

Seja, porém, que esta commis ão seguisse o rumo de quasi todas
as que para ignal fim teem sido organisodas entre n6s, seja que os
Bnnos p 3teriores fossem cheios de perturbações politicas, o que é cerLo
é que os bons desejos ele Alves Beanco ficaram na pasta mini LeI'ial
como um saque sobre a energia de futuros ministros da instrucçãO.

Deste modo s6mente em 18 1 as queixos das administrações se
poderam traduzir em iniciativa legislativa. Com elfeHo nesse anno
foi promulgada a lei 11. 630 ele 17 de setembro que autorisou o G 
verno a reformar o ensino primario e secundario do entilo municip~o
ria Côrte. Et'a sobre as indicações desta lei que o ministro LUlZ
Pedreira do Coutto Ferraz, tre 811nos depois, teria de elaborar ~o
regulamento que por tão dilatado per'iodo, digamos aLé a proclamaç~o

da Hepublica, regeu, sem grandes alterações, a sorte do. lnstrucçao
pt'imat'ia nesta cDpital e seu municipio.

12 Pires de Almeida, Obl'. oiL pag. 232.



III

1821-1854

Ensino secunclsrio.- Seminario de S. Joequim.- Collegio de Pedro H.- Ests.tutos
Coe 31 de janeiro de 1838.- ldéas do Visconde de Cachoeira.- Decreto de 1 de
fevereiro de 1841.

Não foi a instrucção secundaria, durante o periodo a. que nos
ncabamo de referir, tão desafortunada como a elemenlar.

E. a grande difi'erença de attençilo prestada pel governo á cha
madas aulas menores, elas quaes dizia o ministro elo imperio em 18:::6
José Ignacio Borges que «tambem estavam entregues li eliscriçiio dos
professores, sem nenhuma inspecçilo vigilanle quanto ao desempenho
dos seus deveres e aproveitamento do::. seus discipulos » !3, julgamol-a
explicavel e devida á existencia de um antigo instituto, que enc 11
tramos em 1837 transformado no collegio de Pedro II, e que depois
serviu de peão a todas as reformas concernentes ao ensino secundDl'io.
. Esse instituto era o producLo ela lenta evolução de umn casa des

tinada a educação de orphãos fundada pelo bi po D. fI' i Antonio de
Guaclelupe. Da provisão então expedida. por eS'e sacerdote vê-se que
«no collegio para meninos orphãos instituido nas coslas da igreja de
S. Pec1l'O, se ensinaria a doutrina. chl'istã e. o santo amor de Deus, e
aos que o não soubessem, ler, escrever e contar, e depoi5 disso se
os mAndaria ensinar a lingua latina, a resal' o officio divino e ce
remonias da igreja como tambem musica, a tocaI' instrumentos
pertencentes a ella, segundo a capacidade de cada um. » H

Na. referida provi ão declaraya-se ainda que «( seriam recebidos os
meninos de pouca idade e christüos velhos e que fossem bl'ancos de
geração e de nenhuma sorte mulatos, porque como se haviam de
cl'iar parR o estado ecclesia ti.::o, tendo pura isto pre. timo e vocaçüo,
deviam sel' de idade em que pudessem ser instruidos nos rudi
lI:,entos da vida ecclesiastica, e juntamente de sangue I Bl'a que delIa
nao fossem excluidos»).

Este estabelecimento, em dezernbr de 1766 transferido para. o
ediflcio actual junto á igreja ele . Joaquim, passando f.l ser conhecido
pela designação de seminal'io ele S. Joaquim, foi extincto p r decreto
de 5 de janeiro de 1818; o principe D. Pedro, porém, passados tres
onn08, desfez este acto de seu pae, promulgando o decl'eto de 19 de
111aio de 1821 que restabelecia lJa primitiva fórmu aquelle seminari ,
sem corntudo dar-lhe melhor organisação, nem collocar os programmas

1 a Relatario do Ministro do Imperio de 1836, pag. 8.
I~ Provisão de 8 dejunho de 1739, apucl Moreira de Azevedo, O Rio de Janeiro, li, 61.



ha. aitura das éxlgencias dCl seculo, de modo qbe ~. Sã cnsa de edu"
cação ainda em 1831 não ia além de uma cadeira de latim, outra de
francez e outra de logica.

Nesse anno o imperial seminario, como era denominado desde
1824, t5 passou por uma reforma, sendo então creadas uma cadeil'a
de primeiras letras, uma de mathematicas, uma de desenho, e as
officinas de lithographo, torneiro, abridor e entalhador} ao que se
addicionou o jogo das armas e manejo e exercicio de guarda nacional.

O historiador citado attribue essa ultima exigencia ás pertur
bações e commoções politicas, que preoccupando o Governo, sllgge
riram-lhe a idéa de fazer de cada cidadão um soldado. Nestas condições
o seminario deixou de ser um collegio de padres para transfol'mar-se
num lyceu de artes e officios.

Veio por fim o decreto de 2 de dezembro de 1837 que converteu-o
em collegio de instrucção secundaria com a denominaçao de collegio
de Pedro n.

Essa medida importante deve-se á boa vontade da regencia e ás
luzes do estadista Bernardo Pel'eiru de Vasconceilos estimuladas pelos
reclamos do ministro José Ignacio de Barros, então jú fóra da pasta,
e em cujo relatorio do anno anterior encontl'am-se estas palavras
r ferentes á relaxação das aulas menores: « D reforma de seme
lhantes defeitos não póde ser outra que não seja a creação de um
lyceu, aonde reunidas as escolas e fixados os compendios, Dssim como
a disciplina economica e tudo debaixo das vistas de um director,
poderá então tirar-se o proveito desejado de preparar u mocidade para
frequentar as escolas maiores. ») 16

O decreto determinava que no estabelecimento novamanle orga·
nisado fossem ensinada as linguas Jatina, grega, franceza e ingleza,
rhetorica e os principios elementares de geographia, historia, philo
sophia, zoologia, mineralogia, botanica, cillmica, physica, arilhmetica,
aJgebra, geometria e astronomia. Os professore::; publicos desta capital,
de latim, grego, francez, ingJez, philosophia, moral e rhetorica poderiam
ser chamados para terem exercicio nesse collegio. Além disto seriam
admittidos alumnos internos e externos. !7

Os estatutos, que deviam baixar c m esse decreto, foram expedidos
em 31 de janeiro de 1838 com o decret n. 8. Nelle estflb lecerom-se
as attribuições do reitor e do vice-reitor e do capellão, que ficava en
carregado do ensino de religião. Os peofessores deviam ser nomeados
pelo Governo, dando-se pref rencia aos eml)regados do coUegio que
se achassem habilitados. Havia uma classe de pr'ores ores substitutos,
aos quaes cabia não só preencherem os encargos dos pl'ofessores nos
casos de falta ou impedimento, mas Lambem ensinar nas aujas que
fossem subdivididas por xcesso de alumnos. Nenhum alumno podia
ser admittido sem saber ler, escrever e contar as quatro operações,
devendo ter de idade mais de 8 annos e menos de 12. O catalogo
das obras adoptadas nas aulas seria organisado pelo Ministerio do
Imperio, ouvido o reitor e proCessores. As aulas podiam ser divididas
em duas secções, logo que o numer ele alumnos excede se de 60,
sendo fOL'çosa essa divisão, de. de que esse numero attingisSe a 90.
Uma vez por mez os alumnos de cada aula fariam na pl'esença d
prolessor um traball10 escripto para concurso de logares; e na aula
os s is primeiros classificados teriam assento distincto chamado Banco
de Honra.

13 Portaria de 6 de novembro de 1824.
I G Relataria do Ministerio do Imperio de 1836, pag. 8.
11 Decreto de 2 de dezembro de 1837, arts. 10, 20 e 30.



bs estudos regiam-se pelà plano das tabellas SéguinteB~

r. Aulas 8a e 7a : 24 lições por semana.- Grammatica nacionaÍ,
5 lições; desenho, 2; musica vocal, 2.

II. Aula 6a : 24 lições.- Latinidade, 10; llngua grega, 3; língua
franceza, 1; arithmetica, 1; geographia, 1; historia, 2; desenho, 4;
musica, 2.

m. Aulas 5a e 4a : 25 lições.- Latinidade, 10; llngua grega, 5;
língua franceza, 2 : llngua ingleza 2; historia, 2; historia natural, 2;
geometria, 2;

IV. Aula 3a : 25 lições.- LaUnidade, 10; língua grega, 5; lingua
ingleza, 1 ; historia, 2; sciencius physicas, 2; algebra, 5.

V. Aula 2a : 30 lições.- Philosophia, 10; rhetorica e poetica, 10;
sciencias physicas, 2 ; historia, 2; mathmatica, 6.

VI. Aula la: 30 llções.- Philosophia, 10; rhetorica e poetica, 10 ;
historia, 2' sciencias physicas, 2; astronomia, 3; mathematica, 3.

Quanto a premios, dispunham os estatutos que no fim de cada
anno lectivo, concluidos os exames, procedel'-se-hia á sua distribuição,
conferindo-se essa distincção, em cada auja, ao alumno que nos di
versos trabalhos de concurso houvesse sido mais vezes o primeiro,
e conservasse essa superioridade no exame final.

Além desse premio haveria mais dous e duas menções honro as,
na la aula para os alumnos que melhor fizessem uma dissertação
philosophica em língua nacional, na 2a para os que melhor com
puzessem um discurso latino.

No que toca á inspecção, o Ministro do Imperio deveria, ao menos
uma vez por anno, mandar dous commissarios assistir ás aulas dos
diversos professores do collegio, dando-lhe elles depois conta confi
dencial de tudo o que houvessem obsel'vado, quanto ao comportamento
e actividade dos professores e do estado do ensino nas respectivas
aulas.

Além da bibllotheca, composta de livros escolhidos pelo reilor
com approvação do ministro, haveria um gabinete de physica, um
lab ratorio de chimica. e uma collecção elementar dos tres reinos
vegeta.l, mineral e animal.

Os alumnos que houvessem feito os estudos acima relacionados
obteriam o diploma de bacharel em lettras, bastando-lhes a apresen
tução desse titulo par entrar nas :lcademias então existentes. iS

Até o momento da transformação do seminario de S. Joaquim
em Collegio de Pedro It a acção dos poderes publicos em materia
de instrucção secundaria tinha-se limitado á creação de algumas
cadeiras de latim e de francez, de philo opbia racional e moral, de
rhetorica e de geometria. i9

O decreto de 15 de novembro de 1 27 mandam appllcar aos
professores de latim o disposto nos arts. 2°, 7u , 8°, 90 , 14 e 16. Em
Virtude das autorisações coa.tidas nesse decreto, que antecipou o Acto
~ddicional, os presidentes de provincia, em cOl~selbo, emquanto n110
tIvessem exercício os Conselhos geraes, marcarwm o numero e loca
lidade du aulas, podendo extinguir as que existissem m logares pouco
populosos e remOíer os professores deUas para os que e crea em
onde mais aproveita em. O proviment das cadeiras far-se-hia por
eXame publico' os profes ores não eriam demittidos enão em vir
tude de entença.

18 Decreto n. 8 de 31 de janeiro de 1838, arts. 10,5', 46, 10* à ii7, i36, 137 e 14G.
lU « Ficam creddas na cidade da Fortalezfl, capi"tal da província da Ceará, as ca~

deh'a6 ae "phílosophia racional e moral. rhetorica, geometria e Crancez, com o ordenado
de seiscentos mil réis. " Decreto de 15 rlejunho de 1831, art. ia.
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Ó decreto de 11 de novembro de 1831 tornara êxtensiva a todas as
provincias a disposição do decreto de 25 de junho do mesmo anno,
que autorisara a creação de cadeiras de instrucção secundaria na
provincia do Ceará.

Por decreto de 7 de agosto de 1832 fôra, outrosim, convertido o
~eminario de Olinda em collegio das artes preparatorias do Curso
Juridico, e para esse fim crearam-se as cadeiras que ainda faltavam
para c mpletar as materias dos exames marcados nos Estatutos do
referido curso.

Convém aqui notar que, segundo haviam estabelecido os estatutos
annexos á lei de 11 de agosto de 1827, que creou os oursos de sciencias
juridicas e sociaes nas cidades de S. Paulo e Olinda, para a re
spectiva matricula eram exigidos seis preparatorios. Para dar uma
idéa do juizo que então se foemava do preparo indispen8avel a todo
alumno que pretendia bachürelar-se num curso superior, e ao que
hoje chamamos madureza, transcrevemos a justificação que o .1 gis
lador incluío no texto daquelles estatutos na parte ou capitulo con
cernente á matricula.

« Sendo necessario que os estudantes, que houverem de matri
cular-se nas aulas juridicas tenham a conveniente idade, c os estudos
prévios que preparmn o entendimento para prosperar nos maiores,
nenhum poderá matricular-se sem apresentar certidão de idade, pela
qual conste que tem 16 annos para cima, porque s6 desta época em
diante poderão ter os necessarios prepara torios, e o espirita medrado
e disposto pam bem conceber as materias da sciencia, a que se de
dicam. e discorrer sobre ella com mais madura reflexão.

« 'Juntarão tambem certidüo de exame e approvaçEto das linguas
latina e franceza, de r11etorioa, philosophia racional e moral, ari
t11metica e geometria.

« O conhecimento perfeito das linguas latina e franceza, sobre
dever entrar no plano ele uma boa instrucção literaria, para conheci
mento dos livros classicos de toda a literatura, é peculiarmente neces
sario para os estudantes juristas. Na primeira está escripto o digesto,
o codigo, novellas, os in8títuLos e os bons livros de direito romano,
o qual, posto que s6 11a de ser elementamlente ensinado neste curso
juridico, deve de força ser estudado, bem como as instituições de
Pascoal José de Melto Freire, e algumus outras obras jurídicas de
autores de grande nota, que andam escriptas na mesma lingua. E
na segunda se acham tambem escriptos os melhores livros ele dir'eito
natural publico, e das gentes, maritimo e commercial, que convém
consultar, maiormente entrando estas louteinas no plano de esLudos
do curso juridico, e sendo escriptos em feancez muitos elos livros, que
devem pOl' ora servir de compendios.

« O estudo da rhetorica é tumbem ind1spensuvel aos que se dedicam
á jurisprudencia, porque o advogado deve saber a eloquencia do fôro ~

e a arte de bem faHar e escrever muito necessaria é aos que houverem
de ser eleputados nas Assembléas, ou empregados na diplomacia; e,
uma vez que a rhetor1ca se ensine como con vêm, mais por modelos
do que por aridos preceitos, será mui proveitosa aos fins propostos,
não sendo tambem indifferente, antes necessaria e util aos magis
trados, que teem muitas occnsiões de fallar e escrever.

« A philosophia racional apura o entendimento e ensina as regras
de discorrer e tirar conclusões certas ele principias; o que é assaz
necessario a todo o homem literato, e I articularmente ao jurisconsulto,
não s6 porque tem necessidade ele saber discoerer com precisão em
todas as materias, mas forque, sendo certo que nem todps os casos
podem especialmente prevenir-se e acautelar-se nas leis, de força ha
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de estender-se para casos identicos a identica razão de direito. Parte
della é além disto a arle critica, que ensina a avaliar os quilates das
provas e conhecer onde se encontra a evidencia moral ou a certeza
de duvida do testemunho por dommentos e affirmaçues verbaes; e a
moral, ou ethica, é como a base. ou antes o primeiro degrúo para o
estudo do direito natural, que é a primeira e a mais fundamental
sciencia que deve occupar o animo do jurisconsulto, como o pri
mordial assento da jurisprudencia.

« Não é menos necessario, nem menos util o ensino de ari
thmetica e geometria; esta pelo muito que concorre para se discorrer
com methodo, clareza, precisüo e exactidão, e aquella porque convém
que a saiba todo homem, Mim de conhecer o melhor methodo de
contar, e tirar desse conheciment os multiplicados subsidios, que
e11e póde prestar nos usos da viela; além disto aproveitam muito
particularmente a mugisLrado, advogado, deputado, ou diplomata,
que no exercieio dos seus respectivos empreg s acharão repetidas
occasiões ele applicar com proveito os pI'incipios que tiveram destes
dous importantissimos ramos de sciencias maLhematicas.»)

Os exame, c nforme as instrucções constantes do capitulo 20 dos
estatutos aUudidos, eram oraes e se limitavam a uma perquisição arbi
traria dos principios geraes de grammatica e de versão dos melhores
autores, í'rancezes e latinos, e ana]yse de rhetorica. Os examinadores
de philosophia racionul e moral «deviam perguntar pelas regras da
logica em geral e em particular pelas mais importantes sobre a
exactidão do raciocinio e arte critica, procurando indugar si o ex
aminando as sabia sórnente de cór ou estava em estudo de fazer o
uso 'onveniente della, e na metaphysica perguntariam pelas questõ s
mais importantes, como a liberdade, a immortalidade d'alma, u exis
teneia de Deus e semelhantes.») Quanto ás mathematicas: examina
riam em qualquer das operações da arithmeLica, «exceptuando as
theorias um pouco mais subidas das progressões e logarithmos, e
pura se certificarem si não desenvolviam só materialmente e sem con
vicção os diversos calculos numericos, perguntar-lhes-hião nos lagares
proprios pelos principios geraes da numeração »), em geomeLria
cingir-se-hião á plana e fazendo o examinando « tirar por sorte lima
proposição, depois de se 11le ter concedido algum temp para a ver,
exigiriam a demonstração e resposta. a todas as questões que lhe
fossem propostas.»)

Este documento dá cópia exacta do atraso das idéas do Visconde
de Cachoeira, que foi quem o redigiu, maxime em materia de in
strucção secundaria.

Parece incrivel que em 1825 20 no Brazil ainda houvesse espirit
tão refractario aos progressos da pedagogia que retrogradasse ao
typo anterior á reforma de Pombal.

Entl'etFll1to a eyolução das idéas já houv ra tornado possiveis os
projectos apresentados· em '1792 por Condot'cet á Assembléa Legis
lativa Franceza, isto para nuo fa11ar na bl'ilhanLe exposição que
em 1785 fizera Diderot, a pedido da imperatriz Calhal'ina, tratando da
organisação de uma Universidade na Russia. 2i

26 o projecto de esCatutos do Visconde de Cachoeira são datados de 2 de março de
1825. .

. il Did~rot jú nessa apoca incl~a nos seus pl~nos de est~dos a educação. pro~ssional e
a lnst.rucçao gratuita e obrigatorul.. QuaDto as línguas antigas e estudos JUutelS lemos o
RCguinte DO seu trabalho de peda~ogia: "C'esL dans les memes écoles qu'on eLudia encor,
aujoura'hui, sous le nom de belles lettres, de li: laDgues mortes qui ne SOllt uLites qu'à UD

petiL nombre de citoyens ; c'est lã qu'on ]es étudie p.elldant six à sepL lIDS saDsles apprendye;
que sous le nom de rhétorique, on enseigne l'al't de parlei' avant ]'al't de penser, ot celUI de

Instrucção Publica.



-18 -

A creação, portanto, de Bernardo Pereira de Vasconcellos repre
senta um consideravel adiantamento nos dominios da instrucção
secundaria. O decreto que transformara o seminario de S. Joaquim
em collegio de humanidades, com os estudos de historia natural e
sciencias physicas, dera uma certa unidade á educação da juventude,
e pela primeira vez mostrava. ao Bt'azil o que é um progeamma de
ensino gradual e integral.

Nessa refoema, apezae d s seus defeitos, apezar da preoccupação
da latinidade e da eloquencia, despontai a incontestavelmente a idéa
de um systema, não tendo o legislador esquecido nem a seriação das
materias, nem a divisão do tempo nas aulas r spectivas.

Os pl'ügressos do novo estabelecimento ntío se fizeram, pois, es
peral'. Em 1840 foi creada uma cadeira de allemão, a primeira que
i'unccionou no pa iz.

O decreto de :1 de fevereiro de 1841 alterou algumas das dispo
sições do Regulamento n. 8 de 3'1 de .ianeiro de 1838. Essa modificação
foi determinada por ter paeecido ao Governo não só que o tempo de
seis anoos então empregados no cmso do collegio de Pedro 11 não
« era sufficiente para os alumnos poderem adquirir as necessurias
noções das artes e sciencias que se ensinavam no re[el'ido collegio»,
mas tambem porque nos primeiros anoos « se dedicavam os mesmos
alummos a alguns estudos, para os quaes ainda se não acIJavam
aptos». O reformador entendia que se bem que os meninos tivessem
« sufficientemente desenvolvida a memoria, não tinham, comtudo
desenvolvido 110 mesmo gráo o raciocinio, do qual aquelles estudos
principalll'~ente d pendiam »). Nesse presupp sto, portanto, passando
o curso completo o. ser de sete anno, o primeieo anno foi alliviad
do ensino de arithmetica e geographia, que só apparecia no segundo' a
latinidade, que occupava os tres primeiros annos, passou a estudae-se
em cincl); a llistoria münral foi trasportada do terceil'ü para o quinto
anno.; as sciencias physicas do qUDet e quinto pal'a o quinto e sexto;
a phllosophia. do quinto e sexto para o sexto e setimo.

Por decreto n. 598 ele 25 de marco de 1849 foram aIt rados estes
estatutos na parte relativa ao julgamento cios exames, dividida em
duas a cadeira de 11istoria e geographia, subdividida em duas fi 2a de
latim, Este decrelo foi ainda alterado pelo de 11. 679 de 8 de julho
de 1850. Taes Dltel'ações, porém, não int ressavam a estructmu dos
methodos de ensino, nem dos pl'ügl'ammas referindo-se apenas o
processo do julgamento dos exames nnae8 e dos concur os mensaes
para bancos de honra.

Aqui devemos tornar saliente que a disposição do art. 235 do de
creto n. 8 de 31 de janeiro de 1838, que dependia de approvaç5o do
Poder Legislativo só fora convertida em lei em 1843 pelo decreto legis
lativo n. 296 de 30 de setembro, que declarou que o bachareis em
lettras pelo Collcgio de Pedro II seriam .is ntos de fuzer exames das
materias preparatorias para serem admittidos á matricula em qualquer
das Academias do Brazil. Em virtude do art. 20 do mesmo de reto
passaram a considerar-se validos em todos os exames de taes prepa
ratorios prestados em qualquer urna dessas academias.

bieu dire avaut que d'avoir des idées ; que sous 1e nODl de logique, ou se remplit la lísts
des subtilités d'Al'istole et de sa tres-sublime etrils"uti1e théol'ie du syUogieme, et qu'ou
délaye en cen-t pages obscures ce ([u'on pourrai exposer clairement en quatre; que, sous Is
nom de metaphysiqne, on agite SUl' la durée, J 'e pace, I'êt.re, la posRibilité. l'essence e auLl'es
lhes ~ Crivo/es .. " et par un moI; d'histoire naturell,'. par un mo tele bonne chlDlie, três pau
de clwses de physique, tres peu lI'pxpel"iences, ruOIll. enCOi'e d'auatomie, rien Lle geographie.»
- Didel'ot, (Euv/'es completes, lU.



IV

1851-1857

Plano de Justiniano José da Rocha.- Reformas de Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
- Regulamento de 17 de fevereiro de 1854.-Decreto n.1556, de 17 de fe·
vereiro de 1855 (Collegio de Pedro II ).- Decreto n. 2006, de 24 de outubro de
1857 (Internato e externato).

Dissemos anteriormente que o reformador de 1854 fôra o primeiro
ministro da instrucção publica que tivera o Brazll. O attestado desse
facto encontra-se na extenção dos planos que então foram po tos em
pratica, abrangendo a esphera inteira do ensino, tanto primario como
secundario e superior.

Em 1851 o poder legislativo, pelo decreto n. 630, de 17 de setembro,
autorisara o govemo a reformar o ens1n primario e secundario deste
municipio. Entre as autorisações insertas nesse aclo legislativo havia a
da creação de um inspector geral da instrucção publica e de delegados
parochiaes. O legi lador, além disto, determinava que qualquer pessoa
que quizesse abrir ou dirigir escola ou collegio, ou leccionar em
estabelecimentos dessa especie, requeresse licença ao inspector geral,
não devendo fazer-se tal concessão a estrangeiros, sem que estes mos
trassem que, pelo menos, metade de seus professores eram brazileiros;
o~trosim, que as escolas publicas de instrucção primaria fossem di
VIdidas em primeira e segunda classes, estabelecendo-se tambem um
externato no qual ficassem relmidas as aulas publicas de instrucção
secundaria então existentes no municipio.

E de justiça aqui declarar-se que este movimento auspicioso do
p~der legislativo, em favor do ensino deveu-se a uma das mais lu
cldas intelligencias daquelle tempo, o Dr. Justiniano José da Rocha, o
qual, tendo sido antes encarregado pelo gov rno de visitar e examinar
os estabelecimentos de instrucÇão, apresentou em 5 de abril de 1851,
urna not'avel exposição sobre o estado das aulas publicas de instrucção
~ec~ndaria e dos collegios e escolas particulares desta capital, onde
mdicava as providencias indispensaveis para elevar o nivel respectivo
e de que o decreto citado não é senão o transumpto.

O Dr. Justiniano José da Rocha, não era só um emerito pro
fessor, mas um jOl'l1ali ta ele raça e um espirito adiantado. A im
pres ão que lhe causara o espectaculo do industrialismo e anarchia
escolares dictou-lhe pllrases acerbas. « Attenta a desregrada aI plicnção
da liherrinde ri. industri'l. ao ell ino, dizia elle, ha no Ri I de Janeiro
unIa, in 1l1,'l«1e de llegio e dt-' e COIH, de I,;lljfl existenein lIem é
].lo 'slvel dar fé, llIultip il.:tlIn·'e tae' e"labelecülIentos IJ01' qunsi todas
rUM; quem quer que pode por quaesquer meios reunir meia duzia,.
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de meninos, arvora-se em educador da mocidade e dahi tira um lucro
que, embora i11significanl , de sobejo compensa o seu trabalho ») 22,

A esses males accrescia um, que, ainda hoje constitue o factor mais
visivel e poderoso da decomposi ão pedagogica, chegando até a set'
revoltante - a intervenção desmoralisadora dos pais no sentido de
abreviar' os cursos e libertaI-os dos onus da educaçúo. As palavras com
que o illustrado publicista lamentava essa situação lastimosa são
ainda perfeitamente applicaveis áquelles que hoje se opp5em ao exame
de madureza e pedem a manutenção das bancas gemes de exames de
preparatorios. .

« Os pais dos alumnos, ponderava o autor da exposição, illudidos
por deploravel erro, não pedem aos directores de collegio que ensinem
a seus filhos, mas simplesmente que os habililem no menor prazo
possivel e com o menor incommodo delles pais e de seus filhos, para
os exames de preparatorios das nossas aulas superiores. Sob essa con·
dição os estudos acanhavam-se e perdiam-se. Os alumnos mal come
çavam a habilitar-se affluiam para o collegio de Pedro II, onde
ganhavam, a cabo de um ou dous annos, o diploma de bacharel que
os dispensava do receiado exame de preparatorios, ou aproveitando a
benignidade e empenhos que nas escolas superiores desta Capital tanto
facilitavam os exames de preparatorios, faziam-se aqui approvRr e
iam concluir em S. Paulo com o estudo de historia, de rhetorica e
philosophia, como o entendiam os examinadores daquella cidade, as
suas habilitações para o ingresso no curso juridico, unico fim que al
mejavam alcançar. Ou não havia' nos pais a convicção de que é
util o saber, ou entendiam que, por facílimo, o estudo podia concili
ar-se com toda casta de di"ertimentos e caprichos. »)

Os directores de collegios eram, pois, forçados a moldarem-se a
essas exigencias, sob pena de perderem a clientela, e assim empre
hendia-se o ensino a vapor, numa concurrencia desastrosa de char
latães, que se propunham imbutir no cerebro dos meninos em dous e
tres a1111os, além dos preparat rios, grego, allemão, histoI'ia natural,
chimica, physica e mathematic~s, tanto elementares, como superiores,
dansa, musica e desenho.

No intuito de obviar estes e outros embaraços oppostos aos pro
gressos da verdadeira educação, o Dr. Justiniano da Rocha lembI'ava
ao governo o seguinte:

« A creação de um inspector geral das aulas publicas e particulares
do Rio de Janeiro. Da vigilancia desse inspector só eximiria o collegio
Pedro II que, era um estabelecimento especial; subordinar-lhe-ia o
director das escolas publicas, modificando o regulamento de suas attri
buiç5es.

« Estabeleceria um co11egio de externos. Dar-lhe-ia um reitor e
um censor de estudos; ne11e reuniria as cadeiras publicas de pbilo,
sophia, rhetortca, grego, inglez francez e as tres de latim ora eXÍ?
tentes. Accrescentar-lhe-ia outra de latim, uma de historia e geographlB
e uma de mathematicas elementares. Distribuiria o estudo de modo
que se harmonisassem as aulas, e pudesse um alumno cursaI-as ero
seis annos, ou em oito, si quizesse repetir alguma das superiores.

« O estudo de latim comprehenderia quatro aulas, duas de gram
matica e duas de alta latinidade; nos dous annos de grammatica os
ah.1mnos frequentariam ao mesmo tempo as aulas de francez e de
inglez; nos dous de latinidade começariam grego e historia, continu
aildo-os no mino de estudo de retborica e no de philosophia; ne Las
dous anh s tambem haveria o estudo das mathematicas.

U Relatorio do Miuistel'io do íWl1el'io de i851 - Annexo.
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« Não admittiria po 10 am10 sintío meninos d!3 nove a 12 annos; no
segundo senão até 13 annos e assim por deante.

« Esse externato serviria de model aos collegios particulares e os
fortificaria nas suas relações c m os pais dos alumnos. Esté.lria
debaixo da direcçUo do seu reitor e da permanente inspecção delIe,
do seu censor de e tudos, e do inspector geral.

« Os professores seriam nomeiados sobre exame escripto, em
concurso aberto entre os professores de estabelecimentos particulares.
Seria este o meio de ter professores de merecimenLo e de experiencia,
e de dar a mesmo temp uma recompensa, prometter um futuro aos
que se dedicam ao triste lidar d magisterio.

(C Determinaria que ninguem pudesse dirigir qualquer estabeleci
me~1to de educação sem prévia lic nça do inspector. Esta licença não
serIa dada sem que apresentasse diploma de capacidade e prova de
moralidade, e declaração do systema, doutrinas, livros dee nsino, dos
nomes dos professor s, inspectores ou mestres de estudo que admitisse.

(C Exigiria que sendo estrangeiro o director, fosse pelo menos
metade do pessoal composLa de brazileiros, e sendo 1razileiro o
director, pelo menos um tereo.

(C O director que, no seu requerimenLo de liceDÇD, désse informações
inex,actas, ou que l)ost.eriormente alterDsse no essencial os seus
methodos ou systemas, ou mudasse de professores sem prévia com
muntcação ao inspector geral, incorreria em uma multa para o cofre
uni"ersitario' e sa multa seria mais elevada, si o novo professor
que admittisse nilo tivesse o.::> diplomas necessarios. Nas reincidencias
poder-lhe-ia ser cassada a licença.

(C O director do collegio que quizesse ensinar doutrina n50 com
prehendida no programma do externato, pod ria fazel-o sob condição
unica de ter o professor de que lançasse má dado prova de moralidade.

(\ No fim do anno todos os alumnos dados por promptos em quas
quer estabelecimentos ele instruccão secünclaria nas materias elo en
si(l,Q do externato (inclusive os 'de Pedro II) ap7>esentar-se-ian~ em
concurso geral. Constaria esse concurso de tantas provas escnptas,
feitas em tantos elias successivos quantas srio as materias elo ensino
ao externato. Rodeiaria estes concursos de todas as seguranças
c..ontra a injustiça e o patronato, o que é facílimo, admittindo a pra
tlca dos coUegio francezes.

(C OS cinco alumnos que melhores provas de si dessem l~esses
trabalhos teriam em premio a admissão gratuita I~as AcademIas e
uma collecção dos compendios ad·:>ptados na que qUlze_sse freqn~otar.
O alumno porém, que tivesse muis de 18 anDaS nao poderIa s~r
premiado. Si todos os premiados pertencessem ao !Desmo estabelec~
menta, daria ao seu di~ector urna condecoração. E, 19ualmente a darm
aos directores que em tres annos consecutivos apresentassem alumnos
premiados.

« Es as pro-vas de concurso substituiriam o exame de bacharelado;
todos os que por ella fossem approvados receberiam o diploma de
bacharel. » :13

As ultimas idéas, que aliás não foram tota~~ente aproveitad~,
revelam da parte do autor da exposição um espmto arguto e perfeI
tamente orientado.

Pondo de parte o espirit conservador de algumas .medid~s, por
exemplo no que se refere á censura e ú liçença. p.révIa, verifica-se
com admiração que jú naqlle~le Lempo o Dr. JusLll11~nO Rocha ler:n
brava-se de praticar no Brazll nlgumn cousa que nua estava mlllt

iS Relatorio cit.) ibid.
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longe do exame de madureza, tal qual o encontramos hoje definido
nos arts. 57 e seguintes do Regulamento annexo ao decreto n. 1652,
de 15 de janeiro de 1894.

Uma outra preoccupação que honra sobremodo a elevação de
vistas desse illustre brazileiro é a que elle mostrava pela educação
civica ou nacional, e dahi talvez o rigor com que pretendia oppÕr
embaraços á industria dos collegios.

Informando o governo ácerca da nacionalidade dos directores, o
mesmo pedagogista exclamava sobresaltado: « Em geral são elles es
trangeiros; poucos são brazileiros; alguns fl'ancezes, e quasi todos
portuguezes; são igualmente portuguezes quasi todos os professores.
Parece-me isto de summa gravidade. Um dos cardeaes objectos da
educação da mocidade deve ser infundir o culto da patria, e conheci
mento das suas glorias o amor ás suas ~radições, o respeito aos
seus monumentos artisticos e literarios, a nobre aspiração a tornal-a
mais bella e mais gloriosa. Esse sentimento de religiosa piedade
para com a nossa mãi commum não se ensina com prelecções ca
thedraticas, communica-se, porem, nas mil occasiões que opportunas
se apresentam no correr da vida e das licções collegiaes..... mas
para communical-o, é necessario tel-o. ,)

Estas memol'aveis palavras de um patriota brazileiro explicam
muitos phenomenos de ordem politica, vicios de educação, lue ~incla
repercutem no coração da propria Republica. Em todo caso, mUlto se
tem andado, e si no momento actual visitassemos os collegios par
ticulares, tanto daqui como dos Estados, não teriamos o desgosto de
vel-os, como em 1851, entregues a mãos mercenarias e estrangeiras,
servindo de campo á mera exploração industrial.

Em 1854, o Dr. Luiz Pedreir'a do Cou~to Ferraz, apezar das enor
mes difficuldades que se lhe antepunham, poude emfim dar corpo áS
aspirações da nação, relativas ao ensino publico, expedindo o Regu
lamento approvado pelo decreto n. 1331 A, de 17 de fevereiro do dit.o
anno, para a reforma da instt'ucção primaria e secundaria do mUQl
cipio desta Capital.

Esse regulamento, si não foi obra completa, continha touavia em
is, como mui bem ponderava o inspector geral da instrucção em seu
relatorio de 1872, « todos os germens preciosos sobre a educação de
que tanto se ufanam hoje as nações civilisadas,» sendo para lamen
tar-se que disposições impor~antes, umas nunca fossem postas e~ll

pratica, e outras só mui tardiamente e sob vistas diversas. Es~ao
neste caso as que se referem ao ensino obrigatorio, ao estabelecimento
das conferencias pedagogicas e ao das escolas do 20 gráo.

Obedecendo ao pensamento do legislador de 1851, o regulamento de
1854 dispunha que a inspecção dos estabelecimentos publicos e par
ticulares de instrucção primaria e secundaria fosse exercida ~elo
ministro do imperio, por um inspector geral, por um conselho dIra
rec~or e por delegados de distric~o. Além de outras attribuições,
incumbia ao inspec~or geral: convocar e presidir o onselho director;
presidir a todos os concursos e exames para professor do collegio de
Pedro II, para repetidor do mesmo collegio, para bacharel em lettra~;
inspeccionar por si, por seus delegados ou pelos membros que deSI
gnasse do conselho director, todas as escolas, collegios, casas de ed.u
cação e estabelecimentos de instrucção primaria e secundaria, assim
publicos como particulares de instrucção; autorisar a abertura de
escolas e estabelecimen~os particulares de instrucção, e expedir todas
as instrucções concernentes ao ensino. 24

910 Decreto n. 13di A de 17 de fevereiro de 1854, arts. 10 , 20 , 30 , 17, 39 e 100.
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Aos delegados competia: dar posse aos professores e adjunto das
escolas publicas do seu districto; attestar a frequencia dos ditos pro
fessores e adjuntos; inspecciona,', pelo menos uma vez mensalmente,
as escolas publicas dos seus districtos, procurando saber si nellas
cumpriam fielmente os regulamentos e as oeden superioees; impedir
que se abrisse alguma escola ou collegio, sem preceder autorisação;
visitar, ao menos uma vez em cada trimestre, todos os estabeleci
mentos particulares desta especie que houvessem autorisado, obser
vando si nelles se gllardavam os preceilos da moral e as regras
l1ygienicas, si o ensino dado não era ontrario á constituição vigente,
á moral e ás leis, e si se cumpriam os di p sições regulamentares. 25

O conselho director, cont'Ol'me p,'eceitua va o regulamento, devia
ser ouvido, em geral, sobre todos o assumptos literarios qlle inter
essassem á instrucção primaria e secunàaria, cujos progre os e
melhoramentos devia promo\"er e fiscalisar. Intervinha e I cialmenle
no xame d s m Ihores metl10d s e systemas praticos de ensino,
na designação e revisão dos 'ompendios, no systemo e materia dos
exames na creação de cadeiras. Julga\a as infracções di ciplinueesa
que estava imposta pena maio" que as de admoe tação reprehensão
ou multa, quer dos prot'essores publicos primaria. e secundarios,
quer de directores rle estabelecimentos particulare . Compunha-se de
oito m mbl'o : o inspector geral como lJre idente, o reitor do collegio
de Pedro II, dous professores publicos e um particular de instru
cção primaria ou secundaria, que se houvessem distinguido no exer
cicio do magisterio e fossem pelo governo designados no fim de cada
anno e mais dous membros nomeado tambem annualmente pelo
govemo. 26

Só podiam exercer o magisterio publico primario os bl'azileiros
que provassem maioeiclade legal, moralidade e capacidade profissi,?nal.
A capacidade profissional provav·:t-se em exame 01'81 e por escrlpto,
perante uma commis ão de examinadores nomeados pelo governo e
sob a pl'esidencia do inspector geral. 2i O exame versava não só
sobre as materias do en ino respectivo, como tambem sobre o sys
tema pratico e methodo do mesmo ensino; nos exames das profes
soras eram estas além disto, ouvidas sobre os diversos trabalhos de
agulha. 28 O provimento em qualquer cadeil'a era considerado vitalicio,
depois de cinco annos de effectivo serviço.

Nestas condições o p"ofessor não podia perder o seu logar sinão
pOI' sentença em processo disciplinar, que o sujeit/?-sse á pena de
demissão, ou por incapacidade I hysica ou moral judiCIalmente decla
rada. 29

Havia uma classe de pl'Ofessores adjuntos, formada dos alumnos
das escolas publicas maiores de 12 annos de id.ade, dados p,?r
promptos com distincção nos exame annuaes e cUJo bom procedl
ment fosse reconhecido e que h uvessem ~,?strado prop 11 ã~ para o
magi terio, No Am de cada anno de exeeClCI e até ao terceiro esses
alumnos passariam pOI' exame perante o inspector geral e d us exa
minadores nomeados pelo Governo, afim de se conhecer o gráo de
seu aproveitamento' si o resultado dos exame de qualqu~r dos
annos lhes era desfavol'avel eram eliminad da ela se dos adJuntos.
O exame do o anno versava, em geral, SJbre as materias do ensi~o,
e especialmente sobre os meth do~ rc pectivos e o systema pratico

'G Decreto cit., urt. 7".
26 Decreto cit., arts.. O e ll.
'7 Decreto cit., arls. 12 e :1.7.
28 Decreto cit., arts. 1 e 19.
• D Decl'e to ci to, art. 24.
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de dirigir uma escola. Ao adjunto approvado neste ultimo exame
dava-se um titulo de capacidade profissional.

Os adjuntos, assim habilitados, desde que tivessem attingido u
maioridade, seriam nomeados professores das cadeiras que vagassem,
sem dependencia de mais exame. 30

O ensino primaria nas escolas publicas comprehendia a instrucção
moral e religiosa, a leitura escripta, as noções essenciaes da gram
matica, os principias elementares da aríthmctica, o systema de pesos
e medidas do municipio, podendo ainda accrescentar-se a estas dis
ciplinas: o desenvolvimento da arithmetica em suas applicações
praticas, a leitura explicada dos Evangelhos e noticia da Historia
Sagrada, os elementos de llbtoria e geographia, principalmente do
Brazil, os principias dos sciencias pl1yslcas e da historia natural,
applicaveis aos usos da vida, a geometria elementar, agrimensura,
desenho linear, noções de musica e exercicios de canto, gymnastica,
e um estudo mais desenvolvido do systema de pesos e medidas, nüo
só do municipio, como das provincias do BrazU e das nações com
que o paiz mantinha relações commerciaes. 3i

O regulamento dividia as escolas em duas classes: 11 primeira
classe pertenceriam as de instrucção elementar, com a denominação
de escolas do p7'üneiro [freio _: a segunda ãs de instrucção primaria
superior, com a denominação de escolas do segundo {j7'áo. 32

O ensino nas do primeiro grão devia restringir-se ás materias
elementares já indicadas; nas do segundo grão, porém comprehen
deria elemais as materias praticas e as ele maior desenvolvimento,
que por elelibel'ação elo Governo, sobre proposta do inspector geral
e ouvido o conselho director, se mandassem adoptar.

Nas escolas para o sexo feminino, além dacrueJlos disciplinas, se
ensinariam bordados e os trabalhos ele agulha mais necessarios.

Em cada parochia devia haver, pelo menos, uma escola do
primeiro grão. 33

Os pais, tutores, curadores ou protectores, que tivessem em sua
companhia meninos maiores de 7 annos sem impedimento physico
ou moral, e lhes não dessem o ensino, pelo menos, do primeiro grão,
incorreriam na multa de 20 a 100.. Essa multa eleveria ser dobrada
na reincidencia, verificada de seis 'em seis mezes. 34 •

Os meios disciplinares permittidos pelo regulamento eram: repre
hensão, tarefa de trabalho fóra das horas regulares, outros castigos
que excita sem o vexame, communicaçuo aos pais para castigos
maiores expulsão da escola. 3:3

O methodo de ensino recommenelado ra o simultaneo; o il)spector
geral, todavia, ouvindo o conselho director, poderia determinar,
quando julgasse conveniente, a adopção de. outro em qualquer pa
rochia, conforme os seus recursos e necessidades. 3G

Uma das mais importantes idéas contidas na reforma foi a creaçã
elas conferencias pedagogicas, que só em 187" teve execução. Na
conformidade elas disposições regulamentares os professores publicas
d veriam reunir-se duas vezes annualmente, nas férias da Paschoa e nas
do mez ele dezembro, sob a presidencia do inspector geral, afim de
conferenciarem entre si sobre todos os pontos que interessam o regimen

30 necreto cit., arts. 34, 35, 39, e 41
31 Decreto cit., art. 47.
3. Decreto cit., art. 4 .
33 Decreto cit., arts. 49, 50 e 51.
3, Decret cit., art. M.
~: Decreto c!t., al't. 72.

Decreto Clt., art. 73.
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interno das escolas, method,o do ensino, systema de recompensas e
punições para os alumnos, expondo as observacões que houvessem
colhido de sua pratica e da leitura das obras consulladas. 37

Quanto á educação secundaria, a reforma parece ter sido menos
extensa.

O regulamento não cuidou logo da creação do externato, e de
terminou que, emquanto este não fosse stobelecido, continuarin a
instrucção publica secundaria a ser ministrada no Collegio de Pedro li
e Das aulas publicas existentes.

O curso do colIegio mencionado continuou a ser de 7 annos, com
as segllintes cadeiras: duns de latim, llma de grego, uma de inglez, uma
de francez, uma de alJemão, umade philo~ophia, racionnl e mOl'aJ, lima
rhetorica e de poetica comprebenelendo lambem o cnsino ela lingua e
litteralura nacional, duas ele historia e geographia, devendo o professor
de llma ensinar a parte antiga. e média e o da outra a parte moderna
com especialidnde a historia e geographia nacional uma de mathe
maticaselementares, comprehendendo arithmetica, algelJl'a até eqnuções
do 20 grão, geometria. e trigonometria rectilinea, c duas de sciencias
naturaes, sendo uma de historia natural com as primeiras noções dc
zoologia, botanica, mineralogia e geologia, e outra de elementos de
ph~Tsica e chimica, comprel1endelldo sómente os principios geraes
os mais applicaveis aos usos da vida.

Além das materlas acima indicadas, que formariam o curso para
o 1acharelado em lettras, se ensinariam no collegio uma das linguas
vivas do meio aia da Europa e as artes de desenho, musica e dnnsn..
Os alumnos fQl'iam exercicios de gymnastica, debaixo da direcção de
um mestre especial. 38

O regulamento estatuia, além disto, que poderiam ser cre'ados,
quando as circumstancias o permittissem, cadeirns de elementos de
mechanica e de geometria descriptiva, e bem assim separar-se-ia da
cadeira de historia moderna a historia e geographia nacional, formando
esta uma aula especial.

A alta inspecção deste estabelecimenLo ficava a cargo do inspeclor
geral da instrucção. 30

:No que toca ao ensino particular primario e secundario foram na
reforma contempladas algumas das idéas do Dr. Justiniano José da
Rocha.

Ninguem deveria abrir dahi por diante escola ou outro qualquer
estabelecimento de instrucção primaria e secundaria sem prévia auto
ri ação do inspector geral. Os directores de taes estabelecimentos, além
de outras condições deviam justificar idade maior de 25 Dnno~ e declarar
os programmas dos estudos e projectos de regulamentos mternos de
seus estabelecimentos, a localidade, commodos e situação da casa onde
tinha de ser fundado, os nomes e habilitações legaes dos professores.
Os pr'ofessores e dirQcLores eram obrigados a remetter aos (lelegados
relatorios trimensaes de seus trabalhos, declarando o numero de
alumnos, a disciplina e compendios adoptados e fazendo as o])ser
vaçõe que entendessem convenientes. Deviam tombem participar-lhes
qU~lquer alteraçilo que projectassem fazer no regimen e olicit.ar UL~
torlsação para isso, communicar-lbes qualquer mudança de resldcncIa.
e fral1Lluear-lhes as aula, dormitorios e mais dependencias, n caso
ele exigencia para a respectiva inspecção. {,O

37 Decreto cit., a\'t. 76.
38 Decreto cit., arte. 77,78,79 e 80.
33 Decreto ci t., art. 92.
43 Decreto cit., arte. 99,102 e 104.
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Os directores que não professassem a religião catholica eram
obrigados a ter nos collegios um sacerdote para os alumnos dessa
communhão. Outrosim, os estrangeiros deveriam ter pelo menos
metade de professores de nacionalidade brazileira. fd

Os alumnos dos estabelecimentos particulares de instrucção se
cundaria seriam admittidos todos os annos, no mez de novemlwo,
a exames publicas por escripto das materias exigidas como preparatorios
para admissão nos cursos de estudos superiores. Os que nestes exames
se distinguissem teriam os seguintes premias: 1°, isenção de direito
de matricula no Collegio de Pedro II 1ara tomar o grão de bacharel,
querendo; 2°, a mesma isenção nas academias de ensino superior;
3°, preferencia de admissão naquelle collegio como repetidor. 1.2

Estabelecendo este regimen de concurso não quiz o reformador,
divergindo nesse ponto da proposta do Dr. Justiniano José da Rocha
estendel-o ao bacharelado em letras, contentando-se com declarar,
que « para o futuro poder-se-hiam estender O· concursos a todas as
materias que formavam o curso do Collegio de Pedro II».

A reforma, cujas linhas geraes acabamos de traçar, si bem que
na parte relativa ã fiscalisação do ensino particular se resentisse do
espirito reaccionario determinado pelos abusos anteriormente denun
ciados, fiscalisação esta que depois produziu bons resultados, honra
as luzes do ministro que a reaJizou; e só ha para lamentar que essa
reforma não entrasse logo em plena execução.

No mesmo anno, dando conta no seu relataria do uso que fizera
o Governo da autorisação concedida pelo decreto n. 630 de 17 de se
tembro de 1851, o Dr. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz ufanava-se mui
justamente de ter satisfeito os intuitos do legislador firmando como
idéas essenciaes da reforma: « vulgarisar e estender o ensino publico,
organiso.r melhor o magisterio, dando vantagens no presente e segu
rança no futuro aos professores, mas exigindo delles tambem mais
aptidão e maior zelo, preparar bons professores, regular as condições
do ensiuo particular e chamar para um centro de inspecção por
parte do Governo os collegios e estabelecimentos de educação da
capital ». 43

Explicando o motivo por que não se adoptara, como em outros
paizes, o regimen elas escolas normaes como meio mais pratico de
Iormar professores, dizia o autor elo rela torio:

« Basta, pois, que for agora vos observe que, sem pessoal habi
lissimo e dedicado para manter e dirigir uma instituição de tal ordem,
e tendo diante dos olhos o exemplo das escolas normaes, estabe
lecidas em algumas provincias, que nenhum fructo deram por causa
daquella falta, pareceria por sem duvida imprudente arriscar grandes
sommas e perder inutilmente o tempo preciso para no fim de alguns
annos supprimir-se a escola que se creasse. Teve por isso o Governo
por melhor experimentar uma nova instituição e achou mais ac..:et tado
ir educando os futuros mestres nas proprias escolas publicas, aprovei
tando-se neste intuito alguns meninos intelligentes. Serão estes collocados
como adjuntos dos professores mais habeis com modicas retribuições,
até que vão gradualmente progredindo no ensino, a ponto de poderem
reger as mesmas escolas, quando vagarem, ou as que de novo se
instituirem. Para evitar que este systema, que em parte já foi ad
optado na Austria e na Hollanda, e que até certo ponto foi tambem em
França, pudesse embaraçar o progresso do ensino, tornando-o algum

~I Decreto cit., arts. 105 e 110.
~. Decreto cit., al't. H2.
~3 Relatorio do Ministerio do Imperio de 1854 p. 62.
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tanto ~tacionario, ~oi a sua adopção entre nós acompanhada dos
converuentes correctlvos, taes como a instituição das conferencias dos
professores em épocas designadas os exames repetidos todos os annos,
e outros, além de ficar subordinado ao zelo e á vigilancia de uma
constantee severa inspecção. Parallelamente aos adjuntos das escolas
primarias creou-se para a instrucção secundaria no Collegio de Pedro II
uma classe de repetidores.

« Esta elasse tem ele prestar eluas vantagens. Não só preenche uma
lacuna que ha muito se notava na organisação do ensino naquelle
collegio, auxiliando o estudo dos alumnos internos, e prestando-lhes
os serviços que a sua propria designação indica, como tambem póde
ainda vir a preparar excellentes professores affeitos ao estudo e á
disciplina e com os habitos do magisterio. »

O governo julgou prudente não crear desde logo o externato, e,
sem condemnar a idéa, deu como razão desse adiamento, por um
lado, a falta de pessoal habilitado para o magisterio e de um edificio
apropirado, por outro, o receio de augmentar de um jacto as despezas
do Estado com mna instituição que traria duplicata de aulas já
existentes no Collegio ele Pedro II.

A par do regimen de exames de preparatorios estabelecido
pelo Regulamento n. 1331 A, ele 17 de fevereiro de 1854, o
decreto n. 1386 de 28 de abril do mesmo anno regulava a admissão
dos candidatos á matricula nas Faculdades de Direito. Na conformidade
desse decreto ninguem podia ser admittido a matricular-se em qualquer
das ditas Faculdades sem que se mostrasse habilitado m latim, francez,
inglez, philosophia racional e moral, arithmetica e g ometria, rhetorica
e poetica, historia e geogrflphia. A prova destas habilitações seria dada
apre entando o pretendente diploma de bacharel em lettras do Collegio
de Pedro II ou titulo ele approvação obtido nos concursos annuaes da
Capital na conformidade do citado Regulamento n. 1331 A, ou certidão
de approvação em exames perante os professores das aulas prepara
torias das mesmas Faculdades. H

Para a matricula nos CLlrsos de m elicina os Estatutos que baixaram
com o Decr. n. 1387 de 28 de abril do refet'ido anno exigiam as
mesmas materias preparatorias, excepto rhetoricu e poetica, e os exames
po liam ser prestado em bancas organisadas nas proprias Faculdades
perante professores publicos designados pelo governo e sob a pre
sidencia do respectivo director.

No intuito de elar execução á lei, completando a reforma, o mesmo
mini tro expedio no anno seguinte diversos actos importantes.

As Instrucções de 5 de janeiro de 1855 estabeleciam o meio
pratico para a verificação da capacidade para o magisterio e regulavam
o provimento das cadeiras de instrucção primaria e secundaria. Entre
outras cousas exigiam essas Instruc ões dos directores de escolas
primarias particulares, embora não leccionassem as materias nellas
ensinadas, exame de doutrina christã, historia agrada, leitura e
escripta, 0Tammatica portugueza, arithmetica, systema de pesos e
medidas do paiz. 45

Por portarin ele 20 ele outubro do referido anno mandou-se executar
o regimento interno para as scolas publicas primarias organisado
pelo Inspector Geral de então Visconde de Itaborahy. Nesse regimento
definiam-se miudamente os deveres dos professores, aos quaes era
expressamente vedado occupar-se em objectos tranhos ao ensino
durante as horas das lições, exercer profissão commercial ou de

H Decr. n. 1386 de 28 de abril de 1854, arts. 53 e 54.
45 Instrucções approvadas por aviso n. 1 de 5 de janeiro de 1855, art. 4°.
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industria, exercer emprego administrativo sem prévia autoris&ção cJ.Q
Inspector Geral. 46 Além disto regulavam-se a economia e disciplina
das escolas, as condições de admissão e matricula dos alumnos,
exercicio nas aulas, trabalhos escolares, exames, etc.

. De accordo com as necessidades creadas pela reforma, o Collegio
de PedI' II recebeu nova regulamentação dando-se-Ihe o seguinte
plano de estudos, divididos estes em duas classes:

ESTUDOS DE ia CLASSE -10 anno. Leitura e recitação de portllguez;
exercicios orthographicos; grammatica nacional; arithmetica; gram
matica latina; t'rancez, comprehendend simplesmente leitura, gram
matica e versão l'acil.- 2 0 armo. Latim, versõo faei! e construcçJo de
periodos curtos, com o fim especiai de applicar e recordar as regras
grammaticaes; francez, versão, themas e conversa' inglez, leitura,
grammatica, versão facU; continuação de arithmetiea e oJgebra até
equações do 2~ gráo; sciencias naturaes, compreheudendo, a ia (ladeira,
zoologia e botanica, e a 2n, physicE\..- 3° anno. Latim, versüo gradual
mente mais dif.ficil, exercicios grammaticaes e themas; inglez, versão
mais dif.ficil e themas; francez, aperfeiçoamento da lingua; geometria;
sciencias naturaes, comprehendendo ala cadeira min ralogia e geologia
e a 2a chimica; expLicaçiio dos termos technicos necessarios para o
estudo da geographia; geographia e historia moderna.- 4° anno.
Latim, versão e themas; inglez, aperfeiçoamento do estudo da língua
e conversa; trigonomet.ria rectilinea; sciencias nflturaes, compre·
hendendo a ia cadeira - repetição de mineralogia e geologia, e a 2a
- vepetiçilo de physica e chimica' continuaçiio da geographia e da
historia moderna; chorographia brazileira e historia nacional.

ESTUDOS DE 2a CLASSE - 5° anno. Latim, versão para a lingua
nacional de classicos mais dif.ficeis e themas; allemiio, leitura,
grammatica, versilo facU; grego, leitura, grammaticn, versão facil;
philosophia racional e moral; geographia e historia antiga.
6° anno. Latim, continuação elas materias do anno anterior; phi
losophia l systemas comparados; allemão, versiio mais difficil, themas
faceis; greg , versão mais elifficil, themas t'aceis; rhetorica, regras
de eloquencia e de composição; geographia e historia da idade
média.- 70 anno. Allemã, aperfeiçoamento; grego, aperfeiçoa
mento; eloquencia pratica, composição de discursos e de narrações
em POl'tuguez, e quadro da litteraLura nacional; historio. da phiLo
sophia; latim, composição de discurs s e narrações; italiano. 47

O ensino da dança e os exercicios gymnasticos tinham Jogar
durante as horas de recreação; o da musica e do desenho eram
dados nas quintas-feiras. 48

Os exames eram feitos sobre p ntos tirados á sorte pelos exami
nandos, d entre os de um programma organisado pelo conselho
director de instrucção primaria e secundaria, o qual devia om
prehender, para os exames do 40 anno, as materias que constituiam
o curso dos estudos da 1n classe, para os do 70 , todas as materias
que formavam o curso de studos da 2a classe, e para os outros
annos, sómente as materias ensinadas em cada um delles. 40

No regulamento complementar dos estudos das Faculdades ele
Direito que baixou com o decreto n. 1568 de 24 de fevereiro de 1855
estabeleceu-se processo para os exames de preparatorios perante os
professores das aqIas respectivas. 50

1.6 Regimento interno para as escolas publicas de instrucção primal'ia, art. 30 ;

47 Regulamen to annexo ao decreto n, 1556 de 17 de fevereiro de 1855, art. 40 •

48 Regulamento cit., al't. 70,I.' Regulamento cit., art. 22.
50 Regulamento annexo ao decreto n, 1568 de 24 de fevereiro de t855, arta. 10 a 32.
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Por aviso de 24 de janeiro de 1856 foram approvados proviso
riamente os primeiros programmas de ensino do Collegio de Pedro II
orgnnisados de accordo com a reforma de 1854 pelo conselho
directo!'. Estes programmas constituiam um progresso paro. a
instrucçuo secundaria, não só porque estabeleciam a orientac:ão do
estudos de um modo analytico, mas tambem porque traziam as indi·
cações dos livros didacticos.

As aulas preparaLorias das Faculdades de Direito tiveram seu
regulamento por portaria de 4 de maio de 1856.

Foram estas as medidas complementares adoptadas pelo
Dr. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz para dar vida á reforma a que
se abalançara em 1854.

Os resultados immediatamente colhidos da nova lei podem ser
avaltados pelas palavras significativas, que encontramos no relatori
do inspector geral da Instrucção de 1856, logar então exercido por
Eusebio de Queiroz Coutinho Mattoso da Camara .

(C O regulamento de 17 de fevereiro, dizia e11e, comprehendeu que
sem melhorar a posição dos professores, elevaI-os na opinião do paiz
e a seus proprios olhos, e sem garantir-lhes os meios de subsistencla,
condemnada estava de antemão qualquer reforma que se emprehen
desse fazer, e improficuo seria qualquer systema de ensino; e por
isso numa serie de disposições mostr-a bem combinados esforços da
parte do Governo para remover o mais poderoso de todos os obsta
culos que se oppõem aos progressos do ensino: a precaria sorte dos
professores publicos.

« Reconhecido deve ser o paiz pelos bons desejos do Governo no
corrigir a obra do passado, augmentando a remuneração d s que toem
a ingloria e penosa tarefa de educar e instruir a mocidade; mas
exige a -verdade e a justiça que se confesse que o muito que já se
tem feito neste sentido está ainda longe do que deve ser, d sde que
se comprehende a importancia civilisadora da instrucção primaria e
a influencia que exerce nos destinos de um pov . A pl'ova do que
acabamos de dizer está nos differentes concursos a que se tem proce
dido para o preenchimento das cadeiras vagas. Poucos candidatos se
teem inscripto e em mais de um c ncurso nem um denes mostrou
as necessarias habilitações, obrigando assim a ir m de novo a con
curso as mesmas cadeiras não pr vidas.

(C Esses factos, emquanto Q mim bastante significativos, clara
mente estuo mostrando que as vantagens que concede o E Lad aos
professores publicas não são ainda sufficientes para convidarem o
mel' cimento e attrahir m para as fileiras do magisterío publico um
pessoal capaz e habilitado.») 5i

Quanto aos professores adjuntos assim, se exprimia o mesmo
inspector:

(C Um systema qualquer de illSLl'UCçUO primaria ficaria incompleto
sem uma insLituição que tenha por fim preparar e formar professores
habilitados para as escolas publicas. Sem. duvida, quando o EsLa~o
faz sacrificios para o melhoramenLo do ensmo, quando offerece suffi
cientes vantagens e garantias de subsistencia. consideração.e futuro
aos que se quizerem dedicar li honrosa carreira do magi L~rlO, póde
ter homens instruidos e habilitados que acceitem o convlte e res
pondam ao chamado da sociedade que lhes deseja confiar os destinai;
da mocidade' mas não basta isto para e ter bons professore ; é
necessà1'io te; dado uma direcção esp cial. ao e tu~os,. po suir-. e
certa especie ele conhecimentos que c n tltuem a SClenCla da 13 da-

G1 Relataria do Ministel'io do-Impel'io de 1856, \.unexos,
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gogia, para utilmente dirigir a cultura de intelligencias jovens e
tenras, e transmittir com acerto e prudencia as primeir.as. noções
que devem ornar o eS1)irito dos discipulos: em uma palavra, é neces
sario que tenha o Estado sempre uma reserva de futuros professores,
e que os vá fornecendo á proporção que o forem exigindo as circum
stancias e as necessidades do ensino.

« Para se alcançar este fim essencial para o aperfeiçoamento da
instrucção primaria duas instituicçõe teem sido ensaiadas, e acham-se
actualmente estabelecidas em diversos paizes, onde teem produzido
bons resultados: quero faUar das escolas normaes, e dos professores
adjuntos ou alumnos-mestres.

« Da primeira dessas instituições pouco proveito se tem colhido
no Brazil (refere-se o autor do relataria á legislação provincial), e
parecendo-me que se deve isto antes attribuir a ensaios mal diri
gidos e á pratica pouco exacta da instituição, do que a defeito inbe
rente á sua natureza, inclino-me a crer que ainda não ê decisiva a
experiencia, e que, não se podendo por ora condemnal' como impro
ficuas as escolas normaes, seria conveniente tentar novos ensaios,
estudando previamente com circumspecção e madureza os obstaculos
que impediram produzirem eUas os excelJentes effeitos que vemos em
outros paizes. Da segunda instituição, a dos professores adjuntos ou
alumnos-mestres, estabelecida no regulamento de 17 de fevereiro de
1854, muito espero, logo que esteja realizada com todns as condições
que teve em vista o regulamento.» 52

A estas considerações seguiam-se outras sobre as escolas de
20 gráo, ponderando o Inspector que taes escolas ainda não tinham
sido postas em execução, «não porque não julgasse necessnrio dar ensino
elementar mais desenvolvido aos alumnos que frequentavam as aulas
publicas, mas unicamente porque pal'ecera prudente ao conselho di
rector regularisar e reformar o regimen das escolas então existentes
antes de estabelecer a instrucção primaria superior».

Quanto ao ensino obrigatorio, accrescentavu o mesmo funccionario
que « sem desconhecer o alcance e a alta moralidade do regulamento
que estabelecia a instrucção obrigatoria, e associando-se ao pensa
mento generoso e tão geralmente reclamado, que não quer deixar á
inercia, ao capricho ou má vontade das famílias o cuidado da in
strucção das crianças e a cultura de seu espirita, e não se deixando
dominar por essas idêas de ('alsa e mal entendida liberdade, que re
clama a ignorancia como um direito, julgara o conselho director que
uma idêa tão nova entre nós, e que a tantos parecia estranha, não
poderia ser immediatamente realizada, e que era conselho da. pru
dencia esperar-se que a consciencia popular a acceitasse como um
beneficio, e que, em vez de repugnancia, só reconhecimento e gra
tidão respondessem ás intenções e aos desejos do Governo».

Acreditava Euzebio de Queiroz que em pouco tempo essa idéa
entraria nos nossos babitos, « sendo considerado como um direito
que se nos deva e não como um que se nos queria tirar». Neste
ponto eUe se enganou, como tambem no que entendia com outras
providencias decretadas pelo novo regulamento e que foram adiadas
pelo espirita procrastinador da. administra.ção .

Em principias de 1857 o Dr. Luiz Pedreira do Coutto Ferraz
deixou a pasta do imperio, e o espirita que dictou a reforma desfal
leceu por longo tempo, de soete que em 1865 o Dr. Joaquim Caetano
da Silva, o abali ado autor do OyapocJ.c e Amazonas, e entao Ínspectbr

IIi Relatorio cit., ibidem.
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geral da instrucção publica, julgava-se autorisado a proferir a seguinte
sentença sobre os meritos e exito da obra do ministro de 1854:

« Apparato grande. Despeza grande, resultado pequenino. Ei ahi
o que apresenta no municipio da Côrte o magisterio publico. E ao
lado delle o ensino part.icular, dando á Capital do Brazil, sem onus
algum do Thesouro, proveito muito maior. Por que será ~ Sustentam
muitos que é por falta de execução do art. 64 do decreto n. 1331 A,
de 17 de fevereiro de 1854, o qual commina pena aos pais, tutores e
curadores, que tiverem em sua companhia meninos menores de sete
annos sem impedimento pbysico ou moral, e lhes não proporcionarem
instrucção. Assim opinou no Senado, em 27 de julho de 1864) uma
autoridade gravíssima. Mas é innegavel que em todas as partes do
mundo, mm..ime no Brazil, tem a questão do ensino obrigatorio
arduas escabrosidades. 53 Pretendem outros que a perpetuidade do
professor pullico redunda em ruina do magisterio. Dizem que gal
gados os cinco annos para vitalicio, já não empenha esforço; quando
o professor particular ufana-se em incessante desvelo. Lastima sel'ia
que assim fosse alguma vez; mas no o'eral o professor publico accen
de-se em novos brios com a segurança do futuro; e de facto temo-los
eximios.

« Não ha que esquadrinhar razões, que a todos ferem os olhos. O
magisterio particular estende-se por onde quer. O magisterio publico
mal se volve em espaço estreito, - em poucas asas, e essas aca
nhadas. Visitem-se os estabelecimentos publicos de instrucção, e na
maxima parte achar-se-hão entupidos com um punhado de crianças.
Concedamos que, compelJidas pela obrigação legal, acudissem a elles
todas as que não o fazem, - onde caberiam ~ Para augmentar-Ihes o
numero, para lhe dar amplidão, é indispensavel dinheiro. E falta o
dinheiro. A consequencia é p lpavel. Já que o Governo não póde, não
ate as mãos aos que podem, ou antes, aos que poderiam.

« O magisterio particular anda entre nós e cravisado por lei; e
mesmo assim prospera mais que o magi terio publico. Tanta é a ua
força! Dê- e-lhe carta de alforria, e muito mais se desenvolverá.
Este vai sendo o voto do Brazil. No extremo eptentrional d paiz,
fez a Assembléa provincial do Amazonas uma lei) em 9 de outubro
ultimo, infelizmente não sanccionada, mandando que em toda a pro
vincia ~ sse livre o en ino, tanto primario como secundario. a As
sembléa provincial do Rio de Janeiro apresentou-se em 9 de novembro
um notavel parecer, no mesmo sentido, e anteriormento, em 21 de
maio, echoara a mesma aspiração no seio da Assembléa Geral Legis
lativa. Seria bem proprio da sua elevada categoria ostentar ° muni
cipio da Côrte o primeiro exemplo desta fecunda liberdade.») M .

Na reforma do CoUegio de Pedro II se attender~ á necess~dade
de diminuir a excessiva simultaneidade das materlas do enSIl10 e
d modificar o caracter purament littel'ario da .instituição, de m.odo
que não só aproveitasse aos moços que se d sLmavam ás. carreiras
scientificas e litterarias, mas tambem áquelles que deseJassem se
preparar para as carreiras commerciaes e industriaes.

O legislE\dor no regulamento de 17 de fevereiro d~ ~855 julgou ter
sat~sfeito ssa aspiração dividindo em dous ~ursos dlstmct.os as m~
terJas que comprehendiam o ensino do colleglO, e dando mais extensao
aos conhecimentos scientificos e de applicação pratica.

E sa idéa, porém, parece ter sido modilicada em parte pelo ministro
que expedia o decreto n. 20LG de :!4 de outubro de 1~57. O r gu-

33 Vide diecu8siio no Diario Offioial ue 28 dp julho e 6 de agob-to de 1864.
3', ReJatorio do Mmieterio do Imperio de 1865, Anne1o.
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lamento que baixou com este decreto dividiu em dous estabelecimentos
aquelle collegio com a denominação de Internato c Externato do
Imperial Collegio de Peelro II. 55 A::s materias do ensino foram distri
buidas pelos sete annos de modo differente do que fora estabe
lecido pelo regulamemLo anterior. Segundo o plano do reformador
de 1854 até o 40 anno, isto é, finda a 1a classe de estudos, o alumno
tinha completado os estudos de historia natural, physica e chimica.
Pelo novo plano o estudante aprendia botanica e zoologia no 40 anno,
physica e repetição de botanica e zoologia no 5°, chimica e repetição
de phisica no 60 e repetição de chimica, mineralogia e geologia no
70. 56 Deste moela desapparecia a divisão do curso em duas partes
sendo a ultima destinada aos altos estudos de philosophia, historia,
aperfeiçoamento das humanidades com intuitos literarios.

Todavia, para obviar os resultados dessa alteração, estabelecia o
novo regulamento, além do curso geral ele sete annos, um curso
especial de cinco annos, cujos estudos constavam das materias com
pletas ensinadas nos quatro primeiros annos e mais as de um 50 anno,
que eram as seguintes: trigonometria rectilinea, physica e chimica,
mineralogia e repetição de botanica, continuação e repetição de choro
graphia e historia do Brazil. 57

Os alumnos que completavam o curso dos sete annos recebiam o
titulo de bacharel em letras, os que faziam sómente o curso es
pecial obtinham um certificado nos respectivos estudos. Paro. obter o
gráo de bacharel, bem como o titulo de habilitação no curso especial
não eram necessarios os estudos ele desenho, musica, dansa, gy
mnastica e italiano. 58

Esta reforma, segundo encontramos explicado no relataria do
Ministerio do Imperio de 1858, teve unicamenLe por fim C( orga
nisar o plano dos estudos do Collegio de Pedro II de modo que se
restringissem algumas materias menos necessarias, cujo excessivo
desenvolvimento prejudicava o ensino de outras disciplinas mais indis
pensaveis e tornar assim passiveI uma' melhor distribuição das ma
terias pelos diversos anno do curso, com maior aproveitamento do
tempo»).

No que dizia respeito aos exames geraes de preparatorios devemos
observar que pelo Governo fora expedido o decreto n. 1601 de 10 de
maio de 1855 mandando executar ns instrucções para os exames de
que tratava o art. 112 do regulamento annexo ao decreto n. 1331 A
de 17 de fevereiro de 1854.

Estas instrucções determinavam que do dia 10 a 15 de novembro
de cada anno estivesse aberta na secretaria da instrucção primaria e
secundaria a inscripção para os alumnos das escolas publicas e dos
collegios particulares, que pretendessem fazer exame das materias
exigidas como preparatorios para admissão nos cursos superiores. Na
conformidade das mesmas instrucções ao Conselho dtr dor cabia pre
parar dentro daquelle prazo um programma de pontos, os quaes
deveriam ser extrahidos: para os exames de latim, dos autores classicos
mais difticeis, que o examinando deveria verter para portuguez; para
os de francez e inglez, dos autores de melhor noLa, comprehenden~o
igualmente trechos de prosadores nacionaes, que o examinando verterIa
para a lingua de que fizesse exame; para o exame de rhetorico.· e
philosophia, os pontos indicariam os assumpLos das espectivas dis~

~6 Regulamento annexo ao decr. n. 2006 de 2i.de outubro de 1857, art. 1".
~. Regulamento eH., art. 5 • _
57 Regulamento cit., arts. 6", 7 e 80 •

• ~ Regulamento cito arts. 9° e 10.
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ciplinas, destinadas â exposição; os de historia e de geographia
indicariam periodos historicos importantes, que os examinandos desen
volveriam com os pormenores geographicos que nelles tivessem cabi
mento; os de mathematicas elementares exigiriam a demonstração de
the remas e de problemas geometricos e operações arithmeticas e
algebricas. A commissão de exames era composta do inspector geral
como presidente, de dous examinadores e "um commissario, nomeado
pelo Governo, e de um dos membros do Conselho director designado
pelo presidente. As provas eram oraes e escriptas. O julgamento se
faria em globo e por escrutinio secreto. 59

59 Instrucções annexas ao decreto u. 1601. de 10 de maio de 1855, arts. 10, 40, 50, 70
e 9('
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1858-1875

oCollegio de Pedro II; Decreto n. 2883 de 1 de fevereiro de 1862.- Idéas de Euzebio
de Queiroz sobre escoles normaes.- Projecto de reforma. do Dr. Paulino José
Soares de Souza.- Reforma daquelle estabelecimento i Decreto n. 4468 de 1 de
fevereiro de 1870.- Planos do ministro João Alfredo.- Decreto n. 5429 de 2
de outubro de 1873 (exames de prepara.torios nas provincia;).

Os annos que se seguiram á ultima modificação do plano de estudos
do Collegio de Pedro II foram escassos em providencias tendentes a
melhorar as condições da instrucção publica primaria e secundaria.
Só em 1865 appareceu um ministro que se preoccupou com tão
importante ramo de serviço adm inistrativo : esse ministro foi o Dr. José
Liberato Barroso, distincto jurista e publicista, que já tinha mostrado a
sua competencia em materia de pedagogia publicando um livro sooce
a instrucção publica no Brazil. 60

Durante esse periodo encontram-se apenas o decreto n. 2693 de
14 de novembro de 1860 estatuindo sobre matriculas no Collegio de
Pedro II e o n. 28 3 de iode fevereiro de 1862 que reduzia as materias
de estudos desse collegio ás seguintes: portuguez, latim, grego, francez,
inglez, historia sagrada, antiga, romana, média, moderna e do Brazil)
geographia, grammatica philosophica, rhetorica, poetica, litteratura
nacional, philosophia, mathematicas, noções geraes de physica, chimica
e historia natural. O estudo do allemão e do italiano, além do desenho,
musica, gymnastica e dansa, tornavam-se facultativos. O curso especial
de cinco annos foi supprimido, e os exames do 70 anno passaram a
ser feitos, como os dos outros annos, sómente sobre as materias
estudadas no mesmo anno, na fórma por que o determinava o art. 29
do decreto 2006 de 24 de outubro de 1857, mas o exame de cada
materia, no ultimo 'anno em que fosse estudada, seria feito por prova
escripta e oral. fi!

Além destes decretos attestam a actividade daqu Ue ministro as
instrucções approvadas por aviso de 29 de setembro de 1864 regulando
o processo para a abertura e direc.ão dos estabelecimentos particulares
de instrucção pr"imaria e secundaria e tornando effectivas as penas
comminadas pelo regulamento de 1854 aos que infringissem as dis
posições da lei.

No relataria apresentado em 1862, o ministro do imperio Dr. José
Ildefonso de Souza Ramos, voltava á questão da habilitação do pessoal
destinado ao magisterio.

c( A creação de uma Escola Normal para habilitação do pe;ssoal
que se destinar ao magisterio, dizia elle, é, a meu ver, a necessIdade

00 José Liberato Barroso. Instrucção publica no Bra;;il.
Ot Decr. n. 2883 do ia de fevereiro de i 62, arts. i O, 2°, 4.0 e 5°.
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mais Ut'gente do ensino primario. Nesta Capital e nas provincias
torna-se de dia em dia mais sensivel a falta de pe soas idoneus para
o desempenho destas gn ves t'uncçõe. Um esLa] elecimeuto de ta
natureza, que aqui se creasse em escala conveniente, produziria os
melhores resultados e concorreria para D regeneração do magisterio,
do qual depende essencialmeo te o progresso da instrucçuo publica. A
instituição dos prolessores adjuntos de que Lrata o cal iLulo 20 do
regulamento de 17 de fev l'eir de 1851:, não satisfaz a esta exigencia'
accrescendo que a manil'esLa iosufficiencia dos yeocim ntos, lue
lhes foram fixado, torna muito difficil o preenchimento dos logares. ») (j~

Em 1863 o insp ctoe geral da Instrucçuo publica, que ainda era então
o Dr. Euzebio de Queiroz, modificando as suas idéas de 1c56, aponLava
como model pam a of'ganisaçuo ele uma Escola Normal o instituto
fundado por Francke em Halle, na Prussia.

O Dr. José Liberato Barroso teve pouca demora na pasta do
imperio, de modo que todos os planos e as idéas adiantadas, que
pretendia reduzir a projecto não chegaram a concretisar-se, e de sua
passagem pelo poder apenas fical'al11 o decretos 118. 3454 de 26 de
abril de 1865 e 3464 de 29 do mesmos mez e aono, dando novo
estatutos ás faculdade de direito e medicina.

O espirito innovador do ministro manifestou-se na reforma da
quelles primeiros estatutos pela divisuo das faculdades de direito em
duas secções ou cursos distindos: o de sciencias juridicas e o de
sciencias sociaes.

Infelizmente, porém, esse espirito não chegou a influir nos outros
departamento de instrucção, e na parte dos allucIidos estatutos que
se referia a habilitações para as matriculas naquelles cursos supel'iores
o administrador cingiu-se ás exigencias anteriores. Os candidatos eram
obrigados a mostrar-se approvados em latim, francez, ingl z, philo
sophia raciooal e moral, arithmetica, em geometria historia e geo
graphia, e mais rhetorica e poetica nas .l'aculdades de direito, e
algebra até equações do 20 gráo, nas de medicina. Essas habiliLações
deviam ser provadas com diploma de bacharel em lettrus pelo Collegio
de Pedro II ou título de approvação obtido nos concursos aDnuaes desta
capiLal, em conformidade do art. 112 do regulamento de 1854, ou
certidão de approvação em exames perante os professores das aulas
preparutorias das faculdades de direito de S. Paulo e do Recife, e
commissões respectivas nas faculdades de medicina.

No relatorio do Ministerio do Imperio de 1869 o Dr. Paulino José
Soares de Souza queixava-se da «falta de estabilidade e seguimento
na administração entre nós» e da inliuencia perniciosa exercida peja
politica nestes assumptos, e lembrava então o modo por que serviços
tão importantes, como foram sempre considerados os que entendem
com a instrucção, eram conduzidos na Inglaterra, oode collocavam-se
á frente delles homens ia estatura do lord Derby, J. Russel, BrougbemJ
Montagu, sir John Packington e outros.

Essas considerações tinbam perfeita applicação á subita retil'ada
do Dr. José Liberato da administração e ao quasi abandono da in
strucção publica pelo espaço de quatro annos.

O novo ministro, entrando, pois, com ardor nos estudos dos
assumptos concernentes á sua pasta, fazia a critica dos trabalhos
anteriores nestes termos:

« No regulamento de 1854 temos o meio de melhorar o nos a
systema de instrucção primaria: refiro-me ás escolas do 20 grAo;

09 Relatorio do Miniaterio do Imperio de :1.862, pl1g. 9.
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de que trata o art. 47, e que alé hoje não foram creadas. PaJ'a
começar e emquanto não tratamos da fundação de uma escola normal
na qual se possam formar professores, podiam se estabeleceL' as d~
2° grão ~ oJ'~anjQ!1r uI? melhor systema de fiscalisação das lo 1. o
Tal fiscallsaçao nao eXIste, nem é possivel como estão as cousas.
Temos um inspector geral da instrucção primaria e secundaria um
conselh directol' e nos districtos 17 delegados. Para qualquer' sy 
tema .er proficuo é indispensa,el que haja uso, e todas as peças do
mecamsmo por elle creadas travem bem e convirjam para. a f0r
maçã de um todo harmonico.

« O inspectol' geral tem a seu lado o conselho director; mas s
delegados, que devem vel' e sabel' o que interessa ao ensino, não
t~azem ao conselho suas observações, nem delle recebem o pen~amento

dIrector: cuidam principalmente do material do erviço.
(f O inspectOt' geral, por quem deve passal' tudo, é em geral um

llomem polilico, sobrecarregado de deveres da maior importuncia,
sem tempo, e na idade em que a actividade já não é detel'minada
por impulso ela natureza, mas por esforço da' vontade.

« Os membros do conselho são os dous reitores do Collegio de
Pedro II, pensionado com o cumprimento de grayes obrigações,
dous professores publicas, um particular e dOllS cidadãos nomeados
livremente pelo Governo, todos incumbidos de dizer e nem um de
fazer. Seguiu-se a regra ela udministraçuo franceza, de consultarem
UDS e obrarem outros.

« Não condemll a instituição do conselho director, nem a dos
delegados de instrucção publica; penso, p rém, que deve ser outro O
seu modo de ser. Vejo vantagem em Cl'ear qualro ou cinco in pe
ctores de districto, a quem se desse uma gratificação pecuniaria,
encarregados ele fiscalisal' as escolas e todos os estabelecimentos de
instrucção e ao quaes competil'ia assento no con elh director.
Teriamos no conselho os homens que vêm como as cousas se passam
e podem propor o que convém.») 63

Convencido da necessidade de dar nova direc [io aos n gocios da
sua pa ta o Dl'. Paulino José oares de ouza apre entou á Camnra
dos Deputados, na se 5.0 de 6 de agost de 1870, um projecto d
lei manifestando-se partidario do ensino o] rigatorio da liberdade
de en ino superior. N s. e projecto propunha-se: a ereação de mnl1.
universidade compl'ehendendo quatro faculdades: dil' ito, medi ina,
sciencias naturues e rnatl1emaLi 'as e theologia; creação d um COll
selho superior elo instrucção publica, presidido pelo mjJ~i tI'O e c m
posto d in 1 ctor gel'al da instr'ueçiío superior, dos dir clores rias
Faculdades do Rio de Janeiro, do in pe tor geral da instruc à pulJli a
primaria e secundaria e de cinc meml 1'0 nom ados pelo Govern ;
suppre sEio das escolas preparatorias anne -a ús Faculdades de
Direito de . Paulo e do Redl'e e crearão de exlernalos modolados
obre o typo do Collegio de Pedl'O II nf\C}llella dll8s idarles e .rnais

na Bahifl; transrercncia elo internato d Pedr II para uma Idade
do intel'ior da provincia do I io ele Jan il'O ou de M~n[ls; c~eo ~o
de uma e cola Donnal pl'jmaria e reorganisaçil do enSInO prJmarl
e secundario do municipio neutro. .

Tendo sido combatido no cnado pelos enndorf's Zacarws e
Pompeu e protrahindo-se a dt cus ã até tembro de 1 70, ~ te pro-
jecto não ch· gou a er votad em c nsequ neia da r tirada d
gabinele 16 de julho.

O~ Rela~rio do Minisll'O do Imperio de t ü9, pago t5,
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Apezar desse insuccesso não devemos considerar a passagem
desse ministro pela pasta do imperio completamente esteri1.

Por decreto n. 446 de 1 de fevel'eiro de 1870 foram alterado&
os regulamentos relativos ao Imperial Collegio de Pedro II.

Na conformidade das alterações decretadas, tanto no externato
como no internato, curso de estudos continuava a ser de sete annos,
cujas materio.s passaram a ser distribuidas do seguinte modo:

1° anno - Heligião e historia sagrada; portuguez, grammatica,
analyse logica e grammaticaJ, exercicios de leitura, recitação e ortho
graphia; geographia elementar e descriptiva em geral, arithmetica
elementar.

2° anno - Portuguez, grammatica, analyse logica grammattcal,
leitura (prosa e verso) de autores classicos, recitação, exercicios de
redacção; latim, grammatica, traducção para portuguez ele autores
latinos faceis; analyses de themas faceis; francez, gmmmatica, tra
ducção para portuguez de autores francezes faceis analyse e themas
faceis; continuação da arithmetica, systema metrico comparado;
continuação ela geogTaphia, especialmente a da Europa e do. America.

8° anno - Portuguez, prelecções sobre a indole da lingua, noticia
historia da sua formação e progresso, leitura (prosa e verso) de
autores classicos, recitaçã , exercícios de redacção, composições; latim,
traducção anaJyse e themas; francez, traducção, analyse e themas;
continuação da geograpia, iocluida a antiga; aperfeiçoamento da arith
metica, algebra até equações elo 1° gráo incluidas.

40 anno - Latim, traducção, analyse e themas mais difficeis;
francez, traducção, analyse e themas mais difficeis; composição e
recitação, não se fallando na aula sinão essa língua; inglez, gram
matica, leitura, traducção para portuguez de autores inglezes faceis,
analyse e themas faceis· continuação de algebra, equações do 20 gráo,
geometria plana; historia antiga; zoologia e botanica.

50 armo - Latim, traducção e analyse de autores mais difficeis,
composição de discurso e versos latinos; inglez, leitura, traducção,
analyse e themas; grego, grammatica, traducção, o.nalyse e themas
faceis; leitLlra e apreciação de classicos francezes, e composições
(uma vez por semana), não se falIando na aula sinão esta língua;
geometria no espaço e trigonometria; historia média; physica e
chimica.

6° anno - Inglez, leitura, analyse e traducção de autores mais
difficeis, composição e recitação, não se fallando na aula sinão esta
língua; grego, traducção, analyse e themas: continuação da chimica,
incluidas noções ele chimica organica; historia moderna; rhetoriCc'1 e
poetic'a, leitura e apreciação litteraria dos melhores classicos da
língua portugueza, exercicios ele estylo; philosophia, psycholClgia e
logica; aperfeiçoamento nas línguas latina e franceza por meio da
traducção e apreciação literaria de autores classicos, e Icomposições
(uma vez por semana), não se fal!ando na aula de francez sinão
esta língua. .

70 anno - Grego, traducção e analyse de autores mais difficeis,
composições; historia e chorographia do Brazil; mineralogia e geo
logia; philosophia, metaphysica e ethica, exposição dos systemas
comparados de philosophia; cosmographia; historia da literatura em
geral e especialmente da portugueza e nacional, composição de dis
cursos e narrações, declamação; aperfeiçoamento nas linguas latina,
franceza e inglezll, prelecções elementares sobre a indole, formação e
progresso de cada uma das referidas linguas, alternadas com a
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leitura, traducção e apreciacão literaria de outros classicos. No
ensino das diversas linguas li grammatica devia ser sempre com
parada com a da lingua por~ugueza. 64

As lições de desenho, musica e gymnastica passavam a ser
obrigatorias. .

Para matricula no primeiro anno o alumno devia em exame
mostrar saber bem a dou~rina christã, ler e escrever correctamente
as quatro operações fundamentaes da arithmetica o systema decimal
de pesos e medidas, e as noções elementares da grammatica portu
gueza.

Os exames eram finaes ou de sufficiencia.
Os exames finaes effectllavam-se no externato pelo methodo esta

belecido nas Instrucções de BO de outubl'o de 1869, perante uma
commissão composta do Inspector gernl da instrucção publica, de um
commissario do go\'erno, dos reitores do externato e do internato e
do professor da ma teria. Os de sufficiencia realisar-se-iam pelo methodo
que fosse adoptado no programma em cada um dos estabelecimentos,
perante uma commissã composta do reitor, vice-reitor, professor da
materia e mais dous professores designados pelo Inspector geral.

Eram finaes: no 30 anno, os exames de geographia, arithmetica
e portuguez; no 40, os de fraocez, algebra e historia antíga; no 5°,
os de latim, geometria e historia média' no 6°, os de inglez e his
toria moderna; no 7°, os de grego, historia e corographia do Brazil,
philosophia, rhetorica e poetica e liLteratura. Nestes exames compre
hendia-se toda a materia, ainda que ensinada em parte nos annos
anteriores.

A approvação nos exames finaes dava os mesmo direito que a
nos effectua.dos perante a Inspectoria Geral de Instrucção Publica. (ln

Esse decreto supprimio a aula de italiano e ensino de dansa. GG

Por decreto n. 4623 de 5 de novemb.ro de 1870 foram modificadas
algumas das disposições dos de n. 4430 e 4431 de 30 de outubro de
1869.

Esse decreto, que foi referendado pelo ministro João Alfredo
Corrêa de Oliveira, dispunha que as mesas de exames preparatorio
se compuzessem de dous examinadore nomeados pelo Inspector Geral
da instrucçã e fossem presididas por pessoas designada pelo Governo.
Nas Faculdades de Direito de S. Paulo e do Recife e na de Meclicina
da Bahia serviriam com examinadores o lente da cadeira e seu
substituto, e, na falta de qualquer delLes quem o respectivo direcLor
determinasse.

O presidente, porém. seria sempre um dos lentes da faculdade
nomeado pelo director. 'Os membros das mesas formariam a com
missão julgadora das provas nos termos dos arts. 18 e 19 do decret
n. 4430. Nos exames de sciencias haveria uma banca para cada ma
Leda, e o presülenLe da mesa exerceria fiS funcçõe que pel mesmo
decreto n. 4430 competiam ao commissario do G verno. No julga
mento <:1a prova escripta, sendo esta favoravel, dir-se-hia: Habilitado
para a prova oral I ar unanimidade ou maioria de votos.

A qualificação da approvação dava-se depois da prova oral. Con
siderava-se, approvado plenamente o examinando que, obtendo una
nimidade de votos na prova oral, merecesse igual unanil?idade em
segundo escrutínio, a que immediatamente se procederia, e com
distincção o que, alem de approvado plenamente e habilitado para a

O~ Decreto n. 44G8 de 1 de fevereiro de 1870, arts. 10 e 2. °
OG Decreto cito arts. 2°,5°,7°,8°,9° e 10.
oG Decreto cito art. 15.
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prova oral por unanimidade, ulcanÇElsse todos os votos em novo escru~

tinia; nos demais casos de julgamento favoravel a n ta era sóment
- approvado. 67

Logo depois foi expedido o decreto n. 4690 de 11 de fevereiro de
1871, creando nas Faculdades de DiJ.'eito de S. Paulo e do Recife as
cadeiras de grammuLica e linglla nacional, de conformidade ~om o
que fôra votado na lei de orçamento de 1870. 68

Incontestavelmente o ministro João Alfredo imprimiu á instrucção
publica um grande movimento, iniciativa esta que accelerou as re
formas posteriores.

Do relataria apresentado ás Camaras em 1871 destacamos o plano
que esse ministro elaborara no intuito de dar a essa ordem de serviços
uma direcção inteiramente moderna e na altura dos progre so da
pedagogia. O documento é digno de nota porque as 'ignala firmeza
de vistas e estudo das questões anteriormente ventiladas.

«As reformas, dizia eUe, versarão sobre os seguintes pontos:
« 10 Realização da idéa do ensino obrigatorio.
« Esta idéa, cuja necessidade e justiça não carecem cle demon·

stração, e que está praticamente admittida nos paizes mais adiantados
em materia de instrucção popular, acha-se já estabelecido. no art. 64
do regulamento que o.companbll o decreto ·n. 1331 A de 17 de feve
reiro de 1854. Nunca se tratou, porém, de dar execução 11 oste preceito
legal, por ser impraticavel nas circumstancias existentes. Certamente,
emquanto não se fundarem tantas escolas pubUcas gratuitas quantas
forem necessarias para que se torne passiveI e facil a sua frequencill
aos meninos de todas as localidades, o emprego de meios coercitivos
para que os pais e pessoas que tiverem menores sob sua dil'ecção
lhes deem o ensino elementar, seria uma clamorosa violencia, prin
cipalmente em relação ás classes, cujos deficientes recursos não com
portam os dispendios que exige aquelle ensino dado particularmente.

«Ao mesmo tempo, p is, que no projecto se tratar de tornar real
aqueUa obrigação, estabelecendo-se as condições de seu cumprimento
e regulando-se a applicação da penalidade imposta, se satisfará a ne
cessidade da elevação do numero das escolas do 10 grá na proporção
devida, e para generalisar o mais passiveI a instrucção, sertio creada
aulas nocturnas destinadas não só aos menores de idade superior á
fixada para a frequencia das diurnas, mas tambem aos adultos, que,
por suas occupações, só das horas da noute podem dispôr para tal
fim.

« 20 Execução da disposição do art. ioda lei n. 630 de 17 de se
tembro de 1851., e do art. 47 do já citado regulamento de 17 de feve
reiro de 1854: a creação de escolas d instrucção primaria cl 20 grelo.

( Destinadas estas escolas ao ensino de materias complementares
da instrucção primar'ia, cujo coullecirnellto é de immediata utilldmle,
tanto na pratica da vida individual como nas relações sociaes, não
póde ser por mais tempo adiada a sua fundação.

« 30 Melhoramento do professorado.
( E' geralmente reconhecido que o vicio radical do ensino pri

maria entre nós está na insufficiencia das habilitacões theoricas e
praticas da maior parte dos professores. •

« Possuindo apenas conhecimentos imperfeitos sobre as materias
que devem ensinar, não podem laes professores exercer bem e cum
pridamente suas funcções. Ninguem ignora quanto impor~a para este

G' Decreto n. 4623. de 5 de novembro de 1870. arls, 10 a70 •

G8 Lei n. 1836, de '27 de setembro de 1870 art. 20 § 22.
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fim que a instrucção do profe SOl' se não limite aos conhecimentos
que restriclam nte se referem ao nssllmplo a cujo ensin so pI' p-e;
além disto que, sem o c nllecimento da pedagogia ou do m lhodGl
do ensino, este nlio póde ser completamente proficuo, embora abund m
habilitações theoricas em quem o dá. Eis, porque, em geral, são I ou o
satisfactorios os resultados que apres ntam as nossas e. cola, apesar
ela boa vontade e dos esforços c m que muitos professores pr CUl'Um
desempenbar seus deveres.

« Cumpre, pois, proporcionar os meios indispensaveis pOI'a for
marem-so professores completamenle habilitados. No projecto . e
salisfarú esta grande necessidade com o. organi a<;ão da scola d
20 grão) e de duas escolas normaes, sendo uma deslD paru cada
sexo.

« AbranO"endo o ensino, nessas escolas do 20 grão, assumplos s i
enWlcos e literal'ios e a pedagogia, nellas Íl'üo os adjuntos das d
10 grdo, sem todavia deixnrem de praticar nesl,a o ensin , aJapO'tl.l'
a esphera de eus conhccimentos, e completar suas hahiJitaç-es,
obtendo o titulo de professor do 10 grão, depois de approvados em
todo o curso daquellas escolas supcriores; e só dentre os que esti
verem habilitados com este tilulo poderão ser nomearlos os profes
sorcs effectivos. A institlliçu.o dos adjuntos n110 tem lrazido toda as
vantagens fIue se tiveram em vista e devem esperar-se. pOl'C{ne cir
cumscriptos constantemente ae estreito circulo das noçõe adquiridas
na pratico. das colas elementD..l'e , faltam-lhes os meios pal'Et aper
feiçoarem e elevarem seus conhecimentos; e, quando profes ores, não
passam de simples continuadores daquelles de qucm fOl'am di. cipul ,
e cujos successores süo.

« Nas escolas nOl'maes conslituidns para darem aindfl maio
larga e desenvolvida instrucçilo, se habilitarão os que aspirarem o
magisterio do 2° gl'()o.

« Nestas escola. set'á conferido o titulo de pl'ofe SOl' do 2° rtl,
com o qual se habilitarão para o provimento effecLÍ\'o nas l'e~

pectivas escolas os nlumnos que, tendo jú o de pr fessol' d i o gl'ÚO,
fl'equentarem o curi3 complcto dos estudos das mesmas e colas,
n !le forem appr vados, ou que, sem pos uil'em te UllilllO tilulo,
houvcrem proyado por exame, antes da matricula, torom t dos
conhecimentos theol'icos e pl'nticos neccssDrios para obtel-o.

« CI'eio que por este modo aqui apenas indicado, S DI"ançarú o
grandc desidel'atum de ver m-se collocados no e11 ino primAria de
~llTIbos os gTáos professores (;{ pazes de preencherem cabalm nt SIItl
lmporlante mis uo.

« 40 M Iboramento de ystemu de direcção, inspec lio fiscali-
sação do on ino.

« Acham-s incumbidas c las impol'tantes fllDc,ões pelo modo
estabelecido no referido regulamento d 17 de fevereil'o de 1 51, o
um Inspector Geral, a 11m C nseUlo Dil"eclor e a Delegados de dis
tricto. Na organisação d s serviços ba porem defeitos, que, com a
experiencia tem mosteado e é de làcil intuição, tornam inc m] leta
pouco efficaz a sua execução,

« No pr .ieolo se tratará de corrigir estes defeitos:

«Definindo-se moi precisamenle as funcções doquel]as autori-
dades, e r gulnnd -se o seu exerci ia de modo qllC as 'cgure I'jg-
rosa cumprimento d todas os o)wigações estflb lecidas'

«Dando-se ao Inspector GoraL vantacrens que tOl'oom po . ivel s r
e?se cargo acceito p r pessoa, que, tenel o.s altas hal ilJtaçõcs pr •
CI as, dedique-se exclusivamente a de empenh de suas funcçõos;
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«Constituindo-se o Conselho Director de fórma que fique habi
litado para discutir e tratnr proficientemente de todos os negocias
concernentes á instrucção publica de sua competencia, e estabe
lecendo-se perfeita regularidade em seus trabalhos;

«Substituindo-se os Delegados de districto, os quaes, apezar da
boa vontade e patriotismo com que prestam-se a exercer as funcções
do seu cargo, não podem neUe empregar sinão o tempo que lhes
resta de suas occupações habituaes, pois que servem gratuitamente,
por Inspectores de districto, pecuniariamente remunerados para que
cumpram todas as funccões que lhes são incumbidas com a assi
duidade que a natureza destas requer.

« Quanto ao ensino particular, o projecto conterá melhoramentos
importantes.

« Primeiramente com a instituição das escolas elo 20 gráo, e das
escolas normaes, se proporcionarão os meios que hoje faltam para
habilitarem-se professores particulares.

« Estabelecer-se-ha ao mesmo tempo a liberdade do ensino, pon
do-se a esta uma unica restricção: a obrigação de darem provas de
sua moralidade os que a efie se dedicarem.

« E' tempo de realizar-se esta idéa. A intervenção official na
parte relativa as habilitações int.eliectuaes dos professorGls particulares
além de ser uma tutela desnecessaria, porque o interesse dos país é
a melilor e a mais efficaz garantia da Ma educação de seus filhos,
traz inconvenientes praticos e impede o desenvolvimento da in
strucção.

« Em verdade os exames de capacidad profissional, a que são
obrigados os que pretendem exercer aquelie magisterio, nem sempre
dão a melhor prova de suas habilitações reaes. Apenas se podem
apreciar, nesses exames, os conhecimentos dos candidatos em todas
as materias sobre que versam, mas como ninguem ignora, não
basta possuir esses conhecimentos para eosinar bem; ha outra
condição essencial: a de saber ensinar, qualidade que s6 se podem
adquirir pela sciencia do methodo e pela pratica. Por isso muitas
vezes estará effectivamente mais habilitado para ensinar certas ma
terias um individuo, que, tendo essa qualidade, não possa satisfazer a
todas as exigencias de taes exames, do que outro que simplesmente
para estes se acha preparado; entretanto áquelle se negará o titulo
de capacidade profissional, de que se julgará digno s6mente o ultimo.
A denegação deste titulo nas circumstancias a que aliudo traz incon
venientes obvias, sobretudo em relação ás localidades de pouca
população e riqueza, aonde, não sendo facil encontrar professores
legalmente habilitados, ficam os paes privados de darem instrucção a
seus filhos f6ra das escolas publicas, direito que sem injustiça lhes
não p6de ser tirado.

« No projecto se attenderá tambem á conveniencia de melhol'ur a
condição dos prolessores e dos adjuntos, poisque, si o magisterio
não offerecer vantagens que attraiam pessoas de verdadeiro mereci
mento e de vocação especial, nnnca se conseguirá eleval-o á altura a
que deve chegar.

« Parece-me que, realisadas estas reformas, e convenientemente
regulado o plano e methodo de ensino, rapidos e seguros serão os
progressos da instrucção popular. ») 69

Taes eram as idéas do ministro João Alfredo quanto á instrucção
primaria; no que entendia com a secundaria nesse mesmo relatorio
eUe adoptava a idéa de seu antecessor relativamente á fundação nas

69 Relatorio do Ministerio do Impel'io de 1871, pags. 17, 18 e 19.
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provincias de estabelecimentos congeneres ao collegio de Pedro II, por
conta do Governo geral, sem prejuizo do que dispunha o § 20 , do art. 10
do Acto Addicional. No seu entender essa providencia devia concorrer
para a diffusão das luzes e para a regularidade do ensino secundario
em todo o paiz, facilitando ao mesmo tempo aos candidatos bacha
relarem-se ou fazeI'em os exames exigidos para matricula nos cursos
superiores sem o onus de novos exames ou da residencia forçada no
Rio de Janeiro. « Esta vantagem, ponderava o mesmo mini tro, não
tinha sido concedida, nem seria conveniente concedeI-a aos alumnos
dos estabelecimentos provinciaes, porque, instituidos estes segundo
planos diversos, seus titulas de habilitação não podiam ser uffjciente
garantia das condições inteIlectuaes que as leis geraes requerem para
a matricula nos cursos superiores. » 70

Nesse entretanto eram por portaria de 30 de agosto de 1872 ap
provada~ instrucções especiaes para a celebração das conferencias
pedagoglCas de que tratava o art. 76 do Regulamento annexo ao de
creto n. 1331 A de 17 de fevereiro de 1854. Estas conferencias foram
inauguradas em 18 de janeiro de 1873, e não são distituidas de in
teresse as primeiras memorias que ahi leram alguns dos professores
convocados para discutirem questões de intel'esse pedagogico.

Em 1874 o mesmo ministro, manifestando ao poder legislativo
a satisfação que lhe causava o facto do interesse geral que se começava
a prestar á instrucção publica, assignalava a cooperação da ini
ciativa particular e varios donativos para serem applicados pelos
governo geral e provinciaes ao desenvolvimento da instrucção po
pular, bem assim a instituição por conta de particulares d es
colas, edificação de predios com destino ao ensino e fundação de biblio
thecas.

Voltando, todavia, ao encarecimento dos defeitos já anteriormente
apontados no que era concernente á instrucção, elIe insistia na con
veniencia da fundação de urna Universidade no Rio de Janeiro. 7l.

Quanto á instrucção primaria, secundaria e profissional formulou
um projecto que não chegou a ser convertido em lei, e no qual se
lançavam as bases da reforma, que, no eu parecer, devia ser adoptada.
. ~sse projecto, respeitando o Acto Addicional, cingia-se .l!as p~o

VIl1ClaS ao emprego de meios tendentes a promover e aUXIlIar o 1l1
cremento da instrucção primaria e secundaria.

Quanto ao municipio desta capital estabelecia:
« A liberdade do ensino particular, restringindo a intervenção do

Governo ás condições de moralidade e hygiene; . "
« A obrigação· da instrucção elementar para todos os ll1dlVlduos

de sete a 14 annos, e tambem, nos logares do municipio em que
houvesse aulas de adultos, para os de 14 a 18 que não a tivessem
recebido;

« A fundaçtío de escolas diurnas e nocturnas para adultos:
« A creação de duas escolas normaes, uma para cada sexo, nas

quaes se prepararia professores para o ensino primario, comprehen
dendo o seu programma as disciplinas que se professassem nas escolas
primarias e o estudo de pedagogia com escolas praticas;

70 Relataria cit .• pag. 15. .
7t Essa idéa de crear uma Universidade no Rio de Janeiro foi suggerlda peja

primeira vez no tempo de D. João VI. Quanto aos projectos sobre universidade que l em
appal'ecido e sido discutidos, veja-se a memoria publica:da por Joaguim orberLo. de .ouza

Uva na Revista do Instit~lto Historico vaI. 57 com o título Creaçao de uma ~mtversldade
no Inperio do Bra:::il.
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«A faculdade de crear o Governo escolas mixtas, instituir escolas
de tl'abalh para o sexo feminino, e auxiliaI' os estabelecimentos par
ticulal'es de instrucção gratuita primaria e profissional que se mos
trurem dignos deste favor;

c( A livre admissão a exames no Imperial Collegio de Pedro II,
assim como nos que semelhantemente se fundassem nas provincias,
de todos os individuas que o requeressem, e a expediçúo dos respe
ctivos diplomas úquelles que fo em approvados nas malerias d curso
do bacharelado;

c( A divisão do municipio em districtos literarios, quantos fossem
nece surios para uma assidua fiscalisação, sendo remunerado os ins
pectores de distL'icto;

c( A reorganisação do conselho direclor e da secretaria da instrucção
primaria e secundaria do municipio.

« Quanto ás provincias, e tabelecia as seguintes disposiçõe , sendo
feitas as despezas necessarias pelos cofres geraes e por caixas espe
ciaes instituidas para snstentataçúo das escolas em cada uma das
municipalidades:

c( A cL'eação nos municipios de escolas profissionaes em qne se
ensinassem as sciencias e suas applicações, que mais conviessem ás
artes e iudustrias dominantes ou que devam ser creadas e desenvol
vidas;

c( A concessão aos estabelecimentos de instrucção secundaria, man
tidos pelus provincias e que seguissem o plano de estudos do Collegio
de Pedro II, das mesmas vuntagens de que gosava este, concorrendo
o G vemo com um subsidio para os daquellas provincias cujos meios
não I astarem para toda a de peza precisa;

C( À extincção dos cursos de preparatorios annexos ús Faculdades
de Direito;

C( A fundação de lJiJ liothecas populares, ou a prestação de auxilias
para este fim.») n

A inauguraçITo das conferencias publicàs no edincio das escolas
publicas ela freguezia da Gloria I ara elucidação de a umpto relativo
ao desenvol vimeu to ele instrucçuo e in tere se moral do povo, e que
se deve ú iniciativu elo DI'. Manoel Francisco Corr ia, mereceu do
ministro a maioL' solicitude e animação. 73

O pL'ojecto apresentado pelo ministro João Alfr edo fL'acassou; o
reformador não passou, com tlld ,pelo ministerio do imperio em d ixar
em actos positivos o cunho el< sua per onalidade.7·\

Pelo decL'eto D. 5429 de 2 de outubro de 1.873, com o fim de des
envolver' o ensino secundario nas provincias, onde não havia facul
dades, e ao mesmo tempo facilitar aos estudantes os meios de fazerem
os exames de admissão nos cur 'os superiores, I ermiLtio-se ClLl esses
exames se effectuassem naquellas provincias, exceptuadas fi do Rio elo
JRneiro, concedendo-se-lhes os mesmos eflló}itos que aos lue s faziam
nesta capital e nas provincias onele existiam faculdades.

O decl'elo n. 5370 de 6 ele agosto de 1873 no in tuito ele melbol'nr
no Collegio de Pedr II D listriblliçâo das materias ele ensino paI'
lodos os dias da semalla e de tornar obL'igatorio o ensino d allemM,
alterara os arts. 5° e 14° do ele n.' 4468 ele 1 de fevereil'o de 1 70.

79 Relalaria de Minislerio do Imptlrio de 1874, pags. 7 e 8. ,
73 A primeira conferencín. realisou-se em novembro de '1873. A' iniciativa do Dr, Correia

deve-se o ensaio de uma escola normal gratuita que foi inaugurada em março de 1 74. .
n Vide, entre ontros trabalhos promovidos ppla administração nessa época o RelatorJO

sobre as escolas publjcas de ta capital em 1873, apresenlado pela cOlnmissão visillldol'U com
I osta do DI'. Felippe da 1>lotta de Azevedo Correia, José ManoeI Ga\,llii\ e J. R. da Fonseca
Jordão. ~Anne:tos do Relatario do i\linisterio do Imperia, de t874.
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Ainda por decreto n. 5521 de 7 de janeiro de 1874 reconhecendo
os inc nvenientes pl'aticos que resultavam da disposi ão do al'L 13 do
decl'eto n. 4468 de 1 de fevel'eiro de 1870, que encarregava a um só pro
f ssor em cada um dos dous estabelecimentos d Collegio de Pedro II
o en ino das sciencias naturaes, revogou o Governo e sa di po i Uo
para restabelecer' a elo art. 79 do regulamento approvacl pelo decr lo
n. 1331 A de 17 de fevereiro de 1854 e a do urt. 5° elo de n. ~83' de
1 de fevereiro de 186~, fiem do novamente, e nos term s dos rel'eJ'idos
artigos, dividido em duas cadeiras o ensino daquellas scieocias e ndo
os respectivos pI' fessores communs a ambos os estabelecimento.

O ministro João Alfl'edo foi extrenuo deD 11sor do eosino obrigatol'i ,
e os seu es[ol'ços em favor des a idéa são aUe lados pelos seu di
cur o no parlamento na essão legislativa de 1874.

Por essa occasião declarou elle que si bem que não lhe pert ncia a
gloria de ter inventado o systema, pois que desde 1854 existia na lei
brazileira, comtLldo verificava que em tod sos paize culL s as mai
altas cabeças sustentavam a imposição do ensino como uma nec i
dade de ordem social e moral. Antev ndo, porém, as diffi uldade
praticas, o ministro innovador, como o.chamavam, sem descoohecel'
os innumel'Os embal'aços que se pporiam Ú realisação daquella aspi
ração, propoz-se fazer uma experiencia nesta capital, e para o que
obteve que na lei do orçamento fossem votados fundos para a cI'eação
de 20 escolas e para o fornecimento aos meninos pobres de livros,
sapatos e do ve tuario indisl eosavel para [requentar m as esc las.

Não se limitando, portanto, aos melhoramentos matel'iaes, a di
flcaç<1o de predios para escola ,que hoje recol'dam a sua actividade admi
nistrativa, o mini tI'O João Alfredo, c mo elle prop1'i p nderava nes e
tempo, sem julgar-se innovadol', tinha ac nsciencia Iehaver for tem nte
continuado um trabalho que enc ntrara esbo~ado, e com efieito
adoptara, convicto da sua utilidade.





VI
( 1875 - 1880 )

Decreto n, 6130 de 1 de março de 1876 (Collegio de Pedro II) - Reforma pro
movi.da. pelo Dr. Leoncio de Oarvalho.- Decreto n. 6884 de 20 de abril de 1878
(Collegio de Pedro II ).- Instrucção primaria e secundaria - Decreto n. 7247
de 19 de a.bril de 1879

Ao ministro João Alfredo succedeu em 1875 José Bento da Cunha
Figueiredo.

Durante a administração deste ultimo ministro os assumptos con
cernentes á instrucção primaria e secundaria mantiveram o movi
mento adquirido no l)eriodo anterior, tanto quanto esse movimento
era compativel com as idéas do ministro successor.

1< oram nesse per'lodo expedidos os decretos n8. 6130 de 1 de março·
de 1876 alterando os regulamentos do Imperial Collegio d Pedro II
e 6479 de 18 de janeiro de 1877 mandando executar o regulam nto
para as escolas publicas de instrucção primaria deste municipio.

As principaes alterações realisadas no regimen daquelle estabe
lecimento eram as seguintes: revogado o § 10 do art. 18 do regula
mento annexo ao decreto n. 2006 de 24 de outubro de 1857, cessava
a permissão aos alumnos de frequentarem uma ou mais aulas do.
externato) conforme qulzessem; creavam-se professor s privativos para
cada estabelecimento; era supprimida a classe de repetidores do in
ternato, bem como a de explicadores do externato, e em seu logar'
creada, em cada uma das casas, uma classe de substitutos, providos
por concurso. Mantidos os exames de sufticiencia c os finaes compre
h nsivos de toda a mat rIa, ainda que ensinada em parte dos annos
anterlol'es, estabeleceu-se processo mais desenvolvido para ojulgament
por escrutínio secreto. 75 O que havia, porém, de mais singular nessa
re~orma era u disposição attinente ao programm~ de ensino. Deter
mmava o regulamento citado que os reitores, OUVIdos os professores,
rganisassem esse programma sobre as bases abaixo transcriptus e o

submettessem á approvação d Inspector geral da instrucção. O dito
programma poderia ser alterado pelo mesmo processo de tres em tres
annos.

Eis as bases :
10 ANNO - Religião. Cathecismo de doutrina christã -J{ist07'ia sa

gracla. Resumo desta desde a creação do mundo até a fundação da Igreja.
- Portu{J ue ~. L itura expressiva e recitação de cór de prosadores
poetas nacionaes; grammatica, analyse, ex r'cicios rthographicos.
Elementos de geo{Jraphia e cu'itlunetica, Noçõ s de geogrüpllla geral,

70 Decreto n. G130 de i de março de 1876, ar\s. 7, 8,12, 13, 14, 28, 29, 42 e 44.
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limitalldo-sc <is geandes divisões das t eras c das aguas, e peinclpaes
paizes com L s respectivos capitaes, estudada solre o mappa, uma
vez p r semana. Exce icios de ari Lhmeticn até fracções incl usiye,
tambem uma vez p0r semana. 20 ANNO.- Portu[jue~. Desenvolvi
mento das regras de lexicologif.l e syntaxe, analyse logica e etymo
logica, recitação de prosadores e poetas classicos. exeecicios de
redaccão verbaL e escripta.- Latim. Gr·ammatica elementar, t1lCmas,
leiturà traducção de pros dores 1'oceis.- France~. Grammatica,
themas, leitura, e traducção de prosadores faceis. 30 ANNO - Latim.
Desenvolvimento das regras de 1 xicologia e syntaxe, tllemas, veesão
de pl'Osadores e poetas p rtllguezes e latinos, gra lualmente mais cli
ff1ceis.- F7'ance~. Desenvolvimento das regras de lexicologia e sYJl
taxe' versão de prosador s e petas classicos portuguezes e francezes;
conversação.- Geographia. Termos technicos' divisão dos homens
sobre a terra pelas raças e pelos grupos religiosos e politicos ; descri
pç5.o physica e p litica do::>. principaes paizes do globo, mais desen
volvidamente dos da Amerlca; mappas organisados pelos alumnos.
4° ANNO.- Latim,. Medição de versos, analyse, tbemas, versão de pro
sadores e petas classicos p rtuguezes e latiu s.- Philosophia. Noções
ontologicas, psycbologia, logica, moeul, theodicea, rapido esboço da
11istoria da philosophia; deresa do proposições, mensalmente, pelos
o.lumnos que a sorte designar.- Historia antiga e meelia. Aconteci
mentos politicos com a corresp ndenteg-eographia historica; sciencies,
lettras e artes; quadr s synchronicos e synopticos organisados pelos
alumnos.- Arithmetica. Estudo completo de arithmetica.- Algebra.
Até as equações do 2° gráo inclusive. 5° ANNO.- Hist07'ia mo
derna e contemporanea. Acontecimentos polH.icos dos principaes
e tados do antigo continente, mais desenvolvidamente dos da Ame
rica, sobretudo do Brazil; sciencias, lettras e artes até nossos dias;
quadros syn.chronicos.e synopticos. organisados pelos alll~nos.- Ge?
met7'ia e tngonometrta. GeometrlO. plana e no espaço, trlgonometrla
rectilinea, resolução de problomas.- Inglez. Grammatica, themas,
versão de prosadores e poetas portuguezes e inglezes, gmdualmente
mais difficeis; conversação.- Rhet07'ica e poetica. Regras de estylo
e comIosi ão oratoria; poesia, metrificação ; critica 1itteraria ; analyse
das bellezas e vicios de elocuçilo de prosadores e poetas I razileiros e
p rtuguezes de melhor nota; exercicios de composicão de narrações,
descrlpções, cartas e discursos; declamação. 6° ANNO.- Ph{jsica e
chimica. Propriedades geraes dos corpos; gravidade; principios geraes
de estatica e de dynamica; liquidos; gazes; calor; hygrometrla, ma
chinas a vapor; acustica' optica; magnetismo, electricidade, tele
gr phia electrica; meteorologia. Nomenclatura e notações chimicas;
equivalentes; caracteres e preparaçilo dos corpos simplices e com
postos mais importantes para os usos da vida; analyses.- C08
mO(Jraphia. Descripção dos principaes phenomenos do univers .--'
Chorogmphia elo Brazil. Physiographia; divisão administrativa,
ecclesiastica ejudiciaria; instituições, estatistica, synopse da Constituição
politicado 1mperio.- Grego. Grammutica, themas, leitura, versão de
prosadores e poetas faceis, portuguezes e gregos - Allemão. Gramma
tica,. themas, leitura, versão de prosadores e poetas faceis, portuguezes e
allemães. 70 ANNO.- Historia elo Bra~il. Desde seu descobrimento
até a independencia; quadros synchronicos e synopticos organisados
pelos alumnos.- Grego. Desenvolvimento das regras de lexicologia e
syntaxe, dialectos, themas, traducção de prosadores e poetas gradual
mente mais difnceis - Allemão. Desenvolviment das regras de lexi
cologia e syntaxe, themas, versão de prosadores e poetas classicos
:portuguezes e allemães; conversação.- Historia natural. Elementos de
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zoologia, botanica, mineralogia e geologia, applicaveis aos usos do.
vida, com especimens á vista -.Literatura nacional. Noções sobre as
literatul'as es:;rangoiras qne mais ou menos influiram para a for
mação ou aperfeiçoamento da portugueza; estudo detido das eliffe
r ntes phases desta e ela luso-brazileira; juizos criticos e par 11el08
dos pri cipne., pro adores e poetas por escripto. 76

Ba ta uma simples visada sobre este plallo de estudos para sen
Ur-se qUimto rel onderava no animo elo ministl'o que o SllfJSCreVeu o
espirita classi'o religioso. Ao passf) qu m 1838 a r forma d s
estudos elo C li o'io ele Pedro U, jú 'lttendia, de nm m d qll rUí':
honra ao governo de entilo, á ne',:e sida(18, til prpconisnda pelos edu
cad !'es modernos ele ampliar o ensino das scienc:ias, des li1gulld II

espirito d lumno ela s lJrecarga elos estudos clossi 'IIS, em 1~76 esse
mesmo e tab lecim nt vollava quasi p r a sim diz l' Ú prilnitivu,
restringinelo e1amol'o"'am nte onsino da hist ria natura.l e elo plJy
sica e elümicH n dous anl1')S, além de relegar eSSi:1S materias 1ara
fim 1 urs ) ( 60 70 '111110 o), invertidn a seriaçil verdueleira e b
o truido o deset1Yolv imenlo harmonico dos estudos.

O reO'ul mentt l expedido para as escol s puJJl1cas de instrucçilo
primaria exprimia 1el1101' orientação' pelo menos iudicava ·esfor
no senUelo de tr duzi em t' eto o plano das escol< s d 2° grúo, nas
quaes, além délS materias da.das nas do 10 gráo, des~inndas ahi a
maior desenv )lvimento, se ensinaria algebra elementar geometria
elementar, g30graphia e historia d Brazil, noc;ães de pbysicn, chi
mica e hisLor a natllral, ·)m explicação de suas applica ões á industri
e aos usos da vida, e nocões geraes dos dir itos e deveres do homem
e do cidadão e de economia social e d mestica. 77 ~a confol'midade
desse regulamento I) cu so de sLudos foi fixad em tres annos para
a e colas do 10 gl'Ó,O, e em d us para as d 20 g á . Cada escola
do 10 grúo seeia regida p r um pr ressor ou professorll , ath nrnticos.
Si num 1'0 d alumn E:, ([LI r q lentassem regaJarrnenle a cscola,
excrcl e e de 5, ,havet'ia tl'lmb m um prol'es r ou profes~orn adjllnLo.·:
si e. 'ccdess el 100 hfl 'cria dons adjuntos; e i exccd ss( de 150,
llRYcl'i'a. tre.. Em n nhuma escola el 10 gráo seria admittidu ú
matri ula numero maior d 200 alumnos. 78 O proviment d8s
cadeiras c mtinuflria a ee feit nos t rmos elo arts. 12 a 22 do
regulamento appr yado polo de reta n. 1331 A de 17 ele t'overeir
de 1 5!t e das instrucções \le 5 de janeir de 1855 com pequenas
altera.ães enlão . indicadas e con ernentes aos exam s prévi d
habilitação e formalidades de concurso, e prer 1'811 ias. 79 A classe de
pI' 1'e. sares adjuntos pas ava a ser di ridicla m dUilS ecçoes, sendo
uma omposla d s que se achassem habilitado, com o urs comllet
de estudos elas esc las normaes primarias) para a r gencia de es
colas 1rimarias do 20 gráo s riam deI ominado pr fes r adjunto
do 20 oTáo; e a utra secçã d s que. e a ba sem habilitado om
o curso de estudos elo 10 20 annos elas ditas e c las, para a regencia
de escolas primarias do 10 gráo, e seriam cl nominados pr fe 'sores·
adjuntos do 10 grúo. 80 o

Taes di 'posicões em parte, porém, ficavDm depend ntes do lunc
donamento das escolas llormae creadas p lo dec1'et n. 6379 de 30
de novemb1' de 1876, em Ylrtude da autori ação. consignada n art. 20
§ 24 da lei n. 2670 de 20 de outubro ele 1 75

'te écreto cit., art, \)0. . .
77 Re"'ulamenlo ana xo ao dem'eLo n. fl'179\ de 18 de .Janelro de 1877
78 Regulamento cit., art. 70.
70 Reg, cito art. 10.
80 Reg. cit., art. 16 ..

Instrucção J?ublipl\

art. 3°.
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Esse decreto instituia nesta capital duas escolas normaes, externato
para professores e internato para professoras. O ensino nessas escolas
seria gratuito e comprehenderia: instrucção moral e religiosa; lingu8.
nacional; lingua franceza; arithmetica até logarithmos, algebra até
as equações do 20 gráo, ge~metria plana, metrologia e regras de
escriptmação mercantil; elementos de cosmographia e de geographiu
geral, geographia do Brazil, historia universal (noções) e historia do
Brazil; principias elementares de sciencias physicas e naturaes e de
physiologia e l1ygiene; noções geraes dos direitos e deveres do homem
e d cidadão, e de economia social e domestica; pedagogia e pratica
do ensino primaria; desenho linear e calligrapllia; musica vocal;
gymnastica, trabalhos de costuras) tecidos e bordados, na escola
normal de professoras. A cada escola normal se annexaria, para os
exercidos praticas do ensino, uma das escolas primarias do muni
cipio. O curso de estudos seria de tres annos. 81

Em 1878 82 com a ascensão do pal'tido liberal ao poder assumiu
a pasta do Imperio o Dr. Leoncio de Carvalho, que buscou, com ver
dadeira audacia juvenil e naturalmente inflammado pelo enthusiasmo
da escola politica a que se filiara, dar novo lustre e impulso decisivo
ás questões de instrucção publica.

No seu primeiro relatori ) cheio dessa franca animação pela causa
do ensino, vemol-o citar as palilvras de Daniel Webster no Congresso
Americano, proftigando a indifferença do povo em materia politica re
sultante da ignorancia e da falta de educação. 83 Assignalando como
um perigo esse facto e fazendo applicação ao Brazil das palavras do
orador americano, elle indicava como primeira medida a realizar u
liberdade do ensino, base unica em que se podia assentar o edificio
da educação nacional. O exemplo dos Estados Unidos fortalecia-o
nessa opinião, convencendo-o de que a liberdade do ensino encerrava o
segredo da prodigiosa prosperidade dessa grande nação.

«Que possam ensinar, dizia elie, todos aquelles que para isso se
julgarem habilitados, sem dependencia de provas officiaes de capa
cidade ou prévia autol'isação; que a cada professor seja permittido
expor livremente suas idéas e ensinar as doutrinas que repute ver
dadeiras pelo methodo que melhor entender: só assim, com os fortes
estimulas que a concill'rencia desperta, abrindo-se uma carreira franca
a todos os talentos e aptidões, a sciencia será cultivada com ardo!' e
dedicação, as suas conquistas augmentadas e regularisadas, e pela
multiplicação dos estabelecimentos de ensino, a instrucção se propa
gará a todas as camadas da sociedade, podendo cada individuo ad
quirir a porção que lhe é necessaria e se coaduna com os seus in
teresses, sua vocação e condição social, e r cebel-a dos professores
que quizer e mais confiança lhe inspiram. .. Em qualquer profissãO,
em qualquer carreira, diz um escriptol' a supremacia será sempre
dos mais intelligentes, dos mais instruidos. Incontestavel para os que
aprendem, esta verdade não o é menos para os que ensinam. ~a
classe dos professores serão sempre preferidos os que ensinarem maIS
e melhor, e a emulação que entre elles desenvolver-se, estabelecida a

81 Decreto n. 6379, de 30 de Doyembro de !87ô, art. 20,
82 O ministro que precedeu ao Dr. Leoncio de Carvalho foí o Dr, Antonio da CosIA

Pinto Silva. Durante a sua l1.dmillistração promulgou-se o decreto legislativo n. 764 do 4 de
Relembro de 1877, o qual declarava que os exames geraes de prepal'atorios teriam vigor ero
todo tempo. .

83 Vide relativamente ao ensino livre o projecto apresentado á Camara. dos De,iutados,
na sessão de 16 de julho de 1873, pelo Dr. Antonio Candido da Cunha Leilão, e o discurso
pl'onunciado pelo mesmo na sessão de 4 de setembro de 1877.
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livre concurrencia em proveito dos di8Cipulos e por conseguinte da
sociedade. ») 80i

Outra medida que o novo ministro reputm a de subido alcance
era a da incompatibilidade do professorad com os cargos p liticos
e administrativos.

Applicando esses principios ao ensino superior o Dr. Leonel de
carvall10 lembrava nesse relatorio a creação das Faculdades livres
e transcrevia estas caracteristi as palavras da memoria historica
apresentada em 1870 pela Faculdade de Dil'eito do Recife:

« Com o systema, entre nós seguido, de serem os studantes cha
mados ás lições e sabbatinas, notando-se nas cadernetas o merito
de umas e de outras, o acto é para muitos estudante, si nã para
11 generalidade deUes, uma mera formalidade: o juizo do lente está
feito pelas notas, e ordiuariamente, quando desrnentido pela prova
produzida no acto, não prevalece esta sobre aquella, sinão quando
favorece o estudante. Nada de lições, nada de sabbatina e conseguin
temente de n tas: a UDica prova de habilitaçúo seja o exame
publico, em que o juizo do lente sobre o merito do estudante se
forme sem prevenção favoravel ou contraria, e em que portanto 11
flrll'umentação seia igual e não varie contorme a reconhecida intel
ligencia do estudante. »

O noveL ministro não se poupou a trabalho ele demonstrar a
exequibilidade das suas idéas relativas á reorganisação elo en in
primario, e o artigo que elLe escreveu no seu jà citado relatorio sobre
este assumpto constitue uma contribuição tão importante I ara a
historia da instrucção publica no Brazil que não podemos deixllr ele
transcreveI-o quasi na integra.

« Entre os meios que podem concorrer para melhorar o nosso
ensino publico primario e propagar a instrucção entre o povo,
algumas medidas ha que estamos m condições de realizar e de
cuja adopção grandes vantagens auferirá o paiz.

c( Apontarei em 10 logar a instrucção obrigatoria. Em face da
incurill que se obsel'va nas classes inferiores da nossa sociedade
no tocante á. educação da infancia, não é licito ao Estado cruz[\['
os braços e ver impassivel crescerem na ignorancia, sem o mllis
elementar aprendizado, privado da mais ligeira no;-o de seu
direitos e deveres, milhllres de crianças a quem mais tarde está
reservado um papel na vida social e poliLica elo paiz. .

« A necessidade da intervenção dos podel'es publico pura obv1/)r
os inconvenientes dessa culposa inditreren a tem sido UDiverS?L
mente reconhecida e o meio con iderudo mais efficaz é o enSll1
obrigatorio, consagrado na legislação de todas as nações eU!' péas,
com excepção unicamente da França, Russia, Belgica Ilo11anda, nuo
elas republicas do Chile e Argentina e de grande numero dos Es
tados da União Americana. Neste paiz, conforme diz JIippellu, entende-se
que os pais podem escolher para seus 51110S entr-e a educação dada
em cusa e a que lhes otrerecem as escolas particulares ~ pllblic~s,
mos não teem o direito de escolher entre, a educação e a 19noranclO.
Entende-se mais, que as leis que impõem a educação dae. crianças
são o complemento necessario dlls que estabelecem a gratulelade dlls
escolas, pois aquelle que paga uma taxa para educaçuo publica,
aJnda nã tem filhos a educar, pMe dizer que, si c ntri~u~ para
um fim de que nü tira utilida.de immediata, tem o dir~Ll de
exigir que, no interesse da sociedade, o Estad ~~'.e as cnanças,
em favor de quem é estabelecido o imposto, a se utJlisarem do seu

h Rela torio do Ministerio do Impel'io de 1878, pago. 23.
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beneficio. Com effeito, não basta promulgar leis reprimindo o VImo
e o cri.me, cumpre prevenir o mal na sua raiz, destruindo-a. A
educação nelo é só um direito de toda criança, que a sociedade
incumbe resguardar contra a indifferença ou negligencia de seus
protectores naturaes; não é só uma questão de humanidade' em
presença de grande numer de meninos a] andonados á ignorancia,
criados em contacto com todos os vícios e expostos ÉI influencia
dos mais perniciosos exemplos, CjlJando não desp rte interesse, diz
um dos relatores da commissuo escolar do Connecticut, esta 1er
gunta: o que faremos delles '? com certeza exeitará algum esta
outra: o que rarilo enes de nós? A educação é, pois, ainda para
o Estado, na 1)hras elo mesmo escriptor, uma luestão de defesa
pessoal.

( Si é verdade segundo o testemunho de Léon DOl1nat, na sua
recente monographia sobre a California, qu a instrucçüo obrigatoria
repugna em principIo ao esp'irito americano e que naquelle Estado
a leI promulgada a respeito ficou letra m rta, por lue a espontaneicl de
com que a populaçüo Iuandava seus filhos ú escola tornou des
necessaria a sua apl)licaç5.o, não é menos certo que o ensino
obrigatori tem produzido os melhores resultados nos Estados) entro
outros, de Massachussets, Muryland, New-Hampshire, New-York e
Connecticut e que a estatística demonstra que, ao passo que neste
ultimo a proporção das crianças que não frequentam as escolas é
de 9 0/0, na California é de 25 %.

« A decretação do ensino obrigatorio acarretará como consequencia
a necessIdade de um maIor numero de escolas, porque as existentes
não comportarão o augmento de pessoal que ha de affluir ás suas
aulas; porém toda a despeza feita com a instrucção do povo importa
na realidade uma ecol1 mia, porque está provado por escrupulosos
trabalhos estatisti os que o. educação, diminuindo consideravelmente
o numero dos indige1Jte', los :l1ferm S o dos criminoso;;" o.qllillo
que Eslad despende 'om esc las p' IIp'~ em m[l'i r escala com
asyJos, hO:3pitac::' e co.dêas. P r OllLlO lado a instrucç8o, moralisand
ü povo, inspirando-lhe o habito e o amor do trabalho, que é tanto
mais fecundo quanto mais intellio'enle e instruido é aquelJe que o
executa, desenvolve todos os ramos da industria, augmenta a yl'O
ducção e com esta a riqueza publiCÁ' e as rendas do Estado.

( O ensino 01 rigatorio deve o.ssentar sobl'e as seguintes bases:
( Comprehenderá todos os individuos d um e outro s xo que tiverem

de 7 a 14 annos de ido.de. Os pais que preferirem educar S llS filhos
em suas proprias caso.s 'ou em estabelecimentos particulares de
instrucção não s rão obriados a mandaI-os á esco.la publica, mas
deyerão provar que cumprem o pl'eceito legal e no fim de cada
a11no apr sentaI-os a exame afim ele verificar-se o seu estado de
Dproveitam nto.

( Igual obrigaçã incllmJ e aos tutores e em g ral a todas as
pessoas que tiverem a seu cargo ou em sua companhia menores
cOIJ,1prehel1diclos na idade escolar, as quaes, p.la omissão, flcarã
sujeitas a uma multa varíavel ent,re limites prefixados.

( Os meJÚnos que residirem a distancia maior de um e meio
kilometro da escola não serão obrigados a frequentaI-a.

( O ensino exigido constará, com pequena alteração das disci
plinas que 10rmam o actual programma da escolas do 10 grão.

( A instrucção religiosa não será obrigatoriB para os cathohcos
e SBrá dada, em dias determinadOR, antes ou depois das aulas, de
maneira que não implique com as horas d.estinad~ AO ensino das
outras disciplinas.
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« E' .i usto que quantos oncorrem para manut nçÃo das scolas
pagand im! ostos, possam o ellas mandar eus filhos sem Sel'
deLid s po motiv s que aífectam suas crenças e escrupul s religi o.

« O ensino primario reclama uma organisação m is accommodada
aos seus fins, os Estados Unidos o ensino publico é dad nas
escolas primarias, secundarias superiores, [u se ligam ntl'e si
t;omo os élos de uma cadêa e f rmam cada uma o d senvolvimellL
da que U1e antecede e o preparo da immediatamente segllinte ll
cerrando reunidas um programma de estudos que habilitam o
all1mno para o ensino superior re ervado aos Collegi s e Universidade,
e constitu m p r si sós uma solida edLlcação scientWca.

« Nessa escala successiva, o alumn que não póde ou não tem
necessidade de estender até ao fim os seus estud s, em qualquer pont
que pare, sae da escola provido de uma cet'ta somm9. de c nhecimentos
gerae que na vida pratica lhe serão de grande proveito.

« Entre uós cumpre organisar o ensino primaria segundo o
mesmo principio e de maneira que as escola do 10 gráo se liguem
immediatamente ás do 20 , e esta a programm'l do ensino dos esta
belecimentos de instruccã secundaria, como o Imperial CoUegio le
Pedro II e outros que pelo mesmo plano forem creados pelo E tado
ou p r assocIações particulares, ] anida das mesmas escolas a divIstío
em annos actualmente existentes.

« Nas escolas de 20 grá , attelldendo-se a que o n sso paiz .
essencialmente agricola, convirá dar aos menInos no õ s de I v Ira
e horticultura' ás meninas, principi s de economia d mesti a. as
do 10 grão, ao programma das disciplinas ensinadas c nv m accr 
scentar noções de geographia e historia naci nal, c mo estudo mni
proprio a desenvolver no coraçi:io dos ulumnos o sentim nt do am r
patrio e introduzir o ensino pratic de 'ignad entr os americanos
pelo nome de lições de cousas lesson on objects, bastante c nh ci~
depois do muit que a respeito d Ile se tem escripL e cu.J
proce s ,fulldad no meth do de Pestalozzi, ,c')nsiste em apresentnr
as no ões a . alumno falland -lhes primeIramente aos sentido
depois li intelllgencia, e parti.ndo empre do conhecido para d
conhecido, elo silllple~ para o ompost', do particular para o O'eral,

« S vanLagens deste ensino que r bustece O pirito d. 0Ju.mn
desenvoly ncl -lhe as 1'a 'uldacle da observaçã e do r CIOClnlO
p!'Oporci nando-Ihe um cert numero d n çõe clal'as eXtlctas
verdadeiras sobre tudo que cae debaix de sua p rcepçUI xterna
ou interna nü p dem sei' p tas m duvida diante df)s xc llellte,
resultados 'que, s gundo o test munho unanime das mai mpe~
tentes ,autor'iLlade, tem eU I l'oduzitlo em todas as colas nele e
pl'aticad .

« Instituirjard ins da illfancia J(indergarten, Ó semelllanc;a do
que exi. tem nà llemAnha de ond a idéa, iniciada V lo) illustr
Fl'<X}bel, propagou-se e deu origem em I' l'ança ás solas de fL 'ylo ,
para educa ão das crian as qn ainda não attingiram (t idude ps
colar e que, conQadas aos cuidado de senh ras inlelligentes, r~
cebel'ão nesses primeiros ann s em que as impressões são ~als
vivas e exer m deci jva influencia sobl'e o pirito, o c nvenlent
direcçao que nem sempre podem dar-lhes, eus pais ou tutor s, (l

medida que pr duzirá bons fru ·tos que .encerra. o complemellLo
natura I de um systema de ducaçã publica destllwdo a proteger
a infall ia e acautelar a sorte das novas gerações. .

« Outra provid ncia, e es a de grande imp rLancia que mUltas
razões ac nselham, é a exLincçã da actual separa il das, e, colas
para meninos e meninas e a sua conversão em esc las IDlxtas. A
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experiencia tem demonstrado a improcedencia. dos receios que des
perta a idéa de coeducação dos sexos e os mais insuspeitos teste
mlmhos se reunem para proclamar os incontest veis resultados do
systema nas e c las dos Estados Unidos, onde elle está geralmente
adoptado.

« Citarei as palavras de um illustrado superintendente do ensino
na Califorlúa:

« Diz elle em seu relatorio biennal apresentado em 18137: « Con·
testo que a educação simultanea dos meninos e meninas seja uma
causa ele corrupção; contesto ainda, que a moralidade e o decóro
sejam menos elevados nas escolas para um só sexo do que nas
mixtas. A presença das meninas em uma aula é para os meninos
um freio poderoso: é além disso um incentivo de aperfeiçoamento.
Eltes observam mais cuidado no seu porte e no asseio do traje, mos
tram-se mais polidos nas maneiras, mais reservados no faltar; nutrem
sentimentos de honra e dignidade mais elevados e experimentam
um salutar temor do conceito das meninas, que olham com desdem
a impiedade, a baixeza e a vulgaridade. A influencia exercida por
umas sobre outras quanto á discriçüo é a mesma que exercem as
senhoras sobre os homens. Acredito que as meninas assim edu
cadas em commum tornar-se-hão mulheres de 1Jm caracter mais
puro, mais nobre, mais desenvolvido do que si o houvessem. sido
separadamente; serão mais capazes de proceder e pensar por si
mesmas. Em parte alguma ellas poderão julgar melhor do valor do
homem do que nas escolas publicas, onde teem por companheiros
meninos ambiciosos, onde a classificação é obra do espirito e o ver
dadeiro merlto impõe a admiração e o respeito. Na presença de
meninos habeis e cheios de emulação, as meninas sentem-se esti
muladas a um maior esforço intelJectual. A maneira mais certa de
tornar as imaginações sentimentaes e romanescas consiste em afastar
as meninas da sociedade dos meninos, as jovens da dos mancebos.
E' facto reconhecido por estes ultimos que nos institutos que lhes
são exclusivamente reservados ha mais conversações sobre o outro
sexo do que naquelJes onde são educados juntos os dous. »

« A estas razões sociaes, corroboradas com muitas considera.;5es
mais por Laveley, E. Jonveaux, Jules Simon, Léon Donnat, Hippeau
e outros, que respondem victoriosamente ás objecções levantadas
contra o systema, accresce para os pais a commodidade de poderem
mandar para a mesma escola o 111ho e a filha, certos de que na
companhia e presença do irmüo esta encontrará um conforto, um
motivo de contiança, e um apoio natural· e para o Estado a grande
economia que faz, não precisando para o ensino sinão de um numero
muito mais limitado de edificlos e professores. As iro a adopção do
systema no municipio da Côrte permittirá com muito menos despeza
tornar proporcional nos differentes c1istrictos o numero de escola á
população que as frequenta, supprimjndo em alguns as que se tor
narem desnecessarias para. estabeleceI-as em outros onde a sua falta
é sentida.

« Para começ da experiencia deverão ser mixta'" por emquanto
sómente as escolas do 10 gráo, preferindo-se para. regeI-as professoras
e não se admitindo alumnos maiores de 10 annos.

« Em cada escola tanto do 10 como do 20 gráo d ve existir uma
caixa economica onde umR vez por semana li convite do pr fessor
e após uma ligeira pratica em que o mesmo faça ver as vantagens
da economia, os alllmnos voluntariamente recolham as pequenas
quantias que lhes derem seus pais ou protectores: estas quantias,
levadas á caixa econornica geral, serão restituidas ao alumno, com
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o premio vencido, ao deixar a escola ou no tempo que for conven
cionado.

« Para uso especialmente da população que frequenta /lS escolas,
convirá crear nos differentes districtos pequenas bibliothecas e museo
providos dos livros e objectos que mais possam intereesar o espiriLo
dos alumnos e dar-lhes idéas exactas e uteis conhecimentos. Esta
instituição, que é o complemento do ensino intuilivo OLl lições de
cou~as, acarr~tará alguma despeza, mas não será essa consideração
motivo plausrvel para recuar-se ante a sua realisa.ão, tanto mais
que o que proponho é menos do que outros paizes teem ~ Uo, bas
tando-me, para não ir mais longe, citar a Republica Ar'gentina, onde
pelo regulamento vigente sobre instrucção primaria cada escola deve
ter a sua bibliotheca. Em cada um dos mesmos distl'ictos deverá
haver ainda uma caixa escalaI' para dep sito de donativos e quaesquer
sommas destinadas a formar o fundo escolar. E tas caixas sera
administradas por um con"elho composto de professor s e cidadãos
dos mais conceituados do districto, sob a presidencia do respectivo
inspector.

« Mencionarei por ultimo a conveniencia de promover-se a in
stituição das escolas ambulantes ou do ensino por professores que vã0
de localidade em localidade, de povoado em povoado, levar a ln tru
cção aos meninos que pelas distoncias se acham privados do beneficio
da escola: o ensino neste caso deve reduzil'-se ao essencial:-Ier,
escrever e contar.

( Na distribuição do ensino fôra injusto o Estado, si, attendendo
ex.clusivamente ás gerações que despontom, deixasse no olvido aqueJla
que já occupa um lagar na scena politica do paiz e que onta em
seu seio uma numerosa classe compleLamente desherdada do b nefici
da instrucção. Faz-se mister, portanto, ao lado das e colas destinadas
á infancia, promover a creação de cursos para o ensino prim riodos
adultos analphabetos, e esta necessidade assume Lima importancia
particular quando trata-se da realísação de uma reforma como
a do systema eleitoral, para cujo exilo poderosamente coutribuirá
o desenvolvimento da instrucção popular. Os mencionados cursos
nas provincias poderão ser instituidos com pequeno accrescimo de
despeza, funccionando, como os ultimamente creados no municipio
da Côrte, nos eclificios escolares existentes.

« Neste municipio o decreto n. 7031 A, de 6 de setembro
de 1878, creando cursos nocturnos para adultos na escolas pu
blicas de instrucção primaria de 10 gráo do sexo masculino, v~io
preencher uma lacuna ha muito sentida na organisação d enslOo
~[ementar. Creio que não ha duas opiniões s bre a utilidade e
ImporLancia de semelhanLe instituicão.

« No seio dos povos livres nada ha tã dign, de compai~ão
como o adulto analphabeto, isto é, o homem que, admntad na vida
physica, mas completamente alheio ás evo[w;ões da ~ida mor,al,
está separado da communhão social pelo negro abysmo da 19norancrQ..

« Sabemos todos que a magna aspiração das s, ci dades, mo
dernas consiste principalmente em alargar, qua~t, p sSlVe~, ~ crrcul
de seus ossociados pela igualdade n exerclClO dos dlrelL s e no
cumprimento dos dcv res. Como, 11 rém, realizar Wo nobre as
piração, sem que a no ã desses direito e deveres haja penetrado
mais ou menos profundamente a nsciencia a razá de L, do ,
Corno garantir um dir iL a quem não o sal e exercer, e lmpôr
uma obrigação a quem não a póde cumprir ~ .'

( Foi attendendo a estas considerações que emPTehcl1;dl e .levei
a effeito' a creação do:" men.r.:ionados cursos. A medIda fOI realizada
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com a maxima economiD para os cofl'es puhlicos visto que os
cursos, com .lú fiz ver, fupceionam nas CD. as oC0upadas pelas
esc las publicas, e o nsino é ministmdo pelos 1) ot<,'ssores das
mesmas escolas, mediante razoav 19ratiAcação pelo e_'cesso do Ll'abaUlo.

« Cohet'ente com os idéas e principio que ilbl'u,o -111 matel'ia
de ensino publico, mantive a liberdode de cOllsciencia consignando
que os alum nos Dcatholleo. nã pl'ecisavom fl'equental' as aula.
de instrucção reiigiosa nem 1)re tm' examoJ das respectiya ~ materias
para gozar'em d s lavores e vantagens concedido pelo decreto que
creou os cursos.

« Esta disposição longe de feril' as instituições constitucionaes, as
toma, pelo contrario, uma realidade.

« No julgamento dos exames, afastei-me da velha rotina da vo
tação por escl'Lltinio secreto, determinando que cada juiz dará o seu
voto, favoravel ou desfavoravel, em bilhete por si escripto e assi
gnado; e assim o fiz, porque sempre entendi que quem qner que
julga, deve tel' a consciencia de seu voto e a coragem de seu acto.

« Urge tornar completamente livl'e o ensino particular, revo
gando-se a disposição que faz depender de uma licença e de provas
de cflpacidade profissional a abel'tura de qualquer escola ou estabele
cimento de in trucção. A liberdade de ensinar . um direito que o Es
tado não póde e nem deve tolheI', no duplo interesse da diffllSão da
instrucção e elo melhoramento do ensino offieial. A's considera\õe'
qu sobre este aSsulllpto já tive oeeasião de emittir, accres enLarei aqui.
sómente que o ensino obrigatol'io, orno o proponho, nua supponclo
para os pais a necessidade de mandar seus filhos ó. escola publica,
reclama a ad pção de todas a medidas que possam facilitar o esta
belecimento de escolas particulares, e abrir mais vasto campo 1.1 e '
colha dos pro['essores. A liberdode do ensino constitue po=is, o COQ1
piem nlo uatural do aprendizalo obrigalorio.

« O desenvolvimento da instrucção popular, dependendo de escolas,
professores e muitas outras condições, exige gl'andes de pezas. BasLa
considerar quanto O'asLam com - te ramo da administl'açüo os Es
tados-Unidos, a Altemanha, a Sl1issa e outros pai;t;es, para 'ompl'e
hender a exiguidade das s mmas aI plicnda entre nós ao ensino PII
hlico. Segundo o recenseamento de 1870, com uma p pulu ,ao d
quasi 38 mill1ões de hal ituntes, os Estado '-Unidos não eLesI endiam
annualmente com él instrucção d todos o~ grúo men de 05
milhões e seiscentos mil dollars ou HH mil e duzentos contos. Hoje
com o accresci~o da populaçuo es a despeza deve exceder cl 230 mil. o
passo que entre nós a média da de peza anJ1Llal c m o ensino " 73:1
réis por habitante livre,_na t;eneralidade dosEst cios do União Ame
ricana só com a 'instrucção primaria, é 4 '360, e cs '[1 proporção no
da California, sobe fl. 140. No Imperio da AlI manha o cusLo lo
ensino primaria pOl" habitante nã VDi além le 1:'500, mas 111'1 Slli SEI
6 1 '90 e nfl Dinamarca chega a 2 ''100.

(C Em face destes dados estatisticos explica-se bem a causa cl
atraso da instrucçuo no nosso paiz e reconhe e-se a toda a evidencia
que sem dotar liberulmente o ensino não podemos sahil' do estado
que tod s deplorum.

« Para isso, ntío bastand as r nelas actuaes do E tado e das Pl'O
vincias, o unico recurso consiste em crear umo fonte ele receita e 
peciol com aI plicaçu exclusiva j instrucção estobelcc ndo-se um
imposto á semelhança d que existe nos Estados Unido para o
mesmo fim, sob a denominação de taxa escolor.

« A idéa nUa é nova. Lembrada pelo fallecido Dr. Tavares Bastos,
de saudosa memoria, na sua obra A ProlJ/:ncia, foi consignadéf em
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um projecto offerecido ao Porlamento por 11m de meu illusLrad
antecessores,

« A decretação de um Lributo novo nem sempl'e é medida sym
patllica; acredit f

), p rém, que, truta lido-se de uma imlosiç20 rue
interessa a um 1im tão justo de Wo trullscellel nLcs l'e ulLad Ct mo
a diffusão e mell1 ram nto elo ensino, tJ paiz se nss 'iat'ú le J om
grado ao pensam nto elo Governo e lhe preslurá lima paLri li a
sincera adhesuo. « Em reoTa, rliz Dr. Tavare. Ba.:'los na ua obra
citada, lJão é preferivel o impost com applicação e pecial' mos em
certos casos, mórrnente para serviços locaes é esse o meio de cor
rigit' a tendencia para o abuso das impo ições e de onciliar-Ihes o
favor popular. As grandes medidas para a salubridade e ornam nto
das cidaeles executam-se mais facilmente mediant taxas, cujo empr go
especial é avaliado e logo apreciado pelo municipe t:ontrilminle, do
que por consignação de um ol'çamento englobad, que não se ultêa
sem a mais viva resistencia. O mesmo dizemos da instruc ão, o mai
ponderoso dos assumptos commettidos ao governo local.

« O producto do imposto de que trato deverá, nas pl'Ovincio ,s r
applicado repartidamente ás esco]us do respectivos 'municipio . Em
algumas parochia, especialmente as suburbanas e l'uraes, em vez
de crear escolas, conceder subvenções ás particular s existente [ue
inspirem a necessaria confiança e se obriguem ao ensino o'rut,uito
dado nas escolas publicas, sujeitas em tudo ao regulam nLo d sLas.

« A econ mia que por esta [arma conseguir-se rev rtel'á em pr 
veito geral, permittindo mulLtplicar os estubel cimentos d 'insLruc il
!las localidades onde a popula,ão 'e acha n ais dise;, minada dividida
em pequenos nuc]eos distantes UlIS do outr'o .

« A prime'ira c ndiçtio para um ] om cnsin são s ] 11' pr05 -
ores e estes não se impI' vis'31TI formam-se. A l'eu\ãO,] i ,ti e.

colas normaes, dest'Ínadas a fornecer um pess aI c nveni nt I re
parado para desempenbar os elevo das [une õ s d lU gi terio, é
necessidade reconhecida por luant s se occupam com verdadeil'o iu
teresse das questões concernentes ao ensin e qu reclama uma
,attenção so11 ita da part dos pi d re' pu] lic s. De t dos os l~clf)S

l'guem-se (pleb,as contra o in. uftl'ien ia 1 hal ilita,ões tp Iml'8
da maioria cl s nossos prof! ss res' se\'el'as ~ 'nSUl'a ' ã dil'i o'i los Ú
imperfeicã do ensil1 daelo nas escolas 1ubllca. do II iz ne se
vozes a um t mpo ha razão e injustiça; porqlle, si o mal exisLe r al
mente e lJiio póde s r dissimulado, dellc nilo ';-10 culpados os I r 
fessores.. reoponsabilidade pesa sobr o Estacl que, fundaml e colas
tem esqueciel que ê dev r seu creal' de anLem'i.u ) Pel. 001 a CJu~m
terá. ele cOllfl<l.l' a delicada missuu da duca ão da infallcia,

« Adoptada na Pro ia desde () meil:ldo' do s- culu pa adu a i I a
das escolas n rmaes propagou-se ti França e ú lngla~err~ nu Onl~Ç
do actual e hoje occupa um logar a iglJado na orgal1l aça rir) en III
de todos os paizes da Europa, onde . nLam- e e,m m LOr O~I m ne I'
numero, assim c mo nos EsLado.· Unid ., no ChIle, IW C Ilfecl ração
AI'gentina.

« Entre nós primeiro estabelecimento desLe gene,r'~ foi cr' aelo
em Minas no unno de 1835' outt'Os sue 'ederam-Ihe em dlffer ntes 11'0
vincias e actualmente o n~m ro delles em tod paiz eleva- e l:1 i3.
Poucas ão entretanto as escola Ilormaes que rune ionam c m al
guma reguiaridade, e ~ e sa circum"tancia deve- e :ütribuil' principal
mente a e~cassez dos resultados obLidos.

« Reorganisar as exisLentes segundo um melh I' plan , creae
outras nas províncias que ainda as nã teem, e ~nnexar-Ihe' . c las
primarias onde os alumnos-mestres possam exercItar-se na pratIca do
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ensino, tal é o alvo a que devem tender os esforços combinados dos
poderes geraes e pt'Ovinciaes. Para a [undaç.-âo e custeio destes esta
belecimentos, é certo, nem todas as provlncias dispõem dos neces
sarios recursos; nada impede, porém neste caso que duas ou mais
se associem e emprehendam em commum a obra que ás forças de cada
uma) isolada, fôra superior.

« O curso das esc las normaes deve comprehellder um pro
grammn completo de estudos adeqllOdos a desenvolver a intelligencia
e formar o coração do futuro pl'Ofess I'. Aos alumnos approvados em
todas as materias do curso serão conferidos diplomas de habilitaç&o,
que lhes darão accesso aos lagares do professorado, mediante con
curso, quando se apresentem outros candidatos munidos de igual
diploma.

cc Após as escolas normaes, mencionarei os institutos peclagogicos
ou reuniões periodicas de professores e professoras para entre si con
ferenciarem e discutirem ácerca dos melhores methodos e todas as
questões de interesse pratico concernentes ao ensino; idéa que, justi
ficada pela experlencia dos Estados Unidos, considero de util adopção
entre nós.

cc Nos lagares onde houver escolas normaes de, erilo ser instituidos
bibliothecas e muséos pedagogicos, onde os alumnos-mestres possam
ver e familiarisar-se com toclos os livros, quadros) moveis e mais
objectos destinados aos estabelecimentos de instrucção, conforme os
differentes systemas e meLhodos. .

cc Convém reorganisar o conselho director da instrucção publica
no municipio ela Côrte, que deverá ser composto do inspector geral,
como presidente, dos reitores do Imperial Collegio de Pedro II, dos
directores das escolas profissionaes e dos estabelecimentos parti
culares de instrucção secundaria, que gosarem das prerogativas dos
officiaes, de dous representantes, que dentre si elegerem, um os pro
fessores do ensino primaria e outro os do secundaria, e de dous ci
dadãos eleitos pela Municipalidade. O inspector geral e em cada
districto o parcial executarBo as deliberações do conselho director.

cc O inspector geral da instrucção publica será nomeado dentre as
pessoas que com distincção hOLlrerem exercido o magisterio secun
dal'io ou superior, publico ou particular, por mais de 10 annos; os
inspectores de district dentre aquellas que da mesma maneira e por
igual espaço de tempo houverem exercido o magisterio publico ou
particular.

cc O exercicio de qualquer destes cargos será iDC mpativel com o
do magisterio.

cc Para melhor f]scalisaçfío do ensino convém igualmente modificar
a divisão dos distL'ictos, c nceclendo-se aos respectivos inspectores
uma remuneração qLlC lhes permitta consagrarem-se exclusivamente
ao desempenho de Sllas funcções. ») 85

O Dr. Leoncio de Carvalho para dar começo á execução das suas
idéas referendou o decreto n. 6804 de 20 de abril de 1878 alterando o
regulamento do Collegio de Pedro II.

Nessa re[ol'ma o ministr Dão se limitou a alterar o programma
fLll1damental do ensino; eUe tornou livre a frequencia do externato,
e facilitando os exames das m,itcrias ahi professadas para a c ncessão
do gTÚO de I achar I, tirou ao ensi no religioso o caracter' obrigatorio
sem quebra do respeito ás crenças de cada um. Assim eram sanccio
nados os principias da liberdade de consciencia e de ensino na il1-

85 Relatorio cit., pags. 56 a 65.
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strucção secundaria. Como consequencia natural foi modificado o
juramento exigido para a concessão daqu lle gruo.

Quanto ao programma de en ino, ju tifica.va o mini tI'O as respe
clivas modificações pela forma seguinte: « Distribuiu a reforma as
materias do ensino de maneira que o ulumno comec sempre pelas
mais ~imples, e não possa encetar o esludo de certas disciplinas s m
possuir conhecimento de nlgurnas lingLlas e haver completado o curso
de mathematicas elemenl8l'es; oLltrosim eslabeleceu frequentes repe
tições das materias que demandam mais longo e apurad estudo, Con
servando as linguas que se ensinavam, restabeleceu a cad ira de
italiano, cujo conhecimento é actualmente de summa utilidade para
aquel1es que cultivam as letras e as sciencias. Um dos inconvenientes
indicados no antigo regulamento do collegi ,era a accumulação de
materias do respectivo programma, sem que houvesse tempo suffi
ciente para as ensinar, Mantendo o curso ele 7 annos, tornou a reforma
mais racU e proficuo aqueUe ensino pela suppres ão das materia
elementares qu constituiam 10 anno e que passariam a ser exigidas
como habilitnção para a matricula. Alliviado assim o curso desses
rudimentos em que se deve mostrar habilitado todo aCfu Ue que
deseja le!' ingresso do Imperial ColJegio, sobrou tempo pat'a mellJOr
distribuição das materias professadas; do que nUo póde deixar de
provir maior aproveitamento para os alumnos. Foram tambem re
stabelecidas as aulas avulsas, permittindo-se a qualqu r pessoa, que
tenha a idade exigida, frequentar uma ou mais cadeiras do extel'l1ato.
Finalmente, a reforma alcançou ao corpo docente do estabele imento
reduzindo o numero de substitutos, estendendo a estes a inc mpuLi
bUidade estabelecida para os professor quanto ao exercici do
magisterio parti ular, melhorando os vencimentos daquelles, e creando
um pessoDl de examinadores para os exame geraes de preparatori s,
formado dos mesmos prof! ol'es e substitutos, sem outra remune
ração que a dos seus mpl'egos.») 86

As materias do ensino eram distri.huidas pelos diversos annos do
seguinte modo:

10 ANNO.- POl'tu,que:;. Gl'ammatíca elementar, them~s, leiL~ra e
traducção de prosadores faceis.- France3. GrammatLca, 1 It~lra,
themas e traducçã:.> de pL'osadores faceis.- Geographia. Purte physlca.
- Arithmetica. Desde feacções até propoL'ções inclusive.

20 ANNO.- Latim. Desenvolvimento das regras de lexicologia e
synLaxe' themas; versão de pro dor s e poetas portuguezes e latinos
gradualmente mais difficeis. - F,'ance:;. Desenvolviment das regras
de lexic logia e synta,'{e; vers80 dos prosadores e. poetas cla~ ~cos
portuguezes e fmncezes; conversação.- Geo{Jl'aphLq-. Parte polLtlc .
- Al'ithmetica. Continuação até ao fim do compendlO.

30 ANNO. - Latim. M c1ir.ão de versos, analyse, themas, versUo de
pros.adores e poetas classicos portuguezes e latinos.- Ir!gle:;. Gro.m
matlca, themus, leitma e traducção de prosadores facels.- Al{J~bra.
Até equações do 20 gráo inclusive.- Geom.etl'ia plana.- Italw12o.
~ra!llmatica, themas, versüo d pI'osadores e poetas portuguezes e
Italtanos, gradualmeute mais difficeis; conversação.

40 A 'NO.- Allemão. Grammatic . lhemas, leitura, versão de pro
sadores e petas 1;' eis portuguezes é allemües.- Ingle:.. Desenvolvi
mento das regras de lexicologia e synlnxe' versão de 'pros~d re. e
poet s classico PoL'tuguezes e ingleze ; ·conversaçUo.- HLstona antiga

se Relatorio cit., pago. 50 e Si.
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e média. Acontecimentos politicos c m a corresp ndente geographia
historica, sciencias, letras e arles; quadros syncl1rollic s e synopticoR
orga nisados pelos alumnos.- Geometl'ia no espaço.- T7 igonometria
rectilinea.

50 ANNo.-Allernão. Desenvolvimento das l'egras de lexicologia e
syntaxe; themas; versão de prosadores e peta cla. sic s poetuguezes
e allemães; conversação, - Hist07'ia moderna e contempo7'anea. Ac 11
tecimelltos politicos dos pl'incipaes Estad' s do a nLig continente e
mais desenvolvidamente dos dfl Ameeica; sciencias, letras e artes
até nossos dias; quadros synchronicos e synopticos organisados pel(}s
alumnos.- Physica. Propl'iedades geraes dos c rpos; gravidade; lrin
cipios geraes de estatistica e de dynamica; liquidos, gazes, calor,
hygrometria, machinas a vapor, Ilcustica, opt~CIl, magnetismo, ele
ctricidade, telegraphia electrica e meteorologia.- Chimica. Nomencla
tura e notações chimicas; equivalentes; caracteres e preparaçã dos
corpo~ simples e compostos mais imp rtantes para os usos da vida;
analyses e experiencias.- Cosmographia. Descripção dos principaes
phenomenos do universo,

60 ANNO.- Grego. Geammatica, tbemas, leituras, versão de prosa
dores e poetas t'aceis portuguezes e gregos.- Philosophia. Até theo
dicéa inclusive.- Rhetorica e poetica. Regras de estylo e campo ição
oratoria; poesia, metrificação; critica literaeül; analyses elas bellezas
e vicios de elocução de prosadoees e petas brazi [eiros portuguezes
de melhor nota; exercicios de composição, ele narrações, descripções,
cartas e discurso ; dec]a maçã .- Lite7'atura nacional. Juizos ceitico
e paraJJelos dos principaes 1rosadOl'es e poeLDs, POl' escripto.- Historia
natural. Elementos de zoologia, botanica, mineralogia e geologia com
especimens á vista.

70 ANNO.- firego. Desenvolvimento das regl'as de lexicologia c d
syntaxe, dialectos, themas, tl'adllCção de pl'osadores e poetAS gradu
almente mais difficeis.- Philoso[1hia. MorDI e histol'ia dn pllilo. O] ]lia.
- Historia e chorographia elo Bra,:;il. Desd o seu descobrimentlJ
até a maioridade.- Physiographia. Divisüo administrativa, cclesia tica
e judiciaria; instltuiçõe estati tiCD, synop e da Constituiçã I politica
do imperio.- Portugue:o. Gl'am mo tica pl1 ilosop] IÍca . analyses e exel'
'cicios de redacção verlJa! e esel'ipta.- Littel'atul'a geral. LitteraLura:
estrangeiras e estudo especiD] dAS que inIiu irs rn para J'or-maçHo e
aperfeiçoamento da portuglleza. 87

No intel'nato havel'ia, uma vez por semana, uma aula d latim
para os alumnos dos 4°, 50, 6 rJ e 70 annos, reunido', uma de illglez
paea os alumnos dos 50, 60 e 70 l'lllno , tambem reunidos. O estudo
nessas duas anlas cousistiri' em leitul'U de clapsico , verstío, th mas
e analyses. Não haveria exames, mas t l'requ ncia eri'l ubriga
toria. 88

Por acto de 24 ele outu] 1'0 1e 1878 foram 0.[ prova los as insLru
cções pal'a o prov,imento elos logare. de pl'Ol'es. 01' e sul stituto elo
mesmo collegio.

Finalmente, appareceu o decreto n. 7247, de 19 de abril ele 1879,
reformando o ensino primario e secundario neste municipio e o u
perior em todo o Brazil, e no qual o Dr. Leoncio ele Carvalho pl'ücurou
dar inteira execução 0.0 plano antel'iorm nte expo to.

~esse decreto o ensino primal'io e secundal'io ra declarado com
pletam nte lívl'e no municipio, alva Q inspecção necessaria para

87 Decreto n. 6884, de 20 de abl'il de 1878, al't, 3D,

88 Decreto cit., art. 70,
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gal'flntir as condições de moralidade e hygiene. Para qu ssa io-
pecç'1o pudesse ser exercido. eram o profes. l' S de cur o alvul

directores de estabelecimentos particulm'e obl'igados: a c mmnllical'
ao inspector geral da in trucção, dentro de um mez da ab rtma dos
mesmos, o loco.l em que deviam funcciol1al' si tinham d r 'cel r
alumnos internos, semi-illtemos ou sómentc externos, "0 di õ
da admissão ou matl'jcula, o progrmnma do ensin e quae () pI 
fes.'3ore'" encarregados deste; a pr stal' todas as in~ l'ma ões CJlI
pelas uuLoridades . mpetenL s 1l1es fossem re [ui iLadas' a f1'anqll ar
os estabelecimentos á visiLel das mesma' utoridades s mpr que. e
apresentassem I ara exarninal- sua. si til' á. liçõ e r l' i io . Os
professol'es e directores u IUClll falLa ' em as cOlIdi 'ües de ol'nlic1ale
fical'iam I l'ivados de nsillllr Oll d cl1l1Linuul' com o' estab I cim nto';
deixando de he ver ue Lcs 8S condi 'ü ' Ilygi 'nica mar r- -hi(l um
prazo aos directores para que os I r eu '!Jessem, sob I ena de srr m
obl'igados o í'e hol-os. A falta de c mmLlni a üo sujeitava- s n mllltn
ele 20 a 100', elevflda /la doJJro, si leuLI' de novo pl'azo n:- . é e
cumprimenLo L eel. '/1 JJrigaçJo. a mesma multa incorriam o. que
J'ccusassem l'ranqu aroest/lbelecirnenLo ús visilaso 1 prestar illformtl es
'1S vutoridades. Duas infI'acçõcs impOJ'tavAm a peohibição da onLi
lluação do ensino ou do estabelecimentos. R

Até que se mostt'ass m habilitados cm todas as dis iplinas que
constituiam o programma das escolas I rimarias do 1° grúo, eam
obrigados a fl'equental-as, Heste municipio, os individuos d ' um
outro sexo de 7 a 14 annos de idade, EsLa obl'igaçã , p r "m, n5.
comprehendiu os menores qu os pais, tutores prot ctorr s pro
vassem que recebiDm a instrucção conveniente em scola parti ulaJ' s
ou em suas proprias ca. /lS, e os que r Elidissem fi distan 'ia maior, rio es
cola publica ou subsidiada mai. pr xima, de um e mei Jdlometro,
para os menin s, e de um kilomeLr'o, pal'fl o. meninas,

Todo aquel1es que t nelo em sua compnnhin m ninas n mellinns
naquella condições d ixassrll1 de matriculal-o, !las es olas IllhlicfI:';,
Oll de prolorcionar-Ule. em ('stabeleciment s pnrLi 'ulares 011 111 Ul c'

casa a instrucção primaria d 1° gr~\O. fi ariam sujeil,os D Ilm/1 n uJLa
de 20' a 100,"'. Na me ma peno incoreio111 os rue, sendo adverLid s da
j10LlCa frequencia dos alumnos LI sco]o. LI il'regularidade do ensino
administrado part.icularmente, ti "istf\ d s mappo I'gaJlisDd nas
escolos publIcas ou do atLestados que no eguudo aso d vel'iam
/lpreSenLal' de tl'e, en tres mezes, nuo provos 'em no t!'ime LI' , 
guinte ter JlOvido a devida J'egularidvde ou fre Iuencia, salv ca. de
enfermidade u outro ju to impedimento. Os meninos que houv ss m
aLtiugido a idade de 14 anil s, antes de terem concluido e tucI
das disciplinas acima mencionada, eram obrigados a continuaI-o" J
as pen/ls estabelecidas, nas porochias onde exi tis em 'olos gmtuitos
pal'a adulLos. A s pobre., eujos pni<:, tutores ?u protect res justi1!
cassem impossibilidade de I reparol-os para Irem li e cola; erlfl
f'ornecido vestuario leceuLe e simpl s, livros mois obj 'ctos indis
pensaveis ao esLudo. E Le forne imenLo seia f' ito por um fllnd
~on, tituido I ela seguinte verbas: 1°, as mlllta imlo tas na !6r~ já
lI1dlcada ; 20, a quanLias que I oI'a esse fim v ta e o Poder LeglslatJ v,o ;
o dOJ:taLlvos particulares e os auxilios pr tados por quaesqll r as oela
ções de benefieeneiD, ou que se funda em c m o fim de desenvolver
e propagDr a in trueção publica. no

8n DeCl'eto n. 7247 de 1D de abril do 1879, ar~. 1",
no DeCJ'elo ciL., art, 20,
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o ensino nas escolas primarias do 1° gráo constaria das seguintes
disciplinas: instrucção moral; instrucç50 religiosa; leitura; escripta;
noção das cousas; noções essenciaes de grammatica; principias ele
mentares de 'lrithmetica; systema legal de pesos e medidas' noções
de hiStoria e geographia do Brazil; elementos de desenho linear; ru
dimentos de musica, com exercicio de solfejo e canto; gymnastica; cos
turo. simples (para as meninas).

O ensino nas escolas do 20 gráo constaria da continuação e
desenvolvimento das disciplinas ensinadas nas do 1° gráo c mais das
seguintes: principias elementares de algebra e geometria; noções de
physica, chimica e historio. natural, com explicação de suas principaes
applicações á industl'ia e aos usos da vida; noções geraes dos deveres
do homem e do cidadão, com explicação succinta da organisação po
litica do paiz; noções de lavoura e horticultura; noções de economia
social (para os meninos); noções de economia domestica (pal'a as
meninas) ; pratica manunl de officios (para os meninos); trabalhos de
agulha (para as meninas).

Os alumnos acatholicos não seriam obrigados a frequentar a aula
de instrucção religiosa. Nas escolas do 1° gráo seriam recebidos só
mente alumnos até a idade de 10 annos.

Haveria em cada escola, tanto do 10 como do 20 gráo, sob a ado
ministraçuo do respectivo professor, uma caixa economica, anele os
alumnos pudessem depositar as pequenas quantias que lhes dessem
seus pais ou protectores. Estas quantias, recolhidas li caixa economica
geral, seriam restituidas, com os premias vencidos, ao deixar o alumno
a escola ou no tempo que fosse convencionado. 91

Seriam fundados em cada districto do municipio, e confiados á
direcção de professores, j arclins ela injancia para a })rimeira edu
cação dos meninos e meninas de 3 a 7 annos de idade. 92

Em cada districto do municipio estabelecer-se-hia, tambem, uma
caixa escolar para deposito de donativos ou quaesquer outras sornmas
destinadas á instrucção, e seriam creadas pequenas bibliothecas e mu
sêos escolares. 93

O G verno poderia: subvencionar nas localidades afastadas das es
colas publicas ou em que o numero destas fosse insufficien te, tanto
neste municipio como nas provincias, as escolas particulares que inspi
rassem a necessaria confiança e mediante condições razoaveis se
prestassem a receber e ensinar gratuitamente os meninos pobres da
freguezia; crear ou auxiliar nas provincias cursos para o ensino pl'i
mario dos adultos analphabetos; crear 0"1 auxiliar escolas norml1es nas
provincias; conceder aos estabelecimentos deste geoero fundados por
particulares e que, tendo l'uL1ccionado regularmente por mais de cinco
annos, apresentassem 40 olul11 nos pelo menos, appro"udos em todas as
matel'ias que constituem o curs das escolas normaes officiaes, o titulo
de E[Jcola Normal livre com as mesmas prerogativas de que gozam
aquellas; auxiliar os estabelecimentos om que se ensinassem todas as
matel'ias exigidas como preparatorios parn a matricllla nos cursos su
periores, concedendo áquelles que houvessem i'unccionado regularmente,
por mais de cinco annos e apresentas em, pelo menos, 60 alumnos appro
vados em todas essas materias, a pl'erogati\'1l "de serem validos para
a referida matricula os exames TI Ues prestados; concedel' as prero
gativas de que gosava o Collegio de Pedro II. aos' estabelecimentos ele
instrucção secundaria que seguissem o mesmo programma de estudos,

oI Decreto cit., art. 40.
o. Decl'elo cit., art. 5 .
93 Decreto cit" arts. 60 e 70 •
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e, havendo funccionado regularmente POI' mais de te a11I]O , 0lwe
senLassem, pelo menos, 60 nlumnos graduudos com o ba ltarelado ,m
letras; crear ou auxiliu!' neste municipio e nos mais impOl'l.anLcs das
provincias escolas profissiolJaes e escolus especiaes ue ulwend izad
destinadas, as primeiras, a dar a instrucçã techllica que mais int ['
essa ás indust ias dominantes u que c nvenha cr 81' e desen olver,
e as segundCls, ao ensino pratico das artes e officios de mai imme
diato proveito para a população; fllndllr e auxiliar bibliothecas e
musêos pedagogicos no lagares onde houvesse escolas n J'maes; e
crear ou auxiliar nas provincias bibliothecas poplllal'es. n~

Nas escolas normaes o ensino cODpr henderia ns segninles dis
ciplinas: lingua nacional' francez; ariLhmeLica, algelJr ge metI ia;
metl'ologia e escripturDção met'cantil; geographia e cosmogl'ol hia ;
historia universal, historia e geographia do Brazil; elementos de
sciencias physicas e natllraes, e de phy iologia h gi ne; philosophia;
principios de direit natural e ele dit'eito publico, com xplicu ilo da
Constituição; principios de economia politica; noções de conomia d 
mestica ( para as alul11nas) . pedagogia pratica do ensino prinléll'lo
cm geral; pratica elo ensino intuitivo e lição da::; cou as; pl'incipi s de
lavoura e horticultura; ca lligraphia e desenho linear; musica vocal;
gymnastica ; pratica manual de officios (pam os alumnos); tmbaJl10s de
agulha (pal'a as alllmnas) ; insLrucção religiosa (não obrigaLoria paru os
acatllOlicos); latim; inglez; allemão; italiano; e rhetorica. %

A cada escola normal sel'ia annexa para os exerci ios praticas
do ensino uma ou mais escolas primarias. A frequencia e os examcs
seriam livres.

Os pr ressores e substitutos das escolas normlles l'am providos
por concurso, sendo-lhes vedad o exercici do magisterio parti
cular. %

No que diz respeito a exames geraes dos preparalorlos exi·
gidos para matricula nos cnrsos de ensino superior, o decreto II que
nos referimos providenciava til'ando os examinadores deI tr'e os pI' 
fessores cIas escolas normaes. Nas provincias o G verno s p cIeria
abrir mesas desses exames nas cidades, onde, ni:ío existindo [linda
estabelecimento em condicões de obter a prerogativu da validez elos
respectivos exames, houvesse alguma escola normal orgonisnua se
gundo o typo official. Para presidir a tues exames havel'ia m cDda
urna elas me mas cida les tres d legados do govel'J) , escolhidos dentre
os cidadãos distinctos por merecimento lHterario, que 11M exercessem
o magisterio particular. n7 .

Cabe ainda aqui lembrar que os delegacIas do Inspector g ral de
instrucção publica eram substituid.os na re('ol'ma por seis inspector d '
districto com o yencimento de 3:600 ,nomendo denLrc as pe oas que
com di Lincção houvessem exercid o magi Leria public~ ou par~i 'ular
por mais de cinco annos. O in pecLor geral era esc U1ldo Cll Iguaes
condições per eberia o vencimento de 5:00 .'0 . .

O Conselho Director de InsLrucção) Dnalmente, compor-se-Iua.do
Ministro do Imperio, como pl'esidente, d . inspector geral, dos .Jl1
specLores de districto dos reit res do ColleglO ele Pedro II, dos dl!' 
ctores das escolas ~ormDes e proflssionaes e dos estabeJ cimentos
particulare.s de instrucçã secundaria que viessem a g0S!ll' das pre
rogativas officiaes de dous representant s que dentre SI eleges, 'cm
annualmente, um: os pr fessores public s do ensino primario, ,

9~ Decreto cH" arl. go.
96 Decreto cit., al't. g"
DG Decreto cit., art. 90 §§ 50, 7° e 80,
o7 Decreto cit., arts. iO, 11. e i2.
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outro, os do secundaria, de dous cidadãos eleitos em cada anno pela
Municipalidade, de dous pr f-ssores publicas e um particular de
instrucção primaria qu· se houvessem distinguido no magisterio, e
de mais dous membros, que com estes seriam nomeados pelo Go
verno. 98

Não esqueceu o reformador ele instituir premias para os professores
elo ensino Irimario. Aos que contass m 10 annos de serviço effectivo
e se distinguissem por publicações julgadas uteis pelo C nsell;.o Di
rector ou em provas publicas prestadas perante fi Escola Norm::.l,
para as quaes se abriria annualmenLe uma inscripção no municipio,
concederia o Governo uma gratificação addicional correspondente á
quarta parte dos respectivos vencinlentos.

Esta gratifica(;ão seria elevnela á terça parl.e e á metade dos mesmos
vencimentos par os professores que, contanelo 15 e 20 annos de
serviço igualmente effectivo, se houvessem distinguido pela mesma
tOrma. 9~)

Eis quasi em sua inLegra a r -forma do ensino primario e secundaria
realisada pelo Dr. Leoncio de Carvélho. Si é verdade que na pratica
não correspondell ao sen esforço o desejado resultado, talvez por
prematuras algumas da medidas 'e outras por excessivas, si não
desproporcionadas ao meio refractt1rio a que eram applicadas, não
é menos exacto f1ue essa reforma veio iniciar no paiz uma phase de
progresso, e preparar o terreno á adopção ele idéas sobre ensino,
principalmente nas escolas primariClS, que deviam fructificar mais
tarde.

De accorelo com o que dispunhn o art o 26 do decreto citado, o
Governo reorganisaria os regulamentos do ensino primario e secundaria
do municipio, assim conJO daria reguJamentos para os estabeleci
mentos de instr1 cção qu funclaese nos provincias. A reforma devia
ser po. ta provisoriamente em expcução apenas fossem expedidos
e~'8es actos. Desde I go, porém, e11 traria em vigor na parte que
não eleI endesse dess'l regulamentação e não trouxesse incol1
venientcp. o

Ne"'sa cmlformidacle, por oviso de 24 ele moio do dito 811110 de
1879, determinou o GoverlJO que ti \'essem immediata execução, na
parte refer nte a instrucç50 primnria, as disposições do art. 4°
§§ 1°, 20 , 30 e 40 claquelle decreto, r fi rent s ás disciplinas, á frequencia
de alumnos acaLllolicos, ao periodo escolar, á idade maxima para a
admissão dos alum110s . ás caixas econbmicas escolares.

E com este ado ultimo o Dr o Leoncio de Carvalho terminou os seus
trabalhos, pois que em 4 de junho era. substituido pelo Dr. Francisco
Maria Sodré Pereira.

08 Decreto cit., :lris. l3 e U.
00 Dllcl'eto dto. art. 15. A lisposiçiio deste urtigo substituía M gratificações marcadas

pelos arts, 28 elo regulamento de 17 ele fevereiro ele 1874 e 14 elo de 18 de janeil'o de 18;7.
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( 1880 - 1889 )

Decretos na. 7684 de 6 de março de 1880 e 8025 de 16 de março de 18Bl ( Escole Normal)
- Decretos ns. 8051 de 24 de março e 8227 de 24 de agosto de 1881
(Collegio de Pedro II) - Projecto do Dr, Rodolpho Da.ntas e sub9titutivo do
Dr. Ruy Barbosa - Decreto n. 1060 de 13 de outubro de 1888 ( Escola Norma.l ).

o primeiro acto importante em materia de instrucção primvria
secundaria, que se nos depara, depois la r forma do Dr. l.eunci de
Carvalho, ê o d crelo n. 7684 de 6 de março le 18 0, r ando, na COI 
formidade d') art. 90 do decr to n. 7247 de 19 de abril de 1tl79, uma
escola normal neste municipio. iOl

O regulamento que baixou com este decreto listribuia as mal riDS
deensinoporseis secções; entreelJas, porém, não figuravam as s guinles
disciplinas consignadas na reforma: latim inglez, allernão, ilaliano e
rhetorica. Mantinl1a a livl'e frequcncia da aulas, a não obrig' lorieclade
das lições e estabelecia nos exames, prestados por materia, uma prova
oral e outra escripta, salvo os de pedagogia, m que devia bav r mui
uma prova pratica. Aos individuos appruvarlos m t dos as materias d
curso seriam conferidos diplomas de habilitação, qu , em igualdudc
de circumstancias, lhes darião preCel'encia para os lugares lo magis
teria primaria. Os que, havendo obtido appr v' ões plenas m t rias
as seri s, fo sem pela Congregação' julgados distinctos por SUDS 11a] i
litações, teriam o direito a ser nomeados pro~ s or' s adjuntos ffecti vos,
pela ordem da cla sillcação independentemente de c ncurso. 102

Os concursos para o provimento dos logares de profe ores e
Sll))StitUtos eram regulados cumo em geral o são 11 s cursos aca
demicos, accrescendo rigorosas provas praticas.

A escola normal assim creada começou a fUI ccion8r' ~m 5 ele
abril do dito anno ele 1880.

Por portaria de 12 de maio oegllinte deram-<::e inslrucçõ s pura
os exames do curso da mesma escola na cont'ormidade d que pre
ceituava o art. 58 elo regulamento respectivo.

ovas alterações foram feitas prd creta n. 7991 d. 5 de l' ver '!ro
de 1881 no regímen de exames geraes de preparalorlOs estab 1 'ld
pelo art. 112 do regulamento annexo ao d creta n. 1131 A de 17 d

lO. Antes disto ha a portaria de 5 de fevereiro de 1880, que dá. instrucções para exames
geraes de preparatorios.

10i Rel7uiamento annexo ao decreto n. 7684 de (j de março de 1880, arta, 10 , 20, 3·,
21, 22, 3i, '86 e 87.
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fevereiro de 1854. Os exames se realizariam segundo as novas in
strucções em eluas épocas: ele 1 de fevereiro a 15 ele março e el~ ~ de
julho ao ultimo de novembro. As mesas continuavam a ser presIdIdas
pelo reitor elo externato elo Collegio de Pedro II e compostas ele tres
membros designados pelo mesmo reitor dentre os professores do
dito collegio e da Escola Normal:

O ministro Homem de Mello, que succeeleu ao Dr. Francisco
Maria Sodré P reira, expediu com o decreto n. 8025 de 16 de março
de 1881 novo regulamento para a Escola Normal do municipio.

Não eram muito sensiveis as modificações introduzidas no regimen
dessa escola; havendo apenas a notar o que se referia propriamente
ã distribuição elo ensino em dous cursos, um de sciencias e lettras e
outro de urtes. O curso de sciencias e lettras compunba-se das se
guintes materias: instrucção religiosa, portuguez, francez, matl~e
maticas elementares, chorographia e historia do Brazil, cosmogruphIa,
geographia e historia geral, elementos de mecanica e de astronomia, sei
encias physicas sciencias biologicas, logica e direito natural e publico,
economia social e domestica, pedagogia e methodologia, noções de agri
cultura, sendo facultativos os estudos de religião e francez. O curso
de artes abrangia as seguintes disciplinas: calligraphia e desenho
linear, musica vocal, gymnastica, e trabalhos de agulha (para as
alumnas). Cada curso dividia-se em quatro series. i03

Receberiam o titulo de habilitação para professor ou professora:
do 10 grão, as pessoas que fossem approyadas nas materias obriga
torias elas duas primeiras series de ambos os cursos, satisfeitas, na
Inspectoria Geral da Instrucção Primaria Secundaria, as disposições
legaes que regulavam o exercicio da proDssão. Nos titulos de habili
tação se declararia si o impetrante tinha ou não approvação nas ma
terias facultativas, bem como o gráo de approvação em cada materia
das diversas series.

Em identidade de circumstancias, nos concursos para lagares
do magisterio da Escola Normal, seriam preferidas ás que não o
fossem as pessoas ne11a habilItadas. Nas vagas de adjuntos do 10 ou
2° gráo seriam providos, si o requeressem, independentemente de
concurso, nas do 10 grão, os individuos approvados plenamente no
curso completo da escalo, inclusive as materias facultativas, e nas
do 20 gráo os que tivessem approvação plena nas materias das 1a e 2a

series, inclusive tambem as fc cultativas. Nas mesmas condições seriam
nomeados para as cadeiras publicas primarias os individuos ap
provados com distincção em todas as materias. i04

Na administração do mesmo ministro, o Collegio de Pedro II
soffreu ainda modincações nos seus regulamentos, as de que trata o
decreto n. 8051 de 24 de março de 1881.

O que ha de mais apreciavel nessas altera ões é a restituição do
portuguez aos cinco primeiros a11nos do curso, pois que na reforma
anterior essa disciplina só era professada no 70 anno com a de litte
ratura geral.

A esse decreto seguiu-se o de n. 8228 de 24 de agosto de 1881, no
qual se estabeleciam os casos em que os professores e substitutos do
Imperial Collegio de Pedro II se deviam reunir em congregação, e se
providenciava sobre a organisação das commissões julgadoras dos
exames dos alurrtnos do mesmo collegio. i05

103 RegulameJ;lto annexo ao decreto n. 8025 de 16 de março de 188:1, art. 20.
104 Regulamento cit., arts. 99, 100, 101, 102 e 103.
100 Subscripto8 pelo ministro Homem de AreIlo encontramos ainde. os seguintes actos ~

a portaria de 5 de janeiro de 1881 dando instrucções para oa exa.mes do curso de artes da.
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Em janeiro de 1882 assumia a pasta do Imperio o Dr. Rodolpho
Epiphanio de Souza Dantas.

Da sua passagem pelos negocios da instrucção publica, na parte
relativa ao ensino primario e secundaria, apenas se encontra, tradu
zido em acto oflicial, o regimento especial das provas e proc so
dos concursos para os logares de professores e substitutos do Collegi
de Pedro II, mandado observar pelo decreto n. 8602, de 23 de junho
de 1882.

Todavia não se ester.ilisou a administração do Dr. Rodolpho Dantas,
o qual foi tão ardente em estudar as questões de ensino como o
Dr. Leoncio de Carvalho, e apresentou ás Camaras um extenso pro
jecto de reformas. E se projecto foi estudado por uma commis ão
especial nomeada em 12 de setembro de 18 2 pela Camara dos D pu
tados, e offereceu ensejo a respectivo relator, o Dr. Ruy Barb sa,
de elaborar um dos mais extensos e substanciosos pareceres que já
foram redigidos sobre assumptos de instrucçã publica no BraziL.

No relatorio, entretanto, apresentado pelo mini tI'O int rin d
Imperio, Manoel Pinto de Souza Dantas, á Assembléa Geral Legislativa
em janeiro de 1882 já se insisti.a na idéa de integrar os estudos, tor
nando uma realidade as creações dos seus antecessor s e a fundarão
de uma Uni. rersidade « centro pedagogico, de onde, na sua opinião,
deveria emanar a acção propagadora e inspectora do ensin . »

O seu antecessor tinha considerado devidam nte es e a sumpLo e
formulado um plano para a creação dessa institui ão. O ministC'o
Souza Dantas, pois, providenciara sem demora para ql1 sobre esse
projecto fossem ouvidos os differentes estabeleClm nlos de ensin
as associações scientificas, no intuito de ubmeltel-o ao PodeI' Legis
lativo. iOG

Nas paginas do referido documento se chamava a attenção para
as lacunas que na pratica tinha encontrado a reforma de 1879.

« Emquant a instl'Ucção primaria e gratuita, accrescent va o
ministl'o, não se tornar geralmente obrigatoria entre nó , cumpre ao
Governo facilital-o pela multiplicação das escolas, organisada sob um
plano de applicação pratica, proveitoso ao individuo e ao paiz. No
vestibulo do edificio da instrucção publica deve encontrar-se o jardim
da in/aneia, ou, como melhor se denomine, noviciado propedeulico,
e cola inicial, para os estudos denominados primarias ou elemen
tares. » i07

O digno administrador não hesitou em fazer a apologia do
pensamento de Frederico Frmbel, que procurara dar á educaçll da
infancia uma base psyehologiea, levando a effeito o que os pedalTogistas
modernos denominam seieneia das mãis. Era precis que essa in
stituição se fosse propagando com as mesmas vantag ns já verificadas
na Allemanha, na HolIanda, na Suissa e na Belgica e que não
aproveitasse sómente ás classes menos favorecidas (le meios.

Essa idéa, embora inserida no decreto de 13 de abril de 1879,
ainda não se traduzira em facto. O ministro, pois, não podendo
desde logo dar-lhe inteira execução, tentara um ensaio,., aproveitando
os recursos ordinarios do orçamento, e por aviso de 20 de novembr
de 1881 recommendara ao Inspector geral da instrucção ( não só
que indicasse pessoa a quem pudesse ser confiado o preparo dos
mestres que tinham de servir nesse ensaio, mas tambem que, enten..

Escola Normal' o aviso de 12 de julho do mesmo anno providenciando sobre exames de
preparatorios; e a portaria de 18 de julho, tambem desse anno, regulando os concursos da.
mesma escola.

1&4 Relatorio do MilÚBterio do Imperio de janeiro de 1882, pags. 19 e 28.
io7 Relatorio cit., pago 18.



- 68-.

dendo-se com o director da Escola Normal, apresentasse dentre as
alumnas desta escola que mais se recommendassem por sua aptidão,
as que, em numero não excedente a oito, qulzessem habilitar-se para
o desenvolv imen to de taes l'uncções. ») ws

Uma com missão foi então nome~da para angariar donativos
destinados a auxilio das despezas que se teriam de realizar com a
definitiva creação desses estabelecimentos.

Tudo isto demonstra que a corrente das idéas liberaes iniciadas
pelo Dr. Leoncio de Carvalho tinha invadido a esphera da admi
nistração. Com effeito, os ministros que se lhe succederam não
puderam mais evitar a preoccupação dos methodos modernos de
ensino.

O D.r. Rodolpho Dantas, adoptando-as com tendencias radicaes,
foi um extrenuo defensor da idêa da fundação de uma universidade.

No relataria apresentado em maio de 1882 dizia eUe que « in
strucção popular, no Brazil, infelizmente ainda achava-se, em grande
parte, alheia ás idéas e ás verdades dominantes no assumpto n. Não
era possivel continuar a transigir com a actualidade, nem, sob a
apparencia de enganosos melhoramentos, perpetuar o statu quo.
Con vinha, portanto, subsLituir tudo quanto existia por uma « o['ga
nisação séria e reparadora »).

Não transcreverei aqui as considerações que o novo ministro,
ardente e apaixonado pelas reformas dos paizes mais adiantados,
inserio em seu relatorio relativamente á psychoJogia infantil, e sobre
o que devia ser a escola primaria. Basta mellcionar os pontos capitaes
em que na sua opinião se deviam basear as transformações cogitadas.

« E' urgentissima, dizia eUe, a instituição de jardins de crianças.
Mas a formação de um professol'8do idoneo para esses estabeleci
mentos requer melindl'osissim s cuidados, condições muito espedaes.
Para esse, como para outros serviços novos n') ensino, precisaremos
certamente, imitando o exemplo de todos os povos civilis8dos, recorrer
bem acanhamento á experiencia das noções modêlos, ao ,cabedal de
factos, cousas e homens accumulados no seio dellas por longa e intel
ligente experiencia.

c( Toda reforma sincera, em materia escolar, depende de tres mo
diflcações cardeaes no organismo do ensino, desde o primeiro momento
de sua existencia, desde a manifestação mais elementar da sua funcção
educadora: a introducção na escola da cultura physica, da cultura
scientiflca e da cultura artística. Não ha criança ( salvo as pal'alyticas e
idiotas) que não passe e não deva imprescind"ioetmente exercitaI' na
escola a gymnastica, aI render o desenho e conhecer os factos capitaes
da natureza visi ve!. Instrucção e moralidade são inaccessiveis sem
intelligencia' intelligencia não n'8 póde nutrir um cerebl'o enfermo.
O['a, o cerebro não é sinão a resultante da evolução geral da vida
no individuo: só por Llma b a musculatura, um sangue normal e
uma enervação bem equilibrada se póde assegurar ao homem a
faculdade de pensar sã, inteusa e desembaraçadamente. A imaginação,
a observação e a execução, essas tres faculdades que o desenho pro
move, alimenta e multiplica, não são f8culdades de luxo) cuja edu
-eação se deixa ao arbitrio de pais mal escl5recidus; são, pelo contrario,
as mais usuaes, as mais praticas, as mais indispensaveis de todas
as faculdades nas competencias da vida entre individuo e individuo,
entre nação e nação. Deltas e portanto do ensino escol8r, universal,
imperativo do desenho de ornato, do desenho de industria, depende
toda a prosperidade industrial do paiz. Quanto á sciencia, cuja in-

tos Relataria cit., pago 19.
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strucção o menino deve receber, não dogmatica, ntio dirlactica, não
autoritariamente, como até hoje se en 'ina tudo em no as e cola,
mas intuitivamente pela cooperação naturl11 dos nUdo dos in~

stinctos, dlls aspirações espontlll1eas, - quanto á sciencia, si ha hoje
uma verdade sobre todas lrrefragavel em p dagogia, é que elia, mi
nistrada assim racionalmente, é a mais racu de Lodas as partes do
programma esc lar, a que a intelligencia infantil está di posta
receber c m avidez desde que o alumno pisa na e~cola. 1) iro

Preoccupava-o o ensino integral desde a escola e para tradu7ir
essa idéa em racto, para realizar o plano da esc la americana com
os seus tres gráos, obrigatorios para os que não enc ntrassem o
recurso d s lyceus e para s quaes serviria de pr paratori o ensino
d')s dous primeiros grãos, reputava eJle inflexivel a necessidad da
creação de escolas n rmaes, não coeducativas para ambos os sex s,
mas discriminadas, porquanto a organi açã dessas scolas ntã
existente, pesada e inefficaz, resentia-c::e de todo o automatismo d
regimen antigo desviando-os do fim profissional que as devia cara
cterisar.

Entendendo que o Estado não tinha o dir ito de « ser indifferente
ao cultivo da intelligencia popular», nem sendo licito ao GO\' rno

. « cruzar os bruços ante o retardamento e a distribuição de~ itu sa da
instrucção popular nas provincias »), o Dr. R dolpho Dantas pro
curava dar ao art. 10 § 11 do Acto Addicional uma interpretaçã
conducente a tornar possivel a cooperação do poderes gera s na
obra do ensino nacional para o qual eram insufficientes os r cursos
provinciaes. Além de que o texto constitucional não se oppunha
essa interpretação, ponder'ava elle que o estndo comparativo da legis
lação dos povos onde mais se apuram as liberdades locaes e o espi
rito popular se mostra mais intransigente contra as tentativas de
centralisação, indicava, a despeito de certos tlleoristas, « a neces
sidade impreterivel na ph/:lse da evolução humana, qu actualmente
atravessamos, de uma intel'[erellcia activa do E tado nos negocias do
ensino popular, não contrariando as prerogativas benencas da admi
nistraçã local, mas estimulandJ-a pela força do exemplo e pelas
vantagens de uma collaboração positiva.)) Assim procediam a Illgla
tel'ra, a Suissa e os Estad s-Unidos, sendo certo que nenhum E tad
da União Americana se lembram ainda de recusar as dotoções com
que o Governo da republica auxiliava as finanças da educacão local.
O Brazil, portanto, não tinha outro xemplo a seguir sinBo st.
Conviria> pois, « dis eminar pelas pr vincias escolas normaes susten
tadas parcial ou totalmente p lo lhe 0111'0 nacional, animar u r~a

lisal' d mesmo modo a instituição de escolas modelos de nsmo
primario, estabelecer dotações de terras publicas em favor da in
strucção popular nas provincias, consignar ao desenvolviment da
educação geral em Lod o paiz impostos d cretad0s no 01' omento
nacional, e di tribuidos prop rcionalmente por todo paiz.») HO

A isto accr scentava longas considerações sobre o papel da mulher,
preponderante e fecundissimo na educação, e como consequen 18
apre entava a idéa da instituição dos internDtos nor'maes, destinad s
?- formar professore para escolas secundari~s do :exu [r-mini,:o, á
lmitacão do que se fizera em França por meIO da leI de 26 de Julho
de 1881-

Não menos impressionado se mostrova esse ministro qUDnlo ao
que dizia respeito aos esludos de preparatorios para as faculdades

109 Relatorio do Miniaterio do Imperio de maio de 1882, paga, 6 e 7.
1 10 Relatorio Clt., paga. 9 e 10.



-70-

superiores. As mesas de exames, principalmente nas provincias onde
não existiam academias, tinham na sua opinião, feito descer o
nivel desses estudos « a um gráo de desmoralisação indescriptivel.»
A abolição desse regimen impunha-se por si mesma. De accôrdo, p.ois,
com as idéas que elie mesmo já manifestara no Parlamento relatIva
mente ao ensino secundario, julgava indispensuvel introduzir nessa
esphera a preparação scientifica, unindo indissoluvelmente o bachare
lado em sciencias ao bacharelado em letras.

Por ultimo o Dr. Rodolpho Dantas pronunciava-se contra a icléa,
consignada pelo Decreto de 19 de abril, de franquear a coUação dos
gráos a estabelecimentos de origem particular, independentes da
acção fiscalisadora das autoridades prepostas á educação nacional.

Como dissemos, o projecto do novo ministro submettido á com
missão parlamentar, de que era relator o Dr. Ruy Barbosa, foi substi
tuido por outro em que tiveram amplo desenvolvimento os planos
pedagogicos modernos. . .

O Dr. Ruy Barbosa no parecer que precede esse substItutlvo
começava por manifestar o mais profundo pessimismo no que con-
cerne ao estado da instrucção publica entre nós. "

« O ensino publico, exprimia-se elle, está á orla do limite posslvel
a uma acção que se presume livre e civilisada; e que ha decadencia,
em vez de progresso; é que somos um povo de analphabetos, e que
a massa delles, si decresce, é numa proporção desesperadoram~nte
lenta; é que a instrueção academica está infinitamente longe do mvel
scientifico desta idade, é que a instrucção secundaria offerece ao
ensino superior uma mocidade cada vez menos preparada para o
receber; é que a instrucção popular, na Côrte como nas provincias,
não passa de um desideratum)" é que 11a sobeja materia para nos
enchermos de vergonha, e empregarmos heroicos esforços por urna
rehabilitação, em bem da qual, si não quizermos deixar em duvida a
nossa capacidade mental ou os nossos brios, cumpre não recuar
ante sacrificio algum; não só porque, de todos os sacrlficios po~

siveis, não haveria um que não significasse uma despeza proxL
mamente reproductiva, como porque trata-se aqui do nome nacional
num sentido mais rigoroso, mais serio, mais absoluto do que o que
se defende nas guerras á custa de dezenas de milhares de vidas
humanas roubadas ao trabalho e centenas de milhões arrancados,
sem compensação, aos mais esterilisadores de todos os impostos.») iU

Nesse trabalho o Dr. Ruy Barbosa começava por mostrar a
conveniencia da creação de um ministerio da instrucção publica.

« Longe de encerrar o caracter scientifico, que presume, a idéa
hostil á interferencia do Governo no dominio da instrucção publica
não passa de uma concepção abstracta, contrariada pela evolução das
idéas e dos factos nos paizes mais livres. Em vez de vos propor me
didas tendentes a enfraquecer a organisação central do ensino, a vossa.
commissão encara, por conseguinte, como providencia de largo al
cance e urgencia imperiosa a creação do ministerio da instrucção
publica. Perdidos entre a massa enorme de negocios, que a nossO.
legislação actual commette ao ministerio do imperio os interesses do
ensino occuparão sempre, necessariamente, uma situação subalterna'
as immensas questões que elle envolve não serão jámais objecto do
profundo estudo a que tem direito; e a responsabilidade do minis
terio, dividida entre os varios ramos da administração que esta
secretaria concentra em si, será insuf"ficientissima para a promoção

111 Parecer e p,"ojecto da commissão de instrucção publica da Carna,-a dos Deputados.
i882, n. 224, pago 1.
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das reformas e a solução dos problemas que as mais sagradas neces
sidades do paiz impõem á direcção uperior desse serviço. »H2

Os projectos, lanto o que acompanhava esse parecer, orno o que
foi apresentado sobre a reforma da instrucção secundaria são amplos
e lançados sobre bases pedagogicas, discutiveis em alguns pontos,
mas em todo caso muito adiantadas e justificadas com pr fusa eru
dição.

O Dr. Ruy Barbosa estabelecia a liberdade de ensino e a lai idade
da escola publica e a frequencia 01 rigatoria. Quant a esta ultima
o projecto era minucio o; estabelecendo as mesma i en -es do
decreto de 19 de abril de 1879, todavia procurava vital' a burla
creando o processo de fiscalisação.

Os alumnos que recebes em o ensIno das primeiras 1 tras em
casa ou estabelecimento particular, seriam desde os 10 annos sul
mettidos a exames das disciplinas corre pondentes ú sua ida le no
programma official. Estes exames deveriam ser feitos, em 'lP ca
fixa e perante um jury, 111 cada districto. Si instrucçiio rev lada
pelo examinando não fosse satisfactol'ia e a justificação allegada nu
fosse admittida pelo jury, o inspector escolar intimaria imm diata
mente o responsavel pela educação da criança a inscl'evel-a, dentr
em oito dias, numa escola publica, ou numa das esc las parti ular s
equiparadas ás publicas para os fins conveni ntes, communicando ao
mesmo inspector o estabelecimento preferido. Si essa communicação
não se effectuasse no 1razo de 10 dias da data da intimação) o in
spector escolal' faria ex-ojficio a inscripçú do ulumno.

Os juizes de paz eram obrigado a fazer annllBlmenle alis
tamento da população escolar. Os re ponsaveis recebiam a noLifica (1
pelas listas publicas no Diario Ojflcial. Dentro dos 10 dias eguint.
os responsaveis por cada uma das crianças alistadas eram obrigados
a communicar ao inspector escolar do di tricto a esc lha ela sc la.

Em presença do alistamento publicado na folha ofticial, das d cla
rações apresentadas pelos responsav is e das designa ões lU fizesse,
o inspector escolar do districto xpediria a cada profe SOl' incumbido
da direcção de uma escola a lista dos alumnos que esta devia recel er.
Por essa lista de inscripção o professor escripturaria o r gistr? de
presença dos alumnos, procedendo á chamada umt;l v.ez por. dla, e
remettendo semanalmente ao inspector escolar d dlstrl to a lIsta do
ausentes, com as jllstificações por escripto dos responsaveis, ou, si
estes não soubessem escrever, as notas, que tomaria, das declara ões
delles.

Penas rigorosas eram instituidas contra os professor s public s
delinquentes e particulares que não trouxessem em regra s re
gistras de matricula e de frequencia. No fim de cada mez o in~pector
escolar examinaria os mappas semanaes de pre ença, extr ~ll1do a
lista dos responsaveis pela assiduidade do alumnos que. tIveSSe!?
faltado, sem causa justlflcada, no decur o do m~z. E to. lista. serIa
publicada por tres dias na folha ofDeial, com c1eslgna~o .do artigo .de
lei infringido e das penas em lue incorressem os relDc1dentes..1
infl'actor alJegas e falta de recursos para pagamento da multa im
posta por acto do inspector escolar do districto, com recurso pa~a
inspector g ral, resolver-se-hia en'1 prisão de 24 a 48 boras. A. qUID~a
reincidencia sujeitaria o infmctor ás pena d.o ~t. ~28 d . Codlgo Cri
minal então em vigor. r o caso de nova remcIdencLa, o lryspector do
dis~ricto, ou, em sua faHa, o ins1 ctor ge~al, repre en~arJa contra o
delmquente ao juiz de orphãos ao qual, ouvmdo- , caberm ordenar qu

11 ~ Parecer cH., png. 34.
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o menino, num prazo nunca maior de 30 dias, fosse recolhido a um
estabelecimento de educação publica ou partIcular, onde a receberia
a expensas da farnilia, a cujos recursos se attenderia. O juiz, no caso
ainda de não ter sido satisfeita essa intimação, poderia impor ao tl'ans
gressor as penas de desobediencia, e, si c nviesse a privação do
usofrllcto d'JS bens dos filhos, cuja instrucção houvessem descurado.
Das decisões do juiz, no caso de prívação lo usofructo, haveria recurso
para a Relação do districto. As despezas de educaçã , na hypothese
acima figurada, seri':lffi c bradas executivamente. Si o individuo in
CUI'SO nas faltas indicadas não f sse pai ou mãi, mas simplesmente
tutor do menor, a pena immerliata seria a de desobediencia; si o
menor fosse empl'egado em estabelecimento mercantil, industrial ou
agricola, a pena rec thiria sobre o proprietario. Não escapava á saocção
da lei a pessoa que tivesse em sua companhia, ou em seu serviço,
menino desva lido e não curasse da sua instrucção. H3

O ensino primario, no municipio neutro, seria dado á população
de idade escolar nas escolas primarias publicas, que se dividiriam em
quatro categ )rias: 1a, jardins de crianças; 2a, esculas primarias elemen
tares; 3a, esc las primarias médias; 4a, e colas primarias superiores.
N projecto decrimInavam-se c mpridamente o horario e programmas,
a inspecção, direcção pedagogica, pessoal dos jardins das criança,
bem c mo a capacidade pro Jssionul, clurução dos CUI'SOS, material de
educação, pratIca frcebeliana e outras condições de viabilidade dessa
instituição. Quanto a escola primar'ia, providenciava sobre os methodos,
material de ensino e mclsêJs escolares. O curso element~ r, que du
raria regularmente dous annos, comprehen<lia:- o ensino concreto
das f6rmas, côres, numeros, dimensões, tempo, sons, ql.léllidades dos
objectos, medidas, seu US) e applicação, desenho, escripta e leitura,
ensino pratico ela língua materIJa, primeiros rudimentos das sciencias
physicas e naturaes, pelo aspectJ das cousas e experimentação ele
mentar dos phenomenos e propriedades, descripçã do corpo humano
e rle animoes, noções de botanica estudadas directamente nl:lS rlantas,
arithmetica pratica até n divisão de um algarismo, primeiras idél:ls
de fracções, problemas faceis, concretamente fdrmulados, elemeutos
rudimentae de geographia, por lições de c usas, começando pelo
estudo topograph.ico da escola e sitio escular, ao qual se seguiria o do
mU!licipio, orientação, levantamento da planta da escola e suas de- I

penriencias, gl'andes factos do . historia, principalmellte patria, 111e
thodicamente ensinados, por lições oraes do professor, livros de leitura,
estamp'ls e quadr s apropriados, sem tar,Jas de c6r, execução
de trabalhos e distracções tendf::ntes a desenvolvel'em a agilidade das
mãos, o gosto artistico e o espiri to de invenção, musica ( c6ros),
gymnastica, para as meninas especialmente calisthenia. O curso da
escola primaria méelia, que devia duraI' d'JUS ann s, comprehendia:
desenho, leilura e escripta, dictados, gymnastica pratica, exercicios
de ~xpreSSã() e redacção do pensamento; no ultimo anno, primeir~s
rudImentos theoricos dos factos da linguagem, euristicamenLe enSl
na.d IS. :pelos processos intuitivos; desenvolviment gradual das noções
SClentlticas das cousas - phenJmenos physicos e chimicos (mediante
appurelhos e experiencias rudimentares), animaes, vegetaes e mi
neraes (pela observação immediata d'JS objectos), descripção, pelos
a~umn s} de object s e facto observados por elles, arithmetica pra
tlCa, .~té regra de tres simples, systema metrico, tachymetria, geo
graphla} cllrs adequado á' escolas desta categoria; primeiros ele
mentos de desenhos de mappas, fhctos característicos das grandes

113 Projecto annexo ao parecer cit., al't. i o, §§ 40 a i8.



-73 -

épocas historicas e das nações preponderantes na histo,'ia da ci ili
sação, nOl:ões cOllcretisadas dos usos, costumes e im tituiçõe~ que
individualisum os varias estados s ciaes, execução t traiJall1 S
manuaes, mais desenvolvida que na escula elementar, canto, gymnUb
tica e calist,henia. O curso da escola primaeia superior, que durar'ia
quatro annos, comprel1endia:- leitura expl'essiva e conlmcntnda de
modelos classicos do idioma vernaculo; decltlmação, exerdci s de
com posição e estylo, theoria essencial dos factos da lingllagem pa lr'in,
arithmetic~l pratica e theorica, até ra izes ql/adradas c' Ibicas e Ioga
rithmos inclusive, noções de geometria, aJgelJra alé equações do
10 grão, rndimentos de trigonometria e agrimensura, n,) ti s de me·
canica, phy.:>ica, chimica, botanica, gC'ologia e mineral gia pl'Hticam Ilte
ensilladas, idéas elementares d clas'ilicaç&o das s iencia da not,L1I' za,
geograpl1in. geral e pl1ysica, desel/llo, na pedI' e no p pel, copiado e d
memoria, das cioco partes do mundo, dos paizes da AmeriC'a, eSI e ial
menle do Brazil e dos da Europa; noções de cosmographia, element s
de historia contemporanea, especialmente de hi toriu d Brazil,
noções das grandes épocas da hi8toria antiga, médi e moC!-rna
datas essellciaes de chronologia; escl'ipturar;ão mercantil pOI' I a,.Udas
dobradas ( no ult.imo anno), conta' correlltes, noções das leis da vida
social e direito patrio, primeiros elementos de econOI ia politica (J

dJmesticJ., desenho, callto, leitma elem olar de musica, gymna lica,
exercicios militares (para os alumnos), 'alisthenia (para dS alumnas),
pmorla.s de agulha.

O eosio das sciencias physicas e naturaes effectu8 I'_c e-h ia s mpr
mediante apre, entação dos object 1S, experiellcius, empleg de pro
jecções lumin sas, deeenhos e uso do mi~Gro copio; o 118ino da his
toria seria especialmente encaminhado no sentido da Cl Hur'a civica.

Eram admitLldas as escolas mi t/)s, as qUéles, h m C011 o os jardins
ela iManeia e as escolas do sexo feminino, seriam cxcluqvamenLe di
rigidas p' r pessoas def':te sexo.

As esc las n' r'maes oberieciam no projecto li mesma OI'i ntaçã
scienti6ca, incluindo-se no plano a fundação de uma f;;cola normal
de arte applicada, com seu museu especial segundo o typo do museu
e escola de Soutll Kensington, na Inglaterra. HIi

O pr' jectu estubelecia uma dil'eGtoria especial e exclusiva dos ne·
gocios de ll1strucçfio no pajz com o titulo de Dil'ectoria '3e~al da In
strucção Publica, á qual ficariam subordinarias duas .tnsI eCi,Orws g rae~,
uma da in:-::trucção primaria e outra da secundaria. As esc ,las ,pri
marias, sob a superíntendencia do re~pectivo illspector geral, 'el'ram
~ivididas, no município neutro, em quatro districtos, cada III ,1 com ~e I
mspect r escolar. Haveria, além disto, um conselho sUJ!erJo~ d lO
strucção nacional, um conselho dir'eclor da il~struc 5.0 pr Imarta c um
conselho director da instruccão secundaria. ii"

!'vI receu especial a ttenção dI) autor do projecto a cOLlstituiçúo d
fundo escol r e a .etel'minacão de suas fonles, hem CI,m a orga
nisação dos conselhos escolal:es de parochia, eleit s meoiante, o vuto
comulntivú, pelos paruc.:hianos, e destinados a pr ver ao:-; meIOs n 
cessarios para dotur a parochin. com um grupJ esc l.ar r~odelo, com
prehendendo um jardim de cl'ianças, uma escola pl'tlnar'w graduada
pel1s tres cursos estabelecidos n projeclo, uma aula nocturna de
adult s e uma classe de desenho industrial. H6

Não menos apparatoso é o projecto de reforma de instrucçuo se
cundaria.

1 II. Pro.jeclo cit., art. 20,
11S ProjectO cit., al't. 40.
116 Projecto cit., art, 60.



-74-

o externato do então Collegio de Pedro II receberia o nome de
Lycêo e teria por fim distribuir o ensino secundario em sete cursos:
o de sciencias e lettras; o de finanças . o de commercio ; o de agri
mensor e director de obras agricolas; o de machinistas >' o indus
trial; o de 1'elojoa1'ia e instrumentos de precisão.

O primeiro curso, em que se conferiria aos approvados na
materias do ultimo anno o diploma de bachareis em sciencías e lettms,
dividia-se em seis, distribuidas as disciplinas pelo modo seguinte:

1° ANNO -1° Portuguez: leitura, analyse dos classicos, dictados,
ensaios de composição, recitação, tendo-se em muito apreço e cui
dado a calligraphia. 2° Latim: grammatica, versão, leitura, themas
e analyse dos mais faceis prosadores latinos. 3° Arithmetica: algebra.
até equações do 2° gráo. 4° Fmnce:;. 5° Allemão. 6° stenographia.
7° Desenho e arte de modelar. 8° Nlusica. 9° Gymnastica.

20 ANNO -1° Portuguez: grammatica historica, historia da lingua
portugueza, leitura e analyse dos classicos, dictados, etc. 2° Latim.
3° France:;. 40 Allemão. 5° Geographia antiga e geograpbia physica
6° Historia antiga e média. 7° Geometria plana e no espaço, trigo
nometria e suas applicações, noções. de topographla. 8° Exercicios de
stenographia. 9'> Desenho etc. 10 Musica. 11 Gymnastica. Exer
cIcios militares.

30 ANNO - 10 Portugue:;: hist,oria da litteratura portugueza, com
posição e declamaç8.o. 20 Latim" 30 Francez. 4° Allemão. 5° Physica,
chimica mineral e ol'ganica (exercicios de laboratorio ).6° Historia
moderna contemporanea e do Brazil. 7° Algebra superior, geometria
analytica a duas e tres dimensões. 8° Stenographia ( exercicios). 9°
Desenho, etc. 10 lVIusica. 11 Gymnastica, exercicios militares.

4° ANNO - 1° Portugue:;: campo ição, declamação. 20 Latim. 30
Inglez. 4° Allemão. 5° Zoologia botarâca (com dissecções e desenho na
parte relativa á anatomia e physiologia), hygiene. 60 Escripturação
mercantil, agricola e industrial. 7° Geometr'ia projectiva, geometria
descriptiva, planos collados, noções de perspectiva e somhras. 8° steno
g1'aphia: exercicios. 9° Desenho, etc. 10 Musica. 11 Gymnastica.
Exercicios militares.

50 ANNO-l0 Grego. 20 Inglez. 30 Italiano. 40 Historia das idéas,
escolas e systemas de phüosophia. Logica. Moral. 5° Elementos de so
ciologia e direito constitucional. 6° Mineralogia. Geologia. 7° NoçDes
de analyse, mecanica. e suas applicações ás machinas. 8° Desenho, etc.
9° Musica. 10 Gymnastica e exercicios militares.

60 A o - 1° Grego. 20 Ingle:;. 3° Italiano. 40 Grammatica com
parada. 5° Cosmogrophia (com exercicios ). 6° Agricultu1'a. 7° Eco·
nomia politica. 8° Desenho, etc. 9° Nlusica. 10 Gymnastica e exerclcios
militares. H7

Quanto aos outros cursos transcrevemos os palavras com que o
autor do projecto procurava justificar a ua creação.

« O curso de finanças destil1a-"'e a ser um eminario de l10mens
habilitados com a mais solida educa ão geral e especial para as re
partições do Estado.

« O de commercio prepora os que se votarem a essa carreira,
com uma instrucção completa, organisada c:::egundo os mod los mais
acceitaveis, comprehendendo lodos os elementos substanciae do aber
positivo e todas as babilitaç-es precisas a essa especialidade, que a

117 Parecer apresentado á Camara dos Deputados pela com missão de instrucção pu-
blica. 1881-82. . 64 - Projecto, ar t. 76.
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fundação de um agrupamento de institutos techn1cos, como conce
bemos o Imperial Lyceu, não podia omittir.

« O curso de agrimensura habilita para uma das prof] ões de
mais utilidade e necessidade mais in tanLe neste paiz. A no sa lav lra
a exploração das nossas immensas regiões que enthesoil'mu ri IueZll
incalculaveis, abrem a esses profi sionaes indefinidas perspectivas de
futuro e fortuna. Os estudos observam sempre a mesma regl'a ri aus
tereza classificação adequada e profundez pratica. Elles consLitucm
tirocinio preparatorio para a Escola Polytechnica.

. « O curso de machinas formo. os proflSsionaes destinados ao ser-
VIÇ\l de construcção, applicação e direcção dos grand s instrUl cnL s
da mdustria moderna. O ensino variado e c mpleto, serio L 'hni
camente encaminhado tem em mira a con tiL tição d um corp
de especialistas, apparelhado por uma elevada educaçã p 1'0. a mara
vilhosas explorações da mecanica m beneficio da riqueza nacional.

« Com o accrescimo simplesmente de duas cadeiras: a d llimit:a
industrial e a de fiação e tecelagem, insLituimos sexto 'UI' , 'ujas
vantagens são da mais indispensavel evidencia. Seu fim é l' ar uma
escola de mestres de officina, de inrlusLriaes praticos, llab'ilitados para
os desenvolvimentos da arte e da sciencia que hã d aprov itar
transformar, e multiplicar em riqueza os innumeraveis inesLinaveis
productos do nosso s610.

« O curso de relojoaria e instrumentos ele pl'ecisão parece-n s ele
manifesta conveniencia. EUe exige simplesmente mais duas cad ims
praticas: a de relojoaria e a de insLrumentos de preci fi ,su cle
scripção e construcção. A classe dos relojoeir s, numer sa em Lda
a parte, é aqui balda da instrucção i:..disp nsav 1, para qu dIla s ja
possivel surgirem artistas capaz s de alargar ~-cuodar' ess indus
tria. A de fabricantes de instrumentos de precisã , limUnda em t da
parte, tende a assumir importancia crescentemente avullada PCll
,diffusão dos estudos mathematicos, cI s Lrabalhos de alta sciencia, das
investigações experimentaes. O paiz lucraria coo ideravelmenle em
abrir alveo a esta especie de vocações, a cujos productos nunca fal-
tará procura e copiosa retribuição. .

« Para os seis ultimos cursos foi preciso stabelecer a cadeiras
seguintes, que não contribuem para o bacharelado: - P' Architectura;
construcçães; materiaes - 2n Analyse chimica e suas applica õ s Ú
indusLria e á agricultura-3n Physica indu trial-4a ClJimica indus
~rial- ~a Fiação e tecelagem - 6a Direito adm in~strati,:o.' agricola.e
rndustrral- 7a Direito commercial- 8a Economia p 11 Llca - 9u I!'l
nanças e estatística -10 Operações financeiras (parLe mathemaL~ca.)
-11 Topographia -12 Graphostatica -13 Construcão ~ ~ maclunas
e seus orgãos -14 Helojoaria - 15 ln trumenlos de preclsuo.

« Dessas 15, porém, 5-11. 1u, 2u, 6u, 8a, 11a e 12a~enLram no.curs
de agrimensura, o qual substitue o cmso preparatorI , que, ~1 J ! ~la
Escola P lytechnic8, serve de preparat rio ao de el1gen~l.1rra clV1l.
Extinguimos na Escola Polytechnica o curso preparat rI , q ~e ele
ora em diante será o de agrimensura direcção de tra] alho.' agI IC l~s
no Imperial Lyceu, curso incomparavelmente mais ompl Lo, m~l~'
ampl , mais profundo que o actual,. incapaz d fornecer' ~s l1a1Jll1
tações indispensaveis 8,0 candidaLo a s estudos de engenh~rJa.

« Qualquer dos gráos instituidos para sse esLal eleclluenL '. P 
derno~ dizer sem exaggeração, represenL~ uI?a s mma de Ilbe,' I)l, cl~
proficlencia technica de madureza praLlca rnnegavelment UpeJ 1 r LI
que Ire entem nte ~xprimem, pela maior parte, o cursos d . nos, a
faculdade polytechnica. E' o que mais lig ira confl' ntaçã factlmenLo
demonstraria.
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{( A creação dos institutos praticos que propomos, não é nenhuma
ambiçiío pretencioea, menhum plano de sonhadores, ou theoristas.
Limito-se á saLisfacão moderada, rasoavel, modesta mesmo, de uma
da.' primeiras nel:essidDdes nacionFles. Nos povos onde mais intrin
cadaR ão as difficuldades financeiras, na HaHa, por exem pIo, essas
instituições são numerosas, e espalham-se IJor toda a superlicie do
paiz. Por amostra, indicaremos aptlnas o grupo dos institutos te
chnicos de Milão, que, além do curso commum, abrange seis insti
tutos techn icos: secção physico-mathematica; a secção de agrimensura;
a de agronomia; a de commercio e a de industrias.

« Fizemos mui pensadamente da stenographia materia commum
a todos os cursos. Todo o seu ensino constar'á quasi exclusivamente
de exercicios ; porque a parte exp sitiva, a tbeJria da arte, ensinada,
não pelos systemas correntes no uso do paiz, mais pelos mais adean
tados, pelo de Duployer, por exemplo, em poucas lições se completará.
O mais será a pratica, alnngnda por alguns annos, de um modo de
escrever, que está destinado a se generaJisar com a calligrnphia
commum, que não requer dispendi consideravel de energia mental;
que se adquil'irá suavemente no correI' dos estudos, e que, entretanto,
não s6 encerra uma somma preciosa de vantagens, uma importante
superioridade em qualquer' carreir'a e situação da vida, como de per si
s6 cOllstitue uma proossão remuneI'ada) até hoje impeI'feitbsima cul·
tivada entre n6s. '

« A outra materia que fizemos commum a seis cursos é a eco
nomia politica. Sabe-Ee que Whately, seguido, na Inglaterra, por W.
Ellis. W. B. HOgSOI1, John Wattz e recentemel te 'IV. S. Jevons, ad
vogou e tentou a inlrodncção do ensino desta sciencia desde a escola
elementar'. Estamos persuadidos como esses econom istas, de que
« nellhum h0mem desde o mais alto até o infimo, p6de sem risco
viver em ignorancia 01.1 erI'u »), ácerca dos principias naturaes que
regem a origem e a distribuição da riC[ueza. Os desvarios socialistas'
seriam impossiveis, as idéas subversivas d communismo revolu
cional'io não encontrariam humus para germinar, si o homem, em
todas as camvdas sociaes, c mprel1 ncle~se as leis scientificas, a que
fatalm nte obedecem neste mundo, a miseria e a opulencia, a esteri·
lidade e a pl'oducç50. ,

« A escripturação mercantil affigurou-se-nos ensino indispensavel
entre os que c nstituem a instrucção secundaria.. Niguem, qualquer
que sej'l. a sua carre ra, a sua c ndição de fortuna, a sua posição
social p6de ab 0lut1:lmente pI'escindir desse instrumento de ordem,
regularidade e pontualidade em todos as profissões e slLuações da
vida. Os Estados Unidos, com a sua habitual penetraçã pr'atica,
muito ha que começaram a ligar o devido preço a esse elemento
impI'eo:cindivel da' educação geral. Assim, si consultardes o programma
dos l1igh schools, (lU escolas do 3° grau americanns, a English
Hiyh School, de Boston, por exemplo, lá encontrareis, a par d s
exerc:cios militares (military dr'ill) em tonas as trez classes, a
contabilidade, ou escripturação merconlil ( book-keeping), na terceira.

« QuantJ ás lillguns vivus, o desenvolvimento que lhes dpmos, es·
tendendo a dois annos italiano a tl'ez o rrancez e o inglez, a ql.lutro o
allemão, resulta do principio, cl'lpital hoje, de que não ha saber
linguas vil..'as, sem as saber /allar. O ensino pelos versões e pelos
themas é improductivo. Destaca-se no programma do bacharelado a
f6rmula em que exprimimos o ensino da' philosophia: historia das
ldéas, syst~mas e escolas. Já não é possivel que a phllo ophia se ensine
officialmenl.e de outro modo. Hoje ele que maneira se pr cede ~ Ensina-se
a provar como de ceI'leza absoluta, como de exactidão verificada,
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certas .e determinados maneiras de ver, a respeito da natur za d alma,
da orIgem do mundo, das ca.usas fina s da ordem do uni rso. 10,
á~erca de cada .um desses lmmensos problemas qu nLa piniõ
dLversas, c ntrurlas, oppJstas, lião Leem existido, e disputado a I alma
da verdade ~ P r ventura o Estado ha de escolheI' t m direitO de
escolher, nessa lu~~ de affirmações e negações profundas, ] o.lld ar-se
a um. sy~tema mllItar numa escola, impor aos que rI' CJu nto.m os
seu~ ll1stllutos docen~es o ensino d credo de uma pllilosoph ia "} 
pec!al OLl de uma. selta religiosa ~ Com que dir ito ol'dena ao x
ammand , ao aspirante ao curricnlo das Facullad s: Prova -me n
immaterialiclade da alma, ou as portas elo en in superi r nua se
vos abrirão~ .lã , este nãoéopapeld) Estad);entreosphilO oplli ,
~nt:e. a rellgLões, não é a lIe que incumbe elE'g r, m s a 'ms icncio
~ndlvl~ual: O que o programma official desta dis Iplina pódc indicar
e a hl.storla da evoluçiio philosophica, a o.preciaçü criLi 11 do. in
fluenCIa de cada cola, o conhe imento das bases da ap)1 gin de
cada sy::;tema, a separaçã entre a parte de sas idéas qu a verili
cação experimental tem confirmado a qu perten e ao dominio 'tra
scientifico da metaphisica e dos sentimentos pessoa s d sysLema
tico ou do cren te.

« A graphostatica é reconhecida actualmente como um dos es
tu ios de necessidade elemenLar em todas as Cal' I' irLls artes rl
applicação. O seu fim é res lvel' pelas proll'iedarl s das ligurus g 0
metl'icas os problemas de applictlção e construc üo, que dante
resolviam exclusivamente pela llnalype, pelo calcul , pelas op ra ões
numericas, pela aJgebru, por 1 ngas e complicado f 1'1 ulas. Esta
sciencia system,:ltisad'j em c rpo de doutrina por Culmunn, prof' ssad
primeiro que nillguem lJor elle, em i 60, na E cola P Iyt 'IJnica de
Zurich, assumiu desde lJg um I rodigioso desenv Ivimenlo. « P JUcos
anllOS bastaram, para que se ella impuz se em qua i tod sos pilize ,
sem embargo dlls mai vivas 01 po ições. A~ol'a já é nsinada
na Inglaterra, na Suissa, na AUemnnl1a, na Ru 'sia c em toda as
e<:'colas le applica(;ã italiAnas; prOl aga-se rapidam nte jlPlas uni
versidades dos Estados Unidos da Amrrica; e é de crer' que dentro
em pouco fará objecto de cur os eRpeciaes, no pa iz onde lIC ntr'ou
as suas principaes ori~r'ns: alllldimos á FrançA. » Fundaram- e suc
cessivamente cur ·os obrigalorios de graphostatica: no lnstilllt~ Te
chnico Superior de Milõo, na Escola de Applicaçã annexa (j Univer
sidade de Padua, nas de applicação de Ruma, de Napr)les de Tul'im,
de Bolanha, de Palermo; nDS universidades de Pi a e P&vi~. E' pro
fes ada em Zurich, Ilum curso obrigatorio especial: Em VlenIla m
PrAga, em Gratz, em Brunn. Em Viellua, além do en. ino .de, .sfl.dis
ciplLna nos cursos obrigatorios de mecanica e con, truc ali, lnslILUJ~- e
um curso especial foculLalivo. Em GrnLz PragA, cur's S E'SI P lUes
obriglJtorios para todos os alumnos. A AlIC'ml.lnllCl f'undou e,? Berlim
dois dE", es curso, um obrjgl:lturio na Gewerlle-AI< deml , ouLr
facultativo na Ban-Akadernie, e varias m Aix-la·Chapelle, m Oarm
stadt, em Dl'esda no curso de p ntes e vias r~rreas, 00 cu:so de
mecanica em IIanover e Stultgart e m MUIllCh, o})L'JgaLorlos por
toda a parte, menos nesta cidade, onde são livres todos os eur os.
Na Ru ia é igulmenLe o] rirral ria ha ~~litos anno., n~ E cola
Polytechnica de fLiga. A DinAmarca o.drnlLl1u-u na UOIV r IrJade .de
Copenhague. Os Estado Unidos nas uas seolas de eIlgenhar~a.
Temr)s d ante dos ulh s o programma do instituto LeclJni o SUl) flor
de Milü , onde a graph,)slatica enLra n prime\ro ~nn d~ toli.os
os cur : o d ~ engenheiros civis, o d 'engenheiro mdu trl8 ~ o
dos architectos civis, assim como o programma da Escola PolytechDlca
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de Carlsruhe, onde a graphostatica se mostra repetidamente ao
lado da analyse, numa especie de duplicata systematica.

« Corôa o Ilano do substitutivo Q principio da gratuidade da ins
trucção nos lyceus do Estado. a ensino secundario e a educação
technica do povo são o complemento necessario da escola e a mais
alta conveniencia do paiz, depois do ensino elementar. A gratuidade
da instrucção s cundaria parece-nos, pois, se não uma exigencia
de direito absoluto, ao menos a projecção natural ela gratuidade
escolar, que a carta sta] eleceu. » !iS

As mesas de exames gentes de preparatorios eram extinctas
desde logo.

a acto mais importante que depois destas tentativas de recons
Lrucção dos methodos de ensino, encontramos,é o Regimento interno
para as escolas puJ)licas primarias do 10 gráo do municipio neutro,
elaborado pelo Inspector da instrucção publica De. Antonio Herculano
de Souza Bandeira e approvado por aviso do Ministerio do Imperio
de 6 de novembro de 1883. H9

Esse digno funccionario esforçou-se quanto poude, no sentido de
elevar o nivel do ensino, e o relatorio que apresentou em 1884
ao Ministerio do Imperio attesta não só a sua competencia nesta
materia como as suas boas intenções.

Nesse anno de 1883 reuniu-se o Congresso da instrução convocado
para o 10 de junho. As actas desse Congresso e os pareceres que
com ellas foram publicadas em volume formam um grande repositorio
de informações relati.vamente ás necessidades do nosso meio intel
lectual, firmados pelos nossos mais competentes professores, publicistas
e bomens de lettras.

Por Aviso do Ministerio do Imperio de 11 de fevereiro de 1884
foram alteradas as instrucções de 12 de maio de 1880 e de 5 de ja
neiro de 1881 pelas quaes se regulavam os exames da Escola Normal
e pelo de 28 de março do mesmo anno determinou-se como se deviam
regular provisoriamente os exercicios praticos de pedagogia dos
nlumnos da dita escola. a aviso ele 5 ele dezembro ainda desse anno
estabeleceu regeas para o serviço de hygiene escolar.

a decreto n. 9397 de 7 de março de 1885 regulou a adopção
das obras. concernentes ao ensino primario, e o de n. 9516 de 7 de
novembro do mesmo anno extinguia a classe ele alurnnos meio pen
sionistas do Externato do Imperial ColIegio de Pedro II. Em 1886 por
decreto n. 9553 de 30 de janeiro providenciou-se sobre a revisão annual
do quadro dos professores adjuntos ás escolas publicas de instrucção
primaria.

Ainda uma vez, e sem grande proveito, foram reformados por
decreto n. 9647, ele 2 de outubro desse anno as disposições' relativas
a exames geraes de preparatorios. i20 A desmoralisação de taes
exames chegara em algumas provincias a tal excesso que a Ministro
elo Imperio foi obrigado por aviso de 4 de fevereiro a suspender

118 Parecer cito pago 48 e seguintes.
119 Antes disto tinbam sido expedidos os seguintes actos: Avisos, de 9 de janeiro de

i882 approvando o programma de ensino e borario para serem provisoriamente observados
nas escolas publicas e de ii de fevereiro do mesmo anuo, contendo informações sobre ~8
actos expedidos para execução de diversas disposições do decreto n. 7247 de i9 de abrtl
de i 79, ou fixando a sua intelligencia; Dec. n. 8973, de i4 de jnlho de i88~ .a~
terando diversas disposições relativas aos exames geraes de preparatorios no mUnIClPIO
neutl'O e decreto n. 89 5, de ii de agosto do mesmo anDO, l'egulando provisoriamente
o provimento das cadeiras publicas de instrncção primaria do io grão. . _

ISO O aviso do linisterio do Imperio de 14 de outubro de i&!6 contém as lnstruoçoes
para. a execução do decreto n. 9647 de 2 de outubro do referido anno e o de 22 do dito
me2< l'e501ve duvidas oonoernentes a. execução d.o mesmo deoreto ..
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em Sergipe e no Rio Grande do Norte a execução do decreto n. 5129
de 2 de outubro de 1873•

.Q decreto n. 9894 de 9 de março de 1888 alterou varias dis
p sições dos regulamentos do Imperial CoUegio de P clro II concer
nentes a economia interna do estabelecimento.

O decreto n. 10.060 de 13 de outubro desse. anno deu novo regu
lamento a Escola Normal em que pouco u quasi nada se adiantou
no que diz respeito aos methodos de ensino.

Em 1889 finalmente o ministl'o Dr. Antonio Ferreil'a Viannapor avis
de 23 de março estabelecia regras para a conc ssão le subv nçüo
ás escolas particulares.

E foi este o ultimo acto da monarcllia relativamente ao ensiuo
publico, tendo se esterilisado todo o esD rço dos ministros no ultimos
dez annos do regimen decahiclo em proje tos, planos e pal'ecet' ,
que nunca poderão chegar a termo.

São caraderisticas as palavras daquelle mini tro, relativamente
a decadencia do ensino secundario.

Na sua opinião o Collegio de Pedro II se tL'ansformara, ao influxo
de repetidas reformas em somenos inslituto para o preparo dos que
se destinavam aos CUl'SOS superiores, e pOl' tal forma esta rei ão e
accentuara nos seus programmas, que o de reto n. 8647 de 2 de jull1
de 18°6 dispuzera fossem eUes obsel'vados nos exames gcraes de pre
paratorios, cujo serviço reformava. i2t

Que convinha, pois, fazer~ Coordenar racionalmente os estudos,
segundo os principias pedagogicos, respeitando os direitos da sciencia
na obra da educação, mas Lambem promovendo particularm nte a
cultura, - o estudo das humanidades.

« Nesta organisação é escusado dizer, accrescentava minisLr,
que importa evitar a sobr -carga intellectu 1, não supprimilldo ma
terias, mas imprimindo aos programmas u necessariu flexiblUdade e
adoptando adequados processos didacticos. Assim realisar- ·-á i.ncon
testavel progresso: o successivo abandono dos estudos no fim de cada
81100, verdadeiro curso in futuram oblioionem, os successivos exames
finaes, que obrigam á exclusiva preoccupação do exame, f'risantissima
negação do conceito da e cola secundal'ia, seeão substituidos p los be
neficias da educação harmonica, instituida á luz dos principios sei 11
tificos, pelos 1eneticios do exame terminal, do exame do bacharel do,
que não versará sobre a massa dos conhecimentos accul11ulados durante
muitos annos de estudos, mas consistirá em provas apeopeiadas á
verificação da cultura do alumno, verdadeiro objecto do ensino se
cundario. » i22

Com este pensamento pelo seu ant cessor tinham sido organi
sadas as bases para a alteração do plano dos estudos daquell ,col
legio. Ouvida, p rém, a c ngregação, propuzera esLa que a reforma
se realizasse em sentido differenLe, mantendo-se o systema de PUl:;
sagem de uns para outeos estudos no fim do anno, e dos correIa
tivos exames finaes.

Não p demos deixar de trasladar para aqui as palavras de que usou
o illustrado professor bará de Tautphreus em contraposição ás
idéas daquella corporação.

« O plano de estudos, sobre o qual a congr gação foi agora con
vidada a dar o seu parecer, distingue-se das muitas reformas
anteriores, que este collegio soffreu depois que se começou a al
terar o plano de SI a instituição primitiva, pela adopção de um

UI Relatorio do Ministro do Imperio de 1889, pago 13.
lU Rela.torio cit., p..g. H
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princ1pIO qUE éra expréssamente enunciado como uma das bases da
organisação d s estudo', e cujo abandon0 f >i, segundo a minha
opinião, a principal causa da decndenciél scientinca deste collegio,
a saber: a simultaneidade dos exames finaes feitos todo::; no fim
do 7° ann , e constituindo em seu conjuncto o exume do bachare
lad ,pel ql aI o candidato al)provado em todas as materias obtinha
seu grá litt'3T'ario.

« E:3te pl1l10 ficou em vigor por quasi 20 annos depois da fun
dação do cullcgio: sã.o muito numerosos os antig s 0studantes
daquelle tem.1)o que se acham agora em posiçàes eminentes, e que
podem comp lrar os resultados obtidos então com os que vemos hoje,
depois de adoptado o funestJ systema do fraccionamento dos estudos,
introduzido J·ão em virtude de algum novo principio pedagogico,
mas arranca'io gradualmente á fraqueza de diversos Min:::tros por
mesquinhas .~onsiderações de concurrencia materia I com 0.3 collegi s
particulares, quando o motivo expresso da fundação desV~ collegio
foi precisa m(;Dte estabelecer um róco de estudos liLtel'arios. que, por
ser independente da maior ou menor affJ.uencia de alul1nos, pu
desse canseI'\" r-se em uma altura literarta e scientiflca sl.lperior ao
nivel geral da instrucção secunLlaria, dada até então, salvo) algumas
aulas public s destacadas, unicamente em collegios pélrtie IJares.

« Este triste systema de fracciollamento nilo tardou 8 , produzir
suas inevita\'eis conseqllencias. O professorado não peiorou repenti
namente, e por certo ninguem, que possa comparar as dllF.ls épocas,
dirá que elle seja ag )ra a qUAlquer respeito inferiol' ao dos primeil'os
20 anno do c Urgia; o contl'al'io é evidente. Tão pouco ha razão
para pensar que a raça bl'azileil'l1 tenha degenerado, e que a mo
cirlarle actual srja menos talentJS'l ou tenha menos curiosidtlde in
tellectual e menor desejo de seber.

« A inqu0stionm"el inf'erioridade dos resultados obtidos agora
não póde, pOIS, ter outra causa senão o vicio radical do actual plano
de estudos, q 1e, despl'esando a lei do desenvolvimento das faculdades
intel1ectuaes na transi((ão da meninice á virilidade, quer em lIIDilS
materias coll er os fruct s sem esperar a época da maturidade, e
em outras s:~me81', quando já se está na estação da colheita.

« O pro[E;ssor'ado do cJllegi , consultado diversas vezes pelo go
verno sobre ;'eformas dos estudos, opinou sempre nesse sentido, e
rec rnmendotl como primeiro pa so para todo melhoramento a volta
a este pl'inci!)io da'unidade dos estudos humanitarios, realisoda pela
continuação das malerios até ao nm do curso e pela prestação de
todos os exames filmes do 7° anno. Creio, pois, que, para flcar co
herent.e comsigo mesma, para não se pôr em desacordo com as leis
dR p yehol 19ia, eom a flxperiencifl Feita no proprio olleg'o e com
o exemplo d' s naçàes mais adiantadas em instrucção, a congregação
deve apP,'ovor o plano de reforma formulado pelo governo nessa
sua principal idéa. » i23

O plallo apresentado pela congregacão, pois, não foi tomado em
consideração. •

103 Rela~Ol'jo cit., pags. 15 e 1ô.



VIII

( 1889 -1897 )

Republica - Creação do Ministerio ela. Instrucção Publica. -:Reforma Benjamin Constant
e a.ctos subsequentes,

o primeiro acto praticado pelo governo da R publica em. matúria
de ensino foi a creação do Ministerio da Instmcção Publica, o que se
fez por decI'eto n. 346 de 19 de abril de 1890.

Ao Dr. Benjamin Constaot Botelho de Magalhães, ministro encarre
gado dessa pastn, devia por todos os titulos caber a missão de
organisar o ensino de accordo com os novos moldes repul licanos.

Por decreto n. 667 de 16 àe agosto desse anno era creado um
estabelecimento de ensino profissional sob a denominação de Pedago
gium, destinado a servir d centro impulsor das reformas e
melb.)ramentos de que cnrecia a instrucção nacional, offerecendo aos
professores publ icos e particulares os meio de instrucção prof] sional.
Para esse fim haveria: - a exposição permanente de um museu
pedagogico; conferencias e cursos seientllicos adequados ao fim da
instituição; gabinetes e laboratorios de sciencias physicas e naturaes;
concursos; exposições escolares annuaes; di r'ecç50 ele uma escola
primaria. modelQ; instituição de uma classe-typo de desenho e de
officinas de tl'abalhos manuaes; organisação de collecções modelos;
publicação de uma Revista Pedagogica. !24

Este estabelecimento, que teve regulamentação mais desenvolvida
por decreto n. 980 de 8 de novembro de 1890, constitue por assim
dizer o portico da reforma que o illustre ministro teria de lunçar
como a mais notavel affirmação de sua competencia pedagogica. No
espirito do reformador tinham ecoado ns palavras do parecer, fi que
já nos referimos, elaborado pelo Dr. Ruy Barbosa, o qual considerava
essa instituição necessaria e c m tendencias «a generalisar-se por
todos os paizes, onde o ensino se acha collocado na altura do apr ço
que lhe toca, e a firmar a posição que lhe pertence como membro
essencial ao organismo da instrucção publica. ») i25

O regulamento da instrucção primaria e secundaria, em que foram
traduzidas todas as idéas do Dr. Benjamin Constant, appareceu annexo
ao decreto n. 981 de 8 de novembro de 1890.

I H Regulamento annexo ao decreto n. 667 de 16 de agosto de 1890, art. 1° •
. 1 U Entre a creaçào deste estabelecimento e a reforma da insLrucção primaria e secun

daria foi expedido o decreto n. 407 de 17 de maio de 1890 approvando um regulamento para
a ~scola armaI com dous cursos: um de sciencias e ietLl'aS e outro de artes, em cinco
series.

Instrucçã.o Publica 6



-82-

Nesse regulamento compendiavam-se os planos mais adiantados
que desde 1879 tinham sido agitados pela discussão, e algUl1s delles se
esterilisado em virtude da inercia do rueio.

O novo regulamento declumva completamente livre o ensino
primaria e secundaI'io, sob as condições de moralidade, hygiene e
estatística. Para exercer o magisterio particular bastaria que o
individuo provasse não ter soEfrido condemnação judicial por crime
infamante, nem haver sido punido com pena de demissão por faltas
commeLtida3 no magisterio omcio!. A mesma exigencia haveria para
a direcção de estabelecimento particular de educação e mais o certifi
cado das boa condições hygieIJicas do respectivo f'dificio. Di punha
ainrla o regulamento que depois de iniciados os trabalhos do ensino
eram os directores de estabelecimentos obrigados a franqueaI-os á
visita das autoridades incumbidas -la inspecção escolar e da hygienica,
e a remetter li Inspectoria Gel'al mappas semeslraes declarando o
numero de alumnos matriculados, suo. frequencia, quaes os pro
grammas e livros adoptados, e s nomes dos professores. Na parte
relativa ao ensino, a inspecção dos estabelecimentos particulares
limitar-se-l1ia a verllicar que elle não fosse contrario á moral e á
saude dos alumnos. i26

A instrucção primaria, livre, gratuita e leiga, seria dada no
Districto Federal em escolas publicas de duas categorias: escolas
primarias do 10 e do 20 grãos. Nas da primeira categoria seriam admit
tidos alumnos de 7 a 13 annos de idade, e nas da segunda. de 13 a 15
annos. Umas e outras distinctas para cada sexo, podendo, entretanto,
meninos até 8 annos frequentar as do 10 grão do sexo feminino.

O ensino das escolas primarias do 10 gráo comprehendia: leitura
e escripta; ensino pratic da lingua portugueza; contar e calcular;
arlthmetica pratica até regra de tres, mediante o emprego, primeiro
dos process s espontane s e depois dos processos systematicos;
'systema metrico precedido do estudo da geometria pratica (tachyme
tria); elementos de geographia ehistoria, especialmente do Brazil;
llções de cousas e noções concretas de sciencias physicas e historia
natural; instrucção moral e civica; desenho; elementos de musica;
gymnastica e exercicios militares; trabalhos manuaes (pa,ra me
nin s); trabolhos de agulha (par<_ meninas); noções praticas de
agronomia. Este ensino seria repartido em tres cursos: o elementar
(para alumnos de 7 a 9 al1110S), o médio (para os de 9 a 11) e o
superior (para os de 11 a 13). Methodo: intuitivo, servindo o
livro de simples auxiliar.

Nas escolas de 20 gráo, abrangendo tres classes, o ensino
comprehenderia: calligraphia; portuguez; elementos da língua fran
ceza; arithmetica (estudo complementar); algebra elementar; geo
metria e trigonometria; geographia e historia, particularmente do
Brazil; elementos de sciencias phisicas e historia natural applicaveis
ás industris, á agricultura e á hygiene; noçõ s de direito patrio e
de eonomia politica, desenho, ornato, de paisagem, figurado e topo
graphico; musica; gymnastica e exercicios miltares; trabalhos ma
nuaes (para os meninos) e trabalhos de agulha (para as meninas).

O certificado de estudos primarios do 10 grão daria livre entrada
nos estabelecimento de ensino secundaria e normal, e seria exigido,
dentro de seis annos contados da data do decreto como condiçãO
indispensavel a todo cidadão que viesse a pretender emprego em
repartição do Estado; o dos estudos de 20 gráo, além deste direito,
daria isenção dos exames de portuguez, geographia e mathematica

uo Regula.mento annexo ao decreto n. 981 de 8 de novembro de 1890, a.rt. :10.
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elementar aos candidatos a empregos administl'ativos, que nüo exi~

gissem habilitação technica especial.
As escolas do 10 gráo para o sexo masculino seriam dirigidas

de preferencia por professoras, no primeiro curso. Cada escola
primaria teria sua bibliotheca especial, um museu escolar provido
ele collecções mineralogicas, botanicas e zool()gicas, ele instumel1Los
e de quanto fosse necessal'ío para o ensino concreto; um gymnasio
para exercicios physicos, um pate para jogos e recreios e um
jardim preparado segundo os preceitos pedagogicos. i27

Haveria na Capital Federal uma ou mais Escolas Normàes a
cada uma das quues se annexaria uma escola primal'ia modelo.
O curso dessas escolas compt'ehenderia as seguintes disciplinas: por~

tuguez; noções de litteratura nacional e element s da lingua latina;
francez; geographia e historia, particularmente do Brazil; matlle
matica elementar; mecanica e astronomia; physica e chimica; bio~

logia; sociologia e moral; noções de agronomia; desenho; musica;
gymnastica; calligaphia; trabalhos manuaes (para homens) e tra
balhos de agulha (para senhoras).

Só poderiam exercer o magisterio publico primaria os alumnos
ou os graduados pela Escola Normal. Os professores eram dividIdos
em duas categorias: p1'Ofessol' adjunto, tirado dentre aquellas
pessoas que pelo menos tivessem a approvação nas materias das
tres primeiras series da Escola Normal e um anno de pratica na
escola de applicação; e professor pl'imal'io dentre os que tivessem
pelo menos todo o curso da mesma escola.

O provimento das cadeiras de ensino primario seria feito p r
concurso entre os professores titulados pela E cola Normal. Os pro
fessores cathedraticos das escolas do 20 gráo seriam nomeados pelo
governo mediante apresentaçüo do conselho diI'ector dentre os mais
distinctos professores do 10 gráo titulados pela mesma escola que
tivesem pelo menos tres ann s de effectivo exel'cicio desse cargo. H8

O ensino secundaria seria dado no Gymnasio Nacional, antig
Instituto Nacional de Instrucção secundaria, nome que tomara o coJlegio
Pedro II, cuja divisão em Internato e Externato manter-se-hia p r
emquanto.

O curso integral dos estudos do Gymnasio seria de sete annos,
comprehendendo as seguintes disciplínus obrigatorias menos uma
das linguas ingleza ou allemã. 10 anno, ia cadeira. Arithmetica
(estudo completo). Algebm elementar (estudo completo): seis horas
por semana.-2a cadeira. Portugue~. Estud complet da gl'ammatica
expositiva. Exercicios de redacção (com auxilio ministrad pel lente):
3 hora,.- 3a cadeira. Francez. Grammatica elementar; leitura e
traducção de aut res raceis. Versão de trechos simpLes de pr. a.
Exercicios de conversaçilo) 3 hor 8.-40 cadeira. Latim. GrammaLica
elementar; leitura, tradllcção de trechos faceis: 3 horas. - 5a cadeira.
Geographia physica, especialmente do Brazil; exercicios cartogra
phicos. Noções poncretas de astronomia: 3 horas.

- Desenho, gymnastica e mu ica: 2 horas para cada materia.
20 armo. ia cadeira. Geometl'ia preliminar. Trigonometria rectilínea.
Geometria especial (estudo perfunctorio das secções conicas, da con~
choide, da cissoide, da limaçon de' Pascal e da espiral de Archimedes):
6 horas. - 2a cadeira. Portuguez. Grammatica historica. Exercicios
de composição: 3 horas. - 3a cadeira. Francez. Revisã da gra
mrnatica elementar: leitura e tradllcção de autores gradualmente

U7 Regulamento cit., arts. 20 a ii.
us Regulamento cit., arts. 12, 13, 1~ e 176.
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mais difficeis. Exercicios de versão e conversação: 3 horas. -4a

cadeira. Latim. Revisão da grammatica, traducção de prosadores
gradualmente mais difficeis: 3 horas. - 5a cadeira. Geographia
politica e economica, especialmente do BraziI. Exercicios cartogra
phicos. Estudo complementar da astronomia concreta: 3 horas.

- Desenho, gymnastica e musica: 2 horas para cada materia.
3° anno. ia cadeira. Geometria geral e seu complemento algebrico.
Calculo differencial e integl'al, limitado ao conhecimento das theo
rias rigorosamente indispensaveis ao estudo d'l mecanica geral pro"
priamente dila: 6 horas. - 2a cadeira. Geometria elescriptiva. Theo
ria das sombras e perspectiva. Trabalhos graphicos correspondentes:
:3 horas.-3a cadeira. Francez. Grammatica complementar. Tra
ducção de autores mais difficeis. Exercicio de vel'são e conversação
(estudo completo); 2 horas. - 4a cadeira. Latim. Traducção de autores
gradualmente mais difficeis (estudo completo). 2 horas. 5a cadeira.
Ingle:; ou allemão. Grammatica elementar, leitura, traducção e versão
faciI. Exercicios de conversação: 3 horas.

40 ANNO - ia cadeira. "Mecanica e astronomia. 10 periodo: me
canica geral, limitada ás theorias geraes de eqllilibrio e movimento
dos solidas invariaveis e precedida das noções rigorosamente indis
pensaveis do calculo elas variações.

2° periodo: astronomia, precedida da trigonometria espherica:
geometria celesce e noções snccintas de mecanica celeste (gravitação
universal): 6 hOl'as.- 2a cadeira. J:nglez ou allemão. Revisão da
grammatica; leitura e traducção de prosadores faceis. Exercicios
graduados de versão e conversaç.ão: 3 horas.- 3a cadeira. Grego:
grammatica elementar; leitura e traducção de autores faceis : 3 horas.
- Desenho gymnastica e musica: 2 horas para cada materia.

Revisão: calculo e geometria, portuguez, jrancez, latim e geo
graphia: 1 hora para cada materia.

50 A NO - ia cadeira. Physica geral e chimica geral: 6 horas.
- 2a co.deira. Inglez ou allemão. Leitura e traducção de autores
mais difficeis. Exercicios de versão e conversação (estudo completo):
3 horas.- 3a cadeira. Gl"ego. Revisão da gl'ammatica; leitLlra e tra
ducção de prosadores gradualmente mais difficeis: 3 horas.- Dese
nho, gymnastica e musica: 2 horas para cada materia.

Revisão: calculo e geometria, mecanica e astronomia, Geogra
phia, portuguez, francez e latim: 1 hora para co.da materia.

60 ANNO - 1a cadeira. Biologia: 6 horas. 10 periodo : Biologia
(estudo abstracto); 20 periodo: noções de zoologia e botanica (es
tudo concreto).- 2a cadeira. Jl1eteorologia, mineJ'alogia e geologia:
( noções): 3 horas.- 3a cadeira. Historia univel'sal (estudo concreto):
5 horas.- Desenho e gymnastica: 1 hOl'a para cada materia.

Revisão: calculo e geometria, mecanica e astronomia, physica
e chimica, jrancez, latim, inglez ou allemão, gl"ego e geograflhia.
1 hora para cada materia.

70 ANNO-1 a cadeIra. Sociologia e moral. Noções de direito patrio
e economia politica: 6 horas.- 2a cadeira. Historia elo Brazil: 3
horas. 3a cadeira. Historia ela litteratura nacional: 3 horas.- Gy-
mnastica: 1 hora. •

Revisão: calculo e geomettia, mecanica e astronomia, physica
e chimica, biologia, meteotologia, mineralogia e geologia, histotia
universal, geogl'aphia, francez, inglez, ou allemão, latim e grego:
1 hora para cada materia.

Para a admissão á matricula no 1° anno do Gymnasio Na.cional
-exigir-s6-hia que o candidato tivesse pelo menos 12 annos de idade
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e que exhibisse certificado de estudos primarios do 1° gráo ou obti
vesse no proprio estabelecimento a approvação em toda as materias
daquelle curso.

Os exames seriam: de su;fflciencia para as materias que tinham
de ser continuadas no anno seguinte e constariam simplesmente de
provas oraes; flnaes para as materias que houvessem si'-lo concluidas
e constariam de provas escriptas e oraes, havendo tambem prova pratica
para as cadeiras de physica e chimica, meteorologia, mine1"alogia e
geologia, biologia, geographia, desenho, mu~ica e gymnastica; e de
madure~a, prestado no fjm do curso integral e desLinado a verificar
si o alumno tinha a cultura intellectual necessaria.

O exame de madureza, a que só poderiam ser admittidos, dentre
os alumnos do Gymnasio os approvados em todos os exames finaes,
constaria de provas' escriptas e oraes sobre cada uma das secções
seguintes: la, línguas vivas, especialmente lingua P01"tugueza e
lilteratura nacional; 2a , línguas mortas)' 3a , mathematica e astro
nomia)' 4a, scienciasphysicas e suas applicações; meteo1"ologia, niine
ralogia e zoologia; 5a) biologia)' zoologia e botanica)' 6a, sociologia
e moral; noções de economia politica e direito patrio,. 7°, geogra
phia e historia universal, especialmente do Brazil. Haveria, além
disto, provas praticas sobre as materias das secções 4a, 5a e 7a . Os
pontos para este exame seriam cada ann , pouco antes da época dos
exames, propostos pela congregação do Gymnasio e submettidos {lO
exame e approvação do conselho directO!", o qual deveria ter sempre
em vista o fim especial a que a prova de madureza era destinada. Para
cada prova escripta o alumno teria o prazo maximo de cinco horas.
O inhabilitado só poderia apresentar-se a novo exame decorrido o
prazo de um anno.

A approvação no exame de madureza do Gymnasio Nacional daria
direito á matricula em qualquer dos curs s superiores de caracter
federal. Ao candidato que nesse exame obtivesse pelo menos dous
terços de notas -plenamente-seria conferido o titulo de Bacharel
em sciencias e lettras.

O regulamento concedia aos Estados a faculdade de passar certifi
cados de madureza com as mesmas vantagens dos do Gymnasio desde
que os mesmos organisassem eslabelecimentos de ensino secundario
integral segundo o plano desse instituto.

Ao exame de madureza no Gymnasio acional seriam admittidos,
conjullctamente c m os alumnos do e tabelecimento, quaesquer can
didatos; munirlos do certificado de estudos pl'imarios do 1° gráo, que
tivessem recebido instrucção em estabelecimentos particulares ou no
seio da família.

O examinando estranho ao Gymnasio apre entaria á mesa julga
dora um curriculum vUre assignado pelo director do estabelecimento
particula!', em que tivesse estudado, ou pelos vrofessores que o hou
vessem doutrinado no seio da familia, de onde se pudessem colher in
formações sobre seus precedentes collegiaes, seu procedimento moral
e o aproveitamento obtido no curso de estudos.

Cada commissão julgadora destes exames de madureza compor
se-ia de sete membros: dous lentes do Gymnasio Nacional, dous pro
fessores particulares, dous lentes de cur os superiores e o reitor do
Gymnasio ou outro membro do conselho director' c mo presidente.
O inspector geral, ouvido o conselh director, organisaria annualmente
e submette!'ia á approvação do Goveeno as sete commissões julgadoras
do exame de madureza. l,29

)19 Regulamento cit., ar's. 25, 29, 30, 31, 33,36, 38,39.
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Não se esqueceu o reformador de providenciar relativamente ao
estabelecimento de um fundo escolar para auxiliar a manutenção e o
desenvolvimento da instrucção primaria, secundaria e normal úo Dis
tricto Federal. Esse fundo deveria ser constituido pelos meios se
guintes: os donativos e legados feitos ao Districto Federal para a ins
trucção publica e dos que não tivessem destino expresso; as sobras que
em cada exercicio deixas:-em as dlfi'erentes verbas das despezas do
Ministerio da Instrucção Publica; a metade do producto da venda das
terras devolutas n8cionaes do Districto Federal; a decima parte do
fôro cobrado sobre os terrenos nacionaes do mesmo districto, que se
achassem sob emphyteuse; a terça parte do producto das heranças
vagas; o producto das multas que não tivessem de ·tino especial e das
que fossem cobradas por determinação da propria lei de reforma da
instrucÇ<1o; o imposto de 2 annuaes por contribuinte no Districto Fe
deral, sobre todos os individuos maiores de 21 annos ahi residentes,
nacionaes ou extrangeiros, que exercessem profissão ou emprego, ou
vivessem de suas rendas e bens; uma porcentagem fixada annual
mente na lei do orçamento sobre a renda do municipio não excedendo
de 30:000$; cinco p r cento de toda a successão testamentaria entre
estranhos, sempre que a herança excedesse de 2:000 e fosse julgada
perante jLúzes ou tribunaes do Districto; a decima parte das terras
nacionaes pertencentes ao Districto Federal, que se medissem por acto
do Governo deliberado espontaneamente ou a requerimento da muni
cipalidade; o producto de loterias ord ina rias concedidas pelo Governo
ou de outras especialmente organisadas para este fim. Todas as quantias
rec lhidas ao fundo escolar seriam reduzidas a apolices da divida pu
blica ; e emquanto o mesmo Ilmdo não attingisse o valor nominal de
dez mil contos (10.000:000 ), nenhuma quantia seria delle distrahida
para qualquer despeza. 130

A direcção elo ensino e a inspecção dos estabelecimentos de ins
trucção primaria, secundaria e normal do Districto Federal eram fi·
nalmente exercidas, sob a administração superior do Ministro da Ins
trncção publica, por um inspector geral ela instrucção primaria e se
cundaria, um conselho director e por inspectores escolares de districto.

O conselho elirector seria composto ele 11 membros, a saber: o
inspector geral-presidente, os dois reitores do G) mnasio Nacional,
o director da Escola Noemal, o director do Pedagogium, o director do
Museu Nacional, um profess r primari elo 10 grão, um pl'Df'essor pri
mario do 20 geão, um lent.e elo Gymnasio Nacional, dois lentes de cursos
superiores, um da Escola de Medicina e outl'O da Escola Polyte·chnica.

A titulo de ensaio o regulamento permitt.ia que o conselho director
estabelecesse escolas itinerantes nas freguezias suburbanas, as quaes
se converteriam em escolas primarias do 10 gráo fixas, logo que se
mantive se em cada uma a frequencia de 50 alumn s.

No que toca a reforma do Gymnasio Nacional determinava o re
gulamento que fosse posta em execução desde 1891, accommodando-se
os estnd s de maneira que dentl'o de sete annos sahisse a primeira
turma de novos bachareis, sem pl'ejuizo dos alumnos então eÀistentes
no curso, os quaes poderiam deixar de frequentar as novas cadeiras
crendas, segtúndo o antigo regímen com suppressão do italiano, rhe
torica, philosophia e historia lHteraria. O certificado ele estudos se
cundarios ou o titul de bacharel, segt.U1do o novo plano, só seria
exigido para a matricula nos cursos superiores em 1896.

Com esse regulamento foram expedid s programmas minuciosos
para o ensino das escolas primarias do 10 e 20 grão, os quaes

130 Regll1amento cit., arts. 47, 48!.e 49.
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nada deixavam a desejar, tanto no que dizia respeito a distribuição
das materias, mas tambem ao quantum. Eram programmas intei~

ramente modernos e que coroavam a reforma, dando-lhe uma ele
vação e harmonia de vistas; que os pedagogos brazileiros deviam
em boa hom firmar e desenvolver.

Na mesma data da reforma acima descripta foi publicado o De
creto n. 982 alterando o regulamento da Escola Normal de con
formidade com a nova lei. As alterações, porém não aLlingiam
substancialmente o plano de estudos. O ensino continuava a ser mi
nistrado gratuitamente e a am·bos os sexos.

O regulamento reorganisando o Gymnasio acional expedia-se no
mesmo mez ele novembro em data de 22 e com o decreto n. 1075.

No regulamento que baixou com o decreto n. 1232 R, de 2 de
janeiro de 1891, deram-se providencias relativamente aos prepara
torios exigiveis para matricula nos cursos superiores até o anno de
1896, declar'ando-se no I1rt. 4.31 que a datar de 1891 os eXAmes dos re
feridos preparatorios seriam feitos nos gymnasios particulares óquelle
equiparados por decreto do Governo ou nos CUl'SOS annexos á3 Facul
dades de Direito.

O Governo promoveria a substituição destes cursos annexos por
estabelecimentos de ensino secundaria integral, segundo o plano do
Gymnasio NAcional, aos quaes concederia, mediunte condições, sub
venção pecuniaria e prerogaLivas iguaes ás daquelle instituto.

Emquanto não se creassem os referidos estabelecimentos riam
mantidos os cursos annexos, nos quaes se ensinariam as seguintes
materias distribuidas em 5 series: p rtuguez, latim, I'rancez,inglez,
mathematica elementar physica e chimica geral, esludo concreto ele
historia natural, geogrnphia, estudo concreto de historia un ivcrsal e
historia do BrazU. Todas estas materias eram obrigatorias. Os
exames de physica e chimica geral e de historia natural só seriam
exigidos dous annos depois da data do regulamento, e os de algebra
e trigonometria, um anno depois da mesma dala.

Aos cursos annexos combinadamente com as disposições insertas
nesse regulamento, seriam applicaclas as que regiam o Gymnasio Na
cional. !3i

A acção reformadora do minislro Benjamin Constant cessou com
a retirada do primeir ministerio da republica.

O ministro que se lhe seguio, Dr. João Barbalho Uchôa Caval
canti, promoveu logo a expedição do decreto n. 1340 de 6 de fel' reiro
de 1891, suspendendo provisoriamente as disposições dos regula
mentos elos institutos officiaes de qU131quer gl'8u ou nAtureza, r la
tiv8S [to provimento, exercício, licenças, 1'aHns, penas, premias e
jubilações, os c[uaes passariam nesta materia a reg r-se pelos regula
mentos que estavam cm Yigor por occasião de se expedirem s ul
timas. Ao mesmo temp cra o ministro autori<:!od a consolidar a!'=:
disposi ões desses regulamentos, mediante aucJiencia do C/Jn. elho de
JnstrucçEio Sup 1'101' e Conselho Director de Instrucção primaria
secundaria e de quaesquer autOJ'idades e corporações cujl) conse1110
lhe parecesse util, expedindo, cam as modiocações e suppressões que
fossem nece sarias, decreto regulando a materia.

Em 21 desse mez o Governo sob pr'oposta elo mesmo ministro
expedia o decreto n. 13,)9 acompanhado da seguinte exposiçüo de
moti.vos: «O art. 431 do regnlamento que baixou com decreto
n. 1232 R de ~ de janeiro confere a s gymnasios particulares, que pelo

lal Regulamento annexo ao decl'eLo n. 1232 H de 2 de janeiro de 1891, arL. 430,
443, 444, .171.
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Governo forem equiparados ao Gymnasio Nacional, a validade dos ex
ames preparaLorios I'ealisados naquelles institutos, para o effeito de
hobilitarem á matricula nos cursos do ensino superi lI' da União. Esta
belecimentos da mesma natureza existem em diversos Estados, havendo
sido creados e manLidos desde muito tempo, pelas antigas provincias,
e tenclo alcançado bons creditos. E uma vez que a simples institutos
particulares, que se moldarem á organisação do Gymnasio Nacional,
nos termos do citado J"egulamento, se concede aquella prerogativa,
não é de razão privar della estabelecimentos officiaes de ensino, taes
como os gymnasios e lyceus dos EsU1.d S, uma vez que adoptem o pro
gramma do Gymnllsio Nacional. A concessão dessa vantagem aos ins
titutos de ensino secundaria dos Estados, além de ser de justiça, virá
dar-lhes mais incl'emento e fazeI-os melhor fi recrr, resultando d'ahi
grande proveito para a instrucção nacional. Afim de cohibir passiveis
abllsos e manter quanto passiveI a exactidão e sinceridade do julga
mento das provas nos exames, o governo deverá ter nelles inter
venção, por um delegado seu, com voto contra as approvações inde
vidas, e ficando reservada a faculdade de cassar ao estabelecimento,
que nEio o souber zelar, a prerogativo de que se trata. »)

De acc' rdo, pois, com esta exposição o decreLo n. 1389 de 21 de
fevereiro de 1891 declorou que seriam validos para a matricula nos
cursos superipres os exames preparatorios feitos nos cursos officiaes
de ensino secundaria dos Estados. Para esse effeito taes exames se
deveriam regular pelo programma em vigor no Gymnasio Nacional.
Faria parte da commissào examinadora um pl'ofessor nomeado pelo
director do estabelecimento de instrucção superior existente no Estado,
e, não havendo, leI profe 01' para i o commissilJnado pelo Governo
}<eJeral. Esse fiscal, além de tomar parte na arguição e no julgamento,
teria com petencia, no caso de approvação indevida, para declarar
sem effeit o julgamento das provas, e findos os trabalhos os exporia
ao dito Governo, em relatorio cil'cumstanciado. :1.32

Logo depois f i promulgado a Constituição da Republica que em
seu art. 72 ~ fio declarou leigo o ensino nos estabelecimentos publicas.

Por decreto n. 668 de 14 ele novembro de 1891 foram approvadas
instrucções p" ra exames ger-aes de preparatortosnos t'Jslados emquanto
nili> ~e pt'eel1Ghessem as conctições do art. 38 paragrapho unico do de
creto n. 9~1 de 8 de novembro de 1890, que exig-ia para a matl'icula
nos cursos superiores o exame de madurezA. realisado no Gymnasio
Nadonal ou nos estahelecimentos de en ino secundario integral fun
dados pelos Estado e áquelle equiparados.

O dec etu n. 725, de 2 de fevóreiro de 1892, em virtude da auLo
ri. üção facultada ao Gover'no pelo art. 30 , n. 11 § 30 da lei n. ~6
de 30 de llezembro de 1891 extinguio o inLemato e creou em substl
tuiçiio um segunílo externat no Gymnasio Nacional.

No deL:Lu'so d mesmo anno ele 1892 enc ntramos os seguintes actos
do Gove no, os quae não exprimem modificações no regimen esLabe
lecid,) pelo mini tro Belljamin Constant: decreto n. 806 de 29 de abril
concedendo ao Gymnasio Mineiro (internato e externato) as van
tagens de que gosa o Gymnasio Nacional; decl'eto n. 1041 de 11 de
set mbro mandando proceder a exames geraes de preparatorios nos
Estados expedIndo instrucções para os mesmos; decreto n. 1121 de
10 de novembro reconhecendo o Lyceu Paraense; decreto n. 1178 de

IS' Decreto n. 1389, de 21 de fevereiro de 1891. art • 10 , 20 , 30 e 40 • Sobre exames ge
rae'i de prepnratorio convem lê,' o ollicio '1'le em data de 27 de seLembro de 18 O o IllQpe
cto!' Geral da Imstrucção Publica Dr. Ramiz Galvão dJligio ao minlsLro Dr. Benjamin
Con tant e as Instrucções provisorias expedidas com aviso de 21 de fevereiro de 1891.
(Relatorio do Mill.Ísterio da Instrucção de 1891, pags. 17 e seguintes. )
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23 de dezembro approvando novo regulamento para o Pedagogium;
decreto n.1194 de 28 do mesmo mez dando tambem novo regula
mento ao Gymnasio acional em virtude ainda da aulorisação contida
no art. 30 n. 3 da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891. i33

Nesse entrelanto extinguio-se o Ministel'io da Instrucção, tendo
sido por dec;reto n. '1160 de 6 de dezembro ele 1892 e em virtude elo
art. 1° da lei n. 23 de 30 de outubro de 1891, fundidos em uma so
repartição esse Min isterio e os ela Justiça e do Interior.

Por decreto n. 1176 de 23 do mesmo mez de dezembro de 1892
foi desligada da Inspectoria Geral de Instrucção primaria e secundaria
desta Capital, a contar do 10 de janeiro do anno que ia começar, o
serviço do ensino secundario a cargo da União, porquanto o primario,
á vista do disposto no art. 58 leLra F, da lei n. 85 de 20 de setembro
daquelle anno, passava a ser dirigido pelo Poder Municipal. Conse
cutivamente extinguio-se p )1' decreto n. 1177 de igual data o conseJllo
director de insLrllcção primaria e secundaria do Districto Federal.

Não devemos passar adiante sem transcrever alguns documentos
que constituem um começo de critiCtl á reforma Benjamin Constant e
que foram inseridos no relatorio do Ministerio da Instrucção de
1891.

« A instrucção secundaria », são expressões textuaes desse relatorio,
«( continúa a ser dada no Gymna::>io Nacional (ex- collegio Pedro II),
hoje reformado pelo decreto n. 981 de 8 de novembro de 1890. O
novo regulamento ampliou e desenvolveu o ensino nesse estabeleci
mento, porém quando os trabalhos deviam ter o seu começo, a Ins
pectoria de Illslrllcção primaria e secundaria dirigiu-me o seguinte
oEtido, transrniWndo o parecer do Conselho Director da Instrucção, com
o qual se achava de pleno acôrdo:

« Inspectoria Geral da Instrucção Primaria e Secundaria do Dis
tricto Federal, 18 de março de 18\31.

« Sr. Mi nistro e Secreta I'io de Estado dos Negocios da Instrucção
Publico, Correios e Telegl'aphos.

« Fazelldo minhas todas as ponderações que collectivamente vos
faz o Conselho Director da Instrucção Pl'imaria e Seeundaria do Dis
tricto Federal, qua nto ao plano de ensino rio Gyrnnasio Jacional,
peço vos licença para propor as seguintes medidas, que consultarão o
bem do ensino e a I'egularidade dos trabalhos daquelle esLabeleci
mento:

« 1.0 Mandar o Governo suspendeI' a execução do novo plano de
estudos ~ecundario , dado pelo RgulamenLo de 8 de n:.>Vembro de 1890,
até c[lle se hajam decretado os retoques de que carece aquelle regu
lamento;

« 2.° Mandar vigorar provisoriamente o antigo plan de estudos,
com a simples modificações de programmas que o conselho julgar
convenientes, considerando alumnus do 2° anno os que foram porven
tura approvados nos exames de admissão realizados na segunda quin
zena de fevereiro;

« 3.° Autorisar a Inspectoria Geral a tomar t das as medidas
complementares que rorem indispcnsaveis, quanto á distr'ibuição do
pessoal, para que o ensino não soffra, respeitados os limites du des
peza decretada e ouvidos os reitores.

« Em nome do conselho apresenLar-vos-hei o mais brevemente
que for po si velo projecto de reforma do plano do Gymnasio Nacional,

13S Por este regulamento os reitores e vice-reitores passaram a ter a denominação de
directores e vice-directores.
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que vai elaborada em satisfação ás necessidades reclamadas e em
virtude dos deveres que cabem ao mesmo conselho ex-vi do citado
regulamento de 8 de novembro. »)

« Em 18 de março de 1891:
« Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Instrucção

Publica, Correios e Telgraphos.
« O conselho director da instrucção primariü e secundüria do

Districto Federal, no e:erciclo das attribuições que lhe foram marcadas
por lei, solicitou da congregação do Gymnasio Nacional a proposta
dos programmas de ensino par'a o armo de 1891, de accordo com o
disposto no art. 44 do regulamento de 8 de novembro de 1890.

« Aquella congTegação, dando cumprimento ao que lhe foi recla
mado depbis de minucioso e demorado trabalho, apresentou ao
conselho o projecto, que vos remetto impresso, para que decidissemos
o que fosse mister. - Absteve-se de analysar a lei e cingiu-se, como
era de seu dever, á organisação dos programmas de accordo com as
bases miudamente as entadas pelo regulamento que fez a reforma do
plano de ensino do Gymnasio.

« Estudando este projecto, o conselho director, ao qual cabe a
organisação definitiva dos mesmos programmas, tendo em vista a
gravissima responsabilidade que assumiu com a approv.ação de um
plan de estudos na realidade inexequivel e contrario a preceitos
pedagogicos, e pOllderando mais, que a lei lhe faculta propor ao
Governo á3 modificações e reformas que julgar conducentes ao me
lhoramento do ensino, o conselho director vem respeitosamente
significar-vos que, á vista dos programmas detalhadamente propostos
pela congregação do Gymnasio Nacional, parece-lhe de indeclinavel
necessidade retocar a lei e alterar- a extensão das disciplinas do eurso
secundario.

« Basta lançar os olhos sobre os programmas parciaes das cadeiras
de matbematica dos quatro primeiros HTInOS elo curso, sobre as de
physica e chimica do 50 anno e biologia do 60 anno para convencer-ce
qLlalquer de que nem aquellas materias são compativeis com o des
envolvimento intellectual dos alumnos que entram para o Gymnasio
com 13 annos de idade, nem a amplitude de taes programmas condiz
com a natureza dos estudos secLlndarios preparatorios da instrucção
superior.

« O conselho director poderia abraçar o alvitre de cortar desapie
dadamente nos progl'ammas propostos pelos lentes das respectivas
cadeiras, e certamente este processo attenuaria por um lado os
defeitos enormes do projecto, que yos all'esentamos como instru
mento de del1.lonstração; mas seu parecer unanime foi além.

« O c nse1ho pondera-vos que, depois de semelhantes cÓl'tes,
resultaria: ou desrespeitarem-se as bases assentadas pelo legislador,
ou ficar manco, improflcuo e lacunoso o ensino.

« Em qualquel' destes casos, seu trabalho, apresentado como
modelo aos Gymnasios dos Estados e impostos ii edLlcação da moci
dade brazileira em geral, deixaria de corresponder á seriedade e á
competencia desta c rporação de mestres.

« Especialisemos a questão: desde que o Regulamento mandou
dar aos alumnos do 30 anno do Gymnasio, isto é, a meninos de 14
ou 15 0l1l10S de idade, geometria geral e seu complemento algebrico,
calculo differencial e integral, limitado ao conhecimento das theorias
indispensaveis a estudo da mecanica geral propriamente dita, geo
metria descriptiva, theoria das sombras e perspectivas, trabalhos
graphlcos correspondentes, ainda que desappareçam algumas demasias
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propostas pelos lentes especialistas, a verdade é que não ha meio
ele fugir a maior parte das intricadas questões de alta mathematica,
que no projecto enc ntramos.

« As verdades desta sciencia provêm de uma deducção rigorosa,
os principios concatenam-se com exigencia imprescindivel, e a theoria
posterior não será jámais comprehendida com proveito si não
tiverem sido bem assentadas as theorias anteriores, que lhe servem
de base.

« Como, portunto, reduzir semelhantes programmas a uma pro
porção pelo menos apparentemente razoavel, sem prejudicar o nexo,
e deducção logica e con~equentemente o equilíbrio mental d s alumnos
e a seriedade de plano geral"?

« Nestas circumstancias, Sr. Ministro, o conselho director em
homenagem á propria memoria do illustradissimQ e immortal autor
da reforma, o Dr. Benjamin Constant Botelho de Magalhães que
já não vive para dar-nos a orientação de seu ideal, certamente muito
outro do que ora se nos ofrerece o conselho julga l)referivel pro
por-vos francamente a modificação do plano de estudos do Gymna ia,
por acreditar que a execução elos programmas organizados ~obre a
base decretada a 8 de novembro não póde ser leyada á pratica sinão
com descredito e mácula para a memoria elo sabio len'islaclor, com
pervet'São do seu proprio ideal'e com gravissimo prejuizo da moci
dade estudiosa.

« O conselho é de parecer que, sem alterar profundamente os
lineamentos geraes da reforma, lhe é possivel apresentar um plano
de ensino mais pratico, adequa lo á natureza dos estudos secundarios
perfeitamente exe ruivel, sem demasias e e pecialisaçàcs que com
petem ao ensino superior, com ponderado equilíbrio das partes
scientifica e litteraria do curso du Gymoasio, e adoptado ao desen
volvimento inteUectual dos alumnos.

« Sen'undo informaçüo prestada pelo presidente da respectiva
Congregação, a grande maioria dos lentes do Gymnasio concorela
com a inexequibilidade do plano de ensino da rel'ot'ma adopta
este mesmo parecer que vos externamos. O conselho director, este
acredita dever imperioso de patriotismo e justa homenagem ao
imm rtal legislador não comparticipar da responsabilidade que a
approvação de taes programmas acarretaria, e recorre a Governo
submettendo-Ihe a necessidade urgente de retoques na lei que regulou
esta parte da instrucção pu] tlca.

« Saude e fraternidaele.- Dr. B. Franklin Rm:niz GaIvão, Ins
pector Geral.- Monsenhor Luiz Raymundo da ilva Brlto.- LlÚZ
Candido Paranhos de Macedo.- Dr. J. J. de Men zes Vieir'a.
Francisco Carlos da Silva Cabrita.- Augusto Candido Xavlet' Cony.
7" Alfredo Alexander.- Ago tinha José de Souza Lima. »

« Respondi com o aviso de 11 de abril de 1891 mantendo o
mesmo plano de estudos esperando a opportunidade, f1Iha da expe
riencia, para mais acertadamente proceder, e a delil eraçã do poder
competente.

« Ministerio dos Negocias da Instrucção Publica, Correios e Tele
graphos - Capital Federal, 11 de abril de 1891.

« Tendo em consideração qu p r vosso intermedio, em officio
n. 95 de 18 de março ultimo, me representou o conselho dire tor
da Instrucção Publica, autorisado pelo art. 55 ~§ 20 e 90 do r guIa
mento de 8 de novembro de 1890, relativamente á inxequibiliclade
do plano e programma de ensino tabelecido, pela ret rma do Gy
mnasio aciona], decreto n. 1075 de 22 de novembro, e attendend a
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que o art. 105 deste decreto manda que, sem prejuizo dos actuaes
alumnos, aquel1e plano de ensino ponhu-se em execução, nccommo
dal.do-se os estudos de maneil'a que dentro dp. 7 annos, ao mais
tardar, saia a primeira turma de bachareis em sciencias e lettrlls,
determino que sem suspensão da rererida reform::l, e guardando aliás
sen pensamento e orientação, modifiqueis o programma de ensino
pa, a o actual primeirQ alma, accommodando I'l.S disciplinas nelle
professadas, segundo a intenção do referido artigo e fazendo pro
seguirem, conforme o programma anterior, os estudos dos alumnos
que já o eram antes dessa refor'ma, como expressamente permitte
o citado artigo.

C( Opportul1amente serão submettidos ao poder competente a
rel,resentação de que se trata e vosso officio, que m'a transmittiu. ») m

Não obstante o que fica exposto foi posteriormente redigido o
Colligo de ensino 'sem que comprehendesse na respectiva consoli
da~ão as materias do ensino secuudario .

• Em 1894 soffreu o Gymnasio Nacional nova alteração no seu
regulamento; mas o plano de estudos não foi ainda modificado.
O regulamento annexo ao decreto n. 1652 de 15 de janeiro desse
anno apenas tem de notavel a conversão do 20 Externato em Inter
naLo, o qlle aliás tôra determinado pelo § 50 do art. 20 da lei n. 191 B
de 30 de setembro de 1893. i35

Ainda no anno de 1tl94, em sessão de 18 de setembro, a commissão
de instrucção publica propoz a Greação do Ministerio de instrucção
publica e bellas artes. O projecto eotão apresentado foi precedido
de um longo e erudito parecer elaboradu pelo relat r da mesma com
mi são deputado Medeiros e Albuquerque,. no qual se discutia am
plamente a questão da intervenção do Estado no ensino publico
e particular.

A esse ministerio incumbia, segundo o projecto, regulamentar e
fis'alisar os institutos de instrucção secundaria, superior e technica,
centralisar e publicar todos os dados estatisticos ou de outra ordem
que pudessem interessar ao ensino publico no Brazil. Era creado
além disto, um Conselho superior de Instrucçã publica, que seria
l)reviam nte ouvido sobl'e todas as modificações de caracter pedago
gic. que o governo pretendesse instituir. Essa corporação seria for
mada por d us terços de professores eleitos peI s congregações dos
institutos de ensino, dependente daquelle ministerio, e um terço por
cidadãos de alta capacidade nomeados pelo resp ctivo ministro.

Este projecto não teve exito á vista das correntes que lhe eram,
nl diversos sentidos, contrarias, tanto LJO Congresso, como fóra delIe.

QL18nto ao exame de madureza a sim se exprimia o Ministro
Dr. Ca siano do Nascimento no I elatorio de 1894:

« Si nos anteri res relataria ainda m us anLecessores lClstimnrnm
o declinio da instrucção, quer superiot' quer . ecunclaria, com me
m lhores fundamentos não me é licito mudar agora de lillguagem.

c( Esse declinio constante da instrucção publica entre nós não era
de. ,conhecido no extincto regimen, é um legado triste que deixou á
Republica. Desde a publicação do decreto de 19 de abril de 1879
traduziu-se em resultados bem sensiveis essa decadencio.

c( Os directores elas faculdades e escolas superiores attribuiam
esse facto á frequencia livre e ao máo preparo dos alumnos em seus

1 a~ Relatorio do l\'finisterio da Io~trllcção Publ ica de 1891, pags. 12 e segui nteq.
135 Por decl'eto legislativo n. 142 de 5 ele julho de 1 '93 f. i creado na cidade da.

Campa.nha. Est.•do de Mioas Geraes, um Externato ou Gymnasio Nacional. autorisando-se
o Poder Executivo a abrir o credito necessario para as despeza de installação.
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estudos secundarios; os directores dos estudos secundarias pronun
ciavam-se contra o modo por que o serviço era executado, e espe
cialmente contra os exames de preparatorios, facilitando-se tudo aos
alumnos em prejuizo de seu verdadeiro approveitamento.

« A consequencia era que o estudante procurava aprender não
pura saber, mas simplesmente para adquirir o cabedal de noções
que lhe facilHa~se a approvação nos exames, quando não se c n
tentava de preparar-se apenas para a tentativa aleatoria des es
exames.

« A antiga organisação do Gymnasio com seu modesto curso de
bacharelado, e que tão bons resultados appresentou, foi tran formada

. em simples curso de preparo de disciplinas. O successivo abandono de
estudos no fim de cada anno, v rdadeiro curso in futuram obbivio
nem, os repetidos exames finaes, que obrigRm á exclusivu pl'eoccupação
dessas provas annuaes, frisantissima negação do conceito dos e tudos
da escola secundaria não podiam deixar de produzir seus desa tI' sos
resultados; esse máo preparo, de que fallam os directores das facul
dades superiores, tomava-se patente. No emtanto os brazileiros não
degeneraram; a mocidade não é menos talentosa, nem tem menos
actividade intellectual, nem menos desejo de saber.

c( Em taes circumstancias não é em certo periodo qu se póde
exigir a immediata transformação em assumpto de lal ordem, como
a instrucção. A época do desenvolvimento humano, que maiores
cuidados de educação requer, é jnstamente o periodo de transiçi:ío da
puericia á virilidade. Uma educação hal'l'nonica instituida ú luz dos
principias scientificos, pelos beneficias do exame final de madur za e
do bacharelado que não versal'á sobre a massa dos conhecimentos
accumulados durante muitos annos de estudo, mas consistirá em
provas apropriadas á verificação da cultura intellectual do alumno,
verdadeiro objecto do ensino secundario, será de evidente vanta em
para os estudos superiores.

c( Nesse sentido está decretada a exigencia do exame de madu
reza e o bacharelado para a matricula de 1896 em diante, nos cur os
superiores da Republica.

c( Cumpre, porém, que esse praso seja fatal, terminante e 11ão
transferido, como já se tentou fazeI-o, o que acarretará manifesto
prejuizo para o ensino. O exame de madureza como se acha insti
tuido só poderá reulisar-se nos cursos annexos ás faculdades s pe
riores, no GymnasiJ Nacional, ou nos estabelecimentos ofticiaes dos
Estados, que, organisados pelos planos destes ultimas estabel(~ci

mentos, go am das prerogativas do mesmo Gymnasio.
c( Apenas os Estados de Minas Geraes e Pará trataram de elevar

os seus lyceus ás condições legaes e já gosam des as prerogath s;
o Estado do Amazonas tlcaba de requereI-as. No aviso circular dr 28
de fevereiro do anno proximo passado já meu antecessor chamou a
attenção dos governos estadoaes para esse ponto, e em' breve r,re
tendo renovar esse aviso, para assim evitar que o termo do pr ·lS0
fatal os encontre sem o preparo indispensavel que a lei exige para
as futuras matriculas nos cursos superiores.») 136

Os actos do Governo posteriores a esta exposição são de some:lOS
importancia.

Por decreto n. 1778 de 22 de agosto e n. 1894 de 20 de novembro
de 1894 foram reconhecidos o Gymnasio Amazonense e o Lyceu Cea-

t h6 Relatol'io do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores de 1894, pags. 146 e
segttintes.



rense. o decreto n. 2009 de 22 de abril de 1895 concedeu ao Instituto
Kopke as mesmas regalias de que goza o Gymnasio Nacional. !37

Os decretos ns. 2L72 e 2173 approvaram instrucções para exames
geraes de prepal'atorios nesta capital e nos Estados.

Os decretos ns. 2205, 2351,2301,2347 e 2254, rec nheceram o Ins
tituto Benjamin Constant de Pernambuco, o Gymnasio de S. Paulo, o
Lyceu Para.hibano, o Gymnasil) da Bahia e o Lyceu Maranhense.

Os ministros que se succederam, todavia, não perderam de vista
as difficuldades que se offereciam á execução da reforma Benjamin
Constant na parte relativa ao exame de madureza.

No relatorio apresentado em 1865 o ministro Dr. Antonio Gonçalves
Ferreira notava cel'La antinomia entre as determinações dos diversos
regulamentos relativamente á época em que devel'ia começar a exi
gencia desse exame como habilitação á matricula nos cursos de ensino
superior. !aS

No do anno seguinte o mesmo ministro voltou á questão e em
artigo especial, chamando a attenção do Congresso para o relatorio,
apresentado ao Governo pelo professor Manoel Said Ali Ida, que fôra
incumbido em commissão na Europa de estudar os methodos de en
sino, mostrou a indeclinavel necessidade de regular-se a materia.

Anteriormente, por occasião de ser posto em discussão na camara
dos deputados o projecto n. 35 de 1895, os deputados Adolpho Gordo,
Bueno de Andl'ade, Augusto de Freitas e Frederico Borges haviam
apresentado um substitutivo, sobre o qual a commissão de instrucção
publica emittindo parecer, chegou a manifestar-se concluindo que
era merecedor do voto da Camara como expressão opportuna do espirito
conciliatorio entre as pretenções de escolas e systemas extremados. Esse
substitutivo consagrava tres pontos capitaes : a simplificação dos pl'O
grammas, a eliminação dos exames de passagem e a verificação da
competencia intellectual do alumno por meio de um tribunal extranho
ao professorado do ensino secundaria, immune de preconceitos pro
fissionaes. !39

Esse projecto, apezar do apoio que lhe prestou o Governo, recom
mendando-o á attenção do Congresso na Mensagem Presidencial de 1896,
foi rejeitado, em grande parte devido ao preconceito que se tem
agitado sempre que se trata de supprimir o actual systema de exames
parceIlados.

Assumindo a pasta da Justiça e Negocios Interiores o Dr. Amaro
Cavalcante n5.o descurou o assumpto, antes empenhou todo o seu
esforço no sentido ele tornar viavel aquella reforma, cuja necessidade
cada vez se mostrava mais imperiosa á vista do clamor geral le
vantado pelas autoridades prepostas ao ensino e representações dos
fiscaes de exames.

« O exame de madureza tem forçosamente de ser exigido para
as matricu,).as nos cursos superiores no anno proximo, dizia o mesmo
ministro no seu relutorio do anno passado; e si nenhuma provi
dencia fôr tomada pelo PorJer legislativo, vêr-se-á a administração
em serias difficuldades para dar execução a disposições cuja in
exequibilidade é n primeira a reconhecer. » !4.0

A medida foi amplamente justificada em artigo especial inserto
no referido documento e consoante ás exigencias do momento, quando

137 Sobre as duvidas que se levantaram relativamente á competencia do Governo para
equiparar ao Gymnasio institutos particulares veja-se aviso do Miuisterio da Instrucçã.o de
iO de agoslo de 1891 e Relatorio da Justiça de i896 pag. 120. Outl'osim consulte-se a reso
lução do Congresso de 12 de janeiro de 1892 e razões do veto que lhe foi oppoeto.

18e Relatorio do Miuisterio da Justiça e Negocios Interiores, de i895, pag. i06.
139 Relatario do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, de i896, pag. H6.
140 Relatario do Ministerio dllt Juetiçllt e Negooios Interiores, de 18\17, PlIlf. f5i~



se discutia o projecto de lei do orçamento actualmente em vigor,
appareceu uma emenda autorisando o Governo não só a rever o Co
digo de ensino superior incluindo os institutos de ensino secundaria
como a regulamentar o exame de madureza de acôrdo com o plano
já conhecido. Essa emenda, porém, foi f TI 3a discussão destacada do
projecto, deixando, portanLo, de ser convertida em lei.

Todavia, na Lei n. 490 ele 16 ele dezembro ultimo art. 2° ~ 20
n. VI e § 4°, consignou-se uma autorisação ao Governo para reformar
o regulamento que baixou c 111 o decreto n. 98'1 de 8 de novembro
de 1890, na parte referente ao ensino secundario, prohibindo-se expres
samente os exames parciaes de materias lweparatorias para a ma
tricuJa nos cursos ele ensino superior, exceptuados os alumnos que
na data da lei tivessem já sido approvados pelo menos em uma ma
teria, aos quaes era facultado terminarem os seus estudos prepa
ratarias e prestarem os exames que lhes faltassem ou pelo regimen
antigo ou pelo processo de madureza.

Capital Federal, janeiro de 1898.
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FACULDi\DE DE MEDICINA DO l{IO
DE Jl\ EIRO





FAOULDADE DE MEDIOINA DO RIO DE JANEIRO

Tendo em igrado para o Brazil a familia real portugueza, em fins
do anno de 1807, em consequencia da invasão do Reino de Portugal
pelas ,tropas francezas, commandudê.s pelo general JW10t, o principe
regente D. João, quando rei sexto desse nome, depois de crear no
Rio de Janeü'o a nova côrte e organisal' o seu governo, entre as varias
medidas que tomou para a marcha regular da administraça dos
negocios do Brazil incluiu as referentes á sande puhlica e ao ensiuo
medico.

Foi assim que, por lecreto ele 5 de novembro de 1808, mandou
estabelecer no Hospital Real Militar uma escola anatomica, cirurgica e
medica; e por outro da mesma data nomeou para a cadeira de anatomia
o cil'urgião-mór do Reino de Angola, Joaquim José Mar Iues, com a
iocumbencia de ensinar a anatomia theorica e pratica e a physiologia,
segundo as partes e systemas da machina humana, com o ordenado de
600 annL1aes; tendo anteriormente, p r decreto de 20 de setembro
elaquelle mesmo anno, nomeado lente de therapeutica cirurgica e parti
cular a José Lemos de Magalhães, com o ordenado de 200$ e o dil'eilo
ele receber de cada alumno 6 400 na adrniseão e igual quantia pelü
certidão de frequencia e apl'oveitamento.

Por decreto de 21 de maio de 1808 mandou o mesmo prIncIpe
regente estahelecer, no hospital militar, um labomtorio pharmaceutico,
regido facultativamente por um boUcario; e havendo, outrosim, deter
minado, por decreto de 12 de abril de 1809, se erigisse no mesmo hos
pital uma cadeira de materia medica e pharmncia, regida por um lente,
no intuito de evitar cantlictos de jurisdicção entre os dous fuocciona
rios, decidiu, por decreto de 22 de maio de 1810, ficasse o primeiro sub
ordinado ao segundo.

Tendo, por decreto de 27 de fevereiro de 1808, nomeado physico
rr:ór do reino a Manoel Vieira da Silva, depois barão de Alvaijere, e
cIrurgião-móI' a José Corrêa PIcanço, depois barão de Goyanna, fixou no
alvará de 23 de novembro do mesmo anllO as attribuiç5es e jurisdicção
~Iue lhes competiam; extinguindo posteriormente, pelo alvará de 7 de
,Juneiro de 1809) a real junta do prato-medicato, a quem até eolão cabia
conhecer de tudo que dizia respeito fi sal,lde publica..
. A certidão de quatro allll s de pratica em qualquer hospltal davn

dIreito, pelo regimento da real junta do prol.o-medicato, fi admissü n
xame de cIrurgia em Lisboa e nas capitanias do Brazil, lnclia e Costa

d'Africa, onde havia delegados do cirurgião-mór e do physico-mór <:} os
respectivos escrivães. .
.' Os delegados do irllrgião-mór Linham jul'isdicçuo sobre os cirllr..

gl ~s, sangradores e parteiras, e os do pllysico-l1lór s bre os medicas,
botlCarios e curandeiros, aos qlla s annualmeute expediam licenças e
pr visõe para p derem curar. La rodo o auto de exame e assignado
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pelo delegado e examinadores, ra transmittido á Corte, onJe o calldidato
requeria a c rtidão, que, depois de paoas as despeZ!Js, lhe era passada,

O cerliAcado de quatr annos de pratica em qualquer botica auto
risava a requerer exame de pharmacia; para podel'em stJllgrar, <::al'jar,
lançar ventosas e <::anguesugas, tiravam cartas os irurgiões, a ruem ó
era licit exercer a medicina nos logares em que havin falta. àe 11edicos ;
sendo, porém, ohrigados. antEs a prestar exam s per[lnte o deleoado do
p1IJ'sico-mór, que lhes passava. lima. lwovisão unnual. Incorria em
penas severas o cirllrgifio que extravagava das suas attribuições ha
vendo l1wdie , cabia-lhe apenas ]lenSar feridas, tratar de luxações,
fracturas e contusões e applicar appal'8th s para recolher as partes aHe
r8das, sendo-lhe prohil id o tratamento de molestias internas e não
podendo afastar-!5e lo mecanismo inslrumental.

No decreto que stabelecera a escola allatomic8, cirUl'gica e medicll,
no bospital real militar e da marinha, está consignado ser ella particular
mente destinada á instrucção dcs cirurgiões que ignoravam a anatomia,
a physiologia e a medicina prntÍca, e ao ensino dI s alumnos que se
destinavam ú cirurgia mUitar e nautica.

Effectivamente nüo podiam deixar de ser muito limitados os conhe
cimentos dos antigos cirurgiões e medicas, que não cursavam aulas e só
praticavam nos hospitaes, o que era prejudicial aos doentes, não estando
elles habilitados n apreciar convenientemente os factos e obset'var o
cortejo de alterações e symptomas que se desenvolvem em um orga
nism, enfermo; I assavam de enfermeiros a cirurgiões empiricos e
mLlitos, sem ter m feito tirocinio nas enfermarias, exhibiam attestados
graciosos, e o cil'ul'giã -mór, após exame ligeIro e irregular, expedia
lhes cartas para o exercicio da cirurgia.

Por alvorá de 25 de janeil'O de 18;)9 o principe I'egente nomeou
Joaquim da Rocha iVlasorcm para o logat' c1elente de medicIna opel'atoria
e arte de obstetricill, percebendo ele ordenado 4130", annuaes' e por
decreto de 12 d abril do mesmo anno llomé u o Dr. José Maria Bom
tempo, medico da real camara, para o lagar de 1 nte de medicintJ,
chimica, elementos de mat ria medicu e pharmacia, tendo 800 de orde
nado annual.

1 o decreto ele 22 ele janeiro de 1810 deu novo regimento ao physico
móI' e cirurgil1o-mór d r tno, aLtribuindo-lhes competencia para, nos
lugares de sua jurtsdicçü , visitar as I oticas que nelles existissem,
pI' videncinr sobre as faltaS que nc ntrussem, rechal' aquellas que n5

tivessem sob a direcçã de b Licario approvadu, admittir a xame de
p1l8rmacia as pessoas que o requet'e"'sem e provassem ter aprendido,
pJr C'spaço de quatro anuas, com me trc opproyado.

No mesmo aharà providenciou o dito principe regente sobre o I ro
vimento de cirurgiões nas cidades e vil las populosas onele bom"esse
escassez de medic s; indicando s exames a Iue se deviam Rllllmettcr os
andielato , bem como sol re a admissão exame de cirurgiões me

dic s estrangeit'os.
Tendo, pOI' der:reto de 25 de janeiro ele 1812, mandado crear na Càrle

\ ddacle elo Rio de Janeiro um lab ratorio cJJimico pl'atico, incumbiu,
por outro da l1le~ma data, ao lente de materia medica a sua. adminis
tração impondo-lhe o d ver de seguir ucsLa paf'le os estatutos da Uni·
\"el'sidade I C ilTllJra.

lIay nelo lwoyido a 26 de revereil'o ele 18'12, no CClI'gO de direct r dos
sludos medicas cimrgicos da Corte Estado do BraziJ, om <-IS honras

de physico-mór do rein ,o c 11"'elheiro e m dico da real camara lanoel
Luiz Alyare de Carya]]1O e t ndo, a03 18 ele março ele 1 '[3, mandado pôr
cm cxecuçã no H spital da anta Casa de l'vlisericordia o curso de cirUl'
giD que de 'ia razer parte do de medicina, que se propunha estabelecer
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no BrazU, approvou o principe regente, em data de 1 de ubl'il elo
mesmo anno de 18'13, para lhe fervir de estatutos, cmc[uallto nüa
dava mais amplos provicleoctos, o projecto de estatutos de cirurgia
upl'esentaelos peh referido cOllselheiro Alvares de CUl'valllO, lwojeclo
que baixou assignmlo pelo Conde de AguiarJ do seu Conselho de
Estado.

Por estes estatutos tinha o direito de matriçular-~e no primeiro anno
do curso de cirurgia o candidato que soubesse ler e escrev r corre la
menle.

Era de cinco annos o cmso, e constava, no '10 anno, do anatomia em
geral, chimica pharmaceutica e elementos de materia medica; no 5 '
gundo de anatomia e pltysiologia; no lerceil'O de h-rgien , etiologia
palh logia e therapeuticfl; n quarto de instrucções cirurgicas ope
rações, e instrucções e pratica ln arte de ob tetri iFl' no quinto, final
mente, ela pratica da medictna e da r petição das materias do (Iuarlo
onilO.

Prestado o exame do quinlo ann , obUnlia-s cada de approvaçã
em cirurgia; sendo approyado plenamente em todos os xam s e fre
quentando nOl amente as aulas do quorto e quinto annos, re' lJia-s
depois de segundo exame, feito com cUstincção, a gradunção d formad
em cirurgia, gozando os cirurgiões r rmados dos privilegi s seguintes:
eram preferidos em Lod s os partidos a s que nüo tinha m e ta gra.duação;
podiam, não llav ndo medicas curar de todas as enfermidades; eram
desde log membros do collegio cirmgico e oppositores ás cadeirRs de ta
escola e das que se haviam de estalJelecer nas cidades da Bahia, !\Ia
ranhão e em Portugal, e podiam todos aquelle que se enriquecesE m el
prihcipios e ll'atica a ponto de fazerem os exames impostos ao m clico,
chegar a obtel' a formatura e o grúü de doutor em medicina; xigil1do-s ,
para alcançar-ee esse gl'áo, exames de preparatorios e d s tlnnos lectivos,
conclusões magnas e dissertações em latim.

Formulados estes estatutos, nviclou o 011 ellleiro ManoeI Luir.
\.lvares ele Cana lho a) Dr. Js' Corrêa Picanço I ara chaoceller da
escola; este, p rem, leclinüu magoado d oFl'erecimento, p is, ca
bendo-lhe, na qualidade de cirurgião-móI', referendar todos o diplomas
de cirurgia, si fosse clJ.anceller ficaria uc1strict) a appur ü s !lo real nas
cartas exp lidas pela escola. Desde enLú o DI , C rrêa Picanço outr s
cimrgi6es p rtuguezes iniciaram uma campanha le opposiçi1o ú escola
irurgica do Rio de Janeiro; e, impedindo de funcciona.r as uulas do '

40 e 5° ann08, embaraçaram a conces ü de diploma pela esc la ci
l'urgica, comi eHindo s alumnos, desde que terminavam o tercei r
anno de estudos, U I'equ reI' ao cirurgiUo-mór as resp clivas car'tas.

O decret: de 26 de 0.1 ril d 18'13 creou a cndeiw de llygiene patho
logica sendo o Dr. "'\ icellte Navarr ele Andrade, que um anno antes
public,:tra um plano de organi acão para a scala cirurgica ri Rio li
.Ianeiro, 11 meado lente para eUa; e o mesmo decreto stabel cell a
calleims de operações e arte de obstelricia, sendo escolhirlo para lente
clellas Manoel Alves da C sta Burreto.

Nüo exi lindo sul stilutos não havendo fól'a da e~cola pes oas
habilitadas para servir de xaminadores, eram os estudante, no Bct
do exame, divididos em turmas, afim ele arguirem- e r 'iproc'1I11enle,
como nas stlbbatinas, sendo o arguentes em um dia arguido no outro,
e o respectivo pr fessor, por estes exercicio , que eram feitos em sua
presença,aVl1lillVa do merito e adiantamenl d s seus alul11n s. Mais
tarde escolheram-se tres estudantes para xaminadores, os fIlia S foram
Francisco G mes da Silva, Dom ingos Ribeiro elos uimarães Peixolo,
depois harão de Iguarassu, e o Dr. Manoel Joaquim d M neze , send
ste ultimo de analomia.
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Foi o conselheiro Manoel Llliz Alyares de Carvalho o primeieo lente
substituto das cudeiras de cieurgia do curso médico, sen lo nomeado em
18 de fevereiro de la 17 .

A' jUllta ele direcçüo medico-ciruegica e administl'ütiva do IIospilol
Real Militar, ('reada por alvará de 2 de março de 1812, foi pelo principe
regente commettida a inspecção do 'tudos medicos e cirurgic ,s alli
estabelecidos.

Havendo falta de medicos nas colonias portuguezas da Arricu, pro
videncioll o Governo, ordenand ([li de cada eolúnia enviDss m a esta
côrte dous j \Oen:; habilitados pal'a mntrieularem-se no curs_ ele medi-

ina e cirul'gia, os qI18e., concluidos os esturlos, deviilm regressar ao
seu paiz, onde 8xel'ceria.m sua P1'ofis~ü , tronsmitlinelo a olltr03 os co
nhecimento üdquirielos. Effeclivamente chegaram fi e ola càrte dous
estudantes de Angola e d us das ilhas de S. TllOlUé e Princip~; pa
gou-lhes o Governo a passagem a deu-lhes subsistencia 110 H spilol
Real.

Para favorecer aos estudantes p bres que se dedicavam ús sciencias
medicas e cirurgicas, decr:etuu o pr'incipe D. J6ilo, em 10 de dezem]ll'o
de 1820, 12 pensões ele 9 600 para 12 jovens que, mostrando aptidão pura
os estud S m dicos, tivessem bom procedimento, exigindo-se afim de
s rem admittiLlos c mo pensioniutas, attestad s de pobreza perante o
cit'urgiclo-mór, e ficando ubriga los, rlepois rle eon lutelos os estudoS, U
s rvir nos corpo a regimentus das tropas de linhn.

O leceeto de 10 de julho de '1822 sr:parou a cadeil'a ele physiologin
da de anatomia, sendo 11 meoclo para reger a primeil'a o Dr. Domin
gos Ribeiro dos GLlimarães PeixoLo, continullndo nu regencio ela se
gundn o cirur'gião Joaquim José Mm'ques; e, tendo o lente da clldeil'a
de operações e partos, ,J-aquirn ela Rocha Mesarem, Rcompánllado o rei
quando eSte partir'a para Lisboa, foi substituido lIO seu magisterio pelo
clrurgiã Jeronymo Alves d Muro.

Fosse qual 1'os e, porém, o desenvolvimento dtldo ao ensino, não
convinha que se conferissem no Brazil eliI lumas de medicos e cirur
giões ; os doutores deviam vil' da Atheoas portugueza, trazendo os seus
pergaminhos elas aulas de Coimbra.

Declarada a indepeodeocia do Brazil, o deputado José Hibeiro da
Co ta Agniar propoz ao parlamento que a escola medico-cirurgica c n
ferisse os tiLulos detel'minados em seus estatutos, a, representando no
mesmo sentido ao Govern os esludautes da referida. ::;cola, pt'omul
gou-se a 9 de setembt'O de 1826 a seguinte lei:

« Art. 1.0 IIaverü cal'tas de cirurgião on cirmgiüo formado todos
aquellesque nas escolas de cirnrgia do Hio de Janeiro e Sahiu já teem
concluido com approvação ou concluirem em diDnte o curso de cinco
ou seis untlos, na con fo I' 111 idade de seu ° estatutos.

«( Art. 2. o As carla serüo p8ssadas pelos elirectore.'3 das escolas 011
pelos lentes que suas vezes Azerem, scriptas em linguagem vulgu!',
assignadas pelos lentes ele pratica medico-cirurooica, subscriptns pelos
secretarios, impr s ElS em pet'gDminho e selladas com seU pendente de
fita amal'elta. °

cc Art. 3.° As formulas das cartas serão em Ludo conformes ás que
vão lançadas no fim desta lei, e o sello serú o que escolher cnd§. uma
das escolas.

«( Art. 4.° Serõo dadas e passadas gratuitamente com a unica des
peza da impressão e pergaminho, que pagarão os estudantes.

«( Art. 5.° Os que conseguirem a carta de cirurgião poderão livremente
curar de cirurgia em qualquer parte elo imperio j depOis que com eJ]a
se apresentarem á autoridade local.
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« Art. 6.° Os que obtherem carla de cirurgião formado podel'ão
igualmente exercitar a cirurgia e medicina em todo o imperio; feito a
opresentação na forma do artigo antecedente.

« Art. 7.° Ficam revogados todas os leis, alvarás, decretos e regi
mentos do phy ico-mór e cirurgião-mór do impel'io, e os estatutos das
sobreditas escolas na parLe em que se oppuzerem ú execução de tu.»)

EI'1l necensario reformar o plano de estudos da academia medico
cirurgica, altenta a lefficiencia cio ensino, e a falla de prep· ratarias;
porquanto em rclaç50 o esles saber ler e escrever cOITecLamente ra
baslante para ser m[\lriculado no curso medico, e quem conhecia o la
tim ou age rnetria podia frequentar o segundo [\nno do CUI'S, accre
scentando apenas os estatutos: « B m será que entendam as linguas
franceza e illgleí'a, 1110S esperar-se-ha pel exame da primeira até a
primeira matricula do segundo anilo I elo da illgleza aLé a do ter
ceiro.») Este artigo dos estaLutos deu ao plano de estudos do cirUl'gião
Manoel Luiz a antnnomasia pilheri o de plano do BOIn será.

Reconhecenelo que os esLuelosaté então feitos na academia melico
cirurgica nã eram suffi ientes para formar medicos de variada e boa
instrucção, o deputoelo Dr. Lino Coutinho apresentou wn projecto r 
formando as escolas ele medicina, contra o qual levantou-se na im
prensa o Dr. Candido oares 1 Meirell s.

A impugnaçtío elo Dr. Meirelles deu ensejo a qlle o illustrado DI'.
José i\IUl'Lins da CI'llZ .Tal im formulasse um plano de reorgani
saç50 da escola medica, cl'eando doze cadeiras. O G "erno, pJrém,
a quem cumpria d idir 111 derL'ad ira insLun ia, entendeu el
c nsulLar na qllestão a Sociedade ele Medicina e Cirurgia, e, de~

pois cle esclDre ido pL'omulgou a lei de 3 d ouLubl'o de 1832, re
Iormando as academias medico-ciruI'g'cas lo Rio de Janeiro e Ba
hia, qlle denominou de Faculdade::; ou Escolas de Medicina, em
cada umll. da quues re II quatorze cadeira. , regidas p)r igual nu
mero de lentes, e seis substituto, sendo dous de sciencias me
dicas, dous de sciencias cir·urgicas, dous das access· rias. dire
ctor de cada escola havia de ser n meildo tricnno.lm nte pelo Go
veru , sobre lista triplice, apresentada pelas faculclad s clentrp. os seus
membros, havendo, além do directoL', um s cretario, um thes ureiro,
um porteiro e outros empregados que fo!::sem necessario ao servi o
das aulas; deviam as escolas conceder os titulas de lautor em medi
cina, ele phaL'moceuti o e padeira eliminando o de sangrador send
os diplomas passados pelas Ihculelades em n me das mesmas, em
idioma nacional e pela fórma que se leterminasse; o que obtivessem
os titulos de doulor 111 medicina pocliam exerciLar eIll todo o imp ri
indistin tamente qualquer dos ramos da arte de curur ; mas, não tendo
titulo conferido ou approvado pelas escolas medicas, ninguem podia
curar, ter b tica ou partejar, xcepto os medicos, cirurgiões, boticarios
e parteiras legalmente autôL'i 'auos em virLud ele lei antel'ior;
deviam as faculdades formular seus r guIamentos policiaeR, disci
plinares e economicos, ficando dependente da approvação do Poder
Legislativo; verificar os titulas ele medicas, cirurgiões, boUcarios e
parteiras obtidos em escolas estrangeiJ'as, e os cJllhecimontos dos
mesmos individuos, por meio ele exames, afim de poderem exercer
legalmente as suas profissões em todo o imperio, pagando, por estas
verificações, os medicos, cirurgiões e boUcarios a quantia de 100 ;
distl'ibuiu a materias do curso medico em seis anoos, as do pharma
ceutico em tres, havend um curso particular para as parteira , feiL
pelo professor de partos; seriam preparatorios para o curs medic
francez, inglez, latim, philosopll ia, arithmetica e geometria; para o
pharmaceutico os mesmos, menos latim e philosopllia; devia ser
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conferido o- titulo de doutor ao-candidato depois da sustentação de uma
these; sendo livre o ensino da medicina, podia qualquer pessoa nacional
ou estrangeira estabelecer cursos particulares sobre os diversos ramos
das sciencias medicas e leccionar ú sua vontade e sem opposição
alguma das faculdades, e pagava-se 20", de taxa p~ra a matricula.

Contém outras disposições menos importantes a mencionaqa lei,
que foi sanccionada pela regencia trina, composta dos cidadãos Fran
eisco de Lima e Silva, José da Costa Can'alho e João Braulio Muniz.

O primeiro director da Faculda le de Medicina do Rio de Janeiro foi
o Dr. Domingos RibeÍl'o dos GuimaJ'ães Peixoto, nomeado em 31 de
maio de 1833, e o primeiro secretario o Dr. Luiz Carlos da Fonseca.

Começou a trabalhar a Faculdade de Medicina em duas salas pe
quenas, escuras e abafudas do Hospital da Misericordia, onde não podiüm
as aulas funccionar livremente, e nem espaço havia para gabinetes e
laboratorios; o que motivou, graças ás representações do respectivo
director, a sua remo)10 para o antigo collegio dos jesuitas, no morro
do Castello.

Por decreto ele 16 de setembro de 1834 foi mandada executar a so
guinte résolução da Assembléa Legislativa:

« Art. 1.0 Ficam autorisadas as escolas de medicina e os cursos
juridicos do imperio a conferir o grúo de doutor nas materias respectivar'
úquelles de seus lentes proprietarios e substitutos já despachados e que
não tiverem esse titulo.»

De accôrdo com essa. lei, em 17 de dezembro do mesmo anno foi con·
ferido o gráo de doutor aos lentes da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro que ainda o não tinham.

Organisando fi Faculdade de Medicina o seu regulamento policial,
em 1835, inseriu, entre outras disposições, a de ser vedado aos estu
dantes formarem aS30ciações sem ]Jermissão do respectivo director,
assim como reunirem-se em grupo nas ruas 6 praças; contra isto,
porém, protestal'am 03 alLUnnos, representaram ao Governo, e, em
quanto deste não receberam resp stasatisfactoria, abandonaram as aulas,

Em 29 de julho de 1835 foi fonccionacla a lei seguinte:
(( Artigo unico. As Faculdades de Medicina do Ido de Janeiro e Bahia

ficam autorisadas a conceder o titulo de pharmaceutico ás pessoas qu
authenticamente mostrem que estavam habilitadas a fazer exame da
arte pharmaceutica antes da pr mulgaçtio da lei de 3 de outubro de 1 32,
que r formou a academia medico-cirLll'gico, ficando as ditas pessoas
dispensadas d to a a frequencia das aulas e sujeitas sómente ao exame
das materias mencionadas na referida lei e á paga das matriculas e des
pezas dos respectivos diplomas, »)

Sanc ionou o regente Diogo An~onio Feijó, em 27 ele outubro do
mesmo anno, a lei seguinte:

( Art. O estudantes brazileiros que antes da creaçti das escolas
de medicina no imperio foram frequentar as universidades da Europa e
nellas obtiveram o titulo de medicos não estão compl'ehendidos nas dis
posições do art. 11 da lei de 3 de outul r de t832 e podem exercer a sua.
profissão independente de exame e de pagamento ele qualquer propina. »)

O decreto de 4 d julho de 1836 mandou pôr em execução a seguinte
resolução da Assembléa Geral Legislativa:

( Art. 1.0 Os exames de pharmacia determinados no decreto de 29
de julh de 1835 versarão sobre as mesmas materias que eram o objecto
cL lIe untes da lei de 3 de outubro de 1832, e ás pessoas approvadas se
conceder(t o mesmo titul que antes da dita lei se c ncedia.»)
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Ordenou o decreto de 30 de setembro de 1837 o seguiu te:
« Art. 1. 0 As Faculdades de Meclicioa deste imperio ficam autori

. ndas a admitLir os irurgiões fOl'mnd s ou appl'ovad s d pois da lei de
3 de outubro de 1832, e que o requererem, a fazer os exames das ma
terias accessorias, a bem ele se dout.orarem.

« Art. 2,0 Os que provarem haverem estudarlo e feito exame de clli
mica, physica e botaoica, ou estudas em nas antigas academias ou 1'óra
dellas, tendo sido approvados, nUo serão obrigodos a fazer novo exame
destas sciencias. »

Houve ai nua n& FDculdade de Medicina do Rio de Janeiro um
regulomento provisorio, mandado xecutnr por aviso de 2 de outubro
ele 1842, expedido pelo Ministro do Imperio Candido José de ArDuj
Vianna, depe>is Marquez de Sapucahy; deste regulamento, porénl)
apenas se tem noticia pelo citado aviso e pelo officio de 4 de noveml r
elo mesmo anno, em que o director da Faculdade expoz as suas du
vidas sobre varias suppressões e alterações que no dito regulamento
devimn ser feitos.

Por decreto n. 608 de 16 de agosto de 1851 foi o Governo autorisado
[\ dar novos estatutos ás Faculdades de Medicina, podendo alteror DS
disposições da lei de 3 de outubro le 1832 pelo modo mais convenient
ao ensino, regularidade e disciplina das escolas e xerc"icio da medicina
e pbarmacia; e, baseado nesta lei, publicou o cons llJeir'O Francisco
Gonçalves Martinc:, depois barão de S. Lour nço, em data de 7 de moio
de 1853, uns estoLutos que não tiveram execução.

Organisado, em 1845, o hospital militor e estabelecido no antigo
collegi dos jesuilas, fie u a Escola de Medicinll sem commodos 'uffJ
cientes parn as suas aula e pàssaram algumas a funccionar em uma
asa da Praia ele anta Luzia' c m este xpediente, porém, havia nÜIJ

só allgmento de despeza, como tamb m irregularidades no ensino.
No intllito ele remover taes inc nvenientes, c git u primeiro o

Governo em tran ferir a escola para o edificio contiguo á • ecretaria d
Imperio, !la rua da Guarda Velha; não podendo, porém, realizar a
mudança e na falLa de outro predio apropriad , resolveu construir um
eclificio conveniente, e nomeou para scolher o local uma commis~ão,

de que ~ z parte o director da Academia da Bellas- rtes, Manoei de
Araujo Porto Alegre.

A ommissüo de"empenhou-se da sua incumbencia e Porto Alegre
apI'esentou o plano da obra, cuja despeza foi orçada em 247:724 120.
Mas tudo ficou em commissões e ]lanos, e continuando a escola a oc
cupar casas alugadas e provisorias, em 181:7 f(li transferida para um
] redio pertencente á Santa Casa ela Misericor lia, na rua dos Barbonos,
ficando ainda a Bula de anatomia no edificio do Hospital Militar, e por
llltim I ara o edificio do nntigo frcolhimenlo da mesma. anta Ca a,
onele ainda se conserva, pagando o Governo por elle e pelo Iredio 1'ron
t iro, em que e tá a bibliotheca o aluguel anllual de 12:000:' 00.

O decreto de 28 de abril de 1854 promulgou n vos estatuLos para as
Faculdades de MedicinD, nas quaes foram augmentado os preparatorios
exigidos para a matricula, elevadas D dezoito as cadeiras d ensino,
creada a classe d s oppo it res, cone didas ao lentes catlledraLicos c m
mois ele 25 annos de serviç , e que continua sem no exercicio fie suns
funcções a cont nto do Gov rno novas vantagens e o titul de con elho,
além de outras disp içõe proveito as ao nsin"o e ú disciplina e colar.
Era então Ministr do Imperio o c nseUleiro Dr, Luiz Pedreira do CouLto
Ferraz, que morreu Visco nele de Bom R tiro.

Estes estatutos, conforme exigid no at'L. 29 do citado decreto
d 28 de abril, foram immediatamente seguidos de um regulam nto

Fac. Med, Rio d.. Janeiro 2
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complementnr, que baixou com o decreto n. 1764 de 14 d~ maio
de 1856.

Os decretos n, 4675 de 14',de janeil'o de 1871 e n, 4806 de 22 de outu
bro do mesmo linno alter9ram estes eslatutos na parte relativa aos exa
mes escolares, estllbelecenclo as pr vas escriptas.

Pelos estatutos de 185!f eram tl'es os cursos da Faculdade:- medic ,
pharmaceutico e obstetl'ico. O primeiro era de seis annos, nos quaes
estudavam-se: no primeiro ann , physica em gel'al e particularmente
em suas applicações á medicina, chim ica e mineralogia e anatomia de
sCl'iptiva (com demonstrações anatomicas); no setHwdo, botanica e zoo
logia, chimica organica., physiol gia e anat mia descriptiva. (repeti.ão,
sendo os alumnos oJ rio'ados a dissecções anatomicas); no terceiro, phy
siologia (continuação), anatomia gel'nl e patJJülogic.a, palhologia geral e
cllnica externa; n quar'to, palhol gia externa, pathologia interna,
partos, molestias de mulheres pejadas e de recem-nascidos, e cliniCfl
externa; no quint , pathol gia interna (continuação), anatomia top 
graphica, medicina operatoria e apparelllos, materia medica e tllerapell
t'ica, e clínica interna; no sexto, llygiene e historia ela medicinn, me
dicina legal, phat'macia (com frequencia da officina pharmaceutico,
duas vezes p r semana, com os alumnos deste curso), e clinica interna.
O cur o pharmaceutico era ele tres annos, nos quaes estudavam-se: no
10 anno, physica, chimica e mineralogia: no 20 , botanica, chimica e mi
neralogia (repetição), e chimica organica ; e no 30 botanica (repetição)
materia medica e phar'macia, com [requencia cliaria, desde o primeiro
ann , em uma ofticina phllrmaceutica, O curso d obstetl'icia, final
mente, era cle dous annos, e consistia na fre JU ncia, em ombos, ela
cadeira de parlos do 40 anno medico, e mais na ela respectiva clinica
da Santa Casa da MiFõel'[c rdia.

AS materias elo curS1 medico eram divididas em tres secções, a.
saber: sciencias accessorias, scienciaFõ cirurgicas e sciencias medicas. A
primeira secção compre11endia as cadeiras ele physica, chimica mineral e
mineralogia, b tanica e zoologia, medicina lega Ie pharmacia; a segunda,
as de anatomia descril tiva em geral, pathobgia extern/), anatomia
topographica, medicina operaloria e apparelhos, de partos, molestias de
mulheres pejadas e te r cem-nascidos e 1e linica externa; a terceira,
finalmente, de physiologia, pathologia geral, pathologia interna, materia
medica e therapeutica, hygiene e historia da medicina eclinica interna.

O paragrapho unico do art. 60 nos estatutr s de 1854 8utorisol.1 o
G verno a supprimir os logares de subst.ltutos, que até ntão exIstiam, á
medida que fossem yagllndo, e quando 11 uve8se oppositores hal iUtados e
em numer sufflcien te precedend sempre audiencia ou proposta da
Congregação.

Os concursos de pposilores ram de Eec ões, e estes membros do
magisterio de ubstltuiçilo el'am 01 rigaelos, não só a reger todas as ca
deiras da ser.çào a que pertenciam, no impedimento dos respectivos
cathedraticos, como tambem, quando necEEsidade havia, em virtude de
uma determinação dos estatutos, cadeiras das outras secções, o que ~s

força "a a um s rio e aturado estudo, afim de desempenhar ele mod bri
lhante, como quasi sempre fizeram as suas [uncções, Aos oppositores
incumbia ainda ser,il' d preparador s e de chefes ele· clini a interna e
externa.

Extinguiu a classe dos oppositor~ o decl'eto legislativo 11. 2649 ~e 22
de setembro de 1875, que creou de novo a d s substitutos e eletermlDoU
que só para taes logares houvesse concursos. Regulou a execução desse
elecreto o de n. 6203 de 17 de maiú de 1876, expedido pelo ministro
do imperio conselheiro José Bento da Cunha e Figueiredo, mais tarde
visconde. de Bom Conselho.
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Como os conhecimentos humanos não e Lacionam, nem pódem sla
cionar, e caminham de par com elles nos inslillltos de insLrucç50 supe
rior as necessidades do nsil1o, accentuando-. e de momento a momento
as vantagens d I ['atico, mllHo pouco tempo após a promulgação dos
estatutos de IBM ~ z- e sentir a convenien 'ia de uma nova rel'orma, na
qual, attcndendo ao' novos horis ntes scientiocos que diariamenLe s
descortinavam, melhor se consultassem as exigencias d ensino nesta
Faculdade, especialmente s bre o ponto de vista pl'atico.

Impunha- e a necessidade da creaç50 de novas cadeiras, de de en
yolver os poucos lalJorEltorios existentes e da crea.ÊÍo ele muitos outro~;

no tocante ás sciencias accessorias, ú histoJogia, á physiologia experi
mcntal, etc., os grandes mestres faziam c1il1ril1mente s ntir a sua
importancia e o efficl1z auxilio (Ille preslavl1l1l aI) exercicio clinic , quer
nBdico, quer cirurgico.

Dur'anle lal'gos annos várias LenLativns se fizeram sem resultado
algum, embora pleiteassem a causa elo ensin me~tres da e Latura le
Ferreira de Abreu rio vi conele de Santa Isahel, de 10e8es e Valle, e ele
muitos outros ele não menor m recimento.

Em 19 ele noyembro de 1878, porém, foi expedido á direcLoria desta
Faculdade aviso em que o ministro do imperio de ntão, CO!1 elheir
Cnrlos Leoncio de Carvalho, dizia o seguinte: «O G verno Imp rial, n
« intuito de melhorar entee n6s, quanto seja possivel nas actuaes cir
« cumstancias, a oeganisaç80 do ensino medico e procmando apr 
« veital' os esLud s que sobl'e sse ramo de ensino publico na Eur pa
« tiveram occ8sião de faz r os DI';:;. Vicent Canclido Figueira de Se boia,
« Doming s José l"reire Junior e Claneli Velho da MoLta Maia, durant
« as commis.::>ões que lh s fOl'Um con l'iarlas pelo mesmo G verno. r 
« S Iveu nomeal- s afim de rever o E'tatuto~ das Faculdarle de Medi
« cina elo Imp..J!'io e indicaI' naquelle sentid flS alt raçõds e reformas
« que lhes pareçam convenientes)); rec mmendandi) outro im á di
rectoria crue propJr ionas e ao.:> n me dos os mei03 de que carecessem
para o desempenho ele sua commis 5. •

Desobeigou- e a refel'ida commissão da incumbencia recebida, e
o trabalho p r elta apeesentaelo foi aprol'eitael n deceeLo n. 7247 de 19
de abril de 1879.

Deste decreto foram mandadas executar nesta faculdade desde
logo, c nforme consta cl a, iso de 21 de maio do mesmo anno, as dispo
sições dos art", 20 § 60 , 1(\ parte, e 70 ; 22, 24 S. 2, 'ln parle, e 22;
e art. 25, as qllDes suo os seguintes:

« ArL. 20, 60 ia pa ete - Não s rilo marcaüas CUas aos alumnos,
nem Sel'ão e11 s chamados a licões e sahbatinas.

§ 7. o O individuo julgado nho habilitad em qualquer materia, seja
ou não alumno do 1I1'S, P .derá pre tar novo exame na época proxima
seguinte e repetiL- quanta' ,eze3 r[uizcr, guardando sempre o int r
vallo de uma a outra época,

Art. 22. Nos edificios onde funccional'ern as escolas ou faculdad s
elo Estado poderão as eespectivas c ngl'egaçães conceder salas pam
CUl'SOS llvres das materias ensinudas nos mesmos stabelecimenLos.

Art, 24, § 20, 1~ purte-E facultada Q inscl'ipção de que teatam
os §§ 16, 17, 18 e 19 DOS individuos do sexo feminino, para os Iuaes
haverá nas aulas logares eparados.

§ 22. enhum doutor ou hacharel em medicina ou cirurgia d
instituiç-e medicas estrangeiras poderá assignar, anJ1unciar ou dizer-se
formaLlo pelas faculdades do imperio, sem que faça todos os exames
exigidos aos estudanll's graduudos nas mesmas faculdades.

Art. 25. O juramento dos gráos academic s, dos directores, dos
lentes e empregados da Escola e Faculdade, assim como o dos professores
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do ensino primario e secundario, será prestodo conforme a reli
gião de cada um, e substituid pela promessa de bem cumprir os deve·
res inherentes aos mesmos grno e funcçõe' no caso ele pertencer o
in ltviduo a alguma seita que o prohiba. »)

Este estado de COllsas continu II até o anno de 1881, em que tomou
posse do cargo de director da Faculdade a 23 de fevereiro, o Dr. Vi
cente Candid Figueira de Sob ia, que fôra provido pJr decreto de 19 do
mesmo mez.
. O Dr. Saboia emprebendeu desde logo a reforma do ensino, e pou
cos dias depois elos trabalh s preliminares que precediam a obertura
das aulas, o governo imp~rial, por decreto n. 8024, de 12 de março
daquelle mesmo anno, expediu um regulamento dando nova distribuiçtio
ás materias dos curaos e ai terando disposiçã s la antiga lei relati HlS
particularmente aos exames.

No regulamento d 12 de març , estabeleceu o governo o julga
mento dos exames por cadeiras; elevou a importancia dos estudos pra
tic sá altura que merecem; dividiu os curs s p r séries, consignando
fi ordem invariavel em que ellas se deviam seguir; modifIcou o pro
cesso dos matriculas e alterou o dos exames, pr' screvendo tres provas
para cada cadeira - protica, escriI ia e oral -, as duas primeiras 101'
P ntos tira tos na oc asino do DCtO, a ultima completamente voga e á
discricão do examinador.

Pàsteriormente ao regulamento de 1831, o g vern0 imperial promul
gou, em 1883, por mais de unw yez instrucções especiaes para o regi
meu dos laboratorios e particularmente para o de bygiene, quando
este foi fundado, buscando desta arte completar o s u plano em relação
no ensin Fatico das disciplinas profe;:,s''1das nesta escola.

Por esta occasiã foi satisfeita tambem uma das mais instantes
necessidades do ensino com a designoçEio de um preparador fixo para
ada laboratol'io, e bem assim de um ou mais assistentes fixos para

CD da cadeira.
O decreto de 12 de março de 1 81 regulou tambem os provas a que

deviam ser submettidos os profissionaes por institutos estrallgeiros ;
creou algumas cadeiras nova e subdividiu outras. Assim, estab leceu
mais duas cadeiras de clínica get'al (uma cirurgica e outra medica) .
destacou da de bistologia a de amtomia e physiologia pathologicas; e
creou as de clinicas de parto, psychiatrica, ophthalmologica, de 11101es
tia cutaneas e . yphilitlcas e de clinica medica de crianças.

Em fins dJ ann de 1880, estando na dlrect ria interina da escola,
o conselheiro M raes o Valle conseguira qu o g "erno aut risasse va
rios melllOramentosna Faculdade, e em fjn ele março de 18 1 achavam
se promptos um excellente salão para o~ estud s de anatomia, um
grande ampllytlleatt' para aulas, um novo gabinete de medicina opera
toria e um laboratorio de physiologia experimental.

O novo dir ctor, p rêm, entendeu que ainda isto nüo era tudo, que
muito havia ainda a fazer e que lhe cumpria aproveitm a occasião para
solicitar outras modificações e conseguir diversos recursos; e, rnettendo
hombr á ardua tarefa, obteve de particulares grandes donativos a bem
da. escola, e da anta Casa da Misericordia a c s~ão du parte do ed"ifIcio
em {ue foi utr ora o recolhimento de orphãos e a de um grande páteo
c ntiguo á Faculdade; e, autorisado pelo governo~ fez construir um
vasto laboratorio paea chimiea organiea, outro para chimica mineral e
mineralogia, um e paços gabinete de phy iea, outr de therapeutica,
com a mmodações especiaes para trabalhos de chimica pathologicD,
um segundo amphytlleatro para aulas e cursos livres; melhorou as
condiçõ do lab ratori de toxie lagia e medicina legal, de pllarmacia,
de b tanie e do muzeu anatomo-pathologico; começou o de cirurgia
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dentariD, que mais tarde foi completamente organisado; e, finu!meJlt "
levando a termo a sél'ie de melhOl'ameotos referentes aos tl'abalho
prati os, creou o ele hygiene.

Em data de 13 de janeiro de 1883, e pelo d creto n. ~50, regulou
o Governo a substltuiç5.o dos lentes das Fa uldacles de Medi ·inD. Pel
mt. 90 deste decreto fui convertida na de adjuntos a denominução ele
assistentes de clinica, u que se referiú a lei n. 314'1 de 30 le outubro do
aono anterior.

Em virtu le do disposto na 'itada lei de orçamento n. 3141, forum
providos, por concurso, os logares de lentes das cadeiras creadas pela
r forma, ele adjuntos e dos auxiliares do ensino pratico, com and
os primeiros concursos u 9 de fevereiro de '1 83 e terminando a 10
de abril.

Começou para a Faculdade uma nova existencia, promettedot'8 dos
mais auspiciosos resultados. E, como não convinha que os artig s de
lei que a regium c ntinuas em esparsos em decretos e avisos, cogil II
o Go"erno em consolidaI-os, e o decreto n. 9311 ele 25 de outLlbro de
1884 pt' mulgou novos slatutos, mandando pór em execuçã desele
logo todos os artigos que não dependessem da approvação do Poder
legislativo.

Eram completos os novos estatulos ~ Satisfaziam a todas a neces
sidades do ensino? Havia o que nelles respigar de bom plll'a consel'vur,
e ele máo para eliminar ~

Eram trabalho de homens; n5.o podiam seI' pel'feitos; mas o que
r;e póde assegmal', sem receio de contestação, é que contl'ibuiram po
derosamente para o desenvolvimento do ensino, mÓl'menle d pmti '0,
e no tocante ao pessoal docente tiveram a gl'unde vantagem ele extin
guir a classe elos sub Litutos, creDndo a elos aeljunto vanlag m que
mais avultal'iu si livesse sido reslabelecidn. a classe dos oppositor s,
om as obrigações qLie lhes el'am attribuidus pela reforma de 1854 e as

regalias de que gosavam na phase ultima de sua existencia, isto é,
contando antiguidade para os em~itos da jubilação, e perc bendo remu·
neração fixa e condigna.

No correr do tempo fez-se sentir a nece~sidade de alterar em alglm .
pontos e de ampliar em outros várias disposições dos statut s de 18 1,
e isto determ inou que o Gover'no Provisorio, depois de ouvil' as opiniões
que lhe parecel'um competentes, por decreto n. 1270, de '10 de janeiro
de 1891, dê ce ás I'aculdades de Medicina nova lei organica.

Estes estatutos foram logo substituidos pelo c'.Jdigo das dislosi
çàes communs ás instituições le ensino superior, promulgado pel
Decreto n. 1'l59 de 3 cl dezembro de 1892 e pelo regulamento e pecial
elas Faculdades de Medicina que baixou com o decreto n. 14 2 de 24 de
julho de 1 93 organif.:,do de ac ôrúo com o I'er rido codigo.
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decre/,o da fLllldação do ensino medíc na Bahia tem a data de
18 de fevereiro de 1808.

Vindo refugiar-se em sua rica e florescente colonia, a côrte 1 rtu
fiueza, foragida ás legiões 1'rancezas, que o sopro da revolu<:ão lançava
sobr'e as velha d~'nastias da Ellr pô, julg u prudente iniciar no Brazil
um regímen ele conce ões libel'nes, franqueand o commercio, as in
dustrias, DS artes P, [JS sciencias,

A um medico notayel Dr. José Corrêa Picanço, natural de Per-
nümbuco, deve espedalmenLe o Brêlzil a creação de sua primeira escola
de cirur ia.

TerreI cursado os estudos cirurgicos no hospital de . José,
em Li b' a, ap r(eiçoou depois seu conheciment s em Pal'iz, e,
t'egressal1l10 a Portugal, foi em 1772 n meado dem n trador, e em 177D
lente de aoat'1l11ia e cirurgia na Universidade de Coimbra, nde exe r u
c 111 clistincç;Jo magisterio, dando o-rancle incremenLo aos estudos
anatomic se cil'Urgico , e conqui tand pelo eu talento os aUos C<'1rgo
de cirurgião-mór do reino e d 'ieur )'ião da casa real.

Nesta dupla tlualidade o erudito PI'Ol' s 01', jubilado de de 179 ,
Clcompanhou o e crente D. Joü ao I razil m 1 07 e conseguiu d sde
log m ~trClr-Ihe n ne e 'siclado de Cl' ar Lima e cola de il'Uegia no 11 
pital real la Ballia onde t v a (l'lol'ia de realizar' e te magnanimo
inLuilo, harendo sido in umbid por decreto de 1808, da oegmll ação e

c llw. do pe soaI do ente da dita :'cola.
,O leur ela carta regia é seguiu te :

« lllm. Exmo. l'.- peinci]) r gent ,110 o sellhol' annuindo
á Tl'OPO la (lU lhe l' z o Dr . .J sé Coreen Pi an 0, cirurgião-m r do eeino
e do eu conselho s hee fi nec ida le que havia, de uma CI la de
cirurgia 110 110 pltal drota idade. para instrucção do que e d tinam
ao ex r ·ieio desla arte tem commettielo ao sobredit cirurgião-mór a
. colha dDS profe s re que nã ó ensinem a cirurgia ) ropriam nle

dita, mas a anatomia como ba e essencial della, e a arte uI stetrica, tão
util com neces aria.

O que parti ip a V. Ex" por ord m do m mo senhor, para rue
~ssirn o tenha entendid e c ntribua para tud o que (' r pl' movee est
Importante eslabelecimento.

Deus guarde a V. Es.- IlLmo. e Esmo, 'r. onde da Ponte. - D.
Fernando José ele Portugal. »
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A escolha do illustrado cirurgião-mór recahiu no cirurgião José
Soares de Castro, nascido em Portugal, para leccionar anatomia, e
cirurgião fanoe] Jose EstreUa, nascido no Hio de Janeiro, para o en ino
da cirurgia; ambos approvados pelo collegio do hospital de S. Jo!?é em
Lisbôa, e cirurgiões militares CJm exercicio no hospital militar da
Bahia.

Inteiramente rudimental' este ensino, que consistia em lições theori
CDS de anatomia humana, pelo professor Castro, e em elementos de phy
siologia, pathologju e clinicn, pelo Fofessor Estrellu, durou até o anno
de 1815, em que foi feita a primeira reforma.

A carta regia de 29 de dezembro de 1815 deu novo plano ao ensino,
organisand um curso de cirurgia, com cinc1 cadeiras ou aulas e
cinco an nos de dmação.

O autor dEste plano foi um bahiano distinclo, o Dr. Manoel Luiz
Alvares de Carvalho, que, por decreto de 26 de fevereiro de 1812, foi
nomeado dire tor dos estudos medicas e cirurgicos da Corte e Estado
do BraziJ, com as honras de pllysico-m6r do reino, conselheiro em dico
da real Camara.

Eis na suu integra a Carta régia que deu a primeira reforma aos
estudos de cirurgia no Brazil :

« Conde dos Arcos, Governador e CapHão-General da Capitania
da Bahia.

Eu, o principe regente, vos envio muito saudar como aquelle a quem
amo.

Sendo-me presente o quanto são limitados os principias de ci
rurgia que se adquirem pelas lições das materias pro] rias das duas
cadeiras estabelecidas nessa cidade, para que delles se possam esperar
hal eis e consllmados professores, que pelos seus conhecimentos theori
cos e praticas mel' çam conceito publi e so empreguem utilment no
restabelecim nto da saudo do povo quP- não póde deixar de fazer um
dos principaes objectos do m urraI e paternal desvelo, para promover
a ultura e progresso de Wo importantes estudos:

Hei por bem crear um curso cOl11]leLo de cirurgia nestu cicIade, 8
similllança cio que se acha estabelecido por decI'eto d 1 cl abril de 1813
nesta cDpital, segundo o plano, que mandei formar por Manoel Luiz
Alvares de Carvalho, do meu conselho, medico de mil 11a H.eal Camara,
physico-m6r honorario e director do . estudos de medicina nesta Côrte e
Reino do Brazil, e que com esta vos envio assignado pelo i'.lar ]uez de
Aguiar, do meu Conselbo de E tado, Ministro e Secretario de Estado dos
Negocias elo Brazil, para servir interinum nto ele Estntutos d referido
curso emquunto se não publj am outros mais amplos, cujas lições se
dartio no hospital da anta Ca"'a da Misericordia, por concorrerem abi
para as experiencias e operações, enfermos e cadaveres de ambos os
sexos e de todus as idades, transferindo-se I ara ahi as aulas que estive
r m no hospital milit,81" EIS qUBes fareis collocar 1e accordo com 0]11'0
vedar da mesma Santa Cosa, sendo encarregado da limpeza delJas
um porteiro que nomeareis, e que tambem sel'virú de continuo, e apon
tar''[ as faltas aos estudantes, yencendo o ordenado de 250 , além de
320 réis que poderà levar a titulo de emolumentos aos estudantes por
cada certidão de frequencia que lhes passar. O que assim cumprireis
com o zelo e intellig ncia~ que costumai empregar no m u real
E niço. Escripto no Palacio do Rio de Janeiro em 29 de dezembro
de 1 15. - Principe. - Para o Conde LIas Arcos. - CUll1pra-s cx
peçam-Ee as ordens convenientes. Bahia 17 de fevereü'o de 1 16.
eOlule elos Arcos. »)
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o Plano de Estudos que a Carta régia mandava observar era o
seguinte:

Plano de Estud s-1.° O curso c mpl to de cirurgia será de cin o
annos.

2.° No1oannoüprende-se anatomia em geral até ofimde c::: Lem
bro, e de então até 6 de dezembro ensinar-s -11a chimica pharmaceutica
e o conhecimento necessario á materla medica e cirurgica, sem applica
cões; o que se repetirá nos annos seguintes, sendo estas noçõe dadas
pelo boticario do hospital, que vencerá nos d us mezes de outuJ 1'0 e
novembro que ensinar em cada um delles 20. 00.

3. 0 No 20 onno repete-se () estudo de anütomia com explicação das
entranhas e das mais part s necessarias á vida humana, isto é, a phy
siologia das 10 horas até DS 11 3/4 da manhil, e de tarde, si C)I1V.
niente fÓr.

4. ° No terceiro anno, das 4 horas da tarde até ás G, dará um lente
medico as lições de hygiene, myol gia, pothologia e Lherapeutica.

5.° No 4°anno haverá instrucções cirurgicas e operações, das 7
horas até ás S 112 da manhü, e ás 4 la tarde lições e pratica d'arte
obstetricia.

6. ° o 50 alma haverá exercicio pratléo de medicina, das 9 horas
até ás 11 da manhã, e ás 5 da tarde assistirão os estudant s outra vez ás
lições do 4° anl1o, a obstetricia.

7. ° Pura serem matriculados Lodos os sLudantes no 1° anl10 deste
curso, bastará que saibam ler e escrever correctament . E posto que
fosse muito proveitoso que entendessem já as lillguas franceza iDO'leza
entrando neste curso, comtudo e perar-se-ha pelo exame dD. primeit'a
até á primeira matricula do 20 anno, e I elo da ingle7.ll até á do
terceiro.

S. ° A primeira matricula se fará de 4 até 12 de mar ,o, e a s gunda
de 2 at6 6 de dezembro.

9. ° Todos os estudantes desde o primeiro anno ao curativo e este
se [ará das 7 até ás 8 tl2 horas da manhã, e depois até DS 10, ou ainda
mais será o tempo destinado para as lições de anatomia, e de tarde,
quando fór preciso.

10. Podendo-se presumir que tem o espirita já acostumado a estu
dos, os estudantes que sonber m latim ou geom tria, matri ular-se-hão
estes logo pela primeira vez no segun lo anl1o, e nenhum outro o p derá
pretender, porque nã é provavel que p ssam dar conta de todos os
conhecimentos necessarios no exame das mat rias do segundo anno.

11. Todos os exames deste curso serão public s.
12. D 20 anno p r diante até o ultimo haverá sabbatinas, e t dos

os mezes disserta ões em lingua portugueza.
13. Do 30 anno até ao fim do 5° não haverá feriados nns enfermn

rias, mas sómente nas aulas, si não houver operaçilo de irop rtancia, fi
que devam assistiL' todos.

14. Depois de feito o exame d 50 alma poderão os que for m ap
pl'ovaclos haver a carta de cirurgia.

15. Aquelles, porém, que, tendo sido approvados plenamente em
todos os annos, quizerem de novo frequentar 40 e 05° anno, fazendo
os exames c rn distincção, se lhes dará a nova gracluaçã d -Formados
em cirurgia.

16. Os ciwrgiães formados gosarão das pl'erogativas seguintes:
ia, preferirão em todos os partidos publicas aos que não tiverem

esta condecoração;
2a, poderão, por virtude de suas cartas, curar todas as en r':'!':n 'clo.des

onde não houver medicas;
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3a, serã desL1e logo membros do eoIl gio Cirurgico, e 01 positor s
ás cadeiras deste curso e das estabelect la nec:ta Côrte, e das que se
hão de estaI etecer n Maranhão Portugal'

4a , podel'tl Lodos aquelles que se nriquecer m de principias e pra
tica, a p Jnto de fazer os exames que aos medicas se determinam, chegar
a ter 11 faculdael e gráo ele doutor em medicina.

17. Os exames que por este gráo se exigem, sãQ os segui ôLes:
os dos preparatorios, s dos annos I ctivO$, as conclus- s magnas e
eliss rtaç5es em latlrn.

Palacio do Rio d Janeir, 29 de d zembro ell} 'J815.- Marque,::
d'Agui{l]'.- No impedimento elo secretari , o ofiicial maior f[Jnacio José
Aprigio ela Fonseca Galvrto.

E' elo 181G qne começam os primeil'os lineamentos ele umll organi
sação regular do ensino mer! ico na Bohia. E' d ssa ép ca que datam
as primeil'os paginas dos archtvos d Collegio MecUco-Cirurgic d eta
cidade, constituidos por quatr gmndes livros, dos CJuaes um serviu
pat'a registro das actas, outro para lançamento das l11trLriculas, o ter
ceil'O para os termos de exames e actos dos estulantes e o ulLimo para
registro do titulas o diplomas.

Dous destes livr s I'oram rubricados pelo DI'. A,.eUino, e s outl'OS
pelos Drs. Estrella e França.

D livro das acLas transcrevemos as duos primeiras referentes á
inauguração do OIl ino, de uccorelo com U roforma decr-etada pela Carla
régia ele 29 de elezemhr de 1815 :

« Aos cIesesete dias do mez de março do anno de mil oit c ntos
« e deseseis na chIade da Bahia e ola elas Sess5es do Nleza da
« anta Cosa dn Misericorr!ia c,mlpareceram o cOl'onel AjurlanLe de
« Ordens do IIlm. e Exm. enho Canele dos Arc s, G V8l'l1aclor e
c( Capitão General desta Pr vincia; José TI1 maz BlJccaciari, e os lentes
« Antonio Ferreira Fl'ança, José Avelino Bal'b m, Manoel José> Es
c( trella, José oar'es de Castro e Jo é Alvares do Amal'al; 9.hi foi
« dito pelo referido cor nel Ajudante de Ordens que sen lo elle encar
« regado por Portaria de 19 de fevereiro do corrente anno do Exm.
c( Senhor Governndor paro. escolher de accol'clo com o Pl'Oveclor da
« anta Casa o local, em que devem ser collocadas as aulas do curso
« meclico-c[rurgic que S. . R. mandára por CIlI'ta Régia de 2
« de dezembro do anno pro,'imo passado creaI' e estabelecer nesta
« cidade, com os armnj se ut nsilios neces:3ario,,:, para c0111pleta exe
c( cu ão das rea s detel'minuçõ s, tin.ha com ffeito apl' mptael as ca as
« para as aulas, cad iras, banco.s e o mais, que lh parecera mo.is ur
« gente para dar-se principio ao dito curs ,fi ando esta sala elas se s5es
« da Meza da anta Ca a igualmente destinada para 11e1la se fazül'em
« o exumes e todas as actas publicas da e c01a conforme se tinha
c( concordado com o Provedor ela mesma Santa Casa p r 111 ia de seu
« escrivão Francisco Beléns e o lue, em olrequ ncia, elle com idúra
cc os mencionados lentes para 111e3 nLregar e dar pos 'e le tudo acima
« dito 111 nome e parte do mesmo Exm, Senh r, afim de que todos
« e cada um dos lentes entl' 110 exet'cici de suas ft Il1cç5es con
« forme o plano de estudo.:> medico-cirurgicos manelados bsel'var
« pela sobrediLa Carta regia ele 29 de dezembro dI) anno passa lo, e
c( eUe conclua a sua commissão . E sendo lidlls a Carta Régia de 29
« de dezembro do anno passado, plano de estudos, que a acompa
« 1111011 e que serve d estatutos 0.0 curso merlico-cÍl'urgico, as cartas
cc régias da mesma data, pelas qUBes . L R. O Principe Regente
c( nomeia a José Avelino Barb za lente do quinto anno, a Antonio
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« Ferreira França lent do terceiro anno, a 1anoel José Estrella lente
« do segunelo anno, a José S ares de C!lstro lente do primei"r anno
« e a José Alvares do Amaral lente substituto do primeiro, segund ,
« e quarto annos, e encal'regaclo ele dar lições de palhologiu e lhel'speu
« tica ctrurgicas no terceiro anno; tomaram pos e das referidas casas
« de aulas de exames e mais objecto relativos á e cola, de que se fal'ú o
« competente inventario, e installaram o collegio medico-cirurgico
« desla cidade, encarregando-se não só de executar religio~amente

« estatutos, ordens regias e do governo desta provincia, como tam
« bem· de tomar debaixo d'approvação do mesm governo os accordos
« e deliberações sobl'e todos os objectos, que julgarem convenientes
« ao melhol' desempenho de seus deveres, como lentes, á economia,
« methodo, ordem de estudos, exames, actos do estu Iant s, que nuo
« estiverem prevenidos e determinados pOI' lei, ou ordem superior,
« a bem da instrucção publica, e serviço de . A. R. o Principe Re
« gente.

« E no mesmo acto enlrando- o collegio assim installado em o
« ex rcicio de suas funcções, ordenou que se registassem todos os
« diplomas regias acima mencionados em um livro proprio para os
« registos de toda a sua correspondencia, e resolveu que, como fo~se

« necessario haver um secretario) que se encarregasse de toda a
« escripturação de suas actas, registos, matriculas e exames, se pe
« disse ao Exm. Senhor Conde Governador a nomeação de um indi
« viduo para esse lagar, petição essa, que se incumbio fazer ver
« balmente o sobredito cOl'onel ajudante de ordens, encarregan
« d -se a mim, José Alvares do Amaral, o redigir a acta desta
« sessão.

« Foi lida uma portaria elo EXOl. Senhor Govf'rnador, pela qual
« nomeia porteiro e continuo deste ollegio, Manoel Antonio Pires, a
« qual mandou-se cumprir e regist8l' dando-se-lhe posse do seu em
« prego.

« Como não se achasse determinado nos estatutos o modo p r que
« C lIegio devera ficar certo, que os candidatos estavam habilitados
« com os pr pnratol'ios exigidos nos mesmos estatutos, resolveu pedir
« a esse respeito 01' iens ao EXl11. 8en1101' Conde Governador, o que
« se encal'l'egou lazer o mesmo cOl'Onel ajudante de ordens, para, de
« pois de instituido o coUegio, marcor o lia de abertura das uulas.
« E nadu mais t nela por hoje a tratar e resolver o collegio levantou
« a sessão. Eu, José lvares do Amaral, encarregado de fazer e sa
« acta, a fiz, que assignal'am todos os 1 ntes acima mencionados.

« Bahia em collegio 17 de março de 1816. - ntonio Fen'eil'a
« F1'Clnça. - Dr. José .!-lvellino Barboza. - Manoel José Estrella.
« José Alvares do Amaral. »

« Aos vinte e tres dias do mez de março de mil oitocentos e cIeseseis
« congregou-se o coll gio medico-cirurgico desta cidade. Foi lida e
« mandada cumprir uma portélria elo Excellenti imo Senh r Conde
« Governador I ela qual nomeia a mim José Alvares dú Amaral, secre
« tario deste collegio com a data de dezoito do corrente; d me mo
« modo se mandou cumprir e regi traI' outra portaria do m sm
« Excellentissimo enhor de vinte e dous do corrente, pela qual ordena
« que os exames para qualquer canclidato se matricular no curs
« medico-cil'urgic devem ser feito' por algum lo lentes na presen a
« ele t.odos, entendendo-se que toda as inf< rmações obl'e negocias
« relativos a esta instituição devem sra. signad s em c ngregaçiIo dos
« lentes. A' vista do exposto o collegio resolveu mandar razer publico
« por edital que dentro de oito dias devem compal'ecer nesta sala
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« todos que se quizel'em examinar e habilitar para as matriculas do
«( primeiro e segundo do curso me lico-cirul'gico conforme o Plano
« de estudos, afim de que se abrão as ditas Rulas infaUivelmellle no dia
« primeiro de Abl'il : e qLle os assentos ele approvação dos xame", pre
{( paratorios se Fizerem em livl'o separado. E nada mais tratando, o
«( collegio levantou a sessão, Bahio. em collegio vinte tre~ de março de
«( de mil oitocentes e deseseis. Eu, José Alvares do Amaral, secretal'io
« flZ esta acta rubricada pelos lentes. - Dr. ,d..IJelltno. - A mal'al. »

Assim constituído, fLlnccionou, nesse mesmo anno o Collegio
Medico-Cirurgico. '

Em sessão de 13 de dezembro de 1816 a Congregação dos lentes, em
signal de veneração ao conselheiro Dr. Manoel Luiz Alvo.res de Cal'
valho, autor do plano da reforma, deliberou, por votação, que lhe fossem
conferidos os titulos de creador e t'undador do Collegio Meelico-Cirurgico.

Duro.nte o longo periodo de 1816 a 1832 poucas modificações foram
feitas li. organização d curso medico-cirmgico.

Em 1817 foi cl'eada a cadeira de chimica e nomeado para regeI-a o
Dr. Sebastião Navarro de Andrade, formado em Coimbra,

Em 1824 foi creada a cadeira de pharmacia e nomeado o Dr. Ma
noel Joaquim Henriques de Paiva, que instituio um gabinete de phar
macia, para o qual lbe foi cedida uma parle d convento de Santa
Thereza, e iniciou o estudo da materia medica.

Em 1825 foi creada a cadeira de pathologia interna e nomeado
para proveI-a o Dr. J sé Uno Coutinho.

A intervenção directa do governo nos actos da faculdade durou
alguns anno .

O exame tlnal dos alumnos do collegio, consistindo na apresentação
e defesa de historias clinicas de cinco doentes, observados por 21 dias
successivos na presença dos lentes, em feito per'ante o governador da
capitanill.

Sómente depois de 1826 começo.ram os exames de clin ica a ser
feitos perante a congregação dos lentes, cessando a inspecção imme-
diata que sobl'e o collegio exercia o governo da provincia. .

« Daqui talvez nascesse tambem, diz o Dr. Malaquias Alvares elos
« Santos, na Memoria Historica de 1855, a administraçã arbitral'ia dos
«( negocios do Collegio Cil'llrgico, assim como aquella maior somma de
« libel'dades in lividuaes, qu foi adquirida pel facto da illdependencia
« politica, e mais ainda a falta de attenção que ú escola meclic -cirur
« gica prestava o Governo Impel'inl, não obstante terem tido assento nll
« Representação Nacional alguns dos seus lentes, corno fossem os
« Drs. Uno Coutinho, que chegou a occupar uma pasta no Ministerio,
« AveIlino, Paula Ara ujo e Ferrei m Fl'nnça. )

No pel'ioclo colonial houve ainda uma tentativa de reforma que
merece ser mencionada. Foi o pl'ojecto de organisação systematica da
instrucção publica no Brazil, organisado pelo ruelito Francisco de
B rja Garção St ckler, e apresentado no C'.mde da Barca, Ministro e
Secrelario de Estado do" Negocios Estrangeiros e ela Guerra.

Pelo vasto plano 1e Stockler, a instrucção pul)lica no reino do
Brazil seria dividida em quatl'o gráos distinctos :

10 gráo: aquel1es conhecimentos que a t')dos são necessarios,
qualquer que seja o seu estado e profissão.

2. 0 Desenvolvimento mais amplo da maior parte das noções do
10 gráo e todos os conhecimentos que São essenciaes aos agricultores,
aos artistas e aos commerclantes.
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3. o Todos os conhecimentos qu devem servir d in troducção ao
estudo profundo das sci netos e de todo o genero de el'Udição.

4.° n 40 grão, finalmente, seria dedicado ao ensino das sciencias,
tanto abstractas, como de applicação, 'onsi lerudos na sua maior ex
tensão e em todas as suas divel'cas relações com a ol'clem socio.l. Com
prehenderio., além disso, o estudo das sciencias moraes e politicas
contempladas sob o mesmo aspecto e designa las c m a denominação de
sciencias sociaes. .

As escolas do 10 gráo seriam denominadas Pedagogias, e os m s-
tres nellas empregados: Pedagogos.

As do 20 Institutos e os mestres: Instituto7'es.
As d') 30 Lyceus, e os mestres: Professores.
As do 40 Academia , e os mestres: Lentes.
Nas do 4° grdo estariam as Academias reaes de medicina, cirurgia

e pltarmacia, cuja organisação seria a guinte:

ia cadeira - Anatomia; phys'iologia.
2a » - Materia medica; pharmacia.
3a ») - Pathologia ; nosologia' simiotiea; therapel1tica.
4a ») - Hygiene; medicina legal; historia da M clicina.
5a » - eH nica inl rna u medicina pratica.
6a ») - Operações eirurgicas; ligaduras; arte ob 'teteicia.
7a » - Pathologia. l

Nosologia. ~ externas.
Clínica. \

- Anatomia. I ' d <:-

Physiologia. ~ cLlmpaI a ao.
- Arte veterinaria.

O proj cto de tocklel', o qual tinha em si g rmen le grandeza e
prosperidade para o Brazil e havia sid modelado pelo elos -sc los
allemüs, foi registado, diz Ferelinanel Denis, em suo. obra - O 13raziJ,
(j segLll1clo affirmam, peja influencia das pessoas qu pret ndiam COll-
ervar o Bruzil no estado de c lonia portugueza.»)

Assim permaneceu aind· o nsino medic nos tempos coi niaes,
atravessando esta phase de evoluçuo rudimentar, que c nliouou durante
o primeiro reinado, em que o movimento polilic do imperio e suas
reformas admin ístrativ s absorveram todos os spiriLos, fascinados pela
Juz brilhante dessa amom ele liberdade que parecia pr j ctar-se no
throno, deixando na penumbra as instituições nascent ~:, fracas e mal
organisadas, e que, entretanto, deviam ser no futuro os mais fortes
esteios da indepen lencia da nação.

. E' c nlJ cicla neste period a seguinte disposiçã da Assembléa
Geral de 9 de setembro de 182 amplíanclo algumas disposiçõ s elos es
tatutos do collegio medic -cirurgico:

« D. Pedro I, p r Graça de Deus e Unanime Acclama ão dos P voo,
Imperador Constitucional e DefensOl' Perpetuo do Brazil - Fazemos
saber a todos os subditos que a A~semlJléa Geral decretou e ós sanccio
namos a lei seguinte:

Art. 1. o Haverão carta d cirurgião ou irurgiuo D rmad todos
aquelles qu na escola de cirurgia do Rio de Janeiro e Bahi já teem
e ncluido c m approvaçã ou concluirem d ora em diante o curso do 5°
ou 60 anno, na conformidade d s seus estatutos.

Art. 2. ° As cartas serão passaelas pel s dire tores elas e colas ou
pelos lentes que sua vezes fizerem, scril tas em língua vulgar, assi
gnadas pelos lentes de pratica medico-cirurgica, subscriptas pelo s cre-

Faculdade de 1IIddicina da Babia 2
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tario, impressas em pergaminho, e selladas com o sello pendente e fita
amarella.

Art. 3. 0 As formulas elas carta ~'erão em tudo conformes ás que
vão lançadas no fim desta lei, e o sello será o que escolher cada uma
das ditas escolas.

ArL 4,0 Serão dadas G pas ndas gl'atuitamente com a uoica des
peza de impressão e pergaminho que PÇlgarJo os estudantes.

, Art. 5. o Os que c:mseguirem a carta ele cirurgião poderão livre
mente curar ele cirurgia em qualquer parte do Imperio, depois que com
ellas se apresentarem á outorielade locol.

ArL. 6 o Os que obtiverem carta ele cirurgião f rmado poderão
igualmente exercitur a 'il'upgia e a meelicina em todo o Impepio, feita a
apresentação em fóro1'l do artigo antecedente.

Art. 7. o Ficam revogadas todas as leis, alvarás, decretos, regi
mentos de physico-mór e cil'Urgião-mór elo Imperio, e est, tutos das
sobreditas escolas nu purte em que se oppozerem áexecução desta.»)

O que foi o ensino medico durante o primeiro reinado, descreve-se
concisamente na resposta que duo collegio ao Governo Imperial
quando inqueriu do desenvolyimento que alli linha o ensino.

Em '11 de setembro de 1829, ll1[ormando o Collegio Medi(:o-Cirur
gico sobre seu estad uo governo imperial, segundo lhe lôra exigido
em aviso de 14 de julho do mesmo anno, I onderou qu~ havia sete
lentes, vencendo cuda um o ol'c1ena.lo le 600' ; um substItuto para tiS
cadeiras cirurgicus, com 300 ; um EecreLario interino, sem venci
mento algum; um pOl'teir , c lU :Z50', e 17 studantes matriêulados.
E informava mais que o Collegio uchava-se em urn corredor da Casa
ela Santa Misericol'dia, dividido em Lr~s pe [uenas salas, das quaes umll
inutiliEada pOI' tel' de SE'I'vir de pa sagem pal'a outras repal'tições da
mesma Sunta Caso, e Lenelo pOI' amphitl1eEtLI'o de dissecções e operações
um pequeno quart,) escuro, comprehendido na enfermaria mais baixa
do mesmo hospital.

Entl'etanto, nüo descul'ou o Collegio de manter certo gráo de uuto~
nomia, e, em Congl'egação de 16 de dezembro de 1829, resolveu eleger,
denLre seus membros, um que presidisse seus tl'abalhos. sendo esco
lhido director o Dr. JOEé Avelino Btll'boSll.

Foi sómenLe com 11 lei de 3 de outubl'o de 1832 que rasgllram-se
novos horizontes para o nino medico d BI'azil, quando a regencia
poz em execuçiIo o" resolução da ussembléa geral que dava nova orga
nisação aos colJegio;, medico-cirurgicos e denominava-os Faculdades
de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro.

Esta reforma dividio o curso medico em seis al1110S de estudos,
distribuindo o ens1no em 14 cadeiras:

10 anno - Physica medica, I tanica e elementos de zoologia.
20 aono-Anatomia geral e descriptiva, chimiea merlica e mine

talogia.
30 anno - Anatomia c physi logia.
40 anno - Pathologia xterna, pathologia inLerna, materia medica,

especialmenLe a brazileira, e pharmacia.
50 anno - Medicina operatoria e appal'elhos, pa rLos e molestias de

mulheres pejadas e de recem nascidos.
60 anno - 1 ledicina legal, hygiene e historia da medidna, Unica

externa para os alumnos do 20 ao 60 8.nno. Clinica interna pura os
alumnos d 50 e 60 anno. .

A materias do curso foram divididas em tres secções: a ias scien
cias aece sorias, comprehendendo phy ica, botanica e chimica; a das
sciencias ~edicas, comprehendendo physiologia, pathologia interna,
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n1ateria mecli.rn, pllarmacjn, medicina legal, hygieno o clini 11 interna;
e a das scienrios cirurgicas, IJhrongcnd,) onatC'mia g"ral e descriptiva,
patllologia externfl, part s medicina operatoria e clinira xterna.

Cada secção tinha lous subo titutos.
Os lentes proprielarios v nciam os ordenados dos desembargad re

das Helações e gozavam das mesma' honras; e I oderiam jubilar-se com
o ordenado p r ln tei 1'0. finrlos vin te ann08 de serviç .

O espirito liberal (lue animava a reformo. ele 1832 manifestou-se em
sabias disposições rue mantinl18m a libel'dade lo en~ino, ampliavam
notayelm -nte o d sonvolvimonto dos estudo, , prop Jrcionavam O' meios
de realizar, em algumas cadeiras fi instrucção pratica, garantiam ao
pl'ofessorad indepenClencia, alltOl'irlade e pi'e tigio, davam salutar fi 1

ton mia ás duas faculd rles, conferindo-1I1 S o dil' ito d leo'er seus
director 5, apresentand ao G vemo U111 lista triplice, da qual seria
escolhido o nomeado, e, finalmente, davam a 8tlrib1.1içü de confec
cionar ·sells regulamenlos, d propor a reforma na li tl'Íbuição das
malerias e de <lI plicOl' as tAxas das matriculas e os em IUI11 ntos do
titulos á comIra ele livro::; 1al'a a sua bibliotheca.

De accorelo com art. 16 ela lei d 3 de outubro de 1832, a, anta Casa
da IvJl,::ericorl1ia facultou para o ensino clínico as enfermarias d ~eu

hospital, que em 2 (lo jll1ho cle 1833 se transferio para o edifici do
antigo ColJegio dos Jesuitas, no largo cl F l'reiro de Jesus, vago I ela
extincção do Hospital Mil'itOl', qu o occupúra aLé essa épOCR.

D 11vro de actas das "es, ões ela Congrega '50. consta que aos 18 dias
do mez cl mail de 1833, reuniram-'~ os 1 ntcs da Escol Medica eael1es
foi pre5enle um officio do Exm. r. PI'esidenLe da Pruvincia m qu
c( participa á Faculdade para que, eXamintllld0 os salõe do Ho. pitul do
« Collegio cru S' acham devoluto', lhe I Rsse a propor as obras p,'ecisas
« para todos os arranjos ela escola, em l'dZUO ela repl'e entação já feila
« pela mesma, de falta do comm <.los qu !la no logar em que e acha
« actualmente collocaela, pelu rue dil'igindo- e uili s 1 ntes fazendo-, e
« novo exame, achar'am serem necessurio. t do o andar de cima, a casa
« da Botica e seus l:Innexos, as salas que ficam no corr d r de baixo,
« e o Tlleatro Anatomico, já lw muito lestinaLlo pelo Gov rno para esse
« Dm, Dcaudo as obras qll fossem ne es. 'arios faz ['-se ó. disposição
« da Faculclacl , que dil'igil"'l o architecto que para ellas for nomeado,»)

De todos stes commodos.....Lomoll posse a Faclllrla~ para a' in ~al
laçJo de seus cursos e. 'cepto rIa cosa do Botica do uxtin Lo h spllal
militar, que o gov rn da provincia prel ncl u para collocar aUi o Iusou
de Historia Natul'Ql, ao que se opp 7. 'I C no'!'egaçã , lue muit cal' cia
desse c mmodo para seu LahorDtol'io chimie ; e, d pois rl long pro
cesso, obteve a entrega das chlwes sómente em 10 cl julho de 1837, I r
ordem expeClirla, em élViso rl Mini tel'io do 1m1 erio, uo Pr sidenle da
Provincia, cm 6 de 111ai cl m smo anuo.

1nstalludo ensino d RC orrlo 111 a reforma d 1832, a Congre-
ga ão ntl'Oll logo no us de SUl1S preroo'utivas, r, de nformülad com
o art. 80 da L i de 3 de outubJ'o rI 1832, I'c3unil'o.m-RB S I ntes, 111 3
de julho de 18i3, pRea a el içuo elo director. Corrido o escrntinio, ajz a
acta de ta sessão, tiveram maiMia ele votos os Drs. Jo, é Lin C utinll ,
J. sé vellino Bar/) ;:;a e Antonio Ferreira Fmnça qu c nstituiram a
lista triplice, a que se ref re o citado artig .

Foi nomead dil'eclor da Fa uldade, por d crelo de 27 d mesmo
mez, o Dr. José Lin Coutinho, Iue tomou I s e do cargo u 23 de julho.

Ap zar das benefica e o- n 1'0 as di p() içõ s da lei que decreLou a
l'e rgunis<.lção ri en ino em 1832, a Congr ga fi da Faculdade lev de
lutar com serl s emharaç s para realisal-u.
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o zelo das repartições fiscaes procurou lesde logo cercear as attri
buições da Congr gaçti , conôscando os recurs S que lhe eram conce·
didos pela lei. .

Em 14 de junho de 1834 recebia o director da Faculdade o segllinte
officio, que lhe era dirigido pelo inspector interino do. Thes mario. da
Bahia:

« Íllustrissimo Senhor.- Sendo declarado, pelo Tribunal do The
« souro Publico acional, que o producto das matriculas das esc las
« de Medicina ['orme uma das addiçàes da receita get'al do imperio,
« envio fi V. S. cópia autllentica ela provisão m que tal declar[lç5.o me
« f i feita, afim de que V. S , na iDtelligencia de quanto ella contém,
« faça entrar na fÓt'l1Hl já requIsitada em data 1e 14 ele março deste
« anno, para os cofres da Thesouraria, até o fim do corrente mez, o que
« tiverem produzido as matriculas dos nlumnos desta escola, para ser
« in luid na receita do presente ann financeiro. - Deus guarde a V. S.
« Thes uraria da Bahio.,14 de junho ele 1834. Illm. Sr. director da Escola
« ele Medicina de:::.ta cidade. - O inspector interino, Joaquim. Ignacio
« da Silva Pereira. »

« Pl'ovi ão.·- Candido José de Araujo Vianna, presidente elo Tri
« bunal do Thesouro Publico [ acional, re ')lveu em sessão do Tt'ibunal,
« em vista do officio do inspector da Thesouraria da provincia da Ballia
« em 8 de abril passado, sol numero 77 incluso no do respectivo presi
« dente ele 14 do dito mez, de accord com o parecer do conselheiro pr()...
« curador fiscal, e votos de seus membros, e em c::mrormielade das lei'
« de 3 e 24 de outubro de 1832 e 8 de outubro de 183' , declarar que o
« pr dueto das mateiculas das academias medIco-cirurgicas fórma uma.
« das addições da receita geral do imperio, comprehendidas as escolas
« de medicina na denominação de academias, porque taes as intitula a
« citada Lei de 3 1e outuJJro, art. 10 ; mas que pôr isso nã deve deixar
« de continuar a ser recebido, e de 'vendido pelos tllesoureiros das
« mesmas ücaclemias, sujeitas em Lodo o caso á flscalisação das respe
« ctivas the urarias, a que hão de dar contas. O que participa ao rere
« rido inspector, para sua intelligencia. - Thesouro Publico Nacional,
« em 15 de maio de 1834. - Cancliclo José de Araujo Vianna.- Está
« conror:me.- O official-maior, Christovam Ressoa da Silva Filho.»

O orçamento da receito. do exercicio de 1838 a 1839, m seu al't. 18,
confiscou deflnitimmente as taxas de matriculas, as quaes pela lei de
1832 pertenciam ás Escolas de Medicina, fuzenclo-as reverter para a
Receita Geral.

As leis de orçamento posteriores o. esta seguiram a mesma pratica.
Só depis de muitas delongas, em 14 de março de 1840, mandou o

Ministerio cI Imperio PÔt' á disposição ela Faculdade as quantias proye
nientes das matriculas até a publicação ela lei de 20 de outubro de 1838,
afim de serem applicadas á compra de livros para uso da Escol~,
devendo, porém, as respectivas encommendas ser feitas por intermedlO
do Presidente da Provincia.

Não seria entretanto difficil provar a discreta e sabia applicação
que tiveram aquellas pequenas verbas na organisação da bibliotheca da
Faculdade.

Ainda hoje ahi existem obeas impot'tantissimas e raras, adquiridas
naquelle tempo por Jonathas Abbott, por DWldas, e pelo distincto
bibliophilo Dr. !vlanoel Feliciano Ribeiro Diniz, depois bibliothecario da
Faculdade de Medicina, a quem comprou esta, por 2:452.'876, 1544
volumes e 532 folhetos, dentre os quaes muitos de alto valor.
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Iniciodn u orgnnisaç50 da bibliotl1eca depois da lei de 1832, já em
1854 pOEsuio. nu 4.100 volumes catalogados e 610 folhetos nvulsos.

Outras 'ausas con~ribuirElm ainda para que a lei de 1832 Mi 11'0
duzisse tod s os salutares effeitos que della 'e devia e pernr I ara ó
desenvolvim nto do ensino. Esta reforma mm 'a foi regulamentada, e
não cabe a culpa desta falta ao Governo da Regencia, como se vê
dos documentos que em seguida transcrevemos:

cc Sendo da maior importnncin, para o bom e regular andamento
cc e disciplina dns Faculdades de Medicina deste Imperio, e para outl'OS
« objectos relativos ú sau.d~ publica, que ellas tenham quanLo antes os
« seus Regulamentos PoltClaes :

cc A Regencia, em Nome do Imperador, esp ra que Vossa Ex el
cc lencia, penetrado daquella importuncia, como os mais 1 ntes qu
cc compõem a dessa cidade empregue todos os esforços aOm de con
« cluir os ditos regulamentos nas 1resent s férias, para ser m 'ulJ
cc mettidos á approvação da Assembléa Geral, logo que e ach m
cc reunidas as Camaras Legislativas. Deus Guorde a Vossa S nhoria.
cc Palacio do Rio de .Janeiro, 13 de Jnneiro de 1834.- Antonio Pinto
cc Chichorro da Gama.- Sr. José Lino Coutinho. »)

cc Sendo presente á Faculdade de Medicina d sta cidade o ftlelá
cc de Vossa Excellencia datAdo de 13 de jan iro do orrente anno, m
cc que a R o'enc"i<l, em Nome do ImperudOl', ponclel'ando ser ele maior
cc importancia para o bom e regular andamenlo e disciplina das I'acul
« dades do Medicina do Imperio, que ellas t nham quanto ant s os
« seus R guIamentos Policiae, disciplinares e economi os, que se
cc empregass torl s s esforços para so concluirem os elitos r g'lIJa
cc mentos, afim de serem suJm1Cttidos á approvaçüo da A. mbléa
cc Geral, a Faculdade tem de fazer vêr a \ assa Excellencia, para levar
cc a conhecimento d mesmo. 'enl1ol', qu o projecto elos men ionados
« Regul[lmentos ou Estatutos já se acha na terc ira discu!:süo, o que
cc pretende remctter o mais lreve que lhe lrn' passiveI para serem
cc submettidos ú referida approvaçU na pre ente Legislaturu.- Deus
cc Guard a V03sa Excellen ifl. Ba11i8, primeir de març ele mil ott 
cc centos e trinta e quutro.- Illm, e Exm. Sr. Antonio Pinto Chicharro
cc ela Gama, d C nselho de . ua Magestade Imperial, Ministl'O e
cc Secretario do Estacl dos Negocias do Imperlo.-José Lino Coutinho,
cc director. »)

Em SllU Memoria historica, de 1851, diz o Dr. Mulaquias Alvares
dos Soutos:

cc Dmanlo e se periodo d 22 aonos nunca se nos deu o promeLtid
« Regulamento, exi lindo apenas um 1r visorio e caduco, o elispo
« sição lei5al de cingirmo-n s aos I egulamento da Univ r. idade ele
cc Pariz, na parte que nos fosse applica"el, e quanto ao mai provic1 n
({ ciando p r meio ele regulamentos pI'0\"i80rios.

cc Dahi vem a necessidade para a Congregaçüo de tomar arestos
« ma1.3 ou menos pai'ciaes, os qua s t c1avia nUo podiam ter evitado
cc que, por exemplo, os diver. os concursos havidos tiv sem processos
cc diver os, embora para preen bel'O mesmo Lgur, e oindn que algumas
« clelibel'ações tivessem o cunho ele contradictol'ias. »)

A maior parte elas disposições da relorma d 1 32 relativas á or
ganiEaçUo do ensino pratic nüo foram executaelas.
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Na Memoria historica de 185't dizia seu illus~re 8uLIJr

« A adminiskação do puiz devera não ter deixado em palavras
« escriptas as promessas feitas na lei de 3 de outubro de 1832 ; e aos
« professores não deveram ter sido tolhidos os meios de demonstração
« e de estudo.»)

Devemos, entretan~o, consignar que a regencia parecia disposta a
desenvolver e completar a reforma iniciada em 1832.

Em 15 de junho de 1839 mandou o ministerio do imperio nm
aviso á Faculdade da Bnhia, para que informasse a respeito dos in
convenientes que tivesse encontrado na execução dos estatutos que
regiam a escola.

Durante o pl'imeiro periodo do segundo reinado nada se fez em
prol do ensino medico nas Faculdades do Brazil.

Imperfeitamente executada, specialmente na parte relativa á in
strucção pratica, a reforma de 1832 que promettia iniciar um periodo
prospero e fecundo pura as instituições medicas, foi-se tornando, com
o correr dos tempos, insufficiente parEi as exigenCÍos d ensino, e vinte
e dois annos depois, em 28 de abril de 1854, lJaix u o decreto n. 1387,
danel novos estatutos ás Faculdades de medicina elo imperio.

Êste decreto dividia o curso le medicina em seis annos, distri
buindo as materias do ensino pelas seguintes cadeiras:

10 anu - Physica em geral, e particularmente em suas appli
cações á m rUcioa, chimica e minel'alogia, anatomia descriptiva.

20 anno - B)tFlnica e zoologia, chimica organica, physiologia, re
peLição ela anatomia d scriptiva.

30 anno - ContinLla~ão de physiologia, analomia geral e patLlo
logica, pathologia geral, clinica externa.

40 anno - Path Iogia e -terna pathologia inlerna, partos, mo
I stias de mulheres pejadas e ele reccmnascidos, clinica e. ·terna.

fio anno - COl1tinuaçuo ele pathologia intel'na, anat mia topo
graphica, 111 dicina opeml ria e appa1'e1h 8, materia 111 dica tllern
peutica, clinica inl rna.

60 anl10 - lIygiene e historia da medicina, medicino legal e
pharmacia.

O curso phe rmaceuLico consLanl de tr·os Ulll10.·, do seguinte modo:
10 anno - Pbysica, cllimica lllineralo"'ia.
20 anno - Bolaniea, reI etieão de chimica e mineml gia, e chi-

mica oeganica. '
3° ann - Hepetir.ão de b Lanica, mat L'ia medi a e plwrmada.
O curso oJ stetricio consistia 11a frequendo, p r dous annos, da

cadeim de parLos do 4° anno 111 (lieo, e mai' n da r pectiHl llnica
ela 'anta Casa da MiECl'icordia.

. ~lél?-l dos 1 catheuratic ',cada fa 'u11ac1e tinha 15 01 po iLares,
dLstrlbuldos velas tres ecções - a cessol'ia, cÍl'llI'gi a c 111 dica.

A 1a comprehemlia as cmleiras de physica, 'l1imka c minera
logia, botanica e zoologia medicina legal e phorllltlcia ;

a 2a - anatomia desceiptiva anaLomia geral e paLbologica, paUl 
logia e,-terna, unatomia lop graphiea e medicina opero.toria, partos e
clinica externa ;

~ 3a - I hysiologia, patllologin geral, palhalogia interna, mate~ia
rnecl\ca e therapeutica, hygi ne e historia da medicina e clinica m
terna.

Esta reforma não correspondeu ú . pecLativa dos espiriLr s mais
adiantados ele seu tempo ..
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Em vez de preencher as lacunas, assegurar e desenvolver a exe
cução do plano de organisação de 1832, mais se OCCUPOll com o co
digo das penas disciplinares e os pl'ocessos de exames do que das al
terações radicaes que a evoluçtío e o progresso das sciencias exigiam
no systema e nos methodos de ensino.

Os estatutos de 1854, confrontados com a lei de 1832, mostam á evi
dencia a larga intuição dos espiritos liberaes dos legisladores daquella
época memoravel, que deixou consagradas nas velhas leis disposições
que ê necessario ainda reviver.

A reforma de 1832 concedeu a liberdade do ensino e a de 1854
8upprimiu-a.

A primeira dava muilo maior autonomia á Faculdade, conferia· lhe
o direito de confeccionar seus regulamentos, de propôr a reforma na
distribuição das materias, de applicar em favor de sua bibliotheca
as taxas das matriculas e os emolumentos dos titulos, de eleger seus
directores, por periodos triennaes, de organisar e melhorar seus
laboratorios e gabtnetes; a reforma de 1854 cerceou em favor do
Governo todas estas attribuiçôes, reduzindo-a por uma centralísação
absorvente á esterilidade e atropllia em que permaneceu por mais de
25 annos.

A lei de 1832 deu ao professorado garantias, concedeu aos lenles as
honras e venctmentos d s desembargadores c o direito de ap sentadoria
integral aos 20 annos.

Os estatutos ele 1854 decretaram aposentadorias aos 30 annos com
metade da gratificação, sacrificando assim o magisterio, onc1emnando-o
o. um exer 'ieio além c1as fOI'ças physicas e intellectuaes do professor,
que, pura não perdel' os meios n cessarios â propria subsistencia, quando
absolutamente já não ê temp de pr curar outros, expõe-se, arrisca-se
a clecahir no prestigio e no conceito que os annos mais vigorosos de sua
vida merecidamente 1I1e conquislaeam.

A lei de '1832 creou os substitutos e preparadores de vencimentos
fixos; o decreto de 1854 inventou urba class de funccionarios, que
chamou pposttores, provid03 por um concurso difficUimo, abrangendo
as materias de sets cad iras dif1et'ell~es, sem vencimento fIx , obrigados
Cl pr encher e' enlualmen te (jUs lquer das cadeiras da secção, e selldo ao
mesmo tempo prepar dores de todas ellas, com uma simples gmtiflcação
pro-laúore, insufficiente para manter a mais mod sta subsi. t ncía.

Este oppositorado, que devia ser o viveít'o dos cath draticos, imI os
sibi ltLavu assim os futuros meslres, pelos m ultipJ s -ncargos de ([ue os
oneravll, de ~e pt' parat'em para qualquer das especialidades do magis
terio, ao passo tlll m ralmente obt'igava-os a conc rre!' á primeira vaga
que o acaso 111 deparasse.

Em vez d r alizar as disposições da lei de 183... refet'entes a nino
lwatico e llu tinham Sido até entã I ttra m rta, a r forma de 1854
nugm nlou a bagagem das tlleorias, creando luatt'o c ld iras novas, sem
dar 11 nenhuma c1ellas um laboratorio para as demonstrações e experien~

cias ele que cU!' ce o estudo destas materias.
Alguns annos depois da refurma, em 185 , já dizia um illustrado

]1l'ulessor da Faculdade, o Dr. Antonio José Alves:

« A reforma dos estatutos baixada n decreto de 28 de abril de 1854-,
« em yez de aperfeiçoar o ensino, na parte mais importante, trouxe-nos
« prom ssas, que ainda ha quatro annos se nã realisaram. Promet
« teu-nos estuuos praticas e deU-DOS professores tlleoricos; em vez d
« gabinetes deu-nos mpregados; e, em vez de instrumentos e appa
« relhos, cadernetas para marcarmos as faltas los alumnos, com vir
« gulas e pontos.»
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As queixa e reclamações que, em 1858, fazia o distincto IJrofessor
tiveram de repetir-se ainda por mais de 20 annos .

Em 1871, foram de retadas apenas modificações regulamentares
alterando o processo de exames, lornando as provas mais numerosas e
difficeis, e exiginrlo 1ara todas as materias a pl'ova escripLa, afim de 10'>
necer elementos mais segueos para o juizo do examinador.

A pratica demonstrou, porém, que a impossibilidade de fiscalisar
rigorosamente e~ta prova tirava-lhe todo o valor.

A audacia e a Dstucia que em muitos suppr m a aptidão o talentu e
o estudo, multip!icayam os r 'mso", pDm iUudir a vigilancia do pro
fessor, que nunca poderia descer a uma p1!icia tão rigol'osa que a arte e
o gei to dos mais espertos n50 conseguissem fru traI'.

A classe dos opposiL res, cl'eação da reforma de 185.t, de viabilidade
impossivel para todos os que conhe [pm a sciencia e o magisterio, c1es
nppareceu em 1876.

O decreto n. 6203, de 17 de maio desse anno, extinguiu aquelJa
classe e cI'eou de novo a de substitutos, com accesso a catlledraticos, por
antiguidade, reduzinclo-os a nOY8, tres em cada secção, porém incum
bidos das [uncções dos substitutos da lei' de 1832, das que ram da
competencia dos oppositores segundo a reforma de 1854.

Ao envez de prover as Faculdades de demonstradores, preparadores
e chefes de trabalhos anatomicos, como existiam em todas as escolas
que possuiam ensino pratico organisaelo, o decreto ele 1876 obrigava
os sul stltutos a accumular ás funcçàes que lhe eram peculiares os en
caro'os de preparadores e de cl1efes de clinica.

Continuara assim a organisação do ensino medico na immobilidacle
esteril em que o C01l0COll a reforma ele 1854, incompleLamente realizado,
e ligeiram nLe modificada pelos decreLos de 1871 e 1876, ([uando, depois
de 25 onnos de constantes reclamüçàes das Congregações das Foculdades
em SUAS Memorias lli t rIcas, de inslanciélS repetidas da imprenea pro
flssionol, de luminosos rclat rios de I rofessores commissionados para
studar a marcha e des nvolviment do ensino nos paiz . mais adian

tados, o \finistro do Imperio, DI'. Leoncio de Ca rvalllo depois de ouyir os
pareceres das Faculdades, pI'omulgou o memoravel decreto n. 7247, de
19 de oJ1l'il de 1879, estabelecendo ')s hases da nova reforma do ensino
superior.

Este elecr Lo comquonto nã ~ s 'e hormonico e comlleLo, c n
tinha algumas disposi.,ües da maxima importancia.

Augmenlava o numer de prepo.rotorios necessarios ,'l admissão
no cursos SUl eriores, mas não exigia o bacharelado.

Estatuia a liberdade de frequencia e supprimia as lições e sab
batinas.

AugmentavD o numeJ'o cl cadeiras e creava os instttutos de
ensino lratico.

IniLituia cms s complementares livres e creDsa uma classe de
I reparadores e outra de repeti lorps.

E. tabelecia uma nova divisão 1e secções nas cadeiras dos cursos.
Dispunha os exames p r m'Leriüs.
Não c nservava a uniformidade do grão.
P rmiltia a creação de Faculdades livr s, porém l110nLinha a cen

lrali. a('ã fAcial, suborclinando a recmso para o Goyerno a dedsão das
Faculdüdes do E tado no exercicio do direito de conceder ou impedir os
Cllrsos lh re em seus propri s estab ]ecimentos.

F i adiada a execuçuo das melhores eli 10 ições d decl' lo de 19 de
abril na parle em que rgani aViJ o nsino secundari e supel'ior, miJS
po t log m vigor .. 60 do arL 20 que estatuia a lib rdade ele fre
quencia.
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Esta concessüo prematma veiu prejudtcar gravemente ao ensino'
desde 1854 pediam as Congregaçõ s das Faculdades, em suas me
morias historicas, e a Ünl)renSa médica fez-se o éco destas reclamações
constantes, a reforma capital e urgente da instrucção secundaria,
cuja insufficiencia notoria c llocava os aspirantes aos cursos superi res
em condições intel1ectuaes incapazes de vencer as difficuldades que se
levantam a cada pass n estudo das sciencias mais elevadas.

Em 1877 já se dizia:

« As habilitações exigidas até hoje para a maLricula n curso
cc fi' dico são insuffi ientes e superficiaes; os estudos preparat rIos ce
(C fazem sem ligação e sem methodo; e o processo de x me , sem
C( base segura para l3. apreciação das provas e sem os el m ntos
C( inclispensaveis para o criterl do julgamento, tem vicio radical, que
« só póde ser sanado por uma compl ta reformu do ensino s
« cundario.

« Sem esta reforma fulLurá aos estudos superIores a c ncatenação
cc natural e logica, que caracterisa a marcha dos conhecim ntos huma
« nos; a progressão gradual con tante e methodica na vasta esphera
C( da mentalidade; a cultura racIonal, esmerac).a e completa da intelli
C( geocia, assimilando a nutrição variada e s lida que ministram ás
C( lettras e as sciencias, promm'endo o des nvolvimento harm nic
C( das faculdades e f, rmando esse preparo lntel1ectual que deve dar
C( uos estilldos secundarios u cohe ão ne essar'lu paru que sirvam de
C( bu e uos e tlldos superior s.

C( C m este abedal de conhecimentos, o alumno sent -se ·)ttrClhid,
C( para os estudos muis elevados; d 6n -se sua vocaçilo real' r v lam
« se suas aptidões' e, por wna selecçã natural, o es1 irilo inclina
« suas preferencias I ara uma ordem de estud s em que permaneccl'ú
C( com mais gõsto progl'edirá om men r esfõrço.»)

Sem corrigir os vicios e deficiencias da instruc~ão seculldariü,
sem dar ao alumn o ensir o preliminar que d via pr poral-o p' ra
g sal' • m criL 'rio da liberdade, decrelo de 1.870 Iltreg-oll-Il' si
m smo, e, sem turuar muit aLLral1eutc .'LIdo]l la rganis8<;üo d
ensin pratico di 1en 'ou o alumn da f!'equcllcin dos lu])' l"ll.orlus da
palavra do proli 'ss r,

r i:io se inspiroLl o reformad r nas li ões d s pJ.iz mais cultos,
A esse temrn, na França, o decreto Bardoux xigia o bacharelad para
a malricula nos curs s sup rIores ; na Allem::mha era exigIdo rli
fi ado de madurcm (Maturilüts Z 'ugniss ), c na Inglaterra, para o
('UI'::> médi) o titulo d gl'ÚO II llD har Jae! d 1111 lJlli\'.1 'idade
rec nheC'ida p')I· Medical 'ollncil.

'em preparar préviom 11l.eo tel're110, o l'd rmd r ([ fiz tr<lll pla 1lar
pnw o 110SS I aiz' Iiber 18rte d ensin , n f]lInl ere. ('io fI'. mIo O vi
r nte nns urriversidad s allelllüs,

Era indi pon av'l, p rém, 11 lJilitar I ela instru çi:io pr p l'il oria os
alumnos a assumir esta grande rcsp nsubilidade, rlo ({UO {illIava o
ahio I rotes r Helm ltz, Deão da Univcrsidade de B rllm, em nol.a'~el

aUocuçilo, dirigida a seu joveus disclpulos, na qunl m 81.1" YEl-llws o
sel'io c mpl'ornL que t mav m 11 us da liberdade que: lhes cOIIf'eria
fi lei, e quo ni:i seria eLIicaz e fe-'lIndo si os li plrantes a cursos sllpe
riol'es ni:i stives::.em apt s a gosar c m cl'ilri e disc mimeul de. a
prerogatiYo C]lIe Ó c'lbe aus espiritos mai' LllLo ,

lilJerdad de rr·quencia lHl'" univ r idud s tllI müs Linhç L111
ponderadas r strlceõ S, O estatuLo d las uni\'el' idüd(~F; xiO'ium ri .
alumnos que preténdiam submettel'-se ao exame dJ doutuf'Udo a illJl' -

Faculdnrle de i\fediClnn. da Bnhia 3
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sentação do attestado de haverem seguido com assiduidade o estudo das
materias que constituiam o cal' o.

1 o fim de c{lda semestr os prol'essol'es remettiam ao Deão elo. Uni
versi lade as llstas nominaesle seus ouvintes,·e de accordo com esta
lista eram concedidos ou recusados aos estudantes s cel'tificados de
assiduidade exigidos pelos regulamentos.

Nos collegios e uni \-ersidades de Inglaterm havia disposições ana
Iogas.

O periodo minimo d estudo medic requerido era de 45 mezes da
data elo registro como estudante, e deste temI pel menos dous aTInos

meio devia 111 ser pas, CId s 6m uma escola medica reconhe ida.
·1 a França, o projecto C mil e o oecret Ba.rü lU': exigiam a fl'e

quencia obrigatoria dos I,mbalhos pl'aticos de labot'at rios e dissecções e
um sLadio determinado nos llospitaes.

Na lnglaterl'a, aiuda hoje existem disposições que obl'igam ú fre
quencia elos t:ursos. Na Universidade de Cambl'idge, tomada como
exemplo, a in cripção para o pl'úneil'o exame deve ser ac mpanhada do
certilicado de assiduidade em um curs de cllÍl11ica e de instrucção
pratica em manipu]açõe ch'imicas.

Pm'a a a.dmissão ao segundo exame o can lidato deve apresentar aLtes
tndos de pratica hospitalar, I wtica de dissecç-es c\U1'ante seis mezes e
assiduidade nos curs s de anatom ia e pl1ysiologia. Para a inscl'ipçüo ao
tel'ceiro ex'ame qlle é dividido em duas partes, süo exigieL s anLes da
prim ira cer'LiLicad S de fl'equencü) de um CUI'SO de pathologia, de
prin 'ipio e pratica de cirurgia e de pat'tos, o estadio em um bospHal
101' s iS meze a assistencia a 20 CLlS0S de parto<:;, e um certificado de
prof'ici :>ncia em \'accimlçãu por um pro,is i na! a.utol'isndo 1Je10 Conselho
Local (Local Governlllent. Board). .

Antes du dmissüo ú segu tda pnrte elo exame, o candidato dere
apl'e ental' nttestaclos de frequencin dos sen'u'illtes cm'sos :

I ,'incipioG e pl'atica de medicino, écções lJ11JTiol 19icDS e u os the n
peuticos elo::> I' 111 dios, as~ist nciú de pcatica medica e cirurgica, lições
clini . s ele um 11oS1 ital reconllecid l , de certos bospiLaes especiae e
asylop, durante tres annos pdo men s seis mez s c mo interno de
clin'i a, insLrlJcçi:io pra.tica de phar'm[lcia por tres mezes. -

Tud' s as Un'iver idades ela IuglaLerrn e da E cussia exigem para a
admis",üo aos exames Iravas semellJélntes da frequencia e assiduidade
elos alum 11 )S '

O decreto le 31 de ,inlho de 1893, o qual reorganisou os estudos
medicas na. Frau ,a, exige Lélmbem a Il'equencia aI rigutrJria. d IS trabalhos
prati os d di, scc.;à(j c de J-Jbora[ol'i<..lS c um e Ladio ele tl'es aIJIlOS, pelo
menos, 11' s 11U~pitaes .

.A !nscrip. 5., JI ]r[t os eXal.' s nflo se l'órle faze!' sem o certificado de
asslcLUldacle, passado pelo 'h 1e d s tralJa h . praLl os.

Para as faltas nuo jusLilicac.!'1s 11a divel'sas ]lonas, appliclldas pelo
Deão :-adverLen~ia pam ctua faltas, repl'imen ln para quatro faltas, e
recu a de rnscl'ipção pam seis faltas em um [rim stre.

s disp s\çôes que vigoram' ainda hoje nas universidad S allemãs
para a ohten,ão lo grão 1e m dico, c nfOI'me o aviso da chancellaria
imperial de 2 clejunlJ d 1883, são as seguintes:

i,a O attestado de madureza de um gJ mnasi d imperio allemão.
2.a 9 cer.tifi ado de tudos medicos em nove semestl'es, pelo menos,

nas U11lversldocl allemãs. .
3, a O atte tado d e:r:am,e préDio, reito pelo candidato numa das

Univer idades allemüs, e ele ter depoi delle cursado, pelo menos, quatL'o
semestres, os estudos medicos universiLarios.
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o exame prévio (til'ztliche rorpl'iijang) é sempre feito na Universi
dade em que o estudante está matriculado, dep is de qnatro semestres
de estudos, e consta ele provas oraes de 15 minutos sobre anatomia,
physiologia, chimico, botanica zoologia..

4." O certificado de ter o candidato frequentado como praticante,
pelo menos, doIs semestres de cada um' das clinicas cirurgica, me
dica e obstetrica, de ter assistido a dua pal'turiente., p lo menos, em
pl'esença do professor, de t r frerluentodo um semestre a clinIca oplltai
mologica, e rle ter adquil'ido a habilitação nos exercIcios technicos de
vuccinação.

Os exames constam de sete prova" :
1. a aprova anatomica, em que o cDndidut tem de d monstrar sellS

conhecimentos anatomo-topographicos, rozer e expUcue uma pre
paraçi10 de osteologia, uma d - splanclln logia, allgeologin ou nevro
loo-ia, uma de alJatomIa, microscopia, e resolver uma questão de
histologia.

2." a [l,'ooa phljsiologica oral, em que tem de mostrar seus conhe
cimentos hre duas questões de physiologio.

3." a ele anatomia pathologica epathologia ge7'Ol, e qu consIste
lluma autopsia, c m exposiçi1o Immediata, n Pl'otocolo, las lesões
encontradas, d monstração de muitos pI'eparaclos onatomo-patholooi
cos e solução de uma questão de anatorrria geral.

4. a a prova cirurgica e ophtalmologi 'a, composta ele quatr
partes, tres sobre cirurgia e uma grl])re ophtalmol gia. Na de irur
gia, I) candidato, em presença los examinadores, tem de examinar
dois doentes no hospital, em diFlS dirrerentrs, fazer imnwdiatamenl o
dio.gno. tico e progllo<;tie(), e pres rever o tl'o. tamento, visi tand -u ti ur'ante
os sete dk.s sen-uilltes e escrc.v ndo li resp ·tiva historia. fi 2" parte
ha uma prova orai 'obre uma que~tüo de opera("ões prJ.t;camente
a op ração corr.eNpondente. u im como uma ligaelnra d arteria em
cadavel', a e:posiÇ<lo oral d..; noçõe.c; sobl'e os in trllm ntJS.

Ta 3a parte urna questtio sobre fradul'as e luxações. Ta pr(iv/l de
ophlalmologia o ca.nrlielatl é incumbido do exame t.ratamento de um
doente de lhos durante tres dius, s b 13 illspeccã erit.ica d ex-
minador. •

5. u a m'ovrt medica, que consiste nnm exame cHnie l, feito perant
dois examinaclo]' s sob o mesmo pru esso que o de lillica cirul'gicQ..
AlAm rli to, o candidat.o numa prova· pelai tem d cl mOllstrar seus
c nhecimenlo em pharmac 11)°-il1 c toxicclon-ifl_

G." a fJI'ova obst,'tnco-rJUnecoloqicLl em qlle o candidnto, em
pre. nça d x[lminador, t. m d ü si til' fi 1m pflrt n rn al e 11m
anormal executar as manolm-] in Lisp nsnv is, e, dll('anL os sete dias
egllinte~, TisUar tl pl1prp ro, (' rlemonstl'3(, GlH1S 11[IhilitfWõl's no

cliognostico da prenllez, do p Icrp ri e elo moJesti'ls dus mllJII r s.
Além dist -, numa prm'a e pecial, p rante dois ex minadores, deve

mostl'8r seus conhecimentos em opera õ sob 'letrica , dian-nosticar no
manequim as posicões anoeuaes do feto, e xeclltar os processos de
c1elivramento. •

A prova hygienica c nsiste na demonstraçü oral sobre duo.
quesl.õ s de hygien .

Todas as questões nas differenLes provas ão tiradas ó. sorte.
Os candidatos não podem seI' admiltid s a cada uma d stas pro

\as sem t rem sido approHldo nos precedente, 11a ordem em que
estão menei nadas. -

Este proce' de admis ã de exames offerece, como e v''''
hastante garantia ao diploma conferido velas Un iv rsidacle nllEffil5s.
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A lição aos paizes mais adiantados em materia de organisação do
ensino não foi pois Ilproveitada pela reforma de 1879, e o estado ano
maIo em que collocou as Faculdades de Medicina a execução parcial do
decreto, estatuindo a liberdade de frequencia sem realisar a reforma
do ensino secundario e do superior, e sem a organisação da instrucção
pratica, fazia descer o prestigio das Faculdades e o valor dos diplomas
por cllas conferidos, e provocou do c rpo docente novo appello ao Poder
Legislativo para a completa execução dlls reformas de que carecia o
ensino medico.

Uma representação appr0vada pela Congregação da Faculdade em
sessão de 30 de outnbro d 1880, e dirigida á Camara dos Deputados e
ao Senado, enunciava-se nestes termos :

« São já passados mais de 25 an110S que, em virtude de uma auto
« risaçiío legislativa, foram as Faculdades de Medicina do Brazil dotadas
« de uma reforma que, si não satisfazia ás necessidades do ensino
« naquelles tempos, permittia a estas instituições docentes a esperança
« de um futuro condigno do desenvolvimento progressivo das sciencias
« e da crescente civilisação do paiz.

« Infelizmente, porém, estas esperanças não se realisaram. Alguns
« dos melhores artigos daquella reforma·não foram postos em execução;
« mais tarde as lacunas do plano de estudos e da constituiçuo do ensino
« foram-se tornando tanto mais sensiveis quanto mais rapido fecundo
« se manifestava o progresso Çl.as instituições cong neres em todos os
« paizes cultos; e depois de muitos armos, ao envez ele medidas salu
« tares que viessem vivificar as energias desta organisação rachitica,
« tivemos a reducÇ<:l.o do pess aI docente, e, por ultimo, um golpe pro
« fundo na disciplina escolar, o abandono do alumno a si mesmo, sem
« guia e sem lição, sem direcção, sem methodo e sem elementos para
« o estudo pratico.

« Nem ao mais exagerado optimismo podem saLisfazer as acLuaes
« condições do ensino mecllco em nos as Facultades; e esta Congregação,
« sentindo a necessidade imprescindivel das reformas que não tem
« cessado de pedir, quel' nas memoriar; hist ricas annuüe , (lUet' em
« parec res especiaes, já di"ersac' v z s emittidos, vem soU 'ital-as to
« Poder Legislativo, conscia de que a illusLra)io e o criterio dos dignos
« representantes da Nação não permittiruo que por mais tempo continu
« n Brazil o importantissimo estud da medicina em deploravel con
I( traste com o seu desenvolvimento florescente em todos os paizes
« cultos, condemnado á immobilidade e ao regress , servindo d des~

« animo á mocidade, e de descredito á nação inteira.
« Prot sLando contra a organisação deficiente e viciosa do ensino

« medico, o prof ssorado reclama condições es enciaes á sua exi tenda;
« I ed que se utills lU para a instrucção pratica todos os elemenh
« materia s do ensino que já pos uimos; que se orgauisem a officir l:l
« da sciencia - se d eill a seus operarios os instrumentos do trabalho,
« afim de que não continu mos como simples tributarios da sciencia
« estrangeira, 01 rigadosa acceitar factos e tlleorias importados, sem ter
« ao menos, os recursos experimentaes para verificar sua exactidão em
« r lação ás condições climatologicas em que vivemos.

« E' incontestavel, nem póde escapar a qualquer espirito illustrad?,
« que os estudos medicos devem ser dirigidos pelo methodo experl
« mental, que vai dando o mais vigor so impulso a todos os ramOS
« dos conhecimentos' , em os m io de applical-o, continuaremoS
« nes a esterilidade scientifica, de que se resentem os creditos, como a
« vida me ma do paiz, cuja existencio. e de envo1 im nto physi,,'O
(\ e politic dep ndem principalmente da solUÇão de grandes problemas
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« de medicina e de hygiene, os quaos sómente os estudos experimentaes
« poderão resolver.

« o estudo da medicina não basta ob~l'rvar; é necessario muitas
I( vezes interrogar a organisaç.ão humana, ó é com os instrument s de
« precisão, empregados hoje nestasciencia, que se tem obtido a int 1'
« pretaçã exacta de muitos phenomenos cuja explicação até então
« parecia impossivel.

« A influencia admiravel que t em tido a physica, a chimica, a
« I hysiologia e histologia nos progressos recentes das sciencias me
« dicas depende incontestavelmente da exactidão dos methodos de in
« Yestigação empregados em seus lab ratorios.

« Recusar, porLanto, ao professorado os meios de demonstrar a
« verdade da th oria pela prova exp rimental {ue a autori a; negaI'
« aos alumnos os meios de educar os senLidos na observação e de
« aquilatar pela experiencia o valor dos phenomeno observad s e dar
« sua exacta. interpretação - é desmoralisar o ensino, é reduzil-o ao
« enleio inc nsciente de m "ras concepções Lheoricas,. em vez de ele
« vaI-o á solemne categoria da certeza scienLiflca - desidel'atum de
« todos os conheciment s humanos.

« A Congregacão desta Faculdade, compenetrada da procenden
« cia irrecu~aveJ dos motivos que acaba de expender, e certa de que
« os dignissimos Representantes da Nação, acompanhand o zelo e
« solicitude de que dão exemplos todos os paizes cultos, dotarão as
« institui ões medicas de uma reforma regular e completa, que as
« colloque na altura de poderem acompanhar os progressos da sciencia,
« - pede que sejam attendidos os seguintes pontos, que são essenciaes
« a uma bôa orgailisação do ensino:

« 1. o Exigir o bacharelado em letras e sciencias physicas e na
« turaes para a matricula no curso medico.

. «.2. o Dar amplo desenvolvimento ao ensino pratico, creando os
« ll1stltutos com os laboratorios necessarios aos trabalhos experi
« mentaes das diversas cadeiras.

« 3. o Ampliar o ensino clinico, proporcionando-o ao numero de
« alumnos que o frequentam, e organisundo as polyclinicas, institui
« ções fecundissimas para a instrucção pratica, nas quaes se podem
« utllisar variados elementos de estudo que abundam em cidades
« populosas como as lue são séde tias Faculdades do Brazil.

« 4. o Instituir cursos complementares dirigidos pelos lentes sub
(I stitutos, e permittir cmsos livres por medicos habilitados, sob a
« fiscalisação da Congregação.

« 5. o Dividir as grandes secções actualmente existentes em sub
« se ções, de duas cadeiras cada uma, tendo um substituto cada sub
« secção.

« Deste modo se conseguiria elevar a proticiencia do magisterio
« e desenvolver melhor cada especialidade do ensino.

« 6. o Crear a classe de preparadores, que silo no laboratorios os
« auxiliares dos trabalhos experimentaes dos professores, e ao mesmo
« tempo os guias officiaes, instruidos e zelosos na direcção da educa~

« ção pratica dos alumnos.
« 7. 0 Conceder a cada um dos institutos e seus respectivos labo

« ratarias uma dotação annual, marcada por verba especial do orça
« mento, para acquisição de novos apparelhos e instrumentos, e con
« servação do material do ensino já exisLente.

« 8. 0 Tornar obrigatoria a frequepcia das aulas, especialmente nas
« materias de estudo pratico, e exigir no fim do anno escolar um
« exame especial de cada materia.
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« 9.° Ex'igir d s medicas f,wrnados cm Ft1culrlnclcs eslrnngeirDs rrlle
(C pretendam exercer clin'icn n sle paiz os exames de todas as mate
(C rias que constituem t) Clll'SO medico, dispensando-Ee-ll1es sómente a
« frequ ncia das nulas.

« 10. Melhorar os vencimentos dos lwofessores, eslalJelecer grali
(C ficações especiaes para os que publicarem trabalhos importantes, c
(C remuneraçàe nos alln11nOS que mais s distinguirem

(C 11. Heformar os processos de -xames e ele concursos, I ara que o
(C meritfl elas provus pos n ser devidamente apreciad.o.

(C 12. Dar DS Faculdades mais Autonomia, conéedendo DS Congl'e
« gaçõ s o direito de eleger seus direct.ore·.

(C 13. CI'ear junLÇ) ao Minister'io cio Imperio umn secç50 especial,
(C e um Conselho Consultho pum tl'atm das ques[0es admill'istralivilS
« relativas ú hygiene e ao ensino medico. »

Foram estas as reFormas que a C ngrcgnçüo da Facnldade da
Bllhia pediu em 1 80 ú Camara dos Deputados e no Senado; appel
lando para seu patriotismo, sua illustruç5.o e solicitucle em pl'omo
ver os inter'esses superior s cio puiz.

Não foi em vão este appello aos altos poderes eis 'aç50.
Em 12 de março de 18· 1 ])nixava. com o clecrclo n. 8024, um

novo regulamento das Faculdades de Medicina e que alterava o
processo dos exames e a distribuição das mnteJ'ias elo CUI'SO, depen
dendo, porém, ele approvnçüo do CrJrpo T.pgislf1tivo nu porte I'E'lntiva
á creação de cadeiras novas, consio'naelas no de -reto de 19 ele übril
de 1879.

Em 30 de março do mesmo anno de 188l ft)t'am appI'ovados pelo
Ministerio. dos Negocios elo Imperio as instruc~:õ s qu deviam senil'
de guia aos pl'eparadores dos lab ratol'ios e DOS t1s"'istentes in
ternu las clinicas.

Mas foi sómente em 30 de outubro ele 1 8:2, pel;) lei n. 3i41,
que e tornou efl'ectiva a rerormiJ começada em 1 79.

Par esta lei foram cl'eadas nas Faculdades de Medicina do 1m-
perio sete cadeiras nOVe s:

La Anatomia e PI1J'siol n'ia Pathol gicas.
2. 8 Clinica ophtalmologictl.
3. a » mediCA de adultos.
4.n » cirurgica le arlultOs.
5. 8 » de l1lole~Li{lS Jlledicüs e cil'llrgka' de cl'i1wça".
6. a » ele molestias 'utan as e yplliliticas.
7. a » rle mole Uns 1 lel1t~ r ••

Foram egualmente cread 13 I b ratorio:.3 e um Mu cu:
1.0 Lab ratorio - de Pl1ysica.
2.° » - cl Botanica.
3.° » - de Tl1erap utica.
lt.o » - el CI1imica mineral.
5.° » - le Chimica ol'ganica.
6.° » - de T xicJIJgia
7.° ) - de Hygiene.
8. ° » - de Pha l'macia .
9.° » - de Anatomia descriptiva,

10.° » - ele Histologia n rmal e path logics,
11.° ). - de Opern ·ões.
12. 0 » - de Pllysiologia.
13.° » - ele Cil'Urgia e protllese dentarias.
Um museu anatomo-pathologico,
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Cada laboratorio era provido de um prepal'Udor, do:s ajudanLe...
alumnos da Faculdndc, e um con<:::eryador.

Cada cadeirfl de clinica tinha ti is assistente e dois intel'l1os.
Por esta mesma lei foi {J Govern aut risado o expedi!' regulamento

para as Facu Idades de Medicina, com o Om de consolidar todas as lis
posições em vigor.

() d creto n. 885 , de 13 do janeir) de 1 8 , reguloll a suhstitl1icão
dos lentes das Facnldades, creando, para cado um' das d iJ'us rIo
curso, um logAr de adj LI n t , qlle ,'l1b 'tiLu ia o Iont r pl'clh'o em s IAS
faltas e impedimentos. e rúzia Cllrs)s eomplornenti1J'e" soiJ!' a ('lrte ela
malerja que nã purlesse ser lecci nada pel0 cntlledl'Uticn.

O d Cl'eto n. ~8-1, do 1:3 de ja lloir de 1 ':3, mil wlon oh.;ervl'lr
novas inpLrl1c'çàes l)arn os t:JnCllrs)s (1)' Iogfll'e.:3 rle lelll~s, de a·l
junt JS, de preparadores, c1einter'nos de cliuicil o de ojudantea ~le
prepnT'nrlof' .

Como decreto n. 89l8. r1e3l de mflrço de 1833, I aix \I o rf'Cl'uln
ment para os esLIHlos príitic s d s ln!> ratnri ,'3 elas Fnculd' d~ ... , di -
pondt) sobre as ubrigações do pes oal de ada lubJt'atol'i o de\'ere
dos alumnos. '

Este decreto foi revng:ndo pel ele n. R995 rle 25 de ag .,t. de 18 :L
O regllll1l11ento dp 8l de mnJ'. ,em sells fllt . 50 60,70 e o ha':ia

posto erias reslricções 11 liberdade de n'eflllollcia, cOllcerlirla v
alumno pelo decreto d 18 de fll ri! do '[ 79. torn;lllcLo o])r'igiltorift rt
frequenciél do~ laborat rios e f8í~end perrler o.' prerogiltivas rl e~
tud'lnte IUfltricularll no alllmn ql.lf' num tto r:> nnllO lectivo, dó. 'e ('m
um lab::>ral.wi t::l faltos não jl1~titicada,'3 ou '1 jllstificudas.

O I'egnlament.o de 2- ele Ag oito, o r[llill S/tb t.ituiu o nl~ 3l elo mnr{~(),
>;llpprilUll o i1rti~ h jú Gilar! h, Q'18 .)/)riga ';)Jn fi ,t-;.:;ifltirlLlllc no., tril
bnlllns prnt.icos: IU:1.., impOL inriir"du no 11 0 e tel J!J'iga .:'io 11 I nrL. 18,
e 'igind ) dI) nlltmno, IXl 11 a iJnls."ino 11 c'Gll11 de 1[llrl/ [11"'1' rI:1 ,'épif's,
pr Jva Gom atte-itauo, dB resrediv s lentes 011 preparnrlore' ctt: 11l1\'er
feito n s lab lrlltoric ::; da FacllIJnrle, d ntr d) ann I('ctiv J, a,' pI' pnra
Çiies determinadas no mesmo regltlamentr:>, e que seriam pr'csf'r1t( S Ú
me a examinadora com as comretente::; notas rio ditos lentes e prFl
paradore • pRrD. serem apreciadas p r occasiü') do jlllgamentr d
exame pratico.

Pelu decreto n. 9311 de 25 de outubro de 18S'f. o finisl.f"J'i. do 1m
peri , usando da autorisação cOLlcedida pelo nrt. 2', ~ 7°, la loi n. 3141,
de 30 cle 0utubro de 18'2, 'd u n vos ostoLutos ú Faculdades de ?\le
dicina.

Nestes estatut.os f Tam manti jos as 26 cad iras uulorisacla. pela
lei n 3141 já citadn, e distrihuidas as materins do ensino em oito
séries para o curso médico, tJ'e para o pharmooutico duas para o de
obstetri !fi e gynecologia e t.res p11l'0 0 d odoul,nlogia.

Para a instruccão pratica do alumno t'ornm r ados 14 lohorato
rios, tendo cada um delles um pJ' parndor, nomead por de~r t
mediante concurs ,dois ajudantes, alumnos da Faculdade, e um con
servador.

A carla cadeira, excepto as rle pathologia geral, pathologia medica
pathologia cirurgica e obstetricia, foi dado um adjunt.o, tambem nomeado
mediante Goncurso, e incumbido te substituir o respectivo lente, em
suas faltas e impedimentos. . .

Cada uma das cadeiras de elinica geral, medica ou cirurglCll, tmba
dous adjuntos, sendo os da primeira in umbid s de sul stituir tambem
os lentes de pathologia geral e pathologia médica, os da sOCl'unda o
lentede pathologia cirurgica, e o de clinica 01 st trica e gyn cologica o
lente de obstetricia.
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Além da sulrtituição aos pr f s ores respectivos, o adjuntos
tinham a incumben ia el fazeI' cursos prattcos ou complementares e
instruir os alumn s na pes [uizas de laboratori .

Em cada Faculdade estabeleceu a lei um Museu, a cargo de um
dir ctor, afim ele guardar e c nservar as peç s anatomicas ou anatomo
patllologicas, natul'aes ou artíflciaes, capazes de servir ao estudo.

Os Il vos estatutos regularam a xecuçã d s progl'ammas de
ensino, e, providenciando para que fosse real a instrucçJo pratica dos
alumnos, exigiram no exame de todas as materias das cadeiras a que
estDvam 1mnexos os lab ratorios, uma prova prnli a além das escripta
e oral, e a apre -entaçtío á mesa examinadora de certo numero de pre
paraçõ s ou trabalhos, feitos durante o annl') no lab rat ri respectivo,
com attestação d s lentes, adjunto ou pr paradores, e apreciados
p')r ccasíüo do julgamento do eXaIl1e pratico.

Incontestavelmente a reforma de 1882 marcou umD época d pro
gresso real para a" Faculdades de Medicina do Brazil.

D sd 1832, durant meio seculo, nenhum impulso tão effi az e
fecund se déra á ol'gnnisação do ensino, como ess cm que se ~sta

beleceu em bases solidas a instrucção pratica e experimental, dotando
as escolas de medicina de laboratorios apPDrelhado com o material
preci o para as inve 'tignções scientifi as e proYidos do pessoal necessa
rio para dil' ig iI-as e executaI-as.

A reforma de 1854, na parte relativa ao ensino pratico, nunca che·
gára a ser realisada num p riodo de 28 <1nnos,

A cadeira de clinica obstetrico., os gabinetes de materia medica, de
medicina legal, o horto botantco, creações dDs estatutos daquella dalo.,
llLm a ti"el'<1m execuçEio.

As promessas do decreto de 30 de outubro de 18 2 e dos estatutos
d outubr de 1884 não ficaram letlra m rta.

Os orçamentos annuaes começaram desde então a consignar as
vel'hus necessal'tas para o materIal e pessoal dos laboratoriós e para as
obras Indispensaveis (Js multipIas. instalIações de que careciam os
edificios das Fnculdade .

Fr)i aberto o c ncur30 para todas as cadeiras creadas. As segundas
cadeiras de cllnica medica e cirurgica e a d· anat mia e physiologia
palhologicas foram providas em 1883; a de clllTica dermatologica e
~yp]riligraph icu e a le clinica 01 stetrica e gynecologica em 1885; as de
clill'Íca oplllalmologica e de molestias mentaes em 1886, e a ele clinica
pediatrica em 1887, . .

Os [ob ratol'ios foram successivamente inslallad s com os recur
S s 01 tidos annualmente pal'a a ampllaçEio do eclificio e acquisição de
utensilios, appal'elhos, instr-umentos reagenles, de que até então havia
carencia qutlsl absoluta.

Os poderes pul li os mostraram- e mais solic'itos em atLencler ás
exigencias do ensino' as verbas consignadas ás Facullades d Medi
cina duplicaram de ']882 a 1889.

O sopro da revolução de 15 de novembro veIu dar ainda novo im
pulso Ú reforma inicia la em 1882.

O ~spirito organisador de Benjamin Constant pro urou assentar
nas. solidas _bases d~ uma reconstrucção integral e completa o edificio
da lllstrucçao superlOr, que se levantára em alicerces superficIaes e
pouco resistentes.
. . O decreto ~. 98~, de 8 de novembro de 1890, deu novo regulamento
a 111 trLlcção prllllarla e secundaria do Districio Federal, estatuiuJ em seu
art. 3 ,.que.a ~pprOvaçã? no exame de madureza do Gymnasio Nacio
nal darla direito á matrlcula em qualquer elos cursos superiores de
caractel' federal na Republica; e que, quando qualquer dos Estados ela
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Republica homess orgallisado esta] ele imento cl' ensino sccundari
integral, segund o plano do Gumnasio Nacional, dariam seu.' exames
de madut'eza os mesmos direitos a esta matricula n s cursos supe
riores.

Segundo o art. 81 do mesmo decreto, o certLficado de estudos secun
darios ou o titulo de bacharel de accôr lo com o art. 39 desta 1 i, só
seria xigielo, para o matricula nos cursos superiores, no anno de 1896.

Até então os preparatorios indispenE:aveis seriam:
Portuguez.
Francez.
Allemão ou Inglez (á yontade elo candidato ).
Latim.
Mathematica elementar.
Geogrnphia (especialmente do Brazil).
Historia univerc:::al (especialmen te do Brazil).
Physica e chimica geral.
Historia natural.
Em seguida á reforma da instrucção primaria e secundariu, foram

reorganisadas as Faculdades de Medicina e de Phu['macia dos Estados
Unidos do Brazil, por decreto n. 1270, de 10 de janeiro de 1891.

O numero de cadeira' do ensino foi augmentado de 26 para 29,
sendo cl'eadas DS de chimica onalytica e t xicologica e de clinica pro
pedeutica, e separada a d anatomia médico-cirurgica da de operações;
foram creado' mais dois laboratorios, o le chimica analytica toxico
logica, e o de anatomia médico-cirurgica e c mparada, supprimidos os
lagares de adjuntos e novamente creados o de substitutos, sendo dis·
tt'ibuidas a cadeiras em 12 ·ecçàes.

A cnda seccão foi dado um substituto.
As maLeriôs do ensino foram distribuidas em seis séries para o

curso medic' , t.res 1ara o pharmac utico, duas para o de parteiras, e
duas para o de cirmgião-dentista .

. A reforma de Benjamin Constant, abrangendo a instrucção eCUll
daria e superior, e instituindo com um prazo razoav 1, o exame de
madureza c mo prova de hahilitação para os estudos superiores, foi a
mais c mpleLa e harmonica de quantas s fizeram atê hoje.

Com data de 15 de janeir , recel ia o director da Faculdad de Me
dicina um aviso do Ministerio da lnstrucção, ainda assignado por
Benjamin Constant, do teôr eguint :

« Recommendo-vos que mandeis, quanto antes, pô!' em con urso
« os logares vogos no corpo docente dessa I<acLlldad .

« Ficarão dispensado do concurs para pI'eenchim nto das vagas
« de ubstituto os actuae arljuntos e preparadores qu~ tiv rem regido
« cadeiras e dudo incontestaveis provDs de aptidão para o magisterio, a
« juizo da congregação. »

A determinação constante deste aviso não foi mantida.
Infelizmente a morte sorprendeu o mini tI'O e eminente republicano

quando começava ainda a executar 11 tarefa ingente que tomára a seus
hombros.

Por decretos de 21 de fevereiro de 1891 foram nomeados os lentes
cath!'ldraticos das novas cadeiras, os sub tituto das 12 s cçõe ,o pre
paradores dos laboratorios creados pela reforma de 10 de janeiro e os
que deviam preencher as vagas daquelles que pu aram a ub titutos.

Estes decretos de nomeações em massa tinham sido precedidos pel
de n. 1341, de 7 de fevereiro de 1891, o qual alterou disposições do

Faculdade de Medicina da Bahia 4
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regulamento que baixou com o dect'eto n. 1232, F, de 2 de janeiro de.
1891, relativas a nomeações dos CLlr os de instrucçilo supet'ior e lechnica
e cursos annexos, resolvendo que « (1S pI'imeiras nomeações que se
« tivessem de fazer' para preencher os logares vagos ou novamente
« creados, quer do pessoaI docente, quer do administrativo das Facul
« dades de Direito e elos cur os de prepnratorios annexos, bem como
« dos demais instttutos de ensino sUl erior e techni.co, poderiam reali-
« zor-se independentemente das clausulas estabelecidas pelos respe-
« ctivos regulamentos. »)

Na exposição de motivos que precedeu este decreto, declarava o
ministro da instrucçDo publica que no ensino das Faculdades, com o
desen \'olvimeoto que lhes tinha dado a recente reorga nisação pela
creação de no\'as cadeiras, jul ilaçõe de algun ~ pr fess res, havia ne
ces idade de preench r val'ios logal'e'; que, si fossem po tas em con
curs as cad iras novas e a Yagas. sómente pelo meiRdo do anno
pocleriamficar providas, em vi ta da mnro"'idade prop 'ia daqLlelle meio
de provimento, e, assim, muitas da aulas terimn de abrir-se e func
cionat' sem os seus cathedratico~, innuguramlo-se a reC t'ma COn.l muitas
interinidRdes, o que seria um m l.

Por iSi?o em ocrasião de reorganisações de CLll'SOS de ensino havia
prevalecido expediente de se fazel'em desde logo, sem as formalidades
ordinarias, as primeiras nomea(;Õ8s.

;Nestas razões fundou-se o decreto que preparou as llomeações s 111
concurso.

Começadas por pequenos grupos, em 1890, logo que se annl.1nciou
a reforma, a ' n meações se fizeram, por aeLo dictotorial, em numero
superi r a 240, para os e tnbelecimenlos de instrueçào fedet'aes antes e
dep is do decreto de 10 de jo oeiro de 1891.

A obra memoravel de Benjamin COllstant foi incontestavelmente
prejudicada por este aVllltRdo numpro le nomeacões, feitas sem con
curso e sem consulta prévia ás corporaçõ<,s docentes, a quem cabia a
competencia legal e o criterlo scientitico para julgar das aptidões dos
nomeados.

Sacrificou-se umas vezes o intf'resse (to pnsino, preferindo candi
datos que nunca tinham dado provfls de sua habilitnç50 para o magis
terio, e outras deslocando capAcidades reconhecidas em especialidades
em que podf'riam elevar e honrar o -.:orpo d cente, para collocal-os em
cadeiras estr8 nhas á sua V')CDçãO e cus estudos, e nas qunes a vontade
e o talento consumiriam ainda longos ann s em adquirir, talvez, a
pl'oflciencia que já possuiam nas primeiras.

Contra e tas nomeacões leva nta ram-se vehemenles protestos da
imprensa, do Congres 'o,· das corpol'ações d centes e da mocidade das
Escolas.

O Go,;erno Federal sentiu a necessidade de cOl'l'igir seu pl'imeiro
acto, e baixou, em 21 de rnarç do dito anno de '1891, o decreto n. 54
do teôr seguinte:

« O Presidente da Republica do E tados Unidos lo Brazil resolve
« que, si os lentes 'athedrati os e ubstitutos, professor s e prepDrador
« nomeados sem concmso, dentro do prazo de um anno, a eontar da
« da ta da p sse, f01'em declarados inhabeis para o magisterio pela
« congregações das respectivas Escolas ou Faculdades, em cujas vo
« tações para ess fim não pod ruo elles tomar parte, sejam seus
« logares postos em concurso.»)

Em vil'tud dest decreto, a c ngregação reuniu-se, em 11 ele abril,
para r olver a.cêrca das habilitações dos Irofessores nomeados sem
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concurso, e, nessa sessil e na de 20 do mesmo mez, discutiu e [lpprovou
um I arecer, em que classLficava os I ro1essores nomeados em cinco
grupos:

10 o dos considerados hab~is para o magisterio nas cadeiras c
secções para que haviam bUdo nomeação por terem sido re onhecidas
suas habilitações em concursos anteriores;

20 o dos nomeados para secções ele cada uma das quaes fazia [JaI'te
uma cadeir1.l, parn que m' ~traram-se respeetivamcnte habilitados em
concurso;

::lo dos que já faziam parte do corpo docente, para o que se haviam
mostrado habilitados em concl1l'SO, posto lue não e pe 'ial para os ca
deirDs ou secções par'a que tinham sido ultimamenle nomeadus;

40 o d s auxIliares do magist l'i que nü p r 'oncurso, mas pOI'
nomeação interIna, haviam oc upado durante algun finnos os mesmos
c,rgos pUl'a que tinham sido nomeados;

5" o dos nomeados que não S tinham mostrRdo babilttad s . m
c ncursos anteriores ou exhibid outms pro\'a ele sufficiencia, pelas
qUaes a congregação purJesse saber com fundamento o gráo de !la] ili
tação que possuiam para o magisterio m ger-ulou especialmente para
os cargos para que haviam sido nomeados.

No primeiro gTUp estavam cinco cathedraticoo e cinco substitutos'
no egulldo tres 'uh titutos; no terceiro quatr cathedratic08, quatro
substituto e qmltl'o preparad eos; no qual'to dou pl'ep rador s, e n
ultimo grupo um (,;atbedratico e cinco pI' pal'adores.

Em relação ás outr'as Faculdades Esc las supel''i r s, as dif'flcu\
dades não eram menores para o cUl11prim nto da leterm'inaçõe eL
decreto de 21 de março, e o Governo Federal re olv u revogoal·o pelo
decreto n. 313, de 16 de maio do me~mo anDO de 1891, nestes termos:

« O Presidente da' Republica do Estudos Un'idos do Brazil res lve:

Art. 1. o Fica revogado o deaet n. 54 d 21 de mal'ç d':l 1891. .
ArL 2.° Os ](;ntes de que neIte se trala são equiparados, em vIsta

clancto de SLla n meaçà , aos p1'Ores 01' s. yit licio los institut s a que
perteI1GBI'em.

ArL 3. 0 Stí.0 reyogadas as disposições em contr'nrio.
O Mini..tro de Estudo do Negocios da Instrucç5.o Publica, Correios

e Telegl"aphos, assim o félça execu tal'.
Capilal Federal, 16 de maio de 1891, ::lo da 1 publica.- ilIa1wel

Deodoro da Fonseca.- JOclO 13arbalho Uch6a Caoalcanli. ,)

FIcou assim constituido o corp drlcent das Faculdades.
No emp nho de determinar u regulamentação dos sttllJel cimentos

de en ino uperior em llll parte administl'Utiva, o Gov mo Provis rio,
em 6 de fever'eiro de 1891, baixou o decl'eto n. 1390, rnandand su pend r
as disposições desta oatmeza dos regulamentos ntão vigent nos in
stitutus officiaes de instru Çlio.

Na exposição de motivo que pl'ecedeu este decr lo, dizia o Mini tl'O
da ~nstrucção:

« Generalissimo.- Os diver os regulamentos exp <lido ultimamente
para o serviço e admiuistração d s institutos de instruc ão publica,
primaria e secundaria, techoica e superior na part rerer nle /IS COD
dições do pessoal docente, gratificações, premio, yantagens e jubi
lações, precisam de seI' uniformisados.

E' obvia esta necessidade.



- 28-

c( Dessa nniformisação resulta vantagem para o processo dos
negocios attinentes ao objecto de que "'e trata. A expedição delles se
tornnrá muito mais raci! e simples, si forem r gulaelos pelos mesmos
principios si regidos p r disposições legaes não dissimiles.

« Além disso, será uma medida de justiço, pela equiparação (tanto
quanto po sivel se possa estabelecer) das condições de provimento,
exercicio" licença, vantagens e direitos do magisterio official, que assim
não mais se comporá ele corporações sob esse ponto de vista .separadas
e sujeita á legislação desigual, mas constituirá uma só e grande classe,
com direitos e aspirações, quanto ser possa, igualadas e uniformes.

c( Nestas condições, tenho a honra de propor-vos a suspensão das
disposições regulamentares de que trato, permanecendo em vigor as
anteriores, até que se expeçam act s regulando a materia de confor
midade com o que acabo ele 'expor, - João Barbalho Uchóa Ca
valcanti. »)

- Odecreto expedido nessa data foi o segLúnte :

c( O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe do Governo
Provisorio, tendo em vista o que lhe expoz o MinIstro e Secretario de
Estado dos Negocios da Instrucçáo Publica, Correios e Telegraphos
relativamente á necessidade de se estabelecerem regras uniformes,
quanto ser possam, relativamente ás condições, direitos e vantagens do
magisterio official, primario, secundario, especial e superior, resolve:

Art. 1.0 Ficam provisoriamente suspensas as disposições cios actuaes
regulamentos dos institutos officiae de instrucção de qualquer gráo ou
natureza, relativos ao provimento, exercicio, licenças, faltas, penas,
premias e jubilações,. devendo, no entretanto, reger-se esta materia
pelos regulamentos que estavam em vigor por occasião de se expedirem
os de que se trata.

Ar,t. 2. 0 O lVIinisterio dos Negocios da Instrucção Publica, Correios e
Telegraphos fará consolidar as disposições cios actuaes regulamentos,
relativ s a objecto a que se refere o artigo antecedente, e, mediante
audiencia do Conselho de Instrucção Superior, do C nselho Director
de Instrucção Primaria e Secundaria e de quaesquer autoridades e
corp raç-es que lhe pareça devel' ouvir, expedir, com as modifi
cações e suppressões que forem necessal'ias, o decl'eto regulando a
materia,»

Pela lei n. 26, de 30 de dezembro de 1891, art, 3°, n. III, o Congresso
Legislativo autorizou o Govel'l1o c( a rever os regulamentos das insti
tuições de instrucção dependentes do lVIinisterio da Instrucção Publica,
não podendo augmentar despeza alguma, porém fazendo economias»).

Usando desta uutorisação e de onformidade com o disposto no
art. 20 do decreto n. 1340 de 6 de fevereiro de 1891, o Vice.Presidente
da Repu] [ica, por decreto n, 1159, de 3 de dezembro de 1892, approvou o
codigo das disposições communs ás instituições do llsino superior
dependentes d Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, assignado
pelo Ministro de Estado Dr, Ferna ndo Lobo,

A promulgação do codigo tornou indispensavel a revisão do regula
mento de 10 de janeiro de 1891, afim de harmonisal-o com as disposições
communs ás instituições de ensino superior, e de accàrdo com estas foi
approvado o novo regulamento das Faculdades de Medicina e de Phar
macla, pelo decreto n, 1482, de 24 de julho de 1893.

As alterações que apre enta este estatuto das Escolas medicas, em
rela,5.o ao de Benjamin Constant, são pouco importantes na parte con
cem nle á organisação do ensino.
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Foi mantido o numero de 29 cadeiras, passando, porém) materia
medica da cadeira de therapeutica para a de I harmacia, c ficanlo
supprimida da cadeira de anatomia cirurgica e comparada a ulLima
parte:

a distribuição das cadeiras em 12 secções, foi desligada a pa tho
logia geral da 5a secção e transferida para a 4a, e a therap utica desta
.para a 7a .

Foi uugmentado o numero d~ auxiliares do ensino clinico sendo
dados á cadeira d clinica propedeutica e a cada uma elas cadeiras de
clinica cirurgica dous ussistentes, em vez de um.

Foi esta a ultima reforma que soffreram as Fuculdades de M dicina
do Brazil, e é a que se acha ainda em vigor.
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FACULDADE DE DIREITO DE S. PAULO





FACULDADE DE DIREITO DE S. PAULO

. Creado conjuntamente com o de Olinda, pela lei de 11 1e agosto
de 1827, o Cmso de sciencias juridicas e sociaes de S. Paulo, que
conta hoje quasi s.etenta annos de fecunda existencia, foi installado
no anno de 1828.

Não é talvez o momento azado para recordar o jubilo enthusi
astico com que foi saudada a promissom lei, nem a festiva solemni
dade em meio da qual se inaugurou o Curso Juridico de S. Paulo.

Dispunha a citada lei que se dividissem as materias do ensino
em 9 cadeiras e em 5 annos, de conformidade com o seguinte
plano: no primeiro anno uma cadeim unico, em que deviam ser
professados o direito natural, o direito publico, a analyse da Consti
tuição do Imperio, o direito elas gentes e a diplomacia; no segundo
a continuação das materia' do primeiro almo m uma cadeira, e na
outra o direito pu] lico ecclesiastico' no terceiro duas cadeiras igual
mente, leccionando-se na primeira o direito civil patrio, na segunda
o direito criminal, inclusive a theoria do pro esso criminal; no quarto
a continuação do direito civil patrio, na primeira cadeira, e na se
gunda o direito mercantil e maritimo; finalmente, no quinto anno, a
economia politica e a theoria do processo, havendo uma cadeira para
cado. materia. Eram 9 os lentes cathedraticos e 5 os substitutos, aos
C[uaes todos facultava a lei ~ escolha dos compendios, desde que as
rloul.rina ensinadas não offendessem o sy lema poJiLico jurado pela

acão .
• O Curso c nferia os grúos de hacharel e de douLor, e só aquelles

fIne obtinhAm este ullimo p cliflrn ser nomeados lentes. C Impre 1IOt81'
fIue as primeiros nomeações foram-s fm:endo /l proporção qu exi
giam as n cessidades do ensino, e sem dependencia de concurso.

Paro. o fim de dar d lei a mais rapino. ex c ção possivel, foi
prescripto em um de seus Ql'tigos que os e tatuto rgani. 'ado pelo
Vi conde da Cachoeira, m 2 de março de 1 25, e q 1 ra um pl'O
j cLo de regulamento ao decreto nunca exe utado, de 9 de janelt'o de
1825, que creou um Clll'SO Juridico na cidade do Rio de .Janeiro,
fôssem applicados aos de . Paulo e Olinda, em tudo que não con
trariasse a lei de 1'1 de ago to, até qne a COt1"'regaçõe elo. lentes
organisa sem estatutos completos, o quae seriam ubmettidos á
approvaçEio ela As ernbléa Geral do Imperio.

S50 notélv is os e tatllto elo i cond da Cachoeira pela gt'and
cópia de ál ias pondel'o.ões e xcellentes con elhos que ncerr m,
e pe ialm nle em LHl exposição preüminar. Era grave preoccupação
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do eminente conselheiro de Estado a qualidade, e não a quantidade,
dos bachareis em direito. De que serviriam, pergunta e11e, bachareis
formados, dizendo-se jurisconsultos na extensão da palavra, si o
fôssem só no nome ~

A' falta de bons estatutos e á relaxada pratica dos que havia em
Portugal attribue o facto de ter tido aquelle Reino bachareis em
numero demasiado, e que nada sabiam, iodo aprender nos diversos
empregos rotinas cégos e uma jurisprudencia casuística de arestas,
sem jamais possuirem os principias da sciencia do direito.

Só depois que se reformaram os estatutos da Universidade de
Coimbra elevou-se alli o nivel dos estudos juridicos.

Todavia, pensava o Visconde da Cachoeira que os estatutos da
Universidade de Coimbra, posto que reformados, não deviam ser
adoptados entre nós, porque o nimio sabor juridico e demasiada
erudição dos seus autores rechearam O curso juridico de antigui
dades e subtilezas, que mui pouco uso prestam na pratica, com
menoscabo do direito civil patrio, dos principios philosophicos do
direito, do direito das gentes e da diplomacia, do direito commercial
e maritÍll'.o, do criminal e da economia politica. .

Com seu grande bom senso entendia o illustre homem de Estado
que o legislador devia exigir profundos estudos çios diversos ramos
do direito patrio e conhecimeqto dos principias philosophicos do
direito, da economia politica e da diplomacia e direito das gentes.
Segundo os estatutos do Visconde da Cachoeira, eram preparatorios
indispensaveis para a matricula nos cursos juridicos o latim, o
francez, a rethorica, philosophia, arithmetica e geometria. Os exa
minadores deViam interrogar os alumnos especialmente sobre as
regras da logica e os principios da ethica, que mantêm com o di
reito relações muito estreitas. Reputamos superfiuo dm idêa do plano
de estudo do curso juridico adoptado pelos estatutos fi que n s re
ferimos. Esse plano não foi aceito I ela lei de 11 de agosto. No primeiro
aono elimioou-se o direito romano, lue os estatutos exioiam. 'o
segundo prescreveu-s o e tudo do direito ecclesia tico em lagar do
direito commercial e maritimo. Alteracões semelhantes fez o legis
lador de 11 de agosto de 1827 nos outros annos do curso. Con
sagravam os estatutos, nesta parte adoptados pela lei, a frequencia
obrigatoria dos alumnos, que por 15 faltas sem causa, ou por 40
ainda qne justificadas, perdiam o direito de prestar exame no fim do
anno lectiv . O exame era exclusivamente oral, tirado o ponto
24 horas antes, excepto no quinto aono, em que o prazo era dobrado.

No!im do anno lectivo a Congregação distribuia a dous estu
dantes de cada anno premias, que consistiam em 50' para cada
1m dos galardoados. Disposição que merece não ser omittida ê a
que facultava aos lentes reger as cadeil'as 1ara cujas materias se re
putassem mais aptos, sendo-lhes permittido passar de umas para
outras, si isso conviesse ao aproveitamento dos alumoos. Recom~

menda vam muito os estatutos que o lente fôsse breve e claro nas
suas exposições, não ostentando erudição por vaidade, mns Dpro\'ei
tando o tempo com lições uteis, tr'al alhando quanlo po"sivet por
concluir a explanaçijo das maLeriaR do compendio. Já então era bem
sentida a necessidade de evitar o grave deleito, tão censurado por
Coglioli em nas « J.11alinconie nivel'sitarie», dos professores « che
divDgano in esertazioni ampollo e, discu sioni vaghe, llccenni po
litiei, diT'itti D. stl'appare applausi»). Taes discl1l'sOS não 5.0 raros nas
univer idades italianas. Com i o nüo queremo preconienr o defeito
cOlltrfll'i do pI' fe sares aJI lTIiie <.jlle com ua xp i 'üo mOllolona,
. ecca, aspem e dur, esgutam rllpidal1lellf as I wi diffic i e ex-
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tensas materias. De um lente de pondectas nos diz Blondel que em
22 minutos o viu expôr toda a tlleor'ia d novoção, e em menos de
meia hora a da compensação (De l'enseignemeut du droit dans Jes
universités allemandes). A razão de se methodo é a C]ue nos dá o
mesmo Blondel: os professores a.lJemEies são antes sabios que pro
fessores. Elles esquecem-se de ("[lle a mis. ão do professor é professar,
e não escrever, como dizia Valette. em a lei de 11 de ago::ito de
1827, n m os estatutos do Visconde da Cachoeira, maudados ob el'Var
por essa lei, continham disposiçõ s sobre o provimento elos cadeiras
por concur. o. As primeiras nomeações para o Curso Juridic de
S. Paulo foram feitas, como já vimos, sem Cdncurso e á proporção
que as perliam as necessidades do en ilio nos divel'so anno .

Nus intrllcções que baixaram com o decreto de 29 de agosto de
183'1, expedido peja Regencia em n me do Imperador, lemos os pri
meiros preceitos sobre concurso para o logar de lente dos Cursos
Juridicos do Imperio' - concurso CJue rànl creado pelo art. '18 da
lei de 14 ele junho do mesmo anno ele 1831.

Consistiam as provas do concurso em uma prelecção, que devia
durar uma hora. e para a qual se concediam 24 horas de preparo;
em urna prova escripta, reila. em 8 horas; e na arguiçiio obre 4
theses, para cujo preparo e impressão os a.ndidato tinham 8 cliAs.

Os estatutos provisoriamente postos em vigor pela. lei d 11 de
agosto deviam ser substituidos por outros appl'Ovados pela Assembléa
Geral.

A promessa do legislador foi cumprida a 7 de novembro de 183l.
E' verdnde que poucas modificações fez o decreto dessa data aos

estatutos do Visconde da Cachoeira.
O que fez o legislador, mais digno (le menção, foi estabelecer

regras permanentes parn os concursos, e permiltir que o Jentes ju
hilados tomassem parte nas deliberações da Congregação.

Tambem determinou-se qqc os estudantes do 3°, 40 e 50 annos
fizessem uma prova escripta.

Os estatut.os de 7 de novembro de 1831 vigoraram até que pelo
decreto n. 1386, de 28 de abril de '1 54, e em virtude da autorisação
concedida pejo decr lo n. 714, de 19 de setembro de '1853, novos es
tatutos foram dados aos Curr::os Juridicos, que dessa data em deante
passaram a denominar-se Faculdades de Direito.

Estatuiu esse decreto que no 'lo anno, aJém da. cadeil'a de direito
natural, fôssem ensinadas as InstHutas de Ju tiniano, e no 50, conjun
tamente com as duas materias até então professada , se en illasse
o direito administrativo.

Creou 11 logares de lente cathedratico e 6 de substituto.
Vagando uma cadeira, devia ser nomeado cathedratico o mais

antigo dos substiLutos.
Para o provimento do logar de sub tituto era indispensavel o

concur o, que consistia na defeza de theses, em uma prelecção oral
e em uma dissertação escripta.

As theses constavam de um cel'to numero de proposições, nunca
menos de tres, sobre todas as materias do curso.

O processo dos concursos devia ser designado em regulamento
especial.

Dentro em pouco teremos occasião de conheceI-o.
Si, findo o prazo da in cripções o qual podia er espaçad , não

e apresentava nenhum candidalo, o o-overno linha a faculdade de
de fazer directamente a nomeação dentre os d utor s em direit
com exercicio por cinco annos da advocacia perante as Rela ões ou
de cargos publicos.
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Manteve-se ensino obrigatorio.
Dez faltas não justiflcadas, ou 40 Abonadas, faziam perder o

anno.
Por decreto n. 1-68, de 24 de fevereiro de 1855, roi approvado o

regulamento complementar dos estatutos das Fvculdades de Direito,
Esse regulamento fixou em 6 mezes o prazo para as inscripções

dos candidatos ao logar de lente substituto.
Cada concurrente dispunha do prazo de um mez para o preparo

das theses, as quaes se escolhiam dentre as nove que cada pl'oressor
era obrigado a apresentar.

Arguiam-se os candidatos recipl'ocamente, tocondo uma hom a
cada um, ou apenas meia hora, si erom ires ou mais os concur
rentes.

Dous dias depois da deleza de theses, dava-se a prova escripta,
que podia ser feita em 4 horas, no m&ximo.

Decorrido o mesmo intervallo, effectuava-se a prova 01'81, ou pre
lecção, que devia dmar meia hora.

São essas as mais interessantes alterações que se nos deparüm
nos decretos de 28 de abril de 1854 e 24 de fevereil'o de 1855.

Por decreto de 13 de abr'iI de 1864 ficou estatuic!o que os Congre
gações podiam admittir á matricula os alumnos que se não houvessem
matriculado no prazo marcado nos estatutos, isto é, até 15 de março,
em consequencia de impos ibilidade proveniente de motivos extraor'
dinarios e independentes de suv vontade, competentemente provados,
devendo ser-lhes contadas como faLLos todas as prelecções anteriores
li matricula.

Duas innovaçàes de algum interesse fizervm os decretos n. 4675,
de 14 de janeiro ele 1871, e n. 4806, de 22 de outubro do mesmo anno.

O peimeirD instituiu a prova escripLa paea todos os annos, t ndo
cada examinando uma hora para fazeI-a,

O segundo aboliu o prazo de 24 horas, que medeava entre a
tiragem do ponto e a realizüção da prova oral.

Por mvis de meio seculo viveram as Academias de DireiL sob o
regimen cujos traços gerlJes temos procurado desenhar.

Profunda revotução veiu trazer a esse regimen o dêcl'eto n. 7247
de HJ de abril de 1879, que logo no vrt. [O declal'ou que era
completamente Iívl'e o ensino superior em todo o Jmpel'io, salvo a
necessaria inspeccão para garantir as condicões d0 moralidade e
hygiene.· •

Pel'mitLia o citado decreto a as ociaçüo de particulares para a
fundação de curso' onde fàssem ensinadas as meterias que consti
tuissem o progrvmma de qualquer curso official ele ensino superiol'.

Ao Governo era vedalo intervil' na organisaçüo dessas f1SS0
ciações.

A's instituições desse genero que, funccionando regularmente pOI'
espaço de sete annos consecutivos, pl'Ovassem que pelo menos 40
alumnos seus haviam obtido o grão academico do cmso ofAcial cor
respondente, poderia o Governo concedeI' o titulo ele Faculdade
livre, com todos os privilegios e gar'antia-' das Faculdades officiaes

Essa concessào dependia da approvação do Poder Legi latlvo.
Para a matricula nas Faculdades livres eram exigidos os mesmos

requisitos que para o das Faculdades 'officiae ,
A mesma identidade foi prescripta quanto aos exames, aos quües

deviam assi tir, quando prestados nas Faculdades livres, commis
sarios nomeados pelo Governo.

Tambem o plano de ensino e os programmas das duas especies
de Faculdades deviam ser iguaes.
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Constando a pratica de Abusos nas Faculdades livres, ao Go
verno cabia mandar proceder a rigoroso inquerito, e, verificados os
abusos arguidos, cumpria que fôsse logo cassado o titulo de Fa
culdade lilJre com todas as prerogativas inherentes.

Nos ediflcios das Faculdades do Estado permittia-se ás respectivas
Congregações a concessão de salas para cmsos livres das materias
professadas nos mesmos estabelecimentos.

As Faculdades de Direilo foram divididas em duas secções: a
de sciencias juridicas e a de sciencias soeiaes.

A secção de sciencias juridicas compl'eb ndia o direito natural, o
direito 'romano, o consLitucional o eccle iRstico, o civil, o criminal e
o c mmercial, a medicina legal e a tlJcoria e a pratica do processo
civil, commercial e cl'iminal.

A secção de sci ncias sociaes conslava ele direito natural, public
universal, constitucional; ecclesiastico, das gentes, diplomacia e his
toria dos tratado, direito admini trativo, economia politica, sciencia
da administração e hygiene publica.

Foram estabelecidas 20 cadeiras e creados 'lO 1 gares de substit.uto.
O gráo de bacharel em sciencies sociaes habilita-ya para os 10

gares de addido de legação, de praticante e de amanuense das. 'ecre
tarjas de Estado e mais repartições publicas.

O de bacharel em sciencias juridicas para a advocacia e a magis·
tratura.

Além dos preparatorios até enttio necessarios para a matricula
exigiram-se o italiano e o allemão.

Dou pontos capitae s brelevam no decreto de 19 de abril ele
1879: a abolição ela frequ ncia obrio'atol'ia das aula, até então im
posta aos alumnos, e a permissão de funel rem-se Faculdades livres.

Só diremos duas palavras sobre o primeiro, por ser o unico que
se relaciona com o fim que temos em mente.

Si exceptuarmos os jovens que frequentam as 'acuIdades de Di
reito, e exclusivamente dnrante o perioelo em que são alumnos,
porquanto, terminaelo o estadio academic , s50 os mais vehementes
na extemação da opini50 contrária, póde affirmar-se que tem sido? e
é, cruasi unanime a condemnação do regimen escolar estabeleCIdo
por esse decreto geralmente apontado, entre a causas deso.rg~ni
sadoras e deprimenLes do ensin juridico no Bro.zil, como o prll1clpal
fóco de que tem derivado o mal.

Em v rdade, não descobl'imos motivo plausivel para a adopçúo
do livre fl'equencia em nós 'o paiz.

Escasseam os trabalhos didacticos sobre os diverso ramos do
d!reito patrio, e sem um curso regular é milito eljf'ncil, sinão iJ!lpos
slvel, ao neophyto ela jUl'ispt'udencia fldquiril' noções syst matl adas
Sobl'e a vasta congcrie da. nossa. leis xtrt1\aO'anLes.

Ainda quando exi ti sem entre nós em prol'u no livro juridicos
c1ic1ascalico , no Bl'azil mais do que em outro qLIL lluer paiz (e em
nenhL!m se julgou até hoj dispen aveIo auxilio do mestre) seria muito
proveltosa, muito efTIcaz, a mis 50 do lente.

Não temos um meio social que desperte a dedicnçiio aos estudos
scienliflcos.

Tud , desde a baixa temperatura da no so. atmosphera intellectual
até aos factores do nosso enervante meio co mico, tudo contribue
para geror a desidia mental, a apaLhio. da intelligencia, que, no di~er
de notavel publicista, é uma das fórmas mai invenciveis da inerCia,
sendo nece aria para combateI-a a energica intervenção do Estado.

. Si nações como a França, a qual por SLla antiga e adiantadi sima
clvilisação, alacridade de espirito animada vida politica e posição
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internacional, está envolta em um ambiente hyperorganico incompara
velmente mais elevado e incandescente do que o nosso, não puderam
ainda applicar com proveito tão liberal regimen academico, que nos
sel'ia licito esperar da illlmitada liberdade de frequencia concedida á
mocidade brazileira ~

De facto, parn só nos referirmos á lei lue temos sob os olhos, o
decreto de 28 de dezembl'o de 1885, postel'ior, como se vê, ao nosso
de t9 de abril, c' nreriu ao COllselllo 011 C0ngregnção de cada Facul
dade da Franç'l a attribuiçli de estabelecer no regulAmento interno
os meios adeqnarlos a assegurar a frequencia dos estnclantes ..

Ainda no « Petit Manuel ele l'Etudiant en Droit» do corrente
anno de 1897 lêm- e as spguintes palavras: « l'assiduité [tux cou/'s
est une l'egle ab::;olue paul' l'étudiant, et nul ne peut, suns permis
sion speciale, se dispen.-;er d'y assistel' ».

Note-se que a grande difficu1daele em Parlz, n50 só na Faculdade
de Direito, como especialmente na de Medicina e na Po1ytechnica,
consiste, não em attrahir alumnos para os cursos, mas em obter
lagares para o numero considerave1 de ouvintes que enchem os am
phitheatros.

Nem se nos objecte com o regimen adoptado pelas Universidades
allemãs.

C mprehende-se o livre )'egimen universitario da Allemanha, por
quanto alli o gráo academlco neo dá ingresso em nenhuma carreira
publica.

Só têm valor os exames denominados de Estado.
A lei de 6 de janeiro de 1840 tirou aos titulas scientifkos todo o

effeito profissional.
Antes da lei pru siana de 6 de maio de '1869, o doutor em direito

que pretendia a investidura de uma funcção publica para a qual se
exigem conhecimentos juridicos era obrigado a passar por tre exames:
o Auscultator-examen, o exame Pro-rejel'endariatu e o Assessor
examen.

Actualmente silo necessarios dous exames sómente, tendo sido
abolido o Pro-auscultatuta.

As universidades allemãs têm um caracter especial.
Como observa Sybe1, citado por Blondel na obra já indicada, eIlas

não são tanto estabelecimento de instrucção, como officinas de
sciencia.

Na Allemanl1a ha uma regra sempre pr~sente ao espirita do estu
dante: quem não está disposto a guardar o mais religioso silencio
durante tres quartos ele hora deve abster-se de penetrar em um desses
santuarios da sciencia que se chamam amphitheatros ou salas de uma
Universidade, para não perturbar o trabalho dos que ouvem
meditam.

Div rsos são os habitas dos professores e estudantes italianos!
O erudito e insuspeito Cogliolo no já citado livro conta-nos que

ouviu na Universldade de Camerino umu lição que eIle não duvidou
comparar á scena de conhecido. peça burlesca em que um professor
canta com seus discipulos um artigo do Codigo Civil ao tom da ária
do côro dos conspiradores da lVIadame Angot.

Fechemos esta ligeira digressão, lembrando que em todos os paizes
e em todos os tempos ha uma razão de ser primordial po.ra. as Uni
versidades e Academias: consiste, dizia SavignYJ no « impulso que se
communica ao pensamento scientiflco pelo encontro da actioiclade
mental dos ouvintes com a dos professores. »

Pelo decreto n. 9360J de 17 de janeiro de 1885, novas alterações
se fizeram no plano de estudos desta Faculdade.
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Assim foi que se crearam as cadeil'as de historia do direito na
cional e de legislação comparada.

Dividiu-se o curso de sciencias juridicas em.seis série, e o de
sciencias sociues em cinco.

Elevou- e 11 'li o numero dos substitutos.
Segundo esse decreto devia esta Faculdade ter 33 lentes.
Com o nos~o ÍLweterado habito de imitar as leis e reg1llamentos

francezes, pr'erel'irno"'s então ter um numero consideravel de profes-
ores, em um pniz em que tJo dir-ticil é recrutar pe oa1 habilitado

parA tão alta e nobre fUllCção. a seguil' o exerrl110 dado pelas Univer
sirlades allem8s e italianas, onde é mullo limitado o numero do
lentes, incumbindo- e cada um de dou e mais UI' os.

E' tAlvez por isso que nessas Escola ha profe sores, alguns dos
quaes advogam.

No Brazil, em l'egra, temos advogados que leccionam.
. Nem com os diminutos vencimentos que pel'cebem os lentes das

nossas Faculdades é possivel exigir e con eguir que elles se con
sagrem, como tanto conviria, com exclusivo labor ao seu arduü mi
nisterio.

Em seu interessante estudo sobre o ensino do direito nas Univer
sidades italianas, Eugenio Duthoit mostra-nos como nesse paiz, á
imitação da Allemanha, é reduzido o quadro do pessoal docente de
cada Faculdade.

Na de Direito de Napoles, a mais povoada de estudFlntes, só ha
14 professores ordinat'ios; na de Padua, que occupa o seguodo lagar
12; nas de Roma, Turim e Bolonha, 10' em Genova e Piza 9; em
Pavia e Modena, apenas 8.

Não fallemos das pequenas Faculdades, como as de Sienna
Macerata.

O decreto de 17 de janeil'o de 18 5 alterou algum tanto o modo
de proceder aos concursos.

As provas até então prescriptas addicionou-se a prova oral de im
proviso, que devia durar tres quartos de hora.

O prazo para as in cripções foi reduzido a quatro mezes.
Facultou-se ao candidato a livre escolha da lhe es, que deviam

versar unicamente sübre as materias do curso a que pertence se 11
cadeira vaga, pois a Faculdade foi dividida em dous cursos: o de
sciencias juridicas e o de sciencias sociaes.

Esses dous cursos correspondiam, com pequenas innovações, ás
duas secções em que dividira a Faculdade o decreto de 19 de abril de 1879.

Havia duas especies de concur o: o concurso para nomeação de
lente cathedratico e o para a nomeação de substituto de cada secção.

Ligeiras variantes distinguiam um do outro.
Reproduzia-se a disposição do decreto d,e 19 de abril que creou

Da Faculdade uma Revista de scieDcias juridicas e sociaes.
Foi tambem permittido que os doutores e bacharei . em direito

abrissem cursos livres de qualquer dos ramos das sciencias juridicas
e sociaes, no recinto da Academia.

Não se comprehende que ponderações poderiam ter levado o Poder
Executivo a mudar o periodo das férias para os mezes intercorrentes
de março a agosto) deixando-se para o anDO escolar o tempo menos
apropriado em nosso paiz para os trabalhos de qualquer especie.

Augmentou-se o numero das materias exigidas como prepara
torios, prescrevendo-se o estudo dos elementos de physica, chimica,
botanica e zoologia.

Um anno ainda não havia decorrido depois que fóra promulgada
essa reforma, e já por aviso de 28 de novembro de 1885 ordenava o
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Governo á Congregação desta Faculdade que organisasse novos esta
tutos, em que se mantivessem, tanto quanto passiveI, os preceitos
contidos no decreto de 17 de janeiro desse alma.

O aviso foi obedecido, e uma commissão, de cinco membros, eleita
por esta Congregação, elabot'Ou o projecto de estatutos que queria o
Governo.

O projecto, feito com muito crHerio, foi até certo ponto um regresso
ao passado da Academia.

Assim, que abolia a separação dos cursos, e eliminava quasi todas
as materias exigidas pelos dous ultimos decretos, conservando apenas
a sciencia das finanças e contabilidade do Estado. Quanto ao regimen
escolar, adoptava um meio termo: os alumnos que não déssem 40
faltas deviam fazer exame s('nnente sobre os pontos explicados em
aula. Para os outros, o exame sobre toda a matet'ia.

A 2 de janeiro de 1891 nova reforma foi decretada para as duas
Faculdades de Direito do paiz.

Cada Faculdode começou ateI' tres cursos: o de sciencias juri
dicas, o de sciencias sociaes e o de notat'iado.

A' cadeira de philosophia do direito accrescentou-se o ensino da
historia do direito.

As demais materias eram as mesmas que havia prescripto o de
creto de 17 ele janeiro de 1885.

O curso de notariado compunha-se de quatro cadeiras, das quaes
tres eram destinadas á explicação succinta dos diversos ramos do elit'eito
patrio, e a quarta á pratica forense.

As aulas passaram a ser dad'as em dias alternuelos, e por espaço
de uma hora e meia.

Havia 22 cathedrnticos e seis substitutos.
Supprimiu-se a denominação de anno academico, e adoptou-se fl

de série, já aliás empregada pelo decreto de 17 de janeiro de 1885,
que só em parte foi executado.

Os substitutos, além da regencia das cadeiras a que eram obri
gados, deviam fazer cursos complementares sobre as materias desi
gnadas pelo director.

Os cathedraticos ficaram isentos da obrigação de reger quaesquer
cadeiras que não as de UQ propriedade sendo-lhes pel'lnittida a
accumulação mediante uma gratificação igual a dous t rços dos
vencimentos da cadeiro.

Vogando uma cadeira, o substituto da respecti va secçüo devia ser
nomeado para preencheI-a.

No caso de vagor uma cadeira em secção em que estivesse
tambem vago o logat' de substituto, podia o Govemo nomear sem
concurso, e com prévia informlição da Congl'egoçuo, pessOa que reu
nisse os , eguintes requisitos: haver-se distinguido na Focl.1ldadc como
alumno, ter publicado BIguma obra importante, ou exercido com
dislincção o magisterio superior, e possuir o gráo de doutor ou de
bacharel em sciencias juridicas e sociaes.

Os gt'aduad03 por ocademias estrangeiras não precisavam de
sujeitar-se a prévia habilitação, desde que tivessem sido professores em
uma Faculdade de qualquer paiz, reconhecida pelo respectivo Governo.

O concurso compunha-se de 5 provas: theses e dissertação, prova
escripta, prova oral ou prelecção, arguição sobre os assumptos da
prova escripta e da oral, e prova pratica.

Esta ultima SP para as cadeiras de hygiene e medicina legal.
A defesa de theses e a prelecção deviam ser tachigraphadas,

competindo á Congregacão verificar a exactidão das notas tachi-
graphlcas. '
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o candidato que, por rrualquer motivo, ainda mesmo por molestia,
não completasse o tempo marcado para a prova oral (uma hora) ficava
excluido do concurso.-

De tres em tres annos, a Faculdade devia indicar ao Governo um
lente, cathedratico ou substituto, para. ser encarregado de estudar
nos paizes estrangeiros os estabelecimentos e instituições de ensino
juridico mais notaveis.

Preceituava o decI'eto que os commissionados se correspondessem
com o director acêrca de quaesquer descobertas e melhoramentos
importantes para a sciencia, e podiam ser incumbidos de comprar
e remetter objectos para uso da Faculdade.

O alumno que} tendo completado os seus estudo , fôsse cla~sificado
pela Congregação como o primeil'o estudante do seu anno, tinha di
reito a fazer uma viagem pela Europa ou America, a expensas do
Governo.

Excluiam-se de sa regalia os alumnos que tivessem soffrido
quaesquer penas disciplinares.

Continuaram abolidas as lições; mas duas vezes por mez, e em dias
préviamente marcados pelo lente, deviam realísar-se exercicios pra
ticos, ou sabbatinas.

Mantiveram-se os programmas de en ino que o decreto àe 1885
exigia fôssem apresentados pelos lentes antes de começarem as aulas.
. A's Faculdades federaes} ou ás que se lhes equiparassem, p.ermit

t1l1-se a constituição de um patrirnonio com o producto de subscrlpções,
J~gados ou doaçõEs, patrimonio cuja admin istração foi confiada ao
dIrector do estabelecimento donatario.

Permittiu-se a cada Estado da União a fundação de Faculdades de
Direito, com tanto que os planos de ensino fôssem identicos aos das
Faculdades officiaes.

Foram admiWdas as Faculdades livre, com organisl,lção seme
lhante á que lhes déra o decreto de 19 de abril de 1879 .

. D'entre os preparaLorios pat'u a matricula nas Faculdades de Di
reIto eliminou-se a philosophia.

Pelo decl'eto n. 1159, de 3 de dezembro de 1892, foi approvado o
co~igo das disposições communs ás instituições de ensino supet'ior do
palz.

O decreto mantém as duas Faculdades de DireiLo federaes.
. Consolida as disposições relativas aos direitos e obrigações do

dIrector, da Congregação e dos lentes, com insignificantes innovações.
Reproduz do mesmo modo o que estava prescripto sobre os con

cursos, sobre a Revista da Faculdade, de que declarou ser bastante a
publicação de um numero, sobre matriculas e exames, L1'al alhos
escolares, commi sões scientiticas, paro as qUBes devia ser nomeado
l~m lente de dous cm dous anl1OS, sobre policia Ilcad mica} faltas e
lIcenças, f' rmittindo que I) director as concedesse até 15 dias, e e ta
lJelecendo regras sobre [l percepç<1o de vencim ntos durante as licenças.

Determina que o patrimonio dos Faculdades seja convertido em
apolices da divida publica.

In~titue um ac<.:ressimo de vencimentos para os lentes que con
tarem certo numem ele anno de exercicio do mogisterio, llccT'escimo
que é proporcional.

A lei n. 314, de 30 de outubro de 1895, deu a esta Faculdade
a organisação que ella actualmen te con erva.

Restabeleceu a divisão do curso geral em 5 anno, supprimindo
a separação em sciencias juridicas e sociaes.

. .As materias são as seguintes: no 10 anno, philopophia do direito,
dIreIto romano, publico e constitucional' no 2o} direito civil, criminal,
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internacional, publico, diplomacia e economia politica; no 3°, direito
civil, criminal, sciencia das finanças e clireito commercial; no 40
direito civil, commercial, theoria do processo e medicina publica;
no 5°, pratica forense, sciencia da administração, e direito adminis
trativo, historia do direito e legislação comparada sobre o direito privado.

Sã 19 os lentes cathedraticos e 8 os substitutos, dos quaes
alguns são obrigados a fazer cursos complemenlaL'es.

As aulas funccionam de 15 de marc o. 15 de novembro.
As prelecções dl1l"am uma hora, s811do permittido ao lente ouvir

qualqller dos alllmno .
ão obrigatorios os exercicic:s praticos duas vezes por mez.

O tllumno que dér 40 I'altas oca illhibido de fazeI' exame no fim
do anno lectivo, e deverá prestaI-o no começo do anilo seguinte,
época em que pódem ser admittidos os não matriculAdos.

Em nenhuma das épocas de exame ê licito p'restal-o nas materias
de mais de um anno.

Não é tão pouco permittido ao alumno approvado em um anno
fazer exame das materias do anno subsequente na segunda época.

O alumno só póde ter guia de uma para outm Faculdade depois
de prestado o exame do anno em que está matriculado.

Aboliu-se o curso de notariado.
As Faculdades livres, para gosarem das regalias conferidas pela

lei, devem ter um patrimonio de 50:000., e uma frequencia de 30
aiumnos, no minimo, por espaço de dOlls annos.

Concedeu-se ás actuaes Faculdades livres o prazo de cinco anuas
para a constituição do patrimonio.

Pódem concorrer ao logar de lente de medicina publica oS dou
tores'em medicina.

Este concurso será feito perante um jury de sete membros, sendo
tres professores da respectiva Faculdade, eleitos pela Congregação, e
quatro doutores em medicina, nomeados pelo Governo.

A Congregação poderá divergir do voto emittido pelo jury.
O Governo apreciará a razões da divergencia.
Em igualdade de condições são preferidos os doutores ou bacha

reis em direito.
Pelo decreto n. 2226, de 1 de fevereirQ de 1896, foram appro

vados os estatutos ora em vigor.
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FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE

o Curso de sciencias juridicas e sociaes foi creado, em Olindn, pela
lei de 11 de agosto de 1827, e installado no Convento de S. Bento, em
15 de maio de 1828, pelo Dr. Lourenço José Ribeiro.

Por esta lei as mllterias do curso, que se compunha de cinco annos,
eram as seguintes:

1° ANNO

ln cadeira - Direito natural, direito publico, analyse da Consti
tuição do Imperio, direito das gentes e diplomacia.

20 A NO

tá cadei1'a - Continuação das materias do anno antecedente.
2 a cadeira - Direito publico ecclesiastic.o.

30 A NO

1a cadei7'a - Direito patrio civiL.
2 a cadeim - Direito patrio criminal, com a theoria do processo

criminal.

40 ANNO

ta cadeira - ConLínuação do direito potrio civil.
2 n caclei1'Ct - Direito mercantil e maritimo.

50 ANNO

ta cadeira - Economia politico.
2 a cadeim - Theorill e pratica do processo adoptado pelas leis

do Imperio. .
Para a regencia das cadeiras nomeou o Governo nove lentes pro

prietarios e cinco substitutos, competindo áquelles as honras de des
embargadores, com o ordenado egual ao destes. Um dos lentes sub

titutos era encarregado do officio de secretario, com a gratificação
mensal de vinte mil réis.
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o ensino era feito por compendios, que deviflm estar de accôrdo
com o systema jLtrado pela Nação, e que, depois de approvados pela
Assemhléa Geral, eram mandarlo impl'irn ir pelo Governo, tendo os
autores privilegio exclusivo da obra por dez annos.

Os estudantes que satisflzessem DS exigencias do art. 80 do citada
lei, quanto aos prepal'iltol'ios e ó. ed[lde, e que houvesRem fmquen tado
os cinco annos com appr-ovação, conseguiam o gT<\o de bachareis for
mados. O gráo de doular só el'o., porém, conferido a s habilitados com
os requisitos dos estatutos, e só e11es podiam ser escolhido para
lentes.

Para regular provisol'iamenle o. lei citada, foram mandados
applical' os estatutos do Visconde du Cachoeira, até que a Congl'egaçuo
dos lentes formulasse os que deveriam ser approvaclos pela Assembléa
Geral. -

As lições de cada professor deveriam durar por espaço de hOI'a e
meia, utílisando-se esle da primeira meia hora para ouviraoseslud~U1tes,

e do resto do tempo para explico r o compendio.
Nos sabbodos devia ter logm' um nclo em que tl'es estudantes,

sorteados, defenrliam e seis pergllnto.vam slJbre materia explicada, in
dicada na vespero 1elo professor.

o fim de cada mel. tinham os estudantes de apresenlar uma dis
sertação, paI' escripto, obre um ponto escolhido entre as doulrinas já
explicadas. Por esta dissertação, assim como pe1'ls s8b] atinas e lições,
devia o professor formal' juizo de cada um de seus estudantes.

A frequencia das aulas era obJ'igatoria, sendo as faltas apontadas.
Quinze dellos sem ausa e quarentu ainda ql1C justificadas füziam
perder o anno, para o fim rle nua pod r o estudante prestar exüme,
que era feito com um ponto tirado na vesper8, de modo qu o estu
dante tivesse vinte e quatl'O horas para preparai-o. Aos estudantes do
quinto anno, pelu complicação dos exames, concediam-se quarenta e
oito homs.

Os alumnos obtinllüm, I ar este regimen, dous gró,os: Q de ba·
charel, si eram approvac1os no exame elo ql1orto anno ; e o de bacharel
formado, com o acto do quinto anDO, o müis rigol'Oso, paI' ser o ul
timo e por habilitar os estudantes nos mais importantes empl'egos do
Estado.

A dous estudantes, de cada anno, que pela frequencia, lições, dis
sertações, actos, e até por sua conducta, mostrassem ter mais mere·
cimento, seriam confer'ielos premias de cincoeula mil réis, cada um.

Ao estudante, competentemente formado, que tiveQse merecido ü
approvação nemine discrepante, seria permlttido defendeI' puNicamente
theses das materias do CUI'SO Juridico, sendo-lhe conferida a graduação
de doutor si a Congregaçl1o assentasse que esta era merecida.

Pelo art. 60 elo capitulo 18 dos estatuto, podiam ser nomeados
lentes subslitutns do CUI'SO Juridico, tanto os doutores, como os bachareis
formados, sem dependencia de concurso, só pelo seu saber, probidade
e bons costumes.

Para a üdministração do curso havia um director, nomeado pelo
Governo, e a Congregação de todos os lentes, com um pessoal subal
terno, composto ele um official, dous continuos c um porteiro, sendo
secretario um lente substituto.

Por esta resenhu, vê-se que os estatutos do Visconde da CaGhoeira
abrangiam todos os assumptos de que se occupam mesmo os estatutos
modernos, e providenciavam do modo o mais cuidadoso para o seu
tempo. Para a actualidade é o quadro dos estudos das materias do
Curso Juridico pouco desenvolvido e incompleto; não se admittindo
hoje o rigor com que se exi~i~ a freql1encia. das aulas, com que eram,
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tomadas as lições, as sabbatinas e as dissel·ta~ões, e sendo lastimavel
que o estudante que fôsse reprovado duas vezes no mesmo armo não
mais pudesse frequental-o.

O dever de usar o profess r de um compendio com fórma e
materia determinadas, approvado pelo Poder Legislativo, tirava-lhe a
liberdade na escolha de melhor methodo e theoria, ao mesmo tempo
que creava a rotina enfadonha e inimiga do progresso.

Nos estatutos de 7 de novembro de 1831 o regimen e a orga
nisação dos trabalhos são os mesmos; apenas os dous primeiros
capitulas dos estatuto' se occupam dos exames de preparatorios,
e incorporam á Academia Juridica ( nome que apparece nelles repe
tidamente) cadeims de ensino ecundario, sob a denominação de
aulas menores, cujos professores eram nomeados pelo Poder Executivo,
precedendo concurso publico.

Data destes estatutos a cl'eação de um premio, não pecuniario,
para dous estudantes distinctos de cada anno .

. Este pl'emio era uma medalha de ouro, com o peso de urna
onça, com as legendas gravadas, em uma face - «Premio de Merito
Litterario, S. PaLI lo - e da outra face o nome do premiado e o
anno em que foi premiado; nlém disto um certificado de merito
solemne.

Para o preenchimento das vagas de lentes substitutos foi creado
o concurso, no qual só podiam ser oppositor'es os que tivessem sido
approvados wwnimem.ente em defesa de these para o gráo de doutor.

Por este decret.o foi tarnbem creada a bibliotheca da Faculdade,
cuja fi usencia erD deploravel em um insti tuto de instrucção superior.

No art. 4° do capitulo 21 vem a fÓl'ma do sello dD Academia
Juridica, e no at't. 50 se de crevem os distinctivos dos lentes, que
nos grandes actos da Academia, além de Mca, traziam na mão uma
borla encarnada - que é a insígnia ele doutor.

Estes e tatutos foram as ignados pelos Regentes Francisco de
Lima e Silva, José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz, sendo
referendado pelo mini tl'O José Uno Coutinho.

O aviso n. 197, do Ministerio do lmperio, datado de 23 de julho
de 1831, resolveu sobre o gráo de bacharel simples, decidindo que só
se devia conferir o gráo de bacharel formado depois da appl'Ovação
no cinco annos do curso.

Os estatuto de 28 de abril. de 1854 transformaram os antigos
cursos em Faculdades de Direito e tomaram I ar ba.'e os anteriores,
com desenvolvimento da materia e maior cautela dos negocio aca
demicos. Em todo caso, o l'egimen e 'colar é o mesmo em sua
essencial perdurando os defeitos já nos anteriol'es notados.

Crearam-se duas cadeiras: uma das ln. litutas de direito romano,
para o primeiro anno e outra de direito administrativo paro. o
quinto; e mais um lagar de lente sub tituto.

O provimento para a vaga de lente substituto continuou a ser
feito por conCLll'SO, com as formalidades e provas do capitulo 5°, só
podendo inscrever-se para elte os doutores pelas Faculdades de Direito.

Apezar de ser o mesmo dos anteriores estatutos, o regimen das
aulas já é deixado mais ao cri teria do lente, cujas lições, em vez de
durarem hora e meia, têm de durar uma hora, não sendo esta divi
dida, por di posiçúo dos estatutos, em tem de exercicio ele I'\lumnos
e prelecção.

As pl'elecções não têm de éingir-se a C0mpeodios flpprovados;
as sabbaLioas sao feitas entre os estudantes ou entre estes e o pro
fessor, como recapitulação das materias da semana, e só 11a a apre
sentação de uma dissertação nos tres ultimas ann08.
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A frequencia elas aulns é tambem obrigatoria, fazendo perder o
I:Inno 40 faltas abonadas ou 10' não justificadas, e preterindo para o
fim do exame sete faltas não abonadas. O não comparecimento em
dia de sabbatina, sem motivo, faz incorrer em quatro faltas.

Neste parlicular ha mais rigor do que nos estatutos anteriores.
E' o mesmo regimen anterior o ela prestação de exames, aca

bando-se com o titulo de bacharel depois do acto do 40 anno, e só
sendo conferido este gráo aos alumnos approvados no 50 anno.

Foi completado o pessoal da administração ela Faculdade com a
creação de um secretario e. de um ajudunte do bibliothecario.

O director· que servisse por tres ann s com zelo tinhn direito ao
titulo de conselho, o qual tambem era concedido aos lentes cathe
draticos que continuassem a servir depois de 25 annos.

Os estatutos ele 185·} tiveram o regulamento complementar qu..e
baixou com o decreto n. 1568, de 24 de fevereiro de 1855.

O decreto n. 4675, de 14 de janeiro de 1871, npenas se occupa
com os exames dos estudantes da Faculdade, creando a prova escripta
e abolindo a dissertação.

O decreto n. 7247, de 19 de abril de 1 79, é o denominudo do
ensino livre, por ter acabado com as faltas, as lições e sabbatinus
dos alumnos, e admitti<io a prestação de exame de qualquer numero
de materias do respectivo curso. Com elle terminou a jubilação dos
estudantes, isto é, a prohibição de prestnr novo exame ao que duas
vezes tivesse sido reprovado.

Em todo este decreto nota-se um elevndo espirita de liberdade
no ensino, que muito honra o nome do ministro que o referendou, o
Dr. Carlos Leoncio de Carvalho.

Foi reorganisado o ensino primaria e largamente estendido o
ensino secundaria, ficando autorisado o G0verno a abrir mesas de
preparatorios nas cidades das provincias onde não houvesse estabeleci
mentos organisados de conformidade com o mesmo decreto.

As Faculdades de Direito foram divididas em duas secções: a das
sciencias juridicas e a das sociaes, comprehendendo a primeira.
direito natural, direito romano, direito constitucionul, direito ecclesias
tico, direito civil, direito criminal, medicina legal, direito commercial,
theoria do processo criminal, civil e commercial, e uma aula pratica do
mesmo processo. A secção das sciencias sociaes constava do seguinte: 
direito natural, direito publico universal, direito constitucional, direito
ecclesiastico, direito das gentes, diplbmucia e historia cios tratados,
direito administrati'vo, sciencia da administração e hygiene publica,
economia politica, sciencia elas finanças e contabilidade do Estado.

O quadro das materias ficou assim completo, elevando-se o estudo
das Faculdades de Direito do Brazil á altura do das estrangeiras:

Para cada uma destas duas secções bvvia um gráo de bacharel;
habilitando: o de bacharel em sciencias sociaes, para os logal'e de
addidos de legação, de praticvnte e de amanuense das secretarias de
Estado e mais repartições publicas; e o de bacharel em sciencias
juridicas, para a advocacia e a magistra tura.

As materias de cada curso foram divididas em sér'ies, não se
podendo matricular em série superior quem não tivesse feito a anterior.

Havia duas classes de estudantes: a dos alumnos matriculados
nas Faculdades, e a do não matriculados, devendo ambas prestar
exame por materia , com prova escripta e oral para cada uma.

As vantagens que tinham os matriculados eram as da precedencia
nos exames e nos assentos das aulas, segundo a ordem cla matricula.

A creação de associações de particulares, para a fundação de cursos
onde se ensinassem as materias que constituium o programma off1cial
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de ensino superior, dnta desies estatutos. Dundo logar á iniciativa
particular, eram estas associações meio apropriados plll'a a pratica
do ensino áquelles que não pertenciam ao curso official e que se
sentiam chamados á missão de professores.

Estas ossociaçõe, funccionando por espaço de sete a11nos con
secutivos, e tendo 40 alllmnos seus conseguido o gráo ocademico do
curso official, podiam obter do Governo o titulo de J'aculdades livres,
com todos os privilegias e garantias das Faculdades officiaes. A con
cessão do Governo ficava, porém, depenclente de approva.;ão do Poder
Legislativo.

Tambem parn a divulgaçtí.o do ensino, o .art. 22 destes estatutos
autorisava as Congregações a conceder salas) nas Faculdades, parDo
cursos livres das mnterias ensinndas nestes estabelecimentos.

Nõs concursos das Faculdades Íl1l10vou-se a substituição dos
cathedraticos) determinando-se que) no· caso de vago. de alguma
cadeira, pudessem inscrever-se nao só os lentes substitutos, mas
lambem quaesquer doutores ou bachareis. Anteriormente o concurso
era só para o lagar vago de su])stituto, pois este Unha o direito de
ser provido na vaga do cathedratico.

Para o desenvolvimento dos estudos e conhecimentos dos pro
fessores e melhor organisação daquelJes) de Ginco em cinco annos cada
Faculdade indicava ao Govel'l1o um lente cathedraUco ou substituto
para ser encarregado de investigações scientiflca e observações e
estudar os melhores methodos de ensino na Europa e na America.

Este decreto ainda manteve o juramento para os grãos academicos, só
o dispensando ao individuo pertencente a alguma seila que o prohibisse.
A substituição do jurament pelu promessa solemne do fiel cumpri
mento dos deveres foi feita pelo decreto n. 10. 26 ) de 20 de julho de 1889.

A primeira originalidade do decreto n. \;l360, de 17 de janeiro de
1885) consiste em exames, em qualquer época d anno, de uma ou mais
séries) pagando o candidato a propina de 30$, que era dividida pelos
lentes que tomavam parle DO exame, e a de 5 ao ecretario.

A segunda originalidade é a que concerne ao facto de se esta
belecer alli épocas differentes para começo do trabalhos nas Faculdades
de Direito do Recife e de S. Paulo; os trabalho desta' deviam prin
cipiar no dia 25 de junho, e o. daquella no dia 3 de fevereiro de cadn
[limo) abrindo-se as aulas do. primeira em 3 de agosto, e em 15 de
março as da segunda, para encerrarem-se em S. Paulo a 20 de março,
e no Recife a 15 de outubro. De conformidade com esta differença de
época estava o tempo dns inscripções para as matriculas e exames.

Quanto ao provimento das cadeiras e logares de sub tituto,
manteve-se o regimen anterior, accrescentando-se, nos concursos) a
difficilima prova oral de improviso.

Quanto ao ensino nõo officiaJ, nlterou-se o regimen anteriol', com
a abolição das Faculdades livres, crendas pelos estntutos de 1879,
permittindo-se apenas que os doutores ou bacharei pudessem abrir
CUT'SOS livres de sciencias juridicas e sociaes no recinto das Faculdades
officiae, sob a imm diata [Jscalisaçuo do director das mesmas
Faculdades.

As materins dos dous cursos de sciencias juridicas e de ciencias
s,?ciaes foram aLlgmentadas com as seguintes cadeiras :-- lima de
~Jstoria do dil'eito nacional, uma de sciencia das finanças e contabi
ltd.ade do Estado, e uma de legislação compnrada sobre o dir ito
pr.lvado (noções), pertencend esta duas ultimas ao curso de
sCiencias sociaes e o. primeira ao de sciencins juridicas.

Acarretando, entretanto) a creação destas cadeira augmento d
despezas, para as quae' não estava o Governo autorL ado, o art. 391
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suspendeu a execução desta parte dos estatutos, e permaneceu, por
isto, para o estudo nas Faculdades, o plano dos estatutos anterLores,
distribnido em 5 séries.

Pouco tempo esteve em vigor este decreto n. G360, de 17 de
janeiro de 1885, pois o decreto n. 9522, de 28 de novembro do mesmo
anno, o revogou.

No aviso n. 2R, de 16 de março de 1886, expedido pelo Ministerio
dos NegocLos do Imperio, vem expresso o motivo da revogação, e
manda-se observar os estatutos anteriores aos de 17 de janeil'O. E'
de notar que já, por aviso de 20 de outubro, tinha sido suspensa. a
disposição do aN. 253 destes estatuto , por abusos a que déra logal'.

Com a mudança radical das instituições politicas, e para conso
lidação das disposições espal'slls sobre o ensino supet'ior, o GQverno
Provisorio expediu Qdecreto n. 1232 Hy de 2 de janeiro ele 1891, contendo
os estatutos denominados Benjamin Constant, do ministro que os
assignou.

A nova fÓt'ma federativa de govemo exigia normas especiaes,
pois a acção dos Poderes publicos perdêra. a extensão que tinha,
ficando muitos assumptos l'óra ela competencia destes Poderes.

Os cursos das Faculdades de Direito federaes foram divididos em
tres: o de scienGias juridicas, o de sciencias socia.es; e o de notariado.

Para os dous primeiros foi adoptado o plano de estudo dos
estatutos de 17 de janeiro, separando-se em 4 séries as materias do
curso juridico, e em 3 as do curso de sdencias sociaes.

As materias do curso de notariado foram distribuidas em duas
séries, com cadeiras e lentes especiaes.

As cadeit'as dos tres cursos constituiam 6 secções, para cada
uma das C[uaes havia um substituto, creando-se o logar de preparador
pura as cadeiras de medicina legal e hygiene publica, com laboratorio
para os exercicios praticos.

O ensino continuou livre, para o professor ter a faculdade de
explicar as doutrinus que escolhesse, abstendo-se sómente de
propagar dou tl'inas subversivas ou perigosas (arts. 75 e 84), não
sendo marcadas fultDS aos allllTInOS, nem chamados estes á lição.

Apenas podia o professor, duas vezes por mez, em dias 11révia
mente marcados, fazer exercicios praticos e de al'gumenLação sobre
as materias leccionlidas.

Os logares de substituto deviam ser preenchidos por concurso,
não assim os de lente cathedratico, pal'll os quues erum nomeados
os substitutos, sem concur o, ao cOtlLrario do regimen unterior.

Os directores só podiam ser nomeados dentre os lentes das Facul
dades, limitada assim a liberdad que tinha o Governo de escolheI-os
ad libitum.

A mais notavel reforma trazida por estes estatutos diz respeito
ás instituições de ensino juridico fundadas pelos Estados ou por
particulares.

Esta reforma era natural por cau a ela mudança da fórma de
governo.

Aos Poderes dos Estados federaqos foi permittido fundar Faculdades
de Direito sob as condições do art. 418, ~§ 10 e 20 •

Aos particulares tambem concedeu-se o direito de fWldar cursos
ou estabelecimentos onde se ensinassem as roaterias do programma
de qualquer Cmso ou Faculdade federal, sujeitando-se ás }?t'escripções
do art. 419 e pat'agrapbos.

A estes estabelecimentos, quando funccionassem regularmente,
podia o Governo conceder o titulo de Faculdade lim"e, com todos os
privilegios e garantias das Faculdades feeleraes (arts. 420 li 426).
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Nestes estatutos foi renoyada a pratica. de exames fóra das épocas
ordinarias, serviço extraordinario pelo qual cada um dos exami
Dadores rrcebia do Thes uro a gl'éllil1cação de 15.., cal endo ao
secl'elario a de fi • Já vimos que esta concessão deu lagar a abusos
que levnram á revogação do decreto n. 936 , de 17 de jan iro d 1885.

Na verdade, POI' mais que se procme providencillJ', os exames
extraordinario perturbam o fUllccionamento regular da"" aulas, pois os
lentes não accumnlam os trnbl11110s desles exames com os de sua aula.

São estas as I1lteraçães ti azidas ao ensino superior pela reforma
Benjamin Con,'tant.

Logo a 7 de fevereiro do mesmo anno de 1 91, o Governo Provi
sorio expediu o decreto 11. 1341, o qua l alterou dislosições dos
ditos estatulos. O art. 10 de te decreto dispensa as clf1li ulas esta
belecidas para as primeiras nomeações aos logares vago on nova
mente creados, e o art. 20 tornou facullativa a disposição do ar-t. 17
dos estatutos, pela qllal só o lente da Faculdade podia ser nomeado
directol'.

Autorisado pelo arL 30 , n,. m, da lei n. 26, de 30 de dezembro
de 1891 e á vi ta do disposto no art. 20 do decl'eto n. 1340, de 6 de
fevereiro do mesm anno, expediu o Governo, por decl'eto n. 1159 de
3 de dezeml 1'0 de 1892, o Codigo elo ensino, onde se acham os clis
posições communs ás instituições de ensino superior dependentes do
Ministerio do Justiça e egocios Interiores. Conlêm, pois, estes esta
tutos urna consolidação dos anteriores, e vieram harmonisar, tanto
quanto possivel, o regimen dos Faculdades e Escolas superiores.

Pelo art. 2lO, foram reduzidas as épocas de exames a duas, sem
admissão elas épocas extraol'dinarios para estes, revogada assim a
disposiçiío do art. 286 dos anteriores.

Quanto aos lentes substilutos nomeados, por decreto, sem o respe
ctivo concurso para o cargo, determinou o art. 319 que para accesso
a cathedraticos deviam prestar concurso, em que I adiam inscrever-se
quaesquer diplomad s por Faculdades congeneres, sendo preferidos
aquelles em igualdade de condições.

Tendo havido reclamação das Fvculdades, foi ste artigo revogado
pelo artigo unico, § 50, ela lei n. 230, de 7 de dezembr de 1894, que
approvou o Codigo ele ensino.

Este Codigo não foi revogado, sinlío em parte, pela lei n. 314, de
30 de outubro de 1895, que reorganisou o ensino das Faculdades de
Direito, e pelos estatutos que acompanharam o decreto n. 2226 de 1
de novembro ele 1896.

A lei citada n. 314 aboliu a divisão das materias em tres cursos:
- o de sciencias juridica , o de sciencias sociaes e o de notariado,
de modo a novamenle vigorar o regimen anterior aos estatutos de
1879, de LIli iOcação dos geáos acadcmicos.

Este regimen é preferivel ao desdobram nto, por considerações
todas peculiares li nossa patria. A experiencla moslrou que l'aros
estudantes se formavam em um só cmso, e que difficuldades sentiam
elles em sua carreira publica pela habilitação incompleta que um só
dos gráos academicos lhes dava.

As profissões no Brazil não eslão de tal modo separadas; as
occupações que cada uma dellos encerra não sõo lão vastas e nume
rosas que com a habilitação parcial o bacharel encontre actividade
facilmente, sobeetudo havendo a differença de competencia e requi ito
para as nomeações, consequencia ela distincção entre poder da União
e poder dos Estados.

A extincçllo do curso de notariado justifica-se nilo só pela falt
de matricula neste, como tambem porque o titLJlo conferido não tinha
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regalias e prefere.ncias perante as autoridades dos Estados. O titulo
de notal'io, pi, só habilita va para o af'fieios de justiça a cargo do
Governo da União.

Pelo regimen dos actuaes estat~ltos, o ensino das Faculdades de
Direito é feito em cinc annos, distribuidas as malerias pelas seguintes
cadeiras;

1° ANNO

10. cadeira - Philosophia do direito.
20. cadeira - Direito romano.
36 cadeira - Direito publico e constitucional

2° ANNO

10. cadeira - Direito civil (" 6 parte).
2 6 cadeira - Direilo criminal ( 16 parte).
30. cadeira - Direito internacional, publico e diplomaci~.

46 cadeira - Economia politica.

3° ANNO

16. cadeira - Direito civil ( 2:1 parte) .
.20. cadeira - Direito criminal, especialmente dil'eilo militlll' e

regimen penitenciaria (2:1 parte).
30. cadei7'a - Sciencia das finanças e contabilidade do E tado

(continuação da 4/l cadeira do 20 anno).
40. cadeira - Direito commercial ( ta parte).

40 ANNO

la cadeira - Direito civil ( 30. parte).
20. cadeira - Direito commel'cial, especialmenle direito maritimo,

fallencia o liquidação judicial (20. parte).
30. cacleira - Theorja do processo ci, iI, commercial e criminal.
40. cadeira - Medicina publica.

50 ANNO

la cadeira - Pl'utica fOl'ense (continuação ela 30. cadeira do 4°
anno ).

20. cadeira - Sciencia da odministração e dil'eito adminisLr'alivo.
30. cadeira - Histol'ia ti direito e especialmente do dir ito na

cional.
4& cadeira - Legislação comparada sohre o dil'eHo privado.
Vê-se deste plano ele estudo que foram supprimielas as codeil'8S

de hygiene publica e de noções ele economia paI iti a o direito ad
ministrativo; foram creadas uma cadeira para o direito civil (n de
direito das obrigações) e uma para direito criminal ( e pecialmente
para o direito militar e regimen I enitenciario). O objecto da 20. cadeira
de direito commercial foi especialisado n lirelto m riLimo, na
fullencia e liquidação judicial.
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Estas cüd~il'D8 füemam sele secções, hay llClo paru fi prim il'll
se 'çã ílOllS sLlbsLitLllo~, um para cadu uma !'is outras - ao l do
oito sul).'tituLos.

Esl-s têm o cl ver de fazer CUl'SOS complementare das malerias
I ue lhes são distribuidas pelos ca thedrfl ticos.

O regimen das aulas foi profundamelJle altel'ado, eslabelecendo- c
a yerificaçúo da fl'cquenciD dos "'tudanles por um livro especial, no
CJual diariamente esles assignam seus nomes. Os que dérem 40 falias
não perdem o anno, como no regímen obl'igalorio' apenas perd m o
direito de fazer exame na primeira época, p d ndo prestul-o no segunda,
com os ponlos formulados na oc(;asião (exame ou acto vago).

FOI'am abolidos os eXBm s extrnordinarios, feito. fóru <;Ias épocas
normae" que ficaram sendo: a primeira logo depois de encenadas
as aulfls, e a segunda 15 dias antes de começar o novo unno lectivo.
Na primeira época sómenle são odmilLido.' a exame os studantes
matriclllBdus' nfl segunda lodos os olltr sem disLtncçã .

ulutal' foi a di po içiio do art. 2°, § 7°, da cil. lei n. 314, que
pl'ohibiu ao alumno de, em qualqu r das épocas, ser xaminado nas
mBteria de mais de um 8n110.

A s Faculdades livres foi imposla a obJ'igação de crear patrimonio
de 50:000 e de provar fl'e Iuencia nunco inferior a 30 alllmnos por
espaço de dOllS annos, afim ele p derem ser reconhecidas e gozar das
regalias e vantagens da legislação vigente.

Para a fiscalisaç50 destos faculdades tem o Governo de nomear
umf\ pessoa de reconhecida competenda scienUfica em a sumptos de
ensino jllridico á qual pagará cada Faculdade a gratificação onnual
de 2:400:tiOOO.

O concurso de medi in8 publica te\'e seu regLmen peculiar pela
'especialidade do assumpto. Esta codeira aI ronge hoje as duas ontigas .
ele medicina legal e hygiene publica,

Conlêm os e tatutos actuaes o capitulo V Eobre a halJililação dos
graduados ou titulados por estabelecimentos cientificos estrangeiro
que queiram exercer profissões, al'gos ou fnncções no Brazil. A falta
de norma pal'a este fim fazia-se sentir nos estatutos anteriores.

As dispo ições transitorias dos no os e totutos e labelecem as
l'egras necessmios para a lran formaç50 dos antigos cursos no
modemo, subordinando os estudantes dos curso antigos ao regim n
de freql Jencia e exames do novo curso.

Esta ultima parle foi modificada pela recenle lei n. 444, d 3 d
setembro, Ille manteve 101'0. os seristas o, pri"ilegios e regalia do
estatutos Benjamin Con tant.

E' bastanle cAdo aindB ] ara dar 11m j lizo egul'o o])l'e a le
gi. lBÇã pOI' que actualmente c regem a faclll lade . mo que
lem sido até agom verificado que o regimen ela fI' q len i r gi. troda
nas aulas fi pr hibiçHO de a cLlmlllação de ."ames e o aI li.tio
de [tclos extraorelillario, o regimen que con ém a e te e tuhel -
cimentos, até que se m difiqllem os hahil s c stumes pulli
e appaeeçam o amOl' e a ele licação do mocidade L e tudo.
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ESCOLA POLYTECHNICA

Em 1810 foi cl'eada pelo Conde Unhares, D. Rodrigo de Souza
Coutinho, Ministro cio' egocios da GlI rl'a, a ACf.ld mia Real Militar,
com o fim ele se elesenvol verem os estl.lrlot; ele seiencias mathema
ticos, physicas e natllraes, e tambem as sciencias militares. Encon
tra-se ohi a origem ela actual Escola Polytecbnica a qual resultou
naturalmente· ela qiFlerenciação que se deu entre os estudos com
applicação especial á arte da guel'rfl e os que dizem respeito á!';
proAs 'ões civis.

Essa evolução, porém, exigiu tempo não pequeno para realizar-se,
porquanto ella estava ujeita. a condicões dependelltes de causas com
plexas taes como o desenvolvimento ela populaçi:to, do commercio,
das artes e especialmente da completo organisação autonoma. e livre
do paiz.

A inauguração da Academifl Real Militar teve logar, a 23 de
obril de 1811, em uma sala da Cusa elo Tl'em, hoje Arsenal de Guerra,
e installou-se deAnitivamente, ü 1 ele abril de 1812, no actual edificio
Gla Escola Polytechn iCfl, cuja conslrucçClO fôra iniciada no secuIo an
terior pUl'8. o fim de servil' de athedral da cidade do Rio ele Janeiro.

Por decl'eto ele 9 rle marco de '1832, baseado Ifo § 20 do art. 15
da lei de 15 de novembl'O de 1831, r i fi escola reformada e reunida. a
Escola MilitaI' á Academia de Marinha.

Em novembl'o de 1833, porém, em vil'tude da decretaçs.o de uma.
1l0V~ reforma, foram essos esc las separadas, continuando, comtudo,
11 viver aml as sol o regimen exclusivamente militar.

Essa reforma consel'vOtl, no entanto, 11 di po ição anterior, que
d~va Ú COllgregaçuo fi prerogsliva de dil'igir a. parte technica e
clentifiCf.l elos trabalhos e colares; retirou-lhe, pOl'ém a inspecção

economica, que ficou a cargo de um official g nel'a1 do exercito, de
curso cienLilic, auxiliado por um ajudante, ofAcial superior tambem
de5se cal' o.
, Er:n janeiro de 1834 foi modificado o sen regimell disciplinar, e em
leverell'o desse mesmo 8nno r-evogado o de l'eto d 1833, voltando-se
0,0 regimen de 1832 sendo, p I'ém, ,eparadas as duas escolas e
ÓClllJd? a admini tração economica desta entregue a um director,
escolhIdo de uma lisLa de tres nomes, tirados d03 que [o sem annual-
ment eleitos pela C ng[·egaçuo. •
. Por decreto n. 25 de 14 ele janeiro de 1839 foi supprimido o

Lltulo le CfIdemia, I assnndo o c tabelecimento a chamar-se Escola
Militar'.
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A 9 de março de 1842 surgiu o decl'eLo n. 140, que alargou o quadro
dos estudos não só em relaçoo ao trabalhos grsphico que se tomaram
mais desenvolvidos, como tambem com a creação dos trabalhos de
observaÇl1o e dos exercicios praticas 110 tlrn de cada anno lectivo,

Foram paI' elle crendo : o grão de doutor para os que se distin
guissem e defendessem these e o curso de engenhariu civil para
os que se quizessem dedicar a essa e pecialidade.

Em 1 de março de 1845 foi de novo refol'mada a escola e regu
lamentada por acto ele 29 ele setembl'o ele '1846, instituindo-se o gráo
de bacharel, cuja colJaçEio, assim como a do de doutor em mathe
maticas, fi i dada pelo regulamento de 4 de abril de 18~8.

Pelo decreto L. 1536 de 23 de janeiro de 1855, foi Cl'eada a Escola
de Applicação do Exercito onde deviam ser ensinadas theorica e pra
ticamente doutrinas militares compl'ehendidas antes no curso da
Escola 1i1itm', da qual foram desligudas.

Reformados pelo decreto n, 2116 do lo de março de 1 '58 o regu
lamento e os estntutos dos mencionfldos estabelecimentos, foi dado á
Escola ele Applicação o nome de - Escola Militar-; passando esta a
denominar-se - Escola Central.

Este novo instituto ficou sendo destinado uo ensino das mathe
maticas e sciencias phy icas e naturaes, e tambem ao das doutrinas
proprias da engenharia civil. Comprehendia no seu plano de estudos,
além dos Clll'SOS scientifico e technico, diversas aulas d.e disciplinas
preparatorias.

Foi ainda modificado o regimen da instituição pelos decretos ns. 2582
de 21 de abril ele 1860 e 3083 de 28 de abril de 1863. O pri
meit'o, mantendo os cm'sos estabelecidos. pela legislação anterior,
deu todavia diversa -disposição ás materia que os constituiam.

O segundo distribuiu, de modo a melhor discl'iminar o e. tudo das
engenharias civil e militar, as doutrinas que faziam objecto da Escola
Central, a qual foi destinada principalmente a ensino das mathematicas,
sciencias physicas e natlll'aes, e a completar a instl'Ucção theorica e
pratica dos alumnos que, depois de concluírem os tres annos do curso
da Escola Militar, obtivessem permissão para frequentar os estudos
complementares dos cursos do estado maior e engenheiros.

O decreto n. 5600 de 25 de abril de 1874 transformou a Escola
Central em Escola Polytechnica, dando-lhe -caracter civil e abrindo
uma nova senda de progresso quanto ú instrucção pratica e protls~

sional. A organisação scientiflca enUío adoptada comprehendia um
curso geral e seis especiaes; o curso geral tendo por objecto a in~

strucção preliminar e commum a todos o outros; e os especiaes cons
tando de especialidades proflssionaes deflnidas pelos respectivos titulas
a saber:

1.0 Curso de scienclas physicas e naturaes ;
2.° » » sciencias physicas e mathematicas;
3.° » » engenheiros geographos;
4.° » » engenharia civil;
6.° » » minas;
6,0 » » artes e manufacturas.

A despeito, porém, do desenvolvimento que teve o estudo das
questões de caracter pr atico e experimental, ainda se resentia da
influencia da theoria ab tractas predominantes na época de sua
fundação, resultando dahi a pouca frequencia em alguns de seus
curso , que não eram de immediata applicação pratica, quando, en~

tretanto) novos progressQs nas industrias e artes reclamavam Q en~
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sino de outras doutrinas e o emprego de methodos mais elevados no
quadro dtis materias proAssionaes relativas á engenharia civil.

Deu isso logar, no regimen do Gdverno Provisorio da R publica, á
confecção de novos estatutos da Escola Polytechnica, qu obedeciam,
quanto á organisação do ensino, a diversa orientação philosopbica; es
tatutos que foram approvados pelo decreto n. 1073 de 22 de novembro
de 1890.

Tendo a Congregação da Escola resolvido, em sessão de 19 de
janeiro de 1891, representar perante o chefe do Governo Pl'Ovisorio da.
Republica, ponderando os inconvenientes da reforma decretada, foi esta
suspensa quanto ao plano de estudos; vigorando nesta parte a legis
lação anterior.

Até 22 de janeiro de 1896 continuou em execução o regulamento
de 1874, sendo em seguida substituido pelo de 23 de janeiro de 1896,
que se acha em vigor pura os atumnos que se matricularam dessa
data para cá, continuando em vigor o de 25 de abril de 1874 para os
que se achavam matriculados por esse regimen.

De accol'do com os actuaes estatutos, compõe-se a Escola Polyte
chnica de um cw'so geral, pl'eliminar e commum aos demai ,e cinco
cursos especiaes tendo por objecto as seguintes especialidades profis
sionaes :

1.° Engenharia civil .
2.° » de minas'
3. 0 ») industl'ial;
4.° ») mecanica;
5.° ») agl'Onomicl:l.

Os estudos, luer do curso geral, quel' dos especiaes, são distri
buidos por lres annos.

----+----
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ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO





ESCÚLA DE 1\1 {NAS DE OURO I RETO

Foi esta Escola cl'eada pelo decreto n. 6026 de 6 de novembro de
1875, eq1 execução do disposto no n. 7 do art. 16 do lei n. 2670 de 2Q
ele outubro do mesmo anno. ,

A necessidade da creução de um estabelecimento de tal natureza
foi entret811t·) reconhecida desde os primeiros tempos da nossa inde
pendencia, segundo mostra o decreto legislativo de 3 de outubro de
1832, que procurou traduzil-a em facto, determinando a fundação 4e
um curso ele stud s mineralogic s na então provincia de Minas Ge
raes, e c.ujos cara 'teristicos de ensino e condições geroes de funcciona
mento eram designados no dito decl'eto.

Como é sabido, os conselhos geraes, exi tentes naquella loca nas
provincia , tinham, além de outl'8S attribuições, o. de representar ao
governo cen traI sobre as neces. idades dellas : a lei de 3 d outubro
teve a sua origem numa representação do 'conselho geral de. Minas á
Assembléa Nacional.

Entre as disposições daquella lei IJavia uma que incumbia ao pre;
sidente da lrovincia a orgauisaç?o dos estatutos que deveriam pr viso
riamente r ger' o curs , até que a congregação do.:. lentes organisasse
os d nnitivos, que seriam submett'id03 á aI 1)1' vaçilo do conselho g- 1'0.1.
Uma outra estabelecia que a acquisição do mater ial para o laboratorio
e gabinetes d via el' feita por conta da Thesoururia Provincial, á qual
competia tamb m pagaI' s livro omprados para a bUli theca. . I

Devia ainda a provincia fornecer lo ai onde funcei nassem as aulas
e fossem montCldos o laboratori ,gabin Les e bibli tlteca,

Attribuiu o pr sidente Limpo de Abreu, na Falta dirigida, em
~ 3 , á As embIéa que iqaugura a em Mina Geraes regimen estabe
lecido pelo acto' addiciol1.al, ás frequentes mudanças no o-o"erno do.
provincia a não realisação daqu lias medidas, que hal ilHariam corpe{>
legislativo a fiJ,{ar verba para o custeio de in tituição tão necessaria aQ
desenvolvimento da industria mineira.

Tinha em mira aqu Ue notavel 1rFlzileiro· realizar a obra que, ofji
seus antecessores não puderam fazer. Planejava de -tinar para o se~

funcci namento o palaeio da CnclJo ira, situa.do não longe de OUrQ
Preto (4 le 'uas), naturalmente p r faUa de edificio apropriad na capiy
tal da provincia e I ão lhe s r talvez pos~ivel ahi construir um: nã0
I odiam escapaI' a espirito tão lucido os inconvenientes d' c lIoe çã'
de emelhante instituto fóra da capital. Seja, p r'm, porque s rvi'
ços s eneiaes a organisar, em virtude do n vo tacJ.o d LI, screado
pel aet addicion' 1, não lhe dcss~m t 'mpo para i .. , ja p ,r qU" t.)
tIUer OUll'1) 1l10li\o, não tevea I'drílll1l1 de pôr em prllticJ Of.: seu. df'sejos.

A idéacalJill '111 Iviu ,es'l1J l lll ·iu.urtdlz·l'-' m1"j, Jl'
a creuçUO da Escoh de Miuas. '
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Antes mesmo de ter a lei do orçamento de 1875 votado verba para a
creação da Escola. de Minas, habilitando assim o Poder Executivo a
levar a effeito a idéa consignada na lei de 1832, havia o Governo encar
regado o Dr. Henri Gorceix de elaborar um projecto de organisaçã0
para esta Escola.

Foi tambem o Dr. Gorceix incumbido de estudar a então provincia
de Minas sob o ponto de vista geologico, metallmgico, da exploração e
lavra de minas, e ahi indicar o local mais proprio para o funcciona
mento da Escola.

Desempenhou-se cabalmente este distincto ex-alumno da Escola
Normal de Paris da ardua missão que lhe foi confiada, e em luminoso
relatorio, que apresentou em setembro de 1875, formulou o plano de
organisação da Escola.

Nesse relatorio discutiu cUeas vantagens que para o paiz podiam
resultar da creação de uma Escola de Minas, a qual, dizia muito bem
esse notavel mestre, « devia fornecer directores para a exploração das
minas e para os estabelecimentos metallurgicos, e engenheiros no
caso de ser empregados pelo Estado nas diversas provincias para os
estudos geologicos e fiscalisação dos trabalhos das minas. »

No citado relatorio, digno de ser lido por todos que naturalmente
se interessam pelo ensino e pelo progresso de nossa. futurosa nação,
discute elle com pl'oficiencia a questão l'elativa á séde da Escola, tendo
hesitado entre Sabará e Ouro Preto. Deprehende-se de sua leitura que
o Dr. Gorceix preferiu esta ultima cidade, que, sob o ponto de vista
technico e scientifico, offerecia mais ou menos as mesmas vantagens
daqueJla, pelo facto de ser a capital da provincia.

Orelatorio do Dr. Gorceix serviu de base á confecç<1o do primeiro
'regulamento que teve a Escola e foi publicado pelo decreto de 6 de no
vembro de 1875, que a creou,. O plano de ensino foi modelado pelo da
Escola de Minas de St. Etienne.

O ensino era, portanto, obrigatorio; a entrada na Escola era
obtida por meio de concurso, precedido de exames de habilitação nas
materias cujo conhecimento se exigia.

Eram dispensados desses exames ou parte delies os candidatos rue
satisfizessem certas condições e, particularmente, os alumnos da Escola
Polyteclmica, que forneceu exc1usÍ\'amente, com excepção talvez ele
um, os candidatos que entraram nos concursos de admissão á matri-
cula durante os dous primeiros annos. .

As instruccões relativas aos exames ou concurso dos candidatos á
matricula na Escola de Minas têm a data de 29 de janeiro de 1876;
os programmas das materias exigidas para o concurso vêm publicados
em appendice a essas instrucções e abrangiam arlthmetica, algebrlJ,
geometria, agrimensura, trigonometria rectilenea, geometria analytica
a duas dimensões, elementos de geometria uescc'iptiva e de physica e
chimica dos metaJIoicles, e noções de botunica e zoologia.

Como se vê, eram exigidos para a matricula conhecimentos que,
em vista da organisação do nosso ensino, só se a.dquiriam in tatum na
Escola Polytechnica ou nas escolas militares; e, como os alnmnos
dessas escolas tinham carreira certa seguindo os cursos por elles
encetados, não queriam, em geral, sujeitar-se él,OS azare do concurso
para a matriculll na de Minas: dahi o pequeno numero de concurrentes
que se apresentavam e a necessidade da creação de um curso annexo.

O regulamento distribuia o ensino em dons 1JI1l10S.
No 10 deviam ser ensinadas as seguintes matarias: physica,

chimica geral, mineralogiu, exploração das minas, noções de topo
graphia, levantamento de plantas das minas, trigonometria espherica;
geometria unalytica, complementos de algebra, mecanica, geometriá
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descriptiva, trabalhos graphicos, e desenho de imitação. Os trabalhos
praticos indicados no regulamento, para o 10 anno consistiam em ma
nipulações de chimica, determinação pratica dos mineraes e excursões
mineralogicas.

No 20 estudava-se geologia, chimica dos metaes e docimasia,
metallurgia, preparação mecanica dos minerios, mecanica applicada
ás machinas e á construcção, stereotomia, madeiramento, trabalhos
graphicos e legislação das minas. Os trabalhos praticos para 020

Ilnno consistiam em ensaios metallurgicos, manipulações de chimica,
explO1'ações geologicas, e visitas de fabricas.

O anno lectivo era de 10 mezes.
O ensino das materias do curso devia ser feito por tres professores,

que tinham por auxiliares dous rep tidores-preparadores, um adjunto,
que ensinava geometria descriptiva, desenho, etc., e um coadjuvante,
que devia ensinar legislação de minas.

Este ultimo logar, porém, nunca foi preenchido.
Os professores, o adjunto e os repetidores eram nomeados por

decreto e mediante concurso. As instrucções para es es concursos
têm a data de 31 de janeiro de 1876.

Podiam ser contratados estrangeil'os para o preenchimento dos
logares vagos no corpo docente.

O director, que concentrava em si as attribuições que lhe deviam
caber e as que deviam pertencer á congregação dos professores, tinha
uma immensa autoridade. Era na administração apenas auxiliado por
um secretario, que exercia tambem as funcç6es de bibliothecario.
Contratava os serventes necessarios.

O regulamento obrigava os alumnos a exames mensaes, cujas
notas se combinavam com as dos finaes, para produzir a approvação
ou a reprovação.

Os alumnos mais distinctos, até ao numero de tres, podiam ser en
viados, para fazer estudos praticos, a distridos mineiros da Europa ou
dos Estados-Unidos. Essa disposição, de grande alcance para o desen
volvimento da industria mineira em nosso paiz, nunca foi posta em
vigor pelo Governo.

O artigo 29 e ultimo desse regulamento, que era provisorio, dispu
nha que podia elle ser modificado e completado segundo as necessidades
supervenientes da Escola e as indicações da experiencia.

Está disposição, sábia num regulamento cuja execução ia ser ini
ciada, foi largamente utiüsada pelo primeiro director da Escola: para
prover sobre as omissões, propondo ao Ministro a realização das medi
das complementares que a experiencia ou a opportunidade exigiam e
que tinham certo alcance.

Tomava elle mesmo as relativas a detalhes, algumas das quaes de
grande importancia em relação á proficuidade do ensino, taes como: a
realizaçào de arguições repetidas, feitas pelos professores ou repetido
res; e a exigencia de numerosos exercicios de calculo, ou problemas
resolvidos pelos alumnos, aos qllaes se dava uma nota conforme o seu
merecimento. .

Eis em traços largos os caracteres do primeiro regulamento que
teve a Escola de Minas e foi executado pelo seu organisador, o Dr. Gor
c~ix, contractado para director e lente de mineralogia, geologia, phy
Slca e chimica.

O periodo de 12 de outubro de 1876 a 4 de novembro de 1882 foi real
mente, como deveria ser, o de gestação da Esc la. Nelle se firmaram as
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bases que deveriam caracterisar, de um modo definitivo, o seu ansina e
o seu regimen posterior. ,

Foram inaugurados os seus trabalhos a 12 de outubro de 1876 pelo
Dr. Gorceix. Tinba elle então como unicos am~iliares do ensino os Drs.
Leonidas Damazio, nomeado repetirlor-preparador d physica e chimica
em 6 de a.gosto de t876, depois de ter feito conClH'SO de a.ccoruo com as
instruecões de 31 de janeiro, e Arohias Medrado, qu e:4ercia interina
mente 'as l'unccões 'de repetid r-preporí'ldor d mineraloo'ia e geologia,
b~m como as ri' professor de matijematicas.

Pouco tempo depois da inauguraçiio hegou da Europa (novembro
de 1876) o professor Armand de Bovet, oontractado pE).ra leccionar lavra
de minas e metal~nrgia, ['~1l1 ionnndo então r gularmente todos os
cursos do 1rimeiro am o, visto ter ne se encarregado tambem do en
sino da geomett'io. descriptivu.

Quando começou u fLU1ccionar o 20 anno, em 1877 não existia
ainda na Escola profess r de Tnecanica applionda, e por isso encarre
gou-se de faz13l' ess curso, gratuitamente o profesE\or Bpvet, tendo
continuado o repetidor Archias Medl'ado a incumbir-se, tambem gra
tuitamente, do curso de matbematicos do 10 Ulm , que rle io. ser feito
pelo pIlofes ar de mecanica applicada.

No começo do alma lectivo de 1878 a 1879, em agosto, foi contra
ctado provisoriamente o engenpeiro Langlet, an~igo alumllO dll Escola
~olytechnica de Pal'iz, para ensinar mathematicas e mecanica Ilppli
cada, tendo deixado então de fazer estes cursos o professor Bovet e o
repetidor Medpado,

A geometria descriptiva e a stereotorpia passaram a ser ensinadas
p'el;)s professores Lí'lnglet e Bovet até noveplbro de 1878.
, N.esse mez começou a ensinar'mathematicas e mecanica appll.cada

o professor Thiré, contractado na Europa para esse fim, tendo sido
cl,ispensado o engenheiro Langlet.

. Nfío !lavendo sido ainda nomeado o aDjunto que deveria ensinar
de~criptiva e stcreotomia, continuol1 BI:lSe serviço a ser feito pelos
professores Bovet e Thiré, tendo o primeiro, nQ cOP1eço do anno le,.
ctivo de' 1882 a 1883, por seu substituto o engenheiro Ferrand, ({ue fôra
então con~ractadDpara leccionar mathematicas e macapica applicada,
por ter nestn occasião se retirado çla escola o Dr, B vElt.

Com a sahida Mste professor, foi contractadp para leccionar lavpa
de minas e rnetnllupgia o Dr. Thiré, que permaneceu na escola até 30
de junho de 1887.

Os professores contractados eram engenheiros noveis, que tinham
apenas aca,bado os ,seus cursos na Escola de Mjnas de Pariz; traziam,
entretanto, para a Escola a vantagem de estar aGostumados nos excel
lentes m~thodos de trabalho dos esoolas que haviam fpequentado.

Esses professores tinham completado o curso da E G la Poly
technica de Páriz antef3 de fazerem~ c mo externos, o da Escola de
Minas <luquella cidade, que é, como a PolJ'technica, uma das melhores
da França.

Os docentes bl'azileiros e francezes eram completamente dediClldos
ao ensjno, não poupando esforços para tornar a escola um fóco de
producção de exce11entes engenheiros de minas.

O patriotismo dos primeiros dictava-lhes mesmo a necessidade de
deixar de lado certos dissabores, par só pensar no futuro de uma in,..
stituição que tantas esperanças desper ava, em vista dos bons methodos
de ensino que ne11a se iam arraigando.

O director tinha organisado, apezar da pequena verba (60:000)
~e que dispunba para o custeio da insta11ação da escola, inGlqsive obras
e pagamento do pessoal nos ultimas mezes do anno de 1876, O !&bora.-



torio de cbimica e dociniasia e o gabinete ele mineralógia e g'eologia, de
modo a poderem funcci nar satisla t ri8mente. '
, Organisou uma pe luena bibli theca com scolhidas obras, um pe-:
quen gabinete de physica) e f(3z acquisição de desenhos de muchi
nas, etc.

Nos annos seguintes foi elle augmentando sempre o material para.
os, trabalhos pratic S da Escola com as verbas dos orçament.os votados,
cUJo valor elevava-se, embora pouco, de anno a anno, tendo attingido
em 18 2 á somma de 86:0 O 000.

O director cumpria li risca o regulamento, completando-lhe éS
lacunas, á me i i la qqe a experiencia as ia indicando a opp rtunidade
se apre ntava. .

E' assim que os all1111nos além das arguições frequentes a que
estavum sujeito, da obrin'ação, qu tinham, de apres ntar resolvidas as
questões que lhes eram dadas, no urso, como ex r i ias trabalhavam
constantemente no lub.oratorio de chimica, no gabinete de min ealpgia
e geologia, e execnlavam as epmas e outros trabalho de desenho que
constantem nte faziam. -.

Tinham elles tambem trabalhos praticas de topographia e os que
comportava o curso de mecanica applicada.

O I recioso ensino assim ministrado era compl tado por ex ursões
feitas em diversos periodos do anno e nas qnaes estudavam os alumnos
a mineralogia e ge logiu da região percorrida, os trabalhos de lavra de
1'11inas, as fabricas de ferro, etc.

Essas f'xcursões estendiam-Ge I mitas vezes fi r giües lQnginquas,
como Arassuahy, Diamantina) Abaeté e 1punema, I

As que se realizavam durante os férias eram ora dirigidas pIos
professores, ora feitas p ]08 alumn s ele accordo c .m as instruc.ões que
recebiam do director ou dos professores. I

Apres nt(}vam os alumnos relatarias circumstanciados dessas ex
cursões) nos qnaes descr viam os trabalhos examinados, e d viam
fazer observaçõ!'ls a respeit dp sen valor. .

No caso de não serem acompanhados pelos profess res respondiam
ao qu stionarlo qu nas instrucções re~ l'idas lbes era dado) accrescen
tand o que lhes I arece~se conveniente c nsignar.

Erllm os alumnQs tambem obrigados a conreccionar ] rojectos s ] re
lavra de minas, metallnrgia e mecanica applicada, mediante dados
fornecidos pelos professores.

Estes dous ultimas generos de trabalh s, feitos pelos alumnos
entregues a si m smas, eram de muita utilidade: habituavam-se
elles assim a agir por sua conta, fazend uso de conl1eclmentos adqui-'
ridos.

Habilitavam os ditos trabalbos tambem os professores a com
oulros elem nt s, hem julgarem elo merito dos alumnos.

A todos os seus trabalhos davam-se notas, hem como ás arguições,
que eram apreciadas devidamente.

Não podiam ser admittiel s mais de d z al!1mnos ú matricula do
10 anno: isso habilitava os pl'ot'essores a m lhor pr paraI-os. Demais,
no periodo cujo resumo historico Ee e tá fazendo nunca se apresentou a
concurso ste num ro, sendo caua:::a principal do facto a falta de em
pregos para os engenheiros de minas, pois o Governo não curou ele
estabelecer os serviços cuja neces~idade principalmente motivára a sua
creução: studo das nossas minas conhecidas, porém ainda não explo
radas, levantamento da carta geologica do paiz, fis~lisação das mina~
exploradas, estudos de usinas metallurgicas a montar, etc.

A legislação das minas era e ainda é um m)'tM entre nós, e enLre
tanto a industria mineira é uma das mais futurosas do paiz.
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Os exame~ eram vagos e n'lui rigorosos. Para approvaç~oou repro
vação influianl as notCls do anno.
. Não podiam os alllmnos fazer exames isolados das materias dos

diversos annos do curso.
Vê-se, pois, que se procurava com toda a cautela fornecer á Nação

bons, profissionnes ..
Entre os actos do Governo relativos ao periodo de funccionamento

da escola, são dignos de menção especial os seguintes: de 3 de maio de
1877, modificando as instrucções relativas ao concurso de admisstio ; de
14 de setembro tambem de 1877, creando um curso prepara torio, cuja
duração era de um anl1o; de 17 de setembro ele 1878, dando um regi
mento interno ó. escola; e o decreto de 14 de fevereiro de 1880, que creou
o loo-ar de repetidor de mnthematicas, diddiu o curso preparatorio em
dous annos, e deu aos engenheiros rormados pela escola de direito ele
entrar em concurso para as caeleiras ela Escola Polytechnica, cujo ensino
não tivesseahi maior desenvolvimento.

O regimento interno não era mais que um primeiro additamento ao
regulamento provisorio da escola, no sentido de. minorar a acção, até
certo ponto arbitraria._ elo director.

Nelle se fixavam algum8s attribuições .do mesmo director., os de
veres dos professores e repetidores, do secretario e bibliothecario, as
obrigações dos 8lumnos, etc., e condições de funccionamento da
bibliotheca da escola.

A creação do cul'~o preparatorio era, como ficou dito, uma neces
sidade. Esse curso, de um anno a principio, teve por professores os
dous repetidores da escola Urso Leonielas e Medrado.

Quando foi dividido em dous f.lnnos, continuararn os mesmos a
fazeI-o, accumulando o repetidor Medrado as funcções de professor das
cadeiras de matbematicas do 1° e 20 annos.

No começo do anno lectivo de 1880 a 1881 foi nomeado professor da
cadeira de mathematicas do 11) anno desse cnrso o Dr. Domingos Porto,
engenheiro formado por esta escola.

I O curso de preparatorios se compunha de tres cadeiras: duas de
mathematicas, uma das quaes copstituia o 10 anno deste curso, e uma
de sciencias physicas e naturaes.
, Essas eBdeiras comprehendiam todas as materias exigidas para o
concurso cujos programmas foram publicados juntamente com as
instrucções de 29 de janeiro de 1876. .

O decreto que dividiu o curso preparatorio em dous annos deter
minava que as cadeiras do 20 anno deviam ser ensinadas pelo repetidor
de physicu e crumica e pelo de mathematicas.

Esse ultimo lagar tinha sido creado, como já se viu, pelo decreto de
14 de fevereiro, e parEl elte nomeou-se interinamente o repetidór de
mineralogia e geologia, o qual foi por e se motivo exonerado do ultimo
dos ditos empregos.

Para a matricula do 10 anno do CUl'SO prepElratorio exigia-se que o
~lumno tivesse approvações em portuguez, latim, t'rancez e geogl'aphia;
para a matricula no 20 devia ter approvações em bistoria, philosophia e
cel'tamente no 1° anno do curso.

Os alumnos desse curso estavam sujeitos a regimen analogo ao do
curso superior. Habituados, pois, quando entravam para o curso su
perior, com o regimen seguido na escola, podiam, em geral, fazer
melhor esse curso do ÇIue os vindos de fóra.

Quando foi transferido para o lagar de repetidor de mathematicas e
mechanica, em fevereiro de 1880, o repetidor de mineralogia e geologia
Medrado, foi nomeado iriterinamente para este ultimo lagar o Dr.
Franciscô de Paula Oliveira, Ibrmado por ta escola, e que hoje occllpa
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o logar de director da secção de mineralogia e geologia do Museu Na
cional. Pediu elle exoneração, pouco depois, para ir occupar-se com a
montagem d'uhla forja catalã na região do Abaeté.

Foi substituido pelo Dr. Joaquim Candido da Costa Sena, tamb m
formndo por esta escola, e que obtivera o Iogar após brilhante concurso.

E' hoje lente catbedratico da cadeira de que era substituto.
A lei do orçamento de 1882 creou na escola uma cadeira de re

sistencia dos materiaes, construcção e estrada de ferro, cuja falta muito
se fazia sentir.

Tinha assim o seu organisaclor, auxiliado efficazmente por col
laboradores dedicados, fixado definitiyamente um systema de trabalho
para a escola.

As medidas tomadas durante esse periodo da vida da escola, in
clusive a ultima, foram todas codificadas, juntamente com as disposições
do regulamento provisorio, no de 4 de novembro de 1882.

Este regulamento dividiu o ensino da escola em duas secções: uma
constituindo o curso preparatorio, que era de dous annos, e outra con
stituindo o curso superior, de tres ann:os.

A divisão do curso superior em tres annos fui motivada pela creação
da cadeira de estradas e pela conveniencia de desenvolver o ensino da
metallurgia, defazer um certo numero de lições de chimica organica,
e ainda por ter u experiencia revelado que o curso em dois annos, ante
riormente feito, estava algum tanto sobrecarregado.

Desenvolveram-se os trabalhos praticos, que eram tambem feitos
no curso preparutorio.

O en5ino no curso preparatorio comprehenqia o seguinte:

1° A NO

Arithmetica;
Algebra;
Geometria elementar;
Noções preliminares de trigonometria;
Desenho de imitação.

20 ANNO

Complementús de algebra;
Calculos das derivadas, e geometria analytica a duas dimensões;
Geometria descripLiva;
TrigonometrilJ rectilínea completa;
Pbysica elementar;
Chimica dos metalloides;

. Noções de botanica e zoologia;
T:abalhos praticas: manipulàções de physica, chim ica, zoologia e

botalllca;
Trabalhos graphicos.
O curso superior camprehendia o seguinte:

10 ANNO

Mineralogia ;
Physica ;
Chimica (metalloides e cbimica organica);
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. M'athematica. (calculo infinitesimal e geometria analylica II tres di
mensões) e mechanica raciol\fll '

Geometria descriptiva .
Trabé\lb0S pratic s: manipulações de cbimicu, determinação pratico

elos mineraes, f3xCW~Qes mi1leralogioas;
Trabalhos grAphicos:

Geologia;
Lavra de minas;
Mechaniça qpplicada'
Chimica dos metaes e docimasia;
MetallLlrgia geral e Çl. do lerro;
Trabalhos praticas: ensaios metallurgicos; qetermiriaçãlJ de fosse is

e de rocbas'
Manipulações de chimica, excursões geologicas, visitas ele fabricas e

de minas. .

3° ANNQ

Metallllrgia dos pequenos metaes .
Resistencia dos materiaes e construcção ;
Construcção de estradas de Jerro ;
Topographia e stereotomia .
Trabalbos praticas: redacção de proj ctos de lavra de minas, metal

lurgia, mecbanica e construcção;
Trabalhos de topographia no campo.
Determinava o regulamento que, quando fosse constituida a legis

lação especial das minas do Brazll, o respectivo ensino seria objecto das
lições que se julgasse neces~arias, as ques seriam feitas por algwn dos
lentes.' ,

Exigia-se para a matricula nQ 1° anno do curso pr:eparatorio a idade
de 16 ann s '" approvações em portuguez, francez) inglez QU allemão,
historia e geographia.

O candidato podia matricular-se logo no 2° anno) fazendo exame do
1° na escola. .

A matricula no primeiro anno do curso, superior era obtida por
meio de concurso, sendo admittjdos dez alumnos, ou mais, por de
liberação do ministro, si dahi não resultasse inconveniente para a
regularidade do serviço escolar.

Os concurrentes deveriam ter, pelo menos, 18 annos de idade,
approvação no curso pr puratorio no curso geral da Escola Poly
technica, ou em outros a este julgados equivaleotes pelo director.

O concurso devia ter lagar em Ouro Preto, e era feito de accordo
oom processos, que habilitavam os éxaminadores a bem aj uizarem
do merito dos candidatos e devidamente classificaI-os.

O ensino continuava a ser obrigatorio e obedecia ás normas
já citadas.

Os alumnos eram a miudo interrogados pelos lentes e repetidores e
tambem obrigados a trabalhos constantes de laboratorio e gabinetes.

Deviam resolver nrunerosos exercicios, confeccionar projectos, apre
sentar relatarias das excursões que fizessem, guiados ou não pelos
lentes.

O alumno só poderia entrar em exame si a média de 'todas as
notas obtidas durante o anno fOSf?e su:perior a Qito (as notas
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eram expressas por: numeras de zer a vinte), e si tivessem apre
sentado todos os desenhos e projectos que lhe tivessem sido dados.

As notas dos exames finaes combinadas com os do r alisados
durante o aono, determinavam a reprovação ou approvação dos alumnos
e sua classifioação, por ordem de merecimento.

A nota inferioI' a cinoo em qualquer prova, ou a média geral de
todas as notas inferioI' a oito, determinava a p rda do anilO, send o
alumno obrigado a repetir o estudo de todas as materias elo m srno
anno, como qualquer pela primeira vez matriculado.

A approvaçi'jo ou reprovação tinhA lagar em bloco. Esta dispo
sição era preciosa. Conoorria eftlcazmente paI'a garantir fi nação
bons profissionaes, que c operassem, portanto, para s u progresso.

Havia um caso em que o alumno que tiv sse noto. inferior a cinco
poclia repetir o exame depois das ferias. Isto se dava quando nos xames.
finaes de tres materias eUe houvesse obtido notas superiores a 15.

C mprehende-se o espirita dessa di po ição. No caso d t r o
alumno, na ma'teria em que fosse examinado de novo, nota inferior a
cinco, repetiria todo anno ou sahiria da escola.

Os alumnos d 10 anno do curso preparatorio prestavam exames
quando satisfaziam as mesmas condições exigidas para os do curso supe
rior, e eram approvados ou repI'ovados em iguaes condições.

Os do 20 elo dito curso podiam entrar em concurso si a média de
todas as notas obtidas durante o armo fosse supel ior a oito e si tivessem
apresentado todos os desenhos e exeroicios.

Não havia Congregação. O direotor conservava ainda enorme
autoridade.

J6. era, entretanto, tempo de acabaI' com essa aut ridade exce
pcional, que manifestara em diversas' oe asiões inconvenientes que não
eram compensados pelas vantagens.

O pessoal docente compunha-se de cinco lentes (o lagar de adjunto.
de geometria deecriptiva tinha sido elevado á categoria de lente), os já
existentes e o de estI'adas de ferro; de tres repetidores, cujos lagares
já existiam antes, e de tI'es professores do curso preparatorio.

Eram obtidos esses lagares por concurso, em que havia tres provas
para os lentes e profesSQres (esoripta, oral e pratica), e duas para os
repetidores (oral e pratica).

A falta de trabalho, como engenheiros rie minas, para os profissio
naes formados pela escola, quér em emprezas particulares, .pois a in
dustria mineira nacional estava e está m embpyão, quér por conta do
Estado, deu causa á pequena frequencia que teve a escola até 27 de junho
de 1885, época em que foi promulgado novo regulamento.

Os r guIamentos de 1885 e 1893 obviaram a esse inc nveniente e
mantiveram, aperfeiçoando-as, ·às mesmas normas então existentes na
escola.

O regulamento de 1882 foi cumprido á risca, assim como têm sido
de um modo absoluto o de 1885 e o actual.

O regulamento de 1882 fixára na escola um regimen de ensino
que satisfazia completamente ao fim a que era eUa especialmente des
tinada.

Apezar d~sto, porém, por motivos já repetidamente indicados neste
tI'l:IJ alho, a frequencia do estabelecimento era diminuta,

O regulamento de 27 de junho de 18 5 visou sanar este mal, dando.
ú escola· uma organisação taL que, conservando seu caracter primitivo, .
ao mesmo tempo ministrava aos engenheiros ahi formados instrucção
identica á dos engenheiros eivj.s formados pela Escola Polyt chnica,
além da relativa á sua especialidade. Por este motivo adquiriram
elles os mesmos direitos e regalias destes ultimas.
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Estavam, portanto, os profissionaes formados pela escola habili
tados por lei fi exercer os mesmos cargos que aquelles, podendo
aguardar melhores tempos, em que as industrias mineira e metallur
gica, ,desenvolvendo-se, os habilitassem a exercer a profissão a que
eram especialmente destinados. Não podiam, pois, encontrar mais os
mesmos tropeçps que até então haviam achado na acquisição de certos
empregos, no terreno da engenharia civil, para cujo exercicio tinham,
en tretanto, sólido preparo.

O regulamento de 1885 dispunha que a escola tinha por fim es
pecial preparar engenheiros para lavra de minas, para os estabeleci
mentos metallurgicos e, em geral, para os demais serviçps que corre
spondiam ao seu ensino.

O curso da escola se dividia em duas secções: curso geral e curso
especial.

O curso geral era de tres annos e comprehendia todas as materias
do antigo curso preparatorio e os cursos de calculo dlfferencial e in
tegral, de mecanica racional, de physica e de chimica, feitos no antigo
curso superior.

A essas materias accrescentou-se um curso de noções de pbysica e
chimica, feito no 10 anno, com o qual visava-se preparar o espirita do
aluIllOo para o estudo definitivo destas sciencias ..

Um curso de cosmographia e elementos de topographia era feito no
2" anno. Esse curso, ao mesmo tempo que familiarisava os alumnos,
desde cêdo, com o uso dos instrumentos de topographia, habilitava-os
a ter, quando approvados no dito anno, o titulo de agrimensor.

Este direito lhes foi depois cassado, por ter o Governo, por decreto
de 31 de dezembro de 1887, regulado de um modo geral as habilitações
para o exercicio da profissão de agrimensor, exigindo conhecimentos
que os alumnos ao terminarem o 20 anno ainda não tinham. O estudo
completo da topographla era feito no curso superior.

Este curso era tambem de tres annos e abrangia todas as materias
do antigo curso superior e mais as que lhe faltavam para que o seu
ensino comprehendesse todas as materias do de engenharia civil da
Escola Polytechnica, isto é, perspectiva e sombras, arcllitectura, estudo
dos portos de mar, canaes, hydraulica agricola, legislação de minas,
direito administrativo, economia politica e estatistica.

Creou-se tambem um curso ele elementos ele physica e chimica
industriaes.

Torna-se desnecessario dizer que o ensino theorico das novas
materias introduzidas era acompanhado de trabalhos praticas ade
quados.

Parece que o curso especial ficava l;lssim muito sobrecarregado de
trabalho.

Isso, porém, não acontecia, porque haviam pas ado para o curso
geral materias cujo ensino tinha grande desenvolvimento; os alumnos
entravam para o curso superior com maior somma de conhecimentos
scientificos, solidamente adquiridos, e, portanto, com o espirita mais
desenvolvido; e, demais, o aIlno lectivo continuava a ser de dez
mezes.

O novo regulamento obedecia) emfim, aos mesmos principias que o
anterior: não era mais, no que respeitava ao ensino, que o de 1882,
convenientemente ampliado, de modo a satisfazer ao novo objectivo da
escola.' .

Assim, por exemplo, para a matricula no 10 anno' do curso geral
eram exigidas as mesmas disciplinas que anteriormente para a matri
ula no curso preparatorio; para a passagem do curso geral para o

superior tinha o alumno de fazer concurso das materias que constituíam
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o 20 e 30 annos do curso; quando dava o alumno, durante o anno, um
numero de faltas superior á quinta parle das Hções feitas, perdia o
anno, etc.

O regulamento consignava que os exames fossem feitos por pontos
e não vagos.

Na ia época de exames, porém, em maio de 1886, o director conse
guiu do Governo o restabelecimento do antigo systema de exames
vagos.

Os concursos para os lagares de lentes e r petidores eram feitos
segundo as mesmas normas anteriores; mas accrescentou-se: uma
prova oral de improviso ás que deveriam fazer os concurrentes aos
lagares de len te.

Os candidatos aos lagares de repetidor e professor de desenho de
viam fazer duas provas : oral e pratica.

Foram transformados os lagares de professor do antigo curso prepa
torio em lagares de lente, e crearam-se novos.

O numero de lentes foi elevado a 12, e eram auxiliados por tres
reptidores e um professor de desenho.

Mediante accordo com a então provincia de Minas, era esta obrigada
a pagar o excesso de despeza que acarretava o desenvolvimento dado
ao curso da escola: entrava ella para custear essa despeza com
30:000$ annuaes, quantia esta julgada sufficiente para esse serviço.

Os lagares novos de docentes fopam preenchidos interinamente a
principio e posteriormente por concurso, com xcepção de tres, para os
quaes foram nomeados, effectivamente e sem terem feito concurso, os
docentes interinos que ensinavam as materias das respectivas
cadeiras desde alguns annos.

Este facto deu-se, em 1891, quando foi promulgado o regulamento
Benjamin Constant.

Quando se fez a reforma de 1885 tinha a escola 5 lentes e 3 rep·
tidores; 3 dos lentes eram francezes contratados e 2 eram brazi
leiros, que tinham obtido os seus lagares por concurso. Os repetidores
eram todos bl'azileiros.

A c ngregação dos lentes deliberava c ln o director sobre as
questões relativas ao ensino, o que não acontecia anteriormente.

Eis o que se encontra de mais importante no regulamento de 18 5,
que vigorou, póde-se dizer, até 20 de setembro de 1893, no que se
refere ao ensino, pois nesta parte o regulamen to de 10 de janeiro de
1891 nunca foi realmente posto em execução, salvo quanto ao curso
annexo, de que tratava o seu art. 142.

Mais algumas palavras sobre este regulamento, promulgado por
Benjamin Constant..

Dividia o cu o da Escola em tres secçõe:3 : um curso fundamental,
um de engenharia ivil, e outro de engenharia de minas.

O curso fundamental era de quatro annos, e, como indica o nome,
servia de base aos dous outros. O de minas tinha a duraçi10 de tres
annos; o de engenharia civil de quatro.

O curso fundamental devia ser precedido de um curso annexo, em
quanto o Governo julgasse conyeniente.

Esse curso compunha-se das materias ensinadas no antigo 10 anuo
da Escola (regulamento de 18 5), as quaes eram exigida oro prepara
torios para a matricula em o novo 10 ann .

Vê-se, pois, que o curso tinha demasiado desenvolvimento. O ensino
de certas materia , ahi indicado, poderia ser muito bem dispensado em
uma escola technica.

O ensino das disciplinas do curso fundamental era feito em bloco e
não por partes (em 2 annos successivos, por exemplo), como con-



vma. Algumas delias eram nova para os alumnos, e, portàl1to, seria
acertadtl para que e11es beh1 as assimilassem, que o seu ensino fosse
progressivo, pois era dirigido a aluamos que tinham uma ihstrucção
média imperfeita, e cujo espirito, portanto, não estava sufficientellfente
desenvolvido.

O alunind podia ser approvado eth im\.terias iSàladas, que fizessem
parte de Uh1 Q.os annos do curso; isso 11ão assegurava um bom preparo
para seguir o ensino posterior, particularmente quando este ensiho
depen,desse de materias expostas anterio):'mente, çomo se dá de ordi
nario : o alumno, quancid apprQvado em parte da materias de um
anno, deixa, e111 geral, de estudai-as, para occupar-se das restant e,
portanto, esquece-as em parte, visto não se fixarem cOIJ;lpletamente no
seu espirito em um primeiro estudo, aihda mesmo feito com muito
aproveitamento.

Demais, a approvação por series de materias concorre para afastar
os menos capazes, que poderiam o'ccupar-s~ coth trabalhOS para que
tivessem mais aptidão, sendo assim mais uteis á Patria. .

E' verdade que o exame de madureza, que o alumno deveria fazer
antes de passar do curso fundamental p~ra os especiaes, orrigiria em
parte este mal.

Sendo o curso muito longo, t\3F-se-ia,a Escola deserta, si fosse esse
regulamento p'dst'O em vigbr, p'ois na P lytechnica continllava a ser de
cihco annos o curso de engenharia civil, por não ter execução o novo
regulamento que para o seu ensin havia tambem sido formulado.

Parece que o Dr. Gotceix, ainda então direCtor da escola, tinha
a 'Ínt nção de conseguir o adiam'ento de\. execução d regulamento
de 1891, mantendo-se, quanto possivel, provisoriamente o de 1885,
até que o poder competente resol\" sse si convinha deixar de lado
um regulamento contra o qual se pronunciava todo o corpo docente.

Attritos, porém, q 1e teve' om a maioria d ste corpo e pal'ticlllar
mente com um dos lentes, mbtivBram a sua retirada da escola em 5 de
outubl'O (}Ie 182)1, depois de lhe ter prestad.'o valiosissimos serviços.

Ao seu substituto, o Dr. Archias Euripedes da Rocha Medrado,
coube a difficil tarefa de procllrar eviLar que fosse mantido esse regula
mento.

A disposi.ão da lei de orçamento elo ~~ercjcio de 1891, autorisando °
Governo a reforn1ar a escola, Leria facilitado essa tarefl1, si uma outra
disposição do mesmo orçamento não o autot'isasse a tambem reformar
todas as escolas superiores e não houvesse a idéa de organisar um
codigo commum para ssas instituições, onde viessem consignados,
além de oütras disposições, principios basiCos sobre seu ensino.

Tentou o director obter a reforma ela escola, conservando os
antigos moldes, que jà lhe tinham dado tanto renome, valendo-se
da disposição d'e lei que a autorisava.

ão pôde, porém, conseguir isto antes da promulgação do codigo
geral de éllsino, em dezem) 1'0 d 1892. .

Quanelo este foi promulgado, cogitou o Governo de remodelal-á
de ac'cordo com as idéas abi consignádas; mas, em vista de uma int r
pretação ele lei dada pela Camara em agosto de 1893, e attendendo
ás ponderações do director, que envidou todos os esforços para
conseguir que a r forma 000 se afastasse da rota tradicional ado
ptada na escola, reformou-a e11e, emftm de accordo com os seuS
antigo moldes, pt'estando dest arte um grande serviço á instrucção
do nosso paiz. _

Os annos de 1892 e 1893 foram de verdadeiras provações pará
a escola, que sahiu illesa d ~sa campanha pelo progres o _com a
-promUlgação do regulamento 'de i~93. .
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o regulamento de 1885 havia dado aos pro6ssionaes diplomados pela
escola os direitos e regalias dos eng'enheit'os civis formados pela
Polytechnica.

O de 2'0 de setembro de 1893, que vigora actualmente, d.'eu rhais
tIm passo, conferiI1do ê10S mesmos O titUl'o de ébgenheiros de tninas
e civis. ,
: Não é' elle màis do que Uma segunda edição, correcta e augn~en-
tada, do de 1885.

Exigem-Ee PU1'U a matricula liO 1. ó ando adl.lal, além dos pre
paratórios do regulamento de 1885, as materias qÚ,e cohstitüiam o
10 anno do seu curso geral e tambem noções de historia liatural.

Os exames das niat'erias accrescidas para a admissão á matri
c~Jla devem Í'ealiial~-se na Escola,' yisto ser essencial o bom preparo,
partichlarmente em mathematicas el'emet1tares, para q1,1' I 'assam os
estudantes seguir com provei to os cursos da 11i Iria esc la.

Para assegurar aos matriculandos um conheéiment' p~rfeito destas
materlas, o Governo tolera um curso annexo' á escola; custeado
pelo' Estado de Minas, no qmH ensinam as dilas màt rUis prot'es:"
sares da escola. "

Tem-se com isto a vantagem, tambem, de acosturhi:u'" os alu
mnos ao reglmen do estabelecimento.

O éurso divide-se em duas se~ções: curso funtla'meJ1tal e curso
especial, cada um d'essês com a duração de tres anhos. '
, No curso fundamental s'1o ensinadas as lflaterias d s 20 e 30
annos do antigo curso g' ral tregulamebto de 1885), ''dando-se ao es
tudo de algumas maior desenvolvimento.

, Ao curso d cosmograplJia substitue um de élementos de astro
I).omia, e accrescentou-se u~ curso resum(do de algebra sup rioÍ', ti'm
'de tOlographia sUl erficial (a' s'ubterrallea é ensinada nu 'cúrso especial)
e de 'eietlieiitos de geodesia, e tamb'em Uhl de perspectiva e sombrás.

Cada matéria ê àhi ensinada, em geral, êm dous annos con
secutivos, como acontecia dantes, e é progTessivo o e118in6 daq'u nas
de que não se exigem noções ao entrar o 'Ill\imno para a escola.
, . Para que b 'estudo das ínathemattCàs stij:l'eriores possa ser realizadO
com o maior: proveito, faz-se nQ 10 anno uma revisão da arithmeticu,
algebra e geometria, e refaz-se, de um modo cOrIlpleto, o estudo da trí
gon:Ometria.

Àos trabàlhos praticas, qUe já· ram féitos antes, jutitaram-se novos,
acompaIill8.ndo-se o ensino de cada materia introduzida, de trabalhos
praticos correspondentes,
. Vê-se do exposto que r~almente e accr~scerttoü u~ a11nO ao an.

tlgO curso geral (o que constitue o urso annexo), l)aSsandb-se algumas
materias do antigo curso superior (eSljecial actualm hte) para o géral
(actualmente fundamental); mas lião são 'essas materias em p.umero
stú'ficiente para cohstituireth \.nU novo uno de estudos, 'd modo que a
consequehcia. ê - ficarem os alumnos do actual c\.lrso fuIidamentàl
n:a.is bem l)repa.rados para t'c zer o concurso d pé\. sagem para o 8Í31 '
Clal e porta.nto poderem mélhor seguil-o. .

Neste curso, para o qual jú entram os alurtili.os com o espirito bas
tante desenvolvido pelos estudos feitos anteriormente, ensínam-se
as ;l:Oesffias materiàs do antigo curs Sllp rior, alglimas das qua!38 c,om
Íllms deseilvolvi'rilento, tendO-5e-lhes accí:'es'centaclo um curso de COI1~
strllcção de ma hinas e outro de abastecimen~o ele aguas e esgot .

Augmentotí.-se ó numero ele trabalhos praticas. E' assim, por exem
'pl~, q~le é maior ,o numero de projectos qu os alump'os são obriga
~os a fazer áCtUÇIltnente. Exereitani-s 11 ste g l1ero 'de trabalho, de
lmportahcia aapital, 1108 ,20 'e Só annos do 'citada curso, e não no ultitnb
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SÚHlente, como dantes, Si augmentou-se alguma ,cousa ao antigo
,cur~o superior para constituir o actual curso especial, tambem passo~l-se
alguma cousa daquel1e curso para o fundamental, e, como os alumnos
sahem agora mais bem preparados deste ultimo, o resultado final é
'deixarem a escola actualmente os no,ssos engenhe"iros ainda mais bem
apparelhados para o exercicio de sua profissão..

Tem a ,escola presentemente 14 lagares de lente, 7 de substituto e
um professor de desenho. Os tres logares de repetidor, que existiam,
foram transformados em subsmutos. '

Os concursos para os logares de lente são feitos pelo mesmo
processo anteriormente adoptado, accrescentando-se, porém, ás qua
tro provas, que eram os candidatos obrigados a fazer, uma quinta
prova, que consiste em uma arguição pela commissão examinadora.

As provas para os lagares de substituto são as mesmas que para
os lentes cathedraticos, com excepção da prova oral de impro
viso, que não é exigida.

Os candidatos ao logar de professor são obrigados a fazer quatro
.provas : prelecção oral, duas provas .praticas e uma arguição.

Os alumnos, como já se disse, passam do curso geral para o es
pecial, mediante concurso, que se refere a todas as materias do curso
fundamental. .

As provas a que eram dantes obrigados accresceutou-se uma prova
pratica de physica e chimica e um trabalho pratico de topographia ou
astronomia.

O exame de línguas, a que o candidato era obrigado a sujeitar-se
antigamente, foi supprimido.

O anno lectivo é de 9 i/:2 mezes, contados de iode setembro a 15
de junho.

Na segunda quinzena de agosto, porém, tem lagar o exame de
admissão dos candidatos á matricula do 1° anno do curso fundamen
'tal, e de 15 a 30 de julho o dos candidatos á matricula no curso
especial (concurso).

As condições de passagem de um anno para outro, bem como as
de admissão a exames, são as mesmas que antigamente.

Para o alumno prestar exame na 2a época (começo de setem
bro), tendo menos de cinco em uma ou duas provas dos exames feitos
na época propria (15 de maio a 15 de Junho), deve apresentar uma
média geral de todas as notas obtidas superior a 10, em vez de tres
notas iguaes ou superiores a 15, como dantes, em tres provas sómente.

A exigencia actual é maior do que a anterior.
, Durante o anno tem o alumno de prestar dous exames parciaes
(provas escriptas), a que se seguem férias de oito dias, durante as
quaes são feitos trabalhos praticas pelos alumnos do curso geral
e excursões pelos do curso especial.

Alé~ dessas excursões, têm os alumno,s durante as férias .outras,
e são obrigados a acompanhar trabalhos publicas ou particulares, sob
as vistas de engenheiros encarrggados desses trabalhos, e a apresentar
relatarias circumstanciados a respeito não só dos trabalhos ultima
mente citados, mas tambem das excursões que fizerem com os lentes ou
substitutos. '

Os exames, sempre rigorosos, constam, como d'antes, de provas
.escriptas ou praticas, conforme a natureza das materias, e de provas
ames. .

A nota da prova pratica ou escripta final é a média entre esta' e a
.dos exaples .parciaes. ". .

O pessoal administrativo da escola.consta do dit'ectoI', um secretario,
um.bibliothecario, um amünuense, um por,teiro e quatro guardas.
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Já em seu rel~lLol'io de 189l: mencion·:\. o DI'.. Ranl Pompéa
13.709 exemplares numismaticos; e no ann de 1'95 o Dr, Teixeil'a
ele Mello accusa a exislencia de 25.014 exemplaees, cOllstituind o
ineallieir'o da Bibliotheca Nacional, no qual se contam sél'ie intcil'as
em OUl'O, pl'nta e cobl'e, el gl'ande valol' intl'inse o e hisLol'ico. De
como se e tabeleceu e la secção subsiclial'ia c se desenyo]veu alé '18 4,
dá noticia mais ampla o Catalogo de Citnelios. .

o s u gabinete de numismatica ontam-se mo elas e medaU as
rarisstmas, cujo numero foi recentemenle augmentaelo c 111 a adelição
da collecção C[u pert ncia ao Musen N cional e voltou de Chicago,
para onel fàra al1m de Bgurar na Ex.P03ição C lombiano. em 1893,
e que constava de '1;;74'1 m' eeJ-as medalhas de illacreellLavel valol', nilo
só pela sua antiguidade, como pIos {'ClCtos historicos qu comme
moram.

Pos ue lumbem 42 insígnias das extinctas orden.::> honorificas do
Imperio.

Sua secção iconographica, si não prima pelo avullaelo numel' de
peças, c ntando ainda a sim, como acil1a se c nsigno mtlis de cem
mil eslampas, torna-se com Ludo notm'el pelo \"0.101' inLrinseco das que
possue, algumas elas quaes raras, outra raris ü11as, e outra ainda
l.micas n mundo.

Discriminando as especies, verifica-se que, em 18. +, se inventa
riaram 59.30a peças, entl'e gTavmas, lilhographias, liLhogravurt ,etc.,
e, em '1895, mãis 18.817 c ntidas em 133 v lumes ela Collecção
D. T/l~reza' Christina Maria, e 21.872 contidas em 127 \"olumes da
collectanea Barbosa Machaelo e Real Bibliotheca; o que tudo perfaz
100.027 estampas gravuras.

Em 18\)6 c ntava 10 .832 especies iconogrnplIicas discriminadas.
Dos manucriptos existenles já se cham publlcados 4 ,"olumes do

respectivo catalogo, os ql.lues fazem parLe dos Annaes ela J3ibliotheca
Nacional, e prompLos maIs de 6 para a impl'eSsão, um el03 quae. faz
parle do volume XVlII dos Annaes.

Quanto a 01 ras rara p.la época ela impressão e de valor hiblio
graphico pelo nome d seus impressores, a BiblioLlleca p S3ue:

Incul1ubulos do XV seculo
Incunabulos elo XVI seculo •

Impl'essos pelos granel s typograpl1os:

João Fust . .
Pedro Scl10effer
Boeloni
Alelos.
Ibarra .
Juntas .
Estev5.os
Elzevirs.
Plantin s
DleloLs

142
422

5 -í

4
4
8

21
77

143
209
230
267

1400

2363

Após as imp ['cantes reímpres3ões de edições .iá esgotadas meLleu
hombros o Dr. Ramiz Galvüo, c mo a.ima se di, se, a uma publi-

Bibliotheca Nacion:u 2
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cação de toda a relevancio, publicação imposta pelo regulamento e
que será 8. todo tempo excellente registro de informações sérias e as,
mais curiosas e aproveitaveis, não só ao bibliophilo e ao l~tterato,

como tambem ao amador e aos investigadores da historia ptlLria: a dos
Annaes ela Bibliotheca Nacional. Começada em 1876-77 por aquelle
preclarissimo mestre e continuada por seus successores, está hoje no
XVllI volume, que corresponde ao anno de 1 96. O XIX volume, que se
achava no prélo em setembro de 1896, é quasi que exclusivamente con
sagrado ti memoria dos insignes jesuitas José de Anchieta e padre An
tonio Vieira, cujos centenarios de t'aUecimentos o anilo de 1897 completa.
Tem por objecto a publicução dos Annaes não só divulgar documentos
preciosos até agora geralmente desconhecid s, mos tambem dar
noticia dos livros raros que povoam as estantes da Bibliotlleca, das
curiosas peças que compõem o seu gnbinete de estampas e divulgar
estudo~ bibliographicos referentes aos mais aproveitaveis trabalhos de
escriptores naci naes; tudo, em summa, que importe á bibliographia
em geral e á bibliographia brazileira em particular.

Para que se faça idéa da frequencia da Bibliotheca e do incre
mento que, nesse sentido, tem tido ulLiIT,lamente, apl'esentamos em
seguida o seu movimento estatístico nos dous ultimos anuos:

Em 1895 teve 14.53l leitores, que cJnsultaram 17.845 obras, incluidos
484 leitores a quem se facultaram 528 obras para leitma a lomicilio.

Eni 1896 foi frequ ntada p r 16.052 leitores e fOcrJ.m dadas 20.055
obra, incluindo-se 599 leitore e 741 obras dadas a donlicilio.

A f['equencia da sala publica nestes ultimos allnos decr cêra con
sideravelmente em virtude dO N grayes aconteciment s que, com a
mudança das instituições, convulsionaram esta Capitul, repercutindo
no paiz inteiro.

Das acquisições p r permutações internacionaes, a que de; relance
nos referimos, daremos agora noticia.

Em execução da onvençüo diplomatica celebrada em Bruxellas
pelo Go\-erno imperial, em 15 de març de 1886, relativa ao serviço
de permutas internacionaes, fazia-se na Secretaria de Estado, até 1890,
já na Republica, a tI' ca ele publicações offi iaes com um certo
numero de ass ciações e instituições estrangeiras. Por occasião da.
reforma da BibLiotheca, de 13 dv outubro de 1890, assignada pelo
ministro da Instrucção Publica Benjamin Constant B telllO de Maga
lhães, pa S)u este serviç para fi Bibliotheca acional, onde continúa
a ser feito, embora já haja expirado o prazo estabelecido pela con
venção. A exiguidade de pessoal não permitte, entretanto, que eUe
se realize c m a lesejavLl regulUl'idade; mesmJ assim permutam-se
publicações actualmente com 51 associações estrangeiras de todas as
parte'3 do mundo, quasi todas pelo valioso intermeclio da incansavel
e zelosa ,'mithsonian Institution, de New-YorI;: , a cuja actividade
nos é clifficil corresponder. Com a Republica Argentina., o Estado
Oriental do Ul'uguay, a Republica do Paraguay e Portugal é esse
serviço feito directamente.

Eis a rapid03 traços c mo se iniciou, desenvolveu e chegou ao
gráu de prosperidade em que se acha, este grande repositorio do
saber humano, de que se honra a America do Sul, e que apenas
carece de editicio mais upropriado e de mais fartos auxiLios dos
Poderes 'pullicos para tomar o logar a que tem direito e a obriga
o muilo que já possue. '

Não terminaremos a presente noticia sem dar o resumo da do·
tação que lhe consigLla o orçamento da Republica para o anno de
1897 e o que lhe da\'a vinte /Umos antes.
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PESSOAL

1 dire tor (, encimentos integraes) .
1 secretario (ielem). . . • . •
3 chefes de secção (a 6: 000 cada um)
3 primeiros officiaes (a 4:80)$)
5 segundos officiaes ( a 3: 60 . )
1 conservador . . . . .
7 amanuenses (a 3:000" )
6 auxiliares (a 1 :80::>' ) .
2 continuos ( a 1: 500:").
1 porteiro
1 ajudante do porteiro
1 machinista. .
1 oftidal addido.

l\JATERIAL

7:200~000
4:800 000

18:00J. 000
14:400 000
18:0 0<1>000
4:2m 000

2 L:O 0$080
10:8 0"000
3:0 .000
1:8a 000
1:50J 000
2::0 00
3:600~000

----
110:700:"000

7 serventes.. . .
Acquisição e conservaçã) de Ilvros, j rnae3 e revista
Iclem ielem de manuscriptos, estampa, moedas e me·

dalhas . . . . .
Impressões dos rlnnaes e outras publicaçõe3 .
Permutoções in ternacionaes.
Objectos de expediente
Illum inação. . . . . . .
Conservaçiío do pI'edio, moveis e reparos.
Despezas eventllaes . .. ..,..
Aluguel de ca a para deposit de livros ejornaes.
Taxa de esgoto do predio.

7:56 O O
20:800 00')

T tal da consignaçã,).

Em '1876 - 77 fóra de
para o pessoal, e de .
para o expediente; total.

43:9 0'00
24:900s500

64:620 '000
175; 320 OO(}

68:cOO'500

't\ota.- Esta Toticia, comquanto já divulgada pelo Dr. Pires d
Almeida na ediçã do JOl'nal elo Commercio de 25 de setembro de
1R96, 6 I:HILLi r'eproduzida com ac rescimos importantes, incluido o mo
vimento occorrido naquelle anno, o que lhe augmentu o merilo historico
que acaso tenha, e sae expurgada elas lncol'recções que de ordinario
escapam li pres ante revisão das publicaç5e diarias. Demais, é na
publicação official da Bibliolheca que tem eH seu Iogar de.
eleição.

Das reformas por que tem passado a Bibliolheca NacionDI e'
Publica do Ri de Janeiro, e que são quatl'o, é incontestavelmente li
primeira, proposta em 1876 pelo DI'. Benjamin Franklin Ramiz
Galviío, então bibliothecario, a mais importunte u fonle primordiaL
de seu aclual desenvolvimento. ArrDncando-a da vida vegetativa :



- 20-

ingloria em que jazia, quasi desconhecida do publico, upezflt' de ter
na sua dil'ecção, desde 18 3, o Dustem e sabio monge benediclino
frei Camillo de Monsel'rale, a quem não davam, nlretanto, os Poderes
public)s, com o. necessaria autonomia, os meios inclispensaveis para
o seu melllOl' aproveitamento e engTandecimento, mas cuja bôu
vontade e competencia não é licito por cm duvida, - o l'egulo.mento
daquelle anno de 1876, annexo ao decrelo impel'ial n. GtH, de 4 ele
março, reFerendado pelo Ministro dos egocio do Imperio, conselheiro
José Bento da Cunha e Figueil'edo, deu-lhe vidu nova, elementos de
prospel'idade e fOl'ças para se desenvolver e pre, tar os el'viços pro
prios das instituições da sua nallll'ezo, não só aos Go\"el'nos, nas
queslões diplomatlcas inlernacionaes e !las de qlwlquel' outro genero,
como ao publico, ávllo dn instl'llcção superiol' que as escolas e
faculdades nem todas pódem subministrar.

A . egunda refomD, pl'oposta pelo Dr BiLtencourt Sampaio, deu á
repal'tição n')vo regulamento, uppl'ovado pelo decreto n, 856, de 13
de Outubl'ü de 1890, do l\IarechClI Manoel Deodoro da Fonseca (Go\'erno
Provisorio da Republica) e assignudo pelo DI', Benjamin üJllstant
BotelllO de !'vIagalllães, Ministro da Instl'ucÇão Publica,

A terceil'a reforma é constituida pelo regulamento organisado
pelo DI'. Francisco Mendes el·.l Hoclw, approvad pelo decreto n, 1195,
de 28 de dezembro de 1892, do Marecha I l'lorian Peixoto, e assigllado
})elo DI'. Femando Lobo, Ministro dos Negocios do Jl1tel'ior,

Da quarta e ultim'l, realizada na odmini tro.ção do Dr, Rnul
d'Avila Pompén, pmvém o regulamento vigente, approvado pelo
decreto n. 1766, de 8 de agosto de 1 9 l, do mesmo Mmechal Floriano
Peixoto, sulrcl'ipto pelo Ylinistro do Interior DI'. Cassiano do Nasci
mento.

DJflrchiv ela Bibliotheca se verit1ca que, em abril de 1876, quando
começou elta u funccioÍ1aL' sob o influxo do primeiL'a refol'ma, o
numel'O ele consultantes da sala publica, que et'a a principio, no
maximo, de 24, dando o.quelle mez o tot31 de ~90 I itores, que consul
tarum 313 obras, em dezembro, p r causo. dos fél'ias J'egulal11ental'es,
orçára por 200 e o ele Obl'8S por 244, e em novembro, mez compl'to,
tinham jú ascendido o de consultantes a 4;)6 e o de obras consulladas
a 4~9.

Do livro de presença, livro do ponto, de aog'osto de 1858, elata da
mudança da Bibliotheca para o eclilicio em que nctualmenle se acha,
a 7 ele março do anno seguinte, se vê que eram cinco, além do
biblioLhecario, os serven luarlos ele que, a Li Lulo de jornalcirús, dis
punha a repartição. Aos 5 jornaleiros ajuntem-se um Djudantc do
bibliothecaL'io, dous officiaes e dous amanuenses, todos ridiculamente
pagos e que, por isso, vivium em constantes licenças para tratamento
da saude e pouco permaneciam na Bibliotheca, quando a elJa volluvam.
Cumpre accrescenlal' que os lfficiaes percebiam 800 annuaes, os
amanuenE>es GOO, , e os jOl'l1al ir s 1, 1:00 pOL' dia de serviço.

Por esse tempo a BibliotlJeca encel'rnva oitenta mil volumes.
Logo que f,'ei C8.millo tomuu conta ela sua administração, com

IDunicou DO Governo a tri tissil11a impressão que lbe causára o estado
em que a Fôra' encontrar, collocada, como se achtlva, no hospital da
Ordem do Carmo, logar estreito, llUl11ido e escuro, v nada proprio
para sua acc mmodação e frequentação; e logo propoz l'eformas
Íl11prescindivei', referentes á classificnção das obras existentes e das
que, lentamente, se iam adquil'indo, a melhoral' os vencimento~ dos
empregados, reparar o e lificio arruinado, sub titl1ir os grosseiros
moveis que possuia e até COT/,prar UT/, sinete, que não tinha) para
carimbar os livros! Durante 17 longos al1n08 não fez outra cousa.
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A creação deste estabelecimento não foi determinada por lei algu
ma ordinaria, como bem o declarou, ha cêrca de 24 annos, o dire
ctor desta repartição em seu relataria, mas pela propria Constituição
Politica do Imperio, quando no art. 7° estatuiu: « assignada, n~fef'en
dada e sellada a lei, será guardado o original no Archivo Publico»).

Não obstante tão positiva disposição, nem se fundou dêsde logo
uma instituição especial com aquelle titulo, nem siquer foi (lesignado.
uma das secretarias de Estado para o determinado fim. Continuaram,
pois, os originaes das leis e decretos legislativos e dos actos do Poder
Executivo a ser guardados nas alludidas secretarias por onde haviam
sido respectivamente expedidos.

Só mais tarde, quando na regencia do Imperio o senador Dr. Pedro
de Araujo Lima (depois Marquez de Olinda), e Ministro do Imperio o
senador Bernardo Pereira de Vasconcellos, foi expedido o decreto n. 2
de 2 de janeiro de 1838, estabelecendo o Archivo Publico, provisor'ia
mente, na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio, sob a inspecção
do respectivo Ministro, tendo como director o official-maior da mesma
secretaria, cujos empregados se occupariam da competente escriptura
ção e demais serviços, em conformidade do plano que fôsse approvado.

Esse decreto determinou tivesse o Archivo tres secções: - Legisla
tiva, Administrativa e Historica, e especificou o que em cada uma cum
pria fôsse archivado.

O referido Ministro, em seu relataria ao Corpo Legislativo! em maio
do mesmo anno, encarecendo a importancia e necessidade do novo esta
belecimento, solicitou tivesse elle existencia permanente, a qual s6 po
deria haver de um acto emanado do Poder Legislativo.

Ou por insufficiencia numerica de empregados da m ncionada secre
taria ou por incapacidade da casa para accommodar a nova reparti 110,
decorreu todo o anno de 1838, continuando o Archivo Publico a ter vi la
apenas nominal.

Em 1839 o Ministro do Imperio, senador Francisco de Paula de Al
meida e Albuquerque, em seu relatario á Assembléa Geral, declarou
não se achar ainda em andamento a repartição de que tratamos, por
falta de edificio que a accommodasf3e, e tambem que o Governo tinha
em vista lançar mão de um proprio nacional contigua ao da secretaria,
o qual, continuando em abandono, acabaria por cahir em total ruina, e
pedindo autorisação para esse ou outro qualquer destino que lhe
fôsse dado.

Porque naturalmente se estivesse a cuidar de casa para o Archivo,.
ou por outro qualquer motivo, ainda permaneceu essa repartição sem
existencia autonoma.

Dos seus livros de registro apenas consta o aviso de 23 de d zembr
de 1839, determinando que, já tendo Cyro Candido Martins de Brito
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se offerecido para coadjuvante do director, désse começo aos seus
trabalhos.

Organisou este um projecto de regimento interno para o Archivo, o
qual em 30 de março de 1840 foi submeUido á approvação do Governo
pelo official-maior da secretaria do Imperio Guedes de Andrade.

Em vista do que se propunha nesse projecto de regimento quanto
á distribuição e execução do servi o, e attendendo tambem á reclamação
que verbalmente lhe fizéra o of.flcial-maior da secretaria, reconheceu o
Governo serem insufficientes os empregados della para os respectivos
serviços e para os do Archivo; e, assim, não só nomeou, por decreto de
10 de abril, a José Thomaz de Oliveira Barbosa para empregar-se n(l.
escripturação do Archivo, como tambem, poucos dias depois, mais tres
cidadãos para o mesmo fim.

A esse tempo o alludido official-maior solicitou providencias para
que do serviço do Archivo fôssem desligados nã só elle como os
empregados da secretaria, confol'me era de mister.

Entrou então o Archivo em nova phase, sendo, por decreto de
14 de abril, encarregado interinamente de sua direc~ão Cyro de Brito, a
quem no mesmo dia 14 o Ministro dirigiu aviso communicando haver
sido approvado e mandado executar o mencionado regimento interno.
Obteve Cyro a nomeação de mais dous empregados: um escripturario e
o outro porteiro; bem assim autorisação para mandar pintar e forrar
de papel a casa escolhida, que era contigua ou antes dependente do
·diricio em que estava a secretaria do Imperio, ii rua da Guarda V lha,
e tambem para comprar mobilia, armarios e os demais objectos indis
pensaveis ao serviço.

No precitado mez principiou o Archivo Publico a ter existencia
independente, pois por decreto do dia 25 foi desligado da secretaria do
Imperio.

E Cyro veiu a ter effectividade no cargo por decreto de 22 de ou
tubro.

Vem a proposito referir que, segundo se verifica de um officio lo
director, datado de 9 de setembro de 1840, os empregados ainda se acha
vam servindo sem vencimentos e á espera que lh'os fôssem marcados.
Só por decreto de 2 de abril de 1841 foi que o Governo concedeu proviso
riamente ao director do Archivo e aos demais empregados gratificações
annuaes, a contar de iode julho seguinte as quaes, como consta ela
competente folha, importavam em 3:680 ; cabendo destes 870 ao di
rector.

Em 17 de março de 1842, satisfazendo 8$se funccionario á determi
nação do Governo no sentido de remett r á secretaria do Imp rio o orça
mento das despezas que deviam ter logar no anno financeiro de 1843
a 1844, aproveitou-se do ensejo para enviar não só a r lação das dimi
nutas gratilicações que estavam a perceber os empr gados, mas tambem
outra dos ordenados que, em sua opinião a exemplo dos d todas as
repartições, deviam elles ter, aUendendo-se quér ao trabalho, quér á
aptidão e ás d mais qualidades moraes que são de desejar em pessôas
por cujas mãos passam muitas vezes documentos de maior impor
tancia. E aproveitou LI occasião para p nderar a necessidade da no
meação de mais dous officiaes idoneos, aos quaes fôssem commettidas
as secções administrativa e historica.

Segundo esse novo orçamento, a despeza seria de 10:500.000.
Os primeiros do umentos que o Governo remetteu para serem a1'

chivados foram: o avi o do Ministerio da Guerra de 29 de janeiro de
1840, dirigido a Gu des de Andrade; a lei n. 85 de 26 de setembro de
1839, fixando as forças de terra para o exercici de 1 40-1 41; um de
creto dan lo nova organisaçüo á A ademia Militar; outro dand nova
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organisação ao Exercito do Brazil; e mais 6 decretos do Ministério da
Guerra; e por aviso de 4 de maio de '1840, o decret n. 45 de 26 de
março do mesmo anno, mandando flue as companhias fixas de mari
nheiros tivessem a denominação de « Corpo de Imperiaes Marinh iros»
e o respectivo commandante a de «Commandante Superior»).

Dahi em diante foi aftluindo a remessa de documentos, em sua
maioria de datas recentes, naturalmente por custar mais ás secreta
rias de Estado a busca dos de datas remotas.

Em novembro de 1840 já havia o Archivo recebido Ma 6pia de
documentos, procedentes em Slla maioria, das secretarias de Marinha
e da Guerra, sendo que esta, só de urna vez, no dito mez, I'emetteu
todos os actos legislativos lue por elia haviam sido publicados de
q>gosto de '1827 a outuJJro de 1837. A secretaria de Fazenda e a de Es
trangeiros não tinham até então remettido papel algum.

Depois, essas remessas fOl'am pouco a pouc escasseando, li pro
porção que para cada secretaria se tornava menos fructuosa a busca
de documentos antigos. E, assim, o direcLor, em seu relatol'io de feve
reiro de 1844 (primeiro que apresentou ao Governo, de quem mereceu
um aviso, em 9 de março, louvando-o pelo zelo que havia mostrado
em dar impulso aos trabalhos d Archivo, e approvando diversas me
didas apre entadas), proloz, entre outras providencias, a de ser no
meada uma comnússão composta de empregados do Archivo para
examinar nas secretarias de Estado quaes os documentos que, segundo
o regulamento daqu lia reparti ão, para elie devessem vir.

Propoz, outr sim, a de recommendar o Ministerio do Imperio aos
Presidentes elas Provincias tratassem de enriquecer o Archivo Publico
com documentos historicos que nellas existissem, com, por exemplo,
em Pernambuco, onde no M steiro de S. Bent consta haver muitos,
relativos á occupação dos hollandez s.

Lembrou tambem que, t ndo o Brazil por mais d 300 annos per
tencido a Portugal e devendo conseguintemente existir na Torre do
Tombo muitos documentos que assás interessassem ao Brazil, como
TraLados com Potencias estrangeiras, Bullas, Breves, etc., convinha
fósse incumbido desse exame o nosso Agente Diplomatico ou alguma
pessàa daqui especialmente enviada para tal fim.

Mostr JU a conveniencia de se crear no Archivo mais uma secção
- a Judiciaria-, na qual se guarda sem os autos findos das causas
civeis; pois, além de ficar m em maior segurança document s
de que dependem as fortunas de milhar s de famUias, podiam
constituir um ramo de renda pullica, mediante o pagamento das
buscas. Ainda em o relatorio de 1855 instava elle pela creação dessa
secção.

No anno seguinte já o director menciona a Ma acquisição feita
pela commissão, que aliás nada pwlét'a obter da se retaria de Estran
geiros, por não lhe ter sido esta franqueada, a despeito de todas as
diligencias que fizéra.

Em 16 de outubro de 1844 foi de mist-r urgente m11dan,a do Ar
chivo, p r ameaçar desabamento o edificio em que fôra installado,
ha'ia quatro 811ll0S, receio corrob rado pela R partição de Obras Pu
blicas. Mandou então o Governo se fizésse mudança I ara « a casa em
que funccíonára a Casa do Commercio, » e assim se proc deu em 25 de
novembro. Concluidas as obras da ca a da rua da Guarda Velha, para
ella voltou o Archivo em 15 de dezembro do anno seguinte. Em tão
p uco t mIO já duas mudanças, das quaes uma precipitada, a da
Guarda Velha para a Pra a do Commercio; sendo facil c njecturar o
desarranjo em que ficaram os papeis, embóra em numero ainda não
mui avultado.
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Não obstante se acharem feitos todos os reparos necessarios na
parte do eç:lificio occupada pela Repartiçüo, ainda lião era dado a Cyro
de Brito estar tranquillo quanto ú sorte dos cloCllmentos confiados á
sua guarda: ameaçava-os um novo perigo, o do incendi , visto estar
sendo habitada por varias famílias e indigentes a parte ainda nã coo
cluida. Deye-se sllppõr que continuou a permanecer aUi tão perigosa
vizinhapça; p rquanto a elia allude o relatorio de iode fevereiro de
1859, quando demonstra a necessidade de votlir o Poder Legislativo uma
consignação annual afim de ee construir para o Archiyo um edificio
apropriado.

Além éj.os inconvenientes apontados, appareceu o cupim só de uma
vez em duas salas, receiando o director invadissem elles a sala dos
armarios, onde havia U'1W porção de papeis espalhados, á esperÇt da
casa em que trabalhava a commissão mixta b7'azileira e portugaeza,
sobre a qual par vezes tinha falado, para mais largueza do Archivo.

A 30 de junho de 1852 houve grande incendio na Repartição de
Obras Publicas, contigua ao Archivo, tendo sido necessario que todos os
Sl3US empregados e os da secretaria do Imperio, inclusive o respectivo
Official-Maior, e muitas pessõas estranhas> estivessem a remover papeis,
caixas, pastas, armarios, etc., para a dita secretaria, e grande parte
para a casa, que era proximp, do cidadão Albino dos Santos Pereira.

De tal acontecimento deu o director parte ao Governo em officio
de 10 de julho, no qual diz que si alguns documentos se perderam não
foram de grande valor; e conclue com as seguintes palavras: « lastimo,
porém, a perda do aturado trabalho de 12 annos, sendo completa a
conjLGsão em que ficou o Archivo. J) ~ó a intima satisfação de que
devêra estar possuido o director, vendo escapar das chammas o seu
dilecto Archivo, Podevá atlenuar a precipitada e quiçá pouco inverosi
mil informação de que si se perderam alguns dOCLGmentos, não foram
4e gmnde valor>' pois não é plausivel que logo n dia immediato ao
do inçendio, e havendo ficado o A11chivo em completa con{usão> hou
vesse tempo para um exame que autorisasse tal asserto.

Ei vem a pelio considerar que, além de grande qunntidade de
leis gerues e prQvinciaes, de relatorios de Ministros de Estado e de
Presidentes de Provincia e de muitos outros documentos de valor, já
havia o Archivo Publioo feito acqujsição só de livros manuscriptos e
papeis avulsos de repartições extinctas, 178; da Mesa da Consci ncia
e Ordens, 11,865; e do Desembargo do Paço, 17.069.

Cumpre não omittir que, tendo vindo da secretaria de Justiça 42
Bulias, escrip.tas em letra usada na Dataria Romana l mns, não se oon
tentando o director em recebeI-as e arcbival-as, tratou de procurar
quem as decifrasse, e só achou o illustrado FI'. Camillo ele Monte
Serrat, que as decifrou, por uma chave de decifração, que ainda se
conserva em uma das caixas de folha de Flamltes onde estão tambern
aquellas Bullas. Frei Camillo, além de uma gratificação pecuniaria,
teve o titulo de paleographo 1l0norario do Archivo.

Ainda na mesma casa da rua da Guarda Velha permaneceu o
Archivo Publico quasi dous annos, pois só em 30 de muio de 1854
communicou o director ao Governo estar 'oncluida a mudonça para
algumas das salas do Conv nto de Santo Antonio, cujo Provincial as
prestára mediante a gratificação aDnual d 600 . Não foi acertada n esco
lha, c mo a experiencia dem nstrou.

Ainda Cyro Candido occupava o cargo de director qunndo houve,
em 3 de Dovembro de 1856, um incendio no Convento de Santo An
tonio : felizmente lavrou só em 3 cellas em que se aohava a secretaria
do Provincial, não attingindo o Archivo Publico, po,!' estar em ponto
diametralmente opposto.
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Proseguiu. o.. director no. trabalho de adquirir documentos1 · ~~
classificaI-os, etc. O seu ultimo relatorio' foi de. 27 de fevereiro J de
1856. Nelle declarou que, quanto a melhoramentos de que era suscept'\v I
o Archivo, nada podia uccrescentar ao que já havia felto vêr m
seus relatorios anteriores; e disse: lisongeio-me ele ter V. IJx~

concol'elado commigo na ieléa ele que a 7'eorgani aç40 elo A.rcMIJo
Publico é ele reconheciela urgencia; pois que, continuando. amo s
acha e com o regulamento por que ora se rege (era o d 2 de ,janeiro
de 1838), não p6ele corresponder aos fins pa7'a quejoi organisadQ.•

Depois de quasi 17 annos de serviço effectlvo, pois só Leve em
1841 uma licença de 5 mezes; sendo quem verdad iramente :montou,
organisou, e poz em andamento tão util estabelecimento' dep is de em
tal periodo lutar sem treguas, arcando com mil dlfficuldades sug
gerindo medidas nem sempre adoptadas, reclÇlmando pr videncias nem
semI re attendidas, mas por sua inoansavel d dica ilo co.pseguiDdo
vêr recolhidos ao Archivo Publico do Imperio 39.320 documentos ( li
vros e papeis), veiu a fallecer tão prestimoso servidor do Estado aos 19
dias do mez de janeiro de 1857.

Dêsde então assumiu interinamente a direcção do Archlvo, na c n
formidade do § 70 do art. 10 do Regimento Interno, o of.ficial-maior
José Thomaz de Oliveira Barbosa. Essa interinidade não foi pequenÇl,
pois durou até 10 de março de 1860, dia em que tomoll posse e
entrou em exercicio novo director.

-Com a pratica de official-maior desde a anno da installação do
Arohivo, conhecedor do plano administrativo seguido p lo finado dire
ctor, de quem era cunhado, facil lhe seria executaI-o. Nos quatro
relatorios que no Sllpradito periodo teve de apresentar ao Governo,
embóra não aventasse idéa Ellguma nova ou suggerisse medida im
portante, mencionava as acquisições de documentos, alguns de grand~

valor, e declarava quaes os serviços executados no anno antecedente,
e em todos não deixava de reclamar a mudança do Archivo para
ediocio mais adequada, e de fazer vêr a neces idade de não con
tinuarem os empregados sem ordenado certo fixado em lei e corre
spondente á importancia do estabelecimento; sendo de notar que.
percebiam tão sómente a quota que na distribuição da quantia c n
signada na lei do orçamento, depois de satisfeitas as d spezas com
o expediente e asseio da casa, vinba a tocar a cada um, segundo a
sua categoria na repartição. E dizia que, comparado o Archivo com
outras repartições, não se encontraria uma só cujos empregados
fôssem tão mal aquinhoados.

Havendo, como já ficou dito, tomado poese e entrado em exer
ciciQ em 10 de março de 1860, como director, o illustrado Dr. Antonio
Pereira Pinto teve de começar a executar o regulamento do Archivo
recentemente expedido por decr to 11. 3241 de i) do mesmo mez.

E' natural suppôr que, estando elIe nomeado desde 10 de outllbro
do anno anterior, tivesse esse regulamento sido organisado sob suas
inspirações ou segund bases que houvesse apresentado ao MiIlistvo.
Resalta, porém, de mais de um Iogar de sua correspondepcia que o
considerava deficiente e defeituoso. E' de presumir que o novo regu
lamento tivesse por base o projecto que em 1857 o director interino
Barbosa apresentára ao Governo, segundo menciona em relatorio de.
fevereil'o de 1858, lembrando que fôsse adoptlldo, - projecto esse que
julga-se ter sido de lavra, não de Barbosa, mas do primeiro direct r
Cyro, não só por starem já convertidas m disposi ões regulamentares
diversas idéas e medidas por. elle suggeridas em officios e relatorios
como tambem porque em seus ultimos relatopio falIava em reforma
de regulamento: mais plausivel é que com 17 anno de exercicio do
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cargo e servindo-o com grande devotamento, tivesse" cogitado de ir
preparando essa reforma, do que Oliveira Barbosa, ainda com tão
poucos mezes de interinidade e esta mesmo inesperada.

Só causa estranheza não estar incluida em o novo regulamento
a medida, que elle tanto reclamava, da creação de mais uma
secção - a judiciaria; provavelmente porque o Governo entendeu
não dever adoptaI-a, do mesmo modo que não augmentou o numero
de empregados, como Cyro mais de uma vez reclamára, e antes o
diminuiu.

O novo regulamento, não obstante omisso em alguns pontos, me
lhorou o anterior; prefixou o lminero dos empregados e marcou-lhes
os vencimentos, dividindo-os em ordenado e gratificação; e determinou
que os amanuenses não fôssem providos sinão por concurso, sendo
os demais empregados por livre escolha do Governo.

No dia 1 de maio o director dirigiu uma circular a todos os
Presidentes de Provincia, rogando houvessem de endereçar directa
mente ao mesmo Archivo todas as communicuções que lhe fôssem
relativas, e quaesquer documentos de interesse para a Historia do
Brazil que, porventura, pudessem ser colhidos nas respectivas secreta
rias ou em outras repartições subordinadas á sua jurisdicção. Na mesma
data e no mesmo sentido officiou ao arcebispado da Bahia e a todos
os bispos do ImperiQ. Mais tarde (no mez de outubro) officiou ainda
áquelle respeito aos ministros do Brazil na Belgica, França, Ingla
terra, Hollanda, Hespanha e Portugal.

Em seu primeiro relatorio (abril de 1861), depois de d"eplorar que,
á excepção da secretaria do Imperio, que havia feito remessa de
papeis importantes e" uteis á Historia do Brazil, todas as outras
guardassem esterilmente em seu podel', sem vantagem pl'opria ou
alheia, documentos talvez de maior interesse para os nossosjastos ;
propôz fôsse commettida a um empregado do Archivo Publico a mis
são de percorrer as diversas secretarias de Estado e dellas colher
todos os documentos que, sem prejuizo de seu expediente, devessem
estar no Archivo. E accrescentou que tal medida já em outro tempo
(por Cyro Candido) fôra adoptada com sensivel vantagem, pois "grande
tora a cópia de papei.s recolhidos.

Lembrou tambem (como já havia feito o primeiro director) que,
tendo estado o Brazil por 300 annos submettido á Metropole, seria
conveniente que se incumbisse a algum empregado do Archivo (o
que lhe parecia mais curial e acertado), ou a individuo de notaria ca
pacidade, de pesquizar na Torre do Tombo todos os documentos con
cernentes á Historia do Brazil.

Não consta que alguma destas suas medidas tivesse tido execução.
No mesmo relatorio disse que si o novo regulamento não déra ao

Archivo todo o desenvolvimento de que era susceptivel, ainda assim
trouxéra a vantagem de indicar-lhe logar distincto entre as repar
tições do Imperio e de resguardar a sorte e o futuro de seus empre
gados, marcando-lhes os deveres e prerogativas e fixando-lhes os
vencimentos; que a respeito desses não houve a devida equidade,
tendo-se em vista outras repartições, e, exemplificando, diz que o or
denado do director, sendo de 3:000, era inferior ao dos segundos
officiaes das secretarias e quasi igual ao dos porteiros!

Sentia, como se vê em alguns relatorios e officios, não haver a
reforma creado mais uma secção - a Judiciaria.

Em um dos seus relatorios suggerlu que se permittisse o deposito
de testamentos nos cofres do Archivo, prec@dendo garantias para os
testadores no acto do deposito.

E fez vêr que tal medida, além de tender a diminuir fraudes e
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prevaricações) seria uma fonte de renda para o Thesouro, pela es
portula do depositante.

Em ofticio ao Ministro pediu autorisação para fundar uma pequena
bibliotheca no Archivo, contendo princ~palmente livros sobre fi historia
e geographia do Brazil. Mas já o primeiro director, embóra sem prévia
autorisação do Governo, havia dado começo a uma bibliotheca; do
que é prova o ofticio de Cyro em 31 de julho de 1855 pedindo para
se comprar paru a Bibliotheca do Archivo as Memorias da Academia
Real de Sciencias de Lisbôa, e haver no anno anterior communicado
a offerta, que fizéra, de um volume das Dissertações chronologicas
e criticas sobre a historia e jurisprudencia ecclesiostica e civil de
P07'tugal, assim como a ia parte das Observações histf)7'icas e cri
ticas para servirem de memoria ao systema de diplomatica portu
gueza,. e posteriormente a offerta, que fizéra o amanuense Luiz
Gomes Anjo, de um livro intitulado Ensaio chronologico do Imperio
do Brazil, pelo Dr. Alexandre José de Mello Moraes e por Ignacio Aceioli
de Cerqueira e Silva.

Pede, porém, a justiça que fique aqui mencionado que, si Pereira
Pinto não foi quem teve fi idéa de haver no Archivo uma bibliotheca
e de começar a realizaI-a, póde ser considerado como creador deUa,
pelo incremento que lhe deu.

Além ('listo, tratou elle de agenciar a acquisição de documentos,
como os que existiam no Tribunal do Commercio pertencentes ao ar
chivo da extincta Junta do Commercio e requisitou fôssem recolhidos
ao Archivo.

Durante sua administração foi tambem neste recolhida a devassa
por occasião da rebellião de Pernambuco em 1817 ; tendo elle ofticiado
ao presidente de Minas Geraes e ao de S. Paulo solicitando o::> processos
da revolução de 1842.

Em todos os seus relatorios reclamava a mudança do Archivo,
propondo, de uma vez, como medida provisoria, fôsse alojado na
secretaria do Imperio) onde estivera a Directoria das Obras Publicas,
aggregundo-se-lhe os compartimentos em que estava installada a da
Instrucção Publica, cujo pessoal e material, não demandando edificio
de vastas proporções, seria com facilidade transferido para outro
qualquer proprio nacional.

Tendo Pereira Pinto sido nomeado official-maior da Camara dos
Deputados, dirigiu, em 3 de junho de 1869) um ofticio ao Ministro do
Imperio, no qual dizia que, não podendo por tal motivo contin lI.l.r
como directol' do Archivo Publico, passava na mesma data o exercicio
ao seu substituto legal, o offieial José Thomaz de Oliveira Barbosa,
remettia uma petição ao Imperador solicitando exoneração do cargo.

Nomeado director, por decreto de 5 de junho de 1869, Joaquim Cae
tano da Silva, tomou elle posse em 21 do mesmo mez.

Muita honra deve ter o Archivo Publico em enumerar na série de
seus directores um cidadão de quem disse o illustrado Dr. Joaquim
Manoel de Macedo, em seu interessante .I1nno Biog7'aphico: «entre os
homens sabios do Brazil nenhum excedeu a este, e bem poucos o
terão igualado.»

Além de profunda erudição e distinctas qualidades, tinha para exer
cer tal cargo a grande vantagem do conhecimento pratico de muitas
bibliotheca e preciosos archivos europeus, mórmente o da HoUanda,
pois fôra Encarregado dos Negocios do Brazil junto ao Governo
dos Paizes Baixos, e, em 1854, Consul Geral do Brazil no mesmo
Reino.

Mas, com debil saúde, desde que em 1863 voltára á patria, ficando
valetudinario e quasi cégo, não conseguiu prestar ao Archivo Publico
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os valiosissimos serviços que eram de esperar de seu saber, experiencia
e prestigio. .

E, assim, a sua corresp ndencia official quasi que se limitavn fi
satisfazer DS requisições d Ministro e a accusar o recebimento de
documentos; e não POLICOS foram estes, pois da secretaria do Imperio
copiosas e frequentes remessas eram feitas, cOllstand só uma d llas
de 180 grandes maços de papeis.

Os tres relatarias que apresentou (em 31 de janeiro de 1870, 31 de
janeiro de 1871 e 14 de outubro de 1872), foram muito lnconicos, cin
gindo-se propriamente á remessa de duas relações, uma dos trabalhos
e1Cecutados e outra dos doc~mentos recebidos.

Não só no primeiro relatorio, como ainda por diversas vezes,
insistiu na remoção do Archivo I ara algum edificio em melhores con
dições.

Em 11 de junho de 1870 participou que, indo-se limpar os livros da
devnssa da rebellião de Pernambuco em 1817 e os; do extincto Trihtmal
dn Junta do Commercio, viu-se que o cupim havia inutllisado completa
mente, a ponto de ser impraticcwel extrahir-se c6pia delles, 15 dos 30
volumes da dita devassa e cinco doS da Junta do Oommercio.

O Governo autorisou~o a procurar outro edificio com as necessarias
accommodações e cujo aluguel não excedesse a verba votada por lei;
ao que elIe replicou ser difficil encontrar predio particular com taes
requisitos.

Nesse comenos, havendo a Ordem Terceira do Carmo transferido
do 20 andar do antigo Recolhimento do Parto, no principio da rtla dos
Ourives, o seu hospital para o edificio que para tal mister acabúra de
construir na rua do Riachuelo, mandou o Governo para aUi remover o
Archivo.

Em 27 ele agosto estava concluida a mudança, como em officio desta
data deu o director parte ao Governo.

Em janeiro de 1871, djz o director, em seu relataria, que QS tra...
balhos do Archivo foram interrompidos em cousequencia da mudança e.
que apenas se tinha podido Classificar ele novo os papeis e livros per
tencentes a Repartições e Tribunaes extinctos, cujo numer era muito
avultado.

Em junho de 1871 pediu a factura de algumas estantes, visto que
papeis e livros ainda se achavam accumulados no pavimento ela Repar
tição) com, risca de se deteriorarem.

Em 15 de julho de 1872 fez vê!' que o fôrro do edif:icio achava-se em
completa ruina, reclamando concertos, que o engenheiro das Obras
Publicas declarou ser de caracter urgente, attenta a possibilidade de um
desabamen t .

Em seu ultimo r latorio, em 14 ele outubro, diz que, não obstante o
estado do salão, cujo tecto se achava quasi em total ruina, como com
municára em 15 d~ julIl0, tinha havido cuidado na conservação de livros
e papeis.

Pelo livr de registro vê-se que o ultimo Qfficio que assignau foi em
1 de fevereiro de 1873, e no ultimo dia deste mesmo mez falleceu na
cidade ele Nictheroy, onde residia.

Em 1 de março entrou em exercicio o seu substituto legal, José
Thomaz de Oliv ira Barb Sll, que designou para substituil-o como
official o amanuense Carlos Alexandrino Gomes.

Prolongou-se a interinidade de Oliveira Barbosa até 14 de novembro
do mesmo anno, data em que o Dr, Joaquim Pires Machado Portella,
que Ilctualmente serve com o todo zelo, assumiu o cargo de director,
para o qual fôra nomeado por decreto de 29 de outubro de 1873.

Patenteou-se-lhe desde logo a necessidade de dar á repartição aspecto
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mais conducente a seu fim, o que conseguiu do Ministro do Imperio,
adquirindo-se uma modesta !Ilobilia e varios objectos indispensa:veis, e
procedendo-se a alguns reparos no predio.

Outra necessidade tambem desde logo reconhecida foi a de ser
8ugmentudo o numer dos empregados, pois eram sómente quatro,
dos qlll1es ap nas dous se achavam em effectivo exercicio, porque o
10 official havia multo estava de licença por molestia grave, e um arpa
nuense desde 1867 estava, por orde:rn do Governo, destacado na secretaria
do Imperio.

Solicitou o director a admissão provisoria de dous coadjuvantes, nu
só para escripta, mas tambem para auxiliar a arrumação dos document s;
pois, afóra mlútos maços que tinham vindo para o Archivo posteri f
mente fi ultima mudança e aindu se achavam intactos quér empilhados
sobre mesas, quêr em estantes, de envolta com os que já existiam, ae n
tecia que estes, bem como os livros manuseriptos, não tinham tid
arrumação metl1odica; e atê muitos dos maços rotulados conLinham
tambem papeis alheios á indicação dos rotulos.

Conseguiu, todavia, trabalhando conjuD.tamente com os dous em
pregados existentes, poder mencionar no seu relatorio de 10 de março
de 1874, primeiro que tlpresentava uo Governo, uma especiede balanceLe
do que havia encontrado no Archivo.

Tendo sido aposentado a 31 de janeiro de 1874, por contar mais de
23 annos de serviço, o official já referido, o Governo preencheu essa vaga
promovendo o amanllense Luiz Ferreira da Silva Ca.bral. Conseguinte
mente, devendo haver concurso para o I gar ele awanuense, verbal
mente e por officia o director lembrou a conveniencia de procurar levur
o nivel intellectual do pessoal do Archivo exigindo-se d s candidatos
nilo SÓ o que consta da portaria de 26 de abril de 1870, e que era simples
mente « b6a letta, conhecimento ela grammatica e lingua 11Çtcional, da
arithmetica até á theoria das proporções inclusivamente, e tradt~cção
da lingua.france~Çt para a nacional », mas tambem « leitura de munll~
scriptos antigos, geographia, chronologja e historia, especialme\lte do
Bra~il, e traducção da lingua iug1eza para a naci na!.») Neste sentido ex
pedm o Ministro a p rtaria de 2 de março de t874, na quql dete\m~UQ\\
tambem que a concurso fôsse feito no Archivo sob a presidoncia d
respectivo director, ao qual os concurrentes deveriarp. upresentar seus
requerimentos para a inscripçã .

Pel& citada p rtaria de 1870 o concurso era feito na secreturia do
Imperio, sob a presidencia do director geral, sendo designados os exami..,
nadores dentre os respeotivos empregados.

Mediante cOncurSo, foi proposto e nomeado Joaquim dos Suntos
S~lgueiro, e depois houve outro em que foi escolhido o bacharel Fran..
CISCQ de Sal1es ete Muceeto.

Dep iS desse', os COllcur 'OS focam regidos pelas instrucções apre
sentadas ao Governo em 1882, ampliadas em 1893 (portaria de 3 de março),
n~ .quaes, a1êm de se e 'igir tambem dos cundidatos « elementos da
~re\to publico e administrativo »), estabeleceram-se cUsposições garlln
tldoras de toda a imparcialidade da parte do pessoal julgador.

Com pouco tempo de exercicio havia o director reconhecida ti
con~eI?iencia, si não necessidade, de alterações; mas, para não ser
prec!pltado guardou-se para quando, com experiencia propria e
l11Splrando-se não só na leitura de regulamentos e relatorias de archivos
es~rangeiros, corno em obras espe iaes u resp ito, pudêsse propôr a
relo~n~a do r gulflmento no sentido de tomar a repartição outr desen
VolvIment e ser de muito m.ais utilidade pura o publico. Assim, em fins
de.1~74 ou principi s do anno seguinte, a director entendeu-se com o
MInIStro, conselheiro João Alfredo, que, de acârdo com multas idêUs
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propostas, procurou obter do Poder Legislativo meios para realizar a
reforma; mas, tendo havido nesse anno mudança ministerial, seu
successor não aproveitou, como fora para desejar, toda a verba votada,
como o declarou em seu relatorio de 1876.

E assim apezar de algumas mut.ilações, mórmente no que impor
tava em despeza, foi afinal expedido novo regulamento por decreto
n. 6164 de 24 de marco de 1876.

Incontestavelmente este regulamento melhorou muito o anterior.
Creou a Secção Judiciaria (já reclamada pelos dous primeiros ante
cessores do actual director), mas não com tanta amplitude, como este
havia proposto no projecto. Creou uma aula de diplomatica (que oppor
tunamente seria institulda no Archivo) para o ensino da paleographia
com exercicios pratIcos, da chronologia e critica historica, da techno
logia diplomatica e regras de classitlcacão. Creou mais um logar de
amanuense, quando ao menos devia ser'cumprida a promessa do art. 90

do regulamento anterior - de poder haver mais 1official e 1amanuense,
logo que o serviço do Archivo tomasse incremento que exigisse tal me
dida. Estatuiu houvesse 1 chronista e 1 paleographo, declarando que
o emprego de chronista seria de commissão e que o de paleographo
seria exercido pelo professor da aula de diplomatica. Creou agentes
auxiliares do director, os quaes seriam propostos por este e nomeados
pelo Ministro do Imperio, aôm de na Côrte e nas Provincias desco
brirem e obterem para o Archivo documentos importantes rela
tivos á historia do Brazi1. Estatuiu que os serviços que prestassem os
mesmos agentes auxiliares seriam considerados dignos de attenção e de
remuneração, a juizo do Governo Imperial. /fandou haver uma biblio
thoca (bibliotheca. já existia, como acima já. disse, mas não havia sido
determinada nos anteriores regulamentos). Dispoz tambem que hou
vesse uma Mappotheca, onde se guardassem devidamente classificados
os atlas, mappas, planos, plantas, cartas geographicas, hydrographicas
e outras antigas e modernas relativas ao Braz11. E determinou que de
qualquer trabalho desta ordem, que se lithographasse nas officinas do
Archivo Militar, fôsse remettido um exemplar á Mappotheca.- Além de
mandar que fôssem archivadas algumas outras cousas de que não tra
taram os relatorios anteriores, ordenou h uvesse no Archivo uma col
lecção das medalhas que tivessem sido ou fôssem sendo cunhadas para
commemorar acontec"imentos patrios OLl quaesquer factos ou para
premio de serviços relevantes; e tambem uma collecção dél$ moedas do
Brazil, quér metallicas, quér em papel, que tivessem sido ou viessem a
ser emittidas, bem como o modelo das apolices do Governo.-Mandou
igualmente que fôsse archivado um modelo ou exemplar das patentes,
cartas e diplomas impressos ou lithographados, expedidos por esta
belecimentos publicos para se conferirem tltulas, gráos scientificos e
litterarios e premios.

O novo regulamento facilitou ao publico a cons'ulta de documentos,
pois fêl-a depender apenas de permissão do director; ao passo que pelo
de 3 de março de 1860 era preciso que o postulante fôsse pess(Ja conhe
cida e de confiança, e pelo regulamento de t838 devia apresentar
licença do Ministro do Imperio.

O regulamento de 1876 foi mais tarde substituido pelo que ora se
acha em vigor e a ompanhou o eler;reto n. 1580 de 31 de outubro ele 189il,
expedido em virtude da autorisação legislativa constante elo ele li. 187
de 27 de setembro anterior.

Como já dissemos, os concursos para sub-arclüvista regem-se
actualmente pelas instrucções de 3 de março de 1893, approvadas
para os de amanuense, e que continuam em vigor nos termos do
aviso de 18 ele fevereiro de 1895.
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MUSEU NAOIONAL

A fundação do Museu Nacional representa na illstoria dos estabele
cimentos scientiflcos do Brazilum dos mais assio'naladOs serviços pre
stados ao paiz pelo vice-rei L1..1iz de Vasconcellos, no decurso de sua
utllissima administração, que abrangeu o periodo de 1779 a 1790,

Obs rvando rigorosamente as instrucções que lhe toram confiadas,
em 1778 pel ministro Martinho de Mello e Castro, o joven vice-r i,
0.:1' m d ter implantado no pai z as praticas da polycultu ra, collaborando
efficazmente no seu desenvolvimento agricola e industrio1, con tiLuiu- e
esforçad protector das sciencias e das artes, como atlesta entre outr s
commettimentos, a fundação d Passeio Publico e do Museu Na
cional.

A sciencia naturae fl c ntavam no Brazi! apostolos dedicados
aos quae.., se alliavam summldad s sei ntificas da Europa, qlle, aLra
hidAs pelfl cxltnberoncia das riquezas natura e-'par as na vaslidil cio
no so t rrilorio, vinbam enriqueceI' pela uJ "'ervaçã o grande cabedu[ de
sellS conhecim nlos sciellLiHco .
, Ião peL'mittia a situ ção do paiz fo.~oe r alizada, . em delonga, a
ldéa do emin nte estaúista, lue assentÚI'ü o plano de c ll~truiL' no
campo da Lamp doza, entre o 'ap Jl deste n 1m lagõa do Pun lla,
11m (liticiu ad'lptado ao Mu u, pel [lle restringiu- 'e a stab I' r
lwovis riam nLe em uma 1eCJll né casa c nLiO'ua ao didcio, uja n
strucção fàra 'ini ied,l, um d pooito p rmanente de specimen zoolo
gic cio Brazil, o (111<.1 entre oulros mist "r d vi, pr va ás II c i
dade:' elo fus u Pt a I d Lisboa,

Com sensiv [lentidJo, pl'O.~eguiam . traI lh.::> de c nstruc ü ,
elTIqutlnt :VIIIS u, installad no pef] len pr dia a cru aUudim s, ü.
preenchendo m de tamelJte f' LI tins gra,:l.s à d dicnçü do scn illu. tre
I11spector Francis'o Xavi r Co.rd o Cald '[ra, natural d o.nta CatJJa
rina e conl18cido pela desigllação de 'avier dos Pas",aro"',

A Cc sa dos Pa saro.:>, amo ra vulgar'mento canil cida, ainda
existia lU '1811, e refere .lolia de Deus, queexarceu, p r lono'os anllos, as
fUl1cçães de pL'eparodor do. [u Ue estalJel cimento, qu em 1806 vira seus
c !legas atirarem das jane!las do edifici nas aves aCIll< tieas lU pairu
vam '" bre a lagõo do PaneHa, h je oecupad' ) com jú dissem s, JJela
JO'reja do . (cralnont .

Xavier dos Pnss ros percebia o parco\) vencimentos ele 540,' e fi
gratiôcaçã cI 40, pela liçãe de taxidermia que dava a alguns alu
ml1os, cnbendo-llwo direito de residir n pr prio ecliti 'ia rn o. v IntaO' 111
ele tor illuminacã comI 1..1 t'vet.

Eram seus· allxiliares dois ajudanles, tr-es serventes, d is ca 'a
dores, os qllaes tinham él. fUIlCcuo d adquirir, prel 1'0.1' e classificur
specimens.
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A chegada da cÔl'te portugLlez ao Brazil, em consequencio. da
invasão fraLlcew, occasionou accidentalmente o retardamento ela novel
instituição, visto que, por exigencia do serviço publico, a caso. pOl' eUa
occupada foi destinado. á officina de 1 pidarId.

CoincieliLl este lamentayel facto com a nomeaçúo, em 1810, elo
Dr. Luiz Antonio da Costa Barradas p r sub3tituir Xavier no cargo
d inspe tor, por effeito da mOl'te cl quelle iUustre bl' zileiro, occOl'l'ida
precisamente 20 aLmos dep is da í'n!lrla 50 cid C s do. Pa "aro .

A construcção da caS':l do cam) o ela Lml1tJUuoza co.hiu pc1mUela
mente no olYid , o que se d \'e .:.lttribuie ú inercio. elo gov 'l'110 elo mar
Iuez de Barbacena, lne, succeelendo a Luiz cle Vascollcello~, contrastou
nas pratica da admh1istraçilo com aCIueUe lllu tre estadista, sempre
propenso a collabomr na obra ela evolUf:'ão moral e mo.tel·ial do Brazil.

Extincto o pequeno Museu, as collecçõ s aUi existentes foram
encerradas em dons caixões e confiadas á guarda dos Lljudantes do
novo dlrector, Dr. Barradas, o que importava em coudemnar aquelles
valiosos specimens á acç50 destruidora dos insecto e da humidad .

Occupava, ntão, o cargo le director do Ars nal de Guerra o
general Napio.n, qu influiu para que transportassem os referidos
caixões para o estabelecimento a seu cargo, onde já existia um gabinete
mineralogico destinado á Academia Militar e qu fôra adquirid por
12:000 ao cavalheiro Tabst de Ohain.

A feequencia das excursões realizarias por sabios europeus em
terras do Brazil, a idêa de dar condigna o.ppli 'açã ao materIal reunido
no Arsenal de Guerra, sob as vistas do eminente apIan, suggeriram
ao governo fazer resurgir de seu obscurantismo a idéa grandiosa do
vIce-rei Vasconcellos, e dahi o decreto ele 26 le mai de 1818, assignaclo
pelo notavc1 estadista D. Antonio de Villa Nova Portugal, ministro dos
Negocio do Reln e presidente do real erario.

Diz o citado decreto que, pretendendo o gcwerno pl'opagar os c n11e
cimentos e estudos das sciencius naturaes no Reino do Brazil, com
vantagens para o comm rcio, industrias e artes, instituia o Museu Real,
para onde deviam passar, quanto antes, os instrumentos, machínas e
gabinetes que já existiam dispersos p r outros lagar s. Accrescentava
que, reunindo as casas, que no Campo de Sant'Anna occupava o barão
de UI á, os commodos necessarios para o fim mencionad ,fosse efie
ctuada \ respectiva compro. pela quantia de trinta coutos de r'is, esti
pulada pelo proprietario.

O predio que se destinára I ara este fim, n g verno do ice-rei
Vasconcellos, foi con luido I aro. s rvir D erario puJ lic , o que .iu tiflca
a medida relativa ás propriedades do barão de UM, cujos trabalhos de
adaptação ficaram terminados no fim do al1110 de 18'18, seneI , então,
nomeado director frei Jos6 da C sta zevedo.

Acertada nomeação a do illustre mo.ranh nse para tã r[uncil quão
honroso cargo, p rque o esc lhido, al"m ela grande s mma de conheci
mentos sobre mineralogia, mo.teria que professava naAcademh Militar,
posslúa attributos moraes que o recomm -ndavam com homem activo e
em! reh ndedor. Fizera sens primeir estudos no Drazil, matriculan
do-s mais tarde n CoU gio dos Nobre 'm Li. 'boa, parn completar seu
tirocini na Un iversielad de Coimbra. lli conqlliston tão brilhantes
triumphos que ao d ixar as bancadas academica , passou a lecci nar
philosophla em Lisboa, vindo o cupar I steriorrt). nte 110 Brazil os
cargos de bispo de PernamJ uco, Q.ircctor do eminario alli in ti
tuido, lente de mineralogia na então Academia mUar e dlrector
do Mu eu.

O ediflcio referido, onde foi installado o Museu, é boje occupado
pela Intendencia da Guerra, e está situado no espaço comprehendido
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entre a rua da Constit,uiçUo) outr'ora dos Ciganos) e a parte da d Cond
que tem na actualidade o nome de Viscon le do Rio Branc .

Nu fachadfl daquell predi vê-s uma lapide, indicando qu ,
no mm de 1821, sob o reinado de D. J ilo I, roi elle nstruido,
l'nct) qlle eli<'Js denunc'ia a mú orientação do govern , aproveitando
para um c.stabelecimenio desse genero mna casa plwticlllar sem
])elleza arvhiLectonica, sem as condições de luz) .qu" se tornavam
impl'escin liveis. '

O decreto de 11 de maio de 1819 consignou a verba de 24 men
sues para a conservaç[ío do ediAcio', send n meado thcsollreiro do nov
estabelecimento, a 7 de agosto do mesmo anno, Thomaz Per ira d
Castro Vianna.

A collecção mineralogica qu estivera no Arsenal de Guerra) a
cuidados do general Napian, foi transferida para a mai r sala do edifi
cio, send alli dlstribuida cm divcrs s armari s, ao lado dos {uaos Eig'u
l'avam outros com product s neturaes de nossa 11 ra, com spe imen
ele nossa fauna, completando o bello conjuncto artefactos de diversas
trilJus indigenas.

As dadIvas populeres revelavam por sua freqll ncia (l interesse que
o Museu despertára no espirito publico, de sorte que, tend -se restrin
gido a prin ipi a c lleccionar spe 'imen d historia natural, passou a
ser o I'CP sitorio (le todas as curiosidades com que a generosidad POI u-
lar se ex(,rcmava em enrique erSLlas ollecçõe . .

D. Joilo VI mostrou-se genero o em sua primeira rferla, nvian
elo-lhe, al('m de dua peças c ntendo diversos mod los de officina de
Flrtes e ofTIcios um vaso de prata dourada, duas chave romunas, um pé
ele marmore com alpercata grega uma espingarda que data da idade
média e alguns quadros d celebridades artisti as.

O Museu tinha, então, a exigua dotação de 2:880 , fixada em maio
ele 1819, e o seu pessoal constava, além do preclaro frei José da Costa
Azey do, de João de Deus MatLos a quem cabia a triplic funcç5.o de pre
parador, porteiro e guarda; antos Freire, seu auxiliar nos trabalhos de
tuxidermia; um escrlpturario e um encarregado de fazer a receita a
despeza, podendo dizer-se que todo o pessoal reduzia-se aos tres pri
meiros, que tinham funcç5es technicas no estabelecimento.

Comprehendendo t.alvez o erro que commettêra g verno apr yei
tando para insta11ar o Mus li as casas do barão de UM, diversa pe
soas qu" se interessavam pelo desenvolvimento da novel instittúçi10
começaram a orrerecer, fi repetirlas dadivas, material necC'ssario
para. um no"o edifJcio, o qual, guardado a principio no pnl.eo interior do
1 'Cuseu) foi pr steriormente tro.nsp rtllelo pc 1'0. uns barracões onstruidos
n campo de ant'AnnQ entre u ru Larga de S. J aquim e a de S50
Pedro.
. Mfío grnclo, p r(~m, as instantes reclamaçõe le Costa Az veelo,

dtrin'idas nq emin nte Visconde cI Cayl'ú, J s da. Uya Lisb o, enlão
inspe tor geral dos . tt'lbelecimeot sele I1sino, lai r ferido material
applicQ(1 fi 011 trllcçil do quartel da pre a da Republica do
Arsenal de Mat'inha.

o enLant , com intuito de dar-lbe maior latitude, o govem d
D. .Touo I, quejú hmla promovido na faz nela da Lngôa Rodl'igo de
Fr itas a fundaçilo d um jardim (le plantas xoti as, apl'ouve I-1nn 
xal-o ao 1useu, 110S termos do decreto de 11 d maio de 181!).

A despeit d s ItlVores com CJu o pllblico distinguia, não lhe era
franqueada a visita, a não er quanto á salas sitns no pFlyim I1t t rr o,
nde se achavam expostos alguns machinismos d propriedade do illus

tr brazileiro Jo é Alvar s Pinto de Almeida, fundador da Sociedade
Auxiliadora da Industria Naci na1.
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ão tardaram as queixas contra a prohil Ição e, attendendo ti repe
tidas reclamaç5es que algumas vezes declinaram em ameaçDs DOS
empregados que obstavam a que fossem desrespeitadas as ordens upe
riores, o governo expediu a portaria d 24 de outubro de 1821 Armada
por Francisco José Vieira, a qual facultma a visita do Museu na quinLa~

feira de cada semana, desde as 10 horas la manhã até 1 hora da tarde,
não sendo dia santo, a todas as pessoas, estmngeiros ou nacionaes, que
se fizessem dignas diss pelos seus conhecimentos e qualidades.

Em complemento dessa medida e para assegLlrar a boa ordem e
evitar qualquer tumulto, nos termos da citada portaria, O governo
expediu ordem á Repartição da Guerra para mandar ao Musell. n'"l
referido dia, alguns soldados ela O"uarda real da policia, paUl fazer
manter ahi o socego conveniente. Para cumprir a ordem emanada do
governo, o director elo Museu mandou preparar quatro salas e guar-
neceu-as de armarios apropriados ás collecçães. .

Não obstante a escassez de espaç de que resentía-se o Museu, o
governo que já havia cedido duas salas, ao rez do chão, a Alval'e Pinto
de Almeida, mandou accommodar aUi, em julho de 1822 a Academia
de BeIlas Artes, e o respectivo dire tor foi incumbido de fazer o retrato
do principe regente e depois o do primeiro "imperador do Brazil, nos
termos da portaria assignada por Caetano Pinto de Miranda Montenegro

A phase auspiciosa inaugurada em 1822 foi a muitos titulos provei
tosa ao Museu, comquanto dous factos que merecem seI' rememorados
o tivessem coberto de luto. Ao suicid"io do preparad r Manoel dos
Santos Freire, occorrid a 10 ele outubro de 1822, seguiu-se o pa sa
mento de seu preclaro director, frei José la Costa Azevedo, espirito
emmoldurado de virtudes, e que consagráea ao Museu a vitalidade de
seu cultissimo talento, o vig r de suas energias.

03 ossos do venerando sacerdote f ram encerrados em uma urna,
por iniciativa do commendador .To é Vict rino Coimbra, a qual se acha
na igreja de S. Pedro desta Capital; occupava, entã , as cumiadas d
poder José BonUacio de Andrada e ilva, que reunia á suas aprimo
radas qualidades de p litic o riquissimo cabedal de homem de sciencia,
que o era p r titulos nobilissimos, e delle obteve o Museu assignaJados
favores, que muito cooperaram para seu desenvolvimento.

Oillustre estadista dil'igiu appello aos naturalistas estrang.eiros que
viajavam no Brazil, pedindo-lhes envias em ao Museu alguns exempla
res dos specimens que colhessem em suas excurs5es, promettendo-lbes,
em compensação, todos o favores que c ubesse ao governo dispensar,

Acudiram a esse appello o bar80 de Lin."'srlorff enviando vali sa
collecção de mammiferos, aves, reptis brnzileiro e uutros da fauna
européa ; o mustre Natt rer, fundador' d 'fu 'eu Brazileiro em "ienna,
remettendo macacos,roedores, aves, mollusc s·e J'eptis ; seguindo- -111
o naturalista Besche, d Hamburgo, o viajante Paoli Ruqu . cl1üclJ
Saint-Hilaire, o celebre e desventurad Dr: Se11o" , lue, mediante a
parca gratifi ação de 800$,enriqueceu o Museu c m preciosos specimens
o'eologicos, mineralogicos zoologicos.
, qom o fallecimento de frei José d':\ Costa Azevedo, passou a exercer
lI1termamen.te a clirecçã do Museu João de Deus Mattos, antigo di ci
pulo ele XaVier elos Passaros, que accumulava as funcç5es de guarda,
porteiro e prepardor. A elle foi dirigida a primeira p')rtaria lld reçada
ao estabelecimento, em nome do imperador, a qual con 'i tia em
mandar entregar ao barão de Santo Amaro os tucall existentes no
Museu, para urnamentar manto d . imperador, conforme documento
existente no nctual archivo d Mu eu.

~m 1823, desabou um terraço que hmia no di Eicio, endo con
strmda, ao lado da rua dos Ciganos, em logar delle, uma sala, graças ás
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constantes reclamações de João de Deus. Em 27 de utubl' da lU 11
anno, foi interrompida n interinirlade de tão z l o funcci nario en
con8equencia da nomeaçã do Dr. João da ,llveirn Caldeira para
director do Museu.

Chimico n tavel, reunindo o'randes c nhecimenlos sobre minera
logia, o Dr. Caldeira, ao assumir o seu cargo, pensou m cla siUcar
a collecção mineralogica do Museu, d accordo com a t;la siA açã
crystallographica de I-Iauy e nesse intulto requisitou d Mini tel'i
do Imperio autoriaasse a corbpra dos 1.500 t pos ge metrkos em
que se baseava a referida classi 'cação.

Sendo muito deficientes as collecções que, ntão, pos u'a o Museu,
foram expedidas as ordens uecessarias para que o pr parador J ão de
Deus realizasse excl.lr õe na provincia cio Rio de Joneiro, onde lh
coube n fortuna de colher valiosos specimens.

O Museu ia prosperando, mercê de volio as flc'ruisições e do au
xilio qU8 lhe p:'estavnm JJsé Bon'facio e a imp r' triz D. 1.eop 1
dina qlle era 11l1lit I illclillflr1fl a e3tlll I clq~ s ,'ellcinc:; nf} l1rfles.

MIJiL)R Rel'\'i~'08 flev~ tambem II !ltili~si1llü i I~t llli,ii , (\ i milli. tJ'O
Este\ão rliheiro de Rf'zellde, depois JIlClrq lt:Z lie "le Ic:a, I/llr', p li'
R'lgge,~tõd. li) Dr. CHlddra dirig-iu Cirl:llll1r ;))' pr Qid,~lit s oe p"o
vincia pertindo-Ihes el1\'lassem ao Mu,-eu specimell naturncs e arte-
factos illdig-enas. '

As en tão provincias do Pará, Amazonas, G)yaz e Mal to Grosso
acquiesceran1 fi a1Jpell i com granne proveito para o estabelecimento.

As d'ldivas ao Mllsell pruseguiam seminLerrllpção enLre eIlos
cumpl'e menci mar a do jonllleiro hespanh')l André G goy, consLanl
de diversas medalhas antigas; de D. P dro I, repre elltarla lor Lres
rnumias e algumas curiosidades eg~;p,~ia'3, qlle, tendo sido encorn
mendodas para Bueno,..; A) res e rejeitadas pelo 'dictador Rosa" f
frendo além dis'o embarg em no, sa ullalldega, rÜI'am arrematadas
pel) imperc.dor e re :etlidas ao MUR u, onde e conservam c mo b·
jecto de lue timavel vnl r I:.ll'che )log-ico.

O itUltallO Zani, commissiunad- p8lo :VIu eu, dll"igiu-se a Parú,
em C')mpallhia d) preparador E.-lan'slá.) Joaquim Burreto, 1-' ta
viagem d~rÍ\'arnm grandes bene,icios para a itrlituiçã , aU nt o nu
mel' considel'D vel de pecimens naturaes e de artefuctos indigenas
com que os dous exc.ur'sionistas opulentaram Slla::; c illecções.

Em 1825 já eram satifactoria as condicOes do Museu, a julgar ela
grande remessa de specimens que fez para â Eur pa, em nome d imp
rad Ir; e, em 1827, o Museu, Real de Berlim enviou-lhe uma colJet:çã
ornithologica, dtriginclo-lhe'c n vHe para entrar em relaçõe de permuta.

Dep is de uma administraçã fecunda em benef1cios, pe liu exone
ração do eu cargo o Dr. Caldeil'a, que paSSOU a exercer as fun
cções de pr )ved)l' da Casa. da 10ed.a.

P fIe tempo dep is tentou suicidar-se, não o conseguindo
pela extt'ema diluição da s0lução de acido chloT'hydrico cI que se ser\'ira,
secundando o seu intent com auxilio de uma navalha, que lhe deu
morte immediata.

No decurso de sua adminl trncão, tendo-se suicidad o pr pa
rad)r ~al1oel dos 'ant >s Freire, ficaram a funcçõe' que lhe cabiam
a cargo de Joã) de Deus, end n meado e crlpturario, p r eITeit da
p rtaria de 5 de janelr de 1824, JoSé da .'ilva, qu sllb tituiu neste
Cat'g o tenente .Tos Joa([uim de SanL'Anna.

Para sub -tituir o Dr. Cilldeir , C 1 nomead, por decreto de ..G
de jan iro de 1828, frei Custodio Alves S rrão, que exercia as fun
cções de lente cathedratico 1e chimica e physica na Escola Militar, e
era natural do MaranhEi,o.
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Enormes eram os -ncllrgos que pesavam SO) re o illusLre sacerdote,
,e, entretanto, disteiJ)uia tão m -thodicamente o temp.o pOl' suas mul
tipla occllpaçães que ainda lhe era possiv 1realizar no modesto labo
ratorio de physicu e chimica rlo J'vJuseu numerosas e pacient s analyses,
como attestam seus hellissimos estLldos sobre o páo 8rE)zil e o carvão de
pedra.

Em 5 ele janeil'o ele 1824 foi nomeado llm escripturario papp- o
Museu, com o ordenado de 30 mensaes, cabendo entuo ao dwector,
[llém de uma penstLO, a gratiAcação de 150 , e 240 para aluguel
ele casa.

O decreto ele 1 de janeiro ele 1825 deu ao direator o Orde~lado fixo cl
600 , e mais tarde lhe coube o de ~ :000 , com a obrigação de dirigir
ums das secções do Museu. '

Desele a criteriosa e in telljgen te uct.ministraç80 do Du. CalclelFl:)., o
Museu recebia n'-quell temente consl)ltas sobre o,s asSup.lptQS de sua
comp.etellcia, salientando-se eI].tre ellas [IS (f1Je tipl1a.ll1 r lação com a
explIJraçQo ele minas de ouro, jazidas de dimnanLes e de nrvão de I dra.

As consultas .em questão contil1~~ram c1uro.nte 3 apm iniste/:lç'üO do
illustre frei Custoelio, como se vê dos nurp rosos docjJm ntos que o
Museu reune em seus archivos, o que conc r)'eu por8 augm~mtar a
s mma de responsabilid;:ldes e avolumar as exigenciasiQherent s ao
cargo confiado á sua competencia. _

As d.espezas elo Museu eram a principio pagas p~lo iVJinisterio ela
Fazend[l; mas a portaria de 11 de maio de 1829 Ipando ~ r mett.er as
respectivai;i contas á Secretaria. dos Negocios do Imperio.

Em 1831, armo de grandes aqontecimentos politicos que abriram
novos e mais amplos horisoptes ao futLlro do Brazl(, perdeu o Museq a
valiosa collecção de quadros que Possuia, QS quaes, ern numero de 63,
foram t.ransferidos para a Academi~ de Bell1J,s Artes.

Para aquilatar da no.tayel evolnção do NluseL}, n que se I'l3fere ao
angmento de suas collecQães, j!JIgamos acertado ass'ignall-'lr q~e, peLo
inventario realisado em 30 de abril de 18$8, por freI Custodio, em oj~s

diencia ás opdens emanadas qo ministro do Impl3rio, existil'ln: no estabe
leciment , naquella época, 4.964 pr-oductos :mologicos, '1.6QO llotaniaos,
4.516 oryctQgnosticos, sem incluir 149 diamantes e eliversas amostl'aEi de
min.eraes anriferos, '1.105 specimens numismatipos, Ej2 quadros, iq81
instrumentos de physi,ca e chüllÍpa 30 Ipodtllos el~ machim~s, lém ele
diversas antiguidades e g1'[l1111e num 1'0 de qrtefnctos indigel1flS.

Em mnio de 1838 a ü3milia elp t'alJecid José Bonifacio disting]lip o
Museu com FI offe1'ta rIo gqbinete minerql gicQ q~le peet n êna a emeri~o
pntrlotu e rle consicle['Elvelnumern ele modelos de maclli11as medall1Qs
antigas, quadro, estampas de scienci;:ls natonaes, insectús, colLecçõe
botanicas, 1assnros, et .

Por sua vez, o Museu, que em 1822 G 1828 forl1 cêrn ó jJ;scola ç ntral
numerosos specimens zoologV~os 13 b ~aq.icos para fi cadeira rle historia
natural, teve el, pre 'tal' irLenti seIlviço ao c ILegio ele P.edro n, ql.j~

obteve urna colLecção zo 106'i a JllPostt] de mi:\.is de 200 sp cimenl:i,
Cre cendo de modo notcvel as collecç(Jes do Museu, er4 tarefa irp

passiveI paDa seu pr clavo elir ptor attender. c n omital1tem nte a~odas
as secçà s, e, em conse H18ncia disto, frei Cu tn4io er).vieloll todo o seu
prestigio junto ao governo para conseguir reforma tão r cIttlJ1adn
pelo estabelecimento, a e[unl se a 'ha cpntiels no regnlamento de 3
de fevereiro de 1842. O Museu foi dividiel uq$ s guinLes sec ões: 
1a anatomia comparada zoologia; - 2a 1o~anica, ag-rl u:rturfl e artes
mechanicéls . - 3a l+lÍ ll(lr.ulogia , geolQgit}. seI ncias phY$icas;
4a numismatlca, artes lib~raes, arch~ologia,cos~l)mesdas pações Iilltigas
e modernas.



-9-

Carla umu das r feridas secções ra confiada a mn director, nm..iliDCl
por llm ou mnis adjuntos 11) relação no numero das sul divisões ela
res] <'cliva secçi:ío accrescendo C[1l(' cada um deltes podia adro itLir um' l't
nume!' d prHlicanles elenLJ'e os c[llüe. seriam esc 1I1irlo o ndjuntos.

O alluclido regulamento C]'(~Oll o conselho "dministr Livo d Mil u,
com)) sto dos directores de secção e dos adjuntos, soh a presidencia
tLo directol' do estabelecimento,

O mesmo regulamento ereou os logal'es ele se r tario e de adjunt
elesla; m~lI1dou ddir ás secções d zo logia e botani a o portcir ,
guarda e preparador do product s zooloo-i os, e á se ção de Jll in ra
logia o e cril tural'io m ex I'cici 'deu 00 thes urC'ir h ategoria de
ajudant elo secreLario' exting-uiu o logaras de escripturari ,thesour iro
n escrivão da rec itn e despeza.

Em 11 el fevereiro de 1842, foram lavrad sos d crel s ele nomeação
de frei Cllslodio, para director do i\JllS u e ela secçuo d mineralogia,
geologia e scienéias phy icas; do Dr. Emílio Jonc[uim na Si!v 'laia,
]1Rra dü'eclor da secç20 de anat m ia comparada c zoologia, e elo
DI'. Llriz Riedel, para director ela s cçuo le boümica) agriculturA e arl s
mecha n iC'·IS.

1"[11 D data de 18 'do mesm mez o titulo de nomeDçüo d Joa
d Deus Matto. , ])nl'a porteir , guarda e ll'eparndor das se çõ s de aJlü
tom i,) comi al'ada e 7.0010 0 '1n de h tanica, agricl1ltura e al'tes me
chanicas' o d l'rancisco Ant nio do Ilego, para ajudante do secr tario
elo fuseu' sendo nomeado, no dia 27, José da Silva g'uar lo e pl'eparad r
das secções ele mineralogia e nnmismatica.

No dia 1 de março daquelle mesmo allno, foi el brada A primeira
sessão do conselho admini I;I'éltivo, send incumbido o dil'ector g ral,
~m clata de 2, clu dir cção dR. secç5. d numismaLica e arche logiA, e
lI1vcstido o Dr. JOAquim da Silva Maia das funcçõe de secretario.

I ar d cr to de 9 de ag.Jstl li mesmo unno, foi n meado di~ector
da secçã de numismatica Man e1 de Araujo P rt Alegre a quem
roram r-ixados os yencim ntos de 200 . annuaes, cabendo a Luiz Hiedel a
dir cção da. secção de botanica.

Carla dir-ector de secção percehia, naquel1a ép ca, o ordenado de
800 , s ndo reduzidos a 200.', de accordo com d creto n. 331 d 5
d n vembro de 1843, enviAd a Mus u m offi io de 12 de lezembr ,
assio'nad por Jostl Antoni da. ilya Maia.

, Oh li cendo li mesma pr oCCllpnçilo elr economin, o g verno expe
rllU o Ayis ele 31 de outubro d 1843 incnmbinelo o conselho do 1useu
de pr~por a alterações ou rer1ucções Afaz r, quer n p ss aI elo tlJ
belcClmenl;o, quel' 110 qua.ntitativo reaelo para seu xpedienLe, de
modo Cjlle a totalidade delJas n'i excedess n quantia de 5:0 O.', fixada
na lei eI I'çamento.

A administl'nç'1o le frei Custodio foi de effeiLos beneficos pal'fl. o
MlJseu. qlle modilicQu-. e rE\dica1ment~, de sorLe que no recebeI' g
verno,. em t81,i, ° offel'ecirp 111;0 do Dr. Emitio GernDIl para 1 'ci nar
zoC?logl.a nc quell estabel ciment cla sificar os specim IIS 7.oologicos
UHI f'xlsLent s, Dcqlliesceu n, pl'imeif'D pnrLe jlllgal do, no enLanL ,
acel'tado reC\lli,iJl' :) , elJ'unc]a, p r t "n osLol olecimento pc.' 01)1 compe
tente pura <:lar nmprimentu úquelle mi.,Lér.

!\.. rer rma de 184~ com ç LI promptamente ti fazer Gentil' S tiS
profJ uo r. 'lllLados, c mquanto niíp e r vestisse elo nrartcr ti um
trah lho ompleto, e aos 1isUFlIlte do Museu nü e capava tl sulJita
transforma :10 que e llUyia perad, aLL nt o melhor arl'(lnj das
c lL cções. .

En 12 de utnlJro d 1842, o g vorno nu lari. II o clirecL l' J
)1useu a organisar as insLrllcções que devium S r dadas a Estanisláo
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Joaqlúm dos antos Barl'elo na Villa da Barra I Ri I egr d Pal'á
para .ser en arregado da I reparação de objectos de Historia Natural
que deviam ser remettidos ao Museu.

I a {nelle mesmo anno, pare e t r sido suscitada a idéa de dar ao
Museu nova mais condigna in Lallaçüo, o lue s~ deprehcnde do officio
de 29 de 'etembro de 1842, assignadn por Candid Jos de r'~uj Vianna,
ordenando ao director do Museu manda efaz rdi\' r a ll'~ntas do 11' \'0
edificio, para objecto rle es olha, trabalho d que t'oram tam] em
encarr gados o eug nheiro Julio Frederic Kcel r e 1 nte la·A 'ad mia
de Beilas Arte ugu t Henrique Vict rio Gr' ndjean ele M ntigny.

Por soli ita ,ão d pl'esiclent da entUo provincia eh> Maranhão,
dirigida ao Museu p r iuterm dio do g v rn mo se ê elo offici ele
6 el novembro de 18H, el José Carlos Pereira d lmeielil Torres, foi
remettido par o gabinete de historia natural, alli estal:Jelecirlo, numero
considf\ravel d spe imen minel'alogi )s, bolanico zoolo~icJs, l ndo
vindo daquella pmc dencia pUl'a 'Mus ,em 1 1:5 alguns mineraes
de c Jbre, endo delle~ ) mab notayel o que fóra extruhiJ J ddS mUI'g n
elo Grajaú, p (' frei Custoelil) AI, " Sel'rã .

entind, - e fatigado de eu' contínuo lab res, 'ln istiu aqu lIe
illustr braz'ileiro p r sua demi~são, qu , opó.' groncle r lutancia, foi.
concedida m 25 de janeir d 1847, t-mlo prestado a J 'fuseu 19
almos de optim s serv'lços.

O logar foi occupaelointerinamente p lo DI'. Euilio Joaql1im da
Silva MaiA, até que ~ i pr vido, por decret de 1 de julh de 1847, pel
ilJustrado Dr. FI' deric Le poldo Cesar Burlamoque pr [e'" 01' ap.:> ll
tado de mineralogia e geol gia da cad mia Milit r.

Um do seus primeiros cuidad J , ao assllI1ir a~ funcções que 1l1e
foram confiadas, consistiu m r mover d 1Jgor e cU!'o inapr priado
em que e a l;l1a\'a desde 1 24, o laborat rio ela Museu, pam logar'
c nveni nte, e alli reali arnm-"e stud Llrio s, qu muito real,aram
a administr''l.çilo elo n Jta v I clli 111 i , b 'azUeir '

Em 2 d8 setembl'o de 1847, r i des'glJUrlo o tenent -c r nel Franci3co
Raymundo de Fariu para coilccdonul' lJara u Mu,eu, pl'odu t hilturaes
e ethnographic03 n valle el Amuz na , percebendJ a modica oTatiti
cação de 20 )<1>000.

Identica c >mmissão roi c mm ttida DO habU des nhista francez João
Theodoro De courtUz, que, se dirigindo para Q pl'Ovincia do Espirito
Sant , prestou-se a fazer c lIeçõe::. para o Museu, xigind apenas o
rec mmendússem ás autoridade ela pr vincia, a que a quiesceu o
ministro do Impel'io.

CClm muito acerto c nduziu-se o Museu, indo a nCJntro do
iilustre ,dasenhista, que 111 pl'e tou valios s serviç.o~ dlll'ante longo
temp, a mesma c nsideraçã se p )de fazer quunt á escolha d'
Dr. GuiUlerme chuch ele Gapan ma ll)Ln UUJ m 18 d julho de '1 49,
direct r adjuntJ da se çlo de m ner I gia, e o me m) ainda e pMe
dizer c m respeito Ó. n >m ~açlo, m 1 ~ d junh·) de 1854, do Dr. Mdn el
Ferrqira Lag05, pal'a adjunt elu lo zo 1 gla.

No anno de 185 , d~u- e a. ~ funccio j) rios d 'fuseu a satislaç50 de
verem reivlndicad)s seus direito peL) restabele iment el' 110norarjo
de 8) " de que hêl\'Íam sido privad que on e,::;uil'am, mel' ê dus
es~ /' os d entã mil lstro d Impel'i, c ns illeil'o P dJ'eira, mai
tarde barão do B m Retiro.

Morto Desc urti.lz, que muit s servi ·os prestúl ~ ao Mu u m sua,s
excursões pela provincia elo EspiriL anto, foi designacl para subStl
tuíl-o o subeLlto franc z ayez de Gancl, que, partind para o ma
zonas explorou o seu xtenso vali, passou ao territorio do Perú,
transp rtando-se mais tarde I ara a França.
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Em 17 ele .i unho c1 1857, foi exonerado elo logar ti preI aeador da
secção ele zoologia e botanlca o Dr. An tonio Roclrigues ela Cunha, que
Sw)stituia neste cargo a JoJo de D l1S Mattos aposentado em 19 d ou
tubr ele 1852, ,em c ns quencia ela allLlClirla elemisstio, foi n meado,
111 diante pequena gratificação, João Baptista Barros, para occupar-se
int rlnament da pl'eparaç& das dnas sec,õ em qu até então servira
de uxiliar o Dr. Rodrigues da Cunha.

Por motivo da apos ntodorla elo porteiro, guarda e preparador das
secções de mineralogia e numismatica, José da Silva, foI nome8do para
sw)stltuil-o Carlos Leopoldo Cezar Burlamaque, f'unccionario exemplar,
que ledlcou o melhor ele sua vida, o maior esforço de sua a tiviclade e
competencia ao serviço do Mus u, só abandonando suposto quando ê:

velhIce e a nfermielad a isto o obrigaram.
Diversas modificações, qual mais sensivel, cleram-se m curto

período no pessoal lo Mu u. Em 1859 partiu para a Europc, no caracter
de consul geral do Brazil na Prussia, Man e1 de Arauj Poet Alegre' em
21 de nov mbro do mesmo anno, f l1e eu o Dr. Emilio Joaquim da Silva
Maia, dIrector ela sucção ele zo logia e anatomia compliraela' o or
rendo poucos mezes d pois a morte de Francisco Antonio elo Rego
ajudante elo secretario e o mais antigo funccionarto do Museu, 1ai
substituido, em 29 de llwrço de 1860, p r Manoel da Molta T ixeira, ze
loso e int6lligente funccionario, recentemente apos ntado, em conse
rruencia de grave iocommodo de "'aude.

Para Sllbstituir o Dr. Maia, foi nomeAdo em 21 d jUG10 de 1860
o Dr. João Joaquim de Gouvêa, lente da Faculdade de Medtcina desta
Capital, cabendo ao illu tl'8do e inolvidav 1 Dr. Manoel Freire Alle
mão substituir, na secçtio de b tanica, o Dr. Hiedel o que se deu
um mez depois de sua rnoete.

O Museu ia adquirindo notav 1 rapido desenvolvimenL , ,orno
testifica seu brilhante conCU1'SO na exposiçã nacional de 1862, conse
guindo este resultado, não só pela a tividade que desenvolvia seu
illustre director, sinJo tambem pelas permutas com instituições c nge
neres, dadivas particLuares e acquisições feitas pelos naturalistas, no
meadamente o distincto naturalista francez F.· Brunet, nom.eado
adjlU1to-viajante, por 10rLaria de 21 de junho ele 1860.

O anno de 1863, si foi de grandes b ne 'ci s para o Museu, aU nta
a. fundaçã) de sua bibliotheca, em 1l ele julho, tronxe-lhe proflln
cllssima tristeza com a morte do eminente naturalista Freire Alle
mão, oecorrida em 18 de ma-io qunnd atnda sangl'uva a fel'ielu
aberta pelo pasc::amento do illustre - Dr. Riedel, tio do j v n e in
fortunado naturalista.

Logo lepois de l"Lludada a bihliotbeca, foram-lhe doadr's 3.000
volume , que haviam. p rtencielo á livral'ia da commi siío scienLtEica
do Cearà, consoante aviso do governo, e em s guida 200 ~VOlUl es
que lhe foram legados pel illustre Dr. Lacel'da, ralleGido no Ma
ranhão.

. Em 22 de março de 186;'), ti i n meado para dirigir a secção de I ota
l1lca do Museu o Dr. Ladisláo Netto que s- acbava na Europa concluindo
seus estudos s bl' a flora brazil Ira.
. A morte privou o Museu, no anno de 1866, de dois de seus mais

chgn s funccionarios: eminente Dr. Burlamaque, fallecido em 14
de janeiro e que r ·i substituido, em 10 ele fever iro d 1866 pel respei
~avel anciã c nsellleiro Freire Allemã0 . e o Dr. G uvêa, mort a 20 de
Julho, e a quem succedeu commendad r Man e] Ferreira Lagos, por
decreto de 14 de novembro de 1~66.
. Em 1865 foI nomeado preparadOl' da s c ão de zoologia Manoel Fran

CISCO Bo('dallo, e a 12 ele dezembro de 1866 foi provido no cargo de
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lldjLll1t , qL10 ex l'cêra até entUo o c mmendad r Lag s, o DI'. Migu I
An lonio da Silva.

Em periodo jú aclianlnrl (1(1 slla rxisten ia lab riosa, qu bl'anlado
pela molf'sli, rllell[ll () oe rl111m(ltlêra. o minent. succrss r do DI'.
Rllrk mRCflle, FI' ire Allemil fõr'a olJrignrlo a nHmter-se fól'o desla. Capi
tal, sem p cl I prestar ao Jllseu os serviç s que eram de R p rar de
sua alta c mpel. ncia rio seu 1r fundo saber que ainda 11 .ic lh dil
pr em il10!1cía entre os naturalistas ([u tem possuido o Museu.

Em consequencia d Wo ]a111 ntm' I foct. roi incumbido da clire-
cçilo interna do Museu o Dr. Laclislúo Netto, que jú fazia parte mo
111 ncionamos, elo pessoal te h11'ic .

N1 . licit omiltir os hen ftcios que derivaram de sua actividade,
ora manifestada em publtcações na imprens diaria sobre as dadivas
feitus ao estabelecimento, o que c ncil.ava o espirito publico a novas
ofli rtas ora publicando artigos b1' as. ump~os relativos ás ma
tel'ias d [ue s occupa o Museu, ora pugnando pela rr;"\:li 'ação
de uma relarma mais ampla e que melhor se accommorlus e ú
indol do insLiluiçilo ainda mantida sob regimen do regulil111ento
ele 1 42.

O orçam nto do Imperio 'lue. havia mais de meio seculo, concedia
a ~111SCU n verba de ito c nt05 de réis I ara a manuten. 50 de toclo
seus serviços passou a c nsignar-llle, em '1872, a y l'ha de 35 con
tos d'" réis e graça a este vaU o auxilio pôcl". o Dr. Lodislúo I etto
empl'ehe; der as reformas de que mais nrgia o Museu. l'oi entilo que
puderam ser aproveitados c m Y~mtagem para o estabeleCimento os
illustres naturalistas Domingos S. Ferreira Penna, Fritz Muller Carl s
Schr iner c chwacke.

Penna foi o esforçado exp]orad r do van do Amazonas cuj s traba
lhos arclleologicos e eLhn graphico enriquecem os archivos do Mu eu;
Fritz Muller, o notavel c ntinllador da ])ra mom ntosa d Danv'in, que
o chamúra principe dos observadores; 'chI' in r, o 7.0 1 go m~
nente, cuja m rte ainda amargura o oração de eus collegas e admi
radores; chwacke, o boLanico disLincto que tllnto s tem consagrado
ao estudo de nossa riquissima flora.

M rto Freire Allemão, em 1874, foi nomeado para substituil-o, em 6
le fevereiro de 1875, o Dr. Larlisláo tt, qu , no mez de junho do mesmo
al1no, partiu, em companhia do Dr. Gorceix cI pois dire t r da Escola
d· Minas, para. o Rio GI'anc!e do ul, em traI olho da ompanh ia. das
minas cl , Caçapava' s nelo ruo, ao voltar m a. esta Capital, r ali ou aquel1e
pro[e s r no cdiftcio do Museu, lma conferencia com a isten ia de
diver!'> s mcmbl'os da f'amllia impel'ifll. .

Por in i ia tivo do novo dir ct r, fOl'Elll1 rlj)roveiLados s sel'V1
ços rio n tav 1 noturalista. am ricano CI18rles lTarlt. mais tarde
chefe da commissOo ge logica cr ad/3 p lo governo a qual f i de bene
ficios trio exLraordil1al'iospm'a o slaI)el cimento C[Lle allurHr a. elia ê
assignalur uma d'3S causas mais pod rosas da evolu ã lo actual
Ml.lseu.

Na rnesma 6p ca f rum utilisados os serviç s do Dr. v n Ihering
pr f s. 01' ela niversi Jade de lena, ncquisição ([ll p r muitos titulas,
lhe foI OSS{IS proyeiLosa.

O decr to rle 6 rle fev -retro de 1876, a 'signado pelo min istro tia
agricultura, Dr. Thomaz José Coelho de Almeida dign p r este u .
signl]aelo serviç' da gl'atidão do Museu moclificou comI letamente o
estabelecimento, qLle ficou dividido em tres sec ões: ia ant11rop logia,
zoologia g ral e applicada, anatomia c mparada e paleont logia animal;
211 botanica geral e applicada e paleontologia v getal; 3a sciencias
physi as, min~ralogia, geologia e paleontologia geral.
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o mesmo regulam nLo 'r'eou uma 4a secçilo, ann xada provisoria
mente 'ís Lres outras, devendo abraçar a archeologia, ethnogra}Jhia e
numismaLica.

Cada uma das tres secções devia ter um director e um sub-director,
um preparador e dou au:ctlial'es te ·Jmicos.

o directores e sub-directores cabia não s6 redigir uma revista
intitulada « Arc!üvo do Museu Nacional») e destinada á ptlhltcaçilo ele
inv ligações scienlitica,' sobre as materias relativas tis secções do
Museu, sinão tombem o encarg 1e rcnJiz'.u' conferen ia publicas,
que ~ ram iniciadas em abril rle 1876, e eram muito c n url'idas.

M.\nenel' que, dem ruda Pl" ticientemenl, ,estudou o SambafJlúS
de Santa Catharina; Corlos lIurtt r g ologo eminente que con acrr u
seu culLis imo tal nto ao estudo da ge 1 goiD e arche Jogia brazil ira;
Fl'itz iuller, sempre preoccuI ado em accentuar a yel'dad das d LlLI'inas
de Dar\yin; o actual director e o DL'. Rodrigues Peixot , que, em
pecs nça d(3 um crnneo encontrado na lago . anta pelo eminenLe Lund,
se ele Ucaram a estudo anthropologi o que até entilo não haviam
sido feitos no Brazil' M. Derby, que, com aUa competencia, dedic u-se,
entre outros assumptos, Ú geologia d valle d baixo Amazonas' Fer
reira Penna, que estudou os lepo 'itos ceramic s do Pará, concorreram,
a par de outr s, para traduzir em realidade a idéa da utilis 'ima revista,
que, proseguil do m sua faina, é hoje conhecida em todo o mundo
sCientifico,

Por flI ito da r forma de 1"76, foram r euizada as seguin tes nomea
ções para o Mus LI: p. r decreto d 9 de fever eira d D. João Baptista
de Lacerda para sub-direct r da ia s cç5o' du Dr. J aquim Nicolão
Moreira para sul -director da 20 ; e do Dr. Carl s Luiz de Saules Junior
para sub-direct r da 3<1.

Foram tambem nomeados, por I rtal'ia da m sma data, preparador
do Museu, Carlos Leopoldo Cesar Burlamaqui, designado, a 12 d me mo
mez, para servil' como port iro; preparador da 2" secçiío, Vicent AIy
Ribeiro; praticantes, José Ribeiro da Cruz Rangel, Antonio Teixeira da
Hocha e Antonio de uza Metia etto sendo este designado, em 12 ele
fevereiro, para ilccumular com as t'uncções de praticante as de ama
nuense.

Em data de 12 de feyereiro de 1876, foi designado para occupar as
funcções de se retario o Dr. João Pizarro, e a 14 do mesmo m z foi
n meado :Joã Pereira Garcia para loo'ar de continuo.

Em 1878, tendo fallecido Charles Hartt, cujo elogio não cabe no
estreitos limites d te resumo lti t ric ,foi Ue substituido por Carlos
aules, sub-dire tal' duqucJJa secção, qllal fnlleccu no mesmo anno

de sua nomeacão.
Por lrop sta elo Dr. Luclislúo, [ai nomflnrlr) pUI'a pr0 nch r a yaga

I' pectií" eu illuStl' comI anil ir (la c mmi ü) <roo loo'i i1 Dr, Derhy
que, m í"alio issimos trabaJh s, clemonstroLL o 'lCC L-tO com lU se
houve o o'ov rno nomeando-o paru o alluelid cargo.

Em 1 77 purtiLdTI para o Amazona, m cnmmi sã d illS U, u
Dr. Jol bel' e M. Schwacfc qlle tI' uxeram 3.50 sp 'imerJ, icht 01 gico ,
r metticl s a .JaL'dim diJS Planla 'd Pariz }JtH'n' ['em las i1ic·aelos.

Por illicinliYtt d Dt'. Laclislúr leU fund u- e la]) ratori d
physiologia, onde o actual rlir tal' c ncluiu llS e. tudo sobr o
ven no ophi lico, ao Clual se juntaram utro, int ressélntes trabalho
r alisados pelo Dr. COLlty que fôra por elle apresentad a direct r do
estabeJecim nt .

uscitando, 111 1 1 o. idéa de uma expo i '<1 unthropologica o
Dr, Lacli lúo etto partiu p ra 11 rte do Brazll, em 10 de janeir d
1882, tendo como am..iliares s funccionarios IvIanoel da Motta Teix ira
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e Schwache para dar cumprimento ao seu projecto, e tal foi o apoio
que conseguiu da'" diversas provincias a que recorreu, que pàde realisar a
aUudida exposição a 29 de julho de 1882.

Os efJ:i~itos beneftcos da exposiçã anthropologi a, salientados pelo
ministro da Agricultura, Dr. Affi nso ugu to Moreira Penna no sel!
relatorio, apresentado á Assembléa legislativa m 1884, o resultado
das permutas realiSadas com estab lecimentos congeneres enriquece
ram de tal mod o Museu, que se tornou pequ n o espaço de que
dispunha para conter su' s numerosas '011 cç-es.

A secção geologica fez valiosas acquisições de vegetaes, reptis e
peLxes ('asseis do vaUe do Parnahyba, de 1'0 has, e mineraes de S. Paulo
e Minas Geraes, graças ao seu dir tal' Orville Derby, efficazm nte au
xiliado pelo sub-director Francisco José de Freitas.

Nos archivos do Museu Nacional publicOll o Dr. Ladisláo Netto di
versos studos s bre archeologia e ethnologia, materias a cujo estudo
se 'onsagrou, e, entre as acquisições feitas pelo· estabelecimento no
deeurs de sua longa administração, salienta-se a do meteorito Bendegó
em 1888, translortado para o Museu, graças ao generoso c ncurso do
barão de Guahy e a zelo e á actividade admirl;l.vel da Ulustre com
missão de que foi ch fe o capitão de mar e gLlerra José Carlos de Car
val110.

Em 5 de junll de 18 8, o Museu acional foi c nvidado a tomar
parte na Exposi ,ão de Pariz, fazendo-se represent'lr pel Dr. Laclisláo
Netto) qu se achava em commissão na Enropa.

Do governo, c mo dos particulares, cominuou o Museu a receber
grandes provaS' de c nfiança, quer pelns consultas que frequentemente
lhe eram dirigidas, sinão tambem pelas commissões que t'aram confia
dos a alguns dos seus funccionari03. Assim é que, ren vado a 15 de
março de '1886, o contl'ato feito com o illustre Ilatnralista Dr. Gceldi p8ra
propegllir nas fnl1cçàes que lhe f ram c )mmetlidas no estabeleciment ,
t'ai eUe incumbido, .) 2 de junt') do mesmo anDo, 1e estllclar as ca lsas
la m )les ia cIo cú[eeil'o no Rio de Janeiro; a a~tual dir'ectJr geral
coube, em 1833, o encargo de proc dO:I' ás veri icaçàes nece-'saria' ao
estudo c ,mpleto da enz')otia cru in[' stav.l as fazf'ncla d criação em
Minas; ao Dr. Derby, em 13 de abl'il de 1 :~3, 1'- ram cornmettitlos a
fUllcções de presidente dn. commis ão geo;rapllica e geologics.

Em 188" o min:stro Rodl'igo Silva, recunhecendo a necessidade de
dar ao ?\lnseu mais vasto ediri i J, no intuito de PI'· p 'rc onur mel110r
accomm daçã) ás sua vali >sas e abundantes coll çôes, Llgg ['in ao
governo a icléa da c nstf'ucçU de um predi (lue r unisse as co.ldiçOe
exigidos.

Desejoso ele pI' star seu concul'SO ao desenvolvimento do Museu,
promulgou a'luelle ministro o deceet n. 9342, de 25 de abril de 188"
que deu ao estabelecimellto nova organlsação e em virtude da qual o
laboratorio de pllysiologia experimental, que se acbava annexo ao
Museu, ficou provisoriamente fazendo parte da la secção.

Para realisação dos intuitos que animaram o ministro Rodrigo
Silva, foi promulgado o decreto n. 935, de 24 ele novembro de 1890,
mandando d sapropriar os predios contiguos ao edlI'icio para o fim de
amplial-o, tanto quanto exigiam as novas condições do estabel cimento,
sendo para lamentar que tão anspiciosa idéa não lograsse sef' realisada.

Após a proclamação da Republica, Mus Ll Nacional foi reorgani
sado de accordo c m o regulamento que acompanha o decret n. 379 A
de 8 de maio de 1890, peomulgad pelo Governo Provisorio, ficando clivi
did nas quatro segui.ntes secções:-1 8 zo lagia, anatomia, e embryo
logia comparadas' 2a botannica; 38 mineralogia, geologia e pale
ontologia; 4" anthropologia, ethnologia e archeologio.
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Pelas disposições do alludido decreto, a direcção e fiscalisação de
todos os ramos do serviço foram commettidas ao director geral, com
auxilio do conselho administl'ativo, ficando o pessoal assim distribuido:
tres directol'es de secção, quatro sub-directores, um secl'etario, um ama
nuense, um bibliothecario, cinco preparadores, naturalistas viajantes
em nnmero correspondent ás exigencias da repartição, um porteiro
um continuo e quatro serventes.

O capitulo 3°, no seu art. 13, consigna que os directores e sub
dil'ectores de secção sempre que parecer conveniente aos interesses
do Mu eu e do serviço, realizem conferencias publicas sobre assumptos
c ncernentes á specialidades de suas secções, preceituando o artigo
seglúnte a idéa da publicação dos archivos do Museu) cuja redacção
ficou a cargo do conselho administrativo, sob immediata lir cção do
director geral.

Tendo passado o Museu Nacional á jurisdicção do Ministerio de
Instrucção Publica, Carl' ios e Telegraphos, foi promulgad o decreto
n. 740, de 11 de setembro de 1890, que derogou a di p sição do art. 19
do regulament apPl"Ovado pelo decreto n. 379, de de maio de 1890,
ficand estabelecido que as demissões apo entadorias, c mmis ões,
sub titui .ães, licenças, etc. estariam suj ilas ás di posições anaIogas
do regulamento da ecretario. do mesmo ministerio.

O decreto n, 10, de 4 de outubro do dito anno, promulgado pelo
Governo Provísorio resolveu modificar o capitulo 3° do regulamento a
IUE' alluclimos. De accordo com essa modificação, coube aos director
e sub-directore de secção fazerem cursos publicos n ctumos de ensino
concreto, inauguranclJ-se para isto um livro de matricula para estu
dante ou quaesquer pes oa que, pela ,ua assiduidade no mesmos
cllrs s, quizes em tomar parte nos trabalhos praticos dos la]) ratol'ios,
'das excur ões e outros exer icios d CürDcter, cientilJc .

Em complemento desta medida, ficou resolvido que o governo
providenciaria para estabelecer no Museu um amphitheatl'o destinado
aos ditos cursos) aos quaes seria annexada uma aula' de physica e
chimica.

Tendo sido n meado vice-presidente da commissão brazileira da
Exp sição Columbiana d Chicago DI. Ladi lá d ouza MeU Netto,
a umiu as funcçõ s de dir ctor geral interino o Dr. Amaro Ferreira das
Neyes Armoncl, em vil'tude da pol'taria de 1 de julll0 de 1 91, endo
substituido posteriol'mente pel lJr. Doming-o José Frelt'e.

Não realisou-seint"elizm nte o p 11 am nt contido no decI'eto de
24 d nov mbro de '1 '90, ]ue visava d<:ll' a Museu tiS a commodo.ões
qu _ cu n tav 1 d envolvill nto xio"ia; e para atisfnzel' tii.) 1I1'

g nt ne <:'8,'i lae! 0.11'01 IV no g I . m trans~ riJ- , m 1 92, pata a
Quinta da Bô 1 Vi Lo antiga re id ncia da fumUia inlperial oude fun
ccionám o Cong!' ,so Conf-,tituintc.

Deu-se c m ço á mudança em 26 d abril de 1 92, na ditecção
g ruI interina d Dr. Ama l'O do Nev· Armond, pr s guindo-se 111
tiio difticil tare1:1 até o dia 25 d ,julho de 1892, nd inaugurado o Mus lI,
~ercê dos e fi rços extra rdinarios cl seu pessoal technico, a 14 de
Jl1.lh de 1893.

A tl'an fel' ncio. do Mu u para o antigo I alaci imperial não atten-
deu, s b muitos i.. pectos, a s int l' s yilü do tal el cim nt . i o
pr di, qu el'vira d r id n Í'l á x-família imperial tem, ~m relaçi'.i ,.
ao edl6 'io silo á 11'0..0. d'l I publi a, '1 vantuo'em de p uir m' is 'lia ta
a c mm daçõ s, lh ) m duvida, infl ri r p r ua gl'and di tan ii..
do 'entro da cicla I I la má 'Ildiçõ hygi ni LI qU o rercum.

Em VCI'dfldc, o tel'reno circum i illh 00 tab I dm nl é b rt
<:le lago:s que, pela falta de r 110vaç<l0 de uo.s ao'uas transformam-se
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em verdadeiros tocos ue ini' cção palllstl'C, c 111 delr.in:1ent ela saue[ d
p 'S 0.1 que sel've nu eslabelecimento, e das pl'opriüs p 's as que
fl'eqn nlam as exp sições.

Vast , c mo ,o edifjcio nã reune, ntretanlo) por não 1 [' sido
adaptado a s fins a que o destinarmn, cerLa c ncLiçõe d luz e de Ma
dislribuição dos s u di\'ers s c rtlpartimento, pcl que as alas
reservadas p ra a xposiçuo las c lIecçõ s silo, em gel'al, e cassarnente
iliu111inadas, n8.o permittindo a visitunte U111 exaffi minu 'ioso de cerLo
specim n .

Da imp rtante causa fi que 'lllurUmos, lual a da falta de udapta,il
le arre o Jacto d nilo se a 'Ilarem r gularmer te sepamdas as s ções,
como se faz mistér ú di p siçü melh dica (los lemcul s que a lJustí
tuem, e e la faUa, que, á primeil'a visla, poderia r aLLril uida a pcs
s aI technic , é exclusivmnent determinada pelas cJndiçOes eSI eciaes
do edificio,

Nova reforma soffreu o Mu eu em 26 de dezem) r de 1802, a qual
mo 1 lado. llas anteri res) guarda) ntl'elanto, com elIa alguns ponlos
de semelhança. O eslab lecimento continuo dividI lo nas quaLr se
c ões consignadus nas reformas ant rior'es, sendu cada umu c1ellüs diri
gida por um director, cargo provido I ar c ncurso. Os naLuralislos
tjcaram fixados em nLlmero de quatro, tamb m sujeitos ás provas de
concurso, e I assando p r acc sso aos cargos de sub-directores.

Cada uma das secções foi dotada d um preparador cabendo, po
rém, dois á ia secção, em consequencia dos trabalhos de taxidermia.
que demandam pessoal mais numeroso,

Uma das disposições regulamentares mudou a designação dos archi
vos do Museu para a de Revista do Museu Nacional) que continúJ. a
ser publicada, sendo distribuida por todos os estabelecimento congo
neres e instituicões scientificas conhecidos.

Ao Dr'. DOlningo;:, José Freire, que exerceu as flmcções de director
geral interin ,desde 8 de fevereiro de 1893 a 6 de janeir',) <le i 5, uc
cedeu o actual director, Dr. Joüo Baptista de Lac.ercla, nomeauo po!'
decreto de 7 de janeiro deste ultimo anno. '

O Museu acional r ge-se, na actualidade, pelo regulamento appr'o
vado pelo decreto n, 1'179, de 26 de dezembro d ~ i 92,

O Museu Nacional r vela, na actualidade, pela riqueza variedade ele
suas colieações, a grunde prosperidael a que altingiu n s ultimas annos,
Procurando investigar a causa de tilo salutar modificação, não se póde
omlttir o influx benerico das excursõe' dos seus naturalistas, as
vantagens inconlestav is do systema de permutas com instHLlLcõé,
cung neres do e trH Ilgeir , e as valiosa dadi\'as c m C1 ue o °tem
distinguido a generosidade de illuslres brazileil'os que se inL l'essam pela
evolução das n ssas institui ões s lentillcas.
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BIBLlüTFIEOA 1\ ~OIü, ~L

A Bibliothecu Nacional, offlcialmenle denominada « Bibliotheca
Nacional e Publica do Rio de Janeiro», consliluiu-se a principio da
llvl'aria qne o rei de Portugal D. José I organizárn. para substiluir a
que, com o titulo' de « H.eal Bibliotheca da Ajudo.», o terl'emolo de
Lisbàa de 1 ele novembro ele 1755 havio. destruido concomilantemenle
com o ~incendio que se lhe seguira.

Quanelo D. João vr, então princij1e-regente, fuo'indo Ú illVí1SÚO de
Portugal pelas tropas franeezos de Junot, se tl'an 'porLou com a rainlm
D. Maria I e todu a familia real para a ua eolonia do Bmzil, em 1111
de 1807 a ]winGipios de 180, trouxe comsigo pum o Rio de Janeiro
aql1ella bibliollteca, a que se üeldicionál'a, enlr e os annos de 1770 a
1773, a numerosa e rica livmria pacientemente amontoada pelo d uto
abbade de Santo Adrião de Sevér, Diogo Barbosa Machado, que ge
nero amente a offertóra a D. José. Esta magnifica dadi\"ü constava
de 430\ obros em 5761: volumes, ele um 'alol' bibliographico incal
culavel, pois muitas elas obras qne a constiLuimn são hoje de ext1'ema
raridade u unicas.

Nu sua parte artisticu entravam tres volume de estampas ele
brazõe de diversas familia , titulares e nobres, brazões abertos em
madeira e em metal e desenho originoes com illuminuras; além de
63 obras em 73 volumes, tamlJcm o1'nados de estompas.

No 1° yoiume dos Annaes da Bibliotheca. 1 acional, '1876-'1877, deu
o DI'. Rnmiz GulvJo, então lJibliothecario e ini iudor dessa 11 to.,-e1
publicaçüo, descripçilo bibliographica minu iosa do qlle ele mais im
portonte encerra aquelln excepcional collecção, na quo.l nuo e sabe,
como elle pondera, o que mnis s d va ndmil'ill': si a excellen iu JDe
edições raras, si a bellezo. dos exemplal'es preferidos pelo douto coll€"
ccionador, si cml1m a bôo. ordem e perfeição das coUecções l'uc()das,
procligi de perseverun a e de cuidado. Estão alri reun idas CJIlDo( tod~s
as provincias do saber' humnno, representadas pelas suas obms maIS
dignas de noto. e esLima.

1\feI'et:.em, porém, particular lU nçuo 0.:-' cl11 cçõe fDcticia , 11l1icas
que existem no 111 undo consta ndo ao todo ele '155 volumes, de di '-el'sos
formatos, repletos ele obras rill'issimas e credoras, por mai. de um
titulo, do muior apreço.

Naquelle yosto acerv liUerario inclue-se tambem lima excellente
collecçtl ele mappas d Portugal e sua conquistas, hoje muito da
mnificados pelo tempo e pela humidade. Na sua collec ão liguran nada
men s ele 2290 retratos, muito dos quaes rari sim s e do melhore
mestre~ do tempo. De gl'tll1de numero dclles tem a Bibliotheca



-4-

publica lo, nos seus Annaes, a descripção deixada pelo chefe da secção
iconogruphica, o Dr. José Zephel'ino de Menezes Brum.

A R.eal Bibliotheca da Ajuda fôra, outro im, incorporada parte da
livraria do Collegio ele Todos os Santos, dos proscriptos Jesuitas da
Ilha de S. MigueL. Gl'ande numero, porém, desses livros, cncerrados
em caixões por espaço d muito annos, a1 ertos em 1 04, foram en·
contrados em tal estado ·que mistér se tornou lança1-os ao fogo.

Ainda lhe advieram quatro volumes de estampas, representando
assumptos de historia natural e mappas geographico , gl'amdos por
arti tas portuguezes na officina Calcographicrt., typoplasttca e litte
raria do .Arco do Cego, em Lisbô8, então sob a direcção do afa
mado botanico braziLeiro frei José M8l'iano da Conc ição VeIloso.
Como a officina foi extincta por decreto de 7 ele dezembro de 1801,
deduz-se que foi por esse tempo que entraram o referidos quatro
volumes para a Real BiblioLh ca. Em 2 de junho de 1 13 se reco
lhel am Lambem, porém entüo já no R.io de Janeiro, séde da côrte
portugueza, as chapas daquellas estampa .

Para ella tambem viéra, com a familia real, a livraria chamada
do In(antado, e que, quanto aos ímpre sos, ficou toda na Bibliotheca
do Rio de Janeiro; tOTnando, porém, para Lisbôa, n regresso da
-côrte para o reino, em 182 L, a mór parte dos mamlscripto que nella
se continham e se d nominavam Manuscriptos da Coroa. Ficaram,
ainda assim, aqui mais de mil codices, dos seis mil e tanto que
ne11a exi liam.

A Bibliotheca da Ajuda, assim augmentada em numcro e em -.;-alor,
foi aqui accommodada nas salas do hospital dA Ordem Terceim do
Carmo, á rua Direita, hoje Prúneif'o ele l1farço, em 1 10, podendo-se,
portanto, as ignar esse anno como datn da sua fundação. A entrada
para e11a se fazia pelo corredor descoberto, que ainda exi te, entre a
igreja do Carmo e a CapeLLn Impel'ial. hoje Cathedral e que com
munica a rua [J1'úneiro ele jJ!arço com a do a1'n1O. No anno eguinte
foi ello, não de todo e indistinctamente franqueada ao publico, mas
facultada aos estudiosos, que para isso 01 tinham com facilidade pr6vio
consentimento régio. Esse facto ê confirmado p r ordem, que a
Bibliotheca ocional conserva em original no seu archivo, pa sada
pelo Conde, depois Marqu z do Aguiar, em nome do príncipe-regente,
datada de 3 de dezembro de 1811 e dirigida ao padl'e Joaquim Damaso.

A principio occupou ella sómenLe o andar superior elo 110 pital;
mai tarde, tendo crescido com livros vindos de Lisbóa, e tendeu-se,
paI' Aviso de 3 de novembro de 1 12, ao pavimento t rreo, de onde
se removeram os doentes I ara o Recolhimento do Parlo, á rua dos
Ourives, canto da de S. José, onde [uncci nam actualmente o Archivo
Publico e a Polyclinica.

. Por decroto do 29 de outubro de 1810, referendado pelo mencio
nado Conde, deu-se-Ihe a alluJida accommodação.

Diz o citad documento:
« Decreto de 29 de utubro. Manuscrlpto autbentico.-Havendo

ordenaelo, pOl' Decreto de 27 de junho do presente anno, que nas
casas do Hospital da Orelem Terceira elo Carmo, situado á minha
I!eal Capella, se collocassem a minha Real úibliotheca e gabinete dos
u1strwnentos de physica e 71utthematica, vinelos ultimamente de
Lisboa: e constando-me, pelas ultimas averiguações a que mandei
proceder, que o dito edifício não tem. toda a lu:: necessaria nem
offel ece os commoelos irulispensaveis em hum estabelecimento' elesta
natw'e::a, e que no logar que havia seroido de catacumba aos Reli
giosos elo Carmo se podia fa::el' huma mais propria e decente accom
moelaçtio para a dita livraria: hei por bem, revogando o mencionado
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Real Decl'eto de 27 de Junho, determinar que nas ditas catacumbas
se erija e accommode a minha Real Bibliotheca e inst1'lllnentos de
physica e mathematica, fa;::endo-se â casta da Real Fazenda toela
despeza conducente ao arranjamento e manutençã.o do reJel'ido esta
belecimento. O Conde de Aguiar, do Conselho de Estado, 1 residente
do Real Erario, o tenha assim entendido c faça executar por e te
DeCl'eto súmente, sem, embw'go de quaesrzuer leis, regimentos ou. dis
posições em, contrario. Palocio do Rio ele Janeiro, em, 29 de Outllbro
de 1810.- Corn a rubrica elo Pl'incipe Regente Kosso Senhor.»

Desde que a Bibliotheca se estnbeleceu definitivamente no Rio de
Janeiro, foram- 0-111e aggregondo, poe dadiyas e por acquisiçães oh
mais de um titulo grandes e imporlantes c )llecçõ, de lino, , tendo
continuado no dominjo colonial a fozer-_e de Lisbõa remessa de oJ ra
impre os no reino, e que, a titulo de propinas, receJ ia o ca a real.

A 13 de novembro de 1811 recebeu 11 Bibliotheca todos os im
pressos e mnnuscriptos que constituiam () espolio de frei Jo é Mariano
da Conceição Velloso, doados 00 principe-l'egenle pelo provincial do
Com-ento de Sonlo Antonio do Rio de Janeil'O, onde faUecêra o 8ba
lisad bota nico braziJeiro. Foi por essa o ca [[io que lhe adyeiu 11 ua
monumenlol Flora Fluminensis, ainda ent50 incdita hoje divulgada
pela impren a, de 1825 a 1827 exceptuadn uma parte do texto llltima
lnente impees a, em slla totalidade nos :!/'chivos elo JI,]useu Nacional,
sob a sabia direcçfio d DI'. Ladislau Netto.

Já em 1 14, segunào o te temunJ10 elo 1aelre Luiz Gonçab'es dos
Sanlos nas suas Jlenwria pa1'Cl sereir á Historia elo Reino elo Bra:il,
contuya a Real Bibliot11eca mais de 60.000 yoll''11e .

Em 1 '15 adquiriu-se para ella, por compi'a, a livraria do Dr.
Manuel Jgnl.1cio da Silva Alvarenga.

POI' compro, effecluacla em 181 ,da collecção ele desenhos feitos á
mão, eslílmpa, camafcu, moldes, elc., pertencentes ao a!'clJitecto
José da Costa e Silva, pr vieram-lhe tambem liv!'o imp!'essos e vinte
manu cripto , quasi todo~ em língua italiana, de ·letea do celebre
astronomo João Angelo BnmeUi.

O govel'IIO do pl'incipe regente D. J050 VI comprõra, em 1 22,
para a Real Bibliolheca d Rio de Joneiro, isto Ó, para a actual Bi
blioth ca Nacional, a vali 'sn livraria do commendad r Antonio de
Aze\'edo de Araujo, Conele da Barca, compoc;:ta de obras preciosas e
raras, que o d uto estadi la c)lligil'8 nas ua Yiagens e estada por
diversos pai7.es da Europa, em mni' ele uma de cujas côetes repre
sentMa, corno embaixador, a nação portugueza. Des a livraria, da
sua udjurlícnção 11 Bibliotheca Nacional e ela vida e escriptos do seu
benemerilo collecto!', es reveu o DI'. Menezes Brum chefe dl ecção
de esll1mpas, conscienciosa e desenyolviela memorio dada ó. publici
dade no segundo volume dos re pectivos Annaes. "es a memoria
notic'a eUe longamente as especies bililiogl'aphica' de que se c m
punha aql1ella copiosa livraria, que ascendia a 2365 obras em 63~9
volume, e pela qual pagou o gm erno impe!'inl, ern 1 71, mai de 76
contos de réis a João Piombino, cessionurio do herdeiros do Conde.

Nes a liwario. incll1iam-~e varios manuscriptos, o mai precio o
dos quaes é a Biblia latina do seculo XIII ou XIV illuminada, que
vem descripta, sob o n. 1, no Catalogo elos Cimelios da Bibliotheca
Nacional.

Por portaeia de 7 de jaoeiro de 1 24 comprou o governo do pri-
meiro imperado!', para a Bibliotbeca, peja quantia de 1: 20 000, a
livraria cl DI'. Francisco qe Mello Franco, composta de 159 yoIumes
de obras impre8sas e tres manuscriptos.
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Dos hel'deil'Os do conselheiro Jo é Bonifacio ele Andracla e Silvu
recebeu a Bibliotlleca, m muio de 183 , ccrcu ele 500 \"olurnes na
mar parte obl'as allemãs, bre differente. ramos da s iencias na
turaes e edicões r commenuavei. de tq ogl'apll s de nom adn sobre
cliversós assLÍmptos sciellLiflcos e litterbl'ios' além d algun codices
manuscl'ir tos m por'lugLloz e em allem5 e anlltadu cópia. de cartas
autographa de per nogen' nota veis de todos o:> paize., especia~
mente na poliLic/l, com muilo'" cios CJulle~ munti, éra corresponcl ncm
o venerando patriarcha elu nos a indeI enelencia . e bem [ksim innu-
meros pnpeis e docLlm nlo fficiDes.

I u~sar'am para a Bibliotheca r cclonal, poe morte d J\I8I'Cjuez de
Santo Amaro, 115 pastas com varias malJU cript que pertenciam ao
seu gabinete de esludo, e, com ell ,122 pastas conlendo p:1.j)('is rela
tivos ao expediente secl'elo das dufel'enles secretarias ele E tDelO de
Portugal que mais interessaram úquelle paiz do que ao BeazU'
papeis que, em 18H, foram trocado p e oulros com o governo
portuguez.

Em dezembro de '1858 Odqllil'Íu o gov rno impel'ial, I elfl quantia
de 2l .120:'000, para a Bil>lioLl1eca Nocional. a e olh ielo li\Tarin cI 00
tavel bibliognosla napoLitano-argentino D. Pedro de AIlO'eli . Todas as
obras qu ,a compunham el'om de inconl sla\"el merecimellto ni) só
por se referirem ao continellle Sul-Arnel'icano, algumas 'lliús ]J81n raras,
orno pelo perfeito esLado ele consern1çilo e pela nitidez ela etlcader

naciio .
• Conslanl of[uella li\Toria de 1.717 Obl'8S em 2.747 I" lumes, e 1.295

manuscl'iptos tombem relativos ao sul la America' abmngcndo,
além disso, aqueJla \,1'1iosa compra muitos mappas plono~ plantas
de diversos trechos de terl'itorio e rios iguolmente sul-americanos.

J'í em julh do referido anno de 1853 r cehêra a BibliuLheca
Nacional 41 volumes manu cl'ipLos, provindos do e polia cio clisllncto
médico e naturalislo Anl nio Corr<~a de Lacerda, por eUe legado' ao
gOl"erno imperial: cOllslam de mem rias por elle escrir ta, encer
rando abundantes noticias, preciosos e in ditas, s bre u historia
natural, e notaclo.mente acêrca de plunl :> do Porá e cl ln.ranhiío, e
suas applicações medi 'inaes e economicas, ocomr anilados de desenhos
coloridos, illustrativos d t xto, de pel feito. execução.

Em 1872, o DI'. Alexancll'e José de Mello i\Ioraes offertou ti Biblio
theca, aproximadamente 2)0 volumes manuscl'iptos, encn ICl'nados,
conlendo muitos duclll11entos officia s.

Nesse mesmo allIlo, a 14 ele junho, o n elheiro Felippe Lopes
Nelto doou-lhe uma ltlt1gllitica cc llecçiJo de obros escriptas e impressus
na Republ iea cio Chi le, l1bro ngendo 2.172 volumes; vel' Ü 111 !las sobre
o que de mais valia se tem alli impl'es o relati\mncnte a varias
ramos dos conhecimenlos llumanos, e qlle muito ab no.m a civi['isíl('ão
d aquelle p iz. •

Fizeram-~e ucompünhar de m8ppas geogl'é.lpllicos de gronde valor
e de eloeumentos I"aliosis 'imos pflra lJ. h i toria elo Chile.

A' viuva do ·ommench.lcl l' Munoel Ferl'eira Lag-os comprou o
governo r ara a Bibliolhecn, em n/OI'ÇO de 1 7i:l por 28:000;:;000,11 maior
e mais nJ1io~a paJ'Le do. val'iada, e colhi lo e II'im rosa livraria d'aquelle
biblioplliloJ razileiro, e toda a suo importonLe ollecçãod malluscripLos.
Os volu mes impress s ]Woveniell tes des"a 1'on te orçam por 3.475 e
14l"Í muppas g ographicos.

Diz 111 respeito, em sua maiol'iu, á Americo, e nolnelamente ao
Brazil, sobl'esaindo todos I elo cl'iterio da colha e primor do. enca
dernaçJo. Nelles aclJam-se incluidas as conscienciosas e inestimr1Veis
memuriQs, manuscriplas e inedita', cio insigne naturalista brozUeiro
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Alexancll'e Rodrigues Ferrei l'él, rela ti \Tas á sua viagem scientlfica pelo
Pará, Amazonas e Matto-Grosso.

Ao con elheil'O Lopes Netto eleve aindll a Bibliotheca 11 mais
abundante colheita, que porventura se haja feito) de obr[\s e opusculos
relfltivo:::> aosystema penitenciario, cuidadosamente reunielo ) na Europa
e na Amel'ica, pelo illustre diplomata brazileiro. Compõe-se de
182 obras em . 19 volumes; e deu-se-lhe entrada, no registro do esta
belecimento, em maL'ço ele 18 2. A es a eladiva acompanhou mag'niBco
e nitido exemplar do soberbo Mapa neogra.fico de ArneT'ica 1I1eri
dional, levantado pelo cosmographo regio D. Juan de la Cruz Cano y
Olmeelilla, em 1875, 10cumenLo preciosissimo, por il'recusavel, nO,litigio
de fronteiras com a Repullica Argentino, que liío ultimamente resolvida
em favor do Brazil, como era de justiça, sendo arbitl'o o pi'esidente
dos EsLAdos Unidos, o Sr. Gr "er Cleveland. Como se ,e, es e mappa
foi traçado muito antes e impresso dous annos unte", do celebre Tra
tado Prelllninar ele limites entre Portugal e Hespanba.

De 1873 a 18-4, em commi cão á Eurol a pm'u estudar a organisação
das suas principaes biJ liothecns, c· Illeu o Dr. Ramiz Galvuo, então bi
blioLhecurio poro. a BiblioLhecll Nacional, COI ioso numero de excellentes
obras que lhe faltaram, no "alor de cêrca de 12:000:'0,0' entre elias,
traLéldos classico de iconographia, monograpllia e catalogos que hoje
guomecem as estantes do gabinete especial da respecli\'a secção, o qual
possue uma collecção de estOll1l)aS, em numel'O superior a 100.000, de
todas as escolas e dos mais afamado mestres que, em todo tempo,
illusLran.lm a arte da gTavuro. Para formar urna idéa das acquisições,
postel'iormente feitas, de estam] as do valor, basta consullar a minu
cio 'a re enlH) historicu elo lubol'io o chefe, o Dr., Brlll11 no Catalogo
da Exposição pennanente elos Cimelio ,"-01. XI dos ArzT1aes ela Bi
bliotheca 't>,Tacional, 1883-1881:, pp. 582-584; tl'aballJo digno de detida
leitura pelos informações fidedignas que ministra.

Em setem1Jro cle 1 i8 enl.l'al'am para a respectiva secção manu
scripLos que o goyel'l1o comprárl.l em Lisbôa no leilão elo espolio de
Rodrigo Jo é elo Lima Felner; ,0m outubro elo mesmo unno 64 vo
]umrs mllI1uscripto , cedidos, mediante a quantia de 7:00 ,000 1elo
Dr. l\Iello Morues, entre os quaes se s hreleyam as Cartas Anelradinas,
'1821: a 1 38, hoje integralmente publicados nos Annaes ela Bibliotheca
Nacional.

No anno seguinte em mai , adquiriu-se por compra, em Lisbôa,
no leilão da lh raria ela ca a dos marqllezes de CasLello- felhor, pre
ciosa e bem cuidada collecçtí.o de 41 miU1USC1'il) tos, de real mereci
l11en to.

Em dezembro de 18 O. a Bibliotheca recebeu do conselheiro
Fl'uncisco Octaviano ele Almeida Ro<::a 38 interessantes mnnuscriptos;
e, no anilo seguinLe, adquiriu CLlI'ios[I collecçÜü de papeis documento
.e cal·tas colligielas pelo visconde do Rio Branco, em suas missões
·ctipl Il1l1ticas ao Rio ela Prata, principalmente durante a guerra do
Po!'aguay, offerLaclos por seu Cilllo o DI'. José Maria da Silva Pa
rflnll 3,' actualmente consul do Bmzil em Liverpool. Hecebell, quasi
por e~se tempo do li\Teiro Joüo Martins Ribeiro 18 volumes maou
sCl'ipto.:> ele basLante valor, que hu\'iam sielo do spolio do Iarquez ele
Olinda, vindo entl'e eUes, pOI' excellente cópia a Hi toria do
Bm~/l, ele fI' i 'icente do Salyador, já hoje divulgA.da pelos Annaes
da BilJliotlzeca; e a parte inedita elo "lTaleroso Lucieleno, de frei
Manoel Callaelo; e recebeu do DI'. Francisco Antoni Pimenta
Bueno numerosos documentos sobre a provincia, hoje E Lado, de
Mntto Gms, o; do Dr. Candiclo elo Oliyeira Lins de Vasconcellos,
possuidor d03 papeis que pertenceram a seu sogro, conselheiro Pedro
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de Alcantara Bellegarde, 48 valiosos manuscriptos, e do commen
dador Joaquim Norberto de Souza e Silva 32 manuscriplos sobre
assumptos nacionaes.

Do então encarregado dos Negocios do Brazil nos Estados Unidos
da America do Norte, José Gurgel do Amaral Valente, recebeu a
Bibliotheca a valiosa offerta de 68 obras em 117 volumes, relativos
todos ao Canadá, e alguns mappas estatisticos e cartas geographicas.

Em junho de 18 3 cedeu o Dr. Mello Moraes Filho á Bibliotheca,
pela quantia de 3:000~OOO, manuscriptos e d cumentos que faziam
parte do espolio do seu illustre pae çhronista emerito e grande collec
donador de documentos relativos á historia paLria. Dessa acquisição
provieram á Bibliotheca Naciono.l as Memorias de Familias de todas as
Capitanias elo Brazil, de Roque Luiz de . iacedo Paes Leme, 1792-1819;
e bem assim as curioso.s memorias do conselheiro Drummond, recen-

. temente estampadas, sob o titulo Annotações á sua biographia, nos
Annaes da Bibliotheca Nacional.

Outro membro do corpo diplomatico, José Augusto de Saldanha
da Gama, trouxe do. cidade de Lima) em abril de 18~4, fica e variada
c6pia de documentos e obras, antigas e modernas, acêrca da historia,
geographia e be11as-Iettras da Republica do Perú, constante de 116
obras em 149 yolumes: estão ne11a incluidos importo.ntes escriptos de
Paz Soldan (Mariano Mateo), de Mendiburu, de A. Raimondi, de
Odriosola e de R. Palma.

Por intermedio desse mesmo diplomata, recebeu a Bibliotheca as
obras completas, em 19 volumes, do notavel lilterato peruano
D. Pedro Paz Soldan y Unanue, que, sob o pseudonymo de Juan de
Azona, tanto tem enriquecido as leUras em sua patria.

Quasi pelo mesmo tempo, isto é, a 25 de março daquelle anno
de 1881, nova e valiosissima offerta veiu engrossar' o peculio historico
da Bibliotheca, offerta tambem proveniente da representação nacional
no estrangeiro: o Dr. Salvador de Mendonça, então consul e hoje
ministro do Brazil em New-York, presenteou-a com uma importante
collecção de obras, muitas dellas raras, todas de inestimavel yalor,
concernentes pela maior parte ao dominio holIandez no Brazil e ás
lutas correspondentes. Dellas, algumas, por sua extrema rareza,
p6dem ser consideradas documentos. Consta esta patriotica dadiva de
122 obras em 215 volumes, afóra sete manuscriptos de alta valia, E}

interessante série de estampas. Tudo ne11a tem merito real. O minu
cioso catalogo explicativo, que a acompanha, revela. que o douto
colleccionaclor é amador esclarecido. Do Dr. Salvador de 1\1endonça
recebeu-se posteriormente, em dezembro de 1890, nova remessa, tão
primorosa e importante como a primeira, de obras historlcas, apro
veitaveis sobretudo para o estudo daquelle periodo da vida colonial
do Brazil, fa.zendo ascender a sua generosa offerLa ao numero de 925
volumes, de que dão noticia os Boletins das acquisições da Bibliotheca,
de janeiro de 18 6 a dezembro de 1888, quanto á primeira reme sa.
Nessa collecção estão incluidas as esUmaveis obras sobre o Mexico,
S. Salvador, Guatemala, etc., de Brasseur de Bourgbourg; varias
outras sobre ns autiguidades americanas; as afamadas c rtas de Junius
e a série quasi completa do 111e,'cure Français, em que se nos deparam!
noticias aproveitaveis pJra a historia do Brazil.

Em novembro do mesmo anno de 1884 o marechal Hemique de
Beaurepaire Rohan fez á Bibliotheca Nacional a jmportante dadiva de
farta collecção de livros, d'entre os quaes avultam muitos almanaks
e revistas e folhetos preciosos para o estudo da historia politica e lit
teraria do Brazil, e especificadamente da sua historia militar.

O commendador José Pedro Werneck Ribeiro de Aguilar, quando
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Encarregado dos Negocias do Brazil em Santiago, presenteou-a, no
primeiro quartel de 1885, com 71 volumes dos Armales de la Univer
sidad de Chile de 1870-1882 e vari~ obras de -escriptores distinctos
daquellu Republica, perfazendo tudo 8~ yolumes; entre ellas figura fi
obra de José Toribio Medina: Los .Abori{]enes de Chile.

A 6 de fevereiro desse mesmo anno de 1885 entraJ'am para a
BibliothecfI mais -1.115 volumes de obras diyersas, escl'iplas em
hespanhol, relativas á historia e litteratura, e remettidüs de Santiago,
por intermedio daquelle nosso Encarregado de Negocios, Rjbeiro de
Aguilar, offerta inesUmavel do Sr. D. Ramon Briseno, douto c zeloso
conservador da Bibliotheca Nacional do Chile.

Da escolhida livraria que organizára o falleciLlo profess r do então
Co11egio de Pedro II José Manoel Garcia, incorporaram-se á nossa Bi
bliotheca 656 obras em 999 yolumes, d'entre os quaes ""ohre aem
muitos relatiyús a pedagogia e linguistica. Este 11ügnifico contingente
foi recolhido ao estabelecimento a 24 de abril do mesmo anno de I 85,
sendo ahi cOllhecido pela designação de Collecção F7'Clnco ele Sá, nome
do mini tro que autorisára a acquisição.

Em dezembro de 1886 adjudicou a governo á BiblioLbeca, por
compra e p.,Ja Iuantia de 25:00['$, a livraria do Dr. João Antonio Alves
de Carvalho, grande amador de livl'os e de delicado tacto para os
escolher. Acompanhavam-n'u 401 mappas geographicos e innumeros
manuscripLos de incontestavel valia.

O Sr. Edmundo Chas Preiss, que já fizéra a esta Bibliotheca pre
ciosa offerta, enviou-lhe, em julho de 1887, magnifica collecção das,
publicuções do BU7'eau Hydrographic de Washington, referentes ao
Brazil, em a qual estão reunidas todas as cartas alli gravadas, em
numero de 66.

Ao retirar-se, em 21 de aLril de 1888, para a sua noya mi. são di
plomatica cm ,Va hington, mimoseou a Bibliothecn com llma collecção
de 57 brochuras de publicações da Republica Argentina o Sr. D. Vicente
G. Que aela, que até eoLãorepresentára aquella Republica nesta Capital.

De março a julho de 1 88, sob a admini tr'ação do Dr. Saldanha
da Gama procedeu-se a rigol'oso inventario dos livros existentes na
Bibliotheca 'acional do Rio de Janeiro: verificou-se então que contava
ella 170.631 volumes impre sos; e, em muio do anno seguinte, possuia
1.455 mappns geographicos em 1895 folbas.

No a11no de 1889 reçebeu-se do SI'. D. José Rivas Groot, douto
director da bibliotheca de Colombia, por si e por ella, importante
contribuição de obras uteis, em cuj numero figmam codigos e col
lecções de leis duquel1e paiz, e publicações periodicas, litterarias,
historicas, geograpbicas, todas de grande merito.

Ainda no fim do anno de 1889 e no primeiros dias de 1890 reCebel\
ii BiblioLheca uma das mais opulentas offertas que porvcntma enri
quecem us suas estantes: o cidadão João Antonio Marques, illustl'e l.libli
ophilo fluminense, residente havia longos annos em Portugal, dotou-a
com 3.920 obras em G.309 volumes impressos, e alguns manu
scripto relativos ao periodo colonial do Brnzil; constituindo tudo
peculio do mais alto valor, não só pela escassez de um sem numero de
edições, algumas das quaes são incunabulos e edições princeps, como
pelo admiravel trato de todas e11as. Na sua inestimavel collecção e tão
comprehendidos 323 volumes de edições camoneanas e de obras rela
tivas ao grande épico.

A' sala que encerra tão preciosa offerta deu-se o seu nome, como
era da mais elementar justiça, e fôra aliás a condição unica, por
elie imposta, á sua generosa doação. Adorna-a igualmente o seu
retrato Il oleo, offerecido cavalheirosamente por sua familia.
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Depois da ua morte, a Bibliotheca rcc beu ainda, por di posiçJo
íestameutDl'ia 98 obras em 1GO yolul11 s, entre as quaes cxemplares,
no mui perfeito eSlado de conser"aç80 das obras eguintes: seis
edições di\'ct'pa dos Lu iaclas, sendo urnu dellEls a edição e5pecial do
MOI'godo dc Malbeus' a Ropicapnewna Olt /lIe7'cacloJ'ia espiritual, de
Jouo de Barros, LisMa, 153~, data impugn'lda por Innocencin da ilva,
toc1flYia exacta; n Grammatica ela Lingua P07'tu[jue:::a, do mesmo
autor; cd içã de MDXI,; Dialogos de J, (/ln.ele Barros com clous filhos
sens, so!J7'e pl'eceptos mOl'oe, em mo(lo clejv[jo, do mesmo flnno, com
estampns xilogrüphadas; Dialogo ela 1'icio~((. rC'7'{fOn/w, tamhem de
MDXL, ambas aindn elo mee:mo autor, c c ta llllima já cnjlitulada
rara em 1639 por Fal'ia e SOllza nos ceus Con17nen f ario, elos Lttsiaelas;
e um exemplar pouco comrnl1m do poema de CUI'te Real- l\'aul'7'Cf{Jio
ele Sepuloeda edição de 1594 que é a primeira.

Em outubro de 1890, entrou para a BibUotheca Tacional a parte
mais valiosa da li\Tal'in de Frallci co Antonio Mut'tins conservndor
da Bibliotheca FlllTninense, comprada ao eu spolio pelo ccnde de
Figueiredo: compõe-se de 2.622 obra, d'entre as quaes 1.0W folhetos,
tudo ele inconlesta'i'el merilo 1 ibli graphico y r ando na sua maxima
parte s hl'e COl1S s da Americ 1 e parLiclllnrmcnte do Brazil. Dos 214
manuscrirtos que nesta acqllisiç50 entt'arom, 50 Cjuasi todos ineelitos:
tomarlos isoladarnenle, é incontestavel a sua importancia; em globo
avulta o seu interesse, pois é o lwoducto de muitos annos de tra
halho e perSeVeJ'8nço de c lleecionac1oJ' proficiente.

Jó em julho daquelle [lnno de 1 90 lJavin a BiblioLheca ndquil'ido,
por compra, aos herdeiros do estadista José Fernandes da Costa Pereira,
1864 volumes de obras diversas, principalmente de jurisprudencia
estrangei('s, de cuja falta se re. enl.iu a l3ibliollJeca.

Podem-se adjudicar a estas flcqui içõe 470 yolumes proYindos de
permutas internacionaes, em cujo numero se incluem 162 yoIumes de
documentos imp,'essos dos Estados Unidos da America do Norte e
18 de publicaçõ s da Cornmi são Geologi a dos mesmos E tndos.
Recebet'flIn-se ma is, em '1891, clnquella mesma proccelencia, 1Cl vo
lumes de publicElçàcs mnericanas e outras. Es.sa corrente ele Gcquisição
con linúa in interrupta e alJundante.

POI' comI ra a Antonio José Vieira L-al em julllo de 1891, adqui
riu fi Bibliotheca 259 obras con tituindo 36\;J volumes.

Da Iivraria do exlincto Conselho de Estado rcmetteu o governo
para fi Bibliolheca, em elezembro do referido anno de 1891, todos os
linos e broc!1;Jrns nella accllmulados dut'ante o lmp rio equc constam
<le 601 obl'Fls em 2.180 v01 umes.

Da bibliotheca particlllar do ex-JmpcI'ador, 110 paço de S. Chri tovão,
sem cOlltar os -1.• 121: volume. da Sal (t cfo de. pacho, cuja melhor parte foi
.I'ccen trmenle en ll'cglle uo InsLi tuto IIi torieo, aproximadamen te póde-se
,calculaI' CIue a Bibliotl1e a Nocional rec 1l1eu 48.236 volumes enC'flder
nados, e innumeras brochura, 'em levar em linhn ele conla folhetos
avul. o.:>, fasciculos ele yariadissimas revistas lilteraJ'iRs e ccienl.iOcas,

,eslurrll ns em ollecções e avulsos, musicas csparsas e em collecção,
mais de mil mappas geogrflpl1icos impressos e manuscriptos e 13
guodros emoldurados de mElpnos ele pDizes da Europa, em relevo.

Desde que a Bibliotheca existe é esta a cladiva mais m'ullada e furta
que )'ecehe, encel'rando importonli simas obras cobre tod s os ramos
do sabeI' Immul1o, a que dão um cunho especial, que lhes ugmenta o
apreço, as deelicaLorias 8ulogropllas de autores, em elevadi simo
numero.

Essa yasta coUecção occupa todu a nova galeria nOt'Le, ultima
mente construida, e uma parte della ulli não cabe.
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Deu-se-lhe o distincti,o de 'ollecção D. There~a C/lristilla ~Iaria,

nome da ultima impewteiz, condição delicada e unica imposta pelo
geande d08dor.

Reunindo as acquisições de maior vulto realizadas pela Biblio
theca depois do seu inventario em jull10 de 188 , o qual accusou,
como jn tkou dito, a existencia de 170.631 volumes impressos, não
incluindo os manuscriplos, veriflca- e que apurou e11a, em 1894,
dato di J egundo invenlUl'io o total aproximado de 22 .000 volumes;
ajunlando-se, porém fi esta somma as acquisições por compra,
dOClÇDO, colJecta nas typographia e permulas, acquisiçôes de menor
tom , mas incessantes, feitas de então para Ctl, e que e p6de com
putaI' em mais de 1.000 por an11o, calculando-se portanto que passar.ão
de 5.000, sem duvida o total abs luto se elevará em pouco a 235.000
volumes aproximadamente.

Aos 14't5 mappns impressos, que jú a Bibliotheca po uio cumpre
adjudicnr 1230 que lhe provieram da doação do ex-Imperador, o que
eleva aque11e numero ao total de 2685.

a ecção ele mnnuscriptos contava e11a vnrios e preciosissimos
mappas, largl1mente elescriptos no Catalogo da e:rposição ele Historia
de 18 1. rldicionando-se-Ihe, porém, os provindos dadonção imperial,
perJ'oz- e o llumero de 416, cujo mÓI' parLe se refere ao Brazil.

De resto, o total do fundo da BiblioLheca achado em dezembro de
1895, segundo o relatorio do clirecLOl', elevava-se:

Quanto a impre!:-sos, fi. . 231.132 volumes
Quanto a manl1scriptos, ascendia naquella

data, tis cifras seguintes:
Documen tos biographicos historicos avulsos. 23.15G
Docum('ntos histOl'icos avulsos. . . ., 23.519
Codices encadernados '1897, em 2.073 volumes,

conl ndo documentos 115.513
Moed'lls e medalhas. 22.863

Referem-se os manuscripto na sua maximn porte, ao Bl'azil.

o dominio colonial em 1 11 quando ainda accommodada no
local elltão occupado pelo hospital da Ordem Terceira do Carmo,
não era publica a Heal Bi! liotl1eca, mas permittiu-se o sua frequel1
cia, como já se elis e, ás pessoas munidas de concessão e pedal, que
alias nunca era regateada' de 1814 em eleante porém, foI franca
menl.e facultada ao publico I lo principe regente.

Mais larde, na aclministl'nção de reei CamillQ de Mon errate, trans
porlada para a casa do Largodé\ Lopa n. 70._ onde actualmente e acba
€m mar o de 1858, foi a Bibllotheca franqueada n vamente fi. 4 d agosto
daquellc nnno, concluidos que foram os ürranjos indispensa\ eis para
accommodação dos ledores. E' róra ele duvido que ficou então melhor
accommodada. Esta casa, solidamente construida, com certa belleza
ar hitectollica n interior e que enWo ofJ'erecia as condições de lar
gueza neces arias para receber a biblioLheca c que levou tres annos a
prepul'at'-se paro o seu no\' destino, foi comIraela a João Pereira da
Rocha Vil1nDa, por 125 ap li os de conto de réis. Pre ntemente,
por 'm, urcre ou uugm nLar-Ihe ns proporções, prolongando para ~
tel:reno dos funelos as duas ala do edifício, como propoz o Dr. TeL
Xell'[l ele Mello no seu relatorlo elo movlment da BU liotheca em 1895
0~1,. o que seria de inconLe 'lavet ücerta, tmn feril-a para ediflcio d ~
mtrvo mais vasto e apropriado isolado das demais edificações, no.o
1h tendo sido conceelld o palacio .::le Itamm'aty, como pedira no re
latorio de 1 96.
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Esteve, desde então, a BiblioLheca acional aberta ao publico das
nove horas da manhã ás duas da tárde.

Da administração do Dr. Hamiz GaIvão por deante, em maio de
1872, con erva\'a-se franca das nove horos da manhã ás tres da larde,
e das seis da tarde ás nO\ e da noite.

De 11 de fe"ereiro, porém, de 1890, na direcção do Dr. BiLlen
court Sampaio, começou a funccionnr ininterrompidamenLe das 10
homs da manhã ás nove horas ela noite, até hoje.

O serviço da sala publica de leiLura é fei lo por tres Lurmns de
auxiliares, presidida cada turma por um 20 official. Cada leitor tl'az
n sua senha, dada á enLrada do estabelecimento pelo porteiro, e póde
pedir até lres obras, que lhe são facultadas me:iiante um boletim im
presso, em que elie escreve a datfl, o nome do autor da obra, o titulo
desta, o nome e a residencia do leitor e o numero da sua senha, que lhe
é devolvida quando restitue as obrns pedidas e com a qual o porteiro
lhe entrega o chapéu e mais bjectos que houver deixado na porLaria.

A' falta de pessoal fdoneo e indispensavel, até 1873, não se havia
feito das riquezas da. Bibliolheca mDis do que inventario summa·
rissimo e incompleto si não mesmo desordena.do.

Isso quanto aos impressos. Quanto aos manuscriptos, existiam
por esse tempo dons catalogos summarios, orgunisados, um na
administI'ação do bispo de Anemuria (1822 - 183'1), e outro na do
conego Junuario da Cunha Barbosa (1839 - 1846).

O primeiro, disposto por ordem alphabetica elos titulos dos ma
nuscriptos, fórma pequeno volume oblongo, onde se descobre logo
que nüo .se arrolnram todos os codices então exislenles. O segundo,
mais bem trabalhado, disposlo pOl' ordem alphabelica dos appellidos
dos aulores, e, na falta destes pelos titulos das obras, consta de
tres grossos volumes ln-folio. Nu administração de frei Camillo de
Monserrate este catalogo foi copiado em dous grossos "olumes in~folio,
e servia na sala publica de leitura,

Do moclerno Catalogo de manuscriptos, iniciado sob a orientação
do emerito DI', Rumiz GaIvão, peI inratigav~l official da Bibliotheca.
Alfredo do Valle Cabral, que o coordenára com o desenvolvimento
que reclamam trnbalhos desta natureza, acham-se publicados os
quatro primeiros volumes da parte relativa ao Brazil em geral, e
fazem parte d s Annaes da Bibliotheea em que s8iLl tambem o 4°
volume dos retratos da Collecção Barbosa :\lachado.

Nos catalogos de impressos tll.élbalha-se constantemente na Biblio
theca; são dous, um alpahbetico distribuido em cartões volantes, e
que serve á sala publica de leitura; outro, systematico, iniciad pelo
Dr, Ramiz GaIvão, vae a bom caminho, ajuntando-se diariamente
para elle os materiaes necessarios ; falta, porém, discriminaI-os conve
nientemente.

Ha, entretanto, catalogos parciaes ele impressos: o da «Exposição
Camoneana», feita na propria Bibliotheca por occasião de commemorar
o Gabinete Portuguez de Leitura o terceiro cenLenario da morte de
Luiz de Camões, a 10 de junho de 1880, consta da exhibição solemne
das diversas edições das obras do immortal cantor das glorius portu
guezas em quasi todas as linguas conhecidas, desde a 2a edição ( 1572)
de seu monumental poema até as mais I'ecentes, com tudo quanto
se pôde congregar do que a seu respeito e da Slla obra portentosa
se tem pensado e escripto no mundo, .

Mais tarde adquiriu a Bibliotheca, por doação do benemertLo
bibliophilo fluminense João Anton''') Marques, bellissimo e completo
exemplar da rarissima edição s Luziadas, de 1584, denominacla
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·dos piscos, da qual o Diccionario bibliographico de I:ll10cencio da
'Silva menciona apenas 14 exemplares em mãos conhecidas.

Pelo catalogo da « E"'-'P0sição da Historia do Brazil») faz-se apro
ximada idéa do que foi a segunda festa deste genero effectuada na
Bibliotheca do Rio de Janeiro, commcttimento grandioso e de elevado
intuito, como o precedente, realizados ambos com o mais completo
exito pela perseverança e competencia do Dr. Ramiz GaIvão.

Mais tarde ainda, em maio de 18 5, o bibliothecario Dr. Sal
danha da Gama separou do grande acervo da Bibliotheca bóa parte
do que elIa possuia de mais precioso e raro na al'te typographica,
e eflectuou outra exposição, cujo Catalogo ela Exposiçüo Permanente
elos Cimelios ela Bibliotheca Sacional dá-fios a sua eloquente historia.

endo visivel a insufficiencia do edificio para o fim a qLl~ se
propunha, conYerteram-se em salas, no ministerio do barão de
Cotegipe os dons terraços que havia aos lados da con trucç50 central
l)rimitiva do segundo pavimento: em uma dellas estabeleceu-se a
secção de munuscriptos, que tambem já não cabia no seu anLigo
local' e, na oulrD, a colIecção adquirida por compra ao Dr. Alves de
Carvalho, e os livros d Ddos pelo Dr. Salvador de Mendonça. Estas
collecções foram removidas depois para outro lagar, p r se tornar
necessario tambem esse á secção de manuscriptos, que) cabendo 11a 20
·aonos n'um estreito gabinete do pavimenlo superior, occllpa 11 je toda
a frente desse pavimento.

Em breve, p rém, reconheceu-se não ser ainda bastante o espaço
conquislado aos terraço~, mórmente quando ·lhe chegarêllTI os seis mil
e tanlos yolllmes da offerta J ão Antonio Marques. A' requisição do
Dr. aldanha da Gama, mandou o Barão de Lorelo, então l\linistro
dos egocios do Imperio, em agosto de 1889, construir a galeria sul,
que sobreple a sala publica, muis tarde ainda prolongada onde se
accommodaram, não só a citada collecção :\IDrques, como os livros
cujas estantes tomavam em cheio a sala denominada José BOllffacio,
do primeiro pa.vimento, embarnçando o transito e a livl'e passagem
do ar. Em pouco ficou elia tambem repleta.

Construiu-se então outra galeria, já no dominio republicano, ao
lado norte do edificio, na parte em que outr'ora residiam os bibliothe
carias, e nelIa foram collocados os liwos doados pelo ex-imperador,
e que a occuparam litteralmente, sendo ainda preci o, ou di pôr e tantes
no centro da galeria, como em parle e fez, ou transferi!' a mór parte
das brochuras eles a procedencia para o pavimento terreo.

I1lmninada a gaz até meiados de 1885, de 1 de julho de e anno
em diante passou a sel-o por meio da luz electrica, com motor pri
vativamente seu.

Desde que existe, do tempo colonial até hoje, passou a Bibliotheca
Nacional pelas seguintes reformas:

O decreto de 13 de setembro de 1824, assignado I ar João Seve
riano Maciel la Costa, mais tarde marquez de Queluz, mandou pôr
em execução os Artigos Regulamenta1'es para o regimen ela Biblio
theca Imperial e Publica, organizados por d. frei Antonio da Ar
rábida pam substituirem os Estatutos da Real Bibliothecll, publicados
em 1 21, que então regiam o e tabelecimento.

pep i de at!'avessar por lono'os annos quasi desc nhecida exis
~encla, foi a Bibliotheca do Rio de Janeiro reformada por decreto
Imperial de 4 de março de 1876, referendado pelo então Mini tro do
Imperio conselheiro José BeIlto da Cunha e Figueiredo, mais tarde
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Visconde do Bum Conselho, e deu-se-Ihe novo regulamento; modiOcado
na aàmimstl'ação BittencoUl't ampaio, em 28 ele dezembro ele 1892,
foi o regulamento refol'maelo de novo sob a administração do c1il'ector
Mende3 da Rocha, e ainda, a 8 de ag' sto de 1 9-l, na administrllçâo
do Dr. Raul P mpéa.

Por occasião daqueUa primeil'a reforma coube 11 nomeação de
bibli thecario ao Dt'. Ramiz GaIvão, que, arrancando-a do abatimento
em que jazio elevou-a ao grdo de prosperidade em que desde então
se mantém; tendo antes o me m pl'eclaro funccionllL'io pL'e irlido a
uma commissão preparaloria denominada Commissc7o de Catalogos.

Frei Gregorio José Viegas, da Ordem Terceira de . Ft'ancisc da
Penitencia, 'onfessor de uma das infantas, e o padre Joaquim Damaso,
da Congregação do OL'atorio de Li bOa, ambos de naturalidade porlu
gueza, foram os primeir s, na ordem chronologica, encarregfl.dos do
arranjamento e conservarão da então Real Bibliotheca: Linham
acompanhado a familio. real á sua nova côrte. F!'ei Gregorio, eleito
em 4 de abril de 1820 bispo de Pernambuco, como nüo chega sem as
bulJas para o. sua sagl'Ução, "oUou a Portugal em 182'1 com D. João VI
e falleceu em Lisbôa, fi 7 de julho de 1840, com 87 annos de idade;
o padr Damaso, não tendo que!'ido I1dherir á independ ncio. do BI'azil
em 1822, resignou o cargo. O padre Damaso nasc"L'a a 11 de dez mbl'o
de 1777, em Lisbôl1, onde veiu a fallece!' a 14 de junho d 1833, de
choJera-morbus, que então reinava na luella cidade.

POt' decreto de 23 de outubro do.quelle anno de 1822, referelldado
1)01' José Bonif'acio, foi nomeado para sub 'lituil-o o franciscan frei
Antonio da A!'rábida, ultel'ionnente bispo titular de Anemul'ia, e seu
ajudante o padl'e lTelisberlo Antonio Pereira Delgado, que já servia na
Bibliothcca desele 3 de agosto da [uene mesmo anno, encarl'egarlo es
pecialmente <la conserva ão e cla sificaçilo elos manuscriptos. D. frei
Antonio da Arrábida tambem viéra do reino na comitivu t'eéll' e do
convento de :'lafra pnssúra aqui para o de Santo Antonio' foi aqui
precepLol' do principe D. I dro, depois pl'imeit'o il1~perodor, e de
D. Miguel; exerceu o Cat'go de reitor do Collegio de Pedro II ele 5 de
fevereiro de -1838 11 junho de 18i:l9, e falluceu no Hi de Janeiro a 10 de
abril de 1850, lendo nascido em LislJôa a 9 de setembro de 1171.

Foi elle quem elesc briu na I3ibliotheca o mal1uscl'ipto e os desenhos
originaes da Flora ele frei José Mariann da Concei\ilo Velloso, dados
postel'iormente á estampa.

Excrceu o cargo, na BIbliotlleca, aLé 16 de agosto de 1831; e nella
figura o seu retralo, com os do conego Januario, Dt'. Jo é de Assis,
frei Camillo, Dr. Ramiz Gaivão e Dr. Bittencol1rt Sampaio, seus lllustt'es
succeSSOl'es.

Para lweencher a vaga du conego Delgado foi chamado o conego
Francisco Vieira G ulart, naturalista, na tUt'ul elo Fayal: Azél'a I al'te,
em 180 ,da commissão encaeregada da administração da ImlJrenSa
Régia.

O decreto imperial que o nomeou e o que exonel'ú!'D. o con go
Delgado, bibliollle [Iria interino, têm a elatu de 12 d agosto de 1833.
Goulart dirigiLl a Bibliotheca como ajudante do biblioLhecario até 11
.de janeiro de 1887, e como biblioLlJCcaeio clalli em diante até sua morte,
Dccorrida a 2l de agosto de 1839 m NIcteroy. El'a sacio do. Academia
Real das Sciencio.s de Lisbôa, e fàra redactol' dll Ga~eLa elo Rio de
Janeiro, D. prinlcÍl'u que ostensivamen le se publicou no BraziJ. Ao tempo
de sua administração entrou p3.ra o estabelecimento a livraria do
grande patriota José Boniracio, doada pelos seus herdeiros.

Fallecendo Goulart, coub a dil'ecção da Bibliotheca, desde 30 de
outubro de 1837, como ajudante, ao conego Anlonlo Fernandes ela
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Silveira; e serviLl este até 5 de novembro de 1839, dia em que tomou
posse do Iogar de hibl iothecario o conego Januario da Cunha Bar bozar
nomeado por decreto de 5 de setembro do mesmo anno, sendo ex
onerado o conego Silveim, a seu pedido, a 7 de novembro seglrinte~

O conego Januario, nascido na cidade do Rio de janeiro a 10 de
julho de '1780, ne11a fa11eceu a 22 de fevel'eiro de 1846, tendo representad()
papel preponderante na politica elo paiz _e desempenhad com brillmo
tismo, nem só o ministerio do plllpito em que rivalisou com os
mais afamados prégadores de seu tempo, como tambem nas leLtras
patrias.

Foi um dos fundadores elo cc Instituto Historic e Geographic()
Brazileiro », cuja existencia zeloll com amor pateenal, e pr fessou por
espaço ele 27 annos a aula de pllilosophia, com desusada dedicaçã e
patri tico desvelo; e secretario perpetuo da Sociedade Au;riliaclora
da Industria lVacionat, uma elas benemeritas associações que o Bl'Etzil
tem tido.

Pel seu fallecimento foi, por decl'eto de 5 de março ele 1846,.
nomeado bibliotl1ecllrio o Dl'. José de Assis Alves Branco Muniz Bar
reto, nascido na Bahia a 27 de setembro de 1819, e prematuramente
roubaelo ás lettras, pela morte, em Nlcteroy, a 17 de març ele 1 53.

Nomeaelo então bibliothecario, por elecreto ele 23 de abril desse.
mesmo aono, o monge benedictino fI'ei Camillo de Monserrate, tomou
posse no dia 29 do referielo mez e anDO, exel'cenc1o o cargo até fal
lecer a 19 de novembro de 1870, na ilha do Governador, na bahia elo,·
Rio de Janeiro. Delle escl'e'eu o Dr. Ramiz Ga1"\50, seu digno e im
mediato sLlccessor, extensa I iobilliograplli 1, que constitue o volume
XII dos Annae ela Bibliotheca, obra que tanta honra foz 00 bio
graphado como aobiograpllo e ondeha multo ql1eaprender e uprüveitUl'_
Frei Camillo, que tinlw no seculo o nome ele JOl'ge Estanislau Xavier
Luiz Cf)millo Cléull, nD.scêl'Q em PUl'iz u 1 ~ de norembl'O de 1tj18: era
filho natural do Duque de Berry e de uma doma da celebre familia.
italiana dos Malütosta. Fez-se monge benediclino no Rio de Janeiro,
ond se nutul'alí. ou cidadão brazUeiro, e ó. suo novu palria, no
silencio d- gabinete do BibliolllccD, prestou relevantes serviç s na
qualidadede administrador. O estabelecimento possue n50 "ó o seu re
teato, !'eprodl1zido na mencionada J)iographia, mas tombem o seu busto
em bronze 111 delado pelo estaluario [rancez Luiz Hochet e doado por
seu amigo Cal6gel'as.

A ml1c1anca da Bibliotheca do logar em que se ochava uesde os
tempos coloniae para o que de preseute occl1pa, effectuou-se a esforços
seus durante a sua administração, como já se disse.

Nomeado por deceeto de 14 ele dezeml 1'0 de 1870, sllccedeu-ll1e no
cargo, tomando posse delle no dia 22, o Dr. Benjam in Franklin H.omiz
GaIvão, cujo tal nlo não vLllgar instrl1c ão felicissima memol'ia per
sevel'Unça no trabalho, e amor aos liveos, fizeram da sua admin isiração
uma éra. ele pl'osperidaele excepcional alé então, dando á Billiotheca
Nacional novu viela e alentos que nunca tivéra.

No seu tempo se fizéram as duns exposições acima referidas e
elas quaes subsistem os catalogos: o deI-li, toeia e Geographia do Brazil
é um 111 numenLo de incontestavel yalor; oeUe não só se relacionan1!"
a.s bras (lue nesse duplo assumpto u repartiçüo possuiu) como
tambem as que andam em mãos de particulares. Fóel11a 1Jl11 todo
compacto de VIl- VI-1758 pp. in - t;o, além de 98 de Irulice; e
encen'8 20 - 337 urtig s liversos. Deve-se o iniciall, a elessu ines
timavel 1mblicaçã ao SI'. Barão Homem de Mello, quando Mi nistra·
dos Negocios do Impel'io, o qual encontrou no Dr. Ho.miz GaIvão
executor indefesso do geandioso commettimento.
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Um dos primeiros documentos da historia liLteraria do Brazil, e
mui pl'O"vavelmente o primeiro trabalho poeUco publicado, em Portugal,
por brazileiro, do qual só se conheciam dou exemplares, um na
BibliothecIl Publica de Li Ma, e outro na do Rio de Janeiro a Pro
sopopéa de Bento Teixeira, 5e tornara rarissimo. A' yj ta di so, o
Dr. Ramiz GaIvão obteve do Governo que se fizé se nova edição,
reproducção fiel da de 1601, o que levou a effeito em principio de 1 '73.

Da rll'te ela G7'anvnafica ela lingua b7'a~ilica ela nação IÚ7'iri do
padre Mamiani, de Iue tambem só se tinha noLicia do exemplar
existente na BU liotheca Nacional, })or diligencia do mesmo Dr. 1 amiz
GaIvão se fez nova ediçEío em agosto d 1877, com uma douta intro
ducção do n tavel philologo brazileiro Dr. Baptista Caetano de
Almeida Nogueira.

Solicitado pam preceptor do.:> principes filhos da princeza D. I abel,
a 14 de maio de 1882, cargo que exel'ceu até á proclamaçüo da
Republica, foi, a seu pedido, exonerado do de bibliothecario por
decreto de 22 de julho daquelle mesmo anno.

Substituiu-o 0 Dr. Joã de aldanha da Gama, que já exercia, desde
a ref0l'l11a da Bibliotheca, em 1876, o lagar de chefe da secção de im
pressos. Durante a sua administração se mantiveram as normas e tra
diçõ s do seLl illustre antecessor. Deve-se-Ihe a Exposição Permanente
ele Cimelio e a organisação do re flecti\'o Catalogo; e publicou, nos
annos de 1886 fi 18 \ um Boletim. elas acquisições mais importantes
feitas pela Bibliotheca Nacional, ülém de promover o estabelecimento
da luz electricn e varias melhoramentos materiaes pelos quaes pas ou
o ediA 'io.

Dir'igiu a principio a Bibliotl1eca interinamente, sendo nomendo
bibliothecario effectivo p r decreto de 2 de outubro de 18 2, logar
de que tomou posse a 31 do dito mez e anuo.

Proclamada a Hepublica a 15 de novembro de 1889 foi, por
decreto de 12 de dezembro, aposentad pelo Governo Pcoviso\'i , que
nomeou para substituil-o o Dr. Francisco Leite BiLlenc urt Sampaio;
entrou este em funcção a 14 de dezembro de 1889, e exerceu o cargo
até 25 de outubro de 1892, data de sua ex neracão. O DI'. Bittencourt
Sampaio, formado em sciencias sociaes e jUI'idicas pela Faculdade de
S. Phulo, nascêro. na cirlade de LarAnjeiras, Estado de Sergipe, a 1 de
fevereiro de 1831, e falleceu nesta Capitol a 10 de outubro de 1895.

• De 1889 em diante tiveram os bibliothecarios o titulo officiol de
directores .

A 14 de novembro do mesm anno de 1892 veiu occupar o logar,
que yagára, o capilã de Engenheiros Dr. Francisc Mendes da
Rocha, nomeado por decreto da mesma data. Exonerado, a seu
pedido, por d creta de 31 de julho de 1 94, foi o lagar preenchido
pelo Dr. Raul d'Aviln Púmpéa, nomeado naql1ella data. 1<:x0n rado
o Dr. Pompéa por decreto de 30 de setembro de 1895, foi ne S11 dlltn
nomeaclo o chel'e da 1a secção Dr. José Alexandre Teixeira de Mello-,
que é o 11 0 na ordem chl'onologica dos dit'ectores dep is ela Inde~

pendencia, e entrou no exercicio do cargo n 19 de outubro.
Foi durante a administraçl10 elo Dr. Ramiz Gaivão que se fundou,

na Bij)liotheca Nacional, o gabinete de l1umismaLica, elemento sub
sidiario ilJdispensllvel, como se sabe; ás investigações hi toricas. Iniciado
no decurtia do a\1no de 1880 com 4 G moedas e 3 medalhas, já em
dezembro contava o seu mealheiro nada menos de 2.508 moedas e 144
medalhas, e assim progressivamente, de modo que em 1884 possuia
já 5.808 moedas e 488 medalhas. .

a administração Saldanha da Gama essa progres ão conti
nuou.
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Do confronto da primeira reforma com as Lres posteriores re
saltam as modificaçõ s seguintes:

Na primeira dellas, radical e profunda, foi a r partição dividida~

com t do o ('.rlt61'io, em Lres secções:
a) de im1 r SEos e cartas ge grapl1icas;
b) de maL1Ll~criptos;

c) de estampas;
ervida cada uma p r um Cl1 fe de secção.

O seu pe"soal tiCOLl sendo constituido p r um bibliot·hecario que
re~idia n ecliHcio e tinha 4:80r), ele venciment 3 200 de orde-
nado e 1:6008 le gra tifkaçüo .

3 chefes de secção, com 4:000~ de vencimentos, sendo 2:700' de
ord Dudo e 1:30 : de gratificação'

3 offjciues, com 3:00 .' de venciment ,s. sendo 2:0JO de ordenado
o 1:00".' d gratificação' .

1 se rrtario, carn iglllJ I ordena I e gratificaçi1o;
auxiliares, com 1:40 S !lelO 1:000.' ele ordenado e 400 do gra-

tificnç5 ;.
1 gual'Cla, com igun s wncimenLos;
1 p rteir , com 800' de orelenado e 400 ele gratificação .
. 0111 m<Ull fi lodo 1~ em [Jrcgfldos. Não ~e menciona o numero

de serventes, nomeados Iiyremenle pelo bibliothecario pagos a
jornal pela rubrico. M.o tel'ial.

MalJtiYernm-s n8S Lres relarmas que se ,eguiram s di~posições

deste reO'ulamento quanto a biblioth-cario e as me 'm8S quanto
aos 'heres da Eecçã, menos a do 8rt. 5°, que impunha a e te
a ohriggç5 ele pr starem na saiu publi a esclar cimenlos aos estLl
diosos o que fui supprllllido.

As relatiyüs aos offi i() s soffrerm 1 110d ificações depois (1890)
por se terem creado o" 1. gr.res de 10 20 offi 'ia!, 111 dificações
que ~ ['um mantidas nas (lua ref I'mas subseqnentes.
. A's obein'ações cl secretari acceesceu na reforma de 18;:10 uma
1m]) rtantis ima di. pondo que e.::>Le fun ionario, cril fic II p r i so
equiparaL! ao 11 fe.3 de s cçã c m os vencimento' de 6:0 ~

e::,ecutass , s b a inspeccJ (I dit'êdor as dispo 'ições la conv nção
dtplomaLica celebra la em Bl'uxelles peI Gov rn imperial em 15 de
março de 188 , relativa ao serviç elas pem1utações inl rnacionc es,

N s el us r guIamentos que suece lel'm 1 a este Ollservou·se a
~eferido di posiçJo; mas o secretario 'incumbido des. e Lral alho,
18tO é, de rl'irigir um t'erviço cllja r leyaneia não <, preciQo enca
receI', d sceu á categoria de l° ofticial, com s ven iment s annuaes
de 4: 00:' ele s rte que fic Ll com o mesm03 onu sem' p1'oyent s
c rec. p nrlente. m media re atilament se comprel1enderú IUO
nada lucl' n om 'i s aquelle especial e imp rtantissimo serviç ,

Da reforma de 1;:1 m diant os I ibliotl1ecal'ios poo arom a ter
a denominação de direcLores. em par ça essa c1islincção méra
TInga lruroceattco: c rresp nelia a uma neces8id':Hte aelm inistrativa;
l)8.ra seI' bibliotlzecario é pr ciso entend e de bibl'io°'f' plüa' para ser
cli~'ector, não' besta a . nfiança do GI verno. Tambem de~do então
deL'aram os directore de ter resiclen ia no edificio da repartição
pOI' de::; i tGllcia feita pel Dr. Bill nc llrt ampai da ala elo dili lo
até 18 9 occllpacla por aquelles fllnccionarios, e nella se ac 0111m dou
a secretaria e tá actualmente na maximR pRete accumulnda de
liVl'OS.

Na reforma B njamill Con 'tant fi on o pessoal constituido por
ao empregado, mais 12 porte nto' a sa)) r:

1 dil'ector, c m 7:200, de vencilllenL s inLegrac:>;



- 22-

1 ecretario e 3 chefes ele secção, cada um com os vencimentos
lntegraes de 6:000 000;

4 105 officiaes, com 4:80 annllaes cada um ;
4 205 officiaes, tendo cada um 3:600 de yencimento ;
6 amanuenses, percebendo cada um 3:000", por anno ;
6 auxiliares (de 8 que el'am) c)m 1:800 annuaes d ycnci

mentos'
2 continuos, que se revesam em logar do antigo guarda, com

1:500 annuaes cada um;
1 porteiro vencendo 1: 800 por an110 .
1 ajudante do porteiro com 1:50 de vencimentos annUDes;
1 machini ta, encarregado do motor que fornece luz á Bibllotheca,

tendo o vencimento annual de 2:40 .' 00.
Durante a vigencia do regulamento de 1876 a BibJiotheca funccio

nava das 9 horas da manl1ã õs duas da tarde e dos 6 da tarde ás 9
da noite e dispunha de 8 auxiliares para o serviço na DIa publica,
como se ·viu. De 189 em diante funcciona, sem jnterl'upçüO das 10
horas da manhã ás 9 da noite, e tem para esse seni.o, rios mai
cansativos ela repartição, apenas 6 allxiliares, dando-se, portanto o caso
singular de augmentar-se o traballl por mais 3 horas e reduzir-se o
Humor dos respectivos serviça S,

Ne sa refor1'l.1a (de 1 90) d sdobrou-se o cargo ele official em 10 ;

e 205 officiaes, crearam-se s de amanuenses, a guarda intel'n da
repartição teve dOllS funccionarios com a denominação de continuas,
em vez de um que até então tinha, o porteiro um ajudante. foram
creações bem pensadas por necessarias: obedeciam á bóa ordem e
ao desenvolvimento do serviço.

Esse pessoal soffreu nas reformas de 1892 e 1894 a reducção de um
10 official, cujo numero pa<::sou a !?er· de 3, conservando-se o de quatro
205 officiaes. O numero d'estes llllimos p rêm foi eleyado em 1 94
a 5, e creou-se o Iogar, na verdade indisl ensa"el de « conseJ·vador».

Os 105 officiaes ti"eram de yencimentos, pela reforma de 1890,
4:800 annuaes, e os 2° 3:600!oo:, que continuaram a perceber na re- .
forma suhseqllen te e actua Imente lhes c mpete.

O regulamento de 1890 deu á Bibliotheca seis amanuense3,
numer que o de 1892 manteve' o de 1894 deu-lhe mais um.

Os auxiliares que, pelo regulamento de 1876, percebiam 1:400$,
passaram, de 1890 até h ~e, a ter 1:800 de ordenado e grDtificação.

O primitivo guarda da repartlçuo tinha tambem de ven iment08
integraes 1:400 . Os dous continuos que lhe succederam no logar tiyeram,
corno já Ee disse, e têm 1:500 , cada um, pelas tres reformas eguintes.

O porteiro, que percebia desele 1876 os vencimentos de 1:200$,
passou a receb r 1:800 com as reformas cURdas de 1890 a 1 94.

O seu ajudante, Iogar creado em 1890, percebe desele então 1:500$000.
O machinista) que entrou para o qusdro dos empregados em 1886,

tinha, de julho a dezembro de 18 5, quando a Bibliotheca começou a
ser illuminada com motor privativo seu, 180 mensaes d orclenado,
isto é, 2:160 por anno. Pelas reformas de 1890 e seguintes passou a
ter 2:400 annuaes ou mais 20 I 01' mez.

Na distribuição feita em 1890 dos arnanuenses, logar entiío creado,
destinava-se um dos seis para a secretaria, um para a secção de
manuscríptos, um para. a de estampas e tres para a de impressoS e
cartss geogrDphicas. Na reforma de 1 92 prevaleceu o .numero de
dous para a secretaria, um para o serviço de manuscriptos e um
para o de esLfllnpas, e reduziu-se a dous o de impressos. Na d~ 189_4,
elevado o seu numero a sete, tocaram 3 á 1a secção (denomrnaçaO
que pass u a ter a de impreEsos), 2 á secretaria, um á 2a secção
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( de manuscripLos) e um foi destinado a auxiliar o sel'viço das per
mutações intel'l1acionaes. Ficou as im privada do seu amanuense,
naturalmente por inadvertencia de momento, a 3a ~ecção (de estampas ),
onerada, todavia, com a s brecRrga da sub-secção de numismaLica. Para
obviar a essa omissão deu-se-Ihe o amanuense designado para o
serviço das permutações, na confol'midade do art. 40 , § 10, do alJudido
regulamento de 1894. Entretanto os tre da primeira secção não são
demais, pois por falta, que ultimamente tem sido quasi constante,
do 20 official que superintende de manhã o serviço da sala publica de
leitura, um delles o tem substituido, e outro sene de auxiliar, cujo
numero, qLle era o strictamente necessario, se acha agora reduzido
a cincJ. Taes substiLllições, desse modo seguidas, reduDdmn em
prejuizo da catalogação, que é um dos pl'incipaes serviço em uma
bibliotheca. O public , sempre exigente por yia de regra e nem sempre
correcto não attenuu a menor demo l'D. em ser servitlo. Tem-se lançado
mão tambem do,:) serventes com \isivel quebra da disciplina regu
lamental' c da ordem hierarchica.

Na reforma de 1892 ficou o pessoal reduzido a 29 funccionarios,
com a suppressão de um logar de 10 official; a saber:

1 directol', 1 secretario, 3 chefes de secção, 3 108 e 4 205 ofAciaes,
6 amanuense, 6 auxiliares, 2 continuas, 1 porteiro, 1 ajudante do
porteiro, e 1 machini ta. Ficaram todos c m os mesmos vencimentos,
excepto o ecretario e as mesmos attribuições. Convém aqui observar,
quanto ás do secretario, que têm sido lettra morta, sem llpplicação
na prática, as dos §s 4? e 50 do art. 60 , tanto do regulamento de
1892 como do de 18a~, que o incumbem de assignar recibos, que nW1ca
são reclamados, das publicações recolhidas das typographin , e de
entregaI-as aos chefes de secção. As disposições des es paragraphos
têm-se limitado na prática a encarregal-o de pedir aos editores da
Capital e dos Estados e aos proL rio autores as publicações que,
passado certo t mpo não viel'am ter expontaneamente á BiblioLheca
ou não lhe foram entregues, quando pedidas verbalmente pelo por
teiro que tem sido ne tes ultimos annos diga-se de passagem, o
encarregado d sa tarefa uma vez por semana; e tem-se incumbido
(o secretario) de agradecer, em nome do director, quando este o
nâo faz directamente, as publicações e obras que são remettidas á
Bibliotheca em virtude de requisição ou sem esta.

As attribuiçães dos chefes de secção nenhuma alteração soffreram
nas reformas de 1890 a 1894 tendo-se nellas apenas supprimido, como
já ficou diLo, a disposição do regulamento de 1876 referente á sua pre
sença no !=;ala publica: nunca foi, porém, posta em vigor, nem no
decurs da propria administl'ação que a havia proposto. Totlas as mais
disposições con e1'vadas p1'ov6m daquella fonte.

O 108 ofticiaes ficaram com a mór parte das obrigações que aos
"omciaes em geral marcava o regulamento de 1876, passando, porém,
a do § 10 tlo nrt. 70 desse regulamento, presidencia da sala publica, aos
205 officioes para esse fim designado na reforma de 1890 e nas se
guintes. Na primeira não se especifica"m o modo como fariam esse
serviço; mas nas duas ultimas se determina que o fargo por escala.
Convirá conservar essa disposição ~ Afigura-se que não: a escala
fixa só attende á conveniencia do funccionario; a da repartição será
melhor attendida, si o official que em um dia da semana presidiu
de manhã a leitura publica, presidir á tarde no dia seguinte e
á noite no 30 dia, o que lhe succederá duas vezes por semana:
tocará assim a cada um dos tres designados as Mas e más horas de
serviço, as mais longas e as mais curtas. E observar-se-ha a equi
dade: o que serviu á noite terá de servir na manhã seguinte e dará
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entúo ao chefe da ec ão esclarecim ntos sobre o serviço anterior
mente feito. Essas ob ervnçõe 6 e referem á 'la fecÇaO poiS a
outras duas não funccionam á noite,

As obrigações impostas ao «conservador») na reforma que crpou
esse cargo bastam para lIle occupur a att nção, o tempo e a activi
dade, tendo- e mesmo obsernldo que seria de toela a conveniencia
dar-se-lhe um Duxiliar, pam mais xpedito e c mpleto desempenho
de tão onerosas f'uncções. Dos 6 auxiliare que actualmente servem,
por turma de dOllS, na sala publica, nenilum é po,~ 'iv I mandar-se
em seu auxilio. Augmentado porém, I ara oito o numerodelles, Iuando
todos acudirem á repartição um poderá er para is'o destacado, e
outeo, quando nCo fàr precio servir na sala publica, cuidará dos
mappa geographicos cuja arrnmação se re ente dessa faltD, não se
tendo até podido clas incm' os adquiridos neste ultimos tempos.

Das disposições r ferentes a e ses fUlJccionurios, os uuxiliare,
contidDs no regulamento de 1876, pDS aram para o de idJ os que
se lhe seguirnm as duas principDes, e sub tituiu-se a 3a, de compare
cerem na repartição um quarto ele hora ant-s da do comêço dos
trubaIho, pela de exercerem as [ul1cções de umanuenses nos impe
dimentos destes, disposição ele 1890, e que se consel'VOU nas reformas
subsequentes, Em abono da verdade, convém con~ ssar lue esta clausula,
aliás generosa e equitativa, s' tem tido xecução no papel, quand0
se organ isa a folha mensal do pDgamento. E' Wo arduo o seniço que
prestam e tão exiguo o 01' lenado Ine percebem, CJlle seria ini {no negar
se-lhes a mesquinha compensação de auferirem inl rpoladamente, ora
um, ora ontro, a gl'atiFicação elo amanuense que deixou ele tmbalhar.

Quanto aos amanuenses, supprimiu-se a disposiçúo do regula
mento dei890 constante do § 10 do alt. 1'1, quelhes incumbia a cata·
logação alphabeLica dDS obras das s cções em que foram distribuidos,
ficando ele pé unicamente o direito, que haviam ael([uirido pelo § 20, de
substituirem os 20S ofnciaes. O § i o limitou a sua tarera, ele acôrdo
com Q prático, a fazer o trabalh03 de cópia, nrrnmaçilo e c nservação
CJue lhes fórem designados pelos l'espectiv cheres, incluído o erviço
ela setia publica, na insuf.f:iciencia ou falta dos auxiliares. E sa substi
tuição '6 se tem fcito n xpeeliente da manhil, que 6 quando comp'ete
1l0S amannenses trabalhar' fi ou vigorando essa disposição inter
pretativa elo regulamento d de a administra.ão Mende da Rocha.
Só a sub Lituição dos 20 5 officiaes é que tem "ido feita nas outras
hora. do expediente.

Na refol'ma de 1894 foi um delles destinado, como realmente
convinha, a auxiliar o serviço das permuta õe" intel'l1acíonaes; fi ne
ce sidade porém, de provêl' a le cuna existente na a secção, como
já ficou dito, desYiou-o de se de Li no . Con \élll resla)) leeer aquella
disposiçü , reunindo o amanuense ao 20 oFf1cial encarregado daquelle
serviço p..Jo regulamento vig nte, cabendo ao mesmo tempo fi ambos
auxiliar o pessoal da secretaria quando o xigir o respectivo serviço,.
E intuitivo (lue um augment nos y ncimentos desse official é de
rigorosa justiça.

As obrigações do guarda e do porteiro, e pecificadas no regula~

mento de 1876, e qu pas a1'a111 aos continuas e por't iros seu aju
dante, IIcal'am ql1asi as mesmas. Apenas a que impunha ao· guarda,
e depois aos continuas, não deixar entrar ninguem sem dar uma
senha numerado etc., tem sido sempre cumprida pelo porteiro, e
não por aquelles: é pois uma duplicata inutil.

As disposições communs a todos os eml regados, modificadas das
I rescril tas no regulament de 1876 pelo de 1890, têm-se repetido
nos seguintes e não reclamam nova alteraç:-o.
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As regras estaI elecidus para a leitura publica na reforma de 1876',
moelificDdas e ampliadas pela de 1890, conservaram-se nas seguintes.
Uma de SUDS prescripções, porém, a do § 26 das de 1892 e 1894, nã~

tem tido execução, por e:::cusacla, no tocante a ser fornecida, pelo
continuo, senha para a leitUl'a.

ohre empresLimo de livros, muito 11a que dizer. E uma concessão
profunclDmente prejudicial á BiJJliotbeca. Instituida tanLo pDra fa
cultar aos estudiosos fontes gratuitas e certas de instrucção, que in.
dividualmente e de outro modo não pódem ter, c mo para legar aos
vindouros os tI1esouros de c~ nhecimento longamente accumulados,
não devem reduzir-se a gabinetes ele leitura, a que pódem recorrer
os commodistas, que se não contentam com as tantas horas seguidas
que a Bibliot11eca Ules faculta. Não se affligem e1les com a idéa de
que a obra que levaram póde seI' necessal'ia a ouLl'em e pl'ocurada
por muitas 'ezes em vão. Por mais zeloso e energico que eja o di'-
rector, torna-se materialmente impossivel cohibir os abusos que dessa
concessão se derivam. As condições (lue a esse respeito impõe o re4



guIamento vigente, alteradas sómente quanto ao prazo cio emprestimo
estabelecido nos de 1876 e de 1890, que era de tres mezes e ficou
reduzido a um mez, nenhuma gamntia offerecem á Repartição. Na ad
ministração Ramiz Galvão nunca teve vigor essa concessão, e na
elo Dr. Salclnnha da Gama fÓI'a posta em pratica ultimamente, e de
modo arbitrario suspensa pal'a por certo eviLar DI usos. Bastarili
mantel'-se a dispo 'iç<1o do art. 47, que permitLe o eml resLimo aos em
pregados da repartição que nüo pódem aproveitar-se ela leitura no
seu recinto: seria injusto privaI-os el um gozo (lue a todos os maís
Ee concede.

O registro de i!lSCripçtlo das olJras eml restadas nunca foi, nem ê
alphabetico, como o exige o regulomento. O adoptado na atlminis
truçüo Mendes da Hocha, e seguido na act ual, é o que mais satisfaz.
A inelemnisação que impõe o regulümento pelo lIno que não fôr
reslituiclo, é inexequiveL As reclamações feitas aos remissos sÊlo de
yolvidas frequentemente pelo correio por terem mudado ele residencfa
aC[1elles a quem são dirio'idas. Nestas condi ões mais têm valido á
BiblioLheca os restricções do ad. 43 dos regulamen tos de 1890 e 1892
ou 44 do de 1894, em Cjue a Directoria se tem estl'ilJaclo para reCLlsar
o emprestimo, sem queixa da I arte dos que o solicitam.

Das disposições relatlvDs a nomeação, licenças e aposentadoría
dos empregados, algumas I assamm por grandes modilicações, que
seria longo e fastidioso comparar, tendo-se organisado mais de uma
sél'ie de InstrucçiJes regulando os c nCL1I'SOS pam o preenchimento de
vagas. Dú-se, porém, no regulamento jg;enLe uma disposição transi
tOI'ia, que carece de remedio legal, poiS deixou em 11'0\ iclencia o pre
enchimento da vaga de 2° official. Di pondo no art. 50 que os logares
ele 2° official sejam providos por acce,.so deníl'e os omanuenses e,
art. 51, Cjue estes sejam nomeados mediante concurso, llll1a vaga de
20 offjcial que se deLI ultimamente (1896) nüo pô le ser por esse pro
cesso preenchida, pOl'que nenhum dos umalluenses então existentes
tinha concurso, e Leye-se de ffeitual-o para uquella vaga, sem que hou
vesse no regulamento dispo ição alguma que prevenis e o CD, O. E aind
occorre, art. 49, a cil'cumstoncia le se nilo exigir o prova de f1'ancez no
concmso para o cargo de chefe de secção, falta essa que já veI1 do de 1892.

As disposições que e referem <Js ferias subsisLem desde 1876. A
pUl'te, en tretanto, que determ ina que se chamem os chefes ele s~cção,.
officiaes, amanuenses e auxiliBI'es que fôrem precisos l)aro s trabalhos
ele limpeza e arrumação durante as fél'ias, nunca se levou a effeito.
Convém, todavia, que continue a figurnr essa disposição no regulamentc>
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para as emergencias possh-eis. E' sem duvida preferiyel que subsista
urna lei que se não teve occasião de executor, a que surjam circum
stancias em que não haja lei que as regule.

Comparada a nossa Bibliotheca com os seus· 240.00J volumes, á
Bibliotheca acional de Li Ma, com 300.00J, e verifica que a no a
sobreleva em pontos óquella.

A de Lisbôa abre-se ao meio dia e fecha-se ás 4 horas ela lorde, para
se reabrir dos 8 horas ás 12 da. noite nos mezes de maio a outubro, e
das 7 ás 11 nos meze3 de noyembro a abril.

As férias chamadas do Natal vão de 25 ele dezembro a 2 de ja
neiro, e as da Paschoa da qu inta-feira santa á quinta-feira seguinte:
«afim de que, diz o seu regulamento, se proceda a uma revi <10 geral
da arrumução dos li \TOS, da qual não será dispen ado nenhum em·
pregado, de qualquer categoria que seja»_

O con ervador-director loderá exigir dos leitores e trangeiros
acto justificativo da sua identidade e idoneidade, pa aelo pelo ministro
ou consL11 respectiYo.

Na senha dada pelo porteiro e creverá logo o leitor o titulo da
obra que deseja consultar, o nome do autor e qualq~ler outra incli
cação bibliographica. Os catalogas ser&o consultodos no lagar em
que o leitor se sentar, depois de pedido ao continuo aquelle que
se deseja. Odecreto ele approvação ela reforma vigente das bibliothecas e
archivos impõe, no art. 10, que nelles e nellas hoja «um catalogo
alphabetico e outro methoelico elos livros e documentos, impressos
e man Iscriptos, e um catalogo methodico do moedas, medalhas,
objectos de arte e outros, que nesses estabelecimentos e tiverem
deposi tados. »)

« Os atlas e mappas geographicos, ou outros ele qualquer especie,
serão consultados nos lagares em que se acharem. »)

Não é permittida a leitura de obras theatraes modernas e de
romances estrangeiros, nem as resp ctivas traducções salvo em casos
extraordinarios de consulta, a arbítrio do conservador-director.

E assim quanto a jornaes e periodicos de qualquer procedencia ou
especie que sejam, excepto o Diario elo Governo, e quanto ás coUecções
de estampus ou obras em que ellas constituam o principal intel'esse.

Os restante pl'eceitos regulamenlares são mutatis mutanelis,
eguaes aos nossos.

O regulamento vigente ela Bibllotheca Nacional de Lisbôa tem
fi data de 9 de novembro de 1896.

A refol'ma dos Archivos e Bibliothecus do Reino, approvada por
-decreto de 29 de dezembro de 1887, e que é a que vigora, dá-lhe o
seguinle pessoal:

1 direclor;
4 consel'vadores;
4 oEftciaes;
1 amUl1uense paleographo;
2 amanuenses;
4 praticantes de amanuense;
1 cl1efe de continuas;
2 conLinuos de ia classe;
3 continuas de 2a classe;
4 praticantes de continuo;
1 porteiro;
1 ajudante do porteiro;
6 serventes.

34
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Estes ultimos correspondem aos nossos, mas compete-lhes a vigia
aos leitores, communicando ao presidente da sala as faHas que no
tarem. Os continuos correspondem aos nossos auxiliares.

Um dos consenadores, nomeado pelo Ministerio do Reino sob
proposta da inspecção geral dos Archivos, exercerá a commissão de
director da Bibliotheca pelo que perceberá a gratificação annual de
200 além dos 600 que aufere como conservador. Tem essa dispo
sição a vantagem de, dispensaclo do cargo de director, tornar ao seu
antigo logar de conservador.

São, portanto, 34 empregados, 3 mais do que tem a nossa Biblio~

theca sem contar o machini ta.
Todos elles, á excepção dos serventes, são nomeados por decreto,

precedendo concurso, e têm accesso os praticantes de amanuense e
de continuo, e, na falta destes, os que se habilitarem em concurso.

Ha uma disposiçuo ainda que c n"ém mencionar:
« O tempo de serviço diario dos continuos e seu chefe, dos pra

ticantes de continuo e dos serventes é de seis horas. Fóra de sas
horas, o serviço que lhes fôr distribuido será considerado e gratificado
como exlraordinario. »

Com estas informações se completa o Resumo historico desta
Bibliotheca nos 86 annos de sua existencia.

--<>~O<:::::::~":'G<:!ii-<>-
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ESCOLA NACIONAL DE BELLA8 ARTES





ESOOLA AOrOr AL DE BELLAS ARTES

As artes tiveram largo quinhão na protecção que D. João VI dava a
tudo o que podia elevar e engrandecer o espirito humano. A vinda desse
principe para o Rio de Janeiro e sua installação no antigo palacio do
c nde de Bobadella não podiam deixar de prenunciar o advento de uma
nova éra em que a civilisação desta parte do continente começaria a
receber o influxo poderoso da cultura das bellas-artes.

Antonio Arauj de Azevedo, conde da Barca, que servira de se
cretario de D. José I, adquirira o gosto das letras e das artes nas
differentes viagens que fizera na Allemanh8, Inglaterra e França, em
missão diplomattca.

Vin lo para o Rio de Janeiro, algum tempo depois do pr1ncipe,
assumiu a gerencia de todos as pastas do ministerio, e, com uma cul
Lura artística que afinava pelo diapasão da educação liberal de el-rei,
incumbiu, quasi em fins de 1815, o marquez de Marialva, encarregado
dos negocios de Portugal em França, de contratar diversos artistas
habei que a queda do imperio de Napoleão acon~elhava a emigrar.
Foi desse modo que aportaram ao Rio de Janeiro, em 26 de março
de 1816, no navio americano Calphe, os artistas:

Joaquim Lebreton ex-secretario da 4a classe do Instituto de Fran a
e chefe da colonia artistica ;

João Baptista Debret, pintor historico;
Nicolau Antonio Taunay, pintor de trabalhos e paysagens ;
Augusto Taunay, esculptor ;
Augusto Henrique Victorio Grandjean de 'lontigny, architecto;
Simão Pradier, gravador e abridor; Francisco Ovide, professor de

meclmnica; Carlos Henrique Levasseur ; Luiz Meuniê; Francisco Bon
repose Pedro DHlon. Chegaram algum tempo depois destes os irmãos
Ferrez.

Os funeraes da rainha D. Maria I e as festas que se seguiram pela
chegada da archiduqueza d'Austria, dep is primeira imperatriz do
Brazil, forneceram ensejo a muitos de"ses artistas para revelarem seus
talentos.

O conde da Barca, protector desse grup , cujas aI tidões 11e queria
apr veitar em beneficio da nossa educação arti tica, contribuiu par a
promnlgação do seguinte decreto:

( ALtenclcndo ao b m comml1m que provém os meus fieis vas
saIlos de e e tabeLecer no Brazil uma escola real de scienci' , artes e
?ffi~io , em que e promova e diffunda a in truccã e c nhecimenlo
ll1dlSpensaveis aos homens destinados não só fi s mpregos publico da
aclministraçuo do Estado, ma tambem ao progresso do. agricultura,
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mineralogia, industria e commercio de que resulta a subsistencia, C0111
modidade e civilisação dos povos, mórmente nest contin nte, cuja ex
tensão, não tendo ainda o devido e correspondent numero de braços
indispensaveis ao amanho aproveitamento do terreno precisa de
grandes soccorro da estatística para aproveitaI' os productos ujo vaI r
e preciosidade pod m vir a f rmar do Brazil o mais rico opulento
dos reinos conhecido , fazendo-s , portanto, ne essari aos habitantes
o estudo das beilas-artes com applicação e referencia aos oftlcios 111e
chanicos, cuja pratica p rfeição e utilidnde depende dos conll cimentos
theoricos daquellas artes e dUfusivas luzes da sciencia naturaes, phy
sicas e exactas, e querendo para tão uteis fins aproveitar desde já a
capacidade,habilidade e sciencia de alglillS dos estrangeiros benemeritos
que teem buscado a minha real e graciosa proteção para serem empre
gados no ensino e instrucção publica daqu nas al'tes, hei por bem c
mesmo em (fllanto as aulas daquelles conhecimento'3, artes e oftlcios não
formam a parte integrante da dita e~cola real das sei ncias, al'tes e
ofticios que eu houver de mandar estabelecer se pague annualmente por
quarteis a cada uma das pessoas declaradas na relação inserta n ste meu
real decr to, e assignada pelo meu mini tro e secretario de Estado elos
negocios estrangeiros e da gu rra, a somma de :03 ,em que im
portam as pensões de que por um efTeit da minha r aI munificen
cia e fraternal zelo pelo bem publico deste reino lhes 1'a o merce para a
sua subsistencia, pagos pelo real erario, cumprindo de de logo cada um
dos ditos pensionarias com as obrigações, ncargos e tipulação que
devem fazer base do contrato que> ao menos pelo tempo de eis anno ,
hão de assignar, obrigando-se a cumprir quanto for tendente ao fim da
proposta instrucção nacional das beBas artes applico.das ú industria,
melhoramento e progresso das outl'as artes e of.ficios m chanicos.

a Marquez de Aguiar, etc., Palacio do Rio de Janeiro, m 12 de
agosto de 1816, com a rubrica de El-Rei :rosso Senhor.- NIarque", ele
Aguiar.) ,

« Relação das pessoas a quem p r de reta desta data manda Sua
Magestade dar as pensões annuaes abaixo declaradas:

Ao Cavalleiro Joaquim Le Breton . 1:600 000
Pedro Dillon . .. ..... SOO 000
João Baptista Debret, pintor de historia 8UO 000
Nicolau Antonio Taunay, pintor SOO 000
Augusto Taunay, esculptor. . SOO OUO
A. H. V. Grandjean> ar hitecto 00 000
Simão Pradier, abridor .. ., SOO 000
Francisco avide, professor de mechanica 800$000
C. H. L vasseur . 320 '000
L. Simp. Meunié. 20 000
F. Bonrepos . 192 000

Sommam as onze parcellns oito contos e trinta e dous mil réis
(8:03 000).

l-Uo de Janeiro, 12 lIe agosto de t. l6.- lIarque: de _lglliCt7'.»)

Para crear essas aulaS e estipendiar os profes res, o Conde ~la
Barca aproveiLára-se' de uma elevada somma que o corpo commercIaI
subscrevêra em regosijo pela eleva ão do Brasil a reino. Fallecendo,
porém, o fundador das aulas de beIlas-arte ,os eus professOl'es ficaram
ao desampar ,esquecido e desprezados; imão Pradier regressou á
Europa em 1818, e em 1819 falleceu Lebreton, sorprendido pela morte
antes de concluir uma obra litteraria e artistica que encetára.
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Foi Francisco B nto 'Iada Targini, Barão e deJ)ols Visconde de
. Lourenço, quem veiu c ntinuar a obra iniciada pelo Conde da Barca,

i'üzendo promulo'ar o d creto de 12 de outubro cl 1 2 , que estabelecia
uma Real cad mia de de. oh, pintura, . culptura e arcllitectura civil,
ob a inspecção do presidente d erario .

Diz o decreto:
( Tend consideração qne as artes d desenho, pintura, escul

ptura e architectura civil sil indi pensaveis á civiUsação dos povos
e in trncçã publica do meus vas aUos aI ~m do augmento e perfeição
que p'odem daI' aos obj ctos de industria, physica e hist ria natural :
hei p r bem e tabelec r em benefi io commum, nesta cidade e côrte
d Rio de Janeiro, uma Academia, qne se den minará - Real acade
mia de deNenho pintura, esculptura e architectuea civil-e que delia
tenha '1 inspecçã o presidente de meu real erario, propondo-me para
oe uparem os I gur de pl'ofessores e substitutos de cada uma da
aulas da breditas artes reunidas e seus r spectivos ordenad s, não
ómente s artistas estrangeiro Iue já rec bem pensões li custa da

minha real fazenda, mas todo aquelles dos meus fieis vassallos que se
di tinguirem no exercicio e pert'eiçã d s referidas arte e as mais pes
soas que fliI'em necessarias I ara o ensino, progresso e adiantamento
do alumnos da mencionada academia, cujos trabalho e ensinos será
feito em c nformidade dos estatutos que com estes baixam assignados
pelo meu ministro e secretario de estado dos negocios do reino. Thomaz
Antonio de Villa Noya Portugal, de meu conselho, ministro e secretario
de estado dos negocios do reino unido, encarregado da presidencia do
meu real erario, o t nha assim entendido e raça exe utar com os des
pachos ne es arios sem embargo de quae quer lei , regimentos, ou
disposições em c ntrario.

Palacio do Rio de Janeiro, em 12 de outubr de 1820.
C m a rubrica de EI Rei. »)

A [Llndaçilo da Real Acad mio, de qu trata o lecreto SUl ra, ntí.o
chegou '1 tornar- e lima r alidad por m tiYos de conhecidos, d qu
não ficm'aIl documentos. Ofacto é que p uco depois cr OLl-S uma Aca
demia las Art s ln n promulgaçã d segLliote d cret d 23 de
nov 11'1br ri 1 2 : ( Tendo det rminado pelo d creto d 12 de agosto
le i 16 qu- se estabelecessem algumüs aulas l bellas-artes, pen
si uado alguns pr ~ f'ores I nemel'it s para e promover a instru
Cção publica, emquanto não e puder or,ç);anisnr uma. escola real d
S i nciüs, '1rtes officios, de que as mesmas aulas houv sem de faz r
uma parte intcgrRnt e sendo conv niente para ess mesmo fim, que
RlgumnR das closs s d s ret'eridos estudos entrem já com effecti vo
xercicio, hei por bem determinaI' qLle c m nome de codemia das

Artes -1 rin ipiem as aulas de pintura, des nho, esculptura gra
vura, pam as quaes nomei os pr ressores qu vão declarados na
relação que baixa om este decl'eto, e que vae assignada. por Thomaz
Antoni d VilIa ova Portugal, de meu onselho ministro secre
tario d esta lo dos negocios do reino a im c mo são nomeados
tambem os mais ofiiciaes que sEio nece sarios paea o sobredito esta
belecimento. Outrosim ordeno que e estabeleçam tambem as aulas de
archit ctura e de mechanica, e que as duas aulas quejá se achão esta
beleddas, de b tanica e chimica, coutinuem na fórma que Lenho
ol'denado, d stinand -l"'e-Ihes por ora o local qLle fór mais conveniente
})ara o commod public e para mel\ serviço; constituindo, porém,
todas elias uma parte integrante da sobredita escola real, goza,ndo dos
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mesmos privilegios, e observando os estatutos que lhes mando dar e
baL""{ão assignados pelo mesmo ministro e secretario de estado, que
assim o tenha enten lido e o faça executar, e:x-pedindo as ordens ne .
saria para esse effeito. Palacio do Rio ele Janeiro, em 3 de novembro
de 1820. Com a rubrica de El-Rei Nosso enhor.»

« Relação das pessoas empregRdas na Academia e Escola Real, es
tabelecida na Côrte doRio de Janei!' p lo decreto acima transcripto:

Lente de desenho, Henriqu José da ilva,
vence de ordenado annual. .

E como encarregado das aulas . .
ecretario da Academia. e Escola Real, Luiz
Rafa 1 Sayé. . . . . . . . . .

Lente de pintura de paysagem, Nicoláo An
tonio Taunay. . . . . . . . .

Dito de pintura de historia João Baptista
Debret. . " ....

Dito de esculptura, Augusto Taunay. . .
Dito de architectura, Augu to Henrique Vi-

ctorio Grandj an.. ....
Dito de mechanica Francisco Ovid .

Pensionarios de desenho e pintura:

Simplicio Rodrigues da ilva.
José de Christo Moreira. . .
Francisco Pedro do Amaral . . .
Dito de esculptura, Marcos Ferrez.
Dito de gravura, Zeferino Ferrez.

Rio de Janeiro, em 23 de novembro de 1820.- Thoma:; Antonio de
Vala -ova Portugal.»

o novo protector dos artistas, Barão d S. Lourenço, reou, elJe
proprio, embaraços á "ida normal do estabelecimento, fazendo nomear
director da Academia das Artes Henrique José du Uva, que viera de
Lisboa para illustrar com desenbos os livros do ministro.

Menos habilitado do que rrnútos outros artistas para dirigir a
instituição, sua nomeação foi apenas um testemunho da amizade do
seu protector e não podia deixar ele desgostar profundamente seus
coUegas Grandjean, Debret e outros artistas, refiectindo-se essa mao'ua
na marcha do estabelecimento, que nessas condições nã podia
prosperar.

Em 1821 voltou Nicoláo Antonio Taunay para França, nde tinha
o logar de membro do Instituto, deixando no Rio de Janeiro div rsos
trabalhos; entre os quaes alguns retratos da família real.

Tambem em 1821, voltando D. João VI para P rtugal, acom
panhou-o o Visc nde de S. Lour nço, ficando de novo os artistas des
amparados, desde que perderam este segundo protector. Recebiam seus
honorarios, mas o conflicto constante com o director impedia-os de
trabalhar e de apresentar suas obras.

Esse estado de cousas durou ainda alguns annos. Entretanto, como
desde 1816 se determinára con truir um palacio para academia elas artes,
sendo encarregado de apresentar o desenho d monumento o architecto
Grandjean de Montigny, em 5 de agosto, tambem de 1816, déra-se prin
cipio ao edificio que deveria servir ao mesmo tempo para casa do Corr io
Geral e fabrica para lapidação de diamantes.
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Em 1824, desejando o Governo abrir á mocidade brazileira a acade
mia, já então donominada Academia Imperial das Bellas-Artes, publicou
este decreto:

« Tendo-me representado o director da Academia Imperial de Bellas
Artes que o edificio contigua ao Thesouro Publico, em que reside actual
mente o lente de pintura João Baptista Debret, tem as proporções neces
sarias para se estabelecer nelte a mesma Academia, cujas aulas tenho
resolvido, em proveito dos subditos deste Imperio, mandar abrir com a
passiveI brevidade, hei por bem que se proceda no dito edificio á obra
necessaria das quatro salas precisas para as differentes classes de es
tudos, sendo inspector della Pedro Alexandre Cravoé e pagando-se no
Thesouro Publico as respectivas despezas pelas folhas apresentadas pelo
apontador geral das obras publicas, na t'6rma do estylo, Marianno José
Pereira da Fonseca.

Paço, em 17 de novembro de 1824, 30 da independencia e do Imperio.
Com a rubrica de S. M. 1.- Estevão Ribeiro de Rezende.»

Nesse anno fDlleceu Augusto Tauna~. Foi nomeado professor de
esculptura, por decreto de 12 de novembro, João Joaquim Alão, tendo
sido um dia antes escolhido para professor de pintura de paysagem
Felix Emilio Taunay, filho de Nicoláo Antonio Taunay.

Quasi todos os artistas francezes haviam regressado á sua patria nu
haviam morrido, pouco tendo-se feito para tornar util a presença desses
cultores das artes que não foram devidamente aproveitados.

Só em 1826 pôde a cademia ter existencia real, graças aos esforços
do Visconde de S. Leopoldo, que conseguiu inaugural-a em 5 de novembro,
distribuindo-se por essa occasião medalhas commemorativas de ouro e
prata, trabalho do artista Zeferino Ferrez.

Não era isenta de defeitos aquella organisação, que foi tambem mal
regulamentada, havendo confus<1o de classes e sendo vedada a matricula
aos maiores de 18 annos.

Foi ainda em 1826 que ficou terminado o primeiro pavimento do
edificio da Academia, resolvendo-se que não se executasse o segundo
como estava disposto no plano do architecto.

Para demonstrar as la unas da organisaçã.o do estabelecimento, o
artista Debret mandou, em 1827, imprimir o projecto que elaborára jun
tamente com seus companheiros de 1824. O director Henrique José da
Silva, sempre em luta com os professores, e para censurar as idêas
daquelle projecto, publicou tambem 11m folheto intitulado - Reflexões
abreviadas sobre oplano para a Academia Impe1'ial das Bellas-Artes
que se diz composto pelo Corpo Academico.

Grandj an e Debret obtiveram permissão para que antigos alumnos
freqllentas em uas aulas, em que estes fizeram rapidos progressos.

Com o decreto de 30 de dezembro de 1831 foi posta em execuçã.o a
reforma fita pelos pr fessores, abrindo-se o estabelecimento aos
alumnos matriculados e (lOS amador s nacionDes e estrangeiros.

A 19 de dezembr de 1834 fez-se a primeira distribuição de premias
a alwnnos.

Em 1 36 o ministro Bernardo Per ira d Vasconeellos, reconhe
cendo os d· feitos da lei organica da Academia, mandou que os profes
sores ela] I'a 's m uma r forma, que não chegou a ser adoptada.

Attendendo ás aptidões extraordinarias que para El pintura revelou
francamente o alumno Haphael 1endes de Carvalho, a Assembl a Le
gislativa votou uma resolução mandando-o viajar E'; aperfeiçoar seus
estudos na Halla. Essa r solução foi sanccionada por decreto de 19 de
setembro de 1845.
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P@r acto de 29 de setelilil:bro do mesmo anno.l:oi autorisada o,djreclor
da Academia li abrir concursos annuaes para PL'emios de viagem., sendo
de tres annos o prazo da pen8&0. Esse prazo m 1852 foi 1 vad'o a 5
annos. Adiante menei naremos os alumnos cru obtiveram premios de
viagem.

A 2 de março de 1850 perdeu a Academia um dos seus mais nota
veis professores: morreu n ss dia Henrique VictoL'io Grandj an de:
Montigny!

A 30 de junho de 1851 foi exonerado a seu pedido do logar de di.rector
Felix Antonio Taunay, que durante sua administração foi incansavel no
trabalho em pról das beilas-artes desenvolv ndo os cnrsos com maximo
interesse, e co pera ndo enthusiasticamente pa,ra a realização das expo;
sições geraes que se faziam annualmente.

O desenvolvimento que tinham as galerias da Academia com acqui
sição de quadro , cuja conservação preci ava ser cuidada, e a nece si
dade de restaurar têlas antiga ou prejudicadas pela má collocação que
tinham nos acanhadoN compartimentos dD predio, aconsell1<:1ram ~

creação do 1 gar de conservador e re taurad r, o que levou-se a effeito
em 18-2, sendo nomeado para occupar esse lagar arti ta Carlos Nasci
mento.

Em 2 de dezembro le 1 54 lanç u-se a primeira pedra - da Piua
cotheca, sendo lavrado o seguinte auto:

cc Imperando o m,uito alto e muito poderoso principe o r. D. Pedro II,
Imperador constituciol aI e defensor perp tu d Brazil, n dia 2 d
dezembro do anno do Nascimento de o so enh r Jesus Christo de 185~
330 da Independencia e do Imperio e 290 de edade d s berano, o Conse
lheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz, Ministro e Secretario d Estado
dos Nego ios do Imperio, co11 cou, perar1te um grande concurso, a
pedra fundamental da Pinacotheca Imperial.

Nas caixas em que se encerra este auto para es larecimento das
gerações vindouras, estão dep itadas seis medalhas: a primeira de
prata tem na face a effigie do Soberano e no reverso [I ioscripção que
attesta a fundação deste estabelee1mento, a segunda de ouro ê igual á
dos premios annuaes que a Academia oncede, e as 3a, 4a, 5a e 6a sM
as moedas de prata do corrente ann .

O desenho exterior deste ediflcio ê obra do prôfessor de architectura
Job Justino de Alcantara.

A grande medalha foi gravada pelo art.ista João José da Silva Mon
teiro, a de OtIr pelo professor da Academia José da Silva Santos e as
outras pelos gravadores da Casa da Moeda.

Abrilhanta este acto o Conservatorio d Musica cantando um hymno
das artes composto por Manoel de Araujo Porto Alegre Francisco Ma
noel da Silva, mestre da Cape11a Imperial e presidente elo Conservatorio.

E para que conste fielmente algum dia, o qu se fez, o s cretario da
ACB:demia lavrou este auto, o qual vae assjo'nado pelo Ministro do Im
perlO, como presidente da mesma, pelo director, secretario e mais
membros cl cor-po academico.- Palacio da Academia elas Be11as Artes
em 2 de dezernhro de 1854.»)

Em 14 de maio de 1855 o ministro do Imperio Luiz Pedreira do Cout.o
Ferraz, depois Visconde do Bom Retiro, deu nova organisaçU á Aca
àemia pelos estatt Ilos approvados pelo decreto n. 1603.

O curso dos e. tudos do estabelecimento, recebendo uma disposicão
mais methodica, fali dividido nas seguintes secções: •

1. a COEllprehen'dendo as aulas de desenho geometrico, desenho de
9rnatos e architeetura civil ;

2~a Conl.F>Fehenc.lendo as aulas de esculptura de ornatos, gravura de
m~q.alhas e peclr5l$ ,preciosas e de estatuaria ;
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, 3. a Comprehendendo as aulas de de.senho figurado, paysngem,
flôres e nnimaes, pinLura historica e modelo vivo;

4. a Comprehendendo as aulas d mathematicas applicadas, anatomia
e physiologia das paixõe , historia das artes, estbetica archeologia;

5. a Comprehendendo todo o ensino da 'musica professado no
Conservatorio.

O ensino foi dividido em cursos diurno e nocturno, e além dos
professores effectivos nomeados p lo Governo, crearam-se professores
bonorarios para substituir mos effectivos quando imp didos, mem
bros correspondenLes que dev-riam ser escolhidos entre os mvis distin
ctos arti tas residente fóra da séde da Academia.

Comquanto representDsse um melhoramento, aLtendendo- e á c n
fusão que até então havia na seriação das mat rias ensinadas na
Academia, ainda a im es a reforma deixava muito a desejar, porque,
como guarda e conservadora d velhas tradiçõe que.iá não tinham
razão de ser consagrava ainda os antigos preceitos do academismo no
ensino de the rias obsoletas de philosophia de arte, e mantinha cadei
ras de especialidade de pintura, quando a loo'ieu e o bom 'enso demon 
travam que 111 cnmpria apenas ministro r os ensinamentos essenciaes
de pintura, deixando a cada alumno a liberdade ie seguir suas tenden
cias e as aptidões de seu temperamento no exercicio de te ou daqueUe
genero mais compativel com o seu modo de entir.

Para os alumnos, a quem coubesse o premi de viagem ú Europa
afim de se aperfeiçoarem, foram confeccionadas instr,ucçàes especiaes,
que baixaram com a portaria n. 336 de 31 de outubro de 1 55, conce
dendo-lhes uma pensão annual de tres mil francos, paga em trimestres
adiantados a contar do dia em que era conferido o respectivo premio,
e consignando os deveres que lhes in umbiam.

A experiencia acons lhou em breve modificações nos estatutos
de 1855, que não consigna\'am disp sições capazes de aLtrallir concur
rencia e freqllencifl. E sas alterações foram feitas pelo decreto n. 2424
de 25 de maio de 1859, que dividiu o ensino da Acad~mia em cursos
diurno e -nocturno, augmentando por esse modo a frequencia, visto
como tornava accessivel ao operario e aos que tinham occupaç5es du
rante o dia o ensino que se recebia no estabelecimento.

E foi tão proveitosa essa medida que, afim de obtee frequenGia em
outros cursos que deveriam ser professado durante o dia e não tinham
alumnos, o Governo transferiu mais tarde paea o curso nocturno as
aulas de historia das bellas-artes, estbetica e archeol0gia por decreto
n. 4727 de 16 de maio de 1871-

.Ao envez de auxiliar a corrente de frequencia que fi divisão do
ens1l10 encaminhava para o estabelecimento, o director lembrou-se
de representar ao Gov rno propondo medidas coe!' itivas e pro
curando na idade do lumnos limites á capacidad I ara matricula.
Es as medidas encontraram benevolo acolhimento da parte do Poder
Executivo, que consagrou-as no decreto n. 3 33 de 10 'ie a] ril de 1 7.
N~o podiam, porém, perdurar na administração di posi õ adio as,
cUJos resultados não se fizeram esperar, e o Governo r conhe nda fi
necessidade de novamente facilitar as condições de matricula revogou
o decreto supra in partibus pelo de n. 6195 ie 10 d maio de 1876 .

Em 1871 o director Thomaz Gomes dos Santos fez sen til' ao G 
verno, no eu relatorio, que eram muito diminutos os vencimentos
fixa~os hayia muitos annos para os professores e empregados, e
pedmdo a benevolencia da administração para esse ponto.

Obtida a autorisação do Poder Legislativo, foi approyada nova
tabella com elevação de encimentos de todo o pessoal por decreto
n. 5388 de 3 de setembro de .1873.
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Em 1878 a Academia fez-se representar na exposlçao universal
de Philadelphia e obteve tres medalhas: uma pelos specimens de dif
ferentes estylos de d senho; outra pelo quadro Batalha Naval do
Riachuelo, do professor Victor Meirelles d Lima e a terceira pela
ultima estatua trabalhada P6ÜO alumno Rodolpho Bernardelli.

A cadeira de gravura de medalhas e pedras preci sas creada
pelo decreto n. 1603, de 14 de maio de 1855, e á qual se refere o de
n. 2424 de 25 de maio de 1859, foi substituida pela de xylographia,
de acôrd com o decret n. 8802 de 16 de dezembro de 1882; mas
esta conservou-se sempre Yaga.

A substituição, porém, estava longe de consultar os interesses
do ensino, tanto que o proprio corpo academico, reconhecendo sua
desvantagem, pediu em 1888 o restabelecimento da cadeira de gra
vura de medalhas e pedras preciosas.

A instituição estava longe de progredir, p rque tinha grande parte
do pessoal docente constantement lic nciad na Europa e substi
tuido por professores interinos que não podiam corresponder ao que
delles se deveria esperar, pois se achavam no exercici temporario
de funcçôes que exigiam, além de provada competencia, assiduidade,
zelo e dedicação ao ensino.

Por outro lado, tinham sido supprimidos os cursos nocturno
que facilitavam a frequencia.

No seu relatorio m 1887 dizia o ministro do Imperio cons lheiro
Costa Pereira Junior:

« Reconhecendo a necessidade de melhorar o ensino na Academia
e cuidando de promover a conveniente reforma nesse sentido, pare
ce-me acertado sobrestal' no concurso para a concessão dos premios
de viagem á Europa até que se realize a dita r fi rma.»

Já em 1885 a C ngregaç1io rec nhecêra a necessidade de reformar-se
o plano de estudos da Academia e submettêra ao Governo um proje
cto nesse sentido.

Em 1888, quando o ministro do Imperio conselheiro Antonio Fer
reira Vianna determinou que a Academia formulasse instrucções e
programmas de que dependiam a concessão de premios de viagem e
provimento de cadeiras vagas, o director sustentou novamente a ne
cessidade da reforma da institui.ão, indicando as bases sobre que de
veria ser feita.

Proclamada a Republica, o primeiro ministro do interior, Dr. Aris
tides da Silveira Lóbo, nomeou uma commissão composta dos srs. José
Rodrigues Barbosa, Rodolpho Bernardelli, Roclolpho Amoedo, Leopoldo
Miguez e Alfredo Bevilacqua para elal orar um projecto de reforma da
Academia das Bellas Artes e do Conservatorio de Musica (5a secção).
Esta commissão dividiu-se para projectar separadamente a reforma
musical de uma parte e de outra a do ensino da pintura, e3culptura,
architectura e gravura.

Da reforma destes ultimos estudos encarregaram-se os cidadãOS
Rodolpho Bernardelli, I odolpho Amoedo e Rodrigues Barbosa,~com

missão nova que deu começo aos trabalhos, sendo depois modificada pela
dispensa que pediu o sr. Rodrigues Barbosa, substituido pelo director
da Academia Dr. Ernesto Gomes Moreira Maia.

Esta commissão apresentou o seu projecto, que mereceu, muitos
mezes dep is, a approvação do ministro da instrucção publica, correios
e telegraphos, Dr. Benjamin Constant Botelho de Magalhõ..es.



-11-

A reforma foi, pois, realizada pelo decreto do Governo Provisorio
n. 983 de 8 de novembro de :l890, creando-se em substituição á Academia
a Escola Naci nal de Bellas Artes.

Algumas ,ozes se levantaram a principio contra o estabelecimento
que substituiu a antiga Academia de Bellas Artes; mas, num periodo
de agitações como aquelle que então se atravessava, quando tinham a
palavra todas as paixões, ambições ou despeitos, fôra impossivel con
ceber qualquer organisação nova aceitavel por unanimidade. Não era,
p rtanto, ao escrutínio dos commentarios caprichosos que se devia
pedir o julgamento da instituição .

.Devia-se instaurar a critica serena dos factos e das circumstancias
em meio dos quaes se operou a reforma do ensino artistico, e proceder
ao estudo directo dos estatut s da reorganisação.

Entre as increpaçõesde maior importancia, observava-se que a Es
cola não offerecia o desenvolvimento de actividade que fôra desejavel em
uma instituição dessa ordem. Era preciso demonstrar primeiro que do
completo descalabro a que succumbia o ensino artístico quando a
Escola se formou, fôrü passiveI o milagre instantane de um va to re
nascimento do gosto publico, uma subita comprehensão da importancia
do ensino artistico, uma brusca erupção de tendencias novas na alma da
mocidade.

A antiga Academia estava reduzida á humilde dependencia do ftlvor
da corôa imperial- favor avaro que não se manifestava por nenhum
seria estimulo' que se c nsumia quasi todo com a esportula aonual de
um punhado de moedas de prata otIerecidas por iotermedio da mordomia
do paço para que se fundissem em medalhas destinadas a premias.

A A ademia não tinha siquer c ragem de viver. Ninguem ousava
pronun iar- e firmemente em pról de sua rehabilitàção. Não havia
confiança em ua utilidad nem m mo da parte daquelle a quem
estava c nnada sua dir c ão e guarda.

Já em vesperas da transformação repuJ)licana, a ponto de dissolver
se por 'i me ma com diversas cadeiras vagas no quadro do ensino,
abandonada dos alumnos e dos professore constantemente licenciados
na Europa, humilhada diante de i mesma no conceito da adminis
tração publica qu a reputava um lastr importuno no orçamento
sua ultima esperança volvia-se para a probabilidad annunciada de
qu seria encarregado de conduzir-lhe os d stinos um principe da
dynastia ...

Do des'mimo qu a todas as aspirações ürtisticas se communicava
d~ um tal estado de cousas não era natural que, com a simples reorga
msação das disciplinas escolares, e com a expedição d adas de no
meação do p ssoal doc nte e administrativ , si gerasse subitamente
uma r surreicão de estimulas.

~ntretantô, o simpleR facto da creação da Escola Nacional como
prOVIdencia de soccorr á lastimav 1 decadencia a que tinha chegado
o ensino das b Ilas artes, era inc ntestavelmente e m mais apro
fundado exame, motivo para todas as congratulaçõ s.

Ao ensaiar-se estudo das novas c odiçõ da educaçã artistica, o
que se devia verificar é si, como foi instituida, estava preparada a
Escola Nacional para influir, tanto quant lhe competia, no de tinos da
nos a civilisa ão.

Para honra dos que promov ram dos que realisaram a reform ,
só é passiveI ao exame da imparcialidade r oobecer que sim.

Todos os cuidados que m r ce a esp ,cialidade foram escrupulosa
mente aLtendiclos.
. Dado que o ensino regular das beIlas artes, por ser naturalmente

cltsp ndioso, e, principalmente nos condições do nosso meio - só poderia
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man ter-se ofAcialmente - attendeu-se antes d tudo ú n ce sidade de
prevenir o academismo, que é-' n tyrannia do pedanLi mo d gmatic
exercida ontra talento e constitue o ri. c per nne do nsin of'ficial.

Ness intuito, estab lee u-s que o ex -rcicio d pr fessorado arti 
tico seria limUadamente de 10 annos.

Durante es e tempo endo p s ivel que e operas uma tran 
Forma ü nos ideaes da arte novos pr res ar '8 opportunament virium
revesar os antig s intr duzir em ohi es a nova doutrina, uma simples
ümoyaçilo quo fôss do go to nr rme a ev lllçfi) arU ti 'U n grandes
centro.

Para mai r garcmtia ainda, contra as resisteu ias do cademismo,
que acaso ilIudisse uma tal precauçilo f ram permitLidos, a par dos
curso escolares, UI,' os liVI'es, anele t da a upiniões e 1. d som 
thodos podem ser adoptados por pc as id nea' que lesej m Iec ionar

. em conh cimentos analogos aos qu a Escola prop rci na
O mesmo ideal de liherdade Luspieou a organisação didacti a da

E cola onde, adoptando- o uma con 'atenação ras a" 1 de di ciplinas,
não loram contemplados certos gen· r particular s de arte qu con
correm pam. coarctar as v caçOes. Buscou- o apenflS instruir solida
damente fi aptidão geral dos artistcs, com que ~ú tem a ganhar
mesmo a preferencia de qualquer genera pelo qual mais tarde s
artistas se deci 1am.

Ainda desse modo considerando condemnon-se a d utrinaçi10 sys
thematica da esthetica, 111 que fi pretençoes theorica tã c mmUI11
mente se encastellam, para pesar sobr a in pim il livre do tal nto'
mas Lambem o preparo o mais c mp1et ,de a àl'do c m o desenvol
vimento do ensino na Escola para a lormacão do criterio arti tico, não
foi des urado. .

O criteriD artisti o, que na lição e.c:;Lh Lica g ralmente se pretonde
impor, os alumnos p dem adquirir natlll'almente c c m seo'urança,
estudando, segundo os estatutos, a historia antiga tia inspiração, como
no curso de jJ1ythologia se ucc ntna; acompanhaudO) a oyolu <10 da arte
nos monumentos filhos d ssa in piração e que no estudo la AI'cheolo
gia se interpretam; comparando ao m mo tempo o gosto das diversas
épocas e, por assim dizer a estbetica particular de cada Ull dos grand s
artistas, como na que propriamente e chama Historia das Artes s
púde acompanhare verificar.

A organisação da disciplina administruLiva roi da mesma fOrma lib 
ral e razoavel. Instituiu-,'~ syst maticamente e ensino s alar de 1're
quencia obrigad.a, a elependencia consecutiv de c-rtas habiliLac:ões
preparatorias, dos actos de exame e concurso a pr mi s.

Mas, para salvar fi resIonsabilidade ffi ial el ,sLal) lecimento,
para attender ás conveniencias da maior facilidade do ensino para
todos, instituiu-se paraLl lamento a livre freCIucnda, [lrm u-s mesmo
a gratuidade do nsino livre com I'orn cimento gratuito do material.
Estabeleceu-se a concurr ncia ubsolutamente franc;a ás eXl siçàes pu
bli as rue se realisam periodicam nte, nas Juaes todos os I re
mias, inclusivo de viagem (ú semelhança elos I remias escolarf's)
são conferidos.

Ensino gratuito, frequ ncia livre para todos que re elarem aI tidão,
premias de estimulo e ofíerta de recursos para omp1emenLo d educa
ção em out.ros meios mais adiantarias: - eis a perteita realisaçã do
atelier livre, como não podia inventaI-o melhor a mais esclarecida ini
ciativa particular.

As consequencias auspiciosas dessa reforma já se fizeram sentil'.
Podem affirmal-o o numero de alumnos que na Escola já aI tiv ram pre
mias d viagem e os rtistas premiados nas xposições gemes.
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Mas quando assim não succedes e, o que se deveria concluIr era
nilo a condcrnna do do novo reo-imen da educação artisLica, e sim a
dolorosa com-icção de que as dezenas de annos de esterilidade dà
anLiga Academia atrophiaeam o genio artistico do nosso povo.

Além de corrigi.r pela bôa ordem o descalabro do passado, a relbrma
de 8 ele 110vembr ele 18\)0, cumpre accentual-o, creou o curso de At'chi
tectura que, por ac:sim dizer, nfi existia, supprindo por essa fôrma a
maior defici ncia da antiga ol'ganisação. .

Com a creaçüo do C nselho Superior de BeUas Artes, cujo nucleo
deverão constituir, os profes ores artistas, no fim d seu decenniode
exercicio, contrapesando-se, todavia, sua influen ia de maneira que
nfio venham fi contrariar a indole proO'1' ssiva das arLes - terão
firmad as hases duma l' cunda. regulamenta<:ão, a que mais tarde
se pôde sujeitar em h' a parte o des nvolvimento da nossa civilisação.

Creou-se um corpo consultivo, a cujas luzes e conselhos se
deveria nece sariamente recorrer para a boa administração dos ne
gocias publicos m tudo quant concel'l1e á competencia technica
spe ial talll vezes r clamada.

ntes que o favor das leis especiaes de estimulo e aLL\.ilio (que
não estamos em condições de no atirar á livre concllrrencia, onde
a esperteza dêstra dus ignorantes a cada passo prevalece sobre ver
dadeir merecimento) venham b neticiar a clasEe dos artistas, em geral
em e 'peranças d futuro entl'e nós, a circum tancia de que apenas

dez annos devem exercer os profess res arLislaS o seu ensino, garante
de antemão destino d s mais habeis que pela Escola formarem.

Ao cabo de dez annos tem e tes alcançad exactamente a con
clusão dllsua carreÍl'a; e, de v lta dos estudos complementares nos
grandes centros de Pariz ou de Roma, eil-os chegando á patria na
turalmente indicados para a ubstituição dos seus mestres.

Ha essa c nveniencia de animação, além de se manter na E cola
com o exercicio t mporari , uma athmosphera de juventude e um
brilhanle ard r de ren vamento.

Es a temporari dade é ainda uma revelação incontestavel dos
intuitos da r forma' mas com ella não e pro-m apenas o e crupulo de
acudir á n cessidade perenne do renovamento nas cadeiras d ensin ;
d monstra-s mais, redundand isso em recommendaçã indirecta da
rer rma, na despre ccuI a,ão dos al'ti tas sen propugnadores a respeit
de yantagen pe soaes. Nu tralaram de se O'arantir c nforto das
apos ntadorias seduct ras e das gratificações addici naes de proventos
tão editicantemenLe e tantas 'eze di putados.

ã este::> os aract ri ticos I rincipaes da reorganisa.ão do ensino
nu Escola Nacional de Bellas Artes, qu· e tá destinada a centl'alisar
um vasto movim nto.

O decret n. 1256 de 3 de fevereiro de 1 93 tornou exten iyas aos
profe sores da Escola as di posições do cocligo de ensino superior na
parte rerer nte ao pro\imento, exercicio, licenças, faltas, penas, pro..
mias e publicaçõps. Essas di- po ições aproveitam principalmenle aos
pr f ore o. qu m nãu lncnmb' en in,) techlJi'o propriamente dito.

" ('Btr it zu li spnço e a inlprojlri dadc do dilJci em que TIm
e 'Iuna a E 'cula são verdadeir'u~ obstaculos á sua expansão.

Não d i.. pondo do alas com a largura ne essaria e em numero
sufficiente para as Bulas; om uma pessima distribuição de luz que
chega a }lI' judicnr Ot> efleitos de pel'spectiv~ sombra, côr e rele1,'o, o
ensino é, por i o mesmo, muito mai trabalho o e os ulumno sof
I'rem todos os in onvenientlÓ' dessas circumstuncias prejudiciaes e
inacreditaveis em um estabelecimento dessa natureza. E não são de hoje
estes males,
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A Academia funccionava em edificio por demais acanhado, sem
capacidade para desdobramento de aulas e frequencia numerosa; além
disso encontrava-se em Iogar escuro, sem ar e sem luz.

A lei n. 628 de 17 de setembro de 1 51 autorisára o Governo a
trocar por proprios nacionaes que não fôssem necessarios ao serviço
publico os predios de propriedade particular, cuja demoliçilo se tornava
necessaria para prolongar a rua Leopoldina abrindo communicação
entre a Academia e a praça da Constituição.

Levando-se a effeito esse prolongamento em 1871, demoliram-se
cinco predios, custando a mão de obra 4:300 e a indemnisação pela
desapropriação 74:560"'670.

Em 1873 o director pediu a attenção do Governo para a insuffi·
ciencia do edificio, não só para os. trabalhos ordinarios como para as
exposições, e fez notar a necessidade de uma officina de pintura.

O GovernQ, emquanto não desenvolvia o edificio, mandou construir
na rua do Areal um grande salão para aquelle fim.

Em seu relatorio de 1876 o ministro do Imperio conselheiro An
tonio da Costa Pinto demonstrou a insufficiencia do predio para as
necessidades do ensino mas fizeram-se, então, sómente alguns reparos
julgados urgentes e indispensaveis.

A falta de espaço e de salas apropriadas era tamanha, que em
1878 não foi possivel effectuar-se na época determinada a exposição geral
de bellas artes.

Em 1878 repetiu o ministro do Imperio conselheiro Leoncio de Car
valho, em seu relatorio :

«( Vão se tornando insllfficientes as accommodações do edificio
occupado pela Academia, que ha muito precisa de uma organisação. »

Em 1881 o Governo mandou levantar a planta do edilicio para ser
augmentado com um pavimento superior, orçando-s6 as obras em
153:86 950 e ficando ellas concluidas em 1883.

Em seu relatorio de 1884 disse o ministr conselheiro José Floren
tino Meira de Vasconcellos, faliando do edificio :

«( Para completar a restauração d edifici autorisou meu antecessor
a despeza de 60:000 para cOllstrucção de um sobrado na área occupada
pela Pinacotheca.»)

As obras a que se refere esse topico ficaram terminadas em 1884.
No relatorio que o director da Escola acional de Bellas Artes,

Rodolpho Bernardelli, apresentou, em 15 de maio de 1891, ao ministro
de mstrucção publica, Dr. João Barbalho Uchôa Cavalcanti, lê-se:

«( O outro reclamo, para o qual vos peço particular attenção, é a
mudança, que se faz mister, da Escola Nacional de Bellas Artes, do
edificio onde presentemente funcciona, para um local em que possa
melhor ser installada. A falta de accommodações é um mal anti
quissimo, que concorria com os antigos males da cademia e qlle ainda
agora perdura, aggravando-se a cada instante.

Nem para as galerias de exposiçfio permanente p SSlle o edil1cio
soffrivel capacidade. Os quadros vão invadindo todas as salas, e já agora
se exhibem multos sem nenhuma observancja das c ndições d luz e de
espaço. Mesmo nas galerias principaes, cuja disposição tanto dispendio
custou, as télas figuram mal, devido á estreiteza dos salões. Brilham
duas ou tres horas, sulficientemente illumin.adas; ahi não lh s chega,
poré.m, a luz da manhã, e as côr s morrem de um crepllsculo pi ecoce,
apenas declina o dia. .

As salas do pavimento te1'reo que seryem de museu ás esta tuas nuo
dispõem siquer da claridade razoavel de um deposito, quanto mais da
evidencia luminosa que o seu destino exigiria.
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Para os trabalhos e colares a insufficiencia da casa é ainda mais de
sentir. O numero das salas communs é insignificante, faltam absoluta
mente as salas especiaes. Não ha um atelier que assim se possa chamar,
porque a luz, de 45 gráos, que realça os modelos, é impossivel de obter
entre as estreitas paredes. A sala ao rez do chão, onde se faz o curso do
desenho de figura, vagamente aclarada por altos retabulos envidraçados,
impressiona tristemente como um subterraneo. Tem geralmente de
vegetar na sombra uma especialidade de ensino que, bem sabeis, de
pende mais de um feliz reflexo de sol do que da doutrina de todos os
compendios .»

Odirector interino Rodolpho Amoedo diz ainda no seu relatorio de
12 de fevereiro de 1894 :

« Até hoje, Sr. Ministro, não pôde ser levada a effeito a "constru
cção do novo edificio para a Escola Nacional de Bellas Artes, cuja planta
é notavel trabalilo do distincto architecto Sr. Sante Bucciarelli; resul
tando dahi grande embaraço no funccionamento dos diversos ateliers,
que foram estabelecidos em salas improprias, humidas, sem ar e sobre
tudo sem luz, por falta de accommodações convenientes neste edificio.
Brevemente deverão começar os trabalhos das aulas de architectura e
de esculptura, e em setembro vindouro terá de realisar-se a primeira
exposição geral de bellas-artes. E' claro que então os trabalhos nesses
ateliers serão ainda mais embaraçlldos e talvez mesmo interrompidos
em alguns.

Urge, r. Ministro, que providencieis para que os ateliers sejam
estabelecidos em local conveniente, embora fóra do edificio da Escola,
comtanto que os trabalilos possam fazer-se nas condições exigidas pela
Ma technica e pela hygiene. »)

No seu relatorio de abril de 1895 ao r. Presidente da Republica diz
o ministro Dr. Antonio Gonçalves Ferreira:

« ln iste o director da E cola m a necessidade de transferil-a para
outro predio, attenta a impropriedade do actual, que resente- e de má
distribuição de luz e falta de espaço para accommodação dos ateliers,
officina de restauração museu e outras dependencias do estabelecimento,
faltando ás proprias galerias de quadros as condições desejaveis. Eis o
officio do qual constam desenvolvidamente estas ponderações, que são
merecedoras de detido estudo :

« Escola a ional de Bellas Artes - Capital Federal, 21 de janeiro
de 1895. - o EÀ'111. Sr. Dr. Antonio Goncalves F rreira ministro de
Estado da Justiça Neg ios Interiores. '

Por circumstan ias que cada dia se tornam mais difficeis, vejo-me
obrigado a dirigir-yo este offi i afim d pedir vossa sclarecida
attençJü para um Dssuml to que c nsidero de grande importan ia
urgent solu 50.

Senhor Ministro, chamado m n vembro d 1890 para assumir fi
resp ctiva direcção pôr em pratica a r f rma da antiga, A ademia das
Bellas Artes instituição caduca e que n nhum desenyolvlmento propor
cionava á mocidade qu s decUcava ás artes a eit i toda a responsa
bilidade dessa honrosa incumbenci~ comprom tt nd desd ntão não
só a minha tranqllillidade, mas tambem minha reputa ão artistica.
Achuya-me entilo heio d sperança e conbe ndo bem a fundo a
questão de qu s tratava, puz mãos ú 1ra; não O fiz, p r~lIl, sem faz r
ver ao pranteado Dt'. Benjamin Constant a necessidad de ser removida
a Es ola do logar onde funccionava, para que com proveito e rapidez
se pudesse de envolver o programma do nsina artistico que dev r·uiar
os joven artistas.
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Prametteu attender ao mell pe lido o saudoso brazi!eil'o, mas in
felizmente a morte ceifou-nos essa grande individualidade, e desde essa
época não tenho deixado de soti itar em relatorios conferencias a
providencia da mudauÇ<l da Escola, hcTrendo ehegado a apl' sentar os
planos o r amento de um no\' edificio.

OExm. r. Mal'e hal Floriano Peixoto tambem se mostrou interes
sado por este meu pedido ,por achaI-o de grande necessidade na
iensag m dirigida ao Congres o No. ional em 1 93 dignou-se indicar

aos rs. Representantes da Na 'áo a utilidél.de de decr tal' v rba pa.ra a
construcção do novo edificio da Escola.

Factos que infelizmente c briram de luto noss paiz pr telaram a
realisação dessa obra; hoje, porém, que o Brazil acha-se em phase de
paz e qU0 animados pelo programma d seu Governo, todos esperamos
que essa phase tambem eja de progresso, venho pedir' que o Governo
attenda á minha solicitação, afim de evitar graves prejuizos.

Tinha Sido projectada a edificação da nova Escola n s terrenos,
proprios naciona s, situad s á rua da Relação' o orçamento para essa
obra 1'a de 1.500:000$ o tempo para a c nstrucção de tres annos.

O que solicito hoje n5.o é mais a onstrucção de novo edificio, porque
a desp za seria enorn'1e e o tempo urg ; mas, sim, a concessão do edificio
da Praça do rvlercado da Gloria, situado 1'10 Cautete e que, apezar de não
ter caract r algum architectonico, viria satisfazeI' perfeitamente á instal
lação da EScola.

Sua bella e alegre situação, seu tamanho, estão demonstrando ph
tentemente o acerto da escolha e a economia que adViria para os cofres
publicos por se achor actualmente desoccupado esse proprio municipal.

A Escola Nacional de Beilas Artes precisa de um edificio espaçoso,
por ser um estabelecimento que, possuindo museu e pinacotheca,
tende sempre a augmentar e enriquecer as suas collecçàes; a não se
adquirir o local ora indicado, será o Governo fatalmente obrigado a
construir dentro de pouco tempo edificio apropriad , cuja despeza não
será inferior a dous ou tres mil ontos.

Desoccupado o edificio nde funcciona a E cola, e que é lima fracção
da quadro. occupada pelo Thesouro Federal tomo a liberdade de lem
brar que poderia ser aproveitado para accommodar a Caixa da Amorti
sação, que occupa aclualmente parte do predio cio C rreio, com pr~iuizo

dos respectivos serviços que por sua natureza têm de se desenvolver.
Transferida a Caixa da Amortização pura o edindo da Escola,

ficaria aquella em local muito vantajoso, por ser repartição d pendente
do ministerio da Fazenda e com pequena despeza se pod ria e tabelecer
communicação entre aquella repartição e o Thesouro Federal.

Em compensação adquiriria a Escola Nacional de B llas Artes o
local supra mencionado do Mercado, onde ficaria bem estabelecida,
carecendo para isso apenas de despezlls de transporte, tapamento de
portas, aberturas de janeilas e outras obras de somenos importancia,
de modo que desde logo poderia realisar a installaçã da aulas e ga~

lerias.
Não acho necessul'io deter-me em mostrar a gr md vO.1lluo' m que

a Escola teria achando-se situada em lucal indepel1LlenLe e á viStli do
publico.

Invoco toda a vossa attenç~o e o vosso patriotismo para este as·
sumpto, porqúe clelle só depende hoje a vida deste estabelecimento, o
unico que se acha mal accommodado.

Si vos dignardes dispen ar algum tempo em visitar o local da Escola,
de visu podereis assegurar-vos quã justo é o meu insistente pedido.

Vereis as galerias atopetadas de quadros; quadros no pavimento
terreo, ao escuro e sujeitos á humidade, e portanto a irremediavel
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perda; vereis as salas onde fLlnccionam as aulas, suas más condições
de ar, de luz e de espaço; vereis as collecções de gesso amontoadas em
espaços que nem são salas, porque silo resguardadas por tabiques.

Para poder faz r a Exposição Geral dos Artistas este anno, fomos
obrigados a servirmo-nos de urna das salas da galeria e tapar todos
os quadros, que silo propriedade nacional, prejudicando não só os au
tores dos traJJalhos como os proprios trabalhos, que fi am privados de
ar e de luz por espaço de tres mezes.

Emfjm, concluo solicitando com vivo empenho que o Goyerno se
interesse pela causa desta instituição, que é o futuro das art s nacio
naes, aproveitando o ensejo, que me parece opportuno, de autorisar a
transferencia da Escola que nã funccionando em local apropriado,
como é aquelle que indico, não p derá desenvolver-se, e assim não jus
tificará as despezas que acarreta a sua organisaçilo.

Saúde e fraternidade.- Professor, Rodolpho Bernardelli.»)

A Escola acional de Bellas Artes possue uma bibliotheca de 2.500
obras aproximadamente, além de 10 pastas cont ndo desenho, gra
vuras, lithographias, aquarellas, photoo-raphias e planta .

Suas collecções de quadros são riqui simas, contendo vali sos
originaes de artistas celebres, antigos e modernos, bem c mo os me
lhores trabalhos d s artistas nacionaes.

ão é menor o valor das suas estatuas, originaes e cópias e entre
eUas avulta o notavel grupo Chl'isto e a adultera) original ele Hodolpho
Bernardelli .

Compete ao ministro Jo é Clemen! Pereira a gloria do ter auto
risado, em 1828, a primeira exposição publica de beIlas artes no Brasil,
a pedido do professor Debret, e para a qual concorreu tambem o
notavel architecto Grandjean de Montigny. ReaUsou-c:.-e ella em 1829,
sendo exhibidos 47 trabalhos de pintura historica, 106 estudos do ar
chitectura, quatro trabalhos ele pa} agem e quatro bustos m gesso
de far os Ferrez.

Em 1830, autorisada pelo ministro conselheiro José Antonio da
Silva Maia, r alisou-se segunda xposição, mais importante que a an
terior, mas detiveram-Se nesse ponto os esforços em prol da instituição,
pr judi ada pela sua má organisação e pela luta incessante entre os
professores e o director. Foram expostos os seguintes traball1os: 52
de pintura, 82 de architectura, 12 de pa}'sagem e 11 de e..culptura.
A concurrencia cio publico foi muitissimo animadora.

Em 1 40 o director Felix Emilio Taunay pl'OpOZ ao Governo que
se tornassem gemes as exposições particulares d e tabclecim nto, o
~LJe foi autorisado polo consoll1eiro fanoel Antonio GaIvão, que dese
Java cooperar para o desenvolvimento das artes, animação e inc nUv
dos artistas, e mandou, por aviso de 31 de março, que e conferissem
premios aos expositores que mais 8 distinguissem, pertenc ssem ou
não ao estabelecimento. Em dezembro d sse mosmo anno reulisou-s
a exp siç5.o g ral e em 1 'ti outra em que ficaram evidenciados os
benedc s cfl'eitos duquelle avis .

Em 1842 o Go\" rno on edeu o habito de Chri Lo a Jos' Corrêa d
Lima, autor do quadro J11agnanimidade de Vieira, e na e.op i uo
des e anno nilo foi menos notado o quadro de ugusto ?llull 1'-
J ugurtha na prisão. .

A estatua de Pettl'ich - Caridade - quadros de F. ~lorcatlx e
Manoel Joaquim de lell0 Côrte Real, chamaram a attenção do publico
em 1843.

Bellus Artes 2
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Dep is desta não ha noticias de outras exposições sinão a de 1846,
que abriu-se a 7 de dezembro' a de 1 50 em que foram premiado os
alumnos Francisc Ferreira Serpa (medalha de Lres onças de ouro) e José
dos Reis Carvalho (com elogio de di tincção)' a de 185", e a de 1859.
Nesta appareceram: a estatua de José B nifacio de Andrada e Silva,
feita por Francisco 'fanoel Chaves Pinheiro; diversos studos feitos
em Roma pelo pensionista Victor MeireIles de Lima, o quadro do
me mo - S. João Baptista no carcere - e o retrato do Ma1'inhei1'0
Simão, de Jo é Corrêa de Lima.

Na exposição de 1860 r i exhibida a estatua elo actor João Caetano
dos Santos no papel de Oscar da tragedill desse nome trabalho de
Francisco Manoel Chaves Pinheiro, comprado pela Academia por 800$.
Essa estatua figurou em 1876 na exposição geral de Philadelph ia.

Em dezembro de 1c61 realisou-se a exposição geral; na de 1862
Victor Meirelles de Lima expoz seu quadro - A primeira missa no
Brazil, sendo agraciado pelo Governo com o habito da ordem da Rosa,
sendo-lhe feito presente da insignia pelo imperador.

Nas exposições de 1864 a 1876 foram expostos quadros de extra
ordinario valor: Carioca e Batalha de Campo Grande, de Pedro
Americo de I' igueiredo; A passagem de Humaytá e o Combate Naval
de Riachuelo, de Victor Meirelle de Lima; estatua do actor Joaquim
Augusto Ribeiro de Souza no drama « O Afeicano ») • estatua equestre
de D. Pedro II assistindo á rendição de Uruguayana, de Chaves Pinheiro,
que foi feito offieial da ordem ela Hosa.

Em 1879 realisou-se, em 15 de março, a abertura da exposição geral,
que foi visitada por 29.286 pesSÔo.s.

A 23 de agosto de 1884 inaugurou-se uma exposição geral, para a
qual fizeram-se instrucções especiaes, e foi a mais importante no
regimen monarchlco. Para ella concorreram 75 artistas com 399 tra
ball10S e foi visitada por 20.154 pessôas.

Foram premiados 39 expositores.
Em 1885 não se realisou a exposição gerol por falta de espaç no

edificio, e em 1886 por falta de verba.
A 26 ele março de 189 inaugurou-se a primeira expo ição geral sob

o regimen republicano com extraorclinaria animação.
C ncorreram á exposição 52 expositores, dos quaes 37 nacionaes e

15 estrangeiros ou nacionalisados, apresentando 273 trabalhos, a saber:

Pintura a oleo. . . . . . . . .. 141
Desenho, lithographla e pintura a aquarella e

gouache .
Esculptura .
Architectura

Foram tambem admittidos nas galerias, segundo um costume da
Academia, 17 quadr s photographicos e até dous aI par lhos de relo
joaria, que não tinham relação com uma exp sição de arte, que, não
obstante, mereceram ser c nsiderados, inclusive para julgamento.

A exp sição esteve franqueada ao publico desde o dia 26 de março,
em que se inaugurou com a 110nr sa presença d' Chefe do Governo
Provisori ,Marechal Manoel De doro ela F nseca, d ministro do
Interior Dr. José Cesario Alvim, e mLütas outras pessôas gradas, até
o dia 30 do mez seguinte.

Foram conferidos premios a 18 expositores.
Como preparatoria da secção de BeIlas Artes destinada á Exposição

Universal de Chicago, realisou-se a 17 ele dezembro ele 1892 a abertura
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de uma exposicão de 90 trabalhos de pintura, seis de estatuaria, tres de
architectura, 11 de gravura e 21 quadros com photographias; encer
rou-~e a 1 de janeiro, tendo ido visitada por 2.148 pessôas.
. De acôrdo com as di posições do regim nto e pecial de 20 de julho
de 1893 realis u-se a 1 de ontubro de 1894 a exposição geral com a
preseoÇA do representante do Sr. Vice-Presidente da Republica, do
Sr. ministro da Justiça e Negocios Interiores e muitas pessôas da nossa
melhor sociedade.

Estiveram expostos ~15 traballlos de pintura, tres de esculptura, 10
de architectura 10 de gravura de medalhas, dous de gravura em agua
forte e nove de lithographia.

Tres estabelecimentos industriaes fizerElm-se representar na secção
de artes applieadas á indu tria. A Marcenaria Brazileira enviou varios
moveis de estylo, a Argentifera Brazileira objectos de prata cinzelada e
fundida. de electro-plate> etc., a Companhia de Chrystaes e Vidros enviou
productos de sua especialidade.

Os jurys iniciaram o julgamento cias obras d'arte e de arte industrial
no dia 11, terminando a 29 de outw)ro.

Nas reuniões geraes dos jury , nos dias 23 e 29 desse mez foram
apresentados e approvlldos os pareceres dos jLH'YS parciaes, concedendo
premios a artistas e industriaes.

Em '1 de etembro de 1895 inaugurou-se a exposição geral desse
armo.

As c mmissões julgadoras conferiram uma medalha de ouro de 1a
elas : uma de 2a , cinco de 3a e C[11atro menções na secção de pintura, e
uma medalha de 1a classe na secção d gravura. Foram adquiridos para
a Pinacotheca da E cola, onformeo parecer deumacommi ã espe ial
de prof sores, sete quadro . A expo ição encerrou-se a 15 de no
'emlro.

A exposi,ão geral de 1896 inaugurou-se a '1 de setembro e
encerrou-s a 15 de nov mbro.

. Não home premio. Figuraram 11<-1 exposição 156 trabalhos de
pmtura um de archite tura oito de bravura tI' s de lithographia e de
senhos e dous da secção de artes ~pplicadas ü indu tria.

Inaugurada a 1 de setembro, a e),:posição geral de 1897 encerrou-se
a 15 de outubro.

Concorreram 2 expositor s com 102 trabalhos, endo: 84 de pintura,
um de esculptura, '16 de 0Tavura d m dalhas e pedras pre iosas e um
de desenho a crayon.

pamos em s guida a relação dos alumnos que obtiveram pr mios
de Ylagcm pura ap rfeiçoarem seus estud s na Europa:

Raphael Mendes de Carvalho, alumn de pintura, bteve o premio
de viagem em virtude de resolução d Poder Legislativo e seguiu para
a naUa em 1845.

ntonio Bapti ta da Rocha alumno ele ar hitecLura> elas jficado em
primeiro loo-ar por unanimidad , em ses ão d c nselho de 1 de de
zernbr de 1 '~5 partiu a 22 de març do anno eguinte a b rd do naYio
d guel'ra rran ez La Somme chegou a R ma m 2 d jnlh . Tey d us
Con urrentes de pintura historica, dous d pay agem dous de e cul
plurn.

Franci co Eliclio Pamphir, alumno de esculptura, 110 con UI'•.
de 1 q6 te\"e quatro comp tidorei'> s ndo elle o e colhido.

Geraldo Frao is'o Pessõa de Gu mão, alumno de gravura obte o
pr mio no nn l/fS de 1847; t v tres compctid res .. eguiu para a
Eur pa a 3 de fevereir do anno seguinte.
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Francisco Antonio Nery, alumno de pintura, no concurso de 1848,
que teye seis candidatos foi quem obteve o premio.

Leão Pallier Gl'andjean Ferreira, alumno de archit tura, foi o pre
miado no concurso de 1849. Seguiu viagem em c meç do a11no ele 1850.

Agostinho Jo é ela Motta, alumno ele pintura, obteve o premio no'
OnCllrR de '1 5 I.

Victor Me'ir lles de Lima alumno de I intul'a obt ye o premio no
c ncur cl J '5 i.

Jo é R d"igue iVloreil'a, alumno de archite tum, 'O'llin em '1865
paro. Pariz, c mo prn ioniHa elo E tado pnelo lemela sua pensã de
tres n qnutro mill'ral1co p r avis de L8 de dnzembt'o de. e anno.

Caetano d!=l Alm ida H is, alumno de sculI tura, seguiu para Eu
ropa em '1 66 como pensionista.

J ão Zeferino da C tA, alumn de pintura obtev o premio no
concur'O de '1 6 , seguindo para H.oma no anno seguinte. Em '187'1
communicou ú Academia ter sido premiado 11 c ncurso de pintura da
Academia de S. Lucas c m o primeiro pr mio. O G verno c nc deu-lhe
por s facto uma gratiticaçã de mil franco ; e em 187::! prol'ogou
por mais tres [lImos o 1ra, o de sua pen 50.

lIeilor Branco C rdoville, alumno de al'chitecturu, obteve o premio
no concurso de 1871 e o Governo augment u de 800 francos a1111uaes o
subsidio nos pensionistas.

Rodolpllo Bernardelli, alumno de estatuaria, obteve o premio e
partiu para Roma em 5 de dez rubro de 1876. Em 1881 t' i incumbido
de reproduzir em marmore a estatua da Venus Callipygia, do 1useu
de Napoles, que concluiu em 1882. Em 1883 foi prorogada sua pen 50
por seis mezes para fazer a cópia da estatua da \ enw; de N[edicis; ter
minado esse trabalho obteve mais um anno de pensão para visitar as
cidades mais ricas em monumentos, em galerias e museus, regl'es
sando em 18 5.

Hodolpho Amoedo, alumno de pintura, foi o premiado no concurso
de 1 79, pelo voto de qualidade do director. Em 18 3 remelteu para D.
Academia o seu quadro Ultimo Tnmoyo, que Ogurou na Exposi ão Geral
el BeIlas Artes ern Pariz. Em 1884 roi pr roga lo por dous annos o
prazo de sua pensã , afim de executar o (Iuadro Jesus Christo em Ca
pharno/wm, e elep is por mais um anno.

Oscar Pereira da ilva,/ olumno de pintura, concorreu em 18 ; se
guiu para a Europa em 18\:10.

Jouo Ludovico Maria Berna, alumno de architectura, seguiu tam
bem em 189'), em virtude de decisão do ministro da lnstrucçu publica
do Governo Provisorio, Dr. Benjamin C~nstant.

Manoel Lopes HodriglJe , ex-pensionista do imperadol', continuou
como pensionista do Estado desde 1 90, em virtude do avi o de. 3l de
outubro, do ministro Dr. Benjamin Constant.

Elyseu d'Angelo Visconti, atumno de pintura, obteve o premi.o no
concurso de 1892.

Hapha l Frederico, alnmn de pintura, premiado no concurso de
1893.

Bento Bat'boza, alumno d pinturn, premiaelo no concurso de 1894.
José FiuZil Guimarães, alumn ele pintura, premiado no concurso

de 1895.
João Baptista da Costa, alumno de pintura, obteve pen ão em vir

tade do di posto nos nrts. 30 e 31 do regimento das Exposições Geraes
de BeIlas Artes.

Autonio de Souza \Tlanna, alumno de pinturll, pr miado no con
curso Ie 1896, seguiu em principio de 1897 para Munich, para aper-
feiçoar-se. .
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Mappa de frequencia de alumnos

ALUMNOS

AKNOS

Matriculados I ~madoras
TOTAL

Livra
frequencia

1 40. 110 9 119
1842. 9~ 22 fi6
1 44. 100 20 120
1845. 95 20 115
1846. 82 28 110
1 ~O. 92 15 107
1871. 187 35 222
1872. 168 25 193
1 73. 17 18 205
1874. 171 58 229
1875. 186 186
1876. 137 47 184
1877. 138 ZT 1f\5
1 7 • 106 106
1879. 82 15 97
1880. 83 18 101
1 1- 94 12 106
182. 55 14 69
1883. 52 il 60
1884. 56 12 68
1885. 61 16 71
1886. <I 33 81
1887. 62 25 87
1888. 55 25 80
1889. 5~ 32 90
1890. 60 39 99
1891 1(\ 35 45
1892. 7 82 90
189a. 1 95 102
1894. 2 92 94
1895. 7 116 183
1896. 8 90 98

NOTA. ão se encontraram documentos relativos á freq uencia de alumn05 n08 annas que
foram omittidos neste mappa.

Relação dos actos que se refersm a esta instituição

Decreto de 12 de agosto de 18'l6- Crên uma Escola real de sciencias,
artes e officios e Ibm as pensões annuaes devidas aos empregados, con
forme a relação junta.

Decreto de 12 de outubro de 1820 - Estabelece a Real Academia de
desenho, pintura, esculptura e architectura civil.

Decreto de 23 de novembro de 1 20 - Manda que com o nome de
Academia das Artes principiem as aulas de pintura, desenho, esculptura
e gravura, nomêa os professores e fixa os estipendios.

Decreto de 17 de novembro de 1824 - Manda proceder ás obras
necessarias das quatro salas precisas para differentes classes de estudos
da Academia Imperial de Belias Artes.

Decreto de 30 de dezembro de 1831 - Manda executar o projecto de
reforma da Academia Imperial de BeIlas Artes elaborado pelos pro
fessores.
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Decreto n. 368 de 17 de setembro de 1845- Sancciona a resolução
da Assembléa Legislativa que concede pensão a Raphael Mendes de
Carvalho, alumno da Academia Imperial de Beilas Artes, para aperfeiçoar
seus estudos na Europa.

Decreto n. 1603 de 14 de maio de 1855 - Approva os Estatutos da
Academia Imperial de Benas Artes.

Portaria n. 336 de 3 L de outubro de 1855 - Approva as instrucções
para os pensionistas da Academia Imperial de Beilas Artes.

Decreto n. 2424 de 25 de maio de 1859 - Approva as alterações
feitas nos Estatutos da Academia Imperial de Beilas Artes.

Decreto n. 3833 de 10 de abril d,e 1867 - Estabelece as condições de
matricula na Academia Imperial de Benas Artes.

Decreto n. 4727 de 16 de maio de 1871 - Revoga o art. iodo
decreto n. 2424 de 25 de maio de 1859.

Decreto n. 5388 de 3 de setembro de 1873 - Eleva os vencimentos
do director, professores e mais empregados da Academia Imperial de
Benas Artes.

Decreto n. 6195 de 10 de maio de 1876 - Revoga os ns. 1 e 3 do
decreto n. 3833 de 10 de abril de 1867.

Decreto n. 8802 de 16 de dezembro de 1882 - Crea a cadeira de
xilographia na Academia Imperial de Beila Artes.

Decisão n. 22 de 20 de agosto de 1884 - Manda observar o regu
lamento sobre a visita ás EÀ'Posições.

Decreto n. 983 de 8 de novembro de 1890, - Approva os estatutos
para a Escola Nacional de Benas Artes.

Aviso n. 2022 de 19 de jlmho de 1891 - Approva o regulamento
especial que pelo Conselho Escolar foi formulado ;para determinar as
condições dos alumnos da antiga Academia de BeIlas Artes.

Aviso n. 3762 de 3 dezembro de 1 91 - Approva as instrucções
para exames e distribuição de premios na Escola Nacional de BeIlas
Artes.

Aviso n. 7125 de 26 de outubro de 1892- Approva o regulamento
interno das aulas e ateliers da Escola Nacional de BeIlas Artes.

Aviso n. 7127 de 26 de outabro de 1892 - Approva o regulamento
para o processo dos concursos aos lagares de pensionistas do Estado
na Europa - da Escola acional d; Bel:las Artes.

Aviso n. 7126 de 26 de outubro de 1892 - Approva o regula
mento para os cursos technicos e concursos escolares da Escola Na
cional de DeIlas Artes.

Decreto n. 1256 de 3 de ~ vereiro de 1893 - Dá execução ao
disposto no art. 20 do decreto n. 1340 de 6 de fevereiro de 1891, com
referencia ao corpo docente da Escola Nacional ele BeIlas Artes.

Aviso n. 372 de 29 de abril de 1893 - Aut.orisa provi oriamente
o funccionamento, á noite, das aulas de desenho de modelo vivo,
historia e theoria da architectura, historia das artes, mythologia e
archeologia da Escola .N acional das BeIlas Artes.

Aviso n. 618 de 20 de julho de 1893 - Approva o regimento
das disposições geraes ele Beilas Artes.

Aviso n. 1056 de 1 de fevereiro de 1894 - Approva o programma
do concurso á cadeira de dezenho geometrico, plantas e dezenho to
pographico da Escola Nacional de BeIlas Artes.
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Aviso n. 130 de 10 de fevereiro de 1896 - Approva o programmà
do concurso á cadeira de dezenho figurado da Escola Nacional de
Bellas Artes.

Aviso n. 328 de 18 de abril de 1896 - Declara que o corpo do
cente da Esc la Nacional de BelIas Artes compõe-se de professores
effectivos e substitutos, e que aquelles só podem ser nomeados me
diante concurs .

Aviso n. 467 de 12 de junho de 1896 - Approva as disposições
que concedem aos membros honorarios da Escola Nacional de Bellas
Artes, residentes no estrangeiro, transporte gratuito de ida e volta
para os quadros que destinarem á exposição geral.

Aviso n. 434 de 6 de julho de 1897 - Approva a proposta do
Conselho Escolar da Escola Naclonal de Beilas Artes, a fim de sub
metter a uma prova pratica prévia os candidatos a concurso para
qualquer cadeira dessa escola.





X IV

INsrrITUTO T~ACIO AL I)E IU~ ICA





lN TlTUTO ~.\. 'lOl'l L. DE 1\1U rOA

o e pirit humano exerce sua acti\'idade em tr s esph ras de acção
mui distinctas : [l Sciencia, a Arte a IndustrIa, Nesse trabaUlo, em que
elle investiga o conhecimcnt da v6/"dade, os dilferentes mod s de
expr ssi10 do bello, e as variadas m dalidadcs do util, nuo nh ~ndo

limit s lU mal'quem um termo á Slla aspiraçJ de Ra] er t do seú
empenho é caminhar sempee para diante, fazendo cada dia nOí'as con
quistas.

O e tud e a educa ão foram, pouc a pouc , 'des 11Yolvendo a
faculdad s int li ctuaes do· h mem, e ú proporção que sLas se apcr
fciç aram, procuraram le pre\"erencin. xcrcitar- c n8 sph ra cl qcção
mais c1)LlsenLanea com as aptidões 'lccentuadas ele cada uma da diffe
r nLes raças, pJi ninguem IgLl I'a qu algume s d stas par cem t r de
preferen ia sentim nto p etic, clllt das letras amor das artes,
e qu outras 0\1 pela natureza reflecLirla d seu espirit ou p la sua
pr dilecçã para a imestigaçuo melhorli a da~ c u a, 'o mui' parti
culn.rmente d tadas pal'a as sci ncia , mquanto quc lltl'us,linalmente
levada' pel s u espirit de inv nç:ü u aLtrahidas l)eln -de cI 11m'as
d coJ erta' I ela a tiviLlade d c mmercil e pel int r se das permu
tas intet'lla ionae::>, entl'egam- e no IUultiplo Jab I'e cI industria.

I!. a predi p siçüo caracLel'istica rias diftereote nacionalidades
para uma ordem e I ecial d· acttYirlntle LIa intelligcncia,' e sa apti
dões peculiares a cada pov tém sid muit estudada e í 'rifi -adas
em ob e!'Vaçõe acul'adas e metlcLll sas; nüo podem p lis. orreel' ~éria

contestacão, Estuduud a Indol cl no~ o po,o sua tendcncia arti. ti a
a m'ani[estações da sua alma nn xpr ~ ã muI intima. mais

poeLica e mai constante re\ elam- , ] d 1'0 as e exuIJ runte , SUilS
dispo i õc natiyas para a primeira de S beLlas arte - i1 mll i 8.

E essa xtraordill8!'ia a[ tidüo 111 l1sical do br3ziLcir t m d sele
o s culo pa ::iodo, uma offil'mc ç'íO I qu nLe na ]108 <la do gl ri 'o
compo 'itor podre Jo é Maul'ici un' Gnl'cia que J g-Oll Ü dlU paLria
pr iosissimo ther:olll'o Hl'tlsLicu n escrini 1 sua c mpo~içõ s rnu, 'i
caes, que e tuo c[llasi fi dese] parecer, ainda rlesconl1ectdas na ua 1110101'
parte, sob a v racidad d struidora das traça, e m p der de parti
culares a quem]1 rtenc m,

U1 s G'1l'cia S genio qu se (] staca peja sua f r 'e CI' ati l'a
p la luz rmlimlte de na int llig n in pl'Ivil o'Ioda, n m io d llhl PO\' ,
do qual li ., ôlll. e a l'acllldad cli\'illa ('0111 que a J1atul' 'Z'l d t u
tão prodignmcnL nuo é maí.' que a eXll'c ã ynth ticu da nlma p ,
[,teu 1e s rn -S1110 POy cujas t nd ncia arti tleu 11. 11 'Im u m
dad momento hisLori 'o. () parlr .Jo~é l\Iuuricio não [uI um produ to
h t r n mico de ép ca que o viu nu cer m rrel'; u contrario. 11
s~rntheLisa a u piracõ al1imica ela, lla raça I JDr a chroll m Lri u
mente l pel'Iodo cm ·que a no 8a na ionalidade ffirma l)e] documnt
humano a sua indiscuti 01 supel'ior apticlilo musIcaI.



-4-

o I adl'e .José Mauricio Nunes Garcia (17G7-1830), ab] ade, cavalIeiro
da Ot'tlem de Christo e ])t'i111eir c,)mposit r da CapelIa Real do Rio de
Janeiro, [' i rlhc;;c1r ul do Conservatorio do Ido l .Joneiro, fundar[ pIos
jesui tas c I stinad ú edltcuçfõü musi aI dos negt'Os.

Essa cllriosa instituiçuo mllsiCf11 ele um sociedade religiosa foi a
primeira qlle e fnnel U II Bt'nzil para nsino da musica. T rua-se
imp s i,"e] dar, meslOO nos seu. lilll'amento, meü geraes, o plano dl1
organisac:il d 'sa scala [Iltldn(la ])<:11'0. o 'lpt' v item nt das 'lpLiclõ s
extraordinat'ias, que nt6 os n grus r velavam I ara a arte dos sons;
sua historia nu pátIe tumh m ser l"ita de mod Irecis > por curencia
abs luta d rlocllmenlo . Limitamo-nos, pOt'lanto, a tran Tey r o que
sobre elIa di e Bnlbi o ~ eguintes termos:

( ons croiri ns n'ayoir tteint qu'imparfait m nt notre bul, i
nous ne disions ici on passant un mot SUl' une spece 1 onservatoit'e de
musique établi tl "puis long-temps dans 1 s nvirons de Ri do Janeiro
et qui esL d tiné uniquement ii formeI' des 11 ""Tes rIau la musiCJue.

« CeLte instillttioll e, t due GrL",{ jésuit " aillsi que tout s elIes
établies au Brésil, avant l'arrivée du roi, rui se ralta 11 nt a la civili tl
tion et á 1 instmction du I eUII .

« CeL ordr puissant, qllÍ était te plas riche jJ/'o(ll'iétail'e de cC'tte
vaste contrée (I!) possêdait une plantation ele pres de 20 lieu . d'ét n
due (!!!) nommêe Sanla Cruz' Ó. l'époque de Ia suppréssioll des jésllites,
celte proprieté l'ut réunie, avcc lOtlS les autres hiens immeubl s, aux
domaines de la couronoe. Lors de l'areiv' dn mi ú Ri de .Janeieo,
Santa Cruz (ut convertie en maison royale. Sa Mngestê et toute la com
furenl frappés d'étonnement, Ia pl'cmier f is qu'elles nLendit'ellt Ia
messe dans l'~glise de Saint Ignace de Loyola, ú Santa Cruz, de la per
fedi n avec Iaquelle Ia music[lIe vocale t instl'umelltal était cxecuLéc
par des ne{]res des cleux sexes qui s'étaicnt perf ctionl1',s dans cet art
d'apres la mélhodeintrodllite pIusiems années auparuvant par les anciens
propriétaires de ce domaine, et qui hereus ment s'y élait c nservée.

« .'0. Mag stó qui aime beauc up 1,1 musique, vonlant tireI' parti de
cette circonstancc, étublit d écoles de premicres lettre ,d omposi
tion musicale, de chnnt et de plusi 'UI"S insLrllments dans sa maison
ue plaisélnce, t pl-lrvint 'n peu de t mps Ú l' rmer pnrmi s s negr s
des joueurs cl'inslrllments et rles clmnteurs três habiles.

« Les deux recres Marcos et ,imã Portugal oat composé wut ex
pres eles pi ces pour ces nOUveaLL"í: adc'I tes de Terpsi hOI'e, qui les ont
parra itement exeeutées; plusieurs onl été aggrégés parmi les musiciens
d s hapell 's roy'ües cl Santa Cruz Lde , . Christovão.

« Quelques-uns même sont parv nus ú joucr de' instrumellts et à
challter d'une maniere vl'aiment ('tonnante.

« Nous regrettons d ne p llvoir donner los noms du premier violon
du premieI' fagot et dUI remier clarilletle de'. Cllristovüo, t de deux
négres e qui se clistingueut r tlt'mi lent', c mpagnes par la beauté de
teurs voix etpaI' I'm't et l'eJpl"cssion qll elles deploiellt dane te chant.

« Les deux fI' \res MDrcos ct i111ão et. les plns grands c nnaisseurs
d Rio d .Janeit') en [unt Ie plus gri:lud caso

« Sa i\IagesU' I'l. assist6 hien de", l'ois á des cér6monies religieuses ou
toute la l1l11siquc a ét; c 'ccllt('e par s s esclDves musicien .

« Son Altesse n yalc I PI'ince du Br(sil (mai tare! D. P dro IV),
qui pusst~df' des Lalents cxtraordinaiees eu musi lU , qui comI oc:.e avec
autant de güuL, que de l'DcUiLé, L qui ,j()ue ele plllsieurs il1struments)
elltr' autrrs rlu fagoL, de la, trombolllle, de la llúte eL llll \'i lon, a 1J au
coup contri]mé à lJ rft ct.iot1llf'r cet étuülissement wlique dan son genre,
par l'cncouragemcnt qu'il dOllll á '(:S negr s et par les grúces ({u il
leur prodigue.
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cc II n',' a pas bieo long'temp qu'il a chargé les fréres Portugal de
compos r rtes opéras qui ont (>té eníicrement exel'lltés par ces africains,
aux applauclissements de tau les c nnais eurs qui I 'S ont entcndus.»

O increm nto que teve a musica no Brazil, durante a estada no
Rio de J'meiro do rei D. .Jouo VI, nua IJodia continuar a manifesto.r- ,
de de que ste principe retirou-se para (I metropole. Os contemp ra
neos, e m sm as gerações cru se succederam t'ornm muito injustos
para ste I10mem !"uperior, ou desconheceram mcsmo os seus meritos,
pouco communs e só ngora começa a historia a reivindicar para a sua
memoria o reconhecimento dos seus elevados d tes intellectuacs e de
sua superiorinluiçuo nrti tica.

Foi e11e, incontestavelmente. o primeiro a prestar homenao'em
a talento genial do mulato brnzileiro padr José j lauricio r unes Gar
cia, e a reconhecer a superioridade rl sle mestiço s bre o compositor
portuo'uez l'vlarcos Portuo-al, bat'ejado pelos favores e pelos aI plo.uso
das mais educadas platéas européas, onde suas operas faziam successo
e carreira gloriosa.

Com a r tirada de D. J ilo VI para a melr pole com as intrigas
que a rivalidade in\'ejosa de Marc s Portugal, que não acompanhou a
ôrte real t' z surgir no meio em que "'e cultivava se estudava a mu

sica, foi lecabindo todo aquelle desenvolvimento e em breve a politica
avo.ssallava tudo.

Com o novo reinado inicio11-se uma época mais propicia ás artes;
então Francisco Manoel, discipulo d padre José Mauricio _ unes Garcia
e cuja educaçã musical dava-lhe certo prestigio entre eus coIlega , no
inluit ele congregar os arti tas e de fazer convergir os est'orços de todos
para a elevação da arte, fundou em 16 de dezembro ele 1 33 a sociedade
lJeneficencia Alusical, da qnal foi in taIlaclor, prim iro s cio e orga.
nisador dos e tatutos, c n1' rindo-Ih a junta administrativa dessa
sociedade a patente dc director cm 2 de abril d 1834.

Querendo contribuir efôcazm nte para o estudo da sua arte, Fran
cisco Manoel creou um Con ervatorio onde o ensin ra gra tuito.
O Goyern apreciando seu patriotismo e sua dedica.ão, n&o Lardou em
secundar seus esfor s.

Foi as im que o decreto legislativo n. 238 de 27 de noyembro ele
1 41 concedeu ú soci dade lJeneficel1cia Musical, por C8pa\o de it
a1l110S, duas lot rias annuae cujo produ Ln dev riu ser mpregado
m apoUces da clivida puJ Iica pa.rl1 fWll1 e mallulen uo do Cooserva

torio, autorisou C) Governo a formar ouvido a m sma so ie lad as
bas des a insLituieã .

EfI'ectinllnenLe essa J)as s foram sLabele idas no de reto II. 496
ele 21 de janeil'o d 1847 qoe approv u o plano do C Jl cnatorio de
lu iea, propolldo-se fi instruir' nu arte de mll iC'(1 pe UHS d flmb os

se.'os que fi ella Cjl1izessem LI dical'-se c fi formtll' artistas lU pudes 'em
satisfaz r ás exig llcias d ilHo do theatro.

Para cumprir e pr gramma foram I'caela a 'eguint s ca-
deiras :

La Rudimento , I repal'at rios ' oU jos.
2.11 Canto I ora o s xo mas uUno.

. I udimeuto e 'UDt para exo feminino.
4.:1. Instrum ntoR rI· cor la.
5.'1 ln. trl1m 11 Lo, ri . pro.
6." lTarro nia c omp içã,
Para dirigir o estaJ)ele iment creoll ('s e rL cr to uma commissõ.

administrativa, consULllida por unI dircdul', 11m the oureir e um e
cretario.
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Es n O1'n-ani n ,ilo e os mingnados r Cllrs 'd qll dispunha esta-
bel 'cimento Ilão l11e prmiLtil'am sati~raz r os fins c qu se d stinayll. e
obter reSUll,3d!)::) npreciw is; roi p r i88 [n al@.'lln' m1ll0S nepois,
se t t'D II llecesstlI'in. llmll. 11 YU ot'ganl açiio rfectuada leI dect' ,to
n. 15't1 d 23 dejan ir eI 1 55.

On vOIlano pOI'ém,Ttil aLtendiürealm ntE'lÍsne e' idndescl esta
belecimenL ,que COtlLLnllilVil sllb I'dinaclo Q um jwogrumma d rotiml, e
Q. exerciciospnhlir:oscl .'u[umnos.r ali ael sa15(lemar': de1 5,em
lima elas snlas da 1mp ria I Academia d B lia rte prov'wam sobeja
m Dte D deli icneia do plano ele ensino; al"m di. 'so, eram p r c1emais e -
ossos os yencl! 1 ntos ti s profes ores, is o nft os incitavc por c rto a

entregal'em-s, om dedi 'açilo ao afm~oso tmbalho d n 'illo. O proles
sore, . qne davFlm tre li,õcs pOI' svmana YCnCi'1m a gratil]cúçào de 720
por anuo, e o." que' rnm brigados ómeute a duas li - s p r' semana
tinham apenas a gratifi nção de 48~ annua s. Essas gratificações foram
estabel cidas no decreto n. 1553 de 10 de fe\'el'eir el 1 55.

O Cons rvnLorio nuo pouia, p i c::ati foz r ao qu deUe e c1 viu
sper8r, attendenelo-se ü na ( rgunisaç<1o dei' ituo a e Ú SUl1 exist ncia

anomala. D origem parti ular) aI ena nuxUiaelo p la 10LcI'ias que
lhe for'am c nccclida lJclo lecret j"t citado n. 2:~8 de 27 de 110V mlro
d 18/ü. apre entn.ya se ,tohe[ecimenLo o caracter h) brielo el n 50
ciaçilo 1rivadu e ele instiLuiçu official- tal I'3 l1Pcunismo Jue o
Go\'erno lhe imprimiu.

Por um lae[o subordinado -TI) lodos 0-: S LlS actos fun 'çües a regras
e preceitos pelo li- verno est tuiclos. p t' ontr elr-spr ido elos el men
tos indispensavcis ao 10m el s mpenh dos depr s que lhe fMam
commetlidos, o Consenatorio l1Ü podia camiolmr desas ombrada
m nte, o as difficuldacles occa ionarlas por "'sa vicia. 8 que f'altava eleci
dido up io offidal; ao mesm t mpo ntorpecida pelas exig n ias da
oel m inistraç;lo protectornl re 'ciam surgiam a caela p·iSSO.

Comquanto r organi ado emjan iro d~ 18-5 o GO'l' t'IlO compre
l1endeu, p'111 o~ mezes el lois, C[ll o Consenatorlo 11CtO poel ria subsistir
nessas c ndiç:õ ;3. e ntüo UIlt1 xou- ti 1mp I':al. ad mia d Bella Artes
pelo d creta n. 1603 de I {d lDtlÍO de I 5~l, D. dislincto, qu eea, I aesou,
pois o COtl ern1torio por l'orça do O1,t. 3v do'7' tatuL s apI I~ vados p lo
d c 'et supra, a cOllstiLllir o ;)" s cçüo tia Acadrmia. nLinuündo.
enLr tanto, o r g' r-se I r slIas instt'llrções f'lpe 'iues su i iLo aos re
gulam nlns da rer"rida cad mio. 'üm"'ltl.' 111'1 paI'!, eh::) r1if'lposiçõ s
arplic8\' is:) L das as orL s. Es, n medida, pot'ém, rn nnda. podia a'pt'o
yeitar ao estabe[e imento, porCJlle, :lO pa. s ([U C n evatorio se
tornava umu instituif:üu do Estado, J I or;lct r of(-}CiR[ '1 ublic que
lhe conferiu 8111.1. iUCOqJOI,'l tiO (I A nel mia e [J [o nlJsolut pr Llomini
qu na sua gcstCto x ['civ u G vel'no. p rmanc cio, 110 IJlantu na sua
quolidadr pl'imitivn dea so iUÇi1d pal'ti u1nr MI'<.lstnnd viLln inbloria

(,;011.' 'nanrlo o c t'p':> C!oc2nte no anlagont3mo d ut1ln p si 'uo illcom
pativel 'om os justas' spirac;õ ' do trabalho.

ova' organisu'Jo ~ i dada ao C n8 t'vat ri de Musica pelo decreto
n.8226 ele 2U d~ agost ele '18 1, nu [)rll'lC r ferenLe no nsin ti sua
aelmitJistrv,à J 'onscrv<.lllclo-sf' 'II ainda ann xo ú Academia..

O dir dOI o Sf'CI' turil da A üdcmia xerciam ssa f'Llnc~õs

tam]) 111 m r [a(:il nu CfJn. cl'vat rio, L'n I t oinr1::l porn adlTIilli.
traI-o mais (ln} inspector ri ell ino, a junta lo prol'e 'ores e um
Lh sotlt'eiro.

O ensino foi ampliael , sendo dado nos seguintes aulas:

De rudimenLo.:> de mllsi a, solfej collectiv Íl1cU"jclual noçõos
geraes cl anta, pArél o S ,'0 IlltlSClllin '
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Idem para o sexo ~ minino .
De canto;
D I iano (ostud elo teclado xor ici s graduados, p ças fac"Ls) ;
Do piano (peços diffic is),
D flauta;
De clnrinete;
D rabe a'
De violoncello contrabaixo;
De trompa Ol1t!' c:; instrnm ntos d metal;
De regra d harmJIllU, e ele harmonias e ac mpanhamentos

praticos,
Dos recur os do Conservatorio ficava dependendo, pela nova 1'

ganisaçâo a creaçü da aula de contraponto e ['l1ga e de ouLras Iue
os progressos do ensino exigissem. Es es recul's S por"m eram ~ 01'
temais exíguos e não bastavam mesmo para pagamento dos min
guados ,·encimentos dos pro1'ess r existentes Lanto que o Corp Le
gislativ votou, para auxiiiar a instituiçilo, uma subv nçi:io annuul de
7:200 ,que elevon a 12:0/)0 e11118 4,

Na falta de um dificio proprio paro o funccionamento das aula"
foi destinada, para e se fim, uma das salas do pavimenLo terre elo
eelificio do :Yluzeu acionaI. Ahi foi definitivamente instaUado o C ll
senatol'ío no dia 13 de agosto de 184 , na presen J.1 d ministl' lo
imperio, Jo é Pedro Dias de CarvaUlo, não Lendo sido es a in tallaçüo
feita no anno anterior, que era o da sua f'ul1dac:ã , p r falta ab oluLu d
todos os misteres necessarios ú abertura das aula , c mo, p r of'ficio
n, 1 de 4 novembro de 1847, communicúra u commi são directol'o c m
p sta dos seo-uintes membro: Franci co Manoel da ilYa, president '
padre Ianuel Alves Carneiro, tl1esoureiro; Francisco da Motta, e
cretario ao então ministro da justiça e interinamenLe d imperio, Ni
colau Pereira de Caml os 'ergueiro.

A admi são de alumnas n estabelecimenLo qu não dispunha de
pessoal paro. a inspecção adeqpada a s as matriculandas, acon ell10n
a delibera ão de se pedir a ministro d jmp rio autorisação para sta
belemr-se a aula do sexo feminino no c llegio da iedade. Amante do
Instrucção, e essa Qutorisaçã foi dada pelo ministro Luiz Pedreira d
Couto Ferraz, Visconde d B ln R Liro, pr cedellClo o a senlimento d
Conselho daquella Sociedade. Essa aula começou a funcci nar na cos
n. 10 da rua cl Barb n s, m 10 ele nO'lembro ele 1 53, reg nelo-a
interinamente Fl'anci c Menu I ela ilvo que I assou ti eITe ti"idaele ln
5 de fevereiro d 1855.

O minisLr do imperio Visconde do Bom Rettro, aU nrl ndo ti neco i
elade ele adquil'ir- e umü Lra apr priada pmn s Lraball1 do 011
servatorio, ne 'e sidade que a c mmi 'são dir ctora por muita vezes
ovidenciou, mandou, em '1 57, que se compra s umu a o I r xilln Ó.
Academia de Bellas Artes, auLol'isallClo I st riorment a qui i~Jo li
mais duas casas conLigua '.

1:;' i assim que a 2" cl julho cl 1 57, n mini. L rio d ~[nr lU Z
d Olindl ffect 10U-, a ompl'U elo co 8 n. 72 do l'UI1 da LamI i
dosa, oncorr nelo o Con ,I'ynL rio, do S 11 pnll'im lIi, 11 ( 11lunlia
de 3:50 , equivalente ú motad d pI' ç <.ln compl'n, CIl lo a ollll';l
metacl I 8ga pel Tl1es( LU' ,

Em 1858 c mpr'al' m-s nas m SllUS (' lItli Õ s Q, CO, n d 11', 7!~ <' 7G
da referida rua, imp rLancl a ti, 'CJlIi 'i<:ü na qUl1l1Lin ti' lG:O O~O

No Ilano do. n \'0 consLrll 'u orll I linuc1 ptwim nt L 1'['<'
para nelle funccionaron o aula indll Lr'h ,qu ntl'tlnm 110 pr j d
da reforma r ali 'ada]) nd mia d 13 Ila rL" n L['uilltio- c II
andar superior um salü I ar LI 1 n l'V Ü ('i ,
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15 íle março de 1,63, no 1 0'1'11' em qUf' s a havam esse::,
predio, ,assentou-::,e a primeira pedra fundam ntal do odiri ia do C 11
S rvatorio, ujo cu to foi orçado em 59:414:'LQ, segundo a planta
que o G yerno approy u, sendo 11 nrada c sa s lemnidad com a
pl'esen,a de S . MM. Jmpcriaes e el Princ 7.0" e lavranclo-se a
seguinte a tI'! depo itada m a lx>dra fundamental:

cc Aos 15 elias d 111 7. de março do anno do Nas imento de N. S.
J sus Christo de 1863, 420 d II lperio 330 do r in' do do Sr. l?
Pedro II Imp rador Constitucional e de~ nsor I erp tn d Brazil
sendo Ministro d Imp rio o Exm. r. Mar lU z de Olinda conse
lheiro ele Estarlo presid nt do consclllo de mini tI' s da Academia
clüs Sellas Artes . M. o Imperador, na presença d S. M. a .Im
peratriz, de Sua Alt za Ser ni sima a Sra. Prin oza D. Leop ldma
lançou fi pedra fundamental do ediricio d sLinac10 a estabeleciment0
do C~)J1 ervaL rio de Musica de ta muito lefll e 11 r ica cidade d ,'ilo
Sebastião elo Rio le Janeir .

(C Foi conjunctamente depositada umn aixa de madeira, contendo
seis moedas naciona s, unhe da no c 1'1' nte ann . endo duas ele
omo e d s valores de 20' e 10 c quaLro de prata, dos ",,11ores de
2.'" 1.'-, 500 e 20 réis. O Secr Lari da A ademia d Bellas Artes,
abaixo assignado, la\Tou esta '3cta, que é taml em assignada pelo di
r ctor e proressores da in o 'ecções da Academia, uma das quaes

n tiLue Conservatorio de l\Iusica, que se a !laram presentes neste
act . eguem-se as a signaturas.»)

O major Dr. José Carlos de Carvall1, director das obras pu~
blicas, offere eu-se para gratuitamente t mar a direeçil da obra, o
que foi aceito pelo directo!' do Consel'vatodo que fez a devida com
municação ao ministerio do imperio, em nfficio de 3 de l'evereiro de
1863. O Gov rno Imperial approvou o procedimen to do director.

O major Carlos de Carvalho, tendo r cebido ordem de marchar I ara
o Sul, deixou por su.bstituto o major Pedro T rquato XaYier de Brito.

Foi afinal construido o ecLiAcio do Cu~rervatorio t ndo sido inau
gurado em 9 de jan ir de 1872. Nesse dia recebeu o officialato da
01' lem da Rosa o . r. J tio Maximiano Marra, pelos ser,"i os pr stacLos
ao estab lecimento como se retario, cargo qu xcrceu gT·1tuitam nte
desde 1867 até ó. extincç,'ão do Conservat rio.

Constava o edifici de um paviment terre e el um primeiro
andar.

No paYiment meistiam tres salas, sendo dua acanhadas e a Ler
cAirn um pouco maior, com dous insignificantes vãos.
. O andar superior era inteiram nte occupado p r um pequeno ves

tlbu10 e I elo s(l1110 oblongo, d stinad aos oncerLos e tendo no fund
um pequeno tablado para quaesque!' representações lyricas, sendo todo
o demais spaç para o espectadores.

Foram dil'ector s do Cons rvaLorio o se 1 gl rios fundador Fran
cisco \IIanuel ela, Uva, que faUee u em 18 de dezembro de 1865, na asa
n. 48 da rua do Cond ; o conselh ir Dr. Tl10l11az Gomes elos Santos;
o conselheir Antonio Nicolau Tofentino e o 1achar 1Ernest Gome
Moreira 1aia, servind e te até á extincç5.u d C nservatori , I ar
decreto n. 143 ele 12 de janeiro ele 1 90.

C m consequencic da sua existencia anomala partilhada ouLre as
obrigações impo tas p 1 Governo, em Lroca la suo exiO'LlE sul v n tio
e concessão de 10tCl'ias, e a in lifferença dos ortistas, que julgavam
tudo leveI' esperar do mundo ofliciaI, o Con ervatorio não possuia um
ar hivo m bôa Ol'elem, nem livr s r gularmente escril LuracL ,c m
assentamentos, registr s, acta e todos os documentos necessal'ios para
subsidio da sua historia.
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Entretanto mais p la aptidão musical de muitos alumnos do que
pcla eff1cacia do ensino DIli profe ado cem methodo, teve eIle alumnos
distinctos e mandou ü Europa alguns pensionistas de t<.\lento, entre os
qllaes pódcm er ciLados Henrique Alves de Mcsf[uita, Cario everiano
Cavallier Darbllly - mais tard nom ados professores do Conservatorio,
amntaj'mrlo-se p rém, entre elles, pelos louros conquistados, Antonio
Carlos G)mes, o glorioso autor d GuCt7'(flly.

Alul11nos do Consen-atorL, foram depois tambem nomeados pro
fessores do mesmo os 'rs. Arnaud Duarte G uvêa e José de Lima
Coutinho.

A nomeoçilo de professores que tinham sid alumnos do estaheleci
mentI) nDo aproyeitou á in tituiçilo. O esforço individual de poucos nada
podia diante da anormalidade daqu lia o~'ganisllção,appendiculada á
arlministraçiio puhlica p la dep ndencia da s1.1bvençilo das nomeações d
pessoal e das di posiçãesestatuidas pel Go,erno para regerem sua acçil
d cenL e administrativa, e de outro lado priyada por essas mesmas

ircllmstancia (le recebeI' o influxo mai ou menos poder 50 com que
a iniciotiY8 particular porleria tonificaI-a dando-lhe o deseuyolvimento
e a ori ntação qu fó sem compatiYeis com o meio e com o g sto pela
arte entre nós.

O ensino chegou a Illlnullar-se completamente no estabelecimento
pelo efTeito do desnnimo dos profess re ante a lndlfferença dos poderes
public ~ e a inefticacia do parco auxilias officiaes. FoI nessa occasião
que se nomeou Inspector do ensino I) professor Augusto Paulo Duque
Estrada )'ieyer.

ArtIsta de merlto, apaixonado pela sua arte, e de actividade pouco
commum, o novo inspector do en ino proCllrou dar yida ú instituição e
s'm ar o edincio em que esta fllnccionava.

Com Ç011 Reli trahalho pela limpeza d predio, tentou estabelecer
ordem n archi, 0, regularidade nas aulas e levou mais 101lg eu
zel ,demonstrand ao Gwerno a necessidade d reformar o Con
servatorio.

Encaminlladas 11 r intermedio do directo\' da Academia Imperial de
d 13e11a Artes e laboradas de acô\'<!o com corp dos prof< ore d
Con enatorio, suas idéas roram bem ae lbidns pelo GoYerno que pr 
curou reali ai-as em l1lll decreto alterando os e tatutos do Conseryatori
e consolidando as demais di. posições.

Nesse decreto de novembro de 18c9 c I1signaram-s as s O'uinte
disposições ess nciaes:

O Conservatorio ra desli o'a(10 da Acad0mÜ-l .
O patrimoni ra entregue ao goyern impcI'ial'
As despeza . c'lm o pessoal e mal 1'lal pa avam a ~er pao-a pel

EstAdo'
Os vencimentos de todo o p SOo I rum augm nlad . m

11mo. tabella .
O profe 01' s pod riam ser jubilados com 25 annos de en-iço

em ctivo ou mn i de dez . 11 forme a il' um tancia .
Toda e tas disp siçõ pOI'~m ti l1"am <l 'P ullellt'~ da aI pr1-

....ação do Pod r Le"'islaLivo) d ....ando t r e,'e ução immediala l i
a. outra .

Es e de ret que n ontr:\ n ar hi.... ria ~ cr taria da Ju 'ti a e
N~gocioS TnteI'inr " om a. l'uJll'i a elo imp )'ndar t't r'ft'I' udn do mi
11~ tro do imp rio Barão de LoreL , nill) ('II g II n ,(I' nllmcrndn .-pl'
dIdo, publicado e 'ecuLnclo, () ael\' nl, da h puhli' 1 nnllilic u- . 111 Ul
:porque, upezarde 11 H Tal' alO'um m 'UlOl'Om nl I H'U C n r -at ri •
lá não satisfazia. a t das a n sidad dt iu tilui . .
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Damos em seguida, com exucLi Ião mais ou menos aproximuda
os dados da frequencia do Cons r"atorio ele 184) a 18"9. Annos houve
em que não foi possivel obter o menor esclllreciment sobr a Ü'e
quencia, por t'aILa absoluta de do ument s.

J.. N:, o s RF,XO M \SCULt~O Sp.xo Fr~:\tt~'NO TflTAL

1848.
1849.
j850.
18,,1.
1852.
1853.
185t, •
1855.
185' .
1857.
158.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1S68.
1869.
1870.
1871.
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
187 •
1879.
1 O.
1 81.
1882.
18 3.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.

72

60 46 10i
73 ·10 113
52 40 02
6' 1.tJ 117
4S IIÔ I,"

83 4li 131

5::: 40 \)2
50 3H ~j

70 32 7"l
32 3i (l7
25 (JS 93
\)8 71 1fiH
9:; (l(i 1~1()

lI8 '>9 lt7
66 8.1 151
57 S2 13 )"
<o ~2 152
~3 71 1;.1
52 5" 10R
51l (li 11(\
47 (;~ 112
52 ~4 1.1(J
3i 73 112
4~ 93 112
43 125 108

3i 100 13i
'.i9 7, 127
28 71 U9
3~ .iI 11

I 107 14
32 149 181
31 1~~J 200

Havia poucos dias que se pr clamára a Republica. O ministro do
interior, Dr. Aristides da Silveira Lol ,cujo espirito superior, além da
organisaçüo polttica do paiz, prcocclJpava-se tambem com o progre so
intellectual ele sua patria, uidou em fnzor fi reforma elo ol1sino.

Na parte referente ós bellas-artes, mand ulogo expedir os seg Jintes
actos:

« 211 Directoria da Secretc ria ele EsLado dos Negocios elo Interior,
30 ele novembro de 1889.

O Sr. Ministro e Secl'eLario ele Est(lelo do Negocias elo Interior re
solveu nomear-vos para, com Leopoldo AugusLo Miguez, Alfreelo Bevi
lacqua, Rodolpho Bernardelli e I odolpho Amoedo> elaborardes um
projecto ele reforma da Academia ele Bellus-Al'te e do Conservatorio ele
Musica, c m a audiencia do respectivo director, ao qual deve a com
missão solicitar lhe communique as idêas que ao cliLo funccionario
suggerir o assumpto; e recommen,do. ti l'e~ rid& comn,1iss€i.o qu , logo
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que po~sa, s infol'me do I razo que considere necessario para tal fim, e
com eUe e cnt nda a respeito das reuniões que terá de celebrar; do
que vos dou conhecimento para os devid s etreitos.

aude e Ü'aternidade.- Sr. José Rodrigues Barbosa.- O director,
B. J. Coelho.»

IdenLicos officios foram dirigidos aos outros membros da com
mi silo.

Logo que se reuniu essa commissüo (não remunerada) em um dos
salões da secr taria do interior, resolveu preliminarmente pedir ao
ministl'o que dividis a commissão em duas, OCCUI ando-se uma com 11
r ~ rma do Conservat rio e a outra com a da Academia de BeBas-Artes.

Es R re.'olução mereceu a approyac:..fio do ministro, que designou
para elaborarem o projecto de J'efol'ma doConservatorio os rs. Leopoldo
Miguez A. Bevilacqua e I odrigu Barbosa.

O ma tro .1igu z, relator, confeccionou o pr jecto que apI' sentou
aos eus collegas' foi ]. r estes discutido, approvad com algumas mo
dificações e enyiado ao Governo, que o aceitou sem re Lricç.ões e san
e ionou-o com o seguinLe acto, ')~sign:)clo pelo Chefe do G verno Pro
visol'io e pelo ministl'O d interior Dr. Al'i~tides da Sih eira Lobo :

D;;;Cfl ETü :\. [·\3 - o~ 12 nt; J.'''''"'O DI' 1 90

« ArL 1.° Fica extillclo desde já o Conserva t rio de Musica an nexo á
Academia de Bella -Al't s em virtude do decreto n. 805 de 23 de setembro
de 1854 e da qual c l1stituia. llmD elos secções nos termos d art. 3° do
decreto n. 1603 de H de maio de 1. 55.

« ArL. 2. o E' creado o ln tituto Nacional d Musico destinl1do ao
ensino gratuito ou onel'oso da musica e regido pelos estatutos que com
este bai 'am, assignad pelo Ministro e ecrelario de E tado dos Nego
cios do Interior.

« Art. 3.° O patrim nio do extinclo Conservatorio de Mu ica será
arrecadad pejo Go\'erno da Republica recolhido ao Tllesouro Nacional,
por onde COI'['erüo t c1üs as despeza5 0111 o pe soaI material do novo
Instituto. -

« rt. 4.° A biJ liotheca o ar 11ivo os io Lrumento , os movei e
tod sos llten ilios 1ertencellte ao exLincto Conservatorio pa arão a
ser pr priedade do Instituto Nücional de MusiCtl.»

instituic&o e tava, poi creadu' mas I'a n ce sari olLocar Ú
sua frente um h !TI m qu , além de compeleo ia incont tavel, offe
recesse ao Governo ertas garantias de r SI eitabilidade, amor a ta
belecimento e dedicação em Jimites para levaI-o e! a ombradamenLe
ao,tlm que se propunha alcanCéll', resistindo á O'uerra infr n d de
peltados, los i11 vejo os dos inimio' s.

Não era precis I rocurar muito e h mem, p rque o n me ele
Leopoldo Miguez impunha-se vi toriosomente flerecendo toda a ga
r3.11~illS, e por i 50 foi nomeado director.

a orgnnisaçil do corpo d cent nUo 1I1e foi c nc dida li] erdad
c mp1- La de acção, Lendo de tlllnsigil' dio nte ti alguma consid l'açõ s
de ore! m politica' todavin é preci coMc ~ar qu em geral, t' ram
aproveitados no InstLtuto o melh res elem nLo' d - que dispunha o
nosso m io arLi lico n'aqu lIa occa ião,

Começou o estabele imento a fun CiOI1Ul', c estudo I "atico do
seu movimento a on 'eUl u o cUre tor a apr entar, o.nt d um
{1.J?110, um proj lo d modifica õe na organi a ã te I1ni 'admi
ULstrativ8 reando tamj;)em UQya adei\a.
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o Governo deu-lhe, mais uma yez, provas de fi recida confiança,
aceitando a reforma (ptO r i approvada pelo decreto n. 934 de 24 de
outuhro de 'J 890.

A peqnenez do edificio ('m que funccionaYfl o lo tituto era reco
nhecida, a distribuiçuo de la8S S imlossivcl lffi1fl vez que se pre
jucliciwam mutuamente e que eru preciso I'n7.er trabalhar 25 ela' es
em ([uatro salas, das quaes duas l1p na tinham (IS condiçGes neccs
sarias de hygiene e de luz.

Torn',rm-se, pois necess''lrio augmentar o dificio adcp.úrindo os
dous predi s contiguos, á rua Luiz de Camões ns. 5 eGO, Cazend ne se
terrell as ollI" s indispensaveis para I r llongament do dito edificio
porque só por esse mei pod riam ter installac:ão conveniente ':\s
classes de ensino,

O Governo élUendeu i'IS p nderaçõ s fita, baixando os decretos
ns. 1102 de 29 de noyembr e 'l~:~~ de 30 de dezembl'o de 1c90' o pri
meiro abrindo nm cl'edito xtraordinario d 100:00l.· para occorrer i't
despeza com a desapropriação de 1redio contiguos 0.0 edif1cio do
Institut Nacion,ll de Musica e com as bras d melhoram nLo de 1J1le
cal' cia ess e tnbelecimento; e o segundo considerando de utilidade
puhlica para o fim de sereni de aI ropriados, os predios da rua Luiz
de Camões ns. 58 e 60.

Quando fez-se o concurso para o Hymno da RepuJ lica, o Governo
Provisori tendo ad pt[ldo a comp sição musical do mae tro Leopoldo
Miguez por decreto n. 171 de 20 de janeiro de 1890, pensou em dar-lhe
um premio pecuniario de vinte conto de réis.

O maestro L opoldo Miguez, ao ter conhecimento disso, procurou
o Dr. Aristides da Silyeira Lobo e declarou-Ih que não aceitava
o premio, porque tivera recompensa inteiro na satisfação de ver
adoptada como IIymno da Proclamação da I epul lica a mposição
com que c ncorrêra. Peàiu, porém, ao Governo que applicassc essa
quantia na acquisiçào de um grande orgão para o InsLitut , que não
podia prescindir desse p dero o auxiliar para os grand concerto
symphonicos.

() Governo compr henclell o louvavel desinteresse e o sentimento que
o dictava; pedill ao maesLro os esclarecimentos n cessarios, e fez-, e
immediaLamenL a encommenda ele um grande orgilo, de 16 pés ao
fabricuute Willlelm Sauer, em Fran fort sobre o Oder.

A necessidade de uma grande sala de concertos symphonicos, onde
pudesse ficar instaUado o gl'ande orgü , trouxe enormes difOclllclades.

As obras de prolongamento e rec nstru ção elo predjo que tinham
sido planejauas de acôrdo com o ontraL celebrado com o empreiteiro
AnLonio AIve" da Silva Port em 20 de julho ele 1891, já não bastavam;
e o pr prio plano e plantas organisado pelo engenheir Dr. Henrique
JoséAlvares da Fons ca precisflvnm ser modificad S, Fez-se, p r iss ,
uma ait rê1Gilo ao contrato elo empr iteiro m 18 d nov mbro de 1 91,

o noLavcl architccto Dr. ante BucciClr lli modificou, ele acàrdo com o
eng n11ei1'o do Mini t ri ,o plano das obras, cl modo [I doLar o Instituto
com um salilo hellissim ,que reune a todas as suas qualidades ele estylo,
elegancla e nobreza, exc 11 ntes· condi ões de acusLica.

Para esse resultado n<1 bastavam os cem conLos ele r"is anteri r
mente onceelidos pelo Governo Provisorio ; mas o Congress votou verba
sul'ficiente para termina ã das obras, conc dendo mais igual quanLia.

O 1essoal el cent e administrativo ad(Iuiriu direiLo ao monteI io em
virtude do decreto n. 1077 de 27 ele novembro de 1890, qu - tornuu
xteusivo ao empregados acLivos, jublJad s e aposentados do Ministerio

da InsLrucção PuJ)lica, C rreios e Telegraphos o montepia obrigatorio,
creado pelo decreto n. Q42 A de 31 de outubro de 1890.
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Estudando com aCLll'ada reflexa. a vida do estabelecimento que
dirigia, e ohservando diariamente o meio de dar-lhe fnn cionamento
reguJarissimo e coherenle, o maestr Leop Ido Miguez, com a pratica
dos tre -primeiros annos de viela d Instituto, viu qunes as alterações de
que necessitava ainda o ret;'uJamento, e levou-as ao conhecimento do
Govern que aceitou-as pel rlecl'eto n. 1197 de 31 de üezrmbr de 1892,
autorisado préviamente pelo Congr Legislativo.

O regimento inL rn üe 18Dl não podia continuar a vigomr m
vü'tude das modH1cações -do r gulament ; nov regimento foi con
feccionado pelo director e approvaJo pelo ministr Dr. Fernando L bo
cm 24 de agosto d 1 93.

O adianlamento dos alumno nas cliveI' as 'lasses p rmittindo sua
apresentaçüo ao public em exercicios publicos, que süo um prol nga
mento das classes de conjunct , o director Leop Ido Migllez formulou
para e as essões e para os concertos as Instrucções qu foram ppro
vadas pelo ministro Dr. Caso iano do Nascimento por mi os de 19 de
janeit'o de 1894.

Inaugurados e es exer icio a 10 de junll seguinte, foram int 1'
rompidos de 1895 para 1 9u, quando o salão achava-se impedido pelos
ll'abaJh s ela decoração da cupola.

Até á presente data realizaram-se oito exercicios publicas, em que
muitos alulUnos dest Instituto deram prova cabal do adiantament c
da educação musical que têm l'eccbido.

Quanto aos concerto symphonicos do Instituto, não foi ainda pas
siveI inaugural-o .

O pessoal docente do Institut Nacional de Musica, sempre e inju ta
m nte collocado cm condições inferi ')res a s sellS c llegas d - magis
terio não ó em vencimentos como em outras vantagens, taes sejam
a gratiflcaçães addicionaes de que são o unicos excluidos obtiveram
cio Marechal Floriano Peix to uma grand - c ncessão na vitaliciedade,
que lhes foi conferida pelo decreto n. 1863 ele 30 de outuJJ['o de 1 '94.

O urt. 27 do Codigo a que aliude este decreto é concebido nos
segLúnLes termos:

« Os lentes cathedraLic s e substitutos, bem como o professores,
süo vitalicios desde n data da p sse e exel'cicio, e nã< p elerü perder
seus logares sinão na fórma. das leis penaes e das disposições deste
regulamento. »

Concluiram-se, finalmente, as obras do ediflcio, e montou-se defini
tivamente o grande 01' ão, que já tem sielo uviclo c m admieação nos
exercicios public s de alUlUnos no . c n erte dados no gr nde salão.
Restava ainda a pintura da cupola, conHeda ao eximio pintor Henrique
Bernardelli .

Entregue desde 1892 üOS studos nece~sD.rios Ú sua elevada compo
sição ba eada no desenvolvimento de scenas de mytbo10giD, del idade
média, representando diversos g nero de music - o sacro, o ~pi o, o
pastoril e o romantic ,o prol' SSOl' BernardelJi senia-se ele modelos vivos
e empregavD. grande numero cl figuras quasi rio tamanho natural.

Exposto o esboço c1aquella composiçü) no Institut cOI'ca ele nm
anno) attrahiu a attel1ção do artistas c mpetente. , d spel'tündo jllsti
ficada admiraçUo gero L

A x cuçuo d ta composição foi p lo pr f ss r Bernard !li li
mada m 20:U O', por luanto, como cra natural, llec s:sila,a Ll UlTh.ilio
ele coIl gas seu e dalguns 0Iorario::;.

Tendo o C n"TOSSO votac1 a lU lla verl u, foi por I'lvis n. 395 de 17
d ,junho de 1895 auL risado o diroctol' interino do ln tituto a c ntralar
sse trabalho com o professor Henrique Bernardelli.
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Attendendo-se á impol'Lancia d s estudos feitos pelo ernef'ito Ul'ti 'ta,
ó natureza elo tl'abalho, e principalmente ás elevadas sornmas que o
Governos d passado regimen pagaram pOl' t las de dlmensões muito
inferior s e ele meno difil 'H comI osição, é para notar-s' realmente o
desinteresse [ue presidiu á c-I bração elesse contrato que foi approvado
p r avi o de 20 de ag sto le 1895, ficando definitiyam nt t rmi.nados
todos os tl'abalhos m jLli1ho de 1896,

No salão d COI c l'tos d Instüuto J ci nal de 1usicu tem o n sso
paiz o att ~tad do gró.o de adiantamento da al't bl'uzileil'a.

Durante tod o anno de I 92, m c n equencia das bl'as man
dadas fazel' pel decreto n. 1'102, já citado, funccional'-:tm na. Escola
Jacional de Belias Art s (antiga Academia) algumas aulas do

Instituto, b m como a dil'ectoria e a ecretaria desse estabeleci
mento.

E' de justiça, a t rminal' as linhas referentes ás obras que
se fizeram para se adüptar o e ta)) leciment ás exio'encias do nsino
e da fl'equencia, con ignar aqui o reI van tis imo erviç s que ao
Instituto prestou abnegadmu nt o notavel o.rclüLecto ante Bucciarelli,
que traballl u alli dUl'ante muitos mezes sem nenhuma retribui
ção e óment por amor de artista; a Ue se deve uma das obra mais
notaveis em a['chitectura, de q le o Brazil se pód orgulhar - o salão
d Instituto, em ao mellos teve a S8 tis['açilo de r ceber home
nagens elesta ordem: o infeliz Bucciarelli foi victimado pela febre
amarelia!

TamlJem já falleceu o empreiteiro Porto, mas conslgnemos aqui o
sacriAclo que elle fez dos seus int resses, a eitando modificações que lhe
davam prejulzo) mas que melhoravam o estabelecimento, alue elle
tambem e affeiçoára .

. Mel'ece louvores o engenheil'o Dr, H nrique José. lvares da Fonseca
pela ua boa vonL?tde, nunca desmentida, e pelos es['ol'ço que sempr'e
empregou pal'a attender a todos os des jo do clire 'tor.

Merece tam] em seI' specialmente meu ionad nestas linhas o pro
fessor Frederico do Nas lmen/;o, fuodador d gabinete de acustica que
elle organisou pacientemente j custa de muito tl'abalh e de muito sacri
ficio, A maior parte do precioso mat l'iaL fi 1 se ncontra 11 e gabinete
nada custou aos co['res publicos; ['oi adquirido ii USLo. do illustrado peo
f'essor, que para sse fim deu concertos especl es empr gand todo o
producto n s 'as cquisições Wo nec ~o.rias,

Depojs de ter tral)a]hado indefessam nte durante mais de inc
annos na direcção do Instituto, ao qual dedicou a somma inapreciaveL
da sua competencia, da suo. en rgia e do seu enthusiasmo, o ma.e tI'
Leopoldo Miguez foi ncarregado de honro a c mmis ão,

Eis o aviso que lhe lirigiu o ministro da just,iça e do interior:

«Ministerio da Justiça e Neg ci s Interiores - Directoria GerRI da
Instrucção - 2a Secção - Capital Federal, 18 de março de 1 95.

Aceitando o offerecimento de vossos servi.os, resolveu o Governo
Federal incumbir-vos de studar, durante a vos a proxima viagem á
Europa, a orD'anisação dos 11l'incipaes e tabelecimentos congeneres da
França) Belgica, Allemanha Italia cuj s insLituto, vlsitt reis, indicando
opportunamente, com a vossa recon!wcida comp tencia, os me1l10l'a
mentos que furem ada! ta veis ao nosso palz.

o desempenho ele ta commiss<lo ({ue não deverú exceder a um
anno, pel'ceJ el'eis sómente os vencimentos integraes do vosso cargo,
pagaveis em lU eda corrente nacional.

Ao Ministerio das Relações Exteriores solicHo a expedição de ordem
ás Legações Brazileiras, naquelles paizes, afim de que interponham seus
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bons fficios no sentido de facilitar-vos o desempenho da incumbencia
que ora vos é cop fiada.

aúde e fraternidade.- Gonçalves FC7'reira.-Sr. Leopoldo Miguez,
cUr etor do Instituto Jaci nal de Musica. »

De v lta da suo.. c mmi ao, o mo..estro Leopoldo Miguez apre
sentou ao Gov mo o relataria de 27 de fevereiro de 1896, onde se
acham "onsubstanciaelas criteriosas obs rvações sobre a organisação

o ellsino d s principaes conservatorios da Europa, e evidenciada
p la omparação a excellencia do instituto musical d Rio de Janeiro,
nde a mêdia de alumnos I ara cad professor' superior, e muito,

Ú d s mai frequentados Labelecimentos europeus congeneres.
De acàrdo c m as olrervaçàes colhidas no desempenho dessa

commi sft , feita o.. adaptação necessa['ia ao noss meio, o director
do InsLiL JLo ela]) r u IIOYO proj cLo de regulamento, em que se acham
consignados o melhoramentos ele que ainda é susceptivel o Instituto.

O Goverll aguarela alltori~ação d Poder Legislativo para resolver
sol re as m dificaçõ~s ou cllt rações que convenha fazer no plano de
ensino desse stal el cimento.

Damos em seguida o numero de matriculas no Instituto desde 1890,
anno de sua creaçüo, até o corrente anno :

1890
1891
1892
1893
1894
1 95
1896
1897

338
473
478
511
440
478
544
636

A granel commoção interna po[' que 1a sou estn CapitaL de 6 de setem
br de 189i:l a 13 de març.o de 1894, I em como o estado sal1itario da mesma
Capital nesse periodo, explicam o decrescimento da matricula naqu 11a
occasião ; o augmento, p rém, CJue lIa t m tido, levanclo-se quasi ao
dolJro . umn afJ]rmaçào eloquente da utilidade do esLabelecimento.

O I e soaI do Institut Na ional ele Musica ê actualmente o seguinte:
Leopoldo 1iguez, rlil'ecl r .
Arthu1' Tolentino da Co~ta, secretario'
Gastão Jeolas, alllal1Uel1 e;
Franci co Maria Mafra, economo'
Ismael de ouzn Rocho, inspector;
.lo. ephinFl ela Fontoul'U Gal\ J ,inspectora'
Adelina Garcia Te1'ra Lopes, inspe tora;
Carolina Dias Vieira MncllGdo, ajudante de inspectora;
João Neves Souto, continuo;
Domingos de raujo, porteiro.
O 01'pO d 'ente compõe-se do seguintes professores :
Alberto epomucen composiçtio;
Frederico I ascim nto, harmoni ;

l'llaud Dua1'te GouYêa the ria elementar'
JIenriqu Braga, solfejo individual .
João Rodrigues Côrt s, anto cho1'al ;
FI' d ric 1 ascimcnlo, canto chomi;
Albe1'to epomuceno orgão;
Leopoldo Miguez, vi lino'
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Ricardo Tatti, violino'
Alfredo Bevilacqua, piano;
Elvira Bello Lo] o, piano'
Max B nno Niedcrbergcr, vi010nre110'
Ricardo Rovedda contr'lbaixo'
Augusto Duque Estrada l\leyer, flauta;
Agostinho Luiz de Gouvêa, lloé lagot
José de Lima COLltinbo, cl rinete'
Henriql1c Alves de Mesc[lIita, trompa S us c ng n r ~;

Luigia Guido, harpa'
Louis Gilland, canto,
AdjlUltOS:
Ali'redo Fertin de Va 'con eUo , piano'
Paulo Chambelland piano'
Ernesto Honchini violino'
Carlos Alves de Carvalho, canto.
São auxiliares do ensino Cornclio Quirillo de Oliveira, a ompa-

nhador, e os seguintes monitores:
José da Silva Maia, teclado;
AiJygall Teixeira Alves Bastos, piano;
Laura Navarro de Andrade, idem'
Esther da Costa Ferreira, idem;
Eugenia Riedel Pedroso, idem;
Lucinda de Souza Ferraz, idem;
Carolina PabIo, idem;
Camilla Maria da Conceição, canL
Maria Adelaide da CosLa Ferreira, violino,
Foram professores no Instituto os cg'lúnt s arti las :
Francis o Pereira da Costa, Gemma Luziani Tervi, Jos' Martini o

Arthur Cassani (adjunto) jú fallecidos, mais os Srs. Antonio Carlos
llibeiro d -4ndrada Machado e Silva Filho, CXOll rado a seu pedido, p r
doente; Carlos de Mesquita, exonerado' Emílio Lamb rg, clemittid a bem
do serviço publico; Migu '1 Carcl 50 e Viucenz Cernic '1liaro xoner dos
por terem optado p r outr logar; Enric' B rgongiu ,contractado lor
prazo limitado, e Ignacio Porto Alegr'e, exonerad 1 r invalidez.

ão membros honorari05 do Iustituto Artlmr 1 alJ01 fio d santos,
Manoel Port Al gre FaulllD,ber Francisco Vali. Falleceram s mem
bros honorarios Paulo Faulhaber e Luden Lambert.

Obtiveram em concurso o primeir premio (medalha de omo) os
alumnos:

Elvira 13ell0 Lobo e GuilllCrmina Alves Torl'es (curso de picmo);
Carlos Alves de Carya1ho e Camilla Maria da Conceiçfio (cnrs de C'1I1 to);
Fraucisc Nunes Junior (curso de clarin te); Pedro de Assis (curso de
flauta) ,

O InstlLuto Nacional ele MusicR tom um pClluono museu muit il1
ter ssante e curioso' um gabinete de custiCi.1 r gularmente montado;
uma bíbliotheca p quelli.l, Iue preci. '1 ser ampliada m beneficio do es
tabelecimento ' lD11 orgü de 16 I és, de ~li1helm SaueI': 11m pequeno ro'üo
de estudo, do mesmo autor, e um instrumental para rchestra, a cru
faltam as duplicatas ne essaric s, princiI aImente as de cordas, para
f'o['maçuo la orchestra de alumnos.
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Relacrto dos actos que se referem ao extincto Conservatorio de
MU'3ica e 0.0 Instituto Nacionàl de Musica

D3creto n. 2:i8 de 27 de novembro de 1841.- Concede ó. Sociedade
de Musica desta Côrte duas loterias annuaes por espaço de oito annos,
para o fim de estabelecer nesta mesma Côrte um conservatorio de
musica.

Decreto n. 1542 de 23 de janeiro de 1855.- Dá nova organisação ao
Conservatorio de Musica.

Decreto n. 1553 de 10 de fevereiro de 1855.- Estabelece as gratifica
ções dOFl prJfess res do Conservatorio de Musica.

Decreto n. 1603 de 14 de maio de 1855. - Dá novos estatut s á
Academia das Bellas Artes. (Pelo art. 4° dos resIJectivos estatutos,
passou o Conservat.orio a constituir a 5a secção deste). .

Portaria n. 146 de 20 de abril de 1857. - Dá as instrllcções que
devem ser obs rvadas pelos alumnos do Cooservatorio de Musica, que
forem mandados estudar á Europa como pensionistas do Estado.

Decreto n. 8226 de 20 de agosto de 1881.-Dá estatutlJs ao Con
sen'atorio de Musica.

Decisão n. 78 de 26 de setembro de 1887.- Approva a tabella que
regula o preço pelo qual se poderá ceder o editicio d· C')[lser\'atorio
para concel'tos.

Decl'eto n. 10.137 de 29 de dezembro de 1888.- Divide em duas a
nulri' de rudimentos de musica, solfejo e noçõ ele canto para o cexo
feminino dJ Conservatorio de Musica.

Decreto II. 10.328 de 31 de agosto de 1889. - Altera os estatutos do
Consermtorio de lVlusica.

Decreto n. 10.338 de 6 de setembro de 1889.- Divide em duas a
primeira aula de piano e -a de vi loncello e contrabaixo do Coneerya
torio de Musica.

D creto n. 143 de 12 de janeiro de 1800.- Extingue o Conservatorio
de Musica e crea o Instituto Nacional de Musica.

Decreto n. 934 de 24 de outubro de 1890.- Dá novo regulamento ao
Instituto Nacional de Musica.

D.lcr to n. 1102 de 29 de novembr0 de 1890.- Abre um credito
extraol'Jinario de 100:000$ para occ )1'rer Ú despeza com a desapr0
pl'iação de predios contíguos ao Instituto Nacional de Mu 'ica e com as .
obras de melhorament.os de que carece esse estabel ciment.o.

Decreto n. 1232 de 30 de dezembro de 1890.- Considera de utilidade
publica, para o fim de serem desapropriados, os predios da rua Luiz de
Camões ns. 58 e 60.

Decreto n. 1\97 de 31 de dezembro de 1892.- Approva o regula-
mento para o Instituto Nacional de Musica. ..

Aviso n. 709 de 24 de agosto de 1893.-Approva oregunento 1I1terno
do Instituto Nacional de Musica.

Aviso n. 1055 de 19 de janeiro de 1894.- Approva as instrucções
para os exercicios publicos e concel'tos do Instituto Nacional de Musica.

Decreto n. 1863 de 30 de outubro de 1894.- Torna extensi'o aos
professores e adjuntos do Instituto Nacional de Musica e aos professores
e repetidores do Instituto dos Surdos-Mudos o direito conferido aos
lentes e professores dos institutos de ensino superior peI:> firt. 27 do
decreto n. 1159 de 3 de dezembro de 1892.

Ins:it. Nac. de )luslca 2



Avison. 395 de17 dejunhode 1895.- Autorisa o director do Instituto
Nacional de Musica 11 contractar com Henrique Bernardelli a pintura da
~up01a do salão de concertos.

Aviso n: 201 ge 22 d~ março de 1897.- Approva modificações e addi
lamentos ao regimento interno do Instituto Nacional de·Musica .

Aviso n. 549 de 27 de agosto de 1 97.- Approva o projecto que
modifica o art. 33 das Instrucções de 19 de janeiro de 1894 para os con
certos do Instituto Nacional de Musica.
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INSTITUTO DOS SURDOS-MUDOS





INSTITUTO nos SURDOS-MUDOS

Nos llllimos dias do anno de 1855, chegou ao Rio de Janeiro
E. I-Iuet, francez, surdo-mudo, com a' in tenção de abrir uma escola
pat'a ensinar seus companheiros de infortunio.

Apresentou, como proyü de ua idoneidade, uma carta do mi
nistw do instrucção publico do seu paiz, DrouJ'n de Lhuys, ao
Cavalheiro de 'oint George, mini tI'O de França junto /10 Governo do
Brazil.

O SI'. de aint George apresentou E. I-Iuet ao Mal'quez de Abrantes,
abonando-o como hflbil ex-professor e zeloso ex-director do InstHuto
de Bourges.

Por sua vez, o Mar [uez de Abl'antes apl'esentou Huet /10 ex-Im
perador, que o acolheu beneyolamente, promettendo auxiliaI-o na
realizoçtío do seu intento.

A pedido do ex-Imperadol', o Iarquez de Abrantes incumbiu ao
Dr. 'Ianoel Pacheco elo Silvo, então reitor do Imperial Collegio de
Pedl'o II, de facili tllr /1 lIuet os meios de abri r a sua escola.

Nuo . e tendo naquella época idéa da possibilidade de educar
surdos-mudos, c encontrando-se natural repllgnancia dos paas em
entregaI' seus I11hos a um estnll1geiro desconhecido, não foi fac i!
obter di. cipulos para IIuet.

Os esforços do Marquez de Abrantes e do DI'. Pacheco da Silva
c nseguit'am uma m nina de '12 ann~s e um menino de '10 para
alumnos de IIuet, e que o colleglo Vassimon, sito ú rua Iunicipal
n. 8, os recebesse, sendo ITu.et como 110 pede e profe 01', e os
meninos como alumnos, mediante a pensão annuDl de 500, para
cada um, paga pelo bolsinho impel'ÍaJ.

No dia 10 clp. jüneiro de 1836, publicou IIuet o seu programma
de ensino, o qlloI comprellendia:

Lingua portuglleza ; arithmp.tica ; geographia e historio do Bl'I1zil;
escripturClçuo mercantil' linguagem articulada e leitura sobre os
labios (aos que tivessem aptidão ), e d utrina christã.

Pelo ex-Impel'ador foi incumbido o Marquez ele branle de
acompanhar os trabalhos de l1uet; e desse encargo desempenhou-se
o~Marqllez 101' arta de 6 de abril, na qual deu conta ao x-Imperador
do modo por que IIuet cump'ria os seus deveres de mestre dos
surdos-mudos, assim como dos resultados já obtidos.

Commelteu, entJo o ex-Il1lpel'ador 00 me mo Marquez a tarefa
de formar uma commissão de cidadãos importantes afim ele pro
mover [l fundação de um insLituto para a educação de surdos-mudos.
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Dessa nova incumbencia desempenhou-se o Marquez formando
umll commissão, compostll delle, como presidente, dos Marquezes
<:le Olinda e Monte Alegre, do conselheiro de Estado Euzebio de Queiroz
Coutinho Mattoso Camara, Dr. Mnnoel Pacheco da Silva, Prior do
Convento do Carmo, D. bbade do 10steiro de S. Bento, e padre
Dr. Joaquim Fernandes Pinheiro, como secretario.

No dia 3 de junho de 1856, no P ço do enado, retmiu-se a
commissão pela primeira vez, e deliberou:

1° promover a definitiva installução do Instituto dos Surdos
Mudos'

2° procurar um predio para II séde do estabelecimento;
3° não remover os alumnos que..ió existiam no Collegio Vil simon

antes do projectado casamento de Huet, ou, si is o se demorasse,
encontrar uma senhora que toma e a si a guarda das alumnas.

De conf< rmidade com a primeira deliberação, dirigiu logo n com
missão ao Corpo Legislllti\'O e ó Assembléa Provincial do Rio de Janeiro
uma petição de auxilio pecuniario e subvenção, e, emquanto aguar
dava o resultado da mesma petição, promoveu beneficios nos theatros
e angariou donalivos particulares.

Pelo § 10 do mt. 16 da lei 11. 939, de 26 de setembro dI? 1 57,
foi consignado. a qUllntill de 5:000', e a penstío de 500$ parll cada
um dos 10 alumnos que o Go"" 1'110 podia mandar admittir no In
stituto; e, pela lei provincial de 14 de novembro do mesmo anno, o
presidente do Rio de Janeil'o foi autorisado a pagar até 10 pensões
de 500 para cada alumno que mandasse ou de tinosse ao Instituto.

Em virtude da segunda deliberação, foi arrendado um predio da
ladeira do Livramento pela quantia de 2:400 annuaes, paga pelos
convento!'; do Carmo e de S. Bento.

Tendo Huet l'ealiZlldo o seu ca amento, foram o alumnos remo
vidos do Collegio Vassimon parll o predio arrendado e ahi flcou o
Instituto definilivamente installado, cm outubro, com 7 alumnos, dos
quaes dous mantidos pelo E tado, dous pelo ex-Imperlldor, dous pelos
conventos e um por sua família.

Passou enUío II vigorar no Instituto um regimento interno orga
l1iSlldo pelo Marquez de Abrantes, de accôrdo com o director Huet, e
approvudo pela supradita commi. fio.

Em dezembro de 1857, Huet üpresentou cm exame publico, a que
assistiu o ex-Imperador, os resultados dos seus trabalhos, com o
'luoes ficaram enthusiasmados lodos os assistentes.

No 8nno seguinte correram bem os trabalho do Instituto, esforçan
do-se IIuet não só por instruir os seus discipulos, mas ainda por habi
litar auxiliares para o ensino, assim dos meninos, como das meninas.

Em meiaelos d anno de 1859 começaram as perturbnções não
só da economia e da disciplina, mas até da moralidnde do estal)e~
lecimento: desintelligencias a principio) e depois gravcs cont1ictos,
entre Hllet e sua esposa, destruil'am todo o respeito e força moral,
endo inevitavel a anarchia.

Procurando impedir a natural conseqllencia do fechamento do
Instituto, Huet tomou n resolução de mandllr sua e po a para a
Europa, fIcando em sen lagar uma senhorD, com approvação da
commis ão, parll guardar e dirigir as alllmnas .

.A. retirada da mulher ele IIu t não produziu o milagre de resta
belecer a ordem e a moralidade no estabelecimento, cujos empregados
e alumnos tinham sido testemunhas por largo tempo de factos des
mora Iisadores .

Nestas condições, o Marquez de Abrantes exonerou-se dll presi
dencia da commissão, a qual passou ao Marquez de Olinda.
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EnLre este e lIuet travou-ce entüo uma verdadeira luLa, que recru
descia sempre que o ultimo era obrigad a submeLLer á appmvaÇ<1o do
l\1arquez a contas das despezas feitas em cada trimesLre, alim de poder
receber trimen almente as subvcnçõe votadas por lei geral e provincial.

No começo do anno de 1861, Huet reconheceu que não podia con
tinuar na direcção do Instituto, e pl'OpOZ ao l\1arquez de Olinda entregar
o mesmo Instituto ao Governo pela quantia de 4:000$, como indemni
saçí10 do material, e a pensão de GOa· por anno, corno premio, visto ter
sido o fundador da primeira escola para o ensino de surdos-mudos no
Brazil.

O larquez de Olinda, prcyendo que da retirada de Huet resu1laria
inevitavelmente a extincção do Instituto, pois que os dOllS unicos
profes. ore habiliLado pelo mesmo Huet (os irrn&os La Pena) não
offereciam condições de moralidade, encarregou o ministro do Brazil
em Pariz de contratar um ])I'azileiro que aDi se habilila e para vir
ensinar surd s-mudos e dirigir o ln titulo do li io de Janeiro; e,
emcluanto isso se não realizan.l, procurava entreter Huet na direcção
e ensino oppond os ob taculos possiveis aos seus desmandos.

Logo que o Iarqucz teve certeza de que estava contratado e Se
IHlbilitando em Pariz o brazileiro que deyia succeder a Huet, reatou
com c te as negociações iniciadas, terminando pelo contrato de 11 de
dezembro de 1801,. pelo qual Huet cedeLl todos os seus direitos ao
Govel'l1o, mediante a quantia de 2:744 6 O.

Aos quinze do dito mez de dezembro retirou-se Huet, deixando
o ln tituto com 17 (llumnos, sob a guarda de FI'ei do Monte do
Cal'mo, designado pelo Ivlarquez para ficar á testa do estabelecimento
até que chegasse o diI'eclor contratado.

Frei João, nüo podendo conter os de mandos do pessoal que
encon trára, abandonou o Instituto.

O Marquez de Olinda 01 teve do diI'ector do Instituto dos Cégos,
Dr. Claudio Luiz da Costa, que se encarregasse de, por i ou por
lwep st seu, conse1"ar o Instiluto até ú chegada do no....o dil'ector.

O preposto do Dr. Claurlio, de nome Ernesto do Prado Seixas,
teve a halJUidad e a ener'gia pl'ecisl1s para restabelecer a ordem e a
disciplina do Instituto, que se achava reduzido a simples asylo de
surdos-mudos e no mais lamentavel estado material e moral.

Em julho ele 1~62 chegou o DI'. ManoeI de lVlagalhiíes Couto,
director e 11l'ofessor conlratado pelo Mnrquez de Olinda, o hDbilitado n
Insmuto de Pariz, para dirigil' o do Rio de Janeil'o.

Empo sado o novo dil' dor no dia 1° de agosto, o Mal'quez não
mais se oecupou com o Instituto, que a sim ficou exclusimmente
entl'cgue ao mesmo dil'ectol'.

Por sua ....ez o Go'~erno desviou ua attenção da marcha do esta
belecimento, alé que foi pI' mulgado o decreto n. 4046 de 19 de
dezembro de 1867, dando regulamento provisorio ao Instituto, cujo
pessoal ficou a sim compost :

1 director, 1 professor, 1 profe sora, 1 capellfío 1 in 'pector de
alumnos, 1 inspectora de alumllas, 1 roupeiro, enfermeira e despen
seil'a, 1 crioda 1 cozinheiro, 4 servenles.

Pal'u o ensino foram adoptadas as seguintes materias, distribuídas
em cinco annos de curso: .

Leitura - Escripta - Doutrina Chri lã - Arithmetica - Ge metria
elementar e desenho lin ar - Elementos de hí toria e geographia,
especialmente nacionaes - Portuguez - Francez - ConLabilidode.

Com a publica 50 do regulamento provi orio o Marquez de Olinda
deu por finda a sua tarefa, remettendo o archivo do Instituto para a
Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio.
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Não hayendo olli informDçàes I reci80s acêrca elo Instituto, re
solvell o ministro do Imperio Fermmdes Torres mandar inspeccionaI-o
pelo Dr. Tobio Rabello Leite, chefe de secção da Secretario de E tado.

Pelo relatorio deste runccionario, fiCflU o Governo abenelo que
não exi tia Instituto, mas apenos uma casa para asylo de surdos~

mudos.
Em consequencia di 50, e de accôr'do com o regulamento pro

visorio, foi o mesmo fllnCciOlJl1rio nomeod commi sado do Governo
junto 00 ln tituto, e incul11bielo, nesta qualidade, de organisar o
regimento inter'no.

Apresentado e te, foi 01 provodo por portaria de 26 de maio de
186:L .

Por acto de 5 de agosto, o ministl'O Paulino José Soares de Souza
suspellrleu do exer'C'icio o director Dr. 1anoe1 de Magalhlies Couto, e
nomeou pom suhslituil-o inteJ'inmnente o DI'. Tobias Leite.

E~sa inlel'inidade prol ngou-se olé ao anno de 1872, em que o
Dr. Tubias roi nonlead) director effectim do Instituto.

Depois de val-ios melhoramenlo gradualmente introduzidos nos
divel'so ramos de serviço do estl-lhclecim nto, em. consequenda de
pr postas e l'epl'8:::;entaçàes elo director DI'. Tobias Leite, roi este auto
risAdo a npresent' r DO G yel'l1ü um I r jecto de regu1Dmento compre
helldend torlas AS medidas que u exp eiencia julgasse cOlweniente e
opportllllo OdOptDI'.

Orgollisaelo esse projecto e sul)meltirlo ú approyuçii do Governo,
foi cOllvertido no regulamento que baixou com o decreto n. 5'L35 de
15 de ontubro do it:\í3, e se acha ainda em yigor, c m as ligeiras
modificnções adiante indicndns.

Com e ta. reforma, o pes:>oal do estabelecimento ficou assim con-
stituido:

1 Direclor'
1 Cepellã e pl'ofe SOl' de reI igiBo ;
~ Profes ores de linguagem escl'ipta;
1 Dlt) ele lillguügem arl iculado. e leitura sobre os labios;
'1 Dito d maLLJcmatica, geogruplliu e historia do Brazil;
1 Dit) de deselllJO;
1 lVledico'
1 J':scripLlll'ario e flgente;
1 ROllpeil'o e despenseiro ;
1 i\lesll'e de gymnastica;
Repetidol'es .
Senrentes.
Além do inslrucção ou ensino litteral'io, foi estalJelecid0 o ensino

l)rofiE'S"ionaJ, em oftic nas que o Go\' rno jnlgm conv niente fundar,
sendo todos os altlmno, obrigúdos a aprender um offieio ou BI'te.

Postet'Íormente, foi crcodo l11nis um log r de pI'ofe Sal' de desenho,
e bipartiu-se cocln um dos dous empregos de escriptmmio e agente e
de l'ollpeil'O e c1espC'nseiro.

Sepal'uda a Igl'eja elo Estado, supprimiu-se o cargo de cape1Jão e
professor ele rei igiiio.

Ao regn!ament de 11': de outubro seguiu- 'e o regimellto inLerno
appro..-aelo por aviso d 1 de fevel'eil'o ue 1877, depob alterado pelo
de 5 ele I'evereiro de 1881 e c[ne tambem e acha ainda m vigo!'.

Sào geralmente c0nhecidos e ap!'eciados os reI vanLes serviçoS
prestados pel Dr. Tobias Leite em pl'ól el eno'!'andecimento e pros
pe!'idllrle do estabelecimento confiado ao seu zelo e patrioli:smo.

Tendo l'allecido aquelle benemerito cidadão no dia l de agosto de
1896, assumin interillllmente a direcçfio do esta] elecimento o pro-
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fessor DI'. Joaquim Borges Carneiro, até 18 de fe,ereil'o do anno
seguinte, época em que tomon posse desse cargo o DI'. João Pa ulo de
Carvalho, nomeado directol' effectivo por decreto de 15 do mesmo mez.

O novo director, ao collocar-se li testa do im}Jortante estabeleci
mento, cujos destinos lhe confiára o Governo, tratou immediatvmente
de_providencial' de modo a erguel- ao nivel das instituições congeneres
da Europa e da America do N rte, e nesse sentido tem trahalhado
continunda mente.

Convencido de que to:los os surd03-mudos podem adquirir a palfl\Ta
articulada, com excepção apenns daqu !les em que a sllrdo-mudez é sym
ptomotica de lesões cel'ebraes ou bulbares que tenhvm compromettic-o a
jntegl'idflde da intelligencia ou a d,JS centl'os m )tore encephalicos, o
seu primeiro cu idado foi restabelecer a cadei I'a de li nguagem al'liclllflda
e leitUl'a s bre os labio, a qual deixára de funccionar desde 18 9.

Creada no anno de 1873, e teye e. ta cadeil'a c n tantemenLe "Vaga
até 1883, POI' falLa de um professol' capvz de regei-a satisfactoriamente.

Tendo regressado da Europa o professor elo Jn ULulo Dr. JOftCluim
José de Menezes Vieira, que alli foro, em commissuo elo Governo,
estudar esse n 1'0 meio de ensino, por aviso ele 9 de fevereiro do
referido anno de 18 3 foi o director autol'isado u « ensaior o en ino
da linguagem al·ticulada )), que já então se achava vdoptado por quasi
todos os instituto semelhantes do continente europeu.

Este ensaio durou sete annos no fim do quaes, tendo o director
ponderado ao Governo, em officio de 14 de dezembr de 18 9, « que os
alumnos que fl'equenlavam a aula de linguagem 81'ticulacla nenhuma
instrucção 110via111 adquirido, ao p"l so que os das cIo es de Hnguflgem
escripta haviam aprendido muitas noções e apresentado notavel
adiantamenlo» o Governo, por avi o de 26 de lezernb!'o do mesmo
anno, re\ ogou o de 9 de fevereiro ele 1 83, e ordenou c( que 8Ó l'ôssem
matriculado na aula de linguagem DI'ticulada 03 sUI'dos-mudos que,
a juizo d dil'ector e do I rüD S 01' re I ectivo, estive,:, em nas ("ou
dições de r e bel' com proveito o ensino ela leitura sobre o lab"os
e de articulação, sem prejuizo da in trucç50 pela ling"uagem escripta».

Em 11 de janeiro do anno seguinte (1 9 ) obte,e o Dr. Menezes
Vieinl. a sua jubil ção, ficando de novo vaga a cadeira de linguagem
articulada.

Em 189-, tendo exercido interinamente, p~r algum tempo, o
logar le director do Instituto, o professor Dr. Joaquim Borges Cal'neiro
indicoll ao Governo em oFfieio de de méJ.I'ço, a nece idade ele ser
preenchida definitivamente a refeeida cadeira, na pre umpção de appa
recerem « alnmnos aptos ft receber o ensino pela leitura super-Ivl ial)),
de accôrdo com o disposto no 8\ l o já r ferido, sendo de yantagem
que a nomeação recahisse no peofe 01' Candido Jucá, que, como
professor interino de linguagem esceipta, « pos uia as necessarias
habilitações e el'a merecedol' de animação».

Attendendo ás justa pondervções do Dr. Borges Carneil'o, o Go
verno nomeou o r. Candido Jucf.t pt'ofessot' da cadeira de linguagem
articulado, por d creto de 2L ele março de 1 9-.

Neste mesmo anno, tendo seguid para a Enropa, no gozo de
licença, o professor do Instituto A. J. de Moura e Sllva, que, de de
1884, se tem dedicado com entranhado amor á ducação special
e difficilima dos melos-mudos, lembrou-se o Govemo de encar
regaI-o de c( estudar a debatida questão do ensino pela pülavra
articulada », permittindo-ll1e a peemanencia na Europa até o mez de
março de 1896.

Do multo que' lu e estudou, deu o illustee profess r excellente
conla no relatorio que apeesentou ao Govemo, cujo titulo é o se-
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guinte: « Surdos-mudos capazes de articular e meios praticos de lhes
dar a palavra, e com ella o ensino.»

ias a doutrina. do aviso de 26 de dezembro era um obsta.culo
continuamente opposto á effectiva fUllCção da nova cadeira, que conti
nuou virtualmente supprimida. até o mez de março de 1897, em que
o actual direct r a restabeleceu de accõrdo pleno com o corpo docente
do estabelecimento.

Nenhum motivo pondero o ha.via, com effeito, para que conti
nuasse a prevalecer a imposiçEio contida no citado aviso, que na
actualidade não tem mais rozGo de ser.
. A phy iologia. moderna ensina e demonstra que a idéa. e a palavra
s~o c mpletamente independentes uma da outra, sendo e ta apenas
um auxiliar daquella; e que, além disso, a palavra não é um acto
simples, como se sUPPulIha outr'ora, mas um complexas, que a
analyse psycho-physi logica consegue dissociar ou decompor facil
mente em diversos elementos.

EUa é constituida geralmente pela ass ciação de quatro especies
de imagens: a imagem, auditiva, a visual, a motora ela articulação
e a motora graphica (palavra ouvida, palavra lida, palavra fal
lada e palavra escripta). A cada uma de 'la imagens corl'esponde
um fóco cerebral independente ( mui bem determioados actualmente),
que podem seI' lesad s separadamente, produzindo-se quatl'o fl>l'mas
ditlerentes de aphasia: a sarde~ verbal, a cegueira verbal, a aphasia
motora propriamente dita e a ag1'aphia.

Ora a palavra com seus quatro elementos é llma acquisição
artificial elo cerebro, que na cl'iaoça recem-nascida e npre enta
como um orgão vil'gem de qualquel' impressão. Os cel1tl'Os referidos,
a que correspondem as diversas imogens descl'iptns, se vão formando
gradunlmente - em primeiro logal' o centro da memoria auditiva;
depoi~ o dos movimentos articulares da palavra " mais tarde, em
virtude da educação, cream-se os centros da memoria visual das
palavras (leitura) e dos movimentos da escripta.

A independencia entre estes elemento da palavra é tllo c mpleta
que estes d us ultimas centros (o da leitura e o da escMpta) podem
deixar de existir sem comprometlimenl.o dos outros (como succede
com osunalphabetos), sendo licito ao educador, entretanto, despel'tal~os,

creal-os, na camada cortical do cerebl'o, em qualquer tempo.
Send assim, tendo o educador o podeI' de engendrar centros

cerebl'aes oflectos a alguns dos elementos do. linguagem, por que não
lhe será licito crear outros '? Podendo o prol'essor desenvolver no
cerebro dos surdos-mudos o centro <1os movimentos graphicos (es
cripta) e o da memoria visnal (leitura), como é corrente e brilhan
temente realizado neste Instituto, por que não poderá creal' o centro
cerebral dos movimentos articulares da palavra. Falla-Ihes, é certo,
um dos meios communs, utilisados pelo cerebro para adquirir essa
imagem, mas subsistem fi IJisão e o tacto, que, habilmente dirigidos
e desenvolvidos pela educaçúo, acabam por supprir o sentido ausente.

O facto é, por consequencia, perfeitamente admissivel theorica
mente; e o que se vae observando nos institutos de sUl'dos-mudos do
velho mundo e dos Estados Unidos do Norte o comprova praticamente.

De accôrdo com este modo de vêr, e convencido pelos factos,
o novo professor de linguagem al'liculada confeccionou um excellente
programma, que, appr vado pelo Governo, está sendo posto em
pratica com o mais extremado zelo, e já vae dando os resultados
que era de esperar.

O Instituto dos Surdos-Mudos é um estabelecimento em que, a
par da educaçúo litteearia, ministm-se o ensino profissional.
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cur50 é dividido em seis anno , durante os quaes o alblmno
aprende gradualmente a lêr e r. escrever a lingua materna, e logo
em eguida a ariLhmetica, a geometria, a geographia e a historia
do Brazil, etc. bem com noções de cousas, as quaes lhes são ciadas
ti vi ta de objectos, in lrument03 e apparelho , que constituem o
museu escolar, já bem notave!.

O en ino pr fissional é dado em duas officinas:- uma de
sapateiro e outl'a ele encadernução. A primeira confecciona tJdo·o
calçado utilisado pelos alumnos e ainda fornece a particulares, que o
encommend81TI.; a segunda que tem tido muito desenvolvimento,
encaderna os livros ela repnrtiçães publicas e de particulares,
sllbindo a sua producç50 mensal a quasi 600 volumes.

ão ambus dirigida por mestres habilitados. Ao producto das
olIicinas dá-se um VUlOI', metade elo qual volta ao Thesouro Federal,
como inelemni ação do material empregado, sendo a outra metade
recolhida á Caixa Economica e escripturada distl'ibuidamentc, em
cadernetas, em o nome dos alumnos, que, ao deixarem o estabele
cimento, retiram capital e juros.

ra hacara do Instituto é dado o ensino agl'icola) o qual at~ hoje
não tem tido entretanto, o desenvolvimento que merece.

O estabelecimento póde recebeI' de 80 a 108 alumnos internos e
numero illimitaclo de externos. Todavia só possLle 35 internos, porque
pal'a tantos tem sido calculada a dotação orçamentaria annua!.

De 1862 a 1895 tem o Instituto formado 97 alumnos, que fiiahirtlm:
- uns ogl'icuHol'es, outros sapateiros, encadel'l1adores outros. Estes
em maior numel'o.

Até 1 73, o estabelecimento aelmittiu tambem surdas-mudas,
algumas das quaes se I'etiraram eelucudus· mas, à vista dos innumeros
inconvenientes que resultam do ensino dado em commum a surdos
mudos de ambos os sexos, resolveu o Governo que no Instituto só
fô em recebidos os do sexo masculino.

O Instituto funcciona em predio proprio, udquirido pela somma
ele 102:723 360, p rtencentes uo po.trimonio da Instituição.

Esse patl'imonIo elevava-se em 1896 á somma de 222:347~233,
constituido pelos seguintes bens:

97 apolices ele 5 0/O, de
16 » » » »
3 » » » »

1 » » »» • • •
22 acções do Bo.nco do. Republica, de

20 (1' serie) . . . . . . .
50acçóe ielem idem de 10 ' (2n serie )

nldo em C/C 110 Banco da RelUblico.
Pretl..io do Instituto .

97:000$000
8:000 000
1:20 000
3:600,'000

4:400~000

;): 00'000
423 87.:>

102:723$360

222:347'233

Este fundo pa.trimonia.l acha-se actualmente muito augmerilado
pela. addição de sommas a. 11t.~ver de di~el'ente ~ote~ia. ' _cujo prodllcto
liquido tem de er clistrU)uldo por diversa 1:1Stltlllçoe~? entre as
quues figura o ln titulo dos urdos- 'fudos do RlO de Janeu'o.

--~--
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INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

A um joven cégo brazileiro se deve a idéa da fundação de um
estabelecimento onde fôsse convenientemente educada a juventude
céga de n08sa patria.

José Alves de Azevedo, natural desta cidade elo Rio de Janeiro,
cégo, educado na Institution Imperiale des Jeunes Ar::eugles, de Pariz,
foi quem teve essa idéa, que se originou do facto seguinte:

Em 1853, achando-se elle 110 Rio de Janeiro, de volta de Pariz
soube que o Dr. José Fl'ancisco Xavier Sigaud, medico do Paço Im
perial, linha uma filha céga, e promptamente offereceu-se para mi
nistrar-lhe a necessaria instrucção pelos processos especiaes por
que fôra educado em Pariz.

O offerecimento foi aceito, e o exito brilhante.
D. Adelia Sigaud, sua discipula, veiu a ser, mais tarde, professora

no ln tituto creado para a educação dos jO\ eos cégos no Brazil.
Em então ministro do imp rio o Dr. Luiz Pedreira do Coutto

Ferraz, depois Visconde de Bom Retiro, que, tendo tido algumas con
ferencias com o joven cégo José Alves de Azevedo, e obtida a.
acquiescencia do impel'ador D. Pedro II, creou o Imperial Instituto
elos Meninos Cégos.

O respectivo decreto tem a data de 12 de setembro de 1854, e a
inauguração do estabelecimento effectuou-se a 17 desse mesmo mez
e anno.

O primeiro director nomeado foi o Dr. José Francisco Xavier
Sigaucl, que procedeu a essa inauguraçuo e á installação do Instituto
na cllacara II. 3 do mOlTO da Saude, proximo á praia cham ada do
Lazareto"

Nüo leve José Alves de Azevedo a satisfação de assistir a. esse
acontecimento auspicioso. A 17 de março de 1854 exhalllYIl elle o
ultimo suspiro, contando apenas 19 annos de idade.

Em junho de 1864 passou o Institu to a funccionar no predio da
Praça dll Acclamação, antigo Cllmpo de ant'Anna e hoje Praça da
R publica, n. 17.

Já entãp era dirigido pelo conselheiro Dr. Claudio Luiz da Costa,
que succedera, como director, ao Dr. Xavier Sigaud, em 1856.

A 28 de maio de 1869 ~ i nomeado o Dr. Benjamin Constant Botelho
de MagalhUes para substituir o DI'. Claudio.

O Dr. X vier Sigaud foi quem deu o primeiro impulso 11 essa
in lituiçüo, auxiliado pelo conego Fernandes Pinheiro, tendo ambos
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empenhado mui bons esfor ,os para tornar conhecido o e tabelecimento
e combater o preconceito de qlle o cég é um inválido, condemnado
á ignorancia, merecendo sómenLe com paixão e cuidados corp raes.

O Dr. Claudio foi o direct r dedicado, '~lIlclador e manLenedor de
uma verdadeira di ciplina, que forn ceu no ln tituto professores rlue
ainda hoje ahi Aguram h'mrosamente no eu c rpo docente.

O Dr. Benjamin Constant dedicou ao InsLituto uma yerdadeira
affeição, de que cleu a melh r provn, quand r ministro d G verno
Provisorio, enviando á Europa uma commis i1) rle prole 01' s cégos
para completarem seus estud s e pr cerl rem ú compra le machinas
e do mnterial nece sario para installaçã de diversas officinas .

.Tá antes, durante D. mOllarchia, havia elle pr jectado a reforma
desse Instituto, bem como a fundação de uma ociedflde que se deno
minat'ia ProtecLora dos Cégos Desvalidos e cujos e tatutos chegou a
formlllar.

Vê-se por este facLo qlte Benjomin C n tant conhecia perfei
taInente o systema eur peu d!\ fomelltar 13 proteger a fllndação de
associAções particulares que, auxiliadas pelo E tado, tomem a si a
protecção do. necessitados, quér sejam s'es os cégo;" quér E'ejnm li::)

surdos-muelos, quér sejam os eX-Rentenciadb c lue é o melll r dos
systemas, alliviando cado vez mais o Estad de enc8r'gos que não
lhe devem caber exclusivamente.

Ao Es:tado assiste apenas o dever de manter typo normal da
instituição, despertar e proteger II iniciatiYa particular. E' assim que
a Frnnça mant~m o "'eu grDnde Instituto .f\acional elos Meninos
Cé{Jos. e o departDmenLo de Pariz a Hscola Braille. em aint Mandé;
mas Estado e departamento esLão promptos a subvencionar, c mo
,effectivamente subvencionam, a' a s ciaçõvs particular'es que fundam
escolas proAssi nal'S le-se ou de outro qlHllquer genero.

Em 1872 recebeu o nosso Instituto a importante doação que lhe
fez o então imperarlor D. P dro II, e ql1 con.-;istiu no vasto terreno
onde hoje se o. tenta o seu edificio, occupand uma área de cêrca
de 9516 metros quadrados.

Em 29 de junho de se mesmo anno fez-se o lançamento solemne
da primeira pedra, e começou-s D. construcção lo eclificio sob a
direccão do architecto J razileiro Bethencourt da ilva.

Muito lentamente correu essa con trucçii.o, de modo que actual
mente s6 está prompLa a meLade do edificio plan ja lo; a olltra me
tade apenas tem construídas as I Dredes me,tras cio pavimento terreo.

Mesmo da -ln tade actualmente prompta, pavimento terreo da
ala posterior, onde hoje se inst.allam os novo ret"eitorio, e o pavi
mento do 10 andar dessa mesma alü, onde tambem se a 'ha installarlo
o novo d')rmitorio da alumna, foram terminpdo no anilo de 1896,
tendo sido inaugllrado;, esses dous pavimento em 20 de setembro.

A metade prompta, porém, já constUl1 um vasto edificio, que
p6de alojar 2.0 alumnbs muito á vontade.

O que falta, e C0'11stitl.l ' senstvel lacuna, é a construcção de llma
enfermaria conveniente, fóra d c rpo do edincio, onde sejam tratados
os alumn' que adoecerem.

A disposiçã actual do ediricio não permitte accommorlação conve
niente de enfermos, sinão nos casos ligeiros e sem grDvida le.

Para e3te predio mudou-se o estabelecimento em 1890,
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Desde ua fundaçüo, em 1854 até hoje, e especialmente até 1890,
o ln. titulo tem lido os seus mo\ imentos enLol'pecido, deixando di
IJ1'odllZil' loJo. o [ruclos que de"em ser o COl'ollclrio natural de SUâ
exisl ncia:- () eduCBçüo cOlllplela dos jovens cégos' a habilitação
destes para gü nhnl' a pr'opria subsislencia por meio de va r'ias pro
Assõe c omci s honro os; a cI ivulgaçüo, pelo paiz, dos methodos
especiae de el1 ino do cégos, metbod que lhes proporcionam in
'Ll'UCÇUO IllDSi tüo completa como a d :> videntes.·

De L'~\4, ann em lJue r i fundado até 1 95, o ln tituto apenas
te"e ! _4 alull1nos J11striculad s. D jovens cén-os que no Instituto
tel'minnrnm seus estudos rarissimo ão o {ue não vivem exclusi
"Gmente do mogUel'io, exercido no proprio Instituto.

A\'ulLn 110 ]Juiz o numel'O rle.crial1çascéga ,eR respectivas fami
lia' gel almente nem nbem da xislenciD d ln tiluto, ou fazem delle
uma idéa tU) lmpel'feita que chega a provocar o riso ou a compnixão.

O primeiro racto pouca productÍ\'ldade do ln titulo foi devido ao
modo por (llle era encal'ado eate estabele imel1lo. Governos e po
puls(:ão hahilllaram- e a v'r nelle, IIÜO ums verdadeira casa de
educoção, que eleve ser mas um n ylo, um puro·e simples asylo.

Eru a im que) sendo o respecti\o cur o de seis anDos, alumnos
havia que jümais o terminavam, penrH.1necendo outros no e tabele
cimento por mais de vinte 11I1I10S.

Por outl'O lfid) pOUCo ~e exigia para a nomeação do pei::soal
docente. Os candidato ú cndeil'as do magistel'io fica\'am entl'egues
ao sell estimulos indi\-iduae , ou simplesmente ao eus de ejo .

O ln tituto póde leI' tambem o caractel' de () ylo, ou de insti
tuição de D. sistencia publica, amparanno e occ'wrenc1o os cégos
que ao terminar' seus estudos e edllcoçÜ , nüo encontrem tr-almlho e
meio.' de pl'overem á ])1'Olwin ubsistenciv' ma.' em tal caso é im
p,'escllldivel qu a r::ecção elo .'tabetecimenlo ti slinada a tal fim;
alojll1do e6 e c'gos sejn inteil'amente seporaeló da do elJsino e
educaçüo do jorells c gas.

Aindll flssim ssa secção do Instituto não constituiria um ver
dadeiro a ylo, porque osylo é· abrigo concedido aos inYálidos des
yalido', e o c\g não é um lJwálido.

E c.:a secçü COII lillliria antes o que no Inglaterra e chama uma
caSA de tr8hnlho - work-hou e. De\e er, pOl'ém, eparada, p I'que a
cohabitnçiJ e o conttlcto diaria entl'e adultos e educandos já está
demon. tr'ado pela experien ia c mo prejudi 'ial l) e:stes.

O seglll1cl la to, não ser ln titulo conhecido no paiz, é devido
a não. e tel' feito qua i nenhuma Pl'01 nganda J ara t )l'nal-o conhecido.

DUl'8nte anil s matriculavam-se apenas um, dous ou tl'es meninos
c"gos.

Pr mundo remediar e se mal, o ministro do Interior Dr. Antonio
Gonçalv FerI' ira, m janeir de 1 95 concedeu passagens rl.e ida e
yolta a diverso alumnos e a dous profe ores que foram aos Es
tacl s fazer propaganda e tomar conllecic1o o estabelecimento, então
largam nt anllullciad na impl'en a desta apilaI.

Groças a ecses meios, apr ntaram-se á matrl ula em curto
e paço de t mpo 2J alumno, d quaes dous nüo foram aceHos, e
um toi retirado pelo Consulado hespanhoI.

A productividad de uma instituição só póde ser averiguada pIos
seus resultados pra Licos, e est s não os tem apr sentado ln tituto
em Quantidade sufficiente e relativa a tenlpO d sua existel·via.

Considerado a'ylo, elle se tem limitado a a ylar cégos.
Prof 'ores capazes de ganllar a subsistencia fóra do Instituto,

afinadores de pianos, organistas, typographos, encadernadores, etc.,
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poucos tem elIe formado, durante os 42 annos de ua existencia;
entretanto é justamente e ta a parle mais importante e glorio~a de
Stla missão, facil de ser cum} rida, flesde lue o P nto de vi ta seja
educar e instrlJir, e nuo sóm nle os~lor o hom m cégo.

O pianista cégo J ê oares Pint de C rqueira, professor de
piano que se tem distinguido leccionando 101'0. do Institulo, o afi
nador João Braziel Madeiro, e 05 organisto. Antonio Ferreira do Rego,
professor do Instituto, e Araujo Gondim, todos cégos silo excepções
que mostram a perfeita pratica] ilidade, mesmo em nosso paiz, do
que já ficou dito.

Um grande numeL'O de afinod res de pianos notando-se que li
arte de afinaçilo é uma e peciulidade cm que os cég s chegam a
exceder em pericia os videntes, porque nelIa predomina o sentido da
audição, um grande numero de organistas, de professores de piano,
e mesmo de sciencia e lettras, p deria ter o Instituto fornecido,
influindo por essa fórma poderosamente sobre a população céga do
paiz, a qual naturalmente seria attrohida, e nua se onservaria retida
no seio das familias, qualldo nilo entregue ti. mendicidade; mos, em
vez disso, tem inrelizmenl predominado L idéa d prot-ger como
simples asylo, tornondo o Instituto o unico ohjectivo das a piroçOes
dos cégos.

Este objecLlvo n50 é um mal; mas, quando o Instituto hOLlvet' de
osylar ou amporar cégo que lenham con luido seus estudos, deverá
fazeI-o em secções apartadas.

O ensino profissional está destinado a ter nesl InsLltuto uma das
suas paginas brilhant s. As officinas de escova, vassouras e espa
nadores, do empalhaçi:io de moveis e de cartonagem c meço.ram a fun",
ccionar em agosto le 1~95,' e 101'0. poder avaliar o resultad que
elIas têm produzido, é lweci nuo esquecer CJue se trata do trabolho
de menores cégos e em pequeno numero.

Depois de proceder o. uma illsta]]açüo cOl1yeniente, em logar
e paçoso, da officina de escova " vass ~lras e espanadores, a qual estam
funccionando em compartimento apertado, c nfiada a sua c1il'ecç5ü
a mestre competente, recomeçarom os trabalhos após as fól'ins, em
março de 1 96.

As pessôas que nuo têm frequentado cstalJele im nlos de edu açuo
de cégos, com muita razuo, se admiram sabendo que a estes se
incumJ)em tareras manuoes.

Essa aclmil'ação, p rêm, cessa depois que se obsenu o cégo,
sobretudo o de nascença, Oll o que cegou na primeira intancia.

A habilidade manual, a subtileza do tacto, sào, bem como o apuro
da audição, o apanagio c1aquelles qu Õ1 perderam o poderoso
sentido da vista.

Esse apanagío é o resultado da grande lei das comI ensoções.
Extraordinariamente metlJoc1ic, sobretudo si recebeu lima bOa

educação, destro, possuidor de um tacto aI uraclissil1l0, o cégo é um
excelIente trabalhador manual.

As officinas que só trabalham para. o Instituto, isto é, as de
typographi<:l e encadernação, providas, como se acham, de machinas
modernas e aperfeiçoadas, produzem trabalhos que o pubiico póde
hoje vpl'eciar, exominando-os. .

Estas duas offictnas pOdem, e devem, ser postas em estado de
confeccionar os mesmos trabalhos das officinD3 de videntes.

A de encaderJ1açi1o, este anl1O, já encadernou alguns livro do
systema c mmum.

A de typographia tambem póde perfeitamente opromptar tra
bolhos neste systema. Os tYlographos cégos, como s50 todos os que



- / --
llC[ui LrahaUHlm, mesmo os que n<1o conll"cem o lllphabeto dos vi
dente, pocler<1o fazer toL!os os trabalhos de composição, desde que
o t -po estejam convenientemvnLe separaclos em caixotins, e cada
caixotim com a inclica<.:üo, em typo Braille, do typ commum ne11e
encerrado.

Em summll) far-se-ha com o typos o que em outros Institutos
de cégos se faz com as cÔl'es para com ~s cégos de nascimento,
que nenhuma idéa pódem ter dellas: cada caixotim, marcado com
um numero em Brnille, contém os objecto de uma certa côr.

E' por este meio que na E~cola Brllille, de Saint-\1andé, cégos
ele nascimento fuzem com perfeição corôas ele finados, ornando-as de
contas de vidrilhos de diversas cõre3, guardancl no trabalho a mais
perfeita s 'metria.

Cada um dos caixotins, collocados ao lado el cégo marcados com
um numero em Braille, c ntém fi;:, (lontas de cada côr - encarnada,
branca azul, preta, tc. Pelo numero, ello acho a côr de que pre
cisa, e de que elle s6 c nl1ece o nome.

O mesmo se poderá fazer com os typos do systema commum J

I ara os cégos que não os conhecerem sendo de notar que já o re
gulamento de 189J determinou que se deve ensinar os cégos tambem
a ler e escrever em caracteres ordinarios, em rele' o.

O que se torn8l'á indispensavel serü, na occasi5.o das impressões,
collocar junto ú mochina uma pessôa com vista para fazer o serviço
dDS tinta3 e a respectiva graduação destas, o que ab olutamente os
cégos não p6dem fazer.

Por emquanto a typogl'ophia e encadernaçuo do InsLituto sómente
fazem o serviço do estabelecimento, tendo a encadernação apenas
encadernado para fóra alguns livl'os, este anno, como da respectiva
escriptul'açilo se póde vêr.

Todos os Hvl'oS d Instituto são aUi e criptos, impres os e enca
dernados. Nas estantes de sua mode ta bibliotheca, nas respectivas
officinas, e nas salas de aula, poderá o visitante v;€l'ificar a Iuan
tidade de livl'oS existente.

A officino de covas, vassouras e esp!loadores foi confiada ao
perito mestre Eg -dio Earb sa.

Esta omcina, bem corno a ele em] alhaçüo de cadeiras e a de car
tonagem, acha-se provida de] ons aI par lhos parJ. confecção dos
at'tigo que a11 i se fal ricam. l~a d cartonagem falta uma mach ina de
coser as caIxas de papelão, machina ele facil manejo I ara cégos e que
augmentaró em muito a prodl.lctividacle da officina.

D Instituto Benjamin C n tant tem um patrimonio, que em 31
ele dezembro de 1 96 atLingiu á somma de 1~:242-'7 J repre entado
pelos seguintes "alore :
792 apolice gerae. de 5 %, papel, de .
5» »)) » ») »)

2L ») »)) ») ») »
2» »») » ») »)
17» »)) ») ») »
5») »)) 4 %, OUl'O, de
4 ») d Estado d Hi .
'1 acçuo do Bnn o r1 ü Re pllhlica ( ]a Rp.l'i )
1 cadern la 11. 153.5U8 da Cflixa Eco)] mica;

saldo em 31 de dezembro 1:342 '7

818:242 i O
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Cobrados os juros re pectivos, r colhidas fiS importancias de
loterias que lhe têm sido destinadas, sommada a quota. o. que
tem direito em virtude do Rrt. 247 § 60 e 70 , e d tlrt. 261 d de
creto de 17 de maio de 1890, s e puLr'irnonio estará completo quando,
para oc orrer li todas as desl ezas elo e tubelecimento, ba larem
nove deeimos dos jUl'OS e rendimentos nnnunes. (Art. 250 se
guintes do decrelo n. lfO" de 17 íl' n"k ia ri 1 DO. )

Pelo art. 248 é o dito patrimonio admini. tr'ado por um cOI1~)elllO,

não remunerado, c rnpo Lo de tres membros sendo um presiclcnlú,
um thesoureil'O e um se 'Pelaria.

Ha muitos annos são esses cargo~ exercidos pelo DI's. lIonüria
Ribeiro e Moura Brazil.

Damos em seguida a relação dos nlul11no [ue tenninaram o
curso d Instituto desde u dota de 11':1 fundüçil , a saber:

Do sexo feminino - Leopoldina Maria da Concei <10, ilInria An
tania da Concei.ão Silvo, Elisa Pinlo de Jvlironela, Laudelina Joa·
quina da Silva, 1'her'eza Maria de OllZfI, Etelvina Prngo o, Elvil'R
Theolinda dos Anjos, Mm'ia dos Dôres ele Costro, Carlota Rorll'igue
da Costa e Justina Rosa da iIva.

Do sexo mascuUno - Carlos IIel1l'ique S o.l'es José. OD.!'CS Pinto
de Cerqueira, Firmino RoclFigue de Oli,eira, Possidonio de MaLto
Antonio Lisb6a FagundeR da SilY8, Ignacio 1 s Pa"'sCls Fel'l'eirD,
Felismindo Nogueiru da Costa Marian Fronci~c da 'i1\'a, Augnsto
José Ribeiro, ebastião Gomes de Car'\'a!ho, H poria Cül'rêa Lima
Frederie Meyer, Mamede Henrique TOI'res, ntoniu l'ranei co do
Santos, FrancI c Gurgulino de ama, Antonio ferreiro do Hego
Henrique Alberto da R CllO, Fran isco de P'.ula "JUZél, Ce,;al"io Chl'is
tino da Silva Lima, lVlanoel Bent de 'ouza, wlaur Mootagna e
Antonio Fernandes da SilvEI.

Total 32 alumnos, sendo 10 elo sexo fem inin e 22 do sexo
masculino. •

Os edjFi ios em que tem funccionado silo o seo'uintes:
A antiga chacara n .. do Morro da Saúde, junt á Praia do LaZEl

reta (de setembro de 1854 a junho de 1 64); o da Prnça da Accla
mação, hoje Praça da Republica, n. 17 (de junho d 1864 a fevel'eiro
de. 18\,H );

De fevereiro de 1891 em deante no editicio especialmeDLe COD trlliC!o
na Praia da Saudade, para sua insLallação, em terrenos doados I ara
tal fim pelo então Imperador D. Pedl'o II.

A doação foi feita em 1872, e a 2D d junho desse anDO foi lançada
a primeira pedra.

Lista dos Dil'ectot'es:
De 1854 a 1856 - Dr. Jos' l<rancisco Xavier Sigaud.
De 1856 a 1869 - Dt'. Claudio Luiz da COSL..
De 1 69 a 1 9 - DI'. B nj8lnin Con, tant B t lho ti - Magalhúe..
De 1889 a março dr 1 !J5- Dt'..1 oqllim Mariano de Macedo OaL' .
De mal'ço a 6 de outulJro de 1895 - Dr. l' eaJ1ci c Xavier Oliveit'D

Menezes ( inLet'illo).
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De 7 de outubro de 1895 üté hoje o Bacharel João Brazil Silvado.
1\ ota: O Dr. Benjam in Constant foi substituido, durante sua

administração, por motim de impedimento pelo monsenhor Bernardo
Lyra da Silva, então capellão do Instituto, e uma vez pelo Dr. Joaquim
Mariano de Macedo 'oares, então medico do estabelecimento.

Relação dos acto que se referem ao estabelecimento:
Decreto n. 142 de 12 de 'etembro de 1854, creand o Imperial Insti

tuto dos feninos Cégos e dando-lhe regulamento provisorio;
Aviso n. 24,2 de 18 de dezembro de '1854, approvando o regimento

interno;
Decret.o n. 2410 de '27 de abril de '1 59, marcando os vencimentos

do pe soaI'
Deoreto 11. 6760 de 1 de dezembro de 1877, creando os Conselhos que

têm de administrar o paLrimonio desse Instituto e o dos surdos
mudos;

Decreto n. 9 de 21 de novembro de 18 9 supprimindo a denomi
nação de Imperial que tinham o Instituto dos Meninos Cégos e outros;

Decreto n. -W8 de 17 de maio de 1890, approvando o regulamento
para o ln tituto Nacional dos Cégos;

Decreto n. 708 de 2 de setembro de 1890, creando no Instituto
Nacional do Cégos a cadeira de contrabaixo e violoncello;

Decreto n. 1294 de 17 de janeiro de 1891 creando no Instituto
Nacional do Cégos a cadeira de geographia universal e corographia
do Brazil e a do curs primario;

Art. 20 do decreto n. '1320 de 24 de janeiro de 1891, mandando que
pas e a denominar-se ln tituto Benjamin Constant o Instjtuto dos
Meninos Cégos; .

Art. 30 n. 20 da lei 11. 26 de 30 de dezem bro de 1891, fixando 8.
despeza geral da Republica no exercicio de 1892;

Manda reunir em uma só cadeira a de geometria, mecanica e
cosmographia e a de sciencias physica e hist.oria natural, e manda
reduzir de oiLo para ete o mlluem de 1)1' fes ore) de tlcordo com o
regulamento (Esta ultima parte rev"ga o decreto n. 708 de 2 de
setembr de '1890);

Decreto 11. 1210 de 13 de janeiro de t .J3, trIlando exten ivas aos
profes ore. do Institutos BenjAmin Con tant e dos urdos-Mndos as
vantagens concedida ao pe óal docente do Gymllt:lsio Nacional;

Art. 20 n. 32 da lei n. 429 de 10 de d zembro de 1 96 mandando
suspender a admissiío de alumnos no Tn titut Benjamin Constant
no exercicio d 1897.

o

tns~. Benjamilll ConsLan~
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ACADEMI ~ NAC[O~AL DE ~IEDICINA

A corporação scientifica que constHuc hoje a Academia Nacional de
Medicina tem já uma longa histo, ia, CLljO inicio remonta a 23 de maio
de 1829.

Nesta data, contemporanea das primeiras organisações da macllina
social d paiz, que acab:lVa de inaugurar a sua viela p litica, como
nação independente, o e pirito de classe e o am. r do esturlo e do tl'aba
lho impulsionarnm in distinctos medicos de enlã) a se constltuirem,
de motu prop7'io, em um nucle ,em torno lo qual se pude::>sem vil' de
futuro congregar o elementos [ormad res de um grande cenlro scien
tifico. Dous clinicos naci naes, os Drs. Joaquim Candido . Jures de
Meirelles e José :'Iartins da Cruz Jobim, alliados a tl'6 profbsionaes
estrangeiros amio'os do Brazll, os Ors Luiz Vicente De-Simoni, J )sé
Mauricio Faivre e José Francisco igD.Lld, reunidos em casa deste ultimo,
ii rua do Rosario, então n. 185, lançaram os fundamentos da ociedlide
de ~Iedic.inu do Rio de Janeiro firmando por es a occasiiío a acta fLU1
damental de ;::a installação, ainda hoje consenada autographa no' ar
chiyos da Academia naqual seaccentuava o fim que tinham em vi ta,
e era prom ver a illustruçã , progres o e propagaçuo elas sdellcias
medicas, socc rrer gratuitament o pobres na" suas enfermidades, e
benefl iar gel'alment a humanidade, ftworecendo c yeJando a . nser
vação e melhoramento da soude publica ludo debaixo da autori nção e
pr tecção do GO\'61'no, que roi Jogo solicitada.

Na 2~ sessCL preparatorjo, que se reatiwu em casa do DI'. ~reirelJes,

a rua da Cadeia n 161, enc)rporaram-se ao ciu o fundaclol'es os Drs.
Jacintll Rodl'igues Pereira Reis e Jo é l\Iarian da Silvo, sendo pr 
postos, pora c nst'ltuirem- e como membros, natos da sociedade mais 10
pr ris ionae.s illustres; escolhidos dentre s professores da então em
bri nari"l e~c;)la mecli e cirul'gicn d ta Capital.

C 111 e tes elementos bnsicos, realizou-se a 3 ele junho de 1829 na
me:-omb t;usn, a 311 e ultima sessãl) prepn..'atoria, e fúi em acto contillLl ,
solemne e fOl'malmente, installada a s ciedade ele me li in~l, sendo eleito
seu presidente o Dr. i\Ieil'elle", e se I'etario o DI'. De- il11oni, rue logo
r digiu a petlçã de C)ll ~entime lto Li G)verno re~ 1vend:) a s ciedade

llSI end t' o~ seus tl'alJal1n3 alê I' bel' d p der public a appl'ova ilo
da sua exi lencia.

R tardou- e a almejada resposta até ao anno eguinte, em que foi
a sociedade convocada a reunir-se a 8 de t vereit'o, nu asa do eu pre
sidente, m radol' ntüo ú rua Larga de S .To quim n. 170, e DIli tomou
conhecimento da approvnçú offi ial da sua fundaçúo los seus est 
tuto~, con tanlc elo decreto de '15 d janeil'o 1 me mo unHO de 183 , en
viado por cópia, acol111 anhando a p rtaria de 3a do dito mez e al1110, do
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l\ünistro do imperio, Marquez de Garayellas. Nesta mesmo essão o Mar
quez de l\Iaricá offertou á corpornção nascente alguns livros de medicina,
os quaes constituiram o I rimeiro nucle da sua I iblioth CD. Logo na
reunião immecliata, de 25 de fe,ereiro, yisondo alar:;or os <:! us domi
nios e descortinar mais vastos horizontes, a sociedade iniciou os suas
relações externas com as aggremiações c ngeneres de outros paizes, e
creou o seu quadr de meml ros hon rari ,sendo desde logo nelle
inscriptos, entre outros, os nomes illu tres do Marquez de ~Iaricá, Mar
quez de Baependy Iartim l·'rnncisco Ribeir' de Androdn, José Bonifacio,
Antonio Ferreira França, Martins e Saint-ITilaire.

Merec nrlo a atlençi10 do Gü"erno, a soci dade de Medicina teve
nesse mesmo anl10 de trabalhar activamente para responder nconsulta
sua referente á natureza e tratamento ele vasta epidemia ele febres que
gras~avam na vUJa de Magé e seu termo, e cuj inicio remonto \Ta a
1828, época em que, começando em MacQ.cú, alastrou-se succe siva
mente a outns pontos circumYizinho , durando ainda com intensidade
em Irajá em 1834.

Desempenhand')-se c m esmero de a primeira incumh n ia official,
a sociedade acabou p r apr sentar importante relat rio, no Ilwl, além
da quesWo cujo respeit fàra con uJtada, discorreu s bre quanto se
prendia a eUa, referente ao stado sanitario das 10c:aUdades yiclimadas ;
e isso de modo tão formal que mel'e cu n5 só o acolhimento por parte
do Governo que o mandou publicar e largamente distribuir como por
parte do cabio Barão de Larrey, em relatorio que sobre esse trabalho
apresentou li o iedade Pclytechni 'a de Pariz.

Este tI' balho, que absoryera t da a attenção da s dedade, retardou
a sua ses~fí.o publica e solemne de installação que por fim se realizou a
24 de abril de 1830, ao meio-dia, em uma das caJas do Hospital da
Ordem 3'1 de. . Francisco de Paula, ó. travessa do mesmo nom n. 1,
achando-se o recinto artisticamente ornamentado e repleto de mais le
300 pessoas ela mais colhida sociedade, sendo a r uniã pr idida pelo
Marquez de Garavellas> quc, na Iualidade de mini tro do imperio, era,
na lettra dos e tatut03, o pr sidente hon rl1rio da sociedad .

Já nesta época, desde 1 de março d s e anno, dispondo de mai
recursos, a ass_ciação fun cionava em séde propria, num sobrado da
rua do Rosari n. 204, e mantinha- e á cu ta de uma J0'ia com que
contribuia cada um dos novos associados qu chegavam ao seu gremia,
e de uma pequena mensalidade a que eram todos sujeitos, sofJ'rcndo de
mais uma pequena m uUa, em favor da sociedade, os que, sem motivo
justific.ado> faltassem ás SLUlS sessões.

Torna nelo-se onhecida pelos seus s rviços, a Sociedarle de M c1icina
chamava Cflda vez mais sobre si a attenção publica e do Governo, e já
em 183 , c mS'lltada l1ela Gamara Municipal a respeito de sua po tllras,
com relaçuo ú saude publica, res110ndia ella promptalnent , e clare
cendo muitas questões e apresentando bases le que decorreram impor
tantes medidas legaes sobre ma teria de hygiene e policia m clica.

Nesse mesmo 1'111110 de 1830 recebeu a oci dade de Medicina a mais
altapr~)va da consideração em que era tida pelos poderes publicos, sendo
encorregada, pelu Gamara dos Deputad s, de apresentar um plano de
organisaçã das e~colas medico-cirurgica do imperio.

Depois de largamente estudado e disCll tido, o projecto elal orado foi
definitivamente approvado m 17 de noy mbro de 1831 ; e, enviado á
Camara, soffreu aI enas pequenas em ndas em certos pontos, e foi a ba e
de organisl\çil das nossas faculdades de medicina, em 3 de outubro
de 1832.

Seja aqui lembrado, de passagem, que o ensino medico no Brazil
iniciou-se naturalmente, de modo muito rudimentar, quando, hegando
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á Bohia Oprlncipe regente, que foi depois D. João "\ I, por in lancins do
Dr. José Corrêa Picanço, creou, por ordem régia rle 18 de fevereiro de
1 08 a prim iro escola le cirurgia no hospital real, con tando todo o
cur o apenas de lições de anat mia, de que foi eu arregRdo JO~'é Soares
de Castro, e de cirul'gia, para que foi nome do ~Ian el José Eslrella.

Ch gand 00 Rio de Joneieo o I rincipe regente creou tambem aqui
no hospital realllma escola anat mica, cirurgica e medica, por decreto
de 5 de no,embro desse me mo anno de 1808, nomeando os cirurgiões
Joaquim .ro é ~Iarques e JO~'é Lemos de Magalhães para as r pectivas
cadeil'as, nqllelle d anatom io e pl1ysiologia e este de tlleropeuti a cirllr
gica c particlllor, sendo n') onno seguinte nomeados JoaCIuim do Rocha
Ma ?-rem pbro. leccionar mcelic:lH.l operatJria e arte 01 stetrica e J sé
Marm B' rntemp para servir como lente de merl'cina, cl1imica, maLeria
medica pharmacia.

Em 1 tle abril de 1813 o estudos ela arte ele curar pa~sArnm por
uma reV nua, par iniciativa de Manoel Luiz AI" de Cat'yalho medico
da real camura, que um anno antes fôra nomeado director dos e tudos
medico s e cirllrgicos no Brazil.

E ta refor'ma melhodisa.Ya o curso em cinco ann ; creaya novas
cadeira, como a de hygi~ne, paea lue foi nomearlo leute Vicente 0.
varro c1 Anell'ade, mais Larde Burilo ele 1n11 mirim' mas, mesmo
assinJ, o curs ; p r demois rl nciente, c· nstituia apenas 1Il1 simulacro
d~ esc0.1a, porquanto o estudante só btinha a carla de a,opr'Ol ado em
cU'urgw, senti precis, para bLer a (le cirur(JU10 formado esLudar
outra vez os clous ultimos annos do curso e ser nelles approvodo com
distincção, nov eSludo que, aliús, só 1I1e era permitLido si cJntasse
approyuçJ plena em todas as materia do primeiro Lirocinio.

Oro, sta gradaçã , de upel'i r lliel'al't:hia, nem p r is o comple
tava-lhe o curso, porquanto feito cifUl'gic''i.o, o que já lhe da,a prefel'encia
sobre os que não eram a sim graduados EÓ ll1e era permittido curar
de mole, tia internas, onde n<1o houves e medicos; e ó eram a~sim
consiclet'Cldo o que tinham oblido diploma nas escolas fi reino.

Al)eZOr de as im limitado o valor dos carloS paspaclas pela no~a
escolA. d cirurgia, aindo foi el!o quasi quo annullado pela mú yonlade
dos medicas porluguezes, principalmente desse mesmo Dr. Corrêa
Picanço que promO\-êra a sua creDçi.i.o na Bahia, e que era entilo drur
gião-mór ct r ino.

K'Liuda em 7 de janeiro de IS09 a real jllllla do fJl'oto-medicato,
que uperintendia em maleria de Eaude publlca, foram creados os carg s
de physico-mór o de cirurgião-mór, entre cujas altribui õcs flguraya a d~
pa sarem provisões annuaes ao cirurgiões que, apó xame houvessem
de exercer medicina em Joc lid de em qlIe não existi se medico; e bem
assim as ele .íulgat'em da compelencia de quem, l1o.Yenclo pronldo Líro
cinio pratico em pharmacia II em cirllrgia, prel n(les~e a carla de
boticario, cil'ltl'{jitío, sangraâol' Oll par'feira, que, pelo auto de ~ame
aqui pUE'sado, lhes era l'emeLtida ela côrte Iortuguezn. end assnu, é
c mpr l1dlsi\el n guerra que moveram ó. nossa esco~a, imp ~~Jldo de
funcciollar os dons ullüTIOS annos elo seu CLll'SO, o que rmpos 'lbl11tava de
expedir suas cal'tas de cil'uT'giào, obrigando os estudar le a recorr r ao
reino, por' il11 rmedio elo cirurgião-mór. , '

Ecte estac'lo de . ousas perdurou atê o Lemp do nos?a IlldependenclUr

quatro annos depois da qual Jo Rlc rd da Costa Aglllar le\ antando-se
no parlamento a reclamar contro o não cumprimento d s taLuto~ da
escola, em a sumpLo de entrega de diplomas provocou , d~crel_ nTI
perial (le 9 d etembr de 1 '26 que revestiu aquellil ll1 ltlulçao do
direito exclusi\'o de diplomar os alnmn s que tern:ina m o ,u cm,so.
Esle acto d Governo, que re tobcleceu a autonomm da escola Ctrl1rglco,
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importava logicamente em reorganisl'lçã C' ml)leta des a in Lituiçã0; e
foi nesse intuito que a Comara consultou a soei dade cIe medicina,
encDrregando-a de formulm' o projecto constHuidol' do actuDes estahe
lecimentos de ensino medico que, como fic u dito, foram cr adus por
decreto de 3 de outubro de 1N32, c m o nome de escolas 011 de faculdaeles
de medicina do Rio d Joneir o da Bahia.

Tal f i um elos mais imp rtant s serviços prestados pola sociedade
de medlcina, que c mo'" u project ,que o GOY mo acceit ll, elevou
altamente o en ino mfcIico reduzid'l entã a 3se embr 'ão rudimenta
ris imo. egundo s novas bases, em vez de exigir do candidato á ma
tricula apenas a el mon tração de saber ler e 6'3Creyer COl'I'ectame .te,
como fl t então se fizera, pl'e 'iso]11 ~ería patentear conhecimentos de
uns tantos preparatorio~ indispensnveís para estllClos sllperiúres' em vez
de fazer Dpcnus ci7'll1'oiões ou melhor, simples ope7y'clo7'cs pratico,
passou a escola a 10rmar yerdaelcil'os meclico para o que havia distri
buidas ele modo ystematico seriilreamente dispostas em r-eis aTInos de
curso, a materios constantes de 14 cadeiras, regidas por outros tantos
lentes. e seis sllbsLitutos end dois em cl:ldu LU11a dos seceões de me
dicina cil'nrgta c sciencias ucC'essorios' c findo o tir0cii1io escolar,
recebia o alumno o titulo de clouto!' em meclicina, c/1m regalio plena de
exercer qllalquer 1'omo da arte ele curar, ou o titulo de pharmaceutrco e
o departei7'a paro quem cursasse a pal'te r ['erente a stas disciplinas.

A ociedade de Medicino do Rio 1e Janl'ir acha-se ttssim dit'ecta
mente ligada tl fundação das no~sas Faculelades, cujo primeiro estatuto
gerou-se em seu s io.

Paro concluir pontos hist ri os importantes, embJra não ligados
muito de pert ao assumpto desta memoria, lembraremos que a na"ccnte
Faculdade do Rio (le Janeil'o comccou o fUllcci nar cm eluas s<llas oca
nhod?>s elo 110 pital de mi<::: I'icorclia, tendo como primeiro director o
Dr. Domingos dos Guimal'ães Peixoto . ~ i depoi remoYicla para o antigo
collegio dos jesuitas no mOIro do Casttllo, cl nele foi desolojada, quando
[lhi se cstClbeleceu, em 181,5 o 11os] ital militar cl cxerciLo, pl.ls~ondo
então algumas aulas a ser eludas flhi, e outros em um preeli ela prai de
Santa Luzia.

P nsando em cOl1C'ecler-lh dil1cio proprio, o que nuncl'l renlizou
nem mesmo quando, em 1883, com çou a constl'uir na praia da Sou
elade o pr dio que ainda hoje nã acaJK\c1o, tem jú tido inuumcros des
tinos, o Governo foi mantendo a Fnculclndc cm cosas alugi.1dos, trnns
feriu-a em 1847 para um proprio da misericorc1ia ti rua dos Barbollo ,
onde funcciona hoje a. ca, a dos expo'Stos, e dahi a remOYCll, cm 1856,
para o ontigo reco]himenlo da mis ri 'ol'dia, ú praia de ....anta Luzia, onde
ainda hoje se acha tendo nesse trajecto pa, sado por varias reformas,
dentre as (IllDeS manda a justiça salientar a que m 18821i i instaurada
pelo~ esforçe s rl seu dir ctor, o Visconcl de C:nboia, membl'o da Aca.
cJemlO, a quem o Faculdarle deve serviços qu jtimols pod rú olvidar.

Com o c rrer elos acontecünentos 'lu "amos narrando, tinha che
gado anno de 18:i5 que marca para a "ocieelade de medicino uma ea
nova, abrindo um segundo período da sua vida.

Tornando-se de mais a mais conhecida esta corporaçuo medico, ao
mesmo tempo que activamente trabalhm'u, -xet'CÜl a caridade, abrindo
um c'Jl1sultorio medico gratuito, que, inOllguraclo cm 1831, durou no
en.tant.o apelJos algllns annos; e preparava um valio o arcl1ivo para n
sClel~Cta . medica ])razileiro, com a creação de um jornal s 'iel1tWco
o I runeIro em seu g2nel'0, onde eram c nsignad s não só os seus tra-
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})alhos nos sessões, as obsen oções e memorias apresentadas, como
ainda Luelo quanto Coss de interesse medico, armazenando deste moelo,
e mo o fez, um inestimavel relicari de valio issimos documentos, a que
hoj ningllem p:)(lerú deixar ele recorrer quando houver de manifestar-se
sobre qualquer assumpto da n sologia br zileira, e e pecialmente fiu
minen"·e.

Por prop sta do Dr.. igaud, foi resolvida a publicação desse pe
rioclic , na sessão de 21 de utubro de 1830, e seu primeiro numero vein
á luz em 3 de janeiro de 1831, com o nome de 'emancu'io da C::;Clllde Pu
blica c1>lltinuando a apporecer com regularidade até 15 de junho ele
1833 Ce8sando os motivos da sllspensã do jornal, recomeçou a sociedade
a puhlicar seus trabalhos em outl'a série de periodicos, que, com outro
formato, e sob o titulo de Revi ta medica fluminense, "aiLl regu
larmente todos os mezes desde abril de 1835 alé marco de 1840 f r-
maneio a t d 6 volumes complet s. .

Por es e tempo, o Goyerno nl endeu de mo(u p7'Op7'io, devidamente
apreciando o valor e a imp )I·tancia da sociedacle, dar-lhe um unho
mai offieial, ampliar-lhe os molde fOl'llecer-lhe no,os elem nt s; e,
consultando-a primeiramente, promulgou o decreto de 8 ele maio de
1835, o qual a transformou em Academia imperial de medicina. Este
acto do GJverno deu ú s ciedade nov estatutos, e, diyidind -a em 3
secções, de meelicina, cirurgia e pl1armacia, ampliou-lhe o quadro, no
meando 11 Y s titulares, qLte jlmtameute com os memhro da sociedade
deveriam con tituir os I rimeiros acndemicos, uj s success res dahi
por diante seriam nomeados por portaria ministerial, soh pr p sta da
Academia, a quem caberia julgar do mel'it do candidato pela apresen
tação que e te llle fjzesse de uma memorio. original sohre qualquer
assumpto m dic, .

Ol'ganisaodo-se em seus novos moleles, em sessõ's preparaLorie.s de
15 de outubro e 17 de novemlJro, u nova Academia de Medicina celehrou
a sua sessú publica e solemne ele iostallac:ilo ao meio-dia de 21 de
elezembl'o ele 1 35.

Até enWo a se sões anniversarias da Dciedade de medicina ti
l1hm 1 sid elelJradus no con istorio ela igl'eja ele .. Fra tlcisco ele Paula;
porém des 11 d'lta em diante, durante muitos annos, passou a ser em
lIma das salas d pa o imperial da cidade.

Ahi realizou- e' com toda a pi mpa a instalLaçã da _ cadem ia, em
pre ença do impen.dor Pedr.) II ainda menor, do regenLe do imperio, o
padr'e Diog Antonio Feijó, e de nllmerosos a sist ntes, entre o? quaes
se contavam os mais salientes vultos de todas as elas os soclars, do
corpo diplomatico etc., e sob a pr iden ia do ministro do impcrio,
Antonio Paulino Limpo ele Abreu, que fiel pois Viccondc de AbaeLé, o
que tre mezes ant s succed \ra na gestilo dos negocios dessa pasta a
Conselheiro Joaquim Vieira da ilva e 'uza, crue re['erendúl'tl. o decreto
creador da Academia.

A sociedade ele medicina, "ub5tituindo o seu presidente de tres em
tres mezes teve ó. sua to! ta durant os sei. annos de exi tencia, alter
nando-pe na cadeira pl'estden ial, na ordem en~ (Iue vão. mais adiQl~te
especificados em quadro os Ors. Soares de ~Ielrellcs, L Igaud Chns
tovàl) elos Santo, Alvares Carneiro, OctavIano da Rosa, Cruz J )bim,
Jacintho Rei, Freire Allemão, Torres Homem, Jofio José d Caryalll0 o
Paula Candido.

TI'ansfol'mando-se em Acad mia, teve mais estabilidade a sua
presidencia, a qual, pas anelo a ser p r um anno, admittia fi. r el~ição, o
que muitas' ezes aconteceu) dünd o m n r numel' de pr sldent
que apresenta o quadro da n ya associaçilo, mparativamenLc com o
daquella ele que prov6m.
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Ao inaugurar-se em 1835, a Academia quiz prestar a sua h mena
gem ao decano dos fundadores da sociedade de medicina, e elegeu pre
sidente o Dr. Joaquim Candido Soares de l\leirelles, que neste posto foi
conservado até 183 , passando então a sua cadeira a ser occupada pelo
Dr. Francisco Freire Allemilo, que n anno seguinte cedeu-a ao Dr. José
Martins da Cruz Jobim, cujo substituto a Academia entendeu dever ser
o Dr. Paula Candido, que a occupou por dous armas.

Findo este prazo em 1842, a corloraçilo julgou-s om direito de
reclamar novos ser, iças do Dr. l\Ieirelles, que, sempre pre~'Limos ,
dirigiu os trabalhos academicos por mais seis annos, sendo sub tituido
em 1848 de novo pelo Dr. Jobim, a quem seguiu-se, dous annos depois,
o Dr. José Frarlcisco SiO'aud, que, n fIm de outros dous annos, entregou
fi presidencia outra vez ao Dr. Paula Candid , que, em 1855, teve por
digno successor o Dr. José Pereira Rego.

Depois de uma gestão de um biennio, a eleiçü presiden ial recahilt
duas vezes successivas no nome do Dr. Antonio da Co ta, em seguida
no do illustre cirurgi50 Dr. Mano 1Felician PereÍl'a de CarvaUl , que
teve como successor, de 1861 a 1864, o eminente academico Dr. Antonio
Felix Martins, que foi ulteriormente Barilo de S. Felix .. Dep is da sua
administraçuo, Çt Academia reelegeu successivam nte 19 vezes o di tinct?
medico brazileiro Dr. José Pereira Rego, que sentou-se na cadeira pre 1
dencial el 1864 fi 1883, sendo neste perioel agl'aciado com o titulo de
Barão do Lavradio.

Em eguirla a esta longa administração, coube a vez ao Dr. Agos
tinho José de Souza Lima, que tambem por longo tempo OCCUpJU esse
alto cargo, passando-o em 1889 ao Dr. José Cardoso de Moura Brazil,
que, em 1891, pas aV8-0 por sua vez ao Viscond.e de aboia, a quem a
eleição deu por successor, no anno seguinte, o Dr. Joil Baptista de
Lacerda. .

Um anno mais, em 1893, voltava ó presidencia o Dr. ouza Lima,
sendo no annos egl1intes succedido pelos Drs. J. B. Lac rda e José
Lourenço de Magalhães, em seguimento aos quaes suffragou de novo a
urna o nome do Dr. Souza Lima para a administração de 1806 a 1897,
passando elle agora fi sua cadeira ao actual presidente Dl'. Silva
Araujo.

Impossibilitado de acompanhar p' sso a pass o longo trabalho da
Academia durante a sua evolução, sob a gestão dos illustres pr )f1Rsio
naes que constituem a extensa lista que acabamos de tl'açar, aqui men
cionaremos apenas os archivos em que todo esse labol' esttí armnzen· do,
e que constam das numerosas publicações que em seu seio se teem
redigido.

Aos numeras do Semanal'io de saude publica, a que já. nos refe
rimos, dados ó. luz de '1831 a 1833, succedel1 a publicação da Revista
medica fluminense, regularmente ap11Hrecendo todos os mezes elesde
1835 até 184'1.

Desta dnta até 1843, a Academia publicou, como 3n série de seus
trabalhos, a Reoista medica vl'azileil'a, a que seguiu-se, depois do dous
annos de suspensão, a série dos Annaes ele meclicina vraziliense, vindos
á publicidade em fasciculos men aes desde 1845 até 1849.

De 1 ·m até '1885, e constituindo a sua 5a série, o j l'nal da Academia
passou a denominar-se Annaes brazilienses de medicina, c, continunndo
a sohir em fasciculos mensaes até 1880, dahi por diante começou a
apparecer trimensalmente, conser"ando n entanto, em geral, o mesmo
volume n Om de cada anno.

Em '1885, sob o mesmo systema, começ u a 6a série, sob o nome,
que hoje tem, de Annaes da Academia de JIedicina do Rio de Janeiro,
completando ao todo esta sél'ie de publicações um total de 63 gl'andes e
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grossos Yolumes, abrangendo um immenso repositorio de factos da
mais alta importancia para a sci ncia medica nacional.

Ias, além desse numeros dos annaes, resta mencionar uma outra
série de 12 volumes, consLiLtúd s pelos Boletins ela Academia publi
cação quinzenal, começada em julho de 1 85 e suspensa em dezembro
de 1896, a qual preenchenrlo os interyall dos numer s do annaes. era
destinada a trazer o extracto das acta das sessões as obsfwvações,
commentario , pareceres e quanto de importante occorresse JOra das
maiore memorias e trabalhos de maior dimensãp, destinnd s aos
annaes.

Ultimamente a Academia entend u dever cessar a red ccão dos
seus boletins não só pelos embaraços e' diffi uldades da suo. °regLilar
publicaçã como principalmente, por julgar que, ná podendo um
pequeno periodico, com as dimen"ões e aspecto de um jornal, er ar
chivado e colleccionado como o yolumes mais farto de uma revista tri
mensal, dahi resultavam naturalmente a perda e o extravio de muitos
documento de'valor, merecedores (le mais cuirladoE:a guarda, em mais
duradouro archivo.

A vista disso passa agora a ~er addid nado aos annoes o que
era destinado aos boletins; e dando-lhes assim outro aspecto, mi
nistrando-lhes outros elementos, e enriquecendo-os d 11'-'\"0 oLtpa
ctiYO , a Academia vae iniciar a 7a série dos seus periodicos, c m
o novo aspecto dado ao tomo 63 d s seus annaes, a começar em 1 '97.

Assim como teye de ii' ,ariando sncces ivamente o n me, o formato
e o ospe to de seus annaes, assim tambem mudou a Academia muitas
vezes de sMe, sem instnlIação defmitiya em parte alguma.

Ficou dito que a sociedade ele medicina logo que pôde, d salojou-se
da casa do eu presidente MeireIles para re idir em predio que tomou á
rua do Ro"'ario.

Depo:s em ép ca que não podemos lreci ar passou a realizar suas
ses ões n cOl1sistol'io da igreja do Rosario onde se arhava em 1 31.

1'\e la data, com consta de documento all~ographo elos seus archivos,
por porlaria de 1 de fevereiro, o mini tI'O do imperio Antonio Pintn Chi
chorr da Gama. em nome da regencifl, determinou que a sociedadc en
trego. e a sala do consistorio em qu funcclonava, para ahi cstubelccer-se
a Escola de en ino mutuo da ft'eguezia do acrumento cedendo-lhc em
troca uma sula, em que pass II a rcunir-se, na c ltão chamaria. c'ldemi
Militar, escolu do exercito que l11nccionava no largo de ~. Francisco
de Paula, para onde fôro. tran~portodn cm abril de 18l2, no editicio em
que hoje fllncciona a Escola Polytecllnica de engenhmin ch'iI, edif1cio
que fóru começado a o11struir para ~er a igreja de . ebastião e a é do
Rio de Janeil'o.

Forçudo. a mudar de resid ncitl, qnand o desem'olvimento dessa
escola inc mpaLibilisou-se c ma. u pC{'1nanencia no mesmo editicio,
recebeu a Academia o agazalho p r parte da Camara Municipal, indo
realizar suas sessões, desde 14de oulubro de 1861, 11 vclho dificio onde
esta funccionava na praça da Republica ou da Acclamaçtio, chamada
nessa época o campo de Snnt'Anna. .

Como hosp de da municipalidtide estevc a Academia até 1873; c
neste anno ~ i transferida para o puvimcnto terreo do prediOl1. 1 da
rua do Ourivcs, canto da rua de . JO"'é no fundo da igreja do Parto.

Nesta ép ca esse pmimento terl'eo, que é hoje occllpado pela Poly
clinica, era a séde do Instituto vaccinic , da Junta de hJ'giene e da In
spectoria de saude dos porlo , in tituiçãe com quc veiu conviver a Ct'l
demia, sendo o andar supcrior occuptldo pela secrelal'ia da Inspectoria
geral de in trucçüo publica, onde se celebravam os ('xaIles de prepl1.l'a
torios.

Acad. Kac. de )'fed. 2



-10 -

Ainda mal ac mmodadn, almejava a cademia uma installa üo
em alojamento que lhe ludesse sel' exclusivo, at~ (Iue omfim em '188-i,

e lhe offereceu ensejo lo realizar o sou tão just clesiclel'atwn.
Passando 111 18 OD In~p ctoria d in~trucção publica Q. fun cioual'

nas dependellcias da igr ja de . Joaquim, onde cstiycra tal elecido o
Lyceu de Artes e Officios, [oram c didos no rchi \"O PuLlico o dous fincla~

ros da casa que OccupDi'a aC[uolla repflrti\üo.
A inslant s[or<:os do DI'. gostlllh .los' d OUZ'l LimD, sou

presidente, conseguiu finalmente n caclemia ohter tambem UllJO. i11-
tallação ao lad do ArclJi \"0, e a :-:0 de no" mbro de 188-i, em pL'esença

do Imperador, c I braYH Q ::lua inslall,l\üo OlemJlC 11 I'ecinto que hoje
occupa, transportanuo-so do andar terT o, que foi cedido ú Polyclinica,
para o segnndo pa,imel1to des -e edificio, vin lo nello occupar fi parte
que faz squina CJm as ruas de . José e OuriY s. c m nLradl por
esta ultima tolalm·nte independente dn do Arcllivo, que tem accesso
pela rua da Assembléa.

Tem tmnbem imp rtante lradiçU lti t rica qn merece ser lem
brada, esse velll I redio que lJoj a Acad mia ha.biLa.

Mandado c nstruir em 171:2, pelo Bi, p D, \.ntonto do Desterro,
para servir ao I'ecolhimento cl Nossa ollbora do Parto cahiu m com
pleta ruina, por sua má con 'LI'11Cção, 'endo totalnPlllo reconstruido, em
1787, pelo vice-rei Luiz de 8_ conce1l se ouzo.,

Ainda n<1o estava ele Lod c011cluido quando [oi lllasi de novo des
trui lo por um iucenelio, n 21: de ag03Lo df\ 178\).

Restab lecido a11i, o ec lllimento accup u-o at'" 1812 data em que
foi extincto ; pa sando em 1 t4 a i11 tnllQl'-se nelle o l[ spita1 da Orelem
Terceira elo Carmo, para ahi mandado p rque o Govern Ireci ou do
predio que elle Occuptlya, d ,de C39, junto ú capella da mesma ordem,
lmra ahi estabelecer a real bwliolheca trasladada do Li boa.

O Hospital d Carmo alli esteye proximamente até 1 70 quand
passou para o seu predio pr pI'io, ti rua do Riachuelo : e oose ediricio da
rua elos Ouriy ',S bre cuja propriedúd urgiram dLl\'Íclas, 1'01 d linit.iva
111e11 to c nsid ["Ido como PL'OI riu nacional p r 1m p rial resoluçã de 17
ele s tembro de 1862.

A Academia licou de posse, para sua in tullaçuo, da parte qne hojo
occupa, p r avis d 7 de julho de l8~·4, 11I'mudo 1elo consclheir Felippe
Franc de Sá, minisLI'O do Imprrio, [l quem esla sociedade dev ainda o
valios auxilio com que concorreu I ara devidamente pI' parar o recinto
~e suas sos Õ s, em condições e.·igidCls ]JeLu natur za dus seus tr(lbalho
e austeridade das suas)' uniões sc·olltilicas.

Em 189ô, con egl1indo obter do PaeJamento um auxilio pecuniario,
<J. Academia r staurou (I1.lélnto pOde a sua séde, dando mais conrorto,
mais estheti a e mell1 r apparencia ao seu recinto que, em]) ra aca
llhado, ati ftlz, no entanto, pelo Cl 'P 'do ul mne e l' speila -el ela sua
.sala ele sessões, bem dispo, ta para a au teridadc do s us fins.

Os estatutos que L'egem a AcacLemia haixDL'am C,H 1 o decL'eto de 8
a mala de 183 , que a ar-ganiS' u, só foram moLlifi -aclas, em '1885,
pelo decreto n, 9386, de 28 cle fevereieo desse ann ,redigind ella um
regim nto Intemo apPr v'1do pelo D vemo, em 23 ele outubr desse
IDesmo Ulm o .

A 21 de 11ovembl'O de 1880, depois de procla11lada 11 Repuhlica, a
Academia. Impel'ial de l'vledicina propoz ao Gal' rnc Pro,iSOl'io mudar ~

ua denomina ão para a de ACCidemia Xacwnal ele JleclicinCl, o que [01
ê1pprm-ado pela JUllta Gov l'llamenLa\, que, por <Iecret de 19 desse
mesmo mez anno 111e supprimil'a o titulo de imp riaI.

UltimamenLo, vIsando alargar' u <;·el.l caml o d actiyidade, sta c.or
11oração entendeu dever mo lificar certas disposições da sua vida so 131,
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sem ter alterado, entretanlo, a ba~es fundamE'nta s dos estatutos decre
talos, s nr'o essas modificações 1'egimentarR approyo.das cm sessão
extJ'aOI'dillél1'iü e especia I em 15 de junho de 1 !)5.

Aelmiltidos a titulo de enpai ,I ora julgar d "en valor c ulilidade,
esses e.'lütulos soffrel'am agonl as alter çàes que a pratica mostrou ne
cessarias, e em ses ão de 23 d petembro deste anno foram .1lpprovados
defin Lh-o mente os que assim sub<:!tituem os ele 18t;5.

Sub'i"encionadn pelos corr puhlicú, a Acarlem i-l lutD, não
obptflnte, c)m diffi ulc!arles financeiras, ,pela insufflciencia da 'i"erba que
lhe . dc~1 inflda, qllasi toda alJs rYido lom 1:1 pnblicpç50 d s seus anno.es,
pou o reslnnd para a indisp n"'C1vel ('onsel',o<:50 do materil.ll.

EmlJal'oço.-lllC sobremaneira a 'i"ida interna, e pl'lIlcipalmcnte a ex
terna, a fllltn bsoluta de um pessoal encarregodo d seu expediente,
archiyo, lJilJlioLlIe a, corre:::pondencin e troca de pllblicn\ões, (rUe seus
rer;urpo!=; nüo 11er111'ittem manter' elahi a insufficiencio. eles'es serviços a
cargo dlls Ilcndemicos annualmente eleit s ]1[11'0. sccrctarioQ , e (1l1e, bem
se comprehende, nuo ,e podem dar asses trnl'alh s nos limil s da sua
nece sidAd(-,.

Bnst:uda nestas justas razões, n A ademia tem sempre buscado
obter rIo GU\'erll' um 'augmen lo dl:l sua sub\'eTlçJo, ('0111 o tcem~ tido ou
tras co 'p 1rnçõl's; mfls o pequ 110 Bcrre, Ch11 , rIlIe a 111uit CIl to con
seguiu em 1e, 5, foi logo elrpois c rta lo o que' de noyo a collo a em
eliffi eis ('ir umstancias s licitando o auxilio inclispensQyel pal'n p der
manter no me mo nivel a sun 110S'ÇJo, elev'll1do ainda mais o seu
nome, LU IJe111 firmado por os o longo e glol'iGSO passad de 68
annos.

Tl:l1 como estú hoje constituida, o. Academia "Taci nal de ::-'1e iciua
fun chna regul' rmente desele Hbril até cl zembro de cncla Ol1no cele
brando uns es ões publices todas as quinta -foira" ás 7 1/211oro.s da
noite,

Te'ndn 111 vista. concorrer para o d senvol \-irnento e progTcs da
l'hedicilJU 0111 geral, da CÍl'llrgil:l, da pltl:ll'macia e da II:) gione incllmbe
lhe sluclar c discutir toel)S os assumptos c nc·rnentcs ao s u ohjecto,
res10nder (1 Go'-erno polJr o Ille fOI' consultada, b m c mo de 71Wtl&
p7'OjJl'ir> inrormar e reclamar proYide1 cins s bre lud CJllant po Gn ser
de uLil dmlE' geral cm relaçii ti 'l:lude 11 lblicu,

COlltinuando a entret r c rrepp nclcucia com ris pl'incipae socieda
des congo nel'es eslrllngeiras e el _pfliz, permuLa com Uas o numeros
do sell Dlll1a s, e comquanto nilu Lenha ainda t'do occa~iuo ele o f' zer,
é TI I enLnnLo da sna alçada) seo'unclo II loLtra de seus e laluto , a
C~nVIIl'(1c;[iO ele congres50s medicas e hj'gienico~, locaes li interua
ClOnac ,

Sol> a perenne pl'E'sidenc'ia Ilonoraria do minisLro do Inlel'im" a
Acarlelllin trobo.lha sob ::1 ndmini LrtH UI) de uma dil'cctorin annual
mente leito, c nstallle de \1111 presirlcnt e um vice-presidenl , um
secl'elario-g ra], dois secr larios da me_a, um tl1e'" UI' iro e UI11 orador.

Dema i ,e1 ge dI lÍs reclactures p81'(1 os f'ell~ annaes, e um Ire, idente
para cmltl lIfl1a dns sec<;ões em /lle é divididA, e que são r 'spectivu
menLe de medicina, cirurgia, hygiell e medicina 1 gül, e de plwl'nlOcin.

PIWC! ,.IS que tões de sua ecunomia interna e gcrencia de quonto é
fóra d Seu ohjcctho sc'cnlificu tem a c rporação um . n8el110 [lrlmi
n.i tl'ativo, comp sto do presidente e reli'lrio geral tl1es urpir pre
sld 'nte::5 ti se c:àE.S, por intermerlio do qual presta conta aIJnll'llmente
-ao Govemu do subsidio lue recebe.
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Além destes esclarecimentos, a Academia envia lambem, tod sos
annos, ao Ministerio dI 1ntel'ior um relatorio sumario da SUl) vida
scientiôca, r sumintlo o lue mais largamente apresenta o 10 secr tario
á assemlléa geral, que em ses ão solemne se reune a 30 de junho,
para commemoear a funda ii academica e para ouvir do orador o
elogio hi torico dos companh iros lue a morte "ai ceifando e a quem se
presta a sim o ultimo preito ]e veneraçã .

Testa sessão anniver oria, a Academia propõe sempre algumas
questões scienttôcns pafa c nstituir assumpt s ]0 memorias originaes,
que ella dalli a um anno premiará, segundo o seu merit , c nr rindo
a seu autor uma menção honrosa, uma m 'doUla de prata ou de our~;
mas, apezar de a sim 1r 'eder desde a sua fundação, e apezar ele dI
versas vezes havei' rec bido trabalhos para esse concurso até hoje a
Academia apena uma vez conferiu a ~ua medalha de ouro' c fez-se
della mere cdor o di tincto e operos J academico h j fallecido, Dr. osé
iaria Teixeira, que a receben a 3 de junho de 1 7 pelo sC'u impor

tante estudo sobre a mOl'taliclacl das cri8lwas no Ri' de Janeir .
Mais vezes tem sido eonferido o pl'eniio AllJarenga, constallle ge

uma contribuição pccunillrio, que. a ACcl<lemia entrega, cm c.:e"suo
solem l1e de 14 de jlllh) de ada anno, a auL0r da melhur das mem fia
sobre qunlqu r aSSllmpto medic , que, s ,gundo as praxes regulamen
tares, hajam conc rrido a esse certamrn.

A data lixada é a do fallecimento do Dr. P. F. da Co la .\.lvarenga,
medic natural do Piauhy, e que salientoll- e com profissional dis
tincL dUI'unte a I nga pel'manencia em Lisb n, onde falleceu m 18 3,
insliLuinlio testarnentariClmente o premio que a Academia confere em
seu 11 me, cJnstando dos .iur s da. apolices da livida publictl em que
foram convertido. os 7:00).' legados para esse fim, em titulos portu
guezes.

Até 11 je foi esse premio conferido tres facllltiltivo nacionoes:
dous, membr s de~l[l COI poração, e o terceir estranh a ellD. E'te ul
timo D i o Dr. Fernanrle Figlleira, que apresentou, cm 18 5, uma I nga
mem II'-ia F' bre o elir'unostico das mole tia elo CONiçc7o !las crial1í'{ls;
os ri is primeiros r rem o, acarlemicos Ors. JoacIuim Pinto POl'tella e
Clemente da Cunha Ferreil'a; afIllell ViLl 1oureada, el11 1893, a Slla me
mOTia s lI>re a Dy,"pepsia na primeil'(( infallcia, e e; te, no ,nllO se
guill'e. II'Yf' d mesm) mo lo premia.l o Svl! E'tlldo dinico da ma
laria na inl'cmcia.

O cJrpo academico consta de membros titulare::;, correspolldentes
e honorul'i s, est s em numero illimitado 1 ito pela Academia dentre
o pl'OtiS i nHes illustres, nacionaes ou e' tr'angeiros a qll m e11ft julgue
assim dever galardJul', e os outros igualmente I itos após o julga
melllo d llmo mem')fia original e incdita, CJm que o candidato a 01
gum'l vilgll no quadro das secções se opl'8sente CJncurl'ente fi ella.

, De um <?u de outl' 111ocl, tendo ingresso na Acad mia _é con
ferIdo ao eleIto o respecLiv diploma, com IJ seU da orpmlçuo, de
vendo 1[0 li ar nos actos <;oolemnes, com di ·tincLivo ii nOl'ilico, da
medn lha de omo pendenle ue co11ar symJ olico, formado de cobras
entrelaçadns, e que c)l1stituc o emblemd ela .\cad mia. .

No anverso desla mede lha é grav do em l'elcv o busto de IIlp
pocrates, tendo ao redor o titulo da corp racuo' e no reverso a data
do decI'cto que a instituÍll. '

~Ual~ndo qlwnLD p s ivel a e3phera de sua acção, além do~ c.om 
mUl1lcaçoes que lhe "'<lo trazidas ou en .... iadas sobre o que a cllnlca e
a oh ervaçüo em gerul fornecem de mais dio-no d meneão, além das
discussõe~ a~ertas a r speito d consultas particulUl' s> ou, officiaes,
sobre relatorros, pareceres o mcmorias redigidas sobre variaS ques-
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tões importanLes, tem Eempre em ordem do dia, a ser delmtido,
algum a'lsumpLo momento o, ou alguma t1Je~e a cliscutir, e franqueia
sua tribuna, quando assim o entende dever fazer, a quem, mesmo
estranho á corporação, poso a levar-lllp. esclarecimentos e contri
buições a cumprimento da missao scientifica e sO"ial que constitue
o seu objectivo.

De tudo isso decorre como resultante a continuidade da Yida
desta asso iaç'ilo que, em louvavel esforço para de mais a mais ele
,ar-se, senLe- e entretanto muitas veze." cerceada em suas aspira
"ÇÕes por inoumeras peia, que naturalmente embargam sempre a
plena expansão das aggremiações desta natureza.

Tal é em rapido esboço o tl'açado geral da hist ria da Aca
demia Naci nal de fredicina.

Ir além desses limites seria transpôr os dimensões desta memoria
summaria, e muito I nge n s I varia a apreciação, mesmo resumida,
dos seus trabalhos, que ahi estüo accumulad s nos lartos arehivos de
seus annoe~, e schematisados nos relaLorias annualmente redigid s
pelos s us s cretarios .

Basta folheaI-os para julgar do seu' valor, para sentir o. riqueza
de el menta, que só alli se encontram, para a historia medica e
para o. pathologia b: azUeira, durante quasi um seculo.

u lisLa dos seus memhros titulares teem figurad , e ainda hoje
figuram, os n mes mais illustres da nossa classe medica; entre
os seus 11Ooorarios enc ntram-se os mais emi!lentes vultos da
sciencia' e na clo.s. e dos seus correspondentes acham-se inscriptos
prons::sionaes 11 tav is e abalisados, não s6 do Brazi! como de quasi
todo s os Estados da America e da Europa, muitos dos quaes teem
Yindo de motu p7'oprio solicitar esse posLo, enviando para is me-
morias e trabalhos de valor. . '

De toda o parte, particular ou officialmente, a Academia Lem sid
consultflda sob 'o os mais importante a sumptos referentes á me
dicina, cimrgia, therapeutica, hygien ou medicina legal.

Em s u seio teem-se debatido o mais altos e momenL s s pro
bl mas, cujas discussões aintla hoje são valias s ensinamentos, guar
dados cm seus annaes' finalmente, tem perJustrado a sua tribuna
os mais beIlos talenL03 e as mais va tas erudições da medicina
hrazileira, não poucas vezes conseguindo chamar obre a corporação
a atLenção do lavo que enche o seu recinto aLtrahido pelo éc das
vozes (lue se levantam lú dentro.

Como é natural em Lã longo periodo de vida, a AcaLlemia tem
tido seus m mentos de om recer na. marcha que vse s~guindo;

mas, c m reacção immedlata, resurge em breve, refazendo suas
forças ao receb r em s u seio o sangue novo da mocidade e que
vem resLaurar-lhe o organism .

No momento actual acha-se ella em uma dessa phases de re
juvenescimento, e tudo m03tra, na c nvergencia dos esfurços, e na
successiva acquisição de novos obreiL'os, a garantia lo s u pr sente,
empenhado em não desmentir ao futuro a tradiçrlo gloriosa do pas
sado, cuja hist ria deve servir de exemplo e de estimulo áquelles a
quem ora compete sustent'lr os creditos da mais antiga associação
medica do Brazil.
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As cétles da Academia foram:
1a, 1829 - Rua do R seria n. 18:-, ca a tl. Dr. igaucl.
2\ 11:S29 - Rua da Carl ia 11. 161, casa do Dr. Meirelles.
3(\ 183) - Rua Larga de S. Joal[llim n. 170, casA. d Dr. Meirelles.
4a, 1830 - Rua do Ro ario D. 21:0 - séde propria alugada.
5(1, 1831 a 1'31: - Consistori da i,:;reja do Rosario.
6(1, 'L 31: a 1861 - Academia militar, n largo de . Francisco de

Paula, na actual Esc la P lytecllUica.
7n, 18 1 a 1873 - PLlÇO da CamaI'a Municipal, 110 campo ele· Santa

AnDa.
8(1, 1873 a 1884 - Rua dos Ourives n. 1, 11 10 andar, juntamente

com o Instituto Vaccinico, na actual Pol~ cllnica.
9(1, 1 'Si até hoje - Rua do.:> Ourives n. 1, no 20 pavimentr , tendo

séde proprin.
De 1830 a 1835 realizou as sessões solemnes no C' Dsistol'io da

igreja de S. Francisco ele Paula.
De '1835 a 18· 4 foram as sessões s le111nes no Paç Imperial da

-cidade.
De 1881, em diante tem sido no pr prio recinto, realizand) em 12 de

outu! 1'0 1 1895 uma re!miiio solemne em h'Jmenagem á mom ria de
Pasteur, n salão da Secretaria do Interior.

A Academia teye os seguintes estatutos:
1. 0 O Decret de 15 de janeiro do 183 appr vou a fundaçúo da

Sociedade de 1edicina, htlm c mo O estatutos que elta elilb Irara em
suas sessões prepuratoria de 2') de maio a 30 de junho ele 1 '29.

2.° () Deuret de 8 "ele maio de l8':l5, que transfOI'rnOll a ciedade
de medicina em ACllclemia Imperial elo Nledicina e deu-llt novos
esla lutos.

3. 0 O Decr to de 28 de feveri;'iro de 18 - refi rmou e.3ses e:::.tatutos, e
o ayi o de 28 de outllDr0 do m .:>m) ann ar pr' vou o regimento interno
que a Academia elabor0u.

O Decr to d GO\'ern Provisori de 19 de no\ ombro de 1 SL1I pri
miu da. ...'..caclemia o titLllo de Imperial, senrlo dep is appr V8 la a pr ~

posta que eUa fez, D. 21 cl n vembro seguinte, de passuI' 3. denominar
se Academia Nacionald Medicina.

4, o Em sessii extra rclinaI'ia e especial de 23 de selembr de 1897
.a Academia discutiu aJlpruvou uS sow n vos estatutos, pIos quaes
..ora se rege.

As pul)!icaçàes desta instituição teem sido:
1(1, s'rie - de 1 31 a 1833 -Semanario de sande publi<;a - tres

tomos;
2", s eie - de 1835 a 18U - Revista :Medica ElUl11incnse - s is

tornos;
3n, Eéri - d 18U a 181:3 - Revi ta. <fedi a Beazileira - tres

tomos;
4n séi'i - de 181:5 a 181:a - Annaes ele 1\1 dicina Dl'aziliense

qua tró tom s'
511, sér'e - de 1 ia a 18'5 - Annaes Brazilicnses ]e M dicina

32 t mos;
ou, série - de 1885 a 1897 - Annaes da cademia de Ivleelicina do

'Rio de Janeiro - 12 tomos;
7(\, s6t'ie - de 1897 em diante, o mesmo titulo;
Boletins ela Academia. Nacional ele Medicina. PLlblicac,üo quinzenal

de 1885 a. 18a7 - 12 lamas. •
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A Academia tem tido os seguintes presidentes ;

. OCIEDADE DE :\IEDICTN ~

(ELEIÇÕES POR TRLVIESTli.E )

I830:} 1831

Dr. Joaquim Canclido oares de Lirelles.
Dr. Jo . Francisco "igaud .
Dr. ChristoYão .Tos' d santos.
Cirurgião Joüo Alvares Carneiro.

IS:'1. a 1832

Cirurgião Octaviano :\Iaria ela Rosa.
Dr. JO.:>é Martins da Cruz J bim.
CírurgiJo Jacinlho Rodrigu s Pereira Reis.
Dr. José FrancLc Sigaud.

1.832 a 1833

Dr. Jos2' Franci c igaud.
Dr. l'ranciscu Freire Allemão.
Dr . .J aql1im "\ icente Turres Homem.
Cirurgiü' tüviano Maria da Rosa.

1.833 n 1834

Dr. João Jo é de Carvalho (lo trimestre).
Dr. Joaquim C. 'ares de Meir lies (20 , 30 c 1,0 trime'tres)._

1834 fi 183~

Dr. Francis de Paula Can lido (la' trimestre).
Dr. J. Martin da Cruz J bim (20 trimestre).

ACADE:'IIA DE :\1EDICINA

ELEIÇÕE ANN AES)

1.83~ a 1838

Dr. J. C. ares ele l\Ieirclics.

Dr. F. Freire Allem50.

1839 a 1840

Dr. José 1ürtins ela Cruz Jobim .

.1.840 a 1842

Dr. F. de Paula Candielo.
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1842 a 1848

Dr. J. C. Soares de Meirelles.

1848 a I8Ul

Dr. J. i. da Cruz Jobim.

I8Ul a 1.8~2

Dr. J. F. Sigauel.

I8~2 a I8~&

Dr. F. ele Paula Canelido.

18~~ a I8~'"

Dr. José Pereira Rego (Barão do Lavl'ndio).

I8Z.7' a 18~9

Dr. Antonio da Costa.

1.8~9 a 1.861

D"'. :\lanoel Feliciano Pereira de Carvalho.

1861 a 1864

Dr. Antonio Felix Martins (Barão de . Felix).

1864 a 1883

Dr. J. P. Rego (Barão do Lavradio).

1883 a 1.889

Dr. Agostinho José de Souza Lima.

1&89 a 189.

Dr. José Cardoso de Moura Brazil.

1891 a 1892

Dr. Vicente C. F. Saboia CYisconde de Saboia).

I89~ a 1893

Dr. João Bapti.sta de Lacerda
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1.893 a l.894

Dr. A. J. de Souza Lima.

l.894. a l.89S

Dr. J. BapLista de Lacerda.

a89õ a 1896

Dr. José Lourenço de Magalhães.

llõ!l96 a 1897'

Dr. A. I. de Souza Lima.

1.897' a 1898

Dr. AnLonio José Pereira ela Silva Araujo.

Noticia elaborada pelo Dr. Al/redo Nascimento, secretario geral da Aca.demia.

Abad. :r-lac, de Med.





XX"" III

INSTITUTD HISTORIGO E HEOGRAPHICO BRAZILEIRO





IN8TIT TO HT'TORIOO E GEOGRAPH[OO BR \.ZILEIRO

Satisfazendo o pedido de uma Memoria ou noticia historica ácercfi
do Instituto Historic) e Geographico Brazileit'o desde a SUll fundação
até hoje, c meçarei dizendo que é de t do impo sivel resumir em uma
simples noticia, c mo a que poderei agora dar, a vida inteira do In
-stituto ru, toric , distiucta ass )ciação litternria cl'eada ha muitos annos
nesta Capital pelll iniciatim patriotica de eminentes Brazileiro , amigo
das lettl'Us e enthu3iastas propugnad res do engrandeciment nacional;
seria preciso escrever uma m nographia, e no momento falta-me
-espaço e tempo para tanto; ser-me-ha, pois, releya lo que pouco
dIga, rep1rtand -me a que c)m abundancia ele clareciment:)s,
eOJ'recçiío e verdade se acha escripto) entre outros, n s trabalhos
publicados m 18'37 1889 t'. t893 pelJs dignos lOS ecretarios d. In
-StitlltO, Coronel Fausto de :JUza, General J ão 'eyeriano e Henrique
Raífard.

A 18 de agosto de 1838, em sessão do C'mselllO Administt'ativo
-da 'ociedade Auxiliadora da Indu. tria Naci mal, apresentou o seu
1° SecretaJ'io, Mare hal RaJ mUlldo J IS' da Cunha Maltos uma pro
posta, datada de 16 desse mez e tambem assignada pelo eCl'eturio
<ldjuuto Cmego Januario da Cunha Burbosa, para que fosse crelld
um Instituto IIistorico e Geographico Braúletro, filial da ociedüde
AlL~ili/)dora, pedindo-se á Assembléa geral da mesrua 'ociedade a
nec ssaria oppr vação.

Foi a proposta acceita, reconhecendo-se desde logo a conve
neniencia da associação, que teria por fim c')lligir, oordenar e publi
,cal' os d·)cumentos lJistoricos ge grClpllico de intere.:>se para a
hist )fia do Brazil. Submettida á Hpreciaçil da AS3embléa geral, foi
a pr Jpostu unanimemente approvada em sessilo de 10 desse mez e
anil , in"'erind -se na Acto respectiva um voto de louvor aos pro
ponentes - pela id\l da creaçUo de um lnstituto, do qual grandes
vantag ns se deverião e perar em prol da patria. e para gloria de
seus meml 1'0 .

A 21 ele outubro seguinte, no salão elo Museu racional, em que
a Sociedtlde Auxiliadora costumava celebrar os suas sessões, ás 11
hora.s da malJhã, reunidos 27 cidadãos ele r conhecido saber e elevaela
posição social, convidados para o acto, eífectuoll- e a instAllação, sob
a presidenc\8 do Marechal Francisco Cordeil'O da Silva Torres Alvim,
Presielet1Le ela Auxiliadora.

Na mesma occasião procedeu- e á eleiçã de um PI'esidente e dous
Secretarios, que terião de servir interinamente nas scssõe preparato-
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rias até que fossem organisados e approvados os Estatutos. Foi
eleito Presidente o Visc nde <.1e S, Leopoldo, 10 Secretario o conego
Januario e 20 o Dr. Emilio Joaquim da Silva Maia.

Ficaram encarregados da organisação dos Estatutos o mesmo
Presidente, o 10 Secretario interin e o Marechal Cunha l\laLtos.

E' justo que, antes de proseguir, sejam aqui registrados os nomes
dos 27 consocios presentes li installação do Instituto:

. 1 - .\Iarechal de Campo Fraucisc Cordeiro da Silva Torres Alvim,
depois Visconde de Jerumirim, Conselheiro de Estado;

2 - JOEé Feliciano Fernandes Pinheiro, Visconde de S. Leopoldo,
Conselheiro de Estado e Senador'

3 - Marechal de Campo Raymundo José da Cunha Matto , vogal
do Supremo Conselho Militar;

4 - Omego Januarlo da Cunha Barbosa, prégador imperial e chro
nista d Imperio;

5 - Cflndido José de Arauj0 Vianna, :'larquez de Sapucahy, Sena-
dor e Conselheiro de Estado; .

6 - C ronel Conrado .Jacob de Niemeyer, engenheiro;
7 - Pedro de Alcantara Bellegurde, Marechal de Campo e lente da

Academia ~Iililar ;
8 - Dr, Joaquim Caetan"l da Silva, professor do Collegio de

Pedro II;
9 - Dr. Emílio Joaquim da Silnl. :'laia, professor do mesmo

Collegio;
10 - Desembargador José Antonio da Silva rvlaiD, procumdor da

Corõa, Soberania e Fazenda Nacional, Senad Ir e Conselheiro de Estado;
11 - Caetano Maria Lopes Gama, Visc nde cle Maranguape, Senador

e Conselheiro de Estado;
12 - José Clemente Pereira, enador e Conselheir de Estml ;
'13 - Aureliano de Souza e Oliveira COlhinho, Visconde d epetiba,

senador;
14 - Hodrigo de Souza da SUya Pontes, Desembargador;
15 - Francisco Gê Aca:yaba d~ Montezuma, "isconde de Jequiti-

nhonha, Senador e Conselheiro de Estado;
16 - Joaquim Francisco Vlanna, 'enador e C nselheiro;
17 - D nto da Silva Lisboa, Bm'üo de Cayrú, Conselheir .
18 - Antonio José de Paiva Gu des de Andrade, Chefe da ecretariu

dos Ncgoci.)s do Imperio, C' nselheiro ;
. 19 - Alexandre Maria de Marjz Sarmento, Ch fe ela Contadoria Geral
do Tllcsouro, Conselheiro;

20 - Jgnacio Alves Pinto de Almeida, Secretario da Junta do Com
mercia;

21 - J t'to Fernandes Tamres, Physico-mór, Visconde de Ponte
Ferreira;

22 - José Antonio Lisboa, Deputaüo da Junta do Commer io, Con~
selheiro;

23 - Dr. José Lino de Moura, C ntador da Caixa da Amortisaçüo;
24 - DI'. José Marcelino da Rocha Cabral, Advogado;
25 - Dr. Antonio Alves da Silva Pinto, Ad"og do;
26 - José Silvestr Hebello, Negociante.
27 - Thomé Maria da Fo.lseca, Administrador da HecelJedorla do

Municipio.

A 25 de novembro do ann já indica.do furam lidos approyudos
os Estatutos que deveriam de de log reger a associação, só podendo ser
modificados quando a experiencia occusase algum defeito.
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PrOCedeI?do-se ú eleição dos sacias que teriam de formar o con
seD10 do Instituto, foram eleitos: Presidente, o Visconde de S. Leop Ido;
Vice-Presidente e Director da SecçãJ de Geographia, o Marechal Cunha
Matl~s; ':ice-Presidente e Director rIu Secção de Historia, o conselheiro
AraUJO Via llna ; 10 Secretario perpetuo e Director da c mmissüo de
estatutos, redtlcção da Revista, bibliothcca a arehi,o, o Conego Januario;
20 Secretario, Dr. SUm Maia; Orador, Dr. Pedro de Alcantara BeIle·
garde; Thesoureü'o e Director da commissão de fundos, Dr. Jusé Lino
de Moura.

Em seguida foram eleitos os demais membros das quatro commis
sões ceeadas: de historia, geographia, redacção e fundos.

Assim installado o Instituto, leu o seu 10 Secretario perpetuo um
el9CJuente discurso inaugural, em que salientou a elevação da irléa e a
utilidade ela instituição, que, sob os auspicios da Sociedade Auxiliadora,
se propunha a reunir e organisar os elementos para a historia e geo
graplJia do Brazil, esparsos pelas provincias e, por isso me31110, só r,om
difficuldade podendo ~er colhidos p r. quem se dispuzesse a escrever
com xactidão e discernimento a hist ria do Drazil.

«Eis-nos, dizia elle, congregad s para encetarmos os trabalhos do
proposto Jnstituto IIistorico e Geographico Brazileiro, e dest'arte mos
trarmos ás nações cultas que tambem prezamos a gloria da patria,
propondo-nos a concentrar em uma littcraria associação os dive!'sos
factos da nossa historia e os esclarecimentos geograplücos do nosso
paiz para que possam ser orrerecidJs ao conhecimento do mund puri
ficados dos erros e inexactidões que os mancham em muitos impr ss s,
tanto nacionaes como estrangeieos. »

«Desculpai-me, accrescentava o egregi orador, si na fraca. exp •
sição das Tantagens que podem emanar da fundação do nosso Instituto,
eu mais tive em vista a gloria nacional, que sempre faz bater o cOl'ação
em.peito brazileir , do que a difficuldado ela emprezfi a que nos ende
reçam( s. Este magestoso edificio tem por fundamentos o amor da
patria c o amor das lettra~. »)

N s primitivos Estatut s foi nestes termos definido o fim e objecto
do Instituto:-colligir, metllodisar, publicar ou archiyar os nece sarios
document s para a historia e geographia do Drazil; bem c mo pro
moveI' os conhecimentos destes dous ramos plIilologicos p r meio do
ensino publico) logo que o seu cofre proporcione essa despeza. Pro
curará sustentar correspondencia com sociedades estrangeiras de igual
natureza c se ramificará n8S proyincias II imperio pal'fi mais facU
desempenho dos fins a que se propõe. Publicará de tres em tres mezes
um folheto que tenha pelo menos oito tolhas de impressão com o titulo
seguinte:

Revista TriTnensal ele historia e geographia ou jornal elo Instituto
Histol'ico e Geoqrapllico Bl'a~ileiro, fundado no Rio de JaneiT'o sob os
auspicios ela 'ocieelade.rI uxiliaelora ela lnelustria 1\ acional. Nesta
Revista se publical'ão, além das actas e trabalhos do Instituto, as me
morias de seus membros que forem interessantes á historia e geo
graphia do Brazil ; e assim tambem as noticias ou extractos de historia
e. geographia das obras publi~adas pelas outras socied~d e pessoas
litteratas, estrangeiras ou naClOnaes, precedendo a r~spelto dellas o re
lataria le uma commissão do seu seio, para e~se effeIto nomeada.

Estes Estatutos foram refundidos e aUerados pelos de 1 de junho
de 1851, não em seus pontos essenci~es - orgaI?-i~ação, fim e objecto.
mas specialmente nos que se referIam á admll1lstração, ordem e dis-
tribuição do serviço a cargo d~ Instituto. "

. Com relação ao objecto fOI de .n~vo decla\ado que ~ Instltulo ~lS
torlCo do Brazil- tem por fim colhglr, methodlSar, publlcar ou archlvar
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os documentos concernente ú historia geograpllia do Brazil -accres
centanrlo-se: e á archeologia, eLlmogrophio. e linguas dus seus in
digenas.

Qllanto ti Revista, jà então c:epnrado o ln tituto da Sociedado Au
xiliadol'a, ~ i disposto que leria pelo menos 12 folhas de impres 5.0 com
o titulo seguinte: - Revista Tl'imf'l7sol do Instituto Histo"ico e {jeo
g1'ophico Bl'azileif'o, funclaclo no Rio de Janeiro elel.Jai 'o ela imm.ediata
protecrão de . ~I. I. 081'. D. Pedro II.

N'lS mesmas concHçõ s fOl'am o E~latutos additados em 18111, pendo
as modificações introduzidas fipprovarla pplo Dec. n. 2842 de 2 de no
vembro desse ann ; e, Finalme.nte, reformados pelos que se acllam em
vigor, approvaclos em sessüo de 1 de agosto ele-i 90.

Voltando, porém, aos primeiros Ps.ssos da nascvnt instituiç.i1o ~

Em 1838 começaram os tl'a])!:1lh s "egulnres do Instituto.
A 1 de dezembro dess a11I10, col1stituida a m sa directora, foi

celebrada a 1u se 'são o1'\lil1oria, sob fi presidencia do Visconde de
S. Lenpolrlo sendo apresentad s diyer RS proposta -. lido por um
dos consoci s fundadores interessante trobalh sobr assumpto. g 0
graphicos.

Eslayu assim brilhantemente encetado o percurso d uma longa
e laboriosa jornada. .

A crea ã da no\"o. sociedade havia sido bem r elJida p la 1111
prenpa e pelos 110m n8 de leltras em geral.

Tinha-se fé no seu futmo pelo fim util e louya\"el a que se pro
punha e pela reconhecida habililacão do seus fundadores.

Do Gm'erno,_ -pelo orgão do Ministro do Jmperi, concelheiro Al
meida AU)uC[uerC[ue, merecia a seguÍllte menç50 no Relatorio de 1839:

« Uma 8SS ciação de liLteratos, d baixo d titulo de Institnto IIis
torico Geogeophico Brazileiro, se instaUou nest.a c.:o.pitol; el:n póde
prestar releVlnltes serviç ,não só difTundindo o aJ 101' li I';:ci ncia •
çomo tambem corrigindo innum rawi rros que n resl cito do I3razil
publicam na Eu!' pa cscriptures mal in5 rmndos ou desaflhto , e m-c
rigunndo muitos pontqs histo"icc,s o ge graphicos que COllV m dilu
cidar no ií1tere:'se da admilJistrl.lção e da diplomacia .»

Parn perpetllal' a memoria de SLW fundação 1l0."ia feito o InstiLuto
c\ll1har m 'dalllas ')111 os distic s que ainda Ilaje são conservados,.
distl'ibuindo-as na 2'1 "'e são an niyel'saria d 181,0.

« A noticia do grande commettimcnto, dizi.a o oron 1 Foust de
ouza, annos d pois, roi fiC lhida como um aURpicioso advento pelos

])razileiros amantes do seu paIz, bem mo por tod s os sabi.os do
yelho IUllUÜ • os quaes, por intermed io do JnsLí tuto jú podiam entrnr
cm relações com os homens de letLrBs do Brazil.

As associações cOllgen res la Europn e da Amerlt:a soudaram ju~

bllosas a ch gado da lIoya companheira que, qual robusta indígena
do.s florestos brazileiras, se apl'esentl1V8 garrida c bem di posta para a
rude missão do trabalhnr pelo engrand 'imento de SLla tribu.

Nã lho faltaram logo corLejos, animações requeE:tas I ara ami-
gavel corresponclencla, tomando a dianteira o Inslüuto Nacional de
França, o. A ademia de Sciellcias de Lisboa, as sociedades de Geographia
de Pariz, dos Antiquarios da Dinamarca e as de Ui toria da Pensyl
yani.a e da Belo'iea; a todos os cony[tes nnnuiu graciosamente.

E não só os corp s collectivos, mas indiYiduulmente os ab10s e
os cultores do. lettras, vieram sem clemora dar as boas festas ú recem-



vindo. e, como em fe 'Lival kermesse, trnzer cada um o seu present
alioso, escolhendo uma joia preciosa do seu e"crinio lilterario; Lund,

Martins, o PrLncipe Maximiliano, Monglave, Pedro de Angeli , Saint
Hilaire, :\ets heI', van Lerle, Ferdinand D nis, enlre os estrangeiros;

. Leop' Ido, Magalhães, Baena, Porto-Alegre, Candido Baptista, Ahreu
Lima, Conrarlo ieme -er Balthazar Lic:::boa Per ira da Si!ya, Joaquim
Norbert ,Varnlwgen, Cüyrú, Silva Pontes, FreÍl'e AIJemão e muito
olltr s, entre os na ionaes, offertaram perfumados fL'uctos, sazonado
ao calor de SLWS cultos intelligencios,

OIlLl'OS üindo, que sem Eabel'em manejar Q al-:1.vanca. intcllectuu1,
guofdayam cuidadosos as riquezas litertirias de SN1S parentes ou
amigos, o cederam gentilmente ao Instituto, qne desse modo con
seguiu estimadissima memorias sobre quac:::i todas as provincias, a.'
curtas dos jesuitas, relatúrios dos capitã -gene!'aes, roteiros de riagens,
explol'a ões de rios, muitas biographias de nossos antepassados il
lustl'es; de sorte qu a Revista trimensal foi sendo procU1'ada como
uma fonte abundante apaz de desalterar todo o que tinha sê<le de
"aber ; e o hi toriado!' o dipl mata, o estadista, o engenheiro, o admi
ni trfldor, o geollgo, o professor e o estudante, o douto e o curio
acharam nella o pharol que os guiasc:::e em suas pesqlliza ) dando-lhes
a noções de que are iam, ou apontando-lhes os rumos on le as
poderiam cnc ntrar,»

Mas, PflfO ser dm'idamenle aprovei lado. Wo grande 80mma de
estudos snbsidiRrio . para chegar, depois de lm'go t mpo, nesse
resullado descripto pelo illuslre cunsocio e sem duvida muito lis njeiro
para o Institulo que logrou firmar os creditas grano'eados pelo sua
Revista, quanto trabalho intelligenle e dispendioso foi necessario
empr(' '0.1' ?

Quanlos embaJ'aços foram vencidos á custa de redobrados esforços
e infotigavel solicitud ?

Logo em come<:', na me ma sessão em que foram iniciados os
serviços ordinarios do Institut entre OllLl'as m didas, resolveu-se,
obre prop )stl1 elo CrJl1ego Januari , pedir a ,:'1. I. que se dignas e de

acceit8l' o titulo de protector do Instituto.
O intento da proposta - bem se comprehende - era não só dar uma

prova de cOlLideraçJo e tlel'er'encia devida 00 chefe da Nação, mas
tamb m procurar firme e valioso ap i para a arriscada empeeza, que,
orno dv ordillario, Leria de enc')ntrae em seu caminho muHiplas e

graves difficll Idades.
E não se illudhun os CJue as im pen"avarn, Com o fallecimenlo dos

presUmo, os fundadores do. sociedade - do i\Iarechal Cunha I\Iuttos,
poucos mezes depois da installação mais turde d Conego Janum'io
por mui de uma vez li nova in tituiçü , po to que bem apr ciada no
meio lltlerurio de enttio, sentiu- e en[raqll cida, esmorecendo ante os
obslaculos com que tinho de lutar .

....alvoll-u, p rém, a alta protecçuo CJue havia sido invocada. A
esp l'anças do lnstitut nl10 l'ol'am felizmente [!'listradas' nnles exce
elidas.

D Pedro lI, acced ndo lJene' 010 aos pedidos CJue Ule foram [eit s,
correspondendo fl'unca enol remente aos deseJ JS elos doutos i..ssociados,
')llstituiu-se preslante auxiliar generoso Pl'Ot ctor do Inc::tituto.

Referindo-se a e sa phase ria vida da recente ac::sociação escrevia o
gel1t'ral JoGo everiano em 188 :

« Desde sua primeira se são ordinaria umo idéa d~ moximo alcance
appareceu no Instituto. Visaya- e ao seu [ulUlO; temia-se a adver,'idade
nos exemplo dis"olventes do pas a lo'; prel ndia-se um arrimo, um
amparo, uma garantia para o p rvir.



Essa ganmtia era o monarcha; e aquella aspiração YÓS sabeis
como foi corl'espondida,

Era e11e enlüo um menino, .. mas que reyelava dotes exLraorrlinarios
de intclligencia e applicaçuo. ::::eu mestr , Araujo Vianna, da"a disso
testemunh ; sabia-o a mai r parte dos socios.

P r proposta de J nuario o Instituto solicit u e obteve a augusta
protecçuo, e mais uma data. memoravel ficou indeleyel nos fastos da
sua historia - 19 de março de 1839. .

O que foi a protecçao elo menino Imperador todos o 1::alJem : a Im
mediato mudança. de livros preciosos e prcc1osissimos manuscriptos da
sua bibliotlJeca para a elo Instituto; o prenuncio - nas suas forças 
do que Yiria a ser, em futuro hre"e, .0 interesse, o amor, a dedicação
pelas lettrRs e pelo Instituto, cl homem esclvrecido, hoje ciduclão do
mundo' elle, cujo cabedal de sabedoria o mundo inteiro r speito; elle,
cujos dotes cl'alma o mundo todo ccata; e11e, a unica magestade ver
dadeira que Victor Hugo encontrou.

O Imperador tornou-se a encarnação do Instituto c a vida deste
prende-se t ;da ú do ~eu protector.

Felizmente, senhores, lod03 confirmam essa yerdade -sem peccado
de lisonja. »

Proseguirom os [a\"ores dispensados ao Instituto: em 1839 foi fran
queado o Paço da cidade parn primeira sesSi10 anni"ersaria da instal
lação, celebrada a 3 de novembro, com assictencia do socio 11onorario
Pedro de Araujo Lima, Hegenle do Imperio, :linislros de Estado e do
Corpo Diplomalico e mais pessoas distincta~, nao comparecencl o Im
perador por motivo attendh-el commul1icado pelo seu tutor. Veio a ter
assim, na phrase legonle de J. M. de . Iacc.do, o Instituto, de poucos
mezes formado, o seu berço de aguia n~ s mngestosas alturas da hospe-
agem imperial.

Alü continuaram D. ser realizados' as eguintes sessões anniversa
rias, com grande s lemnidDdc, p. escntes a familia imperial, Iini. tl>O~ de
Estado, Corpo Diplomatico, o[ficiacs superiores, fUl1ccionDrios publlcos
e mais pessoas gradas, c::empre faceis cm elar testemunho do apreço em
que tinham n illustrada assuc1clÇU liltcl'ariD.

Para os trabalhr s das sessões ordinurias do Instituto foram cedidas
em 1840 as necessarlas accommocl~çàcs no Paço Imperial; em 1848
noyas Falos, prepal'ac1as e guarnecid IS c m custosas alloios foram
abertas para a solemnidacle ela illflugmação dos bustos dos socios fun
dadores, Marechal CllllI1a Maltas e Conego J i1uario, e flnnos depois os
.lJue ainda foram pr cisos para os arclliYos, museu e bi.l.>liotheca.

Nesses commodos, accrcscenlados pelos que foram obtidos por in
iermedio do prestante consocio Conselheiro Alencar Araripe, quando
Ministro do Interior o Dr. João Barbalho, e destinados ao arrrmjo dos
livros, mappos e mais objectos de novo adquiridos, tem continuado a
funccionor o Instituto até hoje.

A bibliotheca e o archivo occupom n maior parte do edlncio. A sala
das sessões é adornada com os bustos lo magnanimo protector e fun
dadores d Instituto, em logar prueminente, rodeados pelos dos illustres
coosocios, Visconde de S. Leopold ,Marquez de SopucaI1y, Barão de
Santo Angclo, Dr. J. M. de Macedo, Conego Fernandes Pinheiro, Vis
conde de Porto Seguro e Dr. Gonçalves Dias. Por deliberação ulterior
tem de ser ainda ahi collocado o busto em marmore do emerito nre-
sidente Visconde do Bom HeUro. ~

Desde 1850 as sessões aoniyersarias teem sido celebradas a 15 de
Dezembro, por que foi nesse dia do anno de 1849 que pela primeira vez o
monarcha honrou com a sua presença uma sessão ordinaria do Instituto,
pronunciando como primeiro socio, que então declarou ser) e o mais



-9-

interessado 11 progresso do Instituto, os nnimadorns pbrases c uvisados
conceitos que se ellcolltr< m n discurso publicado em fac-eimile na
Revista desse anno. Foi dfllli em diante llssiduo na presidencia das
secsães, t mondo porte aclim cm seus trabalhos, excitando o zelo dos
con cios e por todos os modos c l1(,:orrendo "[1nra o desenvolvimento e
progresso clessu instituiçlio que tanto mostruva prezar e à qu~l teve a
amabilidade de dirigir em 1 09 as llOnrosas palRYras, sempre com
pra7er lembradas) lwoferirlos cm resposta ás feliciLações pelo vnniver
sario da glori "a dala de 13 ele Maio do unno anterior:

( Agrndeço muito ao Instituto, e nnda mais eligo porque o Instituto
bem sabe que cu sou todo delJe. »)

Jú cm 18-l2 boyia tido o ln tituto uma pro"a evidente do partícular
interesse com que era acolhido pelo seu immediato protector.

( No intuito de Gnimar o pessoas CJDe se dedicam aos importan
tes trabalh "s de que se occujJa o Instituto, diz o AY. elo l\Iini leria do
Imperio de 11 de janeiro desse anno, hou, p::>r bem S. i. cstalJf'lecer
o premio ele uma medalha de ouro á pessoa (lue sobre o BrozH ou
alguma dc su s prodncias aprec Iltar melhores trabalhos estatsticos;
oulra a qucrn melhor s trflballJos historicos offereccr co Jn!"Litllto
no corrente anno; e Jinolmente utra. a q11em npreeentar a melhor
geogrnphia do Bruzil. »

Estes Lres premias, por Av· de 23 de no\embro do mesmo anno,
continuariam a ser publicados como aSSllmptos fixos para t dos os
annos.

PelEI sua parte. lamllcm o InsLituto havia crendo prem;os, no ,alar
de 200$ er:n m~dalhas ele 0111'0, a quem e. ere'-esce a melhor m~l1;10ria
sobre a InstorJa da legislaçiio peculi Ir do Brazil durante o C!0l1lll110 da
miJe patrio; diLa, sobre o melhor plano de se eccreYer a h1. torio. an
tiga e moderna do Brazil, rganisada com tal sYEtema que nell,''1 t'oss~m
c~mpreltenelidns os . uns partes poliLica. civil, ccc:lesir.sLica lllterarla;
cl1ta, poro quem melhor de. envoh-esse um ponto de 11is'oria relativo a
Diogo AlyarE's Correia e a celebre ParDguas U, leyados á França no
reülOno de Hel1l'ique II, tc.

Posteriormente aimIa outras medalllDs de igual ",'a lar f<m m crea
das como incentiyo á apresenlação de trabalhes sobre aSSlllnptos
h istoricos .

E não foram illfrl1ctiferos ti10 nol~res cctimulos: em 1847, em ses
são solemne do Instituto, foram conferidos premios aos conso ia :
. Dr. C. Fred. Martius-peJo seu trabalho sobre o plano ele se es-
creyer ü historia do Brazil.

F. A. Varnhagen - sobre o ponto relatiYo a Diogo. lnlres e Para
guassú.

Tenente-coronel J. J. l\Iachado de Oliyeira - pela noticia racioci-
nada sohre a. aldéos ue Indios da provincia pe S. Paulo.. . .

Dr-. Domingos J. G. de Mngalhües - pela Memorm bIstorlca e
documentada da reyoluçiío dQ laranhúo. .

Cor nel Conrado Niemeyer - pela Carta corographica do ImpertO
do Brazil.

EIÍ1 1852, ao consocio Joaqu'jm Norberlo de Souza e Silya - .pela
Memoria hist rica e documentada das Aldêas de Indios da provincla do
Rio de Janeiro.

Vari s donatiYos de lin s e documentos de yalor historico por
vezes foram feitos pelo Imperlldor ao Instituto. C m o uviso de 12
de janeiro ele 1842, foram receLidos 40 d cumentos, em parte refe
rentes ao estabelecimentu dos POI'tug'uezcs na Ind18, e mais tarde
foi ainda a collecção de manu criptos, originues e por cópia, que o
Instituto possue em numero aVllltadissimo (cêrca de 3.000), augmen-

InRtituto llistOl'ico II
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tada com os numer sos cópia de documentos da. maior irpportan
da para a. Li toria antiga. do Brazil, ma.ndadas extral1ir poe 1.
dos ar<'1liv( s da Europa.

Mas, dentre todos os favOl'es desta ordem c1evillos á munificeocia
imperial, s lbrelevam pelo seu grande valor consicleravpl mereci
mento as doacões Ceitas em 1856 da BibliutlJeca Americanu d Dr.
C. F. ~IUl'tius, para ess fim adquirida pelo dOadol' e composta de
mais ele 8JO v 1Llmes, ele pr ço sup~rior a 1u:000 e em 18;;1, p lUCO
antes do seu fallecimelJ to, de hoa pa.rte de sua biJJliotl1 ca pa I'ticular,

o11si tente em mais de '1 .00 vulumes, '1.40 mappa, 2 lO estam
pas ou vislo.s, além de objecles 1'0.1' s e de e timoçuo specrl:ll ele ti
nados ao ~Iuseu ou consen'ados cm c::ala "eparadl1.

Por Wo assignalados beneficias, ao receber a 11 lida da morte
do seu illClyLo protector, re"olveu o ln tituto cumprie o imperio::so e
sagl'l:ldo deveI' de presLa.I' homenagem á sua venel'anela memoria,.
celebl~undo a 4 de março de '1 82 uma s ssão commemorativa de tão
infausto a oütecimento.

Em 189-1: public u-se o cxcellente e yolum s trobalho que o
actual '1 0 • 'ecretario Henrique Raffat'el foi incumbido de organisar,
comp lando tod ~ os 8.l'Ug)· e noticias d'Õ\ imprelJ a com r loçuo ao
grande brazileiro d sde o dia do seu fullecimentü.

Foi o ultimo e expresslvo testemunho rle reconhecim nto e gTa
tidão dado Q' lemnemellte pelo In3titut'J a quem tanto o merecia.

~luiLos OL1tl'OS traJ alho de reconhecida utilidade para os estuclo
historicos e ge~graphicos de que ~e rccupn o Instituto teem sido
por este publicados durante a sua já dilalada e sempre proveiLosa
existencia; estão nes e numero os abundantes Apontameflto' lüsto
ric s e geogruplticos da provinda de S. Paul, pelo major ~I. E de
Azevedo !\larques, :2, vols. em grcl11de formato, valiosa daePya
do sempre lib.eraI pl'otector d InstitutJ; a int ressante Chronica,
ele FI'. Antonio Jüb latuo, 1a :2,8 parles, 5 vols., e () illdi pellsaveL
Repertol'io das r visla.s do Institulo d ~ '183IJ a t(' 11.i, ol'ganisa lo
pelo lab )rio consocio AI ncar Ararir e. (as de todos mni3 impor
tante é (} R(,IJisfa Tl'imcf1 'Ctl - a alma do fnstitll to, - com) a l!(: 110
minava um <.hs no's s illusLrados escriptores, il.interrumpidamente
distriJmida desele 1 de maio de 1839 no I aiz e no estrangeiro
pelas reparLições I ublicas, estalJel imentJ de 1nstrucçuo, a. '''ocia
ções scientific8s, bibliotheca , COI'p rações c litteratos qn procuram
conhecer 8 aSSLlm ptos nella contidos.

Os GO volumes já editad s constItuem farto e precioso a rvo de
noticias, documento:::>, memol'Ias) viagens, inve~Ligações, rectitieações,
biogl'aphias, esludos criticas c analytic s do mai'Jr lntere;:;se para a.
historia e gcographüt do BraziJ.

Em súas paginabl'ilhantes não se encontl'll s6 a linguflgem se
vera e gr'a"e du hi toriador, expondo ou resla)) lecendo a. verda,de nU'
enunciação dos fnctos e apreciação d·) caracter mel'ecimenLo dos
homens que nelJes tomar 111 parte; acha-se ainda o balUs imo modello
ele elocIlleocla masculu, vll rallte fluridú e ncantaelora que offerecem
poetas l:lrtista e oradores mno Porto Al gre ou laced verdadeiras
glorias da Littel'atura bruzileil'a.

« Desafiam a malevolencia, dizia. o conego Fernandes Pinheiro, em
um dus seus discursos, as paginlis da ReIJi ta o l11DÍS vll~L e c)mpleLo
ar 'llivo historleo que possue o Idioma. portllgucz, e cada vez mai cobiça.do
pelas academias, sociedaeles e indiYlcLuo de Loelus as nacionalidades.»'
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« o c[ueella' [Icr Ecen{aYD o gCDfrnl Jo;,o ~e"cri<.no, di-lo a opinião
d) mundo "'cicntiôco; dt-Io o alEm CCim que é procur,odo eEse valioso
repositorio ele noticia da palria. Desde os mais antigos documenlo
sobre a iJlyellçJo elo Brazil at· LQCtos lJoeliernos. é opioso o numer:.
dos que fl1Ji ficam archivados. »

« Os trabalhos impress:ls na Recista, concluia o 10 secrelaril) em'
1887 ao IDdo dus notc(\ I' is di!"curpos proferidos nas Eessàes magnos, dõo
Ú SUfl cl)llecção o aspeclo imponenle de uma galeria explendida de'
quadros Raphaelicos e de es'aluas do mrJÍs fino ouro, cinzeladas por
mãos dt' afmna los me· tres. »)

A bthliotllecfl., o ar bivo e o mu~ell t em sido de longa data en
riquecidos com a acquis:ção d linos, I 1'0 huras, opuseulos, elo
cumenl s impressos ou nwnupcriptos e curiosos obj tos, na maior'
parte graciosamente oiTerecirlos. como jú foi dilo pelo finado lmpe
rad r, e tambem por consocios, associações e particulares amig s da
lettras cultivadt1s no InslitlltO.

Com os livros rcmoyid08 cI Poço ds Boa Visla, nilo incllridas
ns duplicatas em numero crescirlo, conla a bU)!iothe ~l mais de 20JJOO
yolumes, "obl'esahindo os que são concern nles a <.'lESUl11pt s am 1'i
Cat,OS e com especialidod brazileir s; granrle ópia d arlos geo
nTal'hicas e mappos importantes e raros além de desenhos, relralo
e pinturas d maior ou 111 n r Yalia.

s livros irnpl'e~eos ou manl1scrlrlos, mappas, etc., acham-se de-o
vidamenle arrolados e descl'ipt s nos calalogos publicados 111 1860
1 4, 1889 e 1 9d.

Resta publical'-8e o catnlogo dos lh-r IS e ll10ppas trazido elo Pac:o
em 1<'\12 e dos medalhas, moedas mais objectos recolhidos ao wllseu.

Entre muitt:Js outras preciosid:id 's ohi conscrv dos c constantes
lIa relação junla 00 vol. 49 da Recista cl1al11-s - o craneo e OE...·OS rops i
bumanos, CJue den lflm U111f1 antigllidadc de seculos, cIe-E:c lIeltos, Cl)m
ontl'oS objf tos de eras anledilu~iallas, em Logôo anta, pelos in\' stl
gaçü s pnleonlologicfls do eobio ons lcio Dr. Lllnc1 e 1101' este of1crel'icllJs
ao ILlsli.Ll.to e mais dois marcos de r osse. feitos de l11armore hranco
c 111 as ql1inas Portun'uezas e~clllpidas, c ll{Jcado~, segundo con, ta, p r
:\Iartim Affonso lIe Souza, desc b -I los pel 'nsocio B. de CDr allema
no littol'al ele Cananéa d' Iii troziGos para o musel! por cl IIJ rtl;IO do
Jllsti tu to.

Pelos diligen tes pcsCLllizas ele p1'cstimosos e cl d iendo crJnpociosr
leve-Ele ainda o ln tituto o c1c8cobrimento ell1 1:m da "cpultllra
d Pedro A I"ares CabrD I na sachrislia cI) com'ento da Gro(:f1. em

anfal'ém 1)01' F. A. Varnhe gen; a cerl idão d" ohilo 1(' Portho
10m u L( UI en\o ele GLU1)ÜO. o in, en(or ela]1fl\ fg~IÇão aéreo falI ciclo em
Toledo, no Hospital da M (;'el'icordio, em 17~4, (,Iêm ele numerosflsclo~
cumentes, noticiss e esclareciment s historiem; colligidos nos archivo.
da Europfl, entr outro pelo l11tS1110 VarnlHlgen V' concellcs Drum
mond, Gon\,alYGs D;as, JooCjLüm Caelallo, J. F. Lisboa, P rlo Alegre o
.Iosé Hygin .

Dos 01 mento hibliographicos de qu dispõe o Instituto, do
cumentos Ol'iginncs ou por cópia mopJlos e l'oleiros, para averiguação dC'
factos . oluC'Jo ele eluyicln~ ccurrC'nte' tem por mai d urna vez se utili
saelo o GOyerÍl ,sendo "'empre ele pr-ompto ottendido em. LIas reqni ições.

Nus recentes questõ s de limil . 10 Brazil cal 1 as Guyanas In
gleza e Franceza, occupoç50 da ilha do Trinc10de ele., foi d r co
nhecido pr veito a consulta f ila aos lrabalhos e elo UlllC'I1tOS perlencentes
ao Institut ,

Ainda p r Aviso de 16 de julllO do ann p sc;:a 10 c 22 de junho
do cOl'rente, foram velo GJ~'emo pedidas, por neces3icloc1e urgente, e
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como de costume fornecidas, as obras mnnuscriptas de snhido valor,
intituladéls : ResclO elo Estado elo BJ'azil no governo do f'orte, acompa
nhada de 22 mappns originacs em I érgaminho, feitos em 1612; e a
Chronica fli\ Missão do. companhia de Jesus em o Estad elo l\Iaranhão,
pelo padre J. Felippe B LLendorff.

De UI 1" traballO ele summa illlp rtnncia tem se o cup~.do ultima
mente o Instituto, em cumpL'imenlo elo art. 2 n. 37 elo. Lei n. Hl1 B
de 3) de setembro ele 1893, que mandou crear uma commiRsü central
encarregada de organiear e publicar a bibli graphia nacional elas scien
CÜ1S ge graphicas.

A idéa partiu do Congres~o Internacional de geogral)1Jia que se
reuniu em Berna em 1.891; foi enLií. deliberado conviel r-se todos os
paizes ciyilisados pQl'a sob um p ano uniforme organisarem e publi
carem as re~pectivnsbibliogrnphias ge grophicas.

O c-Jngresso encarregJll a cornrn issüo central geogrnphica da
SuisRa de) por inlerme.lio d ~Iilli tr das Rela<.:ões Exteri r...:S, dirigir
con,i es aos outros paiz"3 para adh r;rem a pr posta.

Accedeu o Go,ern lo J3raz], e foi c nfiada ao Institut Historico
a missão de executar na parte <{u nos diz e~peito o plano traçado,
sern dudda de ele,[1I10 alcance e inconle.:>tüyel pro"eito pAra a sciencia,
mas de grande difficuldacle na exe U,ÜO, como a pratica tem de
monstrndo; troata-sE' de um serviç )laVO, aràuo e ele algum moüo
estr8nl~ < o fim e ás funcç')es peculiares do Instituto; é, clema's, d pen
dente (e "hi vae o maior embaraço) de esclarecimentos e dados esta
ti licos e topogT0plücos clue só podem ser ministrados P')l' funccio
nnrios e rep~rtições estr.doaE's; e esses, 1)Osto que P r ma.is de uma vez
pedirIas, não teem sirIo ainda suffil ientemente prestados.

A commiss00, nomencla de entra os sacias mais l1abilitndos para o
bom cI sempenh de tão complicada tarefa, tem procurado preencher
o seu dever e alguns estudos preliminF1res já promptos acl1am-se publi
cados; pouco mais tem [diuntado; é de esperar-se, entl'etanto, que em
tempo, e logo que disponha d s meios que lhe faltam, dê a commiss5.o
pleno cumprim nt ao p sacIo trabalho de que se encOJ'regou.

Sua ju, ta escusa é reconhecüla. nJS segnintes termos do Relatoria
do Ministeri elo Il1lerior em 1896 :

« Si l11'1is rapid) 11tíO tem sido o andamento dus sel'viçJs, é que de
certo modo o embara ,am a pr prin dj[ficulllade do assumpto, < falta de
elemellt s seguros e illdispeusaveis e a necessidade de recOI'rer a infor
rnaçõ s e esclul'ecimenL s de que se encurregaram cómmissões lJurciues
estabelecidas em v81'ios Estados da União. »

o Instituto por diversas vezes tem com louvavel franqueza paten
teado os sentimentos elevad s e patrioticos que o animam, propondo
signtflcatims dem nsLrações de apreço e consideração devidas por di
gnidade nacional á memoria de grandes vultos que abrilhantam a. nossa
historia; 811ggeriudo a uel pção de medidas fav raveis ao desenvolvi
mento e rea.lce das lelras, dns scienciús e das artes entre nós; com
partilhando os lrabalhos nesse empenho tentados; commemorando em
sessões solemnes factos gloriosos do passad , dignos de serem perpe
tuado~ na lembrança dos vindouros e por actos de inequívoca adhesão
associand -se ás manifestações de justo contentamento por successos
que exaltam e ennol;Jrecem o caracter nacional.
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Assim, para só recordar alguns factos de mais recente data:
Em 1854, sobre pr po ta de Joaquim Norberto, resolyeu representar

á. As embléa Geral expondo a cOllveniencia e necessidade de levar-se a
effeito a c nclusão d monumento ti independencia nacional no campo
do Ypiranga; erigir- e uma estatua equestl'e ao fundador elo Imperio
na praÇfl da Constituiçüo nesta capital e erguer-se uma cruz m nu
mental em Porto Seguro, que restaurasse a que Pedro Alyares Cabral
ahi plantara em 1° de maio ele 1;)00.

A patriotica moção d Instituto é hoje em sua melhor parte uma
realidade, e cabe-lhe a gloria de hayer c ncorrido para tão grandioso
emprellendimen to.

Em 1856 dirigio-s ao Goyerno Impurial pedindo que houvesse ue
nomear uma commissão ele engenheiros e de naturalistas nDciJnae3,
para explorar alg'umas das provi11cias me110S conhecidas elo 13razü,
com a obrigal,üo de ~ rmarem tambem para o . fuseu aci nal uma
collecção de productos dJ':> reinos organic e inorganico e de tudo
quanto pul1esse servir ele prom do estad de civilisação, indu trio., usos
e costumes dos nossos indígenas.

Foi de prompt attendida a aju tada p:' p03ta sendo com-idado o
Instituto a escolher e prop r as pessoa mais habilitadas para fazel'em
parte da commi são exploradora.

Ainda por deliburação 11'10 menos honrosa elo G' yerno foi o Insti
tuto encarr gHdo de formular as bases para as instrucções, que seriam
dadas ti commissão, o que fez apresentand o minuci o tl'aJJelho que
se acha pllJJlicado na Revista desse mesmo ann), assignad por illus
strado. consoci s, detnllJando o <::en-i. a cargo de cada uma das sec
ções : de bolanica geologia e mineralogia, zoologia, cstl'onomia e geo
graphia etllll,)O-raphia e e narrattn:l. da viagem.

Para a 1a secçuú foi norncael o Dr. Freire Allem50' para FI 2n o
Dr. Cap nem ; para a 3a o Dr. Ferreirll L' gos, para a 4(\ o Dr. Candi
do Baptista e para a 5a i\I. de Arallj J Por'to Alegre. 03 dous ultimos
forã depoi suldituidJS pC!JS Drs. Gabaglia e G nçalves Dias.

Em 1859 seguiu a commissiio scientilica expl melora em direcção
ao Ceará a desempenhar o importante encal'g, que lhe fura con
fiad I e que mel'ecera as felicitações dil'igidas ú Nação e ao Instituto
por Saint Hilaire, presidente d InsLitut de França, .e pelo sabia
Dr. l\lartius.

D)lJS onllo depoi , na se süo de 23 ele julho de 1861, c mmunicava
o conselheiro Fl'eir Allemão, prove to botanico e director da commis
são, ter esta rogre sado; deyendo apresentar opp rLunamcnte os respe
tivos l'elatorios.

i s trabalhos da c mmissã n50 c rre.:>ponderam ti expectaLiva
geral e bem fundada nas notorias habilitações de seus membros, foi
iss devido a causas de todo e.'U'ol 1m' uo IIIStituto.

Em '1 61 p)r iniciati\'a (1..) Instuut , foi n: meada uma commissüo
especial in 11mbicla de promoyer a eleva Li de. uma e3tatua á José
BJnifa io de Andrada e Silm, devendo ser o monument feit) á ex
pensas dJ p "'0, p)r meio de subscripções populare , e erecto 11 logar
m que hoje e acha. Foi mais resol\'Í([ que se c nstruiss,:, um tumulo

no logar onde jaz scpultÇl.elo o seu c rpo, na idade de antos, onde
até ent50 nüo hayia uma pedra que assignalasse o seu jazíg .

A 9 de dezembr ele 1 72 participayu o Visconde d 13Jm Retiro
Pl'esidente da commi são encarregad' pel Instituto de erigir a e~tatua,

que achava-se cumprida a honrosa in umbencia e entregue o monu
mento ti Illma. Camara Muni ipal.

Estava ~atisfejta uma divida de gratidão nacional para c m o
respeitavel anciLio, patriarcha ela inderendencia do Brazi!.
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Em 18 2, snbendo que o Rey r nrlo Pl'efelto do::> Missionarios
..captlcllinh s tenciona n:l alwir o jazi,,; em que repou a vam os restos
mortües .de Estacio de .'á, o bl'avo capitão que primeiro g vernou e
.povo JU o Rio d Janeiro, apl'es u-se o Instituto em se fazer l'epl'esentar
.no acto da exhumação, realizado i 16 de novem] 1'0 em pr'esença de
;8. M o Imperador

Veriflcada por exame scienLiflco e diligencias empregadas a autllen
ticidarle dos restos eD ntradl)s, verdndeil'as reliqui'ls historicns ([ue, p r
,honra do paiz, eleveriélnl seI' religiosamente conservadas, deliber Ll o
Jnstituto fazei-os recolher em um novo e convenient jazigo, inaugmado
com moel sta cerim· nia pela sua Directol'ia.

Aspim consagrando tradições 11istoricas, reneleu o Institulo preito
·de veneração devida á memoria do intrepido e 111a\lograd venced}r etos
'Tamoyos, martyr do dever e da Jeüldaele na cruenta lacta tra varIa em
1567 nn msgestosa bahia do Guanabara.

Em 1888, com amai' viva satisfaçü , congratulou-se o Inptitnt
-e ln s amig s da liberdo.d , que em toda a parte s5:) os sustelltaculos
da jll'''liÇ8} pela promulga)1 ela lei que declarou extincto a e."lcr?vi·lão
140 Brazil, mem I'avel c·mqllista da civilisaçilo ~obre os erro e precon

-ceitas do passad e I) mai r titulo de gl ria para os qu com tauto de
nodo logrnram ai onça-Ia,

Entre oulrüs expressiva manifestA ,ões de intimo regosij) por tão
·{lU picio-'o acontecimento, resolveu o ln Ututo t'm:er cunhar medalhas
·e mmemOl'attvas, U'azenel gravadas a effigie da inclita Princeza Impe
·rial, então no. regencia do Imperio, e a d~1ta sempre celebre da lei que
de todo apagou .'l. negra mancha que desel ul'flva a historia elo Brazil.
\s beBas medalhas ete ouro, prata e bronze, em numero avultado, foram
profusamente distl'iJJlIielas n) puiz e n e3trangeiro, para perduravel
.memoria de tão fü moso sucesso,

Em ltl89, tendo o Institut em conside1'açi1o a alta c nveniencia que
J)ara os legitim s interes"les nucionaes trazia I) tratado que aL:abava de
13er as~ignaelr), á 7 de Setem! 1'0, entre o Beazil e o. Republica Argentlfia,
para que, a nilo ser passivei mutuo acc' rd , fosse de pl'ompt) resol
vida a secular e porlio.da quesLilo de l'imltes entre os duas Nações m di
.ante arbitramento d) Presidente dos Estados Unid}s da Ame1'ica, deli
berou mandar cunhar lima medalha commemo1'ativa desse facto, c nfe
r1nl1 ao mesmo tempo o titulo de Presidente h·.n)rari d Instituto ao
Dr. M. J, Celman, Pl'e.'idente d'aquelJa Republica, distincçã p la pri
la vez dado. a um chefe de Nação Amel'icana e a mais honrosa e
-elevada de que dispõe o mesmo Instituto.

Foram igualmente nomead.)s s Jcios hono1'arios os Ministros das
Relações Exteriores e Plenipotenciorios Argentinos e Brazile1ros que
[haviam flrmêld o tratado ou concorrido paro a solução fincll e amigavel
desta pl)lldel'USa qLlesttio. A respeit di;t.ia o Ministro Argentin Quirno
·Costa, ao receber o tItulo de SLla nomeoçãl) de socio honorario:

« O tratado s)bre Mis 'ões é e será sempre por todos c nsiderado
-como um acto de patriotismo elos dous governos que o leval'Om a effeito;
como um triumpho para o direito, pelo pt'incipio de Dr] iLragrm que
estabeleve, sendo uma n va demonstração de que para D manutenção
(la paz, da amiza le sincera e do reciproco respeito que merecem ümbos
os paizes, não 11a, nem haverfl. obstaculo que não possa ser digna e
<:ordiulmen te remoyido.»

Accre."'centava o Ministro Argentino I-I. Ivl reno, tambem s cio
honorario, ao t mar assento no Instituto:

« O anf.igo litigio territol'ial queos brazileiroseargentinos receberam
·em herança de suas l'espectivas Metl'opoles acaba de encontrar urna
fórmula que faz desapparecer em um instante as asperezas do passado e
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nos vincula paro o futuro de modo indesLructivel. O Instituto robustece
com e.c;;te acto asconvençàes dos que 115.0 dedicado a "U'} yida ú Lrobalhar
pela fra lerniclC:.de mericano.»)

Conhecida a d cisão al'bilral, como tributo de homenagem e clemon·
stração de apreço, pela recLidão com que na qualiclade de juiz arbitro
na questão ele :Vlissõ s, o PresidRnte dos Estudos Unidos da America do

orte, Gr0ver Ctcvetand, havia resoLvido o pleito sllbmetLido Il) seu juizo,
.B segurando os direitos do BraziL Eobre o lerritoriu conteEtado pJr uma

Jação limUr phe, offereceu-Lhe o ln tituto, com a mais l'cspeUo as
congratuLaçjes, o titulo de Presidenle honorOl'iu desta os ociação.

De iguaL mod procedeu Instituto com relaçuo ao Rci ele Por-
tugal D. Carlos I peta ua b netlca e pro~clla interYenção ') bem
do fel iz elesen lace ela questão da Ilha da Trindade, restitUlda ao
Brnzil, c mo era de rigor'oEa justiça.

O com'enio sobra Il proprierlaele litteraria e artistica entre P f
tugaL e o BrazH. a signado Q 9 de setembe de 1 8~, send) do maior
pruveilo I (lru a lilteratura de aml)' s os paizes, tambem Le, ou o Insti
tuto a cUllg'l'atulal'-se cúm o YIinislro Brazileil'O que o firmúra e ú
concerlel' o dipl ma de socio honorar10 ao iLlustre Ministro Pleni
potencia rio PorLuguez, con 'elheir Jogueira oares, recebido no
Insl ituLo com as mais lisongeiras ex.pressões de estima e consideração
pelo bJm servi.o prestado ás letras e ás sciencias deste paiz.

« Duas litteraturas, como bem p nd· ra\'a o Pre 1d nte do Insti
tuto, na sessão em que se apresentou o novo c nsocio, tend) por
origem a mesma linguü, ou, para melhor dizer, irmu uma da
outra, não p diam deixar de e confundir em seus d1reitus, sem um
tratado que os definisse.»)

O acto official que aUendeu e providenciou sobre o ussumpto
não pori ia pas"'llr despercebido ante o Instituto, semIre interessado
no movimento da no a vida litteraria.

A vindu de iLlustr s officiaes da armada do Chile ao Brazil em
1889, á b relo elo encouraçad Almirall te ('Qchrane, pI' porei mou de
novo a lnst.ituto azada occasião de affirmür o 'Íuteiro acc rdo em
que e tão sempre os seu yotos c'Jm o s nLimenLo llllcionaL, quando,
por motivo patrioticó, se teaLIl de dar pllJJlica dem nstraçã) da no
breza e generosidade do caracter Brazileiro.

A 3i de outubro des, e ann no Paç Imperial, celebr u uma
sessBo oLemne em homenagem a ac:ão Chilena, então aqui d gnamente
representada pelo respectivo Ministro PLenip"tenciario, fUllccionarios
da Legação, consulado e pela brilhante officialiclade do dilo enc u
raçaclo.

A manie staçãa tinlia por fim não só dar uma prova LI cordial
Si mpl'lthiu c sincera affeição a Nação irmã e amiga, que tant0 se
tem elevado peto sen engrandecimento mOl'a I, illustração e progresso
no conceit do. povos civili!"udos, como ainda signifi ar o mais pro
fundo rec nl1ecimento pela delicadeza e ob equiosidade c 111 qne por
mais d uma vez haviam sidl) os brllzilciros ac lhiclo e tr'olados
pelo brio o pom chi) no e.' ainda ror ultin_lo. ,os offlc~c ~ da mari
nha brai'ileira,quanr!.o em Viagem de Il1slrucç,üo Llnlwm vlsllado aquelle
florescen te pu iz.

Foi de esplendor e mognHicencill ur!.miraveis a festa liLteraria a que
se Ilspociára de bom gl'ad augusto chefe d EsLado, animanclo-o}
dirigindo-a e c ncorrendo efficaz e grandiosFunente I am que estivesse
nll altura rios que obsequiavam e el'am obsequiaclas.

Em sumptuoso salúo, com o sistencia dR familia imperial, membros
do Corpo DipLomatico, commls õ~s da imprensa d diversa::> corpora-
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çõ...s sclentificas e numer 30 c ncurso de senhoras e nobres cava
lheiros, foi pelo presidente aberta a sessuo,

Peol'eridus yarios discursos, entreos (juaes um do principe D. Pedro
Augusto, SJbre a riqueza mineralogica tl Chile, e todos em honra e
elogio da alth'a e yaloro a Nação, cuj fastos glor;osos nos depal'8m
feitos da ma ior heroicid de, e dadas as respJ tas qne eram de esperar-se
da gentileza e illustl'aç"io de tüo di Linct)s 110 pedes, seguiu-se o que
o presidente do Instilut 111<33 havia annunciado como agrn.du,el
surprcza - o inespcrad encontro em terra estranha, mas junto a um
povo il'll1ÜO, ua patria scienLifica ü litterarin - representada nD opulenta
e escJlllida exposiçJ , que nos salões proximos s~ aCllayD. prepnrada,
de tud quanto podia re\"el<11' ü acth'idade inteUig nte e creadora do
povo chileno, ostentaml pI'ilnoro os trabalhos sclenlific·')s e lilteJ'arios,
obras ruras, manuscript')., cartas e mappas ge grurhico~, retrato,
quadros allegoric s, proJuctos de adiantada indu tria e esmel'ado lavor,
especimens variados de prcci sos milleraes, etc,

A cl1rio~a exp .:.içJ fie U POl dia., f['antIu ada a publico.
Pal'8 ella C' nc 1'1' rum o Instituto Historic ,a S ciedud de Ge gra

phia d Ri) d Janeiro, as bibliothecas Nacional, Fluminense da ?lIa
1'in11a, lo Exercito, da. esc las Militar e Polyteclmicu, o Ministerio da
Agricultura, o principe D. Podro Allgll to e S. ?II. o Jmperad r.

De tud quan to. OCCO!'rCll e f i ubservado ne ta anTatlaveloso
berba funcçü deu o Institut exacta descripçií' em um il1lel'oSsallto
lhTO intitulad - Chile e lJra::il- a qu, foram jllnt s traballl , di
versos de illuslrados e criptoro~ braziloir·) sobre fac ti) . rla hisLoria
do Chil , tl'nços biographic s de liLt rato~ e e"tadistas chileno, so
cios do Institut ,e ma:s umu memoria hileua de Ab 1 I ozales,
aqui tl'Uduzida, sob titulo - BI'Ct..ileiros e Chileno .

Além das ses õos extm rdinarias já rO['('riul:1s, outras fürnm pel
Instituto celebra:las em commem rac:.ü de Jh<.:t03 dign ,:, de ltol1l'osa
mençu .

A' 21 de ontllbro de 1833 - Homenagem a Quinqungcnurio
da escl8rCcido. asso~iaç50, qne pcl s Reu') e f)rço.:. tem so.bido elevar
bem alLo o crerUto de qu hoje go'a a noss'llittora.tura hist rica.

Da festiva solcmnidudo dú detulhadu noticia o Livro elo Juúileu
-organisud de acc rd:l CJm o pI' gl'ammR fOl'l1lulndo, c ntendo,
além d) discurso entã) proferidos, dil1ercnLes memol'ic s, biogra
phü.ls, document03, trtlballlOS inediLo,:" desenho, mappi.ls e 11 re
tratos de socio.:> féllle.:id) , rccommetldavcis pela suo dedicação e ser
viços lJresLadJs ao InsLHut .

A' 4 de julho de 18 9- Commemornçilo do entenario de Claudio
Manocl ela C'JstA; justa CJllsagraçuo do Jl JIDO dJ ]wimcil'u mnl'tyl',

"precursor da liberdade da palria. 03 el'uclito.:> trabalho Hd s ne 'sa
olemne ses."uo, nota. bi gl'npllic'ls o bibliographicns, poesias d) in

ditoso ':ate, peças lü~toricas mais dJcumcJ1to,:, formam um inLer
essante volume, quo ilcompDnha a Revi ta de 189 ,

A' 12 de outubro ele 1832 - Qual'to centenari da dcscolJ....rta da
America-Homenagem ú memoria d famos na\' gantc Chrislovüo
C 1 mb ; se3silo extraorJinaria revestida da m_lor solemniclade e,
como de costume, 11 nrnda com a presen a do sBollOr s e cava
lheiros do. mais selecLo. sociedade, repre entanle" da imprensa, asso
ciações scientificas e litterarias, nac[o:la s e esLr ngeirns e avultado
llumero de socios.

Em discursos adequados li occasiüo foi feito o e1 gi hist ric do
decantado heI' e do mares, e sublimado O] orteotoso ac nte imento
que yoiu abril' as portas de um nov mundo à luz beneficn e fecunda
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da civilisação, assentando ahi o berço das grande nacionalidades
americanas.

Foram distribuidos nesta applal1dida ess5.o dois liyros publicados
pelo Instituto, como feliz remate da aprazivel reunião: o poema-Colombo
- do altiloC[uo poeta Porto-Alegre e as - COl7ferenclCls - do illustrado
consocio c nsellleiL'o Pereira ela Silva, sobre Colombo e o descobri
mento da America.

Em volume especial foram reunidos os dis ursos e feita a exp')sição
de tud quanto engrandeceu a solemne commemoração dessa data
notavel da nossa hbtoria.

Tem-se feito represenlar o Instituto por commiE;SÕe., de seu gremio
nos CQDgress s: Ar heologico e historico de Antl1erpia, em '1 66; dos
Americanistas de Luxemburgo, em 1876; d Veneza, onde pl'imou pela
ua escolhida collecção de mapl as e obras geographica~ em 18 'i; na

Exposição da Industria Nacional, em que foi. distinguido com um di
ploma de honra, em 18 '1; bem como na Continental. uI Americana
de BLlenos AJ re , em 18 2; na Exposição Pedag gica e n Congresso
de Instrucção Publica, em '18 3; na Exp sição de Geographia uI
Americana em 1888' na Universal de Paris, em que foi contemplado
com duns medalhas de ouro, em 18 9' n) Congl'esso Italiano de
Geographia m Genova, para commemoraçã do 40 centenal'io da
deséoberta da America em '1892; na Exposição Colombiana de Chicago
em que foi honrosamente distinguido m um premio pelôs publicações
exposta , em 1 93; no Congresso dos Orientalistas em Genebra, em 1 94;
no 60 Congresso Internaci nal de Geographia em Londr ~, em 1 95; e,
finalm nte em todas as solemnidades pul Licas, entre nó ; de caracter
cientifico, historico ou 1aLriotico.

E grato relembrar estes factos honrosos para os Annaes do Ins
tituto; elles elão prova da actividade, iLlusteação e patt'iotisl11o dos

ignos consocios' os louros jú olhido enirã por cert ele nobre
incentÍ\- 1ara que 1t['OS sejam disputados na vasta arana das lides
litterarias.

Pal'a os variados - dispendio. os encargos da üSS ciação não tem.
ido sempre bastantes os recursos p cuniarios de que di põe; d8hi a

diffjcllldac1e com que t m por v zes 111ctado para IodeI' sati~fazee o
tralJalhoso fim a que se destina; basta v r 'qu só lhe 1'01 possiyel
nomeaI' nm bibliolhecario archiYlsta quando ultimam nte foi au
.gmentada a veeba com 1ue parEI as suas despezas oncorr 111 os cofees
publicas. Para a indisl en a\'el compra do livros, encadernações, im
pressões ou reimpressões, estantes, mm-eiS, guarda e c)ns rvação dos
objectos po suidos e mais serviços do e tubelecímento e casseiam
meios cada yez mais pr cis 3.

As contribui ões e remi s5 s lo' s cios, a venda ela Revistas e
publicacões do Instituto; os donativos os juros de alguns titulos ela
divida municipal doado 101' um dos nossos mai pre. tantes con o ios,
o conselheiro Correia, e de 68 apolices da di\-ida publica, Cl1 tosam.ente
adquiridas e zelosamente onservadas, formam a renda. ordinaria elo
Instituto, in ufficiente de t do para as despezas sempre r cente,
e m especialidad no que re peita á impee ões. Cumpee eleclarar que
com a reimpressão de diversos vo]ums esgotados ela Revista e im
pres ão do }{epertorio nenhumü d 'SI eza fez o ln títuto. O Governo
acqui scen 10 aos pedi 1 s qu lhe foram dirigi los, mancl u fazer gra
tuitamente sses trElbalhos l1n Im1rcn a Nacional; reI vant fayor a

InsULuto Ui.torieo 3
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que muito grato se tom mostrado o Instituto. Assim fosse elle estendido
á pu] Uc ção periodica das novas Revistas, como por vezes tem sido
solicitado .

Ha ainda a subvenção fornecida pelo Th souro Nacional, valioso
am-ilio s m o qual o Instituto n:-o poderia subsistir.

Em 1839 foi-lhe concedido. a sub"enção al111Ual de 1 :000 000.
Na sessão de 4 de maio desse anno bavia o Secretario perpetuo,

conego Januario, proposto que o Instituto pedisse ao corpo legislativo
um subsidio qualquer, dado em loteria, ou por outro quo.lquer meio,
para Djuda das grandes despezas que tinha a fazer, afim de melhor
preencher os importantes deveres que tinha a cumprir.

Approvado o requerimento, logo depois dirigido ao Corpo Legisla
tiYo, já no Relatorio apresentado na 1a sec::são anniversaria, a 3 de no
vembro seguinte, communicava o mesmo secretario que acabava de ser
votado pela Assembléa geral leg:slativa um ncto pequeno subsidio
pecuniario para as despezas indispensaveis d Instituto. Era ainda um
beneficio devido ó. acertada iniciativa do zeloso e dedicado secretario
perpetuo.

Em 1840 foi elevada a dotação a 2:000.' a 4, em 1856; a 5, em
1857; a 7, em 1865; em 1.382 a 9:000$, sendo reduzida a 4:500 em
1893 ; restabelecida em 1894' de novo elevada a 12:000$ em 1896 e a
14:0 0$ n corrente exercicio; é, porém, evidente que, pelas condições
economicas do paiz na actua li lade, essa somrna não corresponde ás
que eram percebidas nos annos anteriores.

O Instituto confia na sl1bedoria e patriotismo dos p deres publicas,
esperando que não concorrerão para que definhe e morra a associação
qlle bem tem servido ás lettras patrias, na especialidade de que se
occupa, e por ellas ainda muito poderá fazer) si de mais amplos recur
sos fôr'·lhc dado dispôr.

Poucos são os actos officiaes que dizem respeito ao Instituto; afóra
as disposições de leis orçamentarias relativas a s subsidios que tem rece
bido los cofres public se ó. creação da commiss<1o central de bibliogra
phil1 de sciencias geographicas, de lue trata a já citada lei de orçamento
de 1 93, art. 2°, n. 37; n50 mencionados diversos Avisos do Gov rno
sobre ma teria de administração e serviços de expediente do Instituto,
só ha a notar os Actos de approvação de Estatutos, sendo o primeiro
expedido pela Regencta, m data le 4 de abril de 1839, e o Dec. de 2
de março de 1860, approvando o figurino que teria de ervir de modelo
ao uniforme dos membros do JnsUtuto; figurino cuja modificação foi
proposta em 1867, sem que fosse até hoje attendida pelo Governo.

A mesa directora do Instituto é constituida c m o ll'esictente, tres
Yice-presidentes, desde 1848 (por haver sido creada a e ção de Ethoo
graphia em 1847, t nela até então sómente dous vice-pr sicleotes, chefes
das secções de historia e geogr.aphia) quatl' secI'eturios sendo dous
effeclivos e dous supplentes, um thesoureiro o um orar!.' r, .

lIa ii commissões, de tre' membros cada uma, com o encargo de
examinar' e dar parec r s bre às assumptos sujeitos a deliberação do
Institut . Além das c mmissões ordinaria , indispensaveis á marcha
do serviç , podem ser nomeadas outras paro fins especiaes.

Desde a sua fundacã at6 hoje tem tido o Instituto cinco pl'esidentes
effectiYos: •
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1 - José Feliciano Fernandes Pinheiro, Visconde de S. Leopoldo de
1838 até 1847, data de seu fallecimento. '

2 - Candido José de Araujo Vianna, Marquez de Sapucahy, de 1847
até fallecer em 1875.

3 - Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, Visconde de Bom-Retiro, de
1875 até a sua morte em 1886.

4 - Joaquim Norberto ele Souza e SilYa, de 1836 até 1891, quando
faIleceu.

5 - Olegario Herculano el'AquiGO e Castro, de 1891 até hoje.
01:1 cargos de vice-presidentes teem sido occupados pelos consocios :
- Marechal Cunha Nlattos, e, por seu fallecimento á 2 ele março de

1839, Araujo Vianna (Marquez ele Sapucahy) e AureIümo Coutinho (Vis
conde de Sepetiba) 1° e 20 vice- pr sidentes - 1839 á 1846 ;

- V. de Sepetiba e Canclido Baptista de O}iyeira - 18't7 ;
- V. de Sepetiba, Candido Baptista e M. A. Porto-Alegre, 1°,2° e 30

vice-presidentes - 1848 á 1 50'
- V. de Sepetiba, Candido Baplista e Ferreira Lagos - 1851 á 1855;
- Candido Baptista, Ferreira Lagos e Porto-Ategre-1856;
- Candido Bapli ta, Ferreira Lagos e J. M. deMacedo-1857 á 1858;
- Candido Baptistü Macedo e Joaquim 1 orberto - 1859 á 1 65;
- Visconde do Bom Retiro, Macedo e J. Jorberto - 1866 á 1875;
- :Maceclo J. orberto e Barão Homem de MelI - 1876 á 1882;
- J. Norberto, Homem de MeIl e Aquino e Castro - 1883 Ú 1886;
- A Iuíno e Ca tro, Visconde de Beaurepaire e Joaquim Porlella-

1887 á 1889;
- Aquino e Ca tro, . de Beaurepaire e Cezar !\larqus - 189J ;
- Aquino e Castro, V. de eaurepaire e JoCo Seyeriano - 1891;
- V. de Beaurepaire, João eyeriano eM. F. Correia - 1892 á 1893;
-. João Severiano} Correia e Marquez de Paranaguá - 1894 á 1897;
Tem exercido as funcçàes de 10 secretario, director da ecretaria,.

archivo, museu e bibliotheca os seguintes consocios :
1 - Conego Januario da Cunha Barbosa, secretario perpetuo) eleito

em 1838.
2 - Manoel Ferreira Lag s, tambem secretario perpetuo, em 1846.
3 - Fran isco Adolpho Varnhagen, Visconde de Porto eguro,.

por dous annos, em 1851.
4 - Dr. Joaquim ManoeI de Macedo, em 1852.
5 - Manoel deAraujo Porto-Alegre, Btlrão de anto Angelo, em 1 56.
B- Conego Joaquim C8etado Fernandes Pinheiro, em 1859.
7 - Dr. José Ribeü'o de Souza Fontes, Visconde ele Souza Fontes,

em 1876.
8 - Dt'. Munoel Duarte Moreira de Azevedo, em 18.Ql.
9 - Dr. João Franklin da il eim Tayol'a, em 1886.

10 - Dr. Franci 'co Ignacio Marcondes Homem d Mel]o, Barão
Homem de MeUo, em 1888.

11 - General João everiano da Fonseca, em 1889.
1.2 - Dr. José Alexandre Teixeira de lelIo, em 1890.
13 - Henrique Raffard, em 1892. E o 10 ecretario actual.
O Instituto c nla hoje em seu gremio 244 consocios, sendo 149

nacionaes e 85 estrangeiros. Os socios súo comprehendidos nas seguintes
classes: eff cLivos, rre pondentes, honorarios, e benemel'ilos.

Os socios eflectivo são em numero de 70; os demais em numero
indeterminado.

Para admissão dos 1°S é exigk]a pelos Estalutos a ondição de re
sldencia na Capital Federal e apresentoção de traball10 proprio a cerca
da historia} geographia ou ethnograpllia do Brazil, obonando a capa
cidade litteraria do autor; para os 205 a mesma condiçúo de idon i-
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elade litero.ria, ou offereciment' de obro. u yo.lol' obr o Brazil ou
obre qualquer parte da Am rica ou de aLgum presente imp rLante

para o museu do Instltut , proyada, nestes UlLilllOS ca"os, a suffi i
encia liLLeraria d c ndidato 101' quolquer trab~ lho (Iue Lenl')ll<;;tl'e es o.
qualidade; paTa os 30 a ,adição de idade pro\' el'}, Oll u,mmado
saber e distincta repl'esentaç50; disLincção por serviços notav I pre
tados ao Instituto, ou exercicio em qualqu l' dos I gores da Mesa
udmini trutivo. p r mais de 7 annos; I ara a ela se de sr ciOS bene
merito são proposto os hon rari·)s que tcem sido el'D c ivos e por
noyos seniços rele, an tes e tOl'l1am m l' ced I'es lc:isa distinc ão' ou
pessoas que tem feito d nativos d import n ie ,)up ri l' á 2:00 , em di
nheiro ou outros objector de valor.

Ha ainda o titulo excepcional de Presidente honoro.rio, só con
ferido ao chefe do Estado e ao'" chefes de outre,s ?\a ÕcS.

O numer dos SOCi03 actua s é assim clistl'ibuido:
Presidentes honorari05 8; socios effectiyoC' 51' ')rrOS1ondentEs '120'

hOl1orario~ 44; benemel ito :H; total, 241.

Ao concluir não será fÓl'a de prop sito lcml rar: que o Instituto
IIistorico é uma associação nacional meramente liLtc:raria; n50 tem
caracter oEficial, posto que, em attençiJo á notueeza e importancia do
fim a que se propõe, tenha até hoje merecido ser auxiliada pelos po
deres public s; admitte em seu gl'em'io os e tudiosos cultore das
sciencias hisloricas e geograhicas, sem distincção de cr'enças poliLic~s
ou religiosns, s6 tendo em att nção as condiçõe3 mornes e lJahilitaçãcs
litteral'ias do candidnto; nasceu trabalhando, e trabalhando tem vivido,
com a constante e unica pI'eocGupação de bem cum1 rir a suo gr'andiosa
mis!':ão, que outra não é, como já tiye occa5ião de dizer, sinGo ~ a
glorlr-icaciio da pntria pela revelação de sua historia.

Nos seus Anna S acharão em todo o tempo os fl1tueos historiadores
lançad"ls as solidas bases em que tem de assentar a geande bra que
ainda 11a de seI' construida; a11i encontrarão sec'mo dados e copiosos
subsidios, de longa lata accumulados pelos pacientes esforços d s seus
modestos e lnl orios s c llaborudores, para que possa seI' es ripto. com
veI'dade inderectlvel rcctidl1o, judicioEa criE a e seyera imparcialidade
a briLlJante e in tl'Uctiva historia do Brazil.

Quanto aos actuaes membros do iostitulo, cOl1~cios da gran~e
responsabilidade que acompanha as posições qu occupam, conti
nuarão a empr gar todas as forças de que possam dispor em des
empenho de seus ardu s deveres; e transmittirü , sem duvida, aos
seus successores, íntegras e puras, as honrosas tI'odições que en
nobrecem a douto associação {ue tem sabido carl' spondeI' ondigna
mente aos elcvad s intuitos d s seus sempre saudosos l'undndores.

A um desses benemerilos do InsLitut , c do roul ado á estima e
respeito qu o rodeavam, ao descer ao tumuJo, cm merecido eLogio,
referiam-se as seguintes palavras de um subio contempol'aneo, que
serão hoje do novo repetidas:

« IOS homens que nos pl'e ed rum lrocul'emos colher exemplo
para o futuro; inspiremo-nos m sua <;·abedoria. ' sirva-nos de lição
a, sua experiencia. Imital-o é reconhecer e recompensar n sua de
dlCação. Elles nos corrliaram seus feitos e suasglorius' a nós cumpre
zelar e defender tEio rico e inestimavel thesouro.»

(Esta noticia foi escripta pelo presidente do Institnto, Dr. Oleg(/7'io
Herculano de Aquino e astm.)
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MEDALI-IAS DE DIsr[INcçÃO





1\1ED LHAS DE DISTINOQÃO

Pelo decreto n. 1579, de 14 de março de 1855, foi creado um di
stinctivo para as pessoas que se tornassem nolaveis por serviços
extraordinarios prestados D. humanidade, mandando-se cunhar, para tal
fim, duas classes de medalhas. .

Com este decreto xpediram-se as respectiYas instrucções, assi
gnadas pelo então ministro do imperio, Luiz Pedreira do CouHo Ferraz.

As medalhas eram, a de ia classe de ouro, e a de 2a d prata; e
só se concediam, aquellu, ás pessoas que em qualquer das emergencias
declarada no decreto (naufragios e riscos maritimos, incendios, peste,
ou qualquer calamidade) se distinguiam por soccorros extraordinarios
e de subido valor, ou por serviços pess aes, prestados com risco de
vida; e, a ultima, áqueIles que houvessem mostrado dedicação não
commum pela humanidade e prestado cerviços tão importantes que se
fizessem dignos de uma especial consideração.

A's instrucções acompanhou o d~enho em cuja conformidade
deviam cunhar-se as ditas medalhas, que tinham em frente a effigie
do imperador, e no reverso o distico - « Ama o proximo como a ti
mesmo- », a éra do anno em que se dava a concessão, e a data do
serviço prestado.

Taes medalhas eram fornecidas gratuitamente pelo Govern , que as
conferia por decreto. Collocavam-se no lado direito do peito, pendentes
da casa da farda OLl casaca, como os habitos de quaesquer das ordens, e
se discriminavam pela côr da fita; a saber: verde-mar, para os
soccorl'OS ou serviços no mar; c' r de fogo, para os incendios occorridos
em terra; e amarelJa, para cs outl'dS serviços prestados em terra.

O mesmo individuo podia obter e trazer mais de uma medall1a,
conforme o genero de serviços que prestasse em qualquer das hypo
theses.

Com a medalha, entregava-se um diploma, assignado pelo im
perador, no qual se declaravam o acto I raticado e as principaes circum
stancias de que IlOuvesse sido revestido.

O agraciado podia usar da medalha como si [ôsse a venera de
alguma das ordens d imperio.

Proclamada a Republica, o Governo Provisorio expediu o decreto
n. 58, de '14 de dezembro de 1889, o qual revogou o de 1855, e hoj e
regula a concessão das medalhas de distincção humanilarias.

Este acto 6 do teor seguinte:
« O Governo Provisorio da Republica dos Estados-Unid s do BrazU

decreta:
« ArL 1. o Ficam creadas medalhas de distincção para remunerar

« serviços extraordinarios prestados á humanidade, quêr por occasião de
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( naufl'ogi ~ e risc )"mnl'llimo , qllér em CD os d ' inccndi' s, ele pcsle
« ou ele qualquer calmniunde.

« Art. 2. 0 As ditas medallms "'eruo de iII e de 2a classe.
« § 1. ° As de ia closse seruo de uro, e só se c ncederJo á.s pe oa

« que, em qualquer das emerg ncias declurnda no art. 1°, se distin
« guirem p r soccorros exlraordinarios e de subido valor, ou pr l' 'erviços
« pessoaes prestados com risco da propria vida.

« § 2. ° As de ;2a classe serão de prnla, e se con fel'Íl ão úcjuelles que
( houverem mo trado dedicação nüo comrnum p la 11u111ani lade e pre
« st.ado s rviços pess aes lUo importantes que se tornem lignos de urna
« especial considera)í. .

« Art. 3. ° er5.o cunhadas na Casa ela ::'IIoed'l e te!':-o em frente áS
( armas da Hepublica e abaixo destas a pal;wra - Brazil-, e no r verso
« a seguinte inscripção - A DO!' e ft'atcrnidade, - a é!'a do anno em que
« forem.c ne didas e a data do Eerviço prestado.

« Art. .'I. ° Seru c ncedidas por decrelo, no quo.l se faró. mençlío do
« acto pr tic Ldo e das principaes eircllmstancias de que th-er sido re
« vestido.

« Art. 5. ° Dayem ser u 'aelas p nrlenlcs ela ca. a ela farda ou casaca,
« e se discriminariío pela cor da fita, a abe!':

« A Bta ele cor verde-ma!', para os serviços ou oce rros pre3tado
« em caso de nauf!'agios, incendios no mar, ou oulr 'riscos ma
« ritimos ;

« A de cu ele fogo, para os prestados em caso de incendios occor
« rldos em ter!'a;

c( A de cor amarella, para lodos o. outros s r 'iç . ou soccorros
« prestados m terra.

C( ArL 6. 0 O cieladão lJrozilciro ou e tr~mgeiro que ti\"er obliüo
« qualquer das meelalhas de distincçtio, nuo ficarú inlübido de obter
« e usar outras a que faça jús na cont'ormidade las eH p sições do
« art. 10 •

« Art. 7. o As medalhas e o respectivo dee!'eto, (Iue servirá de
« titulo, serão expe lid s gratllilam nte pelo Governo d'} Republica.

« Art. 8, ° Fica r vogt d o lecl'cLo n. 1579, de 11: de març ele
« 1855.

« O ministro e secreLario de Estado dos egocio;:, elo Intel'ior assim
« o faça executa!',

c( Sala das sessões do Govern Provisorlo' 14cl rlezembl'o de 18 !)
« 1° daRepllblica.- Manoei Deoeloro ela Fonseca.- Al'isticles ela il
C( oei7Yt Lobo, »)

No intuito de resta belec r a vcrdadeira d utrina relatiyam nte á:
-concessão das me talhas de di tincçilo instituldas para r compen ar

erviços rIe valor excepcion'cl1 a bem da humanidade, com risco da
propria \'iel'1.) ou sem elle, por occasi5. de d astr- marltimos, incendios

outras calamidades, pr feriu o Ministedo el Interior sobre os requ~

lmentos ele Mano I hodrigues ALJ u Iuerque Figueit' elo, Leopoldo Vl
lato de Freitas e AIrred Candido FOl'jas, em do ta de 20 de dezembro

de 1893, o d~spacho seguinLe:
« Indeferido. Os serviços pre tados pelos peticionari s nüo per

« tencem ó. classe dos que se acham especificados nos ~ 1° e 20 do decreto
« n. 5 , de 14 de elez€mbro de 1889. Accresce a circumstancia de que.as
« medalhas de iisttncç.üo p r sel'viç s humanitarios e, pOl'tanto, dt:Slll '
« teressados, não de,-cm ser solicitadas petas part 3, e excluem a ldét.'1
{( de qualque!' direito adquirid Iue aut rise a solicitflçãO, não só porque
« 4:1. Constituição da Republi a l'epelle as di Lincções, m::ts tambem
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« porque as medalhas de que se ~rata, segundo o intuito de sua cl'eação,
( têm por fim unicamente commemorar actos extraorelinarios, ou ele
« dedicação não commum, praticados sem outro fim além do de satis
« fazer os sentimentos de soiidariedade humana. »

Tendo sido revogada pelo decreto n. 58, de 14 de dezembro de 1889,
a disposição do art. 40 do de n. 1579, ele 14 de março ue 1855, qU6 man
dava collocar a medalha humanitaria ao lado dil'eito do peito, decidiu o
mesmo lVIinisterio, subre o requerimento do majol' Bclisario Pernambuco,
e em data ele 30 de mal'ço de 1891, « quc deve a actual medalha de di
( stincção ~er usaela do lado esquerdo, por ter cessado a razão de pl'ece
( dencia das ordens honorificas, extinctas pela Constituição da Republica;
( respeitando-se, porém, emquanto não fól' expressamente revogado, o
( disposto nos decretos em vigor relativamente á collocação de outras
« medalhas. »)

Em o requerimento, datado de 10 de outubro elo dit alltlO de 1894,
de Alfr do Manoel Jeronymo lo Passos, commandante interino do
Corpo de Bombeiros do Recife, no Estado de Pernambuco, foi proferido
o seguinte despacho, que revogou o de 20 de dezembro citado:
( Lavre-se decreto concedendo a medalha de 2') classe, não importando
o facto da solicitaçEto, de que nEto cogita o decreto n. 58, de 14 de de
zembro de 1889, para prohibil-a. »)

A raspei to ele nova cunhagem de medalhas extl'aviaclas, existe a
decisão constante elo aYiso de 16 de outubro de 1895, conôrmaudo outras
anteriores, b qual é assim concebi lo :

( Em referencia ao officio n. 256, de 8 do corrente mez, com que
( remettestcs a este Ministerio o requerimento no qual Ismael f erreira
( Guimarúes pede se auto."ise a nova cunhagem de duas medalhas de
« distincçEto, uma de primeira e outra de segunda classe, que allega se
( terem exLraviado durante a revolta fornecendo elle o material neces

1( sario, declaro-vos que, de accordo c m os precedentes, podeis mandar
( effectuar a dita cunhagem, feitas todas as despezas por c nta elo reque
( rente, que indemnisarú a respectiva importancia na occasião da
« entrega.

« Devolvo os decretos que, em original, acompanhamm o men
« cionado requerimento.

( Saude e fraternidade. - GonçallJes Ferreira. - Sr. Dire lor da
( Casa da Moeda. »
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Só em 1816 é encomrado na collecção dos act s officiaes o primeir
decreto, de 12 de agosto, concedendo pensões na importancia total de
8:03 a diversos artistas que vieram estabelecer-se no Brazil.

Por decreto de 18 de janeiro de 1 21 foi concedida a pensão annual
de·36 'ao capitão-tenente Augusto José de Carvalho, com supervivencia
parI) sua mulher.

No mesmo armo de 1821. concedeu-se, por decreto de 22 de fevereiro,
uma pensão á viuvade José Pinto elG\ Carvalho.

O decreto de 18 de novembro de 1.823.mandou pagar as pens-e
concedidas ao conselheiro José Bonifacio de ndrada e ilva, Antonio
Carlos Ribeiro de Andrada, .lo é Joaquim da Rocha e Franci co Gê
Acaiaba de Montezuma, na razuo d 1:200" annuaes a 'ada um; e ao
padre Belchior Pinheiro de Oliveira a de 600 000.

Por decreto de 6 de dezembro do referido anno de 1823 mandou-se
que continuassem a ser ab nados os ordenados, pensões gratificações
suspensas em virtude dEI carta de lei de 20 de outubro anterior.

De acàrd com disp sto no art. 102, n. XI, da Constituição do
antigo imperio, eram as mercês pecuniarias concedidas pelo Poder
Executivo' « dependendo. porém, da approvação da Assembléa, quando
n50 estavam .iÉt designadas e laxadas por lei».

ão em nilo pequeno numero os actos individuaes rue a tal respeito
se encontram na legislação daqueJla época.

Proclamada a Republica, o G verno Provisorio resolveu, por decreto
n. 27 E, de 30 de novembro de 1 8~ confirmar as pensões que, tendo
sido c nferidas nos ultimas temI os do antigo regimen poUtico, estavam
ainda pendentes de approvação do Poder L gtslativo, e rdenou qu ,
re peitada as clausulas esta belecidas nos decretos de concessão, fàs em
ellas pagas le de a lata de teso

Em consequencia de a resolução expediram-se titulos aos pensio
nistas, mandando· e-lhes pagar as re pectivas pen ões na importanc"ia
annual de 74:50& 500.

O mesmo Governo, attenelendo aos releyantes serviços prestados ao
paiz 101' divef'sosfuncc'ionarios civis e mUi tares e ao estad precario em
que se a havam, concedeu-lhes ou á família de algun , desde 15 de
novem bro de 1889 fi igual da ta de 1890, pen oes uja im portancia elevou-se
a 174:7 20:4 4.

Tendo sido garantidas, pelo decreto n. 5, de 19 eI dito mez de
novembro, aos neces itados, enfermos, viuvas e orphão' as I ensões
que recebiam do impef'ador deposto, emquanto dur,a ~em, D. respeito ele
cada um, as cond'ições em que en150 se achavam, mandou o Mini teria
elo Inter'1or pagar as pensões ele tal natureza tis pessoas mencionada
em relações organi adas segun lo a scripluraç50 da mordomia da exlin
ela caso. imperial, na conformidade do art. 20 do citado decreto, imp 1'-
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tando em 122:927 964 annuaes as pensões pagas no paiz e em 20:927 892
as que eram entregues no e trangeir por intermedio das legações de
Parlz e de Lisbàa .

Para regularlsar o pagamento destas pensões o l\linisterlo da Fa
zenda expediu in trucçàes em aviso de 3 de feyereir de 1890, dirigido
ao director geral da Contabilidade elo Thesouro Federal.

Actualmente as pensões ão concedidas pelo Congresso Nacional;
e o seu numero diminuiu stmsivelmente, a ponto de não ter sido
concedida pensão alguma durante o anuo de 1896. .

Os titulas declaratorlos das pensões são expedIdos pelo MinlsteL'io
da Justiça e Negados Interl res, a culo cargo se acha este servIço.

Desde 1882 até 1 96, isto é, nos oito ultimas annus do antigo
regimen e em igual periodo do actual, foram concedidas as seguIntes
pensões, assim discrIminadas:

Auuo II'nmero lmportancia
do pou üos anunal

Em 1882. . . 17 3:450$500
» 18 3. 4 2:196 000
» 1884. 3 432 '000
» 1885. 2 1:800 000
» 1886. 3 216 000
» 1887. 8 3:480 000
» 1888. 7 4:268$;000
» 1889. 44 76:64 '000
» 1890. 243 161:121 984
» 1891, 3 9:744 000
» 1892. 10 14:184 '000
» 1893. 11 13.448 OUO
» 1 94. .. . ..... ~ ..
» 1895. 8 14:·125 000
» 1e96. ............

Nestas pensões esttlo comprehendidas as que por decreteis 26 de
julho de 1890-foram, pelo Govervo Pr vi. orla, concedidas aos ex-sena
dores João Lins Vieira Cansansão de Slnimbú, .1 aquim Jeronymo
Fernandes da Cunha (que recus u a pensão), Joaquim Florlano de Godoy
e Barão de Mamanguape, na "ilup rtancia de 500' mensaes a cada um .
sendo a do primeiro repartidament com ,suas duas filhas, ficando
cada uma dellas com direito, por sobrevivencia, á quantia de 150 ,
tambem mensa es.

Tendo o Governo Provisorio creado, por decreto n. 942 A çle 31 de
outubro de 1890, o montepio obriglJtorio I ara OS empr gados do Minis
terIa da Fazenda, tornoLl-se, logo depois, exténsivo a lueIle beneficio aos
dos demais Ministerios, a saber: ao da Justiça, por d creta n. 956 de
6 de novembr de 1890' ela Marinha, por ele r to n. 984 de 8 do mesmo
mez' do Interior, por de reta n. 1036 de 14 elo mesmo mez; da Indus
tria, 'por decreto JJ. 1045 d 21 do m smo m Z' la Instrucção, por
decreto n. 1077 de 27 do mesmo mez; elo Exterior, I ar decreto n. 1092
de 28 do m smo mez, e a da Guerra, por decreto n. 1318 de 20 ele
jan iro de 1 91 ; e ainda aos magistrados m di ponibilidade pelo de
11. 1420 C, d 21 de fev reiro de 1 91.

Fundidos cm uma só repartição os Ministerios da Justiça, elo Inte
rior e da Instrucção Publica, C 1'relos e T legraphos c organisacla a
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respectiva Sece taeia de Estado, foram pelo decreto 11. 2448, ele 1 de
fevereir de 1897 consolidarIas as disposições relativas ao mf'ntepio
dos funccionari d s l,res referidos Ministerios.

E ta uti1 instiLuiçã , que ~ i acceita com a maior ~ympathia pela
classe do funcci nari,)s pubiicos, já produz os seus benefic s effeit s
om relação a muitas familias de contribuintes fallecid s e de invalidas

atLingindo as mma da pensõe concedidas por parte deste Mini teria,
IlLé 31 de dezembe) de 1 9 , á quantia d' 376:367.736, sem conLar c ma
de 56:3 7.... abonada para funeral ou lut .

egunelo o calculo fei to p r nm func ionario pu] lico e que foi inserto
n Jomal do ommercio 1 11 ele jllitho d 189, vê-se que até 1893
tinha a instituição do montepio elos empregad ci\'i. um saldo de
2.361:5l3. 118, que, na opiniã d dit fun ionariG, comporta quatro
vezes a média da despeza de cada exer icio, coJcqlada em 616:663· 5 1-

Accrescenta o articulista:
« Que esse salcl está longe de esgotar-se, desde que o re~ rça a

« re etla de cada exercicio, ser'npre maio/' do que a despe~a, cuja marcha
« ascendente 110. de fazer intcrmtttellcias e fiuctuaçõe , emquanto que
.« receita erú fixa e continua, porque a um contrtbuinte eliminad ,
« seja qual fàr a causa, succede outro contribuinte ~

« Que a observancia da idade legal para o inicio da vida dQ funccio
« nario publi e da validez para os empregos effectiv ,nos caso em
« que aquel1e outr reqllisito não fàe indispen avel, é condição de menor
« probabilidade de frequentes obit sdo contribuinte;

« Que cel'que-se a in tituição de todas as caut lus necessarias á sua
« peosp ridade' cóetem-se os excesso de liberalidade de seu regula
« menta e s bretudo da appllcação I rati'ca deste' mas não se c ndemne
« in li-mine, sem exame detid dos algarismos, a titulo de ruinosa para

'(c as finanças da Republica, uma das suas melhores creações sob o
« duplo p nt de vista du providencia e da moral, porque obriga suave
«( mente, mediante modica quota mensal) cada seeventuario do Estado a
«acautelor futuro da famUia contra a penueia e desgl'aças acces.sorias.»

Maior, e Lalvez mai do dobro, seria o saldo, apontado por esse fUDC
cionario, si nilo se limiLasse a receita da instituição ás -c ntribuiçõ s
mensaes, Iuando, além dos juros que dUas deveriam provir, existem
outros recursos indicad s no nrt. 20 do respectivo regulamento e que
nã são apurudo " a saber: .

-Em lument p r titulas a cuja 7'eceita é dado emprego dl:verso;
- Emolument s porc rtidõe o' quae. até hoje tem s.ido eobrado

por meio de estampilhas e, portanto, com emprego diverso'
- Pénsões extincl'as qllejâ existem.;
- pp.nsõ . não applicadas p e falta ele quelll a lla tenha dir ito, e

que lambem. exi tem~'

- Leo'ad , el açõ " subscl'iP.õ e quaesq uer beneficias promo
vidos ou feitos pelos poderes publicas pel s interessados, ou p r es
teanhos que.'> le acred iLar nil Lerem sido etfectuad até hoj I elos
int res ad na: incerL -za da v r.dadeira applicação de tal bene/"icio ;

- Pr du to de loterin , que aLé pr ent ainda nã f rum nce-
didas; .

- E, f]nalmento, 0sjuros d capital im c nstitui<1 .
Da coilLinuaçã pois dessa irregularidade, pro 'ém a de confiança

que reina no seio do C ngre '0 Nacional SQl re a estabilidade da in ti
tui ão, que se acredita acarretar nus para o futuro, a E Lado, por não
poder ella satisfazer os encargos <lu\J é obl'igada.

1 eferindo-se a montepio obrigatorio, diz o Ministeri da Fa.z nda,
em seus relatarias:. .
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400:000 00)

128:807 585

Média do triennio.. . ..
») da despeza,' segundo os cal-

culos feitos para o. abertura de um
credito extraordinario. .

Computando-se o excesso da receita
sobre a despeza annua.l em c~'rca

ele.

De 1892:
« ão ter usado da ulLima paete da autOl'lsaç.ã dada ao Go. eno

« pelo aet. 15 da I i n. 26, de 3 de DozemJ r d 18al, nã s6 p rqlle
« deixaria entregues a c mpleta penul"iaas familias que já haviam
« entrado no gÔ30 da pensüo, mas p r não alcançaI' o rig r as classes
«"militares de terra e mar, que fruem vantagens uJ)eri re Ú' de élUC
« gosam os mpregado. cIvis, quêe na effi ctividade dos cargoE), quêr 1111
« inactivldad, CU.i8S famiLtas, quand eUes morr m, têm di!' it a
« meio solelo e montepio, além de mais metade do solel pela Irmandade
« da Cruz, generosamente protegida pel Estado.

« Que, lncontestavelment , si a necessidade de red Llzir despezas
« aconselha fi 'restrlcção dos favOL'es promettidos aos mpregad s civis,
« a justiça exige que e a reducção se estenda a todas as classes.

« Que o mOl1tepio dos empeegados civis poderá ser consolidado
« mediante pequeno e devido auxilio do Estado e que o orçamento
« indicará, fazeml -se no regulàmento as alterações que constam de

'« um impeesso 811l1eXO ao mesmo rela~orio. \)
De 1893:
« Que 11[(0 possuia ainda o Thesouro elementos seguros para a

« apl'eciação da receita e despeza resultantes la creação do montepio
« civil bbrigatorio, tendo apenas apurado qllanto á receita:

Pe~o balanço definitivo, lue foi em
1890 de. . . . . . 318:85~ 243

E pelos mensaes recebidos, que em
1891 foi de. . . . . . " 667: 570. 518

Em 1892, computando-se pela orçada
paro 1893, devia attingie a. . 600:000 000

« Mas, porque em instituições lesta ordem fi despeza tende sempre
« a crescer em proporção superior ú ela receita" cOl1vfnha providen
« ciar-se desde já afim de que não viesse o montepio civil parn o
« futuro pesar muito sobro os cofres publicos ( como se elá COJ1~ o m.i
cc litar), correndo por isso o risco de ser extincto.»)

De 1894:
(C Que. sendo o montepio civil uma solemne obrigação contra-·

(C hida pelo Governo, da qual originaram-se direitos i:le o7'dem muito
(C sagrada, não pódem, estes deixar de ser respeitados sem jlagrante
(C violação dos mais elementares pr'incipios ele justiça. c /wmanidade ).

(C Que o que se torna essencüJ 1, e convém mesmo para a perpetuidade
« rIa in$tituição, é qUB, como fonte de renda, eUa produza stlfficiente
« mente para preencher os seus fins, sem aearretar onus ao Estado;

« Que consolidar a instituição será uma providencia salutar, em
cc quanto que supprimil-a seria injustiça e crueldade clamorosa. »)

E, inspirado neste pensamento, apresenta um projecto ele floVO pc"
~ulamento, . ." ...
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De 1896: Indica as alterações mais importantes a fazer-se no regula
mento do montepio.

De 1897: Revivendo as alterações propostas:
« Que só em ircumstancias muito gl'Uves seria desculpavel o

« desappae<?cimento de uma instItuição, como a do montepio civil, cujo
« grande \"alor morDI do seu beneficio é innegav,el ;

« Que o montepio, concretisando a vontade combinada de muitos
« sob a acçilo imperativa da lei, faz o milagre da lllultiplicação com par
« cellas de pouca mOuLJ, ~C:-:l sacrifJcio, quêr para o contribuinte, quêr
« para o Es~ado. E' nada menos do qu~ o principio de associação, iln
« posto pelo Governo aos seus servidores e acolhido por estes de bom
« grado para o fim piedoso le l)roteger a viuvez e orphandade contra as
« crueldades da fom e ;

« Que, portanto, lião é'justo descurar-se de uma instiLuição que
« assenta em fundamentos de tanta importancia;

« Ql!e, entre outras circumstancias, o facto do seu advento ter 8pro
« veitado a todo o fUDccionalismo ~ntão exist nte, sem excepção dos
« inactivos, na maioria adiantado em annos, valetudinario, e até invá
« lido, Dcaeretou bem cêdo despezas que ameaçam sobrepujar a receita;
« mas que no estado normal a despeza tende a oscillar entr'e pouco
« augmenLo e a]guma diminuição, conlbl'lne os obitos se dem no pes
« soaI conteibl.1inte, ou no pensionaria, ao passo que a receita prosegue
« em escala sempre ascendente, passando a prim ira o. ser uma
« eventualidade, emquanto que a segunda nunca deixa de ser um facto
« permalJente.»

Termina apresentando ligeiras moàiBcações nas alterações propostas
ao regulam nto, as crunes constam de um impresso que junta.

Por sua vez diz tambem o Minisleeio da Justiça e Negocias Interiores
nos relatorios:

De 1896- « Nüo esLar ainda provado crue os encargos emanados do
« decreto n. 942 A, de 31 de Outubro .de 1890, excedessem aos fundos
(C existent ~s no Thesouro, e que o facto, aliás significativo, de não ter
(C sido decretado auxilio algum pelos poderes competentes parecia cor
«( roborar a as eecão aventada.

«. Que, quando mesmo falhassem as previsões, pendia já de delibe
(C ração elo CongTesso o projecto 11. 150, de 1895, iniciüdo na Camara dos
« Deputados, reorganisando o montepio obrigaLoeio dos funccionarios
« I ublicos. » ,

De 1897 - Externo. algumas idéas que, adoptadas pelo Congresso,
pensa assegurarem a estabilidade da instituição.

Autorisado pelo Minist-erio da Fazenda, o Dr. Democrito Cavalcanti
tambem propoz alterações ao regulamento do montepio,

Quanto á fusão deste montepio com o dos servidores do Estado
nada. consta: o que houve foi o seguinte projecto de montepio obriga-
torio, de 18 ,3: do Visconde de Paranaguá: ,

« Art. 1.0 Todos os empregados publicos, civis ou militares, de
« qualquer categoria, serão obrigados a contribuir, mensalmente, com
« a ünportancia 'orrespondente a 4% do seu vencimento, em favor do
« Montepio Geral dos Servidor s do Estado.

« § 1.0 A ret'erida impoetancia será deduzida na respectiva folho,
« no acto çlo pagamento; e trimensalmente entregue ao Montepio a
« somma total das deduccões effectuadas.

( § 2. 0 A cfeducção rêcahirá sómente sobre o ordenado, soldo, gra
« tificação, etapa ou porcentagem dos empregados, excluídos os salarios,
« diarias, ou porcentagem que percebem os collectores, escrivães,
« operarios, serventes, ou quaesq~ler outrqs que nilo sejam COJ1Siderado~
~ empregados :pu] líCQS, , .
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« ArL 2,0 Esta contrü)uiçuo dará direito ao empregado pullico que
« tiver completado 50 8nnos ele i laele, houv r contril uido, por mais de
« 25 annos, om a quota de 4 % do eu venciment mensal, á perce
« pção proporcional do seu ven im nto fixo, que lhe s rú paga mensal-
« mente, depois d onceclida peja re pe Uva directoria ú vista do
« titulos e documentos que fOrem exigido m regulamentos e 'peciaes.

« Paragrapho unic . No caso d ontinuar o mpregado 11 prestar
« serviços ao Estado, percebendo vencimentos dos co1'r 1 ublicos con
« Unuará tam] em, nuo obstant perceber ti dita p nsúo, a contribuir
« na proporção elo vencimentos que tiver,

« Art. .0 A familias legitimas dos empreo'ad s que houverem
« pago a contribuiçtío por mais d 25 annos terão direit 101' morte do
« empregado, á pensão equiyal nte á metüde da que percebia ou lhe
« competiria, nuo podenrlo eill nenhum caso exceder d 3:6OCJ annual
« mente.

« § 1. o Por fanilia legitima, para os effeitos deste artigo, ent nde
« se a viuva filhas, filhos menor s d 25 Iinnos legitimos oLllegitimados
« na f6rma dR 1 gislação geral, ,na falta d se herdeir s, a mãe ou
« pae invalidús e irmãs oH Íl'a ou viuyas lue vives em ob o ampar
« do mpregado, ju tHlcacla e ta cir'umstancia a juizo da dir ctoria do
« iontepio.

« § 2. o No caso de separação por divÇ)rcio, ou d abandono por máo
« proccdimento, d~vidamentepro\'ad s perunt a c1irectorill do Montepio,
« a viuva não t rft direito li pensão, revertenrl0 integralmente para os
« outros heI' 1 iroso ,

« Ar-t. 4. 0 Aos actuaes contriblúntes do iootepio que, além da
« annuielade que já pagam, quizerem voluntariamente contribuir com
« a ,importa:wi.a de 4 % de seu venctmento por spaço cle 25 annos,
« caberão os mesl1'los direitos e vuntagens que aos lue se inscreverem
« dtora em diante.

« Paragrapho muco. 1 esta hypothese serú umulativa a percep
« ção dlls pensõ s, qu 'r dos mpregud s em sua vida, Fpr elas 1'amt
« lias por ua morte, regendo- a pensão ant riormente esta] ledda
« p las disposições speciaes que vigoram o esse respeito.

'(C Arl. 5. 0 os actuGe empl'cgados puhlicos aposentados) reforma-
« ·dos, ou jubilad S 8erü permmiclo, quando r quetram ú dtrectoria
c( do Montepio, inscreyer- 'e como ntrlbuh1te, afim de O'ozarem do
« lireitos v~ntagens O(]ui estabele ·idos. . ,

« ArL 6. o ,As inscripções obrigatorias erão effectua las mediante
« communicação f'etta trimensalm nte pejas reparti ões pagudoras do,
(C venctmento~ dos empr-gados; tiS voluntarias o serão por despacho
« da dire Loria do Mont pio proferido em requertmento elo pretendente,
« fazendo-se a necessaria comml1lTic r lção á repartição competente.

« ArL 7.0 Nenhum pagamento dc pensão se tornará effectivo sinão
c( depois de concedida pela directoria do Montépio, á vista de documentos
(C legaes, tanto em relação aos proprios empregados como ás f'amilias.

« Ar,t. 8. 0 Não haverá dtre'ito li reversão; as quotas que 1'ôrem
« cabindo em commisso, por maioridade ou 1'allecimento dos conces
« sionarios, ou por qualquer outro motivo, serão eliminadas .

. « ArL 9. 0 Será permiLtido aos contriliuintes pagar por adtanta
« mento as quotas de sua contril uição mensal" e neste caso o calculo
« da 'pensão será feito tomando-se por base o vencim nto no acto da
« remissão, sem atteneler-se a quaesquer diminuições ou augmentos
« futuros.

« § 1.o A directoria do Montepto organisará uma tabella para estas
« remissões, fixando o numero de annuidades que devam ser pagas
« adiantadamente, até o maximo de 25.
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« S 2.° A remissão tem por- effeito unicamente acautelar o direito á
« pensão do art. 3°, n ca o de faUecimento do empregado al1t~s de com
« pletar a idad de 50 annos.

« • 3.0 J cas de remissão, não terá o empregado direito á per-
« cepção da pensão em sua vida, ant de completar a idade de 50 annos,
« salvo a excepção do art. li.

« Art. 10. No cas le fallecer algum empregado publico que tenha
( pre tado serviços distinct s e relevantes ao Estado, antes de haver

« completado as condições do art. 2°, o Governo poderá conceder á sua
« família, em -casos muito excepcionaes, a pensão estabelecida no
« art. 3°.

«( Art. 11. erá igualmente permittido ao Go, erno conceder a pensão
« do art. 2° ao empregado que inutllisar-se em virtude de mutilações ou
« le õe incuraveis adquiridas no desempenh -do erviço publico.

« Art. 12. -Não será permittido ao G verno, d'ora em diante, con
« ceder aponsentadorias, reformas, jubilações, ou quaesquer outras
« merc' pecuniarias ao empregados; quand o bem do serviço pu
« blico o exigir, . erão elles po tos em dislonibilidade ou demittidos.

« rt. 13. - _ disponibilidade, d mi são ou fallecimento cio em
« pr gado não autorisam a restituição das qu tas com que elie houver
« contribuido. el'á, porém, facultado ao mpregado demittido continuar
« Q C ntri.luir mensalm nte C 111 a quota correspondente a 4°/1' do
(J veileimentos lue percebia ao tempo la demissão.

(C ArL 14.- s pensõe., em geral ficam sujeitas ao mesmo onus
« da leducç;1o mensal em favor do Montepio ; . endo, porém, calculada
« a deducçuo pola quota da pensão e nã 1)ela importancia da contri
c( buição.

« Art. 15. - Os requerimentos de' idamente documentados, para
« ioscripç5es ou peo ões serão entregues, na Côrte ao secretario do
,I Montepio o nas provincia aos inspectores das Thesourarias de
« Fazenda, os quaes os trallsmiLtirão officiaJmente ao dito secretario.

(C Art. 1 .- Os actua s empregud s publicos, civis militares, que
«( contarem dllenos d 10 anllos cI serviço, serão 01 rigados a inscre
«( ver-se no Montepi , contribuindo mensalmente com a quota de 4 %,

« afim de podrem gosar pportunamente elas vantagens desta insti
« tuicão.

« Art. 17.- Para os actuaes empregados que contarem mais de 10
« e meno de 20 annos. de serviço, não será obrigatoria a .ins ripçüo.

«( Art. 18.- Os que, porém, se inscr ver m e contribuírem por mais
« d um anno terão direito, no caso de ser m postos em disponl
« bilidade, á pensi10 prop rcianal ao temp d serviçü, calculada sobre o
« r pectivo rdenado lixo do emprego, tendo por I as o termo de 30
(C almo ,actualment exigido pel~ legisla ão geral.

« Art. 1\:J. - Os qu'e S' 1nsc1' vel'em tendo mais d 20 e m nos
« de 30 annos de serviço, terão direito,'n cas de demissão) á pensão
« do art. 2°, uma v 7. lIue tenham contribuido p r mais de um
« anno; , n cas de raU cilllento, nas famiüas t rão direito ú
« pensão do art. 30 , si a c ntribuição houver sido paga por mais de cinco
« annos. .

« Art. 2 . - Os que não se inscrey rem nas condições dos dous
« urtigo an teriore não terã direito fi I ensão alguma.

« Art. 21. - A contribuição p derá s r deduzida m n almente, ou
« paga' adiantadamente a de um ou dous quinquennios por uma só ,ez.

« Parag1'apllo unico - Voltando ú fiectividade os empregados fi.
« que se referem os art8. 18 f> 19, cessará a pensão que perceber m.

« Art. 22. - Os empr gados que actualmente colar m mais de
« 30 annos d serviço, embora não. se tenham inscripto no Montepio,
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« terão direito) no caso d ser m po tos em di ponihilidade, á pen lia
« correspondente ao ordenad fixo (lo ultimo emprego) i tiverem
« exercido p r mais ,de tre8 anaos; tis suas familias será extenSi"él
« a disposição d art. 10, si fôr m reputados distinctos -relm'antes os
« serviç s prestados_

« Quando, porém se tiver m inscripto e contrilJl1ido I r mai
« de cinco annos, g sarão das respectiYDS pen ões, tanto lles durante
« sua vida' amo as famílias por sua mort .

« Paragraph l1nico -:- A S que não tíyerem tI' s annos de xer
« cicio no ultimo mpr 6' ) ser''! abonada fi pensuo -orrespond ate
« ao ordenado do empl' go anleri r, ql1alquel' que tenha sido o tempo d '
« exercicio neste.

« Art. 23. - A liquidação do t mp de erviço erá feita no
« Thesouro Nacional e nas Thesourarias das pr \'lncias do mesmo
« modo que actualmente se pratica em virtude da legislaç5.o en
« vigor.

« Art. 24. A parte do "en imellto que 1"1' variQvel, como as gra
« tificações do exercici , porcentagens e 'utl'as, se r n'ularú pela re
« specth as lotações, na época. em que s lar-nar eftectiva ") inscripçüo
« ou a concessão das pensões.

« Art. 25 _ O Governo promo erá a rescistl do Ilon d 23 de
« setembro de 1795, para que os offi ines da rmacla possam gosal'
« dos beneficios desta lei; expedirá o~ regulam nto' necessal'ios para
« a bôa execução clellas, os Cluaes s rão ubmetticlos á approyaçào d
« Poder' Legislativo.

« Art. 26. As pr nt· disposições ,ao aI pltcaveis s ')ment aos
« empregados pullicos, civis ou milit res, d nomeo ão d Govern
« Geral.

« Art. 27. Quando a receita disponivel do MonleI io e o produ to
« das contribuições não cbegarem para fazer face a todos os paga
« mentos de pensões readas por e. la I i, adir ct ria requisitará
« preciso supprimento do Thesouro Nacional, demonstran lo conve
« nientemente a necessidade lo auxilio.

« Art. 28. Com 'a propo ta (ia orçamento da rec ita e despeza
« será pre~ente ao Poder Legislativo uma tabeJla expli atíya da re
« ducção que, annllalmente, operar-se nas yerbas ele pensionistas e
« aposentados, at', completa extinc ão da q speza desta proc dencia.

« Art. 29. Ficam revogadas todas as disposições em contrario.
« Paço 'do Senado, 7 de mato de 1883.- i isconde ele Pa7'ana

« guá.- José Antonio SaraÍl7a. - 11 unes Gonçalves. - Ped7'o Leão
« Velloso.- J.11. P. ele Souza Dantas.»

Em relação ao Montepio Geral dos Servidores do Estado, fi lei d
orçamento vigente (1897) consignou a quantia de 200:000 (producto
de loterias) « para am.,ilio, attento o seu cara ter geral d benefi
cencia»; e do relataria do Ministerio da Fazenda (I ag. 109) consta
que, do producto das loterias extrahidas o aono pas ado, lhe coube
a somma de 501 :000 000.

Ora, ao montepio obrigatorio dos funccionarios publicos o qual,
em virtude do art. 20 do seu regulamento, tem direito a auxil'io de
tal procedencia, até hoje nada coube; portanto convirá obter que seja
igualm~nte incluido em o numero das instituições subvencionadas
com o proclucto de loterias; não porque a tualmente careça de se
melhantes auxilias, mas c m o unico fim de tornar bastante sólido e
imperecivelo seu capital. '

Ao Congresso acional, em data de 22 de outubro de 1897 foi apre~
sentado o s guinte projecto sopre reli rma do montepio:
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o Congresso Nacional decreta :
Art. 1. ° O montepio dos empregados publico;:, civis da União fica

reorganisado sobre as bases seguintes:

Q ANTa AOS F NDOS

Arl. 2. ° Formarão os fundos do m ntepio :
10. con tribuiçães mensaes e joias .
2°. emolumentos por titulas e certid0es .
3°. pensões extinctas ;
4°. pensões prescriptas ;
5°. pensões não applicadas por fa}ta de quem a ellas tenJla dIreito;
6°. legados, dOf,lçães, subscripções e quaesquer beneficias promo-

vido pelos poderes publico, pelo interessados ou estranhos;
7°. producto das loterias que ll1e p ssam ser consignadas emquanto

fôrem admittidas no K tado em favor de outeas instituições ;
8°. fi quinta parte do imposto arrecaqad' sobre os vencimentos d

todos os empr....gados in 'criptas como contl'üJUIntes :
9°. os juros de 6 % ao anno, capitolisados semestl'almente, dos

s91dos de cad. exercicio. que serf).o escripturados n Thesouro Federal
como divida passiva da Uniüü.

QUANTO Á CO!'\TRlB I ÃO

Art. 3. o erão obrigados a c ntribuir, mensalmente, com a irn
portancia de d us dia de ordenf1.do ou soldo s emprégados publico
effectivos, pertencentes aos quadros das divel'sas repartições federaes,
que tiverem dir ito ó. aposentadoria e a idade de'1 a 40 annos.

Paragrapho uni o. Além da c:ontri1:luiçüo mensal, o empregados
inscriptos c ncorrer50 no pr'imeiro anno, de uma ó vez ou em duas,
tres ou quatr pl'estaçõe3, com uma joia igual a 24 dias de ordenado
ou oldo.

ArL 4. ° Os empregado' effectivos maior s de 40 annos qu"r per
t nçam, quêr não, ao IOl1tepio G ral de Economia dos Servidores do Es
tado, não poderão contl'ibuir, alvo si além do desconto m noal de dous
dias de ordenado ou soldr conCOI'rel'em lia pl'imeiro anno, integralmente
ou em duas, tres ou quatro pre taçõe ,com a eguinte j ia, calcLilada pela
formula (!lI) ou p r outra equivalente, em funcçtio do ordenado ou oldo
e semestr~s ela vida média:

J i- [(1,03)70 - I J- -~[ (1,03)'0 -I ]

O ou S 0,03 + 7,918
5,8032 __ J 1111
(I,Oj)" t

t. o Os ap sentado ou l'eformaelos, bem como os empregados de
emprezas custea las pela União, não contribuirtio pal'll o montepio)
quaesquer que sejam os eu vencimentos, idade e stado de aúde.

§' 2.0 A capacidade physica e uso pleno das faculdael intellectuaes,
provados por 'acta de inspecçüo de sllúde, regularmente nstituida,
serão indispensaveis á inscrip tio, C mo ontribuintes dos empregados
effectivos maiores de 40 annos. ,

§ 3.0 As mulheres que exercerem cargos 'publicos 'serão 'equipa
mdas aos funccionariós de igual categoria; mas os maridos 8Ó terãq
dir !to ii pensão ~i.fÔrem inv~~lido ou, rnaior~s d Oannos,
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s 4. o Os empregados que tiverem augmento le ordenado 01.\ soldo,
qu ~r seja em "Vi rtude d access, C[up'r d reforma das tubellas de v nci
mentos, pagarão n primeiro anl1 , Le uma só vez ou em duas, tres ou
quatr pre taç~es, a differença entre a joia oere::>p ndente ao novo orde
nado ou soldo e a importancia dajoia primitiva sommadll ás differenças
que porventura houvel'em pago, ou seja :

D = J - (J + d + d' + (l" + ... ) (2°)

, Art. 5,0 Os empregad s que enlouquecerem, ou fórem victimas
de mutila ões 11 m lestia rue o inhabilitem completamente para
qualquer occupaçã perceberão, em vida, toda a pensã : caso não
sejam aposentad s ou reformad s e desde que e prove a sua miseria
absolutll. Cessando porém, o m.otivo ou motivos determinantes da
excepção, sel'á Sll penso o pagam nto e continuarão a contribuir com
a mensalidade e outro tanto para indemnisação do auxilio recel ido.

Art. 6. o contribuição, em nenhum ca o, cessarü com a morte do
empregado, mas Clntinuará n razão de um dia d pensão, descontado
mensalmente.

Paragrapho uni o. Quando houver mais de um heI' leiro, cada um
crmtribuirá com o dia corresponden te á quota da I en fío que lh coubel' .

Arl. 7. o A pensão será igual á t rça parte do ordenacL ou sold do
contribuinle.

& 1. ao terão direito á mesma as filhas ca adas, as filha
viu as, que não pr varem miseria absoluta, os sobrinhos e sobrinhas do
contribuin te bem como os netos e netas que não f6rem orphãos de pae.

2. o Perderão a pensão mujo gôs estiverem as filhas ou irmãs
do contribuinte que se casarem. .

3. o Os herdeiros d contribuinte indemnisari1o, em 12 prestações
iguaes, no primeir anl1 da pensão, o quantitativo para funeral luto
que o Thesouro ou quaesquer repartições de fazenda lhes houverem
adiantado.

§ Lt. o Quando não houv r herdeiros inscriptos, será o quantitativ
entregue a quem provaI' que fez a de peza com o ent eramento ..

5. o Os con tribuip tes não poderüo dispôr da pensão m favor dos
parentes consanguineos indi 'ad s 110 n. 10, art. 27, do regulamento ora
em vigor.

§ 6. o A importancia das pensões accumuladas ou da simples
i)ensão nunca excederá de 3:6 O O O.

ÃTt. 8. 0 Da data da publicação do novo regulan1ento em diante,
os actllaes mpr g'lclo. insceiptos, qu serão conservados si o quizerem
passarão a c ntribuir com a importancia m nsal de dOllS dia L orde
nado ou soldo.

Paragrapho unico. Os actuaes contribllint~ lue nuo aceitarem as
disposições c nstantes destas bases e outras, porventura ne essal'ias
á consolielaçi1o d montep'io, serã eliminados, mediante declaração
escripta enviada ao director geral ela ContabilidacL d Tllesouro 1; ederal,
e indemnisados da sommll total dos desc ntos que houverem soffrido e
respectivos jur s, _

Art. 9. o Serão re\'ogadas todas as d'isposições c n trar'ias ao novo
regulamento, mantidas aquellas que o não fôrem e re peitados s direitos
adquiridos pelos actuaes pensionistas.

Concluindo, diremos algumas palavras sobre o Montepio Geral de
Economia dos Servidores do Estado, a que já alludimos no presente
trabalho.
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. O escopo desta Í11stituição é provêr á subsistencia das fami
~las c~os empregad?s publicos de qualquer classe que se houverem
l~crlpto com SOC.IOS e pog .a respectiva joia, segund a idade que
tiverem, bem assim a annUldade de 15 % do valor da pens5.Q que
stabelecerem em favor de suas familias, de acôrclo com a tabella

seguinte:

A B

IDADES 'faxa lias porcen- Numero
tagens ou de annuidades para

joias das inscripções a remissão

Até 31 annos . 141 ~o 14., t9
De 31 até 33 annos 162% 14,04
De 3~ » 35 » 16% 13, 7
De 35 " 37 » 216% 13,66
De 37 " 39 " 249% 13 42
De 39 " 41 " 288% 13:H
De 41 » 43 » 333% 12,82
De 43 » 45 » 375% 12 51
De 45 » 47 ), 120 %. 12,19
De 47 » 49 » 46 % ii, 4
De 49 ) 51 ) 519% 11 47
De 51 » 53 » 567% 11 13
])e 53 )' 55 » 621 % 10 73
De 5- » 57 » 678 % 10,31
De 57 " 59 " 741 %. 9, 7
De 59 " 60 )' 7118%. 9,05
De 60 » 61 » 9,-13
De 6t ,. &2 " 9,20
De 62 " 63 )' 8,97
De 63 » 64 .72
De 64 )' 65 )' 8,47
De 6- » (i6 » 21
De 6' » 67 » 7,95
])e 67 » 6' » 7,67
De 6 » 69 » 7,39
De 69 » 70 » 7,15
De 7U » 71 » 6,85
De 71 » 72 )' 6,55
De 72 » 73 » 6 29
D 73 » 74 » -,96
De 7·1 » 75 » 5,69
De 75 ». 76 " 540
De 76 » 77 » 511
De 77 » 78 » 4,87
De 78 » 79 » 1,63
De 79 » 80 » 'I' 4,3

Creado por decret de 10 d janeiro de 183 , regula- e Montepio
Geral dos ervidores d Estad pelos seguintes acto , expedido p ste-
rim'mente: decreto de 22 de junho de 183" de reto de 13 de março
le 1844; decreto n. 2437 de 6 de julho de 1859 . n. 4476 de 18 de leve-
reir de 1870' n. 6965, de 6 d julh de 1 7 . circulares do Iini t l'i
da Fazenda ns. 510 e 533, de 12 .de noyembro de 1863 e 17 de setem] 1'0
de 1872; regimento interno de 3 de abril de 1872' decret n. 9263,
d 16 de ag sto de 18~4; n. 9 81 de "1.7 de novembro de 1 86; n. 9847,
de 27 de janeiro de 18 13' n, 757, de 11 de março de 1892' , finalmente,
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as deliberações, que ainda vígorum, adoptaàas pela Directoria ou
Mesa-plena.

ão admittidos como sacias contribuintes:
Todos os empregados que, por qualquer titulo, perceberem venci

mentos do Thesouro Jacional, ou de outra qualquer repartição publica,
nilo sendo, porém computüdas as gratificações tempararias ou vantagens
extraordinarias não inherentes ao emprego'

Todos os quo por nomeação do G v rno Federal ou dos Governos
Estaduaes, servirem mpreo'os ou officios sem ven imento marcado,
regulando-se o rendimento pelos direit s que tiverem pago, ou p r
meio de arbitramento;

Os emprega.dos militares e civis de qualquer Estado da Republica,
os quaes poderão ma tricnlar-se por si ou por seus procuradores, sendo
calculada a inscripção d s officiaes do exercito, armada e corp s poli
ciaes na rastio de seus vencLm~ntos em condtcões ordinarias '

Os m.embro~ do Congresso Nacional, quando n exercicio de seu
mandato.

Não poderilo set{ admiLL'ido á maLricula :
Os que servirem empregos interinament , exercerem méras com

missões ou occupat'em arg s que não cOlistituam empregos publicas,
ou nüo estejam stljettos ao pagamentos de direitos;

Os que tiverem completado 60 annos de idade'
Os que não se-acharem em estado regular de saúde.
Nenbuma·inscripçjio poclerú exc der a 2:400 , remindo-se do paga-

mento de annuidades qualquer excesso atO a maxim de 1:200 '000.
O c ntribuinte que p r sent !lça fór privado de seu emprego, ou

demitLido di cricionariamente, poderá continuar a concorrer com as
quotas da sua annuídade, ou receber a totalldade das c[uantias com que
tiver conc rrido conforme pt'eferir com lanto que requeira esta resti
tuiçã no prazo de dous anilas.

O conLrilminte que peetender elevar sua inscripção até á impor
tancia da maior pensão que póde instHuir (2:400 annuaes), deverá
submetle['-se a novo exame de sanidad 'e só serú admittida a elevação
si o seu estado de saLtde for considerado regular.

Não pódem elevür suas ins ripções os contribuintes maiores de
60 annos de idade, séndo, porém. a e te9 c ncedida o. faculdade de
remir-se do pagamento de annuidades sem onus algum.

CompeLem as pensões do Montepio :
1.0 A's viuVi;l' dos c ntt'ibuint,es que tiverem vivido com seus

maridos, c mprehendendo-se nesta hyp th se o' conjuge uus nte p r
justa c' usa, sem distincçil de regimen dotaI. ,

2.0 A's filhas s lteiras, leo'ittmas ou legitimadas por subsequente
matrimonio, lue viverem na c rnpanllia de seus paes, ou fól'ü della com
consentimento destes, a tempo erh qLle fallece[' o contribuinte, ex
cluiclas as religiosas professas.

3.° A's filhas viuvas e caso.das 'om approvação do pae, ou suppri·
111 nto judicial, no caso de neg~ çã.o daquella.

4.0 Aos Jilltos legitimos 111eno['es de 21 anllos, incluídos os p s~

thurnos, e aos maiores dessa idade que tive['em incapacidade physica
ou mental par'} qnalque[' decente occupaçuo.

5.0 Aos filhos naturacs, reconhecidos na fórma da lei de 2 de
setembro de 18.}7~ sempre que fórem !lclmitticlos em juizo na qualidade
de he['deiros á herança paterna, sendo exclLlÍdos os espurios em geral.
A legitimação póde ser por declaração no as ento de baptismo, assi
gnada pelo p-ae com test munhas, por carta judicial, ou por testamento.
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6. 0 A's netas e netos que representarem os direitos de suas mães
já fallecidas ao tempo de v rificar-se a pensã .

7,0 A's ascendentes dos contl'ilJuintes, e, na falta destas, ás suas
i.rmãs, uma vez crue provem, umas e outr'as, ter vivid~ em sua com
panhia, ou sob o seu amparo.

8,0 A' caixa do Montepio, na falta de viuya, e de taes ascendentes
ou descendentes.

, yiuYa pertence toda a pensão, não existindo filhos ou filhas,
netos ou netas, nem mãe ou avós, que vivessem em companhia dos
contribuintes, nem ,irmãs em ideoticas cir umstaocias; cabendo-lhe
sOmente metade da mesma pensão, e a outra metade, repartidamente,
a qualquer dos outros herdeiros na ordem mencionada, no caso de
:xistirem. .

Aos [il11os e filhas pertence a petlSão integl'al no caso de fal':
lecer o . ntribuinte sem deixar vil1\'a, tendo só direito á metade
repartidamente, quando eUa exisl,ir, O netos e netas succederão da
mesma sorte que os filhos, si c m elles não on orrerem; no
caso de con urrencia terão direito sómente ú quota que pertenceria
ti. sua mãe.

A familia do contribuinte que fõr sentenciado a perda do emprego,
c m inhabilitaçfio para qual {uer outro tem direito á metade da pensão
que lhe competiria si o ntri!Juinte houvesse fallecido naturalmente,
com a deducção de 2i/2 por cento.

O mesmo direito tem á pensão inte,;ral, om a deducção de 5 %, a
familia d contl'ibuinte que perder o uso da razã , ou fõr sentenciado a
prisã com trabalho ou degredo por 5 anllOS ou mais. No caso de lou
cura, não se dará a elimillaçi10 do contribuint , ainda que u sua divida
de annuidades exceda de dez quartei::::.

Quando fallecer o contribuinte achando-se em divida ele mais de
quatro quarteie, sua familia ou herdeiros só Leri'io direito a tres
quartas partes da respectiva pensão' si a divida exceder de seis quar
teis, terã direito á metade; si exceder de oito até dez quarteis, á
quarta I arte da pensão, ,

s Iuotas de pensã {l1e couberem ás filhas, netas, viuva, mãe
ou avó do contribuinte são vitalicias; as que couberem aos filhos e
netos serilo pagas sómenle até c mpletarem a maioridade de 2'1 annos,
alvo o caso de interclicção, em que a pensão será paga indefinidamente.

alvos os casos de interTupções previstas nas leis geraes, incorre
em prescripção a pensão que nü fõr reclamada durante o espaço de
dez anIlOS. A pr~stações mensa s de I eustio já reclamada prescrevem
passados quatro anl1OS,

O fundo capital do Mantepio procede das seguintes verbas:
a) Joias e a'l1nuidades dos socios'
b) ProducLo liquido e r manes ente' das loLet'ia c l1cedidas por

decr tos legi 'lati s'
c) Juros das apolices da divida publica a eUe I ertencentes, letras do

Tl1es UI' Federal e fundo publicas de igual natureza;
d) Legados, reversõ's e pensões extinctas;
e) Multas, eliminações e illcíemniea àes;
J) ugmenlo d 3 % nas I restaçães m nsae .
g) Emolumentos'
h) Deducção ele 2 lI:! e l': % nas pensões 'oncedidas ás familias dos

conlribuintes sentenciados e inlerdictos .
i) Renda ey ntual.
A directoria d Montepio compõe-se de nove m mbro , a saber:

Presidente, Vice-Presidente, ecreturin, ecretaril) adjunto e cinc
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birectores; C J. Mosa Plena (que é convocada todas as yezes que se
tratar de re~ rma ou interpretação Iluthentica da legislação, crea)í.o ou
Duppressão de empregos, c nce são, augmento ou reducção de ven
cimentos, e de qualqn~r outro assumpLo graye) compõe-se de doze
directores adjuntos, além dos nove membros da directoria.

NOTA. - Os apontamentos sobre o Moutepio G~ral d Economia dos er\'idores do E tado
foram extrahidos de uma Noticia, publicada em maio de i895 e assignada pelo Secretario dessa
instituição, Conselheiro Antonio Luiz Fernandes da Cunha..

• I
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SOCCORROS PUBLICaS





SOCCORB..oS PUBLICOS

A expressão - soccorros publicos -, empregada sempre em nossa
legislação no sentido amplo e vDgO, tem tido, por isso mesmo, na pra
ticaadministrativa, interpretação ora lata, ora restricto' adquirindo, com
o correr dos tempos, c rtos erviços, que a alia se prendem, caracter
([uasi que ordinario, [\0 envez do que, racionalmente e a vista da
lettra da lei, se deveria cons:elerar, como atéaJguns unnos passados.

A primeiw vez Cjue se abriu rubrica especial no orçamento elas eles
pezas elo Paiz para lal serviço foi com a lei n. H14 de 27 ele setembro
ele 1860, consignallClo esta credito de 21)0 c ntos de réis para soccorros
lublicos e melhol'amento do estado sanHario.

D'alü em diante foi-se tornando quasi permanent , e as respectivas
elespezus I'azenclo-se sempre em proporçiJo ascendente. A principio a
pratica era a abel'tura ele credito de quantias definidas ou a autorisação
legislativa para despezas el terminadas pelas cil'cumstancias ele occasião,
nfjm de altender a necessida les GCC rridas por qualquer calamidade, ou
(18 adoptar m-se medidas preventivas de algum mal.

Os soccorro ,p rtanto eram direct s, quando prestados immedia
tamente aos inuigentes, aos inn1lidos, ús viclimas emfJm do flagello,
por meio de s111olos, I'ornecimentos de generos alimenticios, medi
camentos, aLLenuando-sc o. effeit s do mal; indirectos quando, por
ex mpl resolvia- e a con trucc:ão de obras e ernprebavam- e nellas os
nece sitado', c!und -"e-lh s sala rio, ou quando tomaYam-Se providencias
tendentes a impedit' o appar cimento de culamic1ade ou a melhorar as
c nclições qu· a ameaçavam.

m feição propria duma inslitui(;ão organisada fi assistencia
publica entre n6s estava commettida o autoridades dos Poderes geral,
provincial e municipal; e, em sua maioe parle, entregue ú iniciativa e
caridade paelí ular, traduzida, em quallJuer das 11) pothese " no e tubele
cim nlo d 110spitaes, enl'et'mariu e luzarelo , definitivos ou tempo
rarios.

Em 188 ,ccJmo lue ll'elclldeu-se iniciar a oroounisaçilo do S rviço,
-tant , que a I iI). 33f:16 de 24 de novembro designou renda especial para
vüt'ios asylos, mas lOUCO o P;)UCO algunS' d S e cstab lecimentos, e
n1esm àutros livem 111 nteuda no orçamento, c nl'undinclo-se mais
ainda o serviço pelas r formas r ulizadas. P r outr lado o Poder Ex
ecutiyo c ntinllou a providencial' em n emas legislutiva ,quejámais lhe
foram clictada:"", quanto ú applicoçüo da verba « occorrus Public.S») o
que se verili li com a simples inspecçfto dus demonstrações orgumsadas
o mpre qlle hOllye ncces 'idarle <.l ulgum 'redit supplem ntar.

PaI' con ta du dita verba leem coef'iclo despeza cle natureza amai
hei rogrlleu p ssivel, a le cClru(jler exteaot'dinu!'lo luasi que se tot'
uayum IlOenl<.lCS c p )'mi..1l nL ,', ."JlJt'etud nos IIos9itaes e lazar tos.
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Assim, vemos o dispendio com a acquisição de predios, de mo, eis, de ma
terial fluctuante, repar s, cu teio e aluguel de edifici s e embarcações,
passagens em e traela de ferro e c mpanhias de navegação consum de
gaz, indemnisações resultantes de medidas qual' ntenarias etc., etc.,
despendendo-z:e nos ultimos sete annos a somma de 15.256:302$773,
ou termo médio 2.179: 471 824 por ann ,conforme o quadro seguinte:

Em 1890. 6.900:000$0 O
» 1891. 1.911:216~926

») 1892. 2.583: 207$707
» 1893. 1. 013: 229::::377
») 1 94. 1.12 :64 $763
») 1895. 1.120: 000$000
») 1896. 600:0 O 000

E, si o calculo da média fór Dito á vista da despeza realizada
durante 46 annos, a cil'l'a annuol é quasi a mesma, pois que teremos o
algarism de 2.548:204 '205.

A legislação concern nte ao assumpto, <lesde o decreto de 18 de
março de 1818 declarando que « os indigentes teem um direito Irivile
giado à protecçãb do Estado »), quasi nada adianta.

Assim, a Constituição do extincto Imperio no art. 179, n. 31, ga
rantia, é certo, s soccorros publicos, mas não os definia; a lei de 1 de
outubro de 1828 dava ás Camaras Municipaes fi iniciativa das medidas
sanitarias; o Acto Addicional de 1834 c nferia às Assembléas legislativas
provinciaes a faculdade de legislar sobre soccorros publicos. Entre
tanto, o Governo acudia sernpre a necessidades dessa natureza por
conta dos cofres geraes, vindo firmar certa regra o decreto n. 158 de 7
de maio de 181-2 que regulou a execução do art. 48 da lei de 4 de outu~

bro de 1831, opinando mais tal' le o Conselh de Estado em consulta de
18 de novembro de 1846 que ás Assembléas provinciaes não cabia o
direito de legislar ácerca de so corr s publicas.

Finalmente, a lei n. 589 de 9 de setembro de 1850 e o decreto n. 2884
de 1 de fevereiro de 1862 especIficaram os casos de soccorr urgente
independentemente de autorisação legislativa.

Já no regimen republicano, subsistindo as duvidas e incertezas
sobre esta materia, apezar da disposição do art. 5° da Consti
tulção Federal, que prescreve á União o dever de prestar soccorros aos
Estados, que os s licitl1l'em. em cas de calamidade I ublica; e sendo a
concessão de subsidio pri vativa do Congresso, na fôrma do al'L. 34,
n. 14, foi dirigido aos Govemadol'es e Pl'e",ielentes d s Estad s o seguinte
aviso em 24 de março deste anno :

e< Depois da promulgação da Con tituição de 24 de fevereiro ele 189l
e< recebeu o Governo Federal diversas requisições elos Governos dos Es

Oe< tados no sentido de lhes ser prestado, na conformidade do art. 5°, o
« auxilio da Untão, afim de satisfazer despezas reclamadas por pertur
« bações das condições sanitarias oecorridas nos respectivos territorios,
« e a que attribuiram o caracter de calamidade publica.

« Tendo-se suscitado duvidas ácerca da intelligencia do elito artigo,
e< resolveu o Governo, após detido exame ela materia, significar-vos o
« modo por que, definidas as circumstancius em que aquellas e outras
e< eventualidades constituem o caso de calamidade publica alli previsto,
(f. entende dever ser executodo o preceito constituciunal, emquanto a tal
« respeito nElo deliberar definitivamente o Congresso Jacional.

(/ Como calamidode publica só póde ser considerada) em these, além
« das seccas prolongadas e devastadoras, dos grandes incendios e
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« inundações e de outros tlagellos semelhantes, a invasão subita do
c( tel'ritor!o de um Estado por molestia c ntagiosa ou pestilencial,
c( susceptlvel de grande exponsã epidemicu, e disseminaçllo rapida e
« de alta lelhnlidade, diversa daquellas que só se desenvolvem ao favor
c( da ausencia de providencias adequadas e do descuido no emprego dos
« meios conhecidos de prophylaxia usual.

« Mas, attentos os limites das attribuiç5es dos Poderes da União e
c( ~os Estados e a proprin accepção dos dous vocabulosJ para ter logar a
« mtervenção da União não basta apenas que se manifeste e desen
c( v~lva em algum dos Estados um dosflagellos alludidos, No ponto de
« vlsta de que se trata, a calamidude publica é relativa. Assim, póde
« ussumil' esse caracter qualquer daquelles acontecimentos quoIldo se
c( dê em Estado que disponha de poucos recursos; outrotanto, porém,
c( não terá cabimento affirmllr, si o caso se der em territorio de Estado
cc cuja uriministração estejA. apporelhada com os meios necessarios para
~ soccorrer efficazmenLe a população,

c( Torna-se, pois, preciso que previamente demonstre o governo respe
c( clivo terem sido já tomadas, quer por e11e, quer pela adminislração
« local, si o serviço fór de natureza municipal, todas I1S providencias
« que a situu~o exigia, e, ainda mais, haverem-se exhuurido todos os
« recursos disponiveis, sem que, entretanto, se conseguisse debellar
« o mal. .

c( Tal demonstração é tanto mais necessaria quanto, uma vez que
« tem de ser levada, p,'ovisoriamente, á verba c( Soccorros Publicos» a
« desp~Zl1. resultante do auxilio, imprescindivel.será justificar o credito
cc supplementar que á mesma verba houver de ser aberto.

c( i o Governo Federal reconhecei' que se verificam as condições
c( em que, de accôruo com o que se acha rLlsolvido, deva ser prestado o
c( auxilio da União, este se effectuará na fórma prescripta no titulo IV
c( do regulamento da Directoria Gel'aL de Saude Publica, allnexo ao
c( decreto n. 2458, de 11) de fevereiro proximo Findo, de que vos envio
II. exemplares impressos. »

O Relatorio deste anno depois de transcrever este aviso accre
scenta o seguinte:

« Neste acto tratei de accentuar a diversidade de occurrencias que
« podem aifectar a saude publica, ê de definir as que, de futuro, caracte
c( risem o caso de calamidade publica, justificativo da requisição de soc
« corros ao Govel'l1o da União.

« Ao Congresso acional cabe) poréJ'!l, a interpretação decisiva do
a preceito constitu ional, de fórma que onente o Governo no seu proce
c( dimento, proporcionando á administração estadoal base segura para
a O exercicio do direito de requisitar soccorros.

« Sem este esclarecim nto, poderão surgil', de varias conjecturas,
c( duvidas prejudiciaes sobl'e o ID<?do ~e considerar a calamidad.e publica,
c( no tocante á intenenção consttLllClOl1al e na hypothese _particular dos
c( incidentes sanitarios. Para o Governo Federal a questao não resol
e< vida é precisamente esta que a hypothese propõe, porquant , em
a relação aos terremotos, inundações, seccas prolongadas e outros
e< males consuetlldinariamente qualificados de calamitosos, o texto COIl
e< stitucional possue sufficienle clareza.

cc A'cel'ca das epidemias não acontece outrotanto, pelo que se torna
c( necessario definir a exprescão calamidade publica. Competindo ás
c( administrações locaes a instituição dos serviç s de hygiene terrestre,
e< nos quaes se comprehellde a organisação scientificu. das resistencias
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« sanHarias, com o emprego dos meios adequados li prophylaxia e á
« extincção das molesLias transmissiveis, parece-me que não deverá ser
« onerada a União com as respon ubilidades decurrentes das faltas e
« omissões das mesmas administracões, nem ser compellida a supprir
« recursos áquellas que não tenham apl'oveitad.o e el vidamente appUcado
(f. os proprios.

« E' evidente que, para o fim assignalado n art. 5° nem sempre
« procederá a allegação da escassez de meios. Tão pouco se me afigura
« acceltavel com justificativa da requisição de auxili s, sem tis conc1i
« ções formuladas no tU. IV do regulamento da Directoria Geral de
« Saude Publica, a circumslancia da disseminação rapida de molestia
« evitavel e que se nilo tentasse evitar, quer pelos processos de immu
« nisação vaccinal, quer pelos ele i olamento e desinfecções. Assim, o
« que convém é a determillação precisa dr valor la cxpre~são constitu
« cional, para que não haja de ser confundida uma calamidade effecti a
« com a simples apparencia ele calarnidüde publica. »


	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0001_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0002_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0003_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0004_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0005_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0006_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0007_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0008_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0009_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0010_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0011_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0012_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0013_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0014_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0015_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0016_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0017_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0018_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0019_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0020_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0021_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0022_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0023_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0024_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0025_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0026_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0027_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0028_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0029_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0030_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0031_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0032_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0033_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0034_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0035_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0036_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0037_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0038_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0039_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0040_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0041_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0042_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0043_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0044_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0045_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0046_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0047_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0048_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0049_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0050_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0051_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0052_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0053_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0054_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0055_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0056_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0057_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0058_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0059_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0060_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0061_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0062_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0063_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0064_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0065_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0066_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0067_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0068_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0069_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0070_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0071_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0072_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0073_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0074_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0075_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0076_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0077_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0078_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0079_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0080_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0081_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0082_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0083_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0084_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0085_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0086_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0087_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0088_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0089_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0090_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0091_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0092_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0093_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0094_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0095_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0096_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0097_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0098_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0099_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0100_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0101_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0102_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0103_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0104_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0105_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0106_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0107_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0108_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0109_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0110_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0111_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0112_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0113_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0114_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0115_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0116_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0117_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0118_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0119_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0120_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0121_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0122_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0123_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0124_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0125_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0126_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0127_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0128_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0129_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0130_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0131_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0132_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0133_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0134_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0135_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0136_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0137_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0138_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0139_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0140_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0141_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0142_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0143_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0144_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0145_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0146_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0147_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0148_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0149_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0150_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0151_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0152_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0153_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0154_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0155_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0156_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0157_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0158_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0159_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0160_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0161_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0162_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0163_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0164_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0165_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0166_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0167_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0168_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0169_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0170_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0171_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0172_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0173_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0174_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0175_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0176_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0177_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0178_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0179_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0180_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0181_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0182_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0183_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0184_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0185_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0186_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0187_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0188_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0189_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0190_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0191_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0192_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0193_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0194_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0195_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0196_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0197_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0198_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0199_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0200_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0201_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0202_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0203_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0204_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0205_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0206_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0207_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0208_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0209_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0210_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0211_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0212_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0213_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0214_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0215_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0216_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0217_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0218_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0219_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0220_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0221_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0222_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0223_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0224_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0225_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0226_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0227_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0228_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0229_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0230_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0231_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0232_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0233_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0234_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0235_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0236_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0237_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0238_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0239_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0240_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0241_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0242_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0243_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0244_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0245_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0246_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0247_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0248_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0249_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0250_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0251_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0252_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0253_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0254_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0255_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0256_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0257_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0258_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0259_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0260_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0261_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0262_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0263_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0264_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0265_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0266_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0267_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0268_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0269_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0270_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0271_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0272_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0273_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0274_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0275_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0276_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0277_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0278_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0279_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0280_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0281_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0282_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0283_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0284_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0285_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0286_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0287_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0288_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0289_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0290_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0291_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0292_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0293_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0294_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0295_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0296_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0297_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0298_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0299_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0300_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0301_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0302_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0303_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0304_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0305_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0306_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0307_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0308_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0309_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0310_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0311_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0312_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0313_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0314_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0315_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0316_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0317_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0318_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0319_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0320_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0321_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0322_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0323_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0324_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0325_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0326_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0327_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0328_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0329_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0330_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0331_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0332_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0333_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0334_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0335_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0336_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0337_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0338_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0339_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0340_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0341_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0342_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0343_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0344_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0345_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0346_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0347_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0348_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0349_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0350_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0351_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0352_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0353_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0354_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0355_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0356_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0357_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0358_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0359_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0360_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0361_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0362_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0363_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0364_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0365_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0366_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0367_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0368_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0369_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0370_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0371_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0372_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0373_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0374_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0375_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0376_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0377_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0378_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0379_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0380_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0381_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0382_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0383_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0384_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0385_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0386_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0387_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0388_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0389_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0390_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0391_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0392_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0393_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0394_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0395_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0396_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0397_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0398_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0399_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0400_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0401_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0402_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0403_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0404_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0405_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0406_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0407_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0408_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0409_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0410_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0411_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0412_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0413_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0414_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0415_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0416_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0417_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0418_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0419_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0420_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0421_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0422_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0423_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0424_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0425_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0426_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0427_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0428_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0429_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0430_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0431_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0432_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0433_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0434_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0435_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0436_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0437_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0438_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0439_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0440_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0441_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0442_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0443_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0444_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0445_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0446_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0447_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0448_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0449_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0450_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0451_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0452_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0453_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0454_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0455_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0456_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0457_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0458_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0459_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0460_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0461_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0462_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0463_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0464_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0465_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0466_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0467_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0468_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0469_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0470_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0471_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0472_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0473_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0474_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0475_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0476_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0477_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0478_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0479_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0480_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0481_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0482_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0483_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0484_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0485_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0486_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0487_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0488_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0489_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0490_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0491_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0492_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0493_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0494_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0495_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0496_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0497_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0498_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0499_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0500_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0501_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0502_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0503_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0504_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0505_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0506_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0507_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0508_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0509_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0510_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0511_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0512_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0513_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0514_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0515_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0516_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0517_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0518_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0519_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0520_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0521_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0522_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0523_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0524_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0525_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0526_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0527_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0528_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0529_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0530_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0531_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0532_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0533_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0534_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0535_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0536_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0537_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0538_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0539_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0540_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0541_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0542_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0543_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0544_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0545_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0546_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0547_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0548_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0549_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0550_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0551_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0552_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0553_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0554_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0555_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0556_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0557_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0558_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0559_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0560_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0561_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0562_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0563_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0564_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0565_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0566_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0567_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0568_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0569_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0570_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0571_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0572_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0573_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0574_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0575_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0576_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0577_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0578_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0579_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0580_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0581_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0582_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0583_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0584_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0585_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0586_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0587_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0588_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0589_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0590_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0591_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0592_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0593_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0594_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0595_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0596_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0597_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0598_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0599_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0600_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0601_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0602_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0603_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0604_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0605_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0606_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0607_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0608_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0609_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0610_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0611_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0612_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0613_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0614_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0615_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0616_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0617_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0618_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0619_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0620_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0621_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0622_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0623_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0624_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0625_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0626_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0627_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0628_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0629_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0630_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0631_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0632_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0633_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0634_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0635_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0636_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0637_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0638_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0639_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0640_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0641_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0642_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0643_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0644_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0645_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0646_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0647_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0648_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0649_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0650_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0651_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0652_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0653_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0654_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0655_M
	Ministerio da Justica e Negocios Interiores_1898_0656_M



