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DOM PEDRO PRIMEIRO, por graça de Deos , e

unanime acclamaçlo dos povos, Impe

rador Constitucional e Defensor Perpetuo

do Brasil:

Fazemos saber a todos os nossos subditos

que, tendo-nos requerido os povos deste I~

perio, juntos em camaras, que nós quanto

antes juras~emos e fizessemos jurar o pro

jecto de Constituição que haviamos offere

cido ás suas observações, para serem depois

presentes á nova assembIéa constituinte,

mostrando o grande desejo que tinhão de

que eIIe se observasse já como Constituição

do Imperio, p<V' Ihe~ merecer a mais pIen~

approvação, e delle esperarem a sua indi

vidual e geral felicidade politica: nós jura-

~I
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mos o sobredito projecto para o observarmos
e fazermos observar, como Constituição, que
d'ora em diante fica sendo, deste lmperio;
a qual é d9 teor seguinte:
. ~ ~ -

•



OONSTITUIÇ10 POUTlQA
DO

IMPERIO DO BRASIL.

DI NOME DA s.&NTISSIMA TBIN·DAD8.

TITULO I.

Do Imperio do Brasil, seu territorio, governo,
dJnastia e religilo.

Art. t. O Imperio do Brasil é a associa
ção politica de, todos os cidadãos brasileiros.
EUes formão uma nação livre e indepen
dente, que não admitte com qualquer outra
laço algum de u.nião ou de federa~ão que
se opponha á sua independencia. (t)

~I) o 'tratado de paz de t9 de Agosto de 181& reeonhece-o
Imperio do Brasil independente e separado dos reinos de Por...
tQgal e Algarves. Diz o arte 1-: • Sua Ma(8StMe IlldelissiJDa
receabeee o Brasil na catb8goria de IIÇ8no iDClel»eBdente e
separado dos reinos de~ e Alirarves, e a .., sobre
.1.oilos~ mui\<> amado e prezado filho D. Pedro por Imperador ;
ce4erido e transferindo de sUA livre vontade a so);)eraaia 4Q.
dito Imperlo ao mesmo seu ftlbo e a seus legUimos 8Ucces~

....
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Art. 2. O seu territorio é dividido em
provincias na fórma em que actualmente
se acha, as quaes poderáõ ser subdivididas
como pedir o bem do Estado. (t) .

Sobre a necessidade da divislo do territorio
de qual~uer Estado nRo ha duas opiniões: todos
08 llubhcistas reconhecem-a. Macarel diz que
a dIvisão territorial é a uoics 'base sobre que
se devem levantar as principaes institbiçoes do
edificio constitucional.

Art. 3. O seu- governo é monarchico
hereditario, constitucional e representa
tivo.

sores.... » o decreto de 10 do Abril de 18i6 determina I( que
se dê ao dito tratado a mais exacta observancia e execução,
como convém á santidade dos tatados celebrados entre na
ções eivilisadas, e á. inviolavel boa fé com que são firmados.•

Para tornar impraticavel qualquer idéa de reuniào com
Portugal, o Sr. D. Pedro I, pelo decreto de 3 de Março de 18i8
abdicou a corÔa portugueza, declarando não ter mais pre·
tençlo ou direito algull1 a ella.

(I) Em virtude da convenção de i7 de Agosto de 1818, entre
o brasil e o governo da republiea das Provincias Unidas do
Rio da Prata, foi separada do territorio do Imperio a provin
cia de Montevidéo, chamada Cisplatina, e que boje forma a
Republica do Uruguay.

A L. n. 68i de IS de Setenlbro de 18õO elevou a comarca do
Alto Amazonas no Pará á. categoria de provincia, com a de
nominação de provincia do Amazonas.

A L. n. 70i de 19 de Agosto de uma elevou á. cawgoria de
provlncia a comarca de Coritiba em S. Paulo, com a denomi
nação de provincia do Paraná.
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Art. 4. A dynastia imperante é a do
Senhor D. Pedro I, actual Imperador e De
fensor Perpetuo do Brasil.

Art. 5. A religião catholica apostolica
romana continuará a ser a religião do
Imperio. Todas as outras religiões serão
permittidas com seu culto domestico on
particular, em casas para isso desti
nadas, sem fórma alguma exterior de
templo. (1)

Nilo era possiveI que a Constituição do Bra
sil, o qual tinha sido colonia de Portugal, e
portanto tomado todos os sens habitos e tido a
mesma religião, deixasse de consagrar a reli
~ilo catholica como a do Estado; mas o legis
lador constituinte, reconhecendo como uma
medida {lolitica de alta conveniencia, a toleran
cia religIosa ; reconhecendo mesmo a tendencia
do seculo para essa tolerancia, fez mais do que
tolerar, permittio todas 8S outras. Hoje que
o Imperio precisa, sobre tudo depois da extinc
çlo do trafico, de colonos, reconhecem todos
a sabedoria nesta disposiçãO.

(i) A Circ. de ii de Março de i831 recommenda aos prela
dos do Imperio o maior escrupulo na escolha das pessoas des
tinadas ao serviço da igreja, e confia que elIes com toda a se
veridade punão canonicamente aquelles sacerdotes que se des
viarem das regras e leis ecclesiasticas recebidas no Imperio.

Os Infractores da disposição deste art. 5 são punidos com
as penas marcadas nos arts. 19i, t76 e "77 do Cod. Crim.
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TITULO II.

Dos cidadllll ItraBileirel. (i)

Art. 6. São cidadãos brasileiros:
I. Os que no Brasil tiverem nascido,

quer sejão ingenuos ou libertos, ainda ~e
() pai seja estrangeiro, uma vez que este nio
resida por serviço de sua nação. (2)

(t) A ninguem é livre renunciar <> fÓro de cidadlo brasi
leiro, que comprehende não só direitos, mas tambem onus,
que a sociedade tem o jus de exigir: pois que a CODstituiçlo
no arte 6 mareou a acquisiçlo dos direitos de cidadão, e no
arte 7 a perda dos mesmos, o que exclue qualquer outro meio
de adquIri-los ou perdê-Io6).-Av. de 10 de Outubro de 1831.

(!) A L. de tO de Setembro de t860 regulou os direitos civis
e politicos dos filhos de estrangeiros nascidos no Brasil, cujos
pais não estiverem em serviço de sua n~ão, e dai estran
,eiras que casarem com Brasileiros e das Brasileiras que
casarem com estrangeiros. Segnndo esta lei, o direito que
P8gula no Brasil o estado civil dos estrangeiros ahl residentes
sem ser por serviço de sua nação poderá ser tambem ap
plicado ao estado civil dos filhos desses mesmos estrangeiros
nascidos no Imperia, durante a menoridade sómente, e sem
prejuizo da nacionalidade reconbecida ~lo arUgo su{»ra,
porque declara que logo que estes filhos chegarem â maIor
idade, entraráõ no exercicio dos direitos de cidadlos brasi
leir08~ suíeitos ás respectivas obrigações, na f6nna da
Constltuicao e das leis.

Determina tambem ~ue a estranfreira que casar com Bra..
sileiro, seguirá a condição do marIdo; e semelhantemente a
Brasileira que casar com estrangeiro, seguirá a condiçio
deste, e que, finalmente, no caso de que a Brasileira venha a

. enviuvar, recobrará sua condição tirasileira, uma vez que
declare querer fixar domicilio no Jmperio.

(I) A posse não contestada dos direitos de cidadão brui·
leiro, nio havendo prova em contrario, é suftioiente para
ser..se comprehendido na lista geral dos votantes, e prova..
se pelo exercicio anterier desses direitos e de quae84l'Jerear
gos public08. -Dec. e Bel.n. HO de 10 de Fevereiro de 18V.
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;11. 0& '6Utos de pai brasileiPo·e 0& ilNgi

timos de mãi brasileira, naseidos em p.ú.I
.trangeiro, que vierem estabelecer domi-
cilio no Imperio. .

III. Os filhos de pai brasileiro q.ue esti
:vesse em paiz estrangeiro em serviço do
Imperio, embora elles não venhão estabe
lecer domicilio no Brasil.

IV. Todos os nascidos em Portugal e
.suas possessões que, sendo já residentes no
Brasil na é~oca em que se proclamou a in
dependenCla nas provincias onde habitavão,
adherirão a esta expressa ou tacitamente
peJa continuáção de sua residencia. (t)

,
Todas estas disposições slto muito racionaes.

O Portuguez que adherio á inde~ndencia do
Imperio, acha.ndo-se residindo nel1e nessa época,
mostrou pelo mesmo Imperio a maior deaica
çlo, que é possivel imaginar, e por isso seria
injusta a ConstituiçAO se lh'o não tivesse ga
lardoado, dando-lhe a qualidade de cidadao
brasileiro. Deste modo pagou uma divida de
gratidão.

(I) O Doo. de ti de Agosto de 18t7 manda cumprir-se a
Res. da Assembléa geral, determinando que seja cidadão
hrasileiro natu.ralisado todo estrangeiro que, naturalisado
Portuguez, existia no Brasil antes da éJ)9ca da Independell
cia, e que pela continuação da residencia adherio a eDa e
iarou a Constituição Politica do Imperio.

Como o governo traIlsacto tivesse considerado muitos Por-
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V. Os estrangeiros naturalisados, qual
quer que seja 8 sua religião. Alei determi
nará as qllalidades precisas para se obter
carta de naturalisação. (t)

A naturalisaçAo é uma medida politica de
alta conveniencia. Todos os publicist&s a reco
nhecem, e todos OF paizes cultos a facilitlo.

tuguezes, aliás inimigos acerrimos do Bra.sU, no gozo de todos
os fóros e direitos de cidadãos, já pelo simples facto de per..
manecerem no Brasil, já pelo de haverem jurado a ConstItui
ção, ainda que chegados depois daquella época, ordenou a
Regencia, pelo Dec. de 18 de Asosto de l83t que: 1°, 01
chefes de cada uma das repartiçoes civis, militares e eecle..
siasticas, onde houvesse empregados Portuguezes de nasci
mento, escrupulosamente examinassem se eDes e rão de facto
cidadãos brasileiros adoptivos ou naturalisados, na fórma da
Constituição, arte 6°, e que qnando tal legitimidade se tornasse
duvidosa a respeito de alguns dos primeiros, fizessem que
elles justificassem J!erante os juizes territoriaes as condições
determinadas no citado arte 6°, dando-se de tudo conta ao go..
vemo; to I toda a autoridade perante a 9ua1 se apresentasse
qualquer individuo, que não fosse nasCido no Brasil, para
usar (le algulTI direito ou regalia pertencente ao cidadão bra
sileiro, nao consentisse que assiln usasse, se não estivesse
perfeitamenle certificada de que tal individuo era cidadão
brasileiro adoptivo ou naturalisado, segundo o direito ou
re~alia de que pretendesse aproveitar-se, na fórma da Con..
stltuição; 3°, por via dos consules Portuguezes residentes no
Imperio se remettessem á secretaria dos negocios estrangeiros
na côrte, e nas provincias ás secretarias dos respectivos go
vernos, listas exactas lie todos os individuoS de sua nação
existentes no Brasil, e que não erão cidadãos brasileiros,
bem COD10 de todos os outros que fossem chegando com in
tenção de residirem no paiz' j

O Av. n. i06 de ii de Abri de 1837 declara que o degradado
pelo governo portugnez para o Brasil, emquanto este fazia
parte do Reino de Portugal, não está comprehendido no
arte 60, ~ .\0 da Constituição do Imperio, por lhe faltar a cir
cumstancia da espontaneidade em territorio brasileiro.

(I) A L. que marca os requisitos e o modo pratico de obter
se carta de naturalisação é a de t3 de Outubro de l83i. ("eja-
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Entre n68, por6m, • conveniencia que deli.

resulta é de primeira intuiçAo.
Admittindo-a, a ConstituiçAO nio foi só

mente s6bia, foi assaz previdente. O Imperio
precisa mais que tudo de colonisaçlo, enio ,
muito faeil abandonar ninguem a sua terrá
natal, para dedicar-se ao serviço de um paiz
estranho, sem que essa dedicaçAo seja recom
pensada com o direito de fazer o estrangeiro
~arte da communhAo politica do outro paiz,
ae&dã que se Daturalise.

A COnstituiçAO a este respeito foi muito re
flectidamente generosa, e deu ao estrangeiro
naturalisado o direito de participar de todas a8

garantias de que fruem os Brasileiros natos.
Apenas váda que elIes possão ser regentes, se
nadores, deputados e ministros de estado.
(Veja-se o arte 45, com a respectiva nota.)

ulo Appendice n. I.) A disposição de seu arte l0, § '0, ~e
exige quatro anllos consecutivos de residen(~ia, foi alterada
pelo decreto D. !91 de 30 de A~osto de IMS, Cl.ue reduzaquelle
tempo a dons annos. TodavIa, o corpo legislativo costuma
concedt'r cartas de naturalisação por meio de resoluções es
peeiaes.

No anno de 1836 approvárão-se algumas naturalisações,
entre elIas a de UDI estrangeiro que se casou com Brasileira,
da qual houve filhos, mas que infelizmente perdeu a mulher
antes de obter o titulo da naturalisação.

Entendeu-se, porque a lei falIa em estrangeiro casado, e o
de que se trata era então viuvo, entendeu-se, dizemos, que
se lIie não devia fazer etJectiva a di\a naturalisação. Todavia_
decidio-se afinal que elie estava no caso de obtê-la, e que
portanto a condição do casamento, de que falIa a lei, tanto se
appliea ao passado como ao presente. (Veja-se o Correio Mer-
,anlil de II de Maio de 18M.) .

O Dec. de 7 de Janeiro de 18t9 declarou aos cidadãos
brasileiros residentes em Montevidéo~ na época de sua inde
pendencia, que não podilo exercer empreg9-algum do go·
venlO .dessa provincia, sob pena de perda dos direitos de
cldadio brasileiro.



~--.--

- 1·'-
Art. 7. Perde os direitn dé eidadão

brasileiro:
!. O q~e se naturalisar em paiz estran

8e1ro.
II. O que sem liceD~ do Imperador

aceitar emprego, pensão ou eondecoração
de qualquer governo estrangeiro.

III. O que fôr banido por sentença.(f)
Art. 8. Suspende-se o eXeFcicio dos di

reitos politic08:
I. Por incapacidade pbysica ou moral.
II. Po.r sentença co.ndemnatoria á prisão

ou degredo, emquanto durarem os seus
eft'eitos. (2)

o .De.c. D. 311 de 3 de Setembro de 1866 determina que sejio
redOnbecidos eidadãos brasileiros D&turalisados 08 estran~1
l()8 e8tabelecidos nas oolonias de S. Leopoldo e de S. Pedro de
Alcantara das Torl88 da provincia de 8. Pedro, logo que as·"
8ign~m termo de ser elsa a sua vontade, e (Jue o presidente
da -provincia, em vista da eerUdão do dito termol dará a cada
um dos referidos o competente titulo isento oe quaesquer
despe.zas ou emolumentos.

O Av. D. 7'; de 10 de Julho de IMO declara que a dispostOlO
do net. ti. 397 de 3 de setembro de fM6 Sócom~eAde •
estrangeiros estabelecidos, ao 'tempo de sua promulg&çloF nu
ool(}nJas de S. Leopoldo e S. Pedro de Aleantara das Torres.

(I) 08 efleit08 da. pena de banimeBto, especi~eada no ('.od.
Cri1ft~, art. 60, não são applic&OOs, todavia, a enme algum.

• 08 eondemnados & galés, a prisio com vabalhO ou •
"iBio simples, a degredo ou a desterro ftdlo p.r-t.vailos elo
exercieio dOs direitos .J?Oliticos de ~idadio bra8iletro, em
qu~nto durarem os etfeltos da oondemnaelO-. (CGd. Crim.,
111.113-)

fi) FidosU8peMO& cio. eK6fticlo dos direitos ,otiliaMl --.
pois de 'pronançil Silstem&da. - L...3 de Dezelliliro:de....
arte "';' Reg. de 31 te JanetYo de 'ISU, IrC. _,I Ao.,.~
D. 79 de 8 de Agosto de 181:6.



--a·"-,

TIIULO 1[1.

Dos podeftl ':11"'••••·.aciooai.
Art. 9. A divisão ~e harmonia dos pode

res ~oliLicos é· O ~pfincipio .cofl6ervador tios
~ireitQs dós cidadãos, e o mais &epl'o mei~
de fazer efl'ectivas as garantias que a Consti
tuição offerece.

o. poder ·..oderldor, segunclo D:Ota,eia púNt
blicistas, 810' pIOpftemente um pàder poliüeot '

mas um verdadeiro poder conservador, aliás
inheren1e a eeda um dos outr~s poderes, e
tendo.;~ fim'· fazer fHpeitar a independencia,
equilil>rio e harmonie. fJ08 OOtro8 poderes poli
iiilS entre si, e pata ~om elle.

Art. i O. Os ~dere8 politioos reconhe
cidospelàConstituição do' Imperio do Brasil
sãó qnatro: o poder legislativo, o poder
J;Iloderador, .o poder executivo e o poder
ju.di6ial.
\ Art. 11. Os-representantes da na~iio'bra

sileira são o.Imperador e a Assembléa geral.
· A~t. ·i2: Todo8~podereaBO·lmperio
flo-Brasil,·são delega~ dSDflf;ão.,D~_ ,.udt. que o ,.. eleitoral·' sem

duvida ;~nhDIIl81 Q'plÍIIl8UO :p08er pulitic9, do
qual derivloitodot• .-r., .

•
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TITULe) IV.

Do poder legislativo.
CAPITULO I.

Art. t3. O poder legislativo é delegado
li Assembléa geral com a sancção do Impe
rador.

Art. t4. A Assembléa geral compõe-se
de duas camaras: camara de deputados e
camara de senadores ou senado.

Uma OonstituiçAO tio s6bia, como é a bra
sileira" nlo podia deixar de crear duas camaras,
uma temporaria e outra vitalicia.

O governo constitucional representativo, ou,
o que 6 o mesmo, o governo mixto, participa
dos dous elementos, o popular ou democratico,
e o monarchico. Se houvesse.-uma s6 camara, e
esta fosse temporaria, e por eleiçlo popular,
como é a camara dos deputados, nio est.aria
muito seguro o elemento monarchico. Se hou
vesse, por outro lado, uma s6 camara vitalicia
como 6 o senado, e os seus membros fossem SÓ
por nomeação imperial, o elemento popular nllo
estaria assaz garantido. Era poi, necessario,'
indispensavel, equilibrar ambos os elementos, e
por isso creou ~ Constituiçlo duas cama,ras,
uma temporaria e de eleiçllo popular, e outra
vitalicia, tambem de eleiçlo popular, mas com
a escolha do Imperador, tirada da lista triplica.
(Vejlo-·ee osarts. 36, 38 e 43.) .
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Arl. i 5. ~~ da attl·ibuição. da Assembléa
geral:

I. Tomar juramento ao Imperador, ao
principe imperial,ao regente ou regencia.

II. Eleger a regencia on o regente (t), e
marcar os limites da sua. autoridade. (2) \

III. Reconheeeroprincipe imperialeomo
successor do throno na primeIra reunião
logo depois do seu nascimento. (3)

IV. Nomear tutor ao Imperador menor,'
caso seu Rai o não tenha nomeado em tesla~

mento. (4)
V. Resolver as duvidas que oecorrerem

sobre a successão da corÕa.
VI. Na morte do Imperador ou vacancia

do throno, instituir exame da administra..

(I) Esta attribuição foi derogada pelo arte i7 do Acto Addl
cional de II de Agosto de 18M, o qual determina que a
eleição do regente seja feita pelos eleitores da respectiva le
gislatura, observando-se para isto o que dispõe o mesmo
arte t7, e os arts. i8 e 29 do referido Acto Addicional. .

(I) Esses linlites torão marcados pela L. de li de Junho
de 1831.

(3) A maneira pela qual deve a Assembléa ~eral celebrar o
acto 801emne do reconhecimento dos Princlpes Imperiaes,
successores ao tbrono, acha-se determinada na lei de 16 de
Agosto de fBj6.

(i) A L. de fi de Agosto de 1831 ê a que marca as fttncções
do cargo de tutor. .

Confronte...se com o an. f30 desta Constituição. .
(c. P.) 2
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,~ão qlle acabou, e l'efOrnlar os abusos Ilclla
introdllzidos.

VII: Escolher nova dynastia, no caso da
extincção da imperante.

\1'111. Fazer. leis, interpreta-las, suspen
dé-lag e revoga-las. - -

IX . Velar na gllarda (la COllStituição, e
promover o benl geral da nação.

X. Fixar-annualmente as despezas pu
blicas e repartir a contribuição directa. ('I)

Xl. Fixar annualmente, sobrea illforma..
ção do governo, as forças de mar e terra
ol~dinarias e extraordinarias. (2)

(i) Devem para esse fim os seis nlinistros de est.ado apre
·~entar na camara dos deputados, até o dia irS de llaio, relato
rios inlprcsso3, nos quaes mui circumstan.ciadarncnte expo
nhão o estado dos negocios a cargo de cada repartição, as
medid3s tomadas ~ara desenlpenho de seus deveres, e a ne
cessidade ou utiliàade do augmento ou diminuição de suas
-respectivas despezas. - Art. ~i da L. de 15 de Dezenlbro de
!830. Os orçamentos da receita e despeza deveul ter o DleSlno
methodo marcado para os balanços, no que lhes for applica
vel. - Art. ~o da Inesnla lei. O Av. de !6 de Novenlbro de
1a33 mandou dar aos orçamentos das despezas publicas a
cargo das di1Jerentes secretarias de estado unla fórnla regular
p, systematica, servindo de modelo o orralncnto da rellartiçâo
da fazenda apresentado na sessão de {83i. .

(2) Devem talnbem pa.ra o mesmo fim ser apresentados im
pressos, na canlara dos deputados, até o dia 8 de l\Iaio, pelos
'respectivos minislros, o orçamento da fazenda e as informa
·ções para a fixação das forças de mar e terra. - Art. i. da

.'ciL'lda L. de t5 de Dezembro de !830. As disposições dos
urts. &O, ii e ii da presente lei forão Jnandadas suceessiva
mente cumprir pela L. de 15 de Novelnbro de t83J t arte 53 ;
L. de 2.\ de Outubro de !83i, a.rt. 99, c L. de 8 de Outubr.o
de 1833; ticandq rlpsde então ConlO llernlaurntes.
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XII. Conceder {)u negar a entrada de
forças estrangeiras de terra e mar dentro
do Imperio o~ dos portos delle.

XIII. Autorisar o governo para eontrabir
emprestimos.

XIV. Estabeleeer meios convenientes
para pagamento da divida publica. (t)

XV-. Regular a-administração dos bens
nacionaes e decretar a sua alienação. (2)

~t) A divida publica, iA garantida ~ela Constituicão, art.179,
§ t3, foi reconhecida pela L. de I~- de Novembro de {Sl7, que
no arte iO instituio e creou uma caixa de· amortização, exclu
sivamente destinada a paJa..la, bem como seus juros. Essa lei
foi sucecssivamente explleada, modificada e alterada pelo
Dec. de ii de setembro de 1818; Prov..de 15 de Novembro de
1819; Dec. de '1 de Dezembro oe 1830 ; L. de 8 de Junho de
183!t!. art. 20; Dec. de '1 de Novembro do mesmo anno; Ord ..
de 'n de AbrIl L. de i de Outubro e Doo. de ia de Outuoro de
1831 ; Ord. e Off. de 16 de Fevereiro, e L. de 10 de Outubro de
I~. •

O J>ec. de 8 de Out11bro de 1818 approvou um regimento
interno para a caixa de amortização. - 't

A L. D. 367 de !i de Julho de 1830 faz extensiva ãs apohees
da divida publica, do valor de'um conto de réis, a disposição
do art. 6i (la L. de US de Novembro de 1817.

(t) A L. de 13 de Novembro de {Si'1, no art. l°, determinou
o modo de p~amen to dos preços dos contractos de arreca
dação das rendas publicas. ou venda de proprios nacionaes.

O Doo. da mesma data autorisou o governo a alienar, pelo
maior lanço que se otJerecesse, todas as armações, escravos e
utensilios da pesca das baleias, pertencentes aos proprios na
cionaes.

A L. de US de Novembro de {83I, art.61, § ti. póz i dis
posiçio das camaras munieipaes 08 terrenos de- marinha,
que elIas reclamassem para logradouros publicos; e permitUo
ao ministro da fazenda na cOrte, e nas provineias aos presi..
·dentes, que aforassem a particulares aquelles de taes terre
nos, que Julgassem convenien~s e sp.gunito o maior interes.
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: XVI. Ct"eal" ou StII)lll'in1ir elnpl1egos pu
blicos, e estabelecer-lhes ordenados.

da Fazenda; estipulando tambem, segundo fosse justo, o Mm
daquelles terrenos em que já se tivesse edificado sem conces
810 (.) O I U~ desse mesmo arte II manda arrendar em basta
publica, a prazos nunca excedentes de tres anllos e por lotes
nunca maiores de iro brar·as cm quadro, os terreoo! e pro
prios naclonaes que uão rôreJn necessario8 ao serviço publico.

O arte II da L. de II de Outubro de 1831 concedeu ao go·
verno autorisacão para poder vender ou arrendar com con
dições \Tantajosás os edifleios do Estado qlle não têm serV'8n
tia e que se estão arruinando. A L. de fi de Oulubro de 1833
tambim dá providencias quanto áS fabricas, terrenos e pro
prios nacionaes.
. Arespeito dos terrenos diamaDLinol, temos o Dee. de ii

de setembro de ISUS, pelo qual o governo é autorisado a ar
renda-los. SUa administração regula-se pejo Dec. D. "61 deJ' de Agosto de IM6, mandado executar pelo Av. de ii de
Outubro do me~mo, ealt.eratlo pelo Dec. de lS de Dezembro
de 181,7i ultimamente deu-lhes novo regulamento o Dee..
n. ~081 08 It de Dezembro de tSlSi, cuja doutrina tenl sido
ja. explicada pelos AV8. de i8 de Maio de ,1860, e ns. 604 e 605 de
16 de Dezembro de IB61.

Os wmnos devolutos do I.mperio, posto que naeionac3,
não são COlnIJrebendidos nos proprios nacionaes, e não se
de'Vcm dar de arrendamento. - Av. de i6 de Mar~ de l8i7.

pnra dirigir a nledição, divisão e desuipção das terras de
vol:taa, sua conservação, venda e distribuição, foi estabele
cida, em "irtude da L. n. 801 de 18 de setembro de i850 a
- Repartimo Geral dar Ten-as. PubLicaI - á que deu regula
meJllo o Dec. B. 1138 de ao de Janeiro de 1854. Oservico da
secretaria dessa repartição, bem como o das repartições espe
ci~es das provlooas, é regulado pelo Av. de ii de Abril de
!"Sõ4.

As propriedades pertencentes a extinctas aldêas dê Jndios
não ~veln ser consideradas -proprios nacionaes- mas sim
bens vagos; quanto aos terrenos, não Eão como taes consi
derados, nem como propri98 llacioD.aes, mas pertencentes ao

rI} :A delniçlo ele te,.,.enos de fUri.ha e o modo de iemarcá..los
enconwlo-se Mllnstr• .te t4 de Novembro de t832. Quando ha gran
de. ,or~eBdeites para arora......, deve.-se proceder lia IDlneic-a de_r...
lBi.~a pelo AV. de 26 de Janeiro cre f·M2.



XVII. Determinar o peso, valor, iuscrip-'
.;ão, typú e denominação das moedas,8.ssim
como o' padrão dos pesos e.medidas. (")

dominio util e devolutos.....Av. n. ~~ de !I de Janeiro de 1856.
Essa disposição revogou, pois, a do Av. de ii de Outubro de
IlJõO, que mandava incorporar aos proprios naclonaes os ter··
renosdos Indios, que já, não vivem aldeados, mas dispersos
Da Dlassa da população. Sobre a posse dos terrenos desses
Indios, dão intrucçôes os Avs. de i3 e iS de Dezembro de t8õi.

A venda das terras devolutas deve ser feita em hasta pu
blica, precedendo editaes e annuncios. - Av. de 23 de Julho
de 1861.

O arrendamento dos proprios nacionaes 8.rrecada-'se pela
i'ecebedoria.- Av. n. Ii}õ de i 6 de Julbo de t8õ7. Seu assenta
~ento compele ao thesouro naê~ollal e ás thesourarias. 
Av. de 16 de Julho de l8~6.

(I) O Dee'~ do {"o de Junho de (833 autorisou o governo para
mandar abrir a estampa das notas do novo padrão. A L. de
.3. de Outubro de 1833 Inandou proceder ao troco da moeda ~e
cobre, e a L. de 8 do mesmo mei e anno fixou U1U padrao
lnonetàrlo e instituio u:m banco dé deposito.

Sobre o ~o e o valor das moedas, vejão-se : a L. 11. iOI de
li de Setembro de 1846, e os Decs. n. 487 de 28 de Novembro
de 18.\6, e n. 625 de 28 de Julho de 18~9.

ODec. D. i7fS~de j() de Setem.bl'o de iS",7 autorilou o ~verno
a. Dlandar cunhar llloedas de ouro de 20 e 10 mil reis e de
prata de üOO, ltrOOO e 2;.rOOO réiS. O peso, toque e valor dessas
moedas forão marcados pelo Dec. n. 62lS de 28 de Julho de
18i9. já citaào.

Pela L. n. 5~2- de 3{ de Maio de 1850, o governo ficou auto
risado para substituir todas as classes de valores do papel
que então servia de meio cireulante, por Dútas de gyro limi
tado. OAv. ll. 51-2 de 2~ de Novembro do mesmo anno expli
ca o que ~e entende por -moed~ ,.,;acionat As Ords. de 22 ~e
Maio e de t8 de Setenlbro de t8M prohibemque nas repartI
ções tiscaes se recebão moedas estrangeiras. A Circo de 22 tIe
Dezembro do mesmo anno prescreve regras para substituição
das'notas dilaceradas. I •

A L. do Iode Olltubro de 18~ que lnarca as fWlcções das
carnaras municipaes, no art. 66, ~ 10, ilnpoz-lhes a obrigação
de determinarem o padrão de todos os pesos e medidas por
onde ee pudessem· regular ,as aferj~~s. ..
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Arflt 16.- Cada uma das camaras lerá o
fralamento de - Augustos e Dignissimo8
Senhores Representantes da Nação.

Art. t7. Cada legislatura durará quatro
annos; e cada sessão annual quatro mezes.

A o-piniio dOI publicistas varia muito a res
peito da duraçlo âa legislatura. Segundo .Ben.
Jamim Constant e alguns outros, a dureçlo de
quatro annos á uma garantia contra 01 abusos
do poder eleitoral; mas ha outros que peDalo
diversamente, e apresentlo mui bOas razGes.

Silvestre Pinheiro Ferreira entende que a
duraçio de quatro annos 6 absolutamente in
ef:)mpativel com os principios do direito constitu
cional, e julga que as legi6'laturas devem ser
annuaes; porque, diz elle, o movimento da po
pulaçlo 6crescente, e muitos que ao tempo da le
gislatura ultima nllo TotA.rAopor diveraas causas,
UIlS por nlo poderem entAo gozar deste direito,
'Yisto serem menores, e outros por quaesquer
outros motivos impedientes, no fim do primei
ro anno estaráõ habilitados para votar, e assim
no segundo da legislatura é claro que os depu
tados nlo representAo a massa da populaçlo, e
portanto nlo 810 legitimo. repreeentantes da
DaçAo.

O illustre BentlJam 6 da mesma opíoiAO que
Silvestre Pinheiro. As razOes em que Bentham
18 funda alo 8S seguintes:

1. o Porque incontestavelmente o deputado
desempenharia melhor os seus deveres, desde
que _tivesse e~poet() a uma reeleição annual ..



2. 0 Porque não é provave] que para obter
Um emprego, que apenas durasse UID ann~,..

houvessem grandes intrigas e grandes movi
mentos.

Estas considerações srio muito ponderosas,
não ha duvida; mas n ConstituiçãO tomando o
prazo de quatro annos para a duração de. cada
legislatura, teve em vista evitar repetidos pro
cessos eleitoraes, DOS quaes não é muito conve
niente estarem os cidadãos se~pre occupados.

~I\rt. 18 ~ A sessão imperial de abertura ~
será todos os annos no dia 3 de ~faio.

Art. 19. Tambem será imperial a sessão
do encerramento, e tallto esta como a 'da
abertura se fará em Assembléa geral, reU"
11idas ambas as camaras. (i)

Art. 20. Seu ceremonial e o da p-artici
pação ao Imperador será feito na fórma do
regimento interno.

Art. 21. A 110meação· dos respectiv.os.
presidentes, vice-presidentes e secretarios,
d~s camaras, yerificação dos poderes de seus
lnembros, juramento e sua policia interior,
se executará na fórma de seus regilnentos.

(I) Areunião das camaras tenl lugar na cOnfOl'Juidade do
regínlento interno COJUU1Ulll, nos casos do arte Ui) ~~ lo c 3°,;
e nos t\os al'ls, i8, 10 c 61.

A I
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Arf.. 22. Na reunião das duas cam8tUi
8 presidente do senado dirigirá o trabalho;

, ~s ~eputados e senadores tomaráõ lugar
. Indlstlnctamente.

· Art. 23. Não· se poderá celebrar-sessão
em cada uma das camaras sem que esteja
reunida a metade e mais um dos seus

:!.~i'espectivos membros. (t)
.,. Art. 24. As sessões de cada uma das

camaras seFâo publicas, á excepção dos
casos em que o bem do Estado exigir que
sejão secretas ..

Art. 25. Os negocios se resolveráõ pela
maioria absoluta de votos dei membros
presente&.

Suscita-se a seguinte questão 8 propoita
deste artigo: Os meulbros presentes de que
elle trata slo 08 presentes á discusslo ou li
votaçs.o f

Quanto a nós,- ntlo ha duvida qt1e sfIo 08

membros presentes á votaçAo:- primeJro, porque"
a decislo é feita por meio da votaçlo, e em se
guudo lugar" porque, se a ConstituiçlO quizesse'
que os 7,e,entes se referissem á decÍsllo; é ma-

, nifesto que o· teria declarado.-

(f) Veja..se Bentham e Pinbéiro Ferreira, este no seu Direito·
Condi'utiOfltJl, 'pag. tOõI I 19, e o primeiro no seu fretado'
dai AnembJétís, cap. 30

, pag. 1-3.
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Sendo QS membros presentes referentes "á
,.otaçlo, pergunta-se: p6de algum senador ou
deputado por seu motu proprio, estando pre
sente,. deixar' de votar?

Embora a affirmativa pareça estar consagrada
no arte 54 da Constituição, todavia, desde que
se attender , obrigaçAo resultante do' mandato,
a negativa nllo p6de deixar de ser adoptada.

Arf. 26. Os membros de cada uma das
tamaras são inviolaveis pelas opiniões que
proferirem no exercicio de suas func
~ões. (1)

A razio deste artigo cS de fácil comprelieDSftO~
Se o senador ou deputado nAo gozasse dessa~

immunidade,. poderia acontecer que alguem se
servisse da sua repponsaõilidade para vê-lo
processado t preso, etc. ~ muitas vezes por mo-
tivos politicas,. e quando fosse mais J~ecessarja

8 sua presença no parlamento. Por isso seme-
lhante disposiç.Ao é muito sábia e reflectida •.

. Art. 27. Nenhum senador ou depatado,.
inrante a sua deputação, póde ser presOt
por .autoridade algu.ma, salv~ por oFde~

(I) o Codigo do PrOeMSO Criminal, art'. 76, diz tambem:'
• Não se admittirâõ queixas nem denuncias contra os mem..
Itr~s das duas camaras legislativas pelos di8(~UrS05 nelJasp~
~f.ldos~, D-
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de sua respectiva camaro, menos eOl fla
grante delicto de pena capital. (t)

A mesma razão que expendamos D1 analys8
prect'dente J tem aqui todo o cabimento. O
CISO de flagrante delicto por si 86 justifica a
excepçAo.

Art. 28. Se algum senador ou deputado
fôr pronunciado, o juiz, suspelldend~ ~odo '
o ulterior procedimento, dará conta á sua
respectiva camara, a qual decidirá se o
processo deve continuar, c o membro ser
ou não suspenso no exercício de suas func
ções. (2)

Vé-se como quiz a ConstituiçAo que os inte
resses da naçl.o nllo viessem a soffrer por fórma

(I) Segundo o ari. 131 do mesmo CodjO'o do Processo Crillli
nal, o que fOr encontrado conlmettellao algum deUcto, ou
emquanto fo~e perseguido ~lo claxuor publico-se fôr preso,
diz-se que fOI em flagltante delicto.

(i) • Quando qualquer das camaras legislativas resolver que
continue o processo de algum de seus respectivos Dlclnbros,
pronunciado por crime de res-ponsabilidade, serão os autos c
DlaÍS papeis remettidos ao senado, observando-se no !lrOeeSso
accusatorio a mesma otdenl que telD lugar na accusação dos
·ministros de estado, com a difJerença de que, em vez de COIU
missão accusadôra, accusará o procurador da Corõa, Sobera
nia c Fazenda Nacional. »- Cod. do Proc. Crilo., art. 170.
O arte li7, ! i, da L. n. M de li de Junho de 1813 applica este
arU~o do Codigo aos criInes illdividuacs dos lnelnbrus da As
semnléa geral.

O Av. n. 548 de !7 tIe Outubro de 1837 declara que :IS prc
rogativas destes arts. 27 e iS da OBnstitllição se entendeJll
CODl os sena40res e deputados, cuja eleição já está approvada.
pela respecllva camara, como muito benl se drprehcndc das·
palavras -dl,rantc a sua deputa,çáo- do arl. ~8.



nenhuma. O deputada pdde ser pronunciqdO'f
mas a sua camara é que ba de decidir se o pro
cesso deva continuar. Ainda subsiste em tão
sábia disposiçAO a razio apresentada nas duas
antecedentes 8nalyses.

Art. 29. Os senadores e deputados po
deráõ ser nomeados para os c_argos de mi
nistro de estado ou conselheiro de estado,
com a differença de que os senadores conti
nnão a ter assento no senado, e o deputado
deixa vago o seu lugar da camara, e se
procede a nova eleição, na qual póde ser
reeleito, e accumular as duas funcções.

A Constituição com tal disposição quiz evi
tar que o depufado não sacrificasse o interesse
da naçAo, aceitando o lugar de ministro; e pois,
o processo da reeleiçAo foi mui reflectidamente
aconselhado.

Art. 30. Tambem accumulito as duas
fnncções, se já exercião qualquer dos nlen..
cionados cargos quando for80 eleitos.

Art. 31. Não se póde ser ao mesmo
tempo melnbro de ambas as camaras.

Art. 32. O exercicio de qualquer em
prego, á excepção do de conselheiro de
estado c ministro de estado, cessa inte·r.i-

.... I



- 28 ---

}18Imente, cnlquanto durareIn as fUllcções'
de deputado on de senador., (t)

Pergunta-se: « E' admissivel que 08 depu
tados no periodo da legislatura peçAo, ou acei
tem graça, ou algum emprego pnrli si ou qual-
quer outra pessoa? » Veja....~e a lei de 20 de
Outubro de 1823. .

Art. 33.- No ÍIltervallo das sessões não'
poderá o Imperador em.pregar um senador
ou dellutado fóra do Imperio, nem mes..
mo irão exercer· seus empregos, quando'
isso os impossibilite para se reun'irenl llO

lemp·o da convocação da Assembléa geral
ordinaria ou extraordinaria. (2)

(I) No tempo das sessões legislativas fieão cessando sõnlellle
os vencimentos e ordenados de elllpregos e omcios que se não
podem exercer conjuIlctalnente durante as Inesnlas sessões,
salvo se o deputado ou senador não quizer receber o subsi-'
dio.- L. de iS de Setenlbro de 1829, arte i. o

O Av. de 20! de -Outubro de 1832 declara que os membros do
eorpo legislativo, sendo emll~egados pubhcos, devem conti
nuar a v~neer os seus ordenados durante o tempo que decor...
te desde o dia erIl que deixão os seus eIHpregos, até o em que
1omão assento na respectiva camara; qae deveráõ começar a
vencê-los dOo dia seguinte ao do encerramento da Asserllbléa
geral; e que os venciUlentos de taes ordenados cessão tam
Ilem no tempo das fJrorogações da sessão e no de quaesquer
convocacões exttaordinarias. .

O Av. doe 22 de Setembro de 1846 declara os casos em que os
empregados publicos, que fôrem rnembros da Assembléa geral,
podem continuar 110 excrcicio de seus elnpregos.

(2) O Av. de 19 de Novelnbro de 1836 diz que, não COJU
~Undo aos mcníbros do eorpo legislativo durante o pel'iodo:
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Art. 34. Se pO,r alg~m caso imprevisto
de que depellda a segurança publica ou o
bem do Estado, fôr indispensavel que al
gum senado.' ou deputado saia para outra
commissão, a respectiva camara o poderá
determinar.

das sessões ordinarias, c mesmo exlraordinarias da Assembléa
geral, nenhum outro vencimento além do subsidio que se
acha marcado; para evitar-se. a desigualdade que poderá
s_~gu!r-se entre aquelles que, retirando-se para suas pro
VJnClaS antes que se ultiInmll os tra.balhos da mesma Assem
bléa, pretendio reassumir o exercicio dos lugares ou elD
pregos que tenhão, e c.onseguintemente ser pagos de seus
respectivos vencimentos, e os que por se havel'em conser
vado até o encerramento da referida Assembléa se vejão por
isso privados de igual vantagem; ordena .que, para que a
deputado ou senador algum se pague durante o tempo em
que a Assembléa geral se conservar em sessão, ou ordina
ria 011 extraordinaria, vencimento nlgum pelo exercicio do
lugar ou eJnprego que exerção : e. que o DlesnlO se pratique
com todos aqueIles que, durante o lntervallo das sessões, não
se apre.sentarem a exercer os seus lugares ou empregos, e se
conservenl na côrte sem expressa licença do governo, á ex
cepção daquelles que residirem nas provincias além do Cabo
de S. Roque para o Norte, e nas de Goyaz e Matto-Grosso, e
por isso se achão no caso do art. 33 da Constituição.

O Av. n. i38 de ~ de Outubro de i8õi, considerando que
r,essárão os motivos da circular acima citada, a respeito dos
vencimentos dos membros das camaras legislativas, que são
empregados publicos da administração geral, declara que fica
de nenhum etTeito a citada circular no § i o; e no I 20 na
parte em que eomprebende nas circumstancias do art. 33 da
Constituição do Imperio, para o effeilo expresso no mesmo
paragrapho, os membros (las camaras legislativas que resi
üem nas provincias além do Cabo de S. Roque.

A Ord. Circo n. 13 de 17 de Maio de 1852, explicando a cir
cular de te de Outubro citada, declara que da. Ord; de 49 de
Novembro de 1836 só deve-se considerar revogado o § 3" na
parte concernente aos membros das camaras legislativas que
forem empregados geraes e residirem nas provincias além do
·Cabo de S. Roque:
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CAPITULO II.

Da ca/ltara dos deputados.

r\rt. 35. A calDara dos deputados é
electiva e temporaria. (t)

Art. 36. É privativa da camara dos de
putados a iniciativa:

Por iniciativa quer precisa o exactamente
exprimir a CooitltuiçAo o direito de come
çar certol actos legislativos. Portanto quan
do a CODstituiçio diz que pertence á ca
mara temporaria a iniciativa sobre impostos,
recrutamentos, e escolha da nova dyoBstia,
quer exprimir que só alli poderão ter come
ço as leIS relativas a taes objectos, sem que
disiO se possa inferir que o senado u!o tem
jus ás emendas das leis, iniciadas na camara
~uatriennal, o que facilmente se depreheode
liarmonisando o arte 36 com o art. 15, nOI
seus paragraphos 7, 10 e 11.

I. Sobre impostos. (2) ~

(I) Pelo Deco de jl de Abril de 18i3 permUtio-se aos depu
tados á Assembléa geral legislativa o uso de uniforme especial
nos actos publicos, e principalmente nas funccoos da Côrte.
O Dec. n. Si de 18 àe Julho de lail deu o tratamento de
senhoria aos deputados que assistirão' sessão legislativa eUl
que teve lugar a sagração e a coroação de S. Mo o IDlperador
actual.

(i) As leis do orçamento é que regulão os impostos.
Vejão-se DclaDlare, Diccionario de Direito pu6tico e adm;

fj.istrativo, â pago 8ó, na palavra ~iniciativa,
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11. Sobre rccrulanlento. (4)
III. Sobre a escolha da nova dynastia,

110 caso de extincção da ilnperante.
Art. 37. Tambem pJ~incipiaráõ na ca

lDara, dos deput~dos :

Este artigo cert·o que nlo trata da inicia
tiva, senAo da incoactiva.

1. O exanle da administração passada, e
reforma dos abusos nella introduzidos.

II. A discussão das prollostas feitas pelo
poder executivo. .
" Art. 38. }1~ da privativa attribuição da
lllesn18 camara decretar que tem lugar a

(I) o Dec. n. 1089 de fi de Dezembro de t8õt appl"OVOU o
regulanlento do modo pratico de distribuir-se o numero de
recrutas a.nnualmente precisos para o serviço do exercito. O
Dec. D. tiOl de 10 de Junho de 18M, que revogou o arte 30 do
dito regulamento, talnbem já foi reformado pelo Doo. n. il'l
do 40 de Maio de 4858 ~ue regula o recrutamento do exercito
e o lnodo pratico da dIstribuição dos recrutas pela côrte e
provincias. Diz o art. i7 deise decreto: «Os encarregados
do recrutaménto develn regular-se pela L. de 29 de Agosto de
1837; Instrs. de 10 de Junho de i8ii, não alteradas pela citada
lei; e })elo Dec. de 6 de Abril de 184z1, na parte não alterada
pelo presente regulamento. »

O Av. de 23 de DczeOlbro de 1850 recommenda aos llresi
dentes das provincias que não remettão recrutas sell1 serelll
vaccinados. A Circo de ji de Setembro de i8õ8 dá providen
cias para que os recrutas nào sotTrâo privações de alimentos
e de vestuario.

O Av. de ti de Janeiro de 1851 recommenda a observancia
da.s instl'ucrõ~s-'de recrutalnento' e lnanda punir O~ in(rac
tor{\~.
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accusação dos nlinistros ~ estado e conse
lheiros de estado. (t)

A CODstituiçlo mui atiladamente assim
dispoz. Os deputados, como immerliatos re
presentantes da naçlo, devem ser, e slo in
contestavelmente, os mais prorri08 para accu
sarem os ministros. Elles os deputados)
representAo o prograsso, e 810 mais proprios
do que os senadores, cuja eleição é moâi6
eada pela escolha da corOa, ali's muito pru
dentemente, para arguirem os ministros, desde
que elJes conheçl.o que o interesse nacional
está sofFrendo.

Da integra do arte 38 se infere que os
ministros e conselheiros de estado nlo podem
ser aecusados, ainda mesmo por delictos que
involvno infracção dos direitos individuaes es
pecificad\ls no arte 179, sem que seja a aecu
sação decretada Da camara dos deputados;
e isto nlo s6 porque o mesmo artigo é ge
nerico, mas tambem por que é de interesse
publico que funccionarios tio altamente col
locados nAo estejl10 sujeitos a accusaçAo al
guma, sem que a canlara, a quem a Cons-

. tituiçAo O\ltorgou semelhante attribuiçliO, assim
o decr.etQ.

Art. 39. Os deputados venceráõ, du
rante as sessões, um subsidio pecuniario

(I) A 23 L. de i3 de Outubro de I8i' marca o modo de se
proceder a esta acção e solemnidades della.
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taxado no fim da ultima sessão dai legislá.
tura antecedente. Além disto" se lhes. ar
bitrará uma indemnisação para as despe-
zas de vinda e volta. (~) . -,

Alguns Eublioistas pensão que os deputa- .
dos e senaâores não" devem' receber sUDsidio
algum; mas. observa um notaval publicista,
que semelha~te opinião a nada menos tende
que a tornar os escolhidos do povo mais depen
dentes dos favores do pod~r.

Além de· que, se· os deputados e se~adore8
não tive~sem um subsidio, é incontestave1 que
o cidadão pobre, embora de muitos mereci
lnentos, seria ~xc]uido da repres~nt8çio na
cional, ao passo que s6mente os ricos seriAo
os escolhidos. :

CA P lTU L-O 'II t.
I: ."

Do sert(Jdo.

, Art. 40." O senado é composto,de mem-

(I) A L. n. li3 de iO de Outubro de 1837 maréou' aos depU
tados á Assembléa geral o subsidio de seis mil cruzados IJara
·cadasessão. . . . ,

O ultimo decreto qu~ appareceu a respei.to deste arte 39 'foi
o de n. 1098 deiS de Setembro de 1860, o qual mandou vigo
rar na legislatura de 1861-186i o Dec. ll. 87i de iI de Agosto
de 18õf>, que marcou aquelle mesmo subsidio.

O arte to da L. n. 67' de 43 de Setembro de IBlSi, que con
tinúa em vigor como determina o art.lo do citado Dec. n.IOD8,
estabeleceu que a indemnisação para as despezas de ida e
volta fosse marcada pelo governo em tabella, que não .l!0derá
ser alterada, tendo em attenção as distancias da reslaeneia
dos deputados e as difticuldades do transporte.

(c. p.) a
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bro& vitalicios, e 8erá organisado por elei
ção provincial. (t)

Veja-se a anal188 ao arte 14.
Qual será o meio de oonter o senado, cor·

poraçlo com~8ta de membros vitaJiciol, ir
respdnsaveis e lim:tado8, dado o caso que Deste
appareça qualquer pretençAo hostil' .

Alguns pendo que o correctivo em tal hy
potheee estA na fuslo das camara8; mas, se
se entender, que '0 aft. 61 nlo ê imperativo,
o remedio da fuslo, bem examinado, torna
se irrisorio. Veja-se o arte 61.

Art. 41. Cada provincia dará tantos se
nadores quantos fôrem mef.ade dos seus
respectivos deputados; com a differença
que, quando o numero dos deputados da
provincia fôr ímpar, o dos seus senadores
será metade do numero immediatamente
menor, de maneira que a provincia que
houver de dar pnze deputados dará cinco
senadores.

Art. 42. A provincia que tiver um só
deputado elegerá todavia o seu senador,

(I) Os senadores podem usar de uniforme especial nos actos
publieos e principalmente nas ftmcçôes da eõrte. - Dec. de
ile 19 de Janeiro de 18i3. Têm o tratamento de ezceUeftcia.
Bec. u. 83 de t8 de Julho de 1861. Veja-se a nota 70 ao arte W1
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não obstante a regra acima estabele
cida. (t)

Art. 43. As eleições serão feitas pela
mesma maneira que as dos deputados,
mas em listas triplices, sobre as quaes o
Imperador escolherá o terço na totalidade
da lista. (2)

Art. 44. Os lugares de senadores que
vagarem serão preenchidos pela mesma
fórma da primeIra eleição, pela sua res
pectiva provincia.

Art. 45. Para ser senador requer-se: (3)
I. Que seja cidadão brasileiro, e que

esteja no gozo de seus direitos politicos.
II. Que tenha de idade quarenta annos

para cima.

(I) o§ lo do arte lo da lei de 18 de Agosto de 1860 deter
Dlina que nenhuma provincia dará menos de dous depu
tados.

(I) A lei de 9 de Setembro de j8õl) dividio, no § 3°, art. lo,
as províncias em tantos districtos aleitoraes quantos fossem
os seus deputados á Assembléa geral, mandando que cada
um desses (listrictos nomeasse o seu deputado. Ultimamente
o ~ i O do art. Ioda lei de 18 de Agosto de 1860 derogou essa
ultIma disposição, dividindo a3 provincias em triangulos ou
distrietos eleitoraes de tres deputados cada um. Assim que,
a eleição de senadoresl continuando a ser feita por provin
cias, certo que o não e actualmente pela mesma fôrma que
a dos deputados.

(3) É em attenção ao disposto neste e no art. '7, que os
senadores godo do tratamento de que falia a nota ao art.lO.
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III. Que seja pessoa de saber, capaci
dade e virtudes, com preferencia os que
tiverem feito serviços á patria.

IV. Que tenha de rendimento annual,
por bens, industria, commercio ou empre
gos, a somma de oitocelllos mil réis.

Todos ,ates requisitQ8 são tanto mais ra
cionalmente exigidos, quanto ê certo ser da
maior importancia o lugar de senador.

Cabe 8qui suscitar a seguinte questAo:
- O estrangeiro naturalisado BrasileIro p6de
ser senador' -

A ConstituiçãO nlo prohibe em sua lef.ra
expressa, mas quem attellder ao seu espirito,
uno poderá desconhecer que o estrangeiro na
:torahsado 'não póde ser senador.

Com efeito, 8 ConstituiçãO nu § 2° do arte
95, veda que o estrangeiro naturalieado pos
sa ser eleito deputado. Ora, as razões que
movêrAo o legislador constituinte a não que
rer que o estrangeiro naturalisado seja depu
tado, são de muito peso: entre eUas 8ol)re
sahe certamente, como ê sentir dos melhores
publicistas, o amor da patria natal, que o
tlstrangeiro, por maior que seja a sua dedi
caÇno pelo paiz que adoptou, nunca p9rde, e
1\8 funestas consequencias que resultariAo no
caso de ser deputado um estrangeiro natu
ralisado, se se tratasse dos interesses do
.paiz que elle representasse em luta, com os
as sua patria natal.
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Mas no senado p6de o mesmo' acontecer, e,

figurando-se hypotheses casuistir 8S, p6de che- '
gar-se á em que no senado do- voto do senador
estrangeiro dependesse a solução. dos interesses
em lutà. Esta bypothese não é impossivel.

Portanto, parece-nos que, embora a Cons
tituiçãO não prohibisse que o estrangeiro na
turalisado fosse senador, todavia, attenden
~lo-se. ao seu, espirito, assim como não p6de
ser deputado, tambem não p6de' ser senador
o' estrangeiro naturalisado Brasileiro, e talvez
por maioria de razão. '

Comtudo, além de 1ue no mesmo senado
hrasileiro vozes se têm evantado, sustentando
que o estrangeiro naturalisado p6de Sef sena
dor, o illustrado Sr. Pimenta Bueno é desta
mesma opiniio; mas releve-nos o eximio pu
blicista que lhe digamos que nesta parte não
interpretou devidamente a Constituição.

Com efFeito, a unies razio que e1la .aIJega
para slistentar semelhante doutrina, é que a
Constituição n~o prohibio na sua letra expressa
que .o estrangeiro naturalisado pudesse ser
senador.

A. questAo porém não é da letra, senio do
espirito da. CODstitui~ão; e, á vista das razões
que temos exposto, e nos parecem muito pro
cedentes" a falta de uma prohibição ~xp~essa

. no caso de que se trata, s6 deve se~ attrlbufda a
esqu~cjmento do l~gislador constituinte•.

Art. 46. ,Os Pri~cipes da casa imperial
são senadores por direito, e terão assento
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no senado logo que chegarem á idade de
villte e cinco annos.

Art. 47. É da attribuição. exclusiva do
senado:

I. Conhecer dos delictos individuaes
commettidos pelos membros da familia
imperial, ministros de estado, conselheiros
de estado e senadores; e dos delictos dos
deputados dura;nte o periodo da legisla
tura.

A segunda parte deste paragrapho carece de
uma interpretação legislativa.

Entendem alguns gue o senado s6 póde co
nhecer dos delictos dos deputados, emquanto
durar a legislatura, mas que no caso de, ainda

. que commettido o delicto durante a legislatura,
tratar-se do seu julgamento, quando o delin
quente já nAo fOr deputado, cessa a competen
cia do senado.

Outros eDtendem que basta que o crime
tenha sido commettido no periodo da legislatura
para ser o senado competente, afim de co
nhecê-lo, qualquer que seja o tempo do seu
julgamento.

Quanto a n6s, ambas a8 opinioes se podem
sustentar CODl vantagem, em face da redacçlo,
que parece-nos amhigua.

Na 888810 do senado de 8 de Junho de 1857,
a proposito do julgamento do brigadeiro Ma
noel Joaquim Pinto Pace8. foi apresentado um
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luminoso parecer da commiSlAo decoDstituiçlO,
assignado pela maioria dos seus membros, sus
tentando 8 incompetencia do seDado para co
nhecer dos deJictos de~is de finda a legisla
tura, nlo obstante ter sido praticado ocrime no
período da legislatura. Foi tambem apresentado
o nlo menos lumino$o parecer em separado do
visconde de Abaetê, membro dissidente da re
ferida commisslo. Na 8e881o de 16 do dito mez
o senado decidio-se pelo voto em separado, e
julgou-se competente para conheêer do delicto
(lo mencionado Paces, qne entlo nlo era depu
tado. (Veja-se a acta dos trabalhos do senado
de 1857).

Todavia a decislQ do senado nlo fez mais
do que estabelecer ,um aresto, mas nla deve
ser cODsiderada legitima interpretaçlo, a qual
s6 p6de ser dada por ambos os ramos do
poder legislativo, com a sancçlo do Impe
rador.

II. Conhecer da responsabilidade dos
secretarios e conselheiros de estado. (t)

o conhecimento dos delictos dos primeirol
funccioDarios publicos e das pessoas tio alta
mente collocadas, como Bajlo os membros da
família imperial, nlo p6da deixar de competir a

,
(I) A citada L. de IS de Outubro de 1817, cap. 3°, seeç.I',

marca o modo deste julgamento, cOl\verten(fo-se o senado em
tribWlal di justiça. -
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. uma corporaçlo composta de ~e.soa. que nada
tenblo a receiar ou a esperar aos delinquentes,
sendo que 86 assim podem ser resguardados os
direitos dos simples cidadios, oJrendidos por
pessoaB de elevada categoria. Esta ê a razio
por-que a <JonstitwçllO quer que 08 membros da
familia im{»erial, deputados, cOD~e]heiros de
estado e ministros HeJlo julgados pelo senado.

No paiz' nenhuma outra corporaçlo reune,
como o senado, elementos de tanta independen
cia, para proferir um julgamento acertado.

TO?8Via m~itos p~blicist8s ~jSC?rdAO ~es~a
doutnna. (VeJa-se SIlvestre Pluheiro, D1r6~to
Con8titucional, , pag. 219.)

A lei de 16 de Outubro de 1827 es~ecifica o
modo de semelhante julgamento, desde que o
senado assume o caracter de tribunal judicIaria.

III. Expedir cartas de convocação da As
sembléa, C8S0 o Imperador o não tenha
feito dous mezes depois do tempo que a
Constituição determina; para o que se reu
nirá o senado extraordinariamente.

IV. Convoca.r a Assemhléa na morte do
Imperador para a eleição da r~gencia, nos
casos em que ella tem lugar, quando a re- .
gencia provisional o não faça. (1)

(i) Não competindo mais á Assembléa geral a eleição da
regencia, á vista do arte 7.7 do Aclo Addiclonal, não pôde ter
es~ paragrapho uma execução litteral; deve porém o senado
exercer esta funcção conservadora ordenando a eleição do
regente, quando o provisional o não faça, na f6rma dos
rts. 17, i8 e i9 do mesmo Acto Addicional.
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Art. ~8. No juizo dos crimes, cuja ae
cusação não pertence á camara dos depu
tados, accusará o procurador d~ corôa e
soberania nacional.

Art. 49. As sessões do senado começão
e acabão ao mesmo tempo que as da camara
dos deputados. .

Art. 50. A excepção dos' casos ordena
dos pela Constituição, toda reunião do se
nado fóra do tempo das sessões da camara
dos deputados é illicita e nulJa. I

Art. 51. O subsidio dos senadores será
de tanto, e mais meta~e, do que tiverem
os deputados. (1)

CAPITULO IV.

Da proposação, discussão, sa1"lcção e pro
mulgação das leis .

. Art. 52. A proposição, opposição e ap
provação dos projectos de lei compete a
cada uma das camaras. (2)

Cumpre nllo confundir de fórma. nenhuma a
iniciativa das leis com a proposiçAo clellss. Aini·

(I) Veja-se a analyse e a nota ao art. 39, e o cap. 9, § lo das
Instrs. dê 26 de Marco de iS!". .

(I) Contronte--se c~m o- arte 37, I 2.0 '



- 4i-

eiativa nlo énada mais«}ue odireito que tem um
dos ramos do poder legIslativo, a camára tem
poraria, de fazer com que as 8uas proposições
sejAO admittidas 6, discussAo na camara a que
810 levadas; ao passo que peJa proposiçAO, a
medida apresentada por um 8 outro ramo legis
lativo, p6de ou nio Ber discutida. (Veja-se
Silvestre Pinheiro Ferreira, Di,.,ito ao."ieu
cional, á pag. 151.)

Art. 53. O poder executivo exerce por
qualquer dos ministros de estado a propo
sição que lhe compete na formação das
leis; e só depois de examinada por uma
commissão da camara dos deputados, onde
deve ter principio, poderá ser convertida
em projecto de lei.

Não é f6ra de proposito interrogar aqui se o
poner executivo de que trata o art. 53 é o Im
perador ou o poder mInisterial, ou por outra, o
lninisterio? Entendem muitos pu61icistas que
ê inconveniente que as leis sejAo propostas em
nome do monarclia, e parece-nos que esta dou
trina está muito em harmonia com os principios
do direito constitucional. (Veja-se Benjamin
Coostant, Otvr80 de PoZitila Con,til'Ucional, "

. pag. 225.)

Art. 54. Os ministros podem assistir e
discutir a proposta depois do relatorio da
commissão; mas não poderáõ votar, nem .
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estaráõ pre8entes á votação, salvo se fôrem
senadores ou deputados.

Veja-se sobre a presença dos ministros na
88sembJéa, Bentham Tratado da, Â",m6léal,
cap. 7°, Nota á pag. 78.

Esta disposi~lonlo nos parece muito justifi
caveI; elIa cahe em contradicçAo com outras
disposições da CODstituiçAo.

Admittamos que ha senadores e deputados
tio pouco dignos que votem ao paladar dos mi
nistros s6 porque estes se achão presentes: neste
caso, a ausencia dos ministros Qa occ8silo da
votação, nlo lhes daria bastante independencia
para se contrapórem elles á vontade dos minis
tros. E, se a OonstituiçAO reconhece que a pre
sença dos ministros p6de abalar os membros das
camaras, de modo que prescreve ou determina a
ausencia destes no momento da votaçAo, por que
entAo admitte que o deputado ou senador possa
ser ministro? Não haverá contradicçAo em per
mittir 8 ConstituiçãO que os ministros possAo ser
tirados do seio do parlamento, e ao mesmo
tempo vedar que na occasiAo da votaçlo, desde
que elles não pertencem á representaçAo nacio
nal, se retirem? Acontradicção é evidente, e a
disposiçãO do arte 54 é verdadeiramente su
perllua.

Arl. 55. Se a camara dos deputados
adoptar o projecto, o remetterá á dos sena
dores com a seguinte formula: « Acamara
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dos deputados envia ácamara dos senadores
a proposição junta do poder executivo (com
emendas ou sem ellas), e pensa que ella
teDl lugar .. »

Arl. 56. Se não puder adoptar a propo
sição, participará ao Imperador, por uma
deplltação de sete membros, da maneira
seguinte: « A ca~ara dos deputados t.este
Inunha ao Imperador oseu reconhecimento
pelo zelo qu~ Illostra em vigiar os interesses
do Imperio; e lhe supplica respeilosamente
digne-se tomar em ulterior consideração a
proposta do governo. »

Art. 57. Em geral as proposições que a
camara dos deputados admittir e approvar
serão remettidas á camara dos senadores
com a formula seguinte: « A camara dos
deputados envia ao senado a proposição
junta, e pensa que tem lugar pedir-se ao
Imperador a sua san-c.ção. »

A remessa das proposições que qualquer das
calDaras faz áoutra,nAo é motivada ou baseada.
Com isto fica claro ~ por demais perceptive) que
o legislador constituInte quiz evita.r argumel1
tnções entre as camaras, temendo que estas ar
gumentações viessem a degenerar em, alterações
menos convenientes; mas, todavia ninguem di
rá que nAo fosse adoptaval o expediente de dar



- 45-

o presidente da CatDSI'a, que remettesse ·á outra
8 prosiçlo, partícípaçAo do r8aultado dos pro
cessos verbaes das sessões em que se .disc~-

tíra o projecto. .

Arl. 58. Se porém a camara dos sena
dores não adoptar inteiramente o projecto
da camara dos deputados, mas se o tiver al
terado ou addicionado, o reenviará pela
maneira 'seguinte: « O senado envia á ca
mara dos deputados a sua proposição (tal),
com as emendas ou addições juntas, e pensa
qlle com ellas tern lugar pedir-se ao Impe··

. rador a sancção imperial. »

Art. õ9. Se o senado, depois de ter de
liberado, julga que não póde admittir a
proposição ou projecto, dirá nos termos
seguintes: « O senado torna a remetter á
camara dos deputa.dos a proposição (tal), á
qual não tem podido dar o seu consenti
mento. »

Art. 60. O mesmo praticará acamara
dos deputados para com a do senado quando
neste tive,r o projecto a sua origem.

Art. 6t . ('1) Se a canlara dos deputados

(t) A reunilo das eamaras aconteceu pela primeira vez emt, de Outubro de t83J.
Sobre isto veja-se o re~inlento CODllnUm, art. "4:, benl COlHO

o parecer em separado aos membros dissidentes da comrrJis
são mixta nOlneada enl ISi', para o filn de organisar o regi
lnento comOlum de aJnbas as camaras.
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não approvar as emendas ou addições do
senado, ou vice-versa, e todavia acamara
recusante jlllgar que o projecto é vantajoso,
poderá requerer, por uma deputação de
tres membros, a reunião das duas camaras,
que se fará na camara dos senadores, e con
forme o resultado aa discussão se seguirá o
que fôr deliberado.

A maneira por que está redigido este artigo,
dá u. entender, que é eUe facultativo, isto é, a
expressão - poderá - de que se serve o mesmo
artigo, parece qUE. permitte " camara recusante
o direito de requerer ou não requerer a reunião
das duas calDaras.

Mas, por outro lado, parece tambem que a
mente do legislador constituinte, com a disposi
ção de semelhanto artigo, foi que a fusão fosse
requerida sempre que a camara recusante jul
gasse vantajoso o projecto; isto é, parece-nos
que o arti~o em questAo é imperativo.

E esta lntelligencia é tanto mais preferivel "
outra, quanto é certo que 8 ConstitllÍÇAo quiz
evitar ql1e um projecto, aliás util o vantajoso,
deixasse de passar, por nA<> adoptar uma das
camAras 8S emendas da outra.

Seria um contrasenso lançar a Constituição
um paradeiro aos caprichos de uma camara
preserevendo 8 fusão e ao mesmo tempo frustrar
esse paradeiro, dispondo que a reunião das ca
maras podasse :5er ou nlo requerida.

O mesmo argumento serve para mostrar que,
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requerida a fuslo peJa camara recusante, a
outra nlo póde deixar de aceita-la. Comtudo
o artigo, attenta a maneira por que está formu
lado, demanda uma interpretação.

Art. 62. Se qualquer das duas camaras,
concluida a discussão, adoptar inteiramente
o projecto que a outra camara lhe enviou,
o reduzirá a decreto, e depois de lido em
sessão o dirigirá ao Imperador, em dous
autographos assignados pelo presidente e os
dons primeiros secretarios, pedindo-lhe a
sua sancção pela formulá seguinte: « A As
sembléa geral dirige ao Imperador odecreto
incluso, que julga vantajoso e util ao Impe
rio., e pede á Sua Magestade Imperial se
digne dar a sua sancç~o. »

Art. 63. Esta remessa será f~ita por uma
deputação de sete membros, enviada pela
camara ultimamente deliberante, a qual ao
mesmo tempo informará á outra camara ,
onde o projecto teve origem, que tem adop
tado a sua proposição, relativa a tal objecto,
e que a dirigio ao Imperado.r, pedindo-lhe
a sua sancção. .

Art. 64. Recusando o Imper.ador pres
tar o seu consentimento, responderá nos
termos seguintes: « O Imperador quer
meditar sobre o projecto de lei, para a seu
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tempo se resolver. » Ao que acamara res
pOllderá que cc Louva a Sua Magestade Im
perial o interesse que t.oma pela nação. )

o direito que o lmperador tem de recllsar a
sancçAo aotl projectos de lej, não deixa de ter
muito fundamento: o Imperador é o primeiro
representante do paiz, e aquelle que, pela posi
ção que lhe dá fi ConstituiçllO.. estâ mais no caso
de apreciar desapaixonadamente os interesses
do nleSlDO paiz.

O Imperador nflo póde nunca fazer omal: esta
é a razAojustificativa do véto. Mas, entendem
alguns que o véto p6de contrapór-se ú vontade
da nação, legitimamente enunciada por seus
imrnedintos representantes, os deputados e sena·
dores. A posiçllo absoJutamente benefica em
que 8 CUl1~tituição ~ol1ocou oImpera~or prot~8
ta contra Isto; todavia se fosse p08s1vel admlt
tir tão irrealisaveI pensamento, t) correctivo con
tra o véto está no artigo 65; porque, segundo
preceitua este artigo, o direito que assiste ao
Imperador de negar a SBllcçlo aos projectos
de lei, nio é absoluto, senlo relativo: desde
que 88 duas immediatamente subsequentes le
gislaturns á que tiver approvndo o projecto o
apresentem de novo nos mesmos terlnos, tleve
se entender (di-lo 8 ConstituiçãO) que o Impe
rador tem dado a sancçAo.

Art. 65. Esta denegação tem effeito sus
pensIvo sómente; pelo que, todas as vezes
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que duas legislaluras que se s~guireln

áquella que tiver approvado o projecto tor...
narem successivamente a apresenta-lo nos
mesmos termos, .entender-se-ha que o Im
perador tem dado a sancção.

Uma autoridade, para n6s muito respeitavel,
diz sobre o véto suspensivo o seguinte, que
transcrevemos, embora estejamos muito longe
de concordar com elia:

« Confesso ingenuamente que o véto sus.
pensivo me parece contrario ao systema monar..

, chico-representativo; porque sendo a perpetui
dade do chefe superior do Estado o caracteristico
da monarchia representntiva, conceder-se ao
imperante o véto suspensivo, é força-lo a abdi
car a corüa, sa e1le nflo quizer executar uma
lei contraria aos dictames da sua cODsciencia,
e, quando este caso se nã.o verifiqne, nunca se
p6de esperar uma fiel execução da lei, quando
eJla desagradti á pessoa do imperrlnte. Final
mente o véto suspensivo é uma vio]açlio do di-o
reito de ig-ualdade que deve, em geral, existir
entre os rlifferentes ramos de um mesmo poder.

e Se se concede o véto absoluto á camara dos·
deputados sobre as propostas do governo afim
de prevenir o despotismo ministerial; se se con
cede a cada uma das camaras o véto absoluto
sobre as propostas da outra, a6m de se mante
rem mutuamente na orbita dos seus deveres,
deve-se igualmente conceder o véto absoluto ao
monarcha para proteger o povo contra as tyran
nias do corpo legislativo. »

~ P~ 4
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Nlo achamos nada djsto procedente, embora
consagremos o mais profundores~ito á memo
ria da pessoa que assim S8 exprimiu.

nada a hypothese de que duas legislaturas
successivas á que apresentou o projecto de lei
denegado, o apresentem novamente, ê claro
que a utilidade do projecto estll reconhecido,
e. pois, que o imperantt, oprimeiro funcciunario
da lloçlio e o mais interessado na sua prosperi
dade, nlo se pejarA. de continuar na snprema
admillistraçAo do paiz; nem ha razIo para isto
desde que o imperante tiver '8 instrucçlo e o
saber que indispensavelmente deve ter E8ra
ser a Entidade prestigiosa, que a ConstituíçllO
quer que sejn.

Dizer, portanto, que o véto suspensivo p6de
dar lugar As funestas conseqlJenCi08 que ao il
lustre publicista se afigurárão. é emlttir uma
asserção a todas 8S luzes inadmissivel.

NAo é menos insustentavel dizer que o véto
suspensivo é uma violação do direito de igual
da/le que deve, em geral. existir entre os diffe
rentes ramcs de um mesmo poder.

A camara doa deputados, um dos ramos do
poder legislativo. e o senado, alo representantes
àa naçAo sujeitos ás modificações uo tempo, o
que nio succede com o imperante, que repre
senta constantemente a naçil.o.

Logo, pois, que a camara dos deputados e o
senado (a dar-se tal hypothese) insistirem na
adopção de talou tal projecto de lei, é Jogico
suppOr que da parte deHes é que está a razão.
E, o imperante, ainda que SfJ8 representante
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da Da~lo, nlo o ~ t_o immediatameute, cama
08 deputados .e senadores.

Deste modo fiea ca'balmente destruido, ao
que nos parece, a opinião do il1ustre publicista,
com O qual nlo concordamotJ.

Art. 66. O Imperador dará ou negará a
sancção em cada decreto dentro de um mez
depois que lhe fôr apresentado.

Art. 67. Se o não fizer dentro do men
eionado prazo, terá o mesmo eifeito como
se expressamente n~8sse a ~ancção, para
serem contadas as legl~laturas em que pode-
rá ainda recusar o seu 'consentimento, oQ.
reputar-se o decreto obrigatorio, por haver

i-á negado a sancção nas duas antecedentes
egislaturas.

Art. 68. Se o Imperador adoptar o pro
j~cto da Asse~bléa geral, se exprimirá
assim: « O Im1!erador consente » ; com
o que fica sancclonad'o, e nos termos de
ser promulgado como lei do Imperio; e
um dos dous autographos, depois de assig
nados pelo. Imperador, será remettido para
{) a~chivo da camara que o enviou, e o outro
servirá para por ellese fazer 8 promulgação
da lei pela respectiva secretaria de estado,
onde será guardado. .
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_4rt. 69. A formula da promulgação da
lei será concebida nos seguintes termos: .
c( Dom (N.), por graça de Deos e unanime
acr)amação dos povos, Imperador Consti·
tucional e Defensor Perpetuo do Brasil,
fazemos saber a todos os nossos sullditos
que 8 Assembléa geral decretou, e nós
queremos, a lei seguinte (a integra da lei
Ilas suas disposições sómente) :. mandamos
portanto a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da referida lei
pertencer que a cumprão e fação cumprir
e gU'lrdar tão inteiramente como nella se
contérn. O secretario d~ estado dos nego
cios d... (o da repartição competente) a
faça. imprimir, publicar e cOf;fer.

Art. 70. Assignada a lei pelo Impera
dor, referendada pelo secretario' de estado
competente, e sellada com o sello do Im
perio, se guardará o original no· archivo
publico (t), e se remetteráõ os exemplares.

(I' o Iteg. de ide Janeiro de 1138 estabeleceu pro'flsoria
nlente o Archivo Publico na secretaria de estado dos negocios
do imperio ; a\gt!mas de suas disposições farão revogadas pelo
Dee. de ir> de Abril de 1840. Ultimamente, em virtude da L.
D. 781 de 10 de Setembro de 185", foi reorganisado, dando..lhe
regulamento o 1>00. D. !Gil de 3 de Março de 1860. Dtz o
arte lo: Cl OArchivo Publico é a repartição destinada a rece.. 
ber e a consêrvar debaixo de classifieaçio systGmatica rodos
os documentos concernentes ao direito publico, á legislação,.
á administração, á historia e á geographla do BraSil. •
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ielta impressos a todas as camaras do 1m-o

perio, tribunaes e mais lugares onde con..
~enha fazer-se publica. (1) .

CAPITULO v. (2)

Dos' c01lselho$ geraes de prQ'l)i,lCia e Bllaç
attribuições.

Art. 7t. A Constit'uição reeollhece ega
rante o direito de intervir todo o cidadão
nos negocios de sua província, f1 que são
immediatamente relativos a seus interesses
peeulia~es.

Artl 72.0 Este' direito será eXeTcitado
pelas camaras dos districtos e 'pelo~ con
selhos, que, com o titula de - Conselho
geral da prov,incia. (3)-, se d.evem estabe-

. (I) oDec. dê 22 de Junho de t8330rd-ena que as resoluções da
Assernbléa ~ral transitem todas na ChauceHaria do ImperiD..

O Reg. do to de Janeiro de 1838 prescreve regras segundo as
quaeJ;, tanto os actos do poder legislativo conlO do exocutiYo,
deVell1 ser nunlerados, inlpressos e distribuidos pelas compe
tent~s est~.oes onde tênl de ser executados.

(t) De preIerencia a este cap., consulte·se os arts. I a i3 do
Acto Addicional.

(3) « p direito reconbe.cioo e garantido pelo art.. 71 di) Cpn·
stituição ~ exereilado pelas cam~ras dos districtos e pelas as
sembléas, que, substituindo os eonselhos gerar s, se estalJelle
ceráô uas provincia 'tom o titul~ de -Assembléas ~gislatil'a8
provinciaes.... D - Art. to d-o Aeto Addoicional.

Confronte-se 1ambenl eorn os M"t8. t67, 1'fJ8 e 1'96 (I! CollS·
tituiç.ão e com as notas respe.clilYas.
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Art. 80. Opresidente da provÍllcia assis..
tirá á installação do cOllselho geral, que se
fará no vrimeiro dia de Dezembro, e terá
assento Igual ao do presidente do conselho,
e á sua direita; e ahi dirigirá o presidellte
da provincia sua falla ao conselho, instruin
do-o do estado dos negocios publicos, e das
providencias que a mesma provincia Dlais
precisa para seu melhoramento. (1)

Art. ~i. Estes cOl1selhos terão por prin
cipal objecto propôr, discutir e deliberar so
bre os negocios mais interessantes das suas
províncias; fornlando projectos peculiares
e accommodados ás suas localidades e ur
gencias. (2) -

Art .. 8.2. Os negorios que começarem nas

referido § to da. tambem já referida L. de liJ de Setelubro
de 1855, comprebendem os juizes de orphãos e os substitutos
destes, bem como os dos funccionarios apsignados no mesmo
decrett), qne tiverem estado no exercieio dos respectivos
~argos dentro dos quatro mezes anteriores á eleiçào se·
cundaria.

O ~ li da mesma lei estabelece que a inr.ornpatibilidade
dos funccionarios effectivost a que se referem os ~~ i3 e jO
do arte i u da L. de i9 de Setembro de i85D, subsiste ainda em

< todo o districto eleitoral, se não tiverem deixado seis lllezes
antes da eleição secundaria o exercicio dos reFpecUvos
cargos, em virtude de renuncia, demissão, accesso ou re
moção.

(I) O arte 80 do Acto Addiccional determinou o mesmo a
respeito das Assembléas provinciaes. A integra deste artigo
do Acto Addiccional é identica, mudando-se a phrase ....... con
selho de provincia, para - Assembléa provincial.

(j) ·Confronte..se conl o art. 98 do Acto AddiccionaI..

\ .
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-eatnaras serão remettidos oflicialmente ao

, 8ecretario do conselho, onde serão·"discuti...
dos a portas abertas, bem como os que tive..
rem origem nos mesmos conselhos. As suas
resoluções serão tomadas á pluralidade
absoluta de votos dos membros presentes.

Art. 83. Não se podem propôr nem de
liberar, nestes conselhos (t), projectos:

I.. Sobre interesses geraes da nação.
II. Sobre quaesquer ajustes de umas com

Qutras provincias.
III. Sobre imposições, cuja iniciativa é

(la competencia particular da camara doso.
deputados. (Art. 36.)

IV. Sobre execução de leis; deWmdo,
porém, dirigir a esse· respeito representa
ções motivadas á· Assembléa geral e ao po
der executivo conjunctamente.

Art.. 84.. As resoluções dos conselhosge-·
laes de prov.incia serão remettidas directa-
mente· ao poder executivo, pelo inlermedio
do presidente da província. (2)

Art. 85. Se a Assembléa gerai-se achar~ .

(t) E' escusado dizer que estas dlsposi~õe~ referem· se hoje
ás Assembléas provinciaes, visto q~e não forão derogadas pelo.
Acto Addiccional .

. (!~ Esta disposkão foi derogatla ~elo arte 13 do Acto ;Ad~
·,cclonalt
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a esse tempo reunida, lhe serão immediata
ment~ enviadas pela respectiva secretari~

de estado, para serem propostas como
proje~tos de lei, e obter a approvação da
assembléa por uina unica discussão em
cada camara. (t) .

Art. 86. Não se achando a esse tempo
reunida a Assembléa, o Imperador a8 man
dará provisoriamente executar, se julgar
que ellas são dignas de prompta providen
cia, pela utilidade que de sua observancia
resultará ao bem geral da provincia. (2)

Art. 87. Se, porém, não occorrerem es
sas circumstancias, o Imperador declara
rá que « Suspende o seu juizo a respeito
daquelle negocio.» Ao que o conselho res
ponderá que « Recebeu muito respeitosa
mente a resposta de Sua l\fagestade Impe
rial. »

Art. 88. Logo que a Assembléa geral se
reunir, lhe serão enviadas assim essas re
soluções -&uspel)sas, como as que estiverem
em execução, para serem discutidas e deli-

, beradas na fórma do arte 85.

(t) É evidente que esta e as disposições dos seguintes artigos
caducárão relativanlente ás Assembléas provillciaes, á vista
do que consta da nota ao arte 8~;

Vide os arts. 13, 18 e 10 do Acto Addiccional.
(!) Este arte 86 e o 5e~uinte estão altcrauos pelos arts. i6

c ! 7 do IueSlno Acto Addicciunal. .



- 59 ---

Arf. 89. O methodo de proseguirem os
conselhos geraes de provincia em seus tra
balhos, e sua policia interna e externa, tu-.
do se regulará por um regimento, que lhes
será dado pela Assembléa geral. ('1)

CAPITULO VI.

Das eléições.

Art. 90. As nomeações dos deputados
e senadores para a Assembléa geral, e dos
membros dos "conselhos geraes das provin
cias, serão feitas por eleições· indirectas"
~legendo a massa dos cidadãos activos em
assembléas parochiaes os eleitores d~ pro
víncia, e estes os representantes da nação e
provincias. (2)

Não é fóra de proposito tratar aqui do me
lhor modo pratico das eleições para os re
presentantes da nação.

Uns entendem que as eleições indirectas
devem ser preíariveis ás directas; outros, po-

• rém,. que estas devem ser preferiveis áquellas.
De um e outro lado muito se tem escripto.

(I) Revogado pelo arte 60' do Acto Addiceional.
(!l As eleições de senadores continuão a ser indirectas e

,or provineias; as eleições para deputados geraes e provin....
ciaes, que substituirão os menlbros dos conselllost são aind~
indirectas. mas por circulos.-Lcis de 9 de Setembro de 1800).
e IS de Agosto de 1860.
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Os primeiros fondtto-se em que tS muito
mais facil conhecer 8S boas qualidades, que
deve reunir um eleitor, do que as que deve
ter um deputado e senador; pensAo que o
eonhecinlento das qualidades que deve ter um
eleitor est6 ao alcance de qualquer homem,
de qualquer inteJligeBcia; ao passo que o co
nhecimento dos requisitos que ha mister ~os

suir o deputado e senador, demanda um dis
cernimento que nllo está ao alcance de todos.

Os segundos Rehoo essa differença por de
mais metaphysica., nno a admittem, e pensão
que se 8 mh ssa geral dos cidadlkJs nno est&
habilItada para conhecer e devidamente ava
liar as qualidades que deve ter o deputndo"
não está hahilitada tanlbem para conhecer o
eleitor que 8lj di~ possuir essas habilitações :
julgão até um contrasenso a opinião e a diffe..
rençA. dos primeiros.,

Sem entrarnlOS n'uma aprecia.çrto pltofunda
destas duas opiniões, se bem nos inclinemos
á segunda,.. é forçoso confessar que a histo
roia, que DOS assumpt-os politicas é a melhor
mestra, alta e eloquentemente protesta contra.
a opinião dCls prüneiros•.

A prova está. no povo de Athenae" que,
gozando de ampla liberdade em suas eleições,..
jãmais nomeava hOinana indignos para oecupar
os lugares, de que podino depender os seus·
interesses e mesmo a sua salvação. O mesmo
succedia em Roma, onde", mau grado os
empenhos dOI? tribuno~J os eleitos er~o sempre
6S homens mais dig'nos e illustres. ('\{~jã0-89'

IIachiarel e Montls'l1l-ieu.)
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Art. 9 t. Têm volo nestas eleições pri
m,arlas:

I. Os cidadãos brasileiros que estão no
gozo de seus direitos politicos. ('1)

II. Os estrangeiros naturalisados..

Está claro que os que estiverem no gozo'
dos sens direitos politicos, embora o paragrapho
o não declare : de proposito fazelnos esta nota
para mostrar, conforme temos argumentado em
aiversas anal,rses, que nem sempre a letra. da
Constituição deve ser a unica luz da sua in
terpretação. Seria, em verdade, inqualificavel
nbsurdo que os Brasileiros natos que não es
tivessem no gozo de seus direitos políticos
não pudessem votar, entretanto que o pu
dessem todos os Brasileiros naturalisados,sem
e.Kcepção. :.

Neste absurdo hão de cahir todos aquel
les analJsadares que 86 se apegão â letra,
sem nenhuma attençllo ao espirita da Oons
tituição.

(I) A posse não contestada dos dir~itos de cidadão brasi
leiro, não havendo prova em contrario, é sum~iente, dados os
outros requisitos, para se ser comprehendido na lista geral dos
votantes, e prova-se pelo exercicio anterior de~ses direitos e
de quae~quer cargos pu:blicos. - Dec. n. 500 de 16 de Feve
reiro de 18i7, art. 5.

Os pronWlciados em crime que ad mitte fiança, estando
afiançados, podem votar na eleição primaria, embora ufo
possão ser eleitores. - Av. n. g2 de 1t. ele Agosto de 1848, I t.-
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Art. 92. São excluidos de votar nas 8S·
sembléas parochiaes :

I. Os menores de vinte e cinco annos,
nos quaes se não comprehendem os casados
e officiaes militares que fôrem maiores de
vinte e um annos, os bachareis formados e
clerigos de ordens" sacras. (1)

II. Os filhos-familias que estiverem na
companhia de seus pais, salvo se servirem
OffiCIOS publicos. (2)

III. Os criados de servir, em cuja classe
não entrão os guarda-livros eprimeiros cai
xeiros das casas de commercio; os criados
da casa imperial que não fôrem de galão ·
branco, e os administradores das fazendas
ruraes e fabricas.

IV. Os religiosos, e quaesquer que vivão
em communidade claustral.

V. Os que não tiverem de renda liquida.

(1) Aidade prova-se pela r.ertidio de baptismo, e na sua
falta pôde ser justificada pelo depoimento de testemunhas.
- Doo. n. rsoo de 16 de Fevereiro de 184:7, arte 6.0

Declara o Av. n. 61 de 17 de Março de 18i7, no n. 8, que os
apontados neste § to devem ter, além da idade neIle marca
da, a renda exlgiaa no 16.0

(!) Não é considerado mais como fllho-familias o que se
acha emancipado por qualquer dos modos permittidos por
lei, inda que residio em companhia de seus pais.-Av. do le
de Fevereiro de lSiS. O ftlho-familias deve reunir em si para
J)9der vQtar, as condições mareadas nos II lo e fiO deste artigo.
além da que é precisa, por este I i.o - Av. D. 17 de 17 do
Março de t8i7.
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annual cem mil réis por bens de raiz, in
dustria, commercio ou empregos. (1)

<&

A palavra -renda liquida- na sua genui
na significação, exprime o rendimento, depois
de deduzidas as despezas; portanto, a inter
pretar-se grammaticalmente o § 5° do art. 92,
a co~quencia seria - que só podem votar
nas eleições primarias OA que tiverem um ren
dimento de 1008 rs., feitos os gastos da vide.

Mas ninguem dirá que esta intepretaçlo seja
racional, porque, além de tudo, além de gran- '
demente odiosa, semelhante disposição seria

,inexequivel.
A ser assim, tornar-se-hia mister devassar

ou syndicar da vida privada do cidadão, in
quirir das suas necessidades, das suas despez8s,
andar por assim dizer, com uma balança em que
se pezasse a despeza e a receita, para vêr se ha
vi.a alguma. sobra, e se esta montava ao g'Uantum
fixado na ConstituiçllO.

(I) Esta renda liquida deve ser avaliada em prata, segundo
o ~ SO do arte 18 da L. de t9 de Agosto de lSi6. O Dec.
D. l8i de itJ de Novembro de t8i6 declarou que, attentas as
alterações por que tem passado a moeda, se (leve calcular a
mencionada renda pelo valor de réis do tempo em que a
Constituição foi promulgada; e que eon8e~uintemente os cem
mil réis da renda do votante, que a leI manda avaliar em
prata, equivalem a duzentos mIl- réis; devendo do mesmo
modo computar-se no dobro da moeda actual a renda em
prata que a Dlesma lei exige nos que houverem de ser vota
aos! quer para eleitor, quer para deputado ou senador.

A êm dos mencionados nestes ultimos cinco paragraphos
da C.onstiluicão, excluio mais a precitada L. de 19 de Agosto de
votar nas eleicÕes primarias - as praças de pret do exercito
e armada, e da força policial paga, e os marinheiros dos
na.vios de guerra. - Dita L., art. i8, ~ 6.°
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Ora isto seria atê mesmo um absurdo.
Portanto, 6 mister reeonhecer que o le

gislador constituinte nno ligou á expressão
-renda liquida- 8 verdadeira significação, e
que apenas trata de um silIlples rendimento
prove~iente de bens de raiz, industria ou em
prego.

Art. 93. Os que não podem votar nas as
sembéas primarias de parochia 11ão podem
ser membros, nem votar na nomeação
de alguma autoridade electiva nacional ou
local.

Art. 94. Podem, ser eleitores e volar na
eleição dos deputados, senadores e mem
bros dos conselhos de provincia todos os
que podem votar na assembléa parochial.
Exceptuão·-se :

I. Os que não tiverem de renda liquida
annual duzentos mil réis por bens de 'raiz,
industria, commercio ou emprego.

II. Os libertos.
III. Os criminosos pronunciados em

querela ou devassa. (1)

(I) • Â pronuncia não su~pende o exercicio dos direitos
politicos senão depois de sustentada competentenlente... 
Art.. 9i da L. de 3 de Dezembro de t841-

A L. regul.amentar das eleições de .9 de Agosto de 1846 em
seus arls. 17 e 53, moc;liüca essa disposição, determinando



- 66-

Art. 95. Todos os que podem ser elei
to.res são babeis para serem nomeados de
putados. Except1lão-se:

I. Os que não tiverem quatrocentos mil
réis de ren·da liquida, na rórma dos arts..
92 e 94.

II. Os estrangeiro~ naturalisados. (t)
III. Os que não professarem a religião do

Estado.

A ConstituiçãO, ainda que nD.o s6 tolerasse,
DlaB permittisse todas as religi~e8, dispoz tod..
,:ia que a religiãO catholica fosse 8 do Estado.

Sendo assim, havendo uma religil.o de esta
do, é nlallifesto que seria um contrasenso per
mittir a ConstituiçãO que o acatholico fosse
representante da naçlo, isto á, que repre.en-

que os pronunciados em crimes que adnlittem Bança, estando
afiançados, podem votar na eleição primaria. O mesmo não
acon1eee aos sentenciados, condemnados a prisão on degredo.
que tieão suspensos do exereicio dos direitos politieos~ como
diz o arte 80, § 'o desta CODstitulcio.-Veja-se a nota relativa
ao dito artigo, e tambem o citado Av. D. 9i de ti de Agosto
de t818.

Em lugar das <nlel'ellas e devassas, que forlo abolidas. te
mos hoje as queixas~ denuncias ou snmmarios ex-omeio.
Amateria da pronuncIa é regulada pelo Cad. do Proc. Crim••
arts. de 72 a 80, e de t3t a 176, com as alterações da- L. da
rf'fonna, de 3 de Dezembro de t8l!.

(I) Veja-se a analyse ao an. '5, na. qual detalhadamente
expendemos a razão por que os estrangeiros naturalisados
nlO podem ser deputados, ponderando que esta mesma razio
oppunha-se a que elles pudessem ser senadores.

Na fOrma do arte 138 não podem tambem ser ministros de
es~40.

(c. P.) 5
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tasse l\ naçllo quem segui1'se uma religiAo dif
fcrijnte da 8U8. Isto parece-nos evidente. Pelo
lnesnlO argumento que deixámos exposto na
nota relativa ao art. 45, fazendo vêr que o
estrangeiro naturalisado nl~ póde ser senador,
(1evemos aqui declarar, iã que nos esqueceu
fazê·lo Da referida nota, qúe 8qu~l:e que uno fõr
catholico, nlio póde tambem ser senador.

Aqui, como alli, o nosso nrg'umento uazêa- ...
se no espirito da Constitui~i1o.

Art. 96. Os cidadãos )rasileiros, em
qualquer parle que existão, são elegiveis
·em cada districlo eleitoral para deputados
-ou senadores, ainda quando ahi não sejão
"nascidos, residentes ou domiciliados.

Art. ~7. Uma lei regulamentar marca
·rá o modo pratico ,das eleições, e o 11umero
·dos deputados relativamente á população
do Imperio. (t)

(t) As eleicoos erão reguladas por varias inslrucções e de
cretos. gue depois forão todos reformados pelo Dec. n. 137 de
" de Maio de tRit. Actuahnente a L. re~ulamentar das eJeições

.é a de n. 387 de 19 de Agosto de 18i6, Já por nós citada; deve
.ser observada, porém, com as alterações que lhe fizerão os
Decs. D. Mi de 19 de setembro de 1&"S3, e D. 1082 de 18 de
Agost.o de 1860. Esta ultima, entre outras disposições, abóle
os supplcntes de deputados (art. l°, I 1)0), e eXIge apenas para
a eleição a maioria relativa dos votos (I iO).- Veja-se ainda a

r nota 36 ao art. i!.
O arte 7~ da cita.da t. 11. 387 de 19 de Agosto de !8'6, marca

o numero dos cJeputados conforme a população das provin
ei~s, do mpdo seguinte: Parã 3, Maranllão ~l Piauhy 2, Ceará 8,
Rlo-Grande do Norte i, Parahyhr15, PemalDnuco 13, Alagõas 5,
Sergipe !, Dahia t~, Espirito-Santo t, lHo de Janeiro 10, s.
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TITULO V.

Do Imperador.

CAPITULO I~

Do poder moderador. (t)

Art. 98. O poder moderador é a chave
de toda a orgaolsação politica, e é delegado
privativamente ao Imperador, como chefe
supremo da nação e seu primeiro represen
tante, para que incessantemente vele sobre

. a manutenção da independencia~ equilibrio
e harmonia dos mais poderes politicos.

Sem querermos entrar n'uma questAo que se
tem levantado entre n6s, e até occupado a at

.tençlo do corpo legislativo., se o poder modera
. dor 6 res~nsavel por seus actos, quando accaso

. delles re~ulte prejuizo aos interesses nacionaes,
porque esta questllo excede muito os limites de
uma analyse succinta, como a que nos propu-

Paulo 9, santa Catharina t, Rio-Grande do Sul 3, Matto-Grosso
I, Goyaz t, Minas-Geraes tO: ao todo 10&. Leis posteriores,
D.orém, augmentárão esse numero, e além disso as provincias
ao Amazonas e do Paraná, novamente creadas, el~êrio cada
uma seus deputados; demais, em virtude da Lei n. 1081 de
18 de Agosto de 1860 nenhuma provincia di menos de dous
depntados. E' por isso que o numero destes sl)be hoje a ln.

. (I) Lêa-se Benjamim Constant, Principios de Politico Coru-
t"utioAal, cap. t, 3 e i. . .

....1
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lemos, releva todavia que digamos alguma
cousa a semelllante relpeito.

O poder moderador , a chave de toda a or
ganisaçllo poJitie' t diz o arte 98. Ene 6, 8e
gundo Benjamim Constant, o poder judiciario
de todos os outro. poderes. A Constituiçlo
instituindo-o, qui~ sem duvida que houvesse
um poder neutro incumbido de corrigir os des
vios dos outros poderes. Como, pois., se póde.81 face da Constituiçio .ustentar que o pOder
moderador é responsavel'

Pois Dlo -seria um absurdo qoe a Constitui..
çlio creando um poder tAo privilegiado, come)
ê olPoderanor, 6 fizesse 80 mesmo tempo m·
pons8vel'l Sem duvida que siro.. Na Conlti
1uiçl.o, ~demos assewrar, nlo ha UQla 10
palavra, já nüo dizemos um s6 "tigo que
autorise uma tal opinião..

O ~r moderador,· aocrescenta o arte 98,
, privativamente del.~o ao Imperador.;
entret8DbO que a pessoa do Imperador, diz o
arf. 99 , 'invinIl'vet e sagrada: ella não estl
mj~itu areepoD88bilidade alguma.. Da eombi
naçA{) do art. 99 com o art. 98 eondue-se que
o podep mdoerodor nlo est6. sujeito. responsa
bilidade alguma~ porque. na phrase dos dOU8

referidos artigos., imEerador e poder moderador
4s:primem a mesma iâ68~

Mal os minittros referendlA) 08 8'ctOS do p0
der moderador, au's e:11Bs Dlo terilo exeeuç~~
dizem os 8t1Itentadores da responsabilidade po
1itica desse ~der, A isto respondemos que .e
os ministros referendio tael Jactos,é un.ioam_te
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par. que elJee lejlo exeeutad( s, maa.nlo como
erglos do, poder moderador_

B tanto é isto 81'sim,.. que~ diJêndo a Consti
tuiçlo no art .. 102, que o Imperador ê o chefe
do poder executivo,.. note-se bem,.. ao passo que
diz no art. 98,. que alie 86 exercerá o podeI' mo
derador (privativamente); acereseenta no citado
arte 102. que o'poder executiro é' exercitado··
pelos ministros da estado-·,. como: orglo~ do·
hnp~rador •.

Da disposiçlo desses dous artigos- (198' e
102) se infere 8 notavel dif&rença. dos- dous
poderes, um (o executivo) responsavaI ~ e outro
(o moderador) ilTesponsaveJ.. .

De outro modo t como S8 descriminaria um
poder de outro' A. mente da OonstituiçãO seria
llurlada, e o ~oder moderador,.em ultima ana
lJse, nlO vi~la a ser mais que o mesmo poder
executivo•. E, depois,..J.U1o é sabido que a Con
stituição creou o" poder moderador, segWldo 8S

idéas de Benjatmim Oonst.ant? E onde, em que
pagjna de 'sua Politica Oo~s.tit'lJ,cional disse o
eximio publicista que o poder moderador fOsse
r~sponsa vel r

Além, disso, as attribuições do poder ~ode
rador são de natureza tal que um abuso, q.uando
18 quizesse admtttir que abuso pudesse"r com
m9ttido. nlo· leria tão fatal aOI interesses ns
cionaest _ q.U8 f6àse por isso preeiso inverter a
tJonatitwç!o,. para sustentar uma opiniãO para
soul, e que toda e1la repelle.

Q.1 que é verdade, é que um nlOtlarebll chei o
d.,iUustráçAó, e cercado do prestigio que deve ter
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I8gundo a ConatituiçlO, nunca abuear6 das 8ua~
attribuições, para que os ministros que assignllo
01 actos que privativamente alo S8UI, pOIsio
relponder 8 ser responsave~ por ella..

Art. 99'. A. pessoa do Imperador é in
violavel e sagrada.: elle não está sujeito a
responsabilidade alguma: .

A irresponsabilidade do'Imperador nio se re
fere unicamente aOI actos politicos, mas tam
bem aos individuaes. Sobre o poder moderador
ii dissemos ao menos tanto quanto basta para
ler a nossa opinião conhecida.

A irresponsabilidade, que lhe outorga 8 Con
stituição comI) chefe do poder executivo, encon
tra explicaçlo em serem os respectivos actos
exercidos pelo orglo dos ministros.

Com effeito, ordem alguma do Imperante
pcSde ter execuçAo, relativamente ao poder exe
cutivo, se ena nlo fÔr revestida da assignatura
do ministro: no caso de que o ministro 88signe
8 ordem, como um dos orglos do poder execu
tivo, 6 claro que o ministro é' responsavel, e que
tc,do bem ou ma} que deUa provenha, só a elIe
le deve attribuir. Portanto sobre o ministro
deve pesar toda a responsalJiJidade do acto.
- A ConstituiçãO, pelo que concerne ao dispos

ta· no arte 99, 6 generica, dizendo que oJm~
ra~~r 6 invioJavel e .s~grado, e que nlo está e~18
sUjeito a responsablbdadé alguma. Logo·, nAo
está tambem sujeito s' responsabilidade ne
Dhuma no tocante aos seus actos iudividu.aes, o
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que está corroborado pelo disposto no ~ }- do
81-t. 47, que dA ao senado a altri-buição de co
nhecer dos delictos iodividuaes commettido8
pelos membros da familia imperial, sem fallar
no seu chefe.

Aqui 8 letra da Constitu:çlo acha-se em in
teira harmonia com o seu espirito. Se a COD

stituiçAO tornasse po:- algum motivo oImperador
resJlollsavel, pelo menos teria consagrado a pos
sibilidade de uma destituição, a qual, sobre ser
contradictoria com o principio da perpetuidade
do chefe do governo, daria Jugar aos mliore~

inconvenientes, fazendo com que o throno S~

tornasse o alvo de todas as ambi<;ões, e a tran
quillidarle publica fÓsse comproolettida.

Finalmente, como poderia ser o Imperante
por algum motivo responsavol, se elle tem ao
seu alcance todos os meios du promover o bem
geral, e flcha-s'3 impossibilitado para ohrar
o mal"?

Art. 100. Os seus titulos são -Impera
dor Constitucional e Defellsor Perpetuo do
Brasil-, e telD o tratamento (le,-~Iagesta-

de Imperial. .
Art. 10t. O Imperador exerce o poder

moderador:
I. NOlneando os selladoaes, na fórnla do

art. 43.

« O dirp,ito de nom~ar os senadores, diz um
jJlustre c h~je finado publicista bragileiro, diri-
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ge-Ie a corrigi'r a mi escolha, que po88lo fàzer
08 eleitores,. dos membros que devem compôr
8 segunda camBra. J) E mais adiante: C(' O.
senadores entren6s Dlo passl10 de simplelpensio
narios do Estado I tanto se lhes dá lervirem ao
despotismo como á demagogia, uma vez que
lhe aasegurem 08 no,:e mil cruzados, sendo po-

. rim muito mais provavel que- pendia antes para
a demagogia,. pois nla podem deixar de resen
tir-se d-a sua origem popular. Se 01 .anadores
fossem escolhidos d"entre 01 mais ricol proprie
tarios. a nomeaçlo concedida 86' imperante·
seria desnece8S8ria; porque Ol! eseolbidos nilo
podt J!ilo deixar de ser intereseados na manu
tençl.o da ordem e tranquillidsde publica: sena
dores desta laia terilo, além disto" bastante
força para manter o governo, e sustentar 8S

liberdades, publicas-. Mas, entre n6s,. como a
riqueza 8dq~lirida por meio da, industria não é·
6 requisito indispensavel para o cargo de sena
dor, foz-se preciso «i.ue o imperante' tenha al
guma influencia Da nomeaçAo dos senadc.res ;:
influencia de que se oito póde prescindir, por
isto mesmo que,. sendo o senado vitalicio .limi
tado,. nenhum meio existe para contê-lo na·
erbita constitucional dos seus deverelt. ».

Divergimo. de semelhante opinilIO: o direito·
flue a ConstituiçAO conferio ao imperante de'
nomear 08 senadore~,.escolhendo-os n'urna lista
triplice,. Dilo tem por fim corrigir" como errada
mente se diz, a má escolha que possllo fazer 08·

eleitores. O direito que tem o imperante de es
eolher de entre tres um, teln o seu fundamento
B8 prepria inatituiç.J1O do· senado,. creada para:
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ler-01med'ianeil'o entre a nação e a cor6a. O di
reito de corrigir a eleição compete 80 mesmo
senado,. tt nla ao imperador, Da fdrma do
a·rt. 28..

A segunda parte-cJ.a. opinião fJU8 combatemos
alio é mais p.ocedente que a pnmeira. Aõs se
Dadbres, entre n6S r não- se p6de dizer que é in
differente servirem 8~de!poti&mo, ou' á dema
gogia· :: exactamente-, pelo eontrario,. entre nós
eUes nilo podem servir' nem. á demsgogia,. nem
ao despotismo; visto eomo, attenta. Si !lua insti
tuiÇllo,. equilibrlo (). elelnento popular ou demo
cratico com o,monarchieo.. (Veja.-se a nota ao
art., 14.)

A escolha' dos- senadores: feita SOOlente d'entre
os mais ricos proprietarjos,. c~mo quer-o.publi.
eista a que alludimos,. nR.o seria completa ; nem~
é, nem p6de ser 8 riqueza o unico l'equisito' para
se ser senador•. O' lugar de senador exige-outros;
l'equisitos,. que não a riq.ueza-, e 8 ConstituiçãO:
sabiamente o comprehendeu, quando.enumerou,
os requisitos do arte 45. Falta pouco para que
se sustente- q~e 0& senadores- devem ser hete-·
ditarios ..

II. Convocando a, Assembléa' gerar ex-,
'raordinaria nos intervallos das sessões,
f}u~Ddo assim o pede o bem do lm
perlo.

III. Sanecionando os decretos e resolu
~ões 'da Assemhléa' geral, para q.ue tenhão
força ~e lei. (Art. 62'.) .
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IV. Approvando e Suslleoden(io interi

namente as resoluções dos conselhos pro
vinciaes. (Arts. 86 e 87.) (1)

V. Prorogando ou adiando a Assemhléa
geral, e dissolvendo a camara dos deputa
~os, nos casos em que o exigir a salvação
do Estado; convocando immediatamente'
outra que a substitua.

~ o mesmo que se tivesse dito ampliando a9
sessões da Assembléa aléul do tempo lnnrcado
para o encerra menta.

O direito de adiar tambem consiste em le
vantar ou interromper as sessões do corpo legis
lativo por algum tempo. As paixões na camara
temporaria podem ser violentas e tempestuosas:
continuando assim a8 sessões, o resultado seria
funesto; então é indispensavel um paradeiro'
violencia das paixões t e este paradeiro está
no adiamento; porque os espiritos podem sere
nar, e os desvairados enlrar no conheciment.o
dos seus devere~,. depois de terem reconhecido
os seus erros. .

?ttlas os espiritos podem-se apresentar por
demais desvairados, as cousas podem chegar
a um ponto na camara dos deputados, em
que Llío haja relnedio senão empregar uma

(I) Hoje não pôde ser exercido esse direito, porque já não
ha conselhos geraes de provjncia ; mas o govprno e a AsseRI
bléa geral exercem funeções rnoderadas sobre os actos
das AsseJnbléas p."ovinciaes e nos casos mencionados nos
aris. 16, 17 e to do Aeto Addiciona.I.
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medida vioientissima. A Constituição previa
este caSD, e por isso conferio ao poder modera
dor o direito de dissolver acamara temporaria.

Muitos nlo admittem este direito, mas 6 por
que Dlo têm imaginado a especie que acabamql
<1e apresentar. Ora, supponha-se que acamara
dos deputados, bem longe de dar cumprimento
fiel ao mandato de Beus committentes, nAo s6 o
despreza, mas com uma opposiçAo acciQtosa,
torna-se um verdadeiro empecilho á marcha re
gular dos negocios. O adiamento neste caso,
seria pouco, 86 uma dissoluÇão.

O direito que o imperante tem. de disso] ver
nüo é~ como alguns pretendem, uma offensa aos
direitos da naçlo; é, ao contrario, um recurso
interposto pela corOa á mesma nação, em favor
desta.

Nem embars-a que o imperante tenha o voto
para que se dJga '«{ue esse voto é sufficienta
~aradeiro aos desvaIramentos da camara dos
deputados: o voto eor si s6 010 é bastante, por
que, dada ~ h'y~othese de que na camara exis
ta um partIdo desorganisadoF, elle s6 serve de
irrita-lo. .

Al6m disso, nlio é possiTel que acamara
obstinadamente capriche em desapprovar ou
regeit~r todas as medidas urg-entes pro~sta&
pejo governo, e que seí.Ao iniciadas nosenado?E
neste caso, qual seria o meio legal de conter
acamara 't

VI. Nomeando e ,demittindo livremente
os nlinistros de estado. -

~I
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VII. Suspendendo os magistrados DOS~

casos do art. 154. (t)
VIII. Perdoando e moderando 88 penas

impostas 80S réos condemnados por sen
teDça. (2)

o direito que o imperante tem· de- perdoar e
minorar as penas iDJpostae aos réoe-eondemna
dos por sentença lo nAo é unicamente uma ex.
eelsa prerogativa que a ConBtituiçlo quiz.
conceder ao monnrclla', mas' tam.bem uma. ne
ces.idade incontestaveh

Por maisju8ta que seja uma· Jej~ .. lua appli
caçAo pôde resentir-se de demaIHRdo rigor t

porque a lej,6 s6 perpetuamente jUet&em geral,.
mas desde que é applicada. a. dou. casos, nOI--

(I) As Assembléas provinciaes tambem podenl, pelo arte If,
I '1 do Acto Addicional decretar a stL"pensào e luesmo a de
missão dos Dlagistrados. Mas ha esta grande dilYerença : que
a palavra -magistrados - deste I da Constituição compre..
hende não só os juizes de direito que presidem as comarcas,
mas ainda 0& membros das relações e tribunaes superiores,
que tambem são juizes de direito~ pois applicão o facto á lei,.
e são perpetuo8; não acontecendo o mesnJO aos ebefes de po
lieia, Juizes mlluicipaes ede orphãos, delegados, subdelegado&-.
e juizes de paz, que, em virtude do arte õ·, § 80 . da L. de 3 de
Dotubro de 18M, tambem podem ser suspensos pejos presi
dentes das provinclas (Av. Circo de i9 de Agosto de 1&4) : no
entretanto ~ue na palavra - magistrados - do arte ']e,. I ft
do Acto Addlciollal, não se comprehendem os membros das
relações e tribunaes superiores.-L. da interpretação do Acto
Addiclonal de fi de Maio de 1840, art. &.0

Confronte-se cOln a nota ao arte 1t, I 7 do mesmo Acto
Addieional. . .

(t) Determinava a carta de lei de j I de Setembro d'e 18i6,
ar&. l°, que a sentença proferida CDl qualquer parte do Inl~

,erio que inlpozesse pena de inorte, nâo fosse executada sem
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·quae. nllo pMe haver igualdade, certamente
CD um delles La de dttixar-se ver mais ou
menos injusta. Abstractamente cODsiderada,
uma lei ~e ser muito justa, entretanto que
p6de ser Injusta a sua applicaçAO relativamente
a este ou áqllelle caso; em outros termos:
o aato" que o legislador considerou como
mmiooso e punive1, póde iJ9l em l'erd.de mio,
e portanto ser justa a di~8içlo da lei; mas
entre o aeto que o legislador julgou crimi
noso .e punivel e o que foi praticado,· p6de

primeiramente subir â presença do Imperador, para poder
perdoar oa moderar a pena. "'eio depois a L. de tO de lunho
ile i83lS que alterou ,3 1-, deterrninanilo que aos escravos sen
tenciados á pena de morte não era concedido recurso algum,
nem mesmo o de revista : por~m, nos termos do Doo. de 9 de
Março de 1837 e do arte 501 do Reg. de 31 de Janeiro de 18~1,
fica prevalecendo o que ~dá para o poder moderador.

APorte de 19 de J·aneiro de JSI$) dá instrucções tendentes a fa
cilnar iquelles que morarenl nas provincias commodos Ineios
de recurso Aimperial pessoa, aflnl de que eltes, desaggrava
dos das extraordlnarias âespelas que fazem nacõrfe com pro
curadores, possão ser detferidos cOlnbrevtdade, mediante só·
as lndispensaveis informações das autoridades competentes.

Além dessa, ha outras disposições sobre o modo pratico de
interpôr o recurso: citareDlos, entre mais, o art. 30 da refe
rida L. de II de Setembro de 1816, CJue deelara que os con
demnaciO! á pena ea~ital dev~m dirigir petição de,raça dentro
de 8 dias, e na falta (lella que o juiz de direito deve enviar a
cOpia da sentença ao poder moderador; o Dec. (já. citado) de
9 de Março de 1837; o Av. de 30 de Dezembro de 18M; Decs.
D. 8M de II de Julho de ISSI e n. 1193 de 17 de Dezembro de
1853, que declara que as t>etl<Oes de graça dos réos condem
nados i morte deftm ser lDstruidas com translado8 de todo
o ~rocesso ; n. li58 de li de Outubro de i8M, e D. !368 de IS
de Março de 1860•

• Opel'dlo ou mtnoratlo das penas ifD1)OSt;al aas Péos,
com que os acrlWiar o poder moderador, nAo 01 exime da
obrigação de sati6fazer o mal causado em toda a sua ple·u!
tude. • - Art. 66 do Cod. Crlm.
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mélleiar notavel difFerença, o consequentemente
ser injusta a applicaçAo da lei. Neste caso, o
direito de perdoar e minorar 81 penas, vem a
ser exactamente a coneiliaçao da lei geral com
a equidade particular.

Maà ainda que 010 procedesse elte argumen
to, ainda que a appllcaçlO da lei pudesse ler
sem~re justa em douI ou mais casos, ainda que
81 leia pudelsem ser c8suilticas, os applicadores
deUa, ou ~r ignorancia, ou por mi fé, poderillo
ser menol j DItos; nesta hypothese, niDguem
cootestari a necessidade do direito de perdoar

. conferido 80 monarcha; porque entre todo.,
elle é, por certo, o menos accessivel is paix&!s,
e portanto o mais proprio para bem e devida- .
mente avaliar a justIça ou injustiça de um jul
gamento.

IX. Concedendo amnistia em caso ur
gente, e que assim aconselhem a humani
dade e bem do Estado. (t )

/ A amnistia distingue-se do perdlo. Quando
o monarcha amnistia, impede a 8cçAo do ~der .
judicial, para prevenir os grandes inconvenien
tes que em certos casos se poderillo seguir desta
aeçlo. Quando perdOa apenls modera a acçlo
do poder judicial. A palavra amfti,tt-a exprime
o perdão das injurias feitas ao soberano em
tempo de guerra e de revolta.

(I) OAv_de Ir de setembro de 188IS declarou que os amnis
tiados ~sta\'ão sujeitos -tambem ã disposição do art- 8G do
Cod. Crlm. ... .. . ... . ~
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CAPIT~LO If.

Do poder exec'tetivo.

i\rt. t02. O Imperador_ é o. cllefe do
poder executivo, e o exercita pelos seus

, lninistros de estado. .

Supposto sejão os ministros nomeados pelo
imperante, nilo são comtudo agentes pa$sivos,
Jlor assim dizer, da vontade do mesmo impe
rante. Se assim fosse, seria contradictoria e
evidentemente injusta a responsabilidade mi
nisterial ; porque viria em tal caso a fef res
ponsavel o instrumento, entretanto que o
ag~nte principal Dilo teria responsabilidade
al~m8.

Se os ministros nlo fossem responsaveis para
com 8 nação, elJes poderiAo ser meros agentes
passivos, porque então 86 o seri~o para com
aquelle que os nomeou; mas sendo com e~~o

responsaveis para com a naçlo, nio se p6de
contestar que elles até certo ponto exercem um
poder que lhes é' pro{>rioe

O poder ministerIal din18na do imperante,
JDaS é distincto do poder moderador ou real :
o poder moderador é essencialmente inviolavel;
o poder ministerial é porém responsavel (Ve
jlo-se as_ notas dos arfa. 98 e 9~).

São suas principaes attribuições :
I..Convocar a nova Assembléa t!eral or-

. . v
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'(]Inar-ia no dia 3 de Junllo do terceiro aDitO

·da legislatura existente.
II. Nomear bispos-, e prover os benetl

~ios eeclesiasticos. ('1 )
III. Nomear magistra4os. (2)

A nomeaçlo des magistrados deve ser uma
das prerogativas da corôa.: nos gavernos CGD

stitllcioDaes é mister dar á autoridade real
todo o prestigio, influencia.,' e mesmo popu
~aridade, que co~pati.v~is ~jAo com 8 -libet
dada.. O povo serIa sUjeIto a engan8'r-se fre
'-quentomente na escolha dos -seus juizes: os
-erros do monnrcha devem e~r menJ8 frequen
tes, nem interesse de -qualidade alguma tem
elle em -commettê-Ios, além de que vê-se na
necessidade de fazer uma escolha acertada,
tant\) mais -que os magistrados nilo afIo elnpre
gados temporarios; mas inamBviveis. Se o POy<t

i(l) segundo det.ennina o-arte i., J II da L. de ti de 8etembra
t(}e 18i8, os provimentos dos benen.cios ecclesiasticos são feitos
sob propostas dos prelados, na cODformidade do Av. de li de
Abril de 1781. Séde vacante, as pro~08taspara o provimento
dos beneficios vagos e dignidades, devem ser feitas pelos vi
.garios capitulares. - Dec. n. 1M de !1} de Abril de 18"2-

Além dos papeis qne aeompanbão as propostas, Eaj~io a
Prove de 30 de Agosto de i8i7 uma attestação do ordinarlo de
:que são os propostos capazes de ser empregados do ministerio
-que pretendem1 e que por sua eonducta" costumes e moral são
4i1mOi e proprlos para a edificação dos povos. _

() Av..de 31 de Dezembro de 1831 probibe que sejão providos
os estrangeiros, e decla·ra que nos provimentos dosparQckos
se deve ~tender á vontade dos povos e parochianos..

(2). V~ja-se a notJ. ao art.IO!, 1'1.0
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e.eolhesse 08 m8gi~trados,estes estarilo depen
dentes deJles, e com isto é evidente ql1e muito
sofireria a causa dR justiça. Se a nomeaçao
fOB8~ temporaria, dependeriAo do governo, mal
a nomeaçlo de juizes inamoviveis, ainda 9ue
feita pela corOa, nada tem que repugne 6. Jn
dependencia do poder judicial.

IV. Prover os mais empregos civis e po
liticos.

V. Nomear os cOlnlna~dantes -da força
de terra e mar, e relnovê-Ios quando assim
o pedir o serviço da Ilação.

O poder executivo represcnta a acçAo DOI

governos eonstitueioD8es: assim le exprimem
08 publicistas. Portanto nAo é possivel contestar
anece8sidade de eltar a força armada á dispo
aiçAo do poder executivo. E de que maneira
~eria elle prover , legurança exterior e in
terior, desde que nAo tivesse 8 força armada
Asua disp08içAo? Deixaria sem duvida de re
presentar a acçlo; deixaria de ler poder exe
cutivo.

O-illustre publicista Benjamim Constant quer,
como se ptSde ver no seu C1WIO tU Politica aO'&
lti'.clonal, que a nomeaçlo dos command:; ntea
da força armada seja uma das attrlbuiçoes do
poder modt'rador; mas parece que 1110 p6de pro
ceder neste ponto 8 opiniAo, aliás tlo ftutori
I8da do distincto pubhcista, e que 8e lhe p6d~

victorio88mente res~onder com a8 seguintea
pala vr'ls de outro publicista:

(c••• ) •
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• Desde que se confiar ao monarcha a e...
colha dOI commandante8 da força armada,
deve l1ece~sariamente acontecer uma de dual:
ou a e8colha do imperante. é boa, e neate 0&80

os commanclanles reUDem á protecçlo da corõ.,
de que já gozAo, toda a influencia que di a
victoria, e tornlo-pe por cOllleguinte perigolO8
6. liberdades publicas; ou a escolha do mo
narcha 6 mi. e os seU8 mimosos compromet
teráõ a salvaçAo do Estado, a vlua dos S80S

defensores, e R independencia nacional. E ha
vem por ventura uma funcçlo mais impor
tante, e que acarrete sobre quem a ezmace uma
respoDaalliJidade mais terrivel, do que a de
nomear 88 pessoas encarregadas de defen
derem 8 um povo contra a m.ior de todas aI

desgraças, que é a invasAo dos estrangeiros
em seu territorio? »

E, na verdade, uma fl111CÇAo que traz com
sigo semelhante responsabilidade, é incompa
tivel com a autoridade iuviolavel do imperante.

VI. Nomear embaixadores, e mais agen
tes diplQmaticos e commercÍaes. (t)

(I) o corpo diplomatieo brasileiro foi organisado rela L.
n. Mi de ti de Agosto de 1861, para cuja execução to ex~
dido o Reg. n. tIO de to de Março de IMI. O Dec. n. 911, da
mesma data, fixa o Dunlero e·cathegorias das missões diplo
nlaticas que convem lnanter nos paizes estrangeiros; e o de
n. 9M de 6 de Abril. do mesmo anno marca os vencimentos
dos empregados de que trata o Dec. anlecedente, e bem assim
08 emolumentos que devem receber as legações para despe
zas de expediente.

Ocorpo coBsular é regulado pelo net. n. liiO de I t de Junho
de 18&7.? a tabella, porém, dos vencimentos dOI empregadoI
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VII. Dirigir as negociações politicas com
as nações estrangeiras.

VIII. Fazer tratados de alliança offensi
va e defensiva, de subsidio e commercio,
levando-os depois de concluidos ao conhe
c,imento da assembléa geral quando o inte
resse e segurança do Estado o permitt.irem.
Se os tratados concluidos em tempo de paz
envolverem cessão ou troca de territorio
do Imperio, ou de possessões a que o Im
perio tenha direito, não serão ratificados
sein terem sido approvados pela assembléa
geral. (1)

Veja-se Benjamim Constant., C'II/I"O de
Politica, tom. 1, pag. 40 e 221 ; Princi
piol d, folitica, pag. 205.

de que trata esse Dec., foi substituida pela do Dec. n. 676 de
II (le Janeiro de lSi9. O Dec. n. 8M ile II de Novembro de
1831 regula as isenções e attribuiçOes dos consules estran
geiros e o modo por que se devem haver na arrecadação e
administração das beranças de subditos de suas nações, dado
o caso de reciprocidade.

Para que os consules estrangeiros possão melhor zelar os
interesses de seus compatriotas nos lugares onde não I!0ssa
chegar sua accão, o Dec. 11. ili7 de i3 de Março de IBM dá
lbes autorisaç·ào para nomear I,ara tal fim pessoas de sua con
fiança, e que se chamaráõ -agentes consulares-, cujas attri·
buiçoos estão marcadas no mesmo Dec., am, to, 3° e '-.

(I) O Brasil tem tratados de commercio e amizade com a
França t Inglaterra, Prussia, Cidades livres de Bremen, Lubeck.
e HamDurgo, Austria, Dinamarca, Estados-Unidos, 'Paizes
Baixos, Confederação Argentina.. Paraguav, Turquia e Repu-
blica Oriental do Uruguay. ~.

.4111
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o. tratAdo!o 810 ('onvençQea celebradas en

tre Estados independentes por interferencia de
Beus legitlmos ~overno~. EpS8S convençOes re
gu)lu t·8 direitos e obriflaçoes reciproe88 daI
paltt8 eontr8ctautes. e denominAo-ee trntadol
publicos dusgentes (pati'Um gelltí1tmpu~licum.)

Dividem-se 08 trllt.ados em fed~rativost de
allisnça offensiv8 e defensiva, de amizade,
8uhsidl0 e comnlercio.

Os f~tler8tivo8, sào aqut'lle. por meio dos
quaes dous Estado~ convencionlo entre si 010

p\)dert-m eXE'rcer algum ou OJgU1l8 dos direi
tos magestaticos, senão de commum accordo ;
~or exemplo: a convençAo de nlo pocier um
Estado eontractar novas allianças. ([Aclarar a
guerra, etc. t sem o consenso do seu alliado, é
um tratado federativo, o qual p6de ser igualou
desiA'ual.

E' desi~ual, quando s6mente um dos al
liado8 re8triD~e ou limita por. meio du uma
convençno exprpssa o exercicio de um ou
mais dos seus direitos magestaticos; ou por
outra, f.juando a obrigat;lo que coJttrahe um
dos alliados não t'quivale á promessa do ou
tro. Semelhantes trutados 810 sabiamente pro
hibido8 no art. Ioda Constituiçno, por isso
q~e elle.s se oppõ~m, e atacAo a independen
ela n8CJO:.lRI.

Além de taes alJianç89, ql1e se dirigem"
defesa e 00 ataque commum, qualquer naçAo
p6de pactuar com outra para reciprocamente
8e defenderem contra aggree8ões de uma ter
ceira DaçAo, ou para conjunctamente a ata
carem.
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Tratados de arrtizade 810 aquenes. em vir
tude dOA quaes tanto se assegura o exacto
eumprimento de todas as obrigações per
feitas, como tambem sllo elevadas 6. altura de
obrigações perfeitas os deveres impostos pelo
direito natural., e peta moral.

Tratados de subsidio sio aqueJIes em vir
tude dos quaes um Estado convencioQa com
outro dar-lhe. no caso que venha a achar-se
em guerra, um auxilio limitado em qUf.nti
dade e qualidade.

Os tratados de commercio versAo muitas
vezes sobre a exportação ou importaçlo das
mercadorias. Qualquer naçlio p6dtt obrigar-se
por um tratado a receber de outra certas mer
eadoriltll, ou estipular que outra naçlo rece
ber' cer10s productos seus.

A respeito dos tratados de commercio, ouça·
moa 8 muito valioso, opinião de um publicista
brasileiro :

« Semelhantes tratados. além de serem des
íavoraveis á nação sobre quem pesa 8 res
tricçao, .neuhuma vantagem ofFp.recem " ua
çlo protegidA. SupponhamOB, por exemplo,
que o Brasil se compromette88e por um tra
tado a receber da Inglaterra tGd08 os seus
lan ficios.

« Nilo só o Brasil privavH-se, em virtude
desse tratado re8~ rictivo, da vantagem de com
prar ás outras Dações os seus Janificlo8 por
melhor preço; pois 88 a IoJ.! laterra pudesse
c(}mpetir ('om 08 ef.trangeiros procuraria fazer
com o Brasi) um tratado restrictivo d. com
mercio, como tambem a Inglaterra nlo pode-

..
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ria vender os seus lanificios, em conlequencia
da competeneia de seus mercadores, por maIs
do custo natural.

« Além de nlo provir de um tal t~atado pro
veito algum para a Inglaterra, podemos 8S

severar que dahi lhe provém um mal, e vem
a ser, continuar forçadamente com o empre
go de seus capitaes em um ramo de indus
tria, que de certo t~rja abandonado por lhe
ser de8Íavorave), se Dlo contasse com o mo
no~lio que lhe 8ssegura o tratado. Um paiz
póde obrigar-se a vender exclusivamente _a
outro certos generos.

« Estes generos podem ser do numero da
quelles, que, ainda no caso de um commer-

.cio livre, apenas rendem os lucros orainarios ;
ou pertencem , classe dos que d~ixio um ex
cedente além dos lucros. No primeiro caso,
o paiz favorecido nada ganha com a restric
ção; porque se o preço pago pelas mercadorias
nlo é sufficiente para embofsar o eapital com
os lucros ardinarios, ninguem os produzirã.

. Se o preço fOr, pelo contrario, sufficiente para
embolsar o capital e os lucros, poder-se-hlo
obter 88 mercadorias independentemente de
qualquer tratado.

«O caso' porém é difterente quando os ge
neros pertencem á classe dos que deixAo al
guma cousa além dos lu~ros do capital. Neste
segundo caso, as mercadorias enviadas do
paiz favorecido, vendem-se muito mais bara
tas, do que se venderilo, se o commercio
fosse livre.
'. « E' 86mente atê este p9nto que um paiz
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"pdde ganhar nll resiricçAo -do commercio de
ou'tro. Mas, bem examiD:ado o' "negocio, o
paiz favorecido ganbaria igualmente se o com
me~cio fos~e livre, e a outra DftçAo nlo per
densa Supponham'os, por exemplo, que oBra
si) se obrIga por um tratado a vender , In
glaterra todos os sens a8suearee, e que, em
virtude desta restricçtto, os Inglezes comprlo
08.DOSSOS assueares por 50 por cento mais ba-

~ ratos do que comprarilo se o commercio' f08

8~ livre. Daqui nAo se póde concluir "que a
restricçlo seja' favoravel á industria ingleza.
Com eiFeito, uma naçli> eompr.a os 'productos
da outra com os productos. :~n(ligerias. Se a
Inglaterrft por exemplo recebe 08 DOSI08 aS8U

caJ;'es, nos manda em troea 08 satis ·lanificios.
Ora', quando se diz que a Inglaterra -COOlpra os
nossos aesucares. 50 por cento mais barato,
nlo se quer dizer q~e ganhe sobre 0,& seUl

lani6cios· 60 por cento além dos lucros or
dinarios, isto s6mente quer dizer que a ln...
glàterra daria mais ~O por 'cento em pan-

. nos, S8 houvesse a liberdade de commercio:
lupponhamos agora que 010 existe esse tra
tado entr~ o .Brasil é· a Ing~aterrat e que o
110880 cob!'~ercio -é livre com' toda! 8S' nações.
A .Inglaterra neste caso -deixaria de appli
calOS -seus' 'capitaês á prodllcçlo dos pannos,
e lhes daria· outro emprego lnais vantajoso,
isto é, empregaria os -seus capitães em pro
duzir .outra mercadoria com a qual pudesse
comprar os 00S808 uSBueare's, S6ID que estes
coDitudo lhe venblo a custar mais caro, do
que lhe custariao se ·houvesse R r8striC9i\O.



• ,Fica, ~i., evidelltemente demOll.rado.
que oa trataClOl restr.ctivos de commercio, al6m
de lerem decididamente prejudieiaes a uma
das naçoes contrr~otaDtea, nem por i8so 0&
recem V8ot.Rgens reaea , naçlo favorecida;
ou antes, eatorvlo a melhor direeçlo do.: ca
pitaes. Tratados de semelhante Daturela de
vem eer proscri~t08. »

A liberdade Cle commercio 6 vautajoea a
todos.. 08 paiz8s, poia por meio deeta o tra
balho ê melhor distribuJdo. Diz o l)aragrapbo,
levando-OI,Jeoois de concluídos aoconhecimento
da ~aemb16~, quando o interesse e ae,urao
ç. do E.tado o permitt.irem, daqui 01.0 de
vemo. copoluir que a 8888mb16a pdde aDnul.
lar 01 tr.tadol no caiO de lerem prejudiciae.
, naçAo; e.ta medida, além de ler violenta,
o sujeita por conseguinte a produzir ollDlliorea
.incol1venientes, envolveria uma infracç8.o ma-

. Dif~st. do direito das naçOes. que de ordi.
nano convencionlO entre si pejo intermedio
de SeUl goverD08. Se O tratado 6 injusto,
ou deailll1~l, o ministro 6 chamado , respon
sabilidade. Eia aqui o unico resultado que
pcSt!ti produzir a sua d.apprCW8Çlo. ..

Pudtr-se-ba dizer que, ifiulQ os ~r8t8do.

verdadeiras 18J8 para o EstnQQ, 1110 S8 de
vilo concluir sem que fo&tem previamente
approvado8 peta a.lembléa. A i.to, re8pon..
demos Q'18 o corpo legj8latlvo~ que Dilo viva
em immediata rcJaça.o com 88 potencial es
trangeirai, nlo pdde ter 08 coohecnmento.
pr&-iS08 para julgar da urgencia e nece8li
aade de um tratado.
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Demais, pelo qQe concerne aos tratadOl de

paz, não CODVem de maneira alguma que 88
nlo pOisio concluir, sem que ftrimeiro s~jlo

approvado8 paI'l assemb16a. Um ministro, que
fosse aatucioso. poderia comprometter os re
presentante. da naçlo, Dlettendo n'um tra
tado alguma clausula inCensa A liberdade e
honra Dacional, e eollocar a assembléa na aI.
ternativa, ou de continuar com a gllerra, ou '
de s&nccionar disposições odiosas.

Da segunda parte do paragrapho z « Se os
tratadpI concluido8 em tempo de paz» ,ete. t infa
re-se que 01 tratados conclnidol em tempo de
guerra, e que 8nvolvlo ce.lo ou troca do ter
ritorio do Imperio ou SU8S pONJeS8Õ8S, podem
ser rsti6ctldos. sem de~eDdencia da .pprova
çlO da 8ssembléa geral.

Mas nllo ptSde isto dar aso a que o go
"erno do Brasil declare a guerra a qual
quer governo est.rftogeiro, com o q lal esteja
eonluiado para nesse tempo se ooncluir um
tratado que envolva cesslo 0\1 1roca do ter
ritorio do Império, ou de suas possessGes? A
hypothese 6 possivel. .

IX. Declarar a guerra e fazer a paz, par
ticipando á Assembléa as commullicações
que rôrem compativeis com os interesses e
segurança do Estado.

odireito de declarar a guerradeve sem duvifla
nenhuma competir, como mui reiectidamente
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o diepõz a Conltituiçtot 80 poder eKeeútivo, e
isto por mais de uma razio.

O poder executivo acha-se mail em contacto
e re)açlo com as potencias lstrangeiral do que
o corpo )egi8)8~ivo: elta uDioa eonsideraçlo
basta para decidir peremptoriamente a qual dos
dou8 poderes deve competir 8 declaraçto da
guerra. Depois, ha uma razio muito ponderosa
em favor desta n08s8opini&o, e v~m a ser, que
a decJaraçllo da guerra feita por uma osçlo á
outra, 6 um facto, do qual deve resultar gravis
8i~a responsabilidade no caso de algum abuso.

Ora, supponhamos que a ConstituiçAo hou
vesse determinado que o direito de declarar a
guerra competisse ao corpo Jegislativo, e fi
guremos a ~ypothese de que dessa declaraçlo
proviessem efFectivamente graves pr~uizos ao
paiz; supponhamos mesmo· que a declaraçlo
fosse intempestiva: ~uem responderia pelol
abusos neste C880? Ninguem; porque o corpo

, legislativo, pelos seus' actos, tem apenas a res
ponsabilidade moral, a qual evidentemente Dia
basta para puni.lo da violaçao dos seus deveres.

Sendo, porém, a declaraçao da guerra. da
competencia do poder executivo, como é, na
hypothese de que toes abusos appareçlo, ahi
estio Os ministros para reapond.er per elles.

x. Conceder cartas de naturalisação na
fórmadalei. (1)

(I) Veja-se a analyse e 8S notas ao aJ1. 6,130.:
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XI. Conceder titulos, honras, ordens mi
litares e distincções eln recompensa dos
serviços feitos ao Estado (1), dependendo as
mercês pecuniarias da approvação da As
sembléa, quando não estiverem já desig
nadas e taxadas por lei. (2)

XII. Expedir os decretos, instrucções e
regulalnentos adequados á boa execução das
leis.

XIII. Decretar a applicação dos rendi
mentos destinados pela Assemhléa geral aos
varios ramos da publica administração.

XIV. Conceder ou negar o beneplacito
aos decretos dos concilios e letras apGsto
licas, e quaesquer outras. constituições
ecclesiasticas que se não oppuzerem á
Consti tuição ; e precedendo approvação da
Assembléa, se contiverem disposição geral.

O heneplacito é 8 perlniS8ão que concede o
imperante para se promulgarem os decretos

(I) APorte de 17 de Abril de 1825 facilita aos cidadlos os
meios de dirigirem suas petições a este respeito. .

O Dec. 11. i853 de 7 de Dezembro de 1861 regula os casos CD}
que se podem conceder as condecorações das ordens honori
ficas do Imperio. O Dec. n. 1l)79 de 1.\ de Março de 1855 crêa
um distinctivo para as pessoas que se tomarem notaveis por
serviços extraordinarios prestados á bUlnanidade, e manda
cunhar para o referido fim duas classes de medalhas.

(i) Ha exorbitancia nas attribllições das assembléas legisla
tivas proyinciaes quando legislào sobre aposentadorias e ou
tras mercês pecuniarias de natureza semelhante. - Av. n. iOS
de 17 de Junho de 18õ8. ' ,.
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dOI concili08, Jetras apoltolieast e quaesquer
outras constituições ecc)esiastic8S. Esta pre
rogativa del1va-se do direito de inspecçlo que
lhes compete sobre os negocias ecclesia&sticos,
na qualidade de padroeiro.

PeSde muito bem succeder que os decretos dOI
concilias, letras apostolicas e mais cODstituiç~el

ecclesiasticas, contenhlo, de envolta com aI

suas determinações, di~posiçoes disciplinares,
que nlo seS se opponhAo aos interesses do Es
tado, senlo ainda ao bem da Igreja.

Logo, nAo se p6de contestar qne ao impe
rante J na duplice qualidade de defensor do
Estado e padroeiro da Igr~ia, compete irre
cusavelmAnte, em semelhante caso, oppOr.se
, promlllgaçAo de taes decretos, letras, etc.

Alguns e~pirito. pretendem enxergar nesta
disposição um ataque , independencia da
Igreja, dizendo que al8im como a esta Dilo 6
permitt ido conhecer com força de autoridade
dos actos e mandados do poder temporal, a8
sim tambem a este não deve ser permittido in
ger;r-se autorisadaulente nos actos do poder
espiritual. ,

B8 nesta doutrina um manifesto an~no.

O imperante, concedendo, ou negando o seu
beneplacito is letras, decretos e mais cone
t"tu;çOes ecclesiasticas, não indagA. ou in
quire da materia religiosR que taes actos con
tem; cura apenss de saber se acaso ha nelle.
a]guula disposiçAo discipli'Jar que se opponha
aos interesses do EstAdo. De outro modo, JSto 6.
se ao imperante nlo fosse dado o direIto de exa·
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minar semelhantes cODstituições ecclesiasticas,
como poderia ser ella o defensor do Estado?

Demais, o imperante é tambem protector. da
Igr~jn., e nesta qualidade, parecd craro que lhe
cabe o direito de examinar 8S constituições ec
clesiastic8S, concedendo-lhes, ou negando-lhes
seu belleplacito.

« É Uln8 verdade sabida por todos, diz um
diptincto publicista, que os homens já vivilo
unidos em Socif~dade civil, quando estabele
ceu-se o christianismo: é igualmente sabido
que o fim do christianismo é meramente es
piritual, e que elle nada ahsolutamente tem
com os interesses temporaes da sociedade.

« Daqui podemos tirar dUBs consequencias:
}-, que o estabelecimento da religião cbristla
nlio podia de maneira alguma anniquilar os
direitos que derivAo da natureza e indole da
sociedade civIl, e competem ao imperante;
2-, que a Igreja nlo podia prejudicar o Es
tado. )

Sendo isto assim, é claro que, tendo o Es
tado gozado sempre do direito de se oppOr a
tudo quanto pudesse contrariar os seus interes
ses, e podendo succeder, como já ponderamos,
que de envolta com as constituIções ecclesias
ticas appareçlo aJgumas disposições que 88

o~ponbao ao interesse' do Estado; é claro,
dIzemos, que se nlo p6de contestar da fórma ..
nenhuma a necessidade da concessAo ou dane.
gaçAo do benepJacito.

XV. Prover a tudo "que fôr concernente
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á segurança interna e externa do Estado,
na rórma da Const.ituição.

Donde se infere ~ue o poder executivo nada
p6de fazer arbitrarIamente. debaixo do pre
texto de prover á segurança interna e externa
do Estado. Na monarchia absoluta, o monar
cha goza do poder discricioDario de prover
a tudo, que concernir á segurança do Estado;
mas Da monarchia constitucional 8S attribui
çOes que lhe competem a(~hlo-8e marcadas na
lei fundamental, e, seja o motivo qual fôr, nlo
lhe é licito ultrapassa-las.

Art. t03. O Imperador, antes de ser
acclamado, prestará nas mãos do presidente .
do sellado, reunidas as duas carnaras, o
seguinte juramento: « Juro manter a re
ligião catholica apostolica romana, a inte
gridade e indivisibilidade do Imperio, ob
servar e fazer observar a Constituição politi
ca da nação brasileira e mais leis do Imperio,
p prover ao hem geral do Brasil quanto em
mim couber. »

Art. i 04. O Imperador não poderá iahir
do Imperio do Brasil sem o consentimento
da assenlbléa geral; e se o fizer se entenderá
que abdicou a corôtl.
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CAPITULO III.

Da farn'';lla imperl:al e sua dotaçdo.

Art". t05. O herdeiro presumptivo do
Im~erio terá o titulo de - Principe Impe
rial-" e o seu primogenito o de -Principe
do Grão-Pará -; todos os mais terão o de
- Principes. - O tratamento do herdeiro

.presumptivo será o de-·Alteza Imperial-,
~~o mesmo será o do Principe do Grão-Pará:

,"os óutros principes terão o tratamento de
-'Alteza.

Art. t06. O herdeiro presumptivo, em
completando quatorze annosde idade, pres
tará nas mãos do presidente do senado,
reunidas as duas camaras, o seguinte ju
ramento: « .Juro manter a religião catho-

·Iica apostolica romana, observar a Consti
tuição politica da nação brasileira, e ser
.obediente ás leis e ao Imperador. »

Art. i 07. A Assemhléa geral, lo~o que
o Imperador succeder no Imperio, lhe as
signará, e á Imperatriz sua augusta esposa,
uma dotação correspondente ao decoro de
su~ alta dignidade. (1)

(f) A dotação de S. M. IInperial o Sr. D. Pedro n será de Rs.
800:000# annuaes. Adotaç·ão da Imperatriz, quando se verifi
car o casamento de S. M., serA de Rs. 96:000,f. No caso de
vinTez, sua pensão ou arrhas será de Rs. 5O:00QI.-Bec. de ii
de Agoaro de tMO, art8. to ~ t.o

__ I
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Art. tOS. A dotação assignada ao pre
sente Imperador, e á sua augusta esposa,
deverá ser au~mentada, visto que as cir
cumstancias actuaes não permittem que
se fixe desde já uma somma adequada ao
decoro de suas augustas pessoas e dignidade
da nação. (i)

Art. t09. AAssembléa assignarálambem
alimentos ao principe imperial e aos de
mais principes desde que nascerem. Os
alimentos dados aos principes cessaráõ só
mente quando elles sabirem para róra do
Imperio. (2)

Art. f 10. Os mestres dos príncipes serão
da escolha e nomeação do Imperador, e
a assembléa Ibes designará os ordenados,
que deveráõ ser pagos ·pelo tbesouro na..
cional. (3)

(t) Pelo~ Dec. de 19 de Junho de 1839 se conCf'deu uma
prestAção aunual de Rs.IJO:OOO' aS. M. I. a Sra. D. Amelia Au
gusta Eugenia, duqueza de Bragança, viuva do Sr. D. Pedro I.

(I) Os alimentos do Prineipe Imperial serlo, enlquanto
menor, de ti contos anlluaes, e de ti contos logo que tenha
18 annos Coml)letos. Os alimentos do Principe do Grio-ParA
serão de 8 contos emquanto menor e 16contos quando maior.
Os de cada unI dos prineipes e princezas da Casa Imperial
serio de 6 contos emquanto menoresz e quando Dlaíores de
ti contos. »- Cit. L. n. lSil de t8 de Agosfo de lBiO, arta. 3,
ie 5.

. (3) Os ordenad08 dos mestres da 'amUia lmperiQ1 folio
Oxados em Rs. 3:iOOS pela L. de II de setembro de ....

.:
. ..,
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Art. 1ti. Na primeira sessão de cada
legislatura, a camara dos deputados exigirá
dos mestres uma conta do estado do adian
tamento de seus augustos discipulos.

Art. f12. Quando as princezas houve
rem de casar, a Assembléa lhes assignará o
seu dote, e com a entrega delle cessaráõ os
alimentos. (f) -

Art. f 13. Aos principes que se casa
rem e fôrem residir fóra do Imperio se
entregará por uma vez sómente uma
quantia determinada pela Assembléa, com
o que cessaráõ os alimentos que perce
bião. (2)

Art. i f4. A dotação, alimentos e dotes
de que Callão os artigos antecedentes serão
pagos pelo thesouro publico, entregues a
um mordomo, nomeado pelo Imperador,
com qJ1em se poderáõ tratar as acções acti
vas e passiv~s concernentes aos interesses
da casa imperial.

Art. i f 5. Os palacios e terrenos naeio-

(I) Os arls. I e 12 da L. de 19 de Setembro de 1840 estabele
cêrAo as dotações para 08 casamentos de SS. AA. D. Januaria
e D. Francisca, sendo aquella então princeza imperial.

(i) O arte II da referida L. de i9 de Setembro de f8lO Inar·
.cou para esse caso a quantia de Rs. 7ÕO:OOO.~.

(c. P.) 7
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naes possuídos actualmente pelo Sr. D.
Pedro I ticaráõ sempre pertencendo 8 seus
successores; c a nação cuidará nas acquisi
ções e conslrurções (Iuejulgar cOll,venientes
l)ara 8 decencia p recreio do Imperador e
~U8 fanlilia .

CAPITULO IV.

A Constituição, estabelecendo a ordenJ dR
8uccessAo, teve em vista evitar as re\'(~luçõe8,

que se poderitlo originar de cada mudança
ele reinado.

O direito de pl'irllogenitura "estabelecido
pela CODstituiçAo não deixa de ter pouco ou
nenhum fundaDlento na natureza, visto como
o fIlais velho dos principes, pdde niio ser
aquelle que rauna maior somn18 de me
recimentos; mas, se ul'io fosse llBsim J se a
Constituição nlo houvesse tAo prudent.emente
estabelecido esse direito, quem responderia
peJos fUllt'stissilllOS resultados das ri,'ali
dades dos irmrtos, e iniquns preferencias dos
lnesmos parentes? O throno se tornaria o
alvo (la ~lnlbiçli.o, e a intriga seria constant.e
e internlinnveJ.

Demais, se o nosso g-overno fosse alsoJu
to, o argulllento, aliits verJndeiro, de que o
mais velho dos principps pôde nl10 sel~ o .mais



~.--~.

- 99 - .

habilitado para imperar, teria toda a froce
denei. ; mas no governo eonstituciona nlo
procede; porque o imperante nlo póde fazer
o mal.

Era mister que a Constituiç&o escolhesle
o melhor modo de successAo 6, corÔ&, isto
é, o que menos funestos resultados pudelSe
acarretar 6, naçAo. O que escolheu, 6 sem
duvida o que men98 funestos resultados póda
trazer.

Art. f t6. OSr. O. Pedro I, por unani
me acclamação dos povos, actual Impera
dor Constitucional e Defensor Perpetuo,
imperará sempre no Brasil.

Art. 1t7. Sua descendencia legitima
succederá no throno, segundo a ordem
regular de pl'imogenitura e representa
ção, preferindo sempre ~ linha anteriQr
ás posteriores; na mesma linha o gráo
mais proximo ao mais ~emoto; no mesmo
gráo o sexo masculino ao feminino; no
mesmo sexo a pessoa mais velha á mais
moça. ('1). .

Art. t18. Extinctas as linhas dos des
cendentes legitimos do Sr. D. Pedro I, aind~

(I) Foi reconhecida princeza brasileira a Sra. D. Maria
Amelia, pela L. de õ de Julbo de lSiI.
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..em vida- do ultimo· descendente, e' durante
a seu ililperio, escolherá 8 Ass'emhléa geral
nova dynast\a.

"' ..~rt .. '1 i9. Nenhum estrangefro poderá
~~ucceder na corôa do Imperio do Brasil.

J Mas poderá suceeder á corõa o estrangeiro
BaturaJisado' .

A (~onstituiçno nllo o prohibe nu sua" letra,
mos quem negará que o prohibe no seu es-
~~o' . .

Os ~strallgeiros naturalisados nAo podem ser
ministros de estado (art. ] 36); nio podem
ser def'utados (§ 2° do arte 96); t~mbeDl

nAo podem ser senadores (Analyse ao arte 45);
como pois poderáõ 8ucceder á corôa?

.. Art. 120. Ocasamento da princeza her
deira presumptiva da corôa será feito a
a.prazinlellto do Imperador; não existindo -o
;Impera~or ao tenlpo em que se tratar deste
consorcio, não poderá eile effectuar-se sem
:approvação da Assembléa g'eral. -Seu marido
não terá parte no governo, e sómellte se
-chamará Imperador depois que tiver da Im
peratriz filho ou" filha .

..I ;.' ••
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CAPItULO v.

Da regen(:ia ~á meno11idade Olt ilnpedftnento
, .,do '}ml)(!rador.· .
.' - .

., Art:' 121. 9' I~pe~ador é llIellOr até á
,(Jade dp dezoIto àn.nos cOlnpletos~.

Na Iuaior p8r~e dos paizes, e mesmo no
nosso, a maioridade COIDeça para os actos civis
aos 21 annos de idade; mas a mnioridade
para os actos ,politicos só prin~ipill a08 ·25
annos. (Art. 92, § 1.°) .

Sendo ~sto assjm, pergunta":'se: porque ra-:
zAo estabeleceu a CohstituiçQo para o inlpe- .
'rante 8 e'tcepÇAo 'do arte 121' Acaso, serio:
as funcções do imperante de ordem menOR
elevada que as do simples citladão. que ,~~:
mente é maior aos 21 annos? De certo que
ninguem o dirá. .

. Os que sustentão' esta ex~el>çlo, q~e .aliâs
é de todas as Constituições, e11tegaot que os
Inales do interregno durante a melloridadtl são
incnlculaveis, e por tal lDooeifa :·graves,.:.que
é preciso pôr-lhes unl termo. Dizem mais quo
?s i~c.~nvenien~e~ q~e pod~riAo .resultnt:. •da
lrreflelil.o do monarcba, 'enc(}ntrão·· 8ufficlente
preservativo na.respoDsa~jlidádê dog mini8tro~. J

.. .. Qtl~nto. B...Qés; estas r8z~~ não.. rr~ce~em~:~

., ella8 incu]cAo que as fu_ucçõ~s- .do- monaJ:~ ...
n'úm governo CODstituci'ollal sAo dê" ménQl- ~

importanclfl qUEfs
6s nrnis' ·~nsignlfica~t~s t,r~i1~- ~
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acçftea da vida civil, relativamente 61 quael
110 universalmente tidos por incapazes 08 me
norla de 21 annos.

O prelervativo da responsabilidade minis
terial, que se alJega como sufticiente la irra
ftexlo do monarclla, nlo 6 tal 8ut1iciente,
atteota a difticuJdade em ser realizada.

Mas, supponhamol que a responsabilidade
dos ministros 6 com effeito sut1iciente; entAo
porgue Dlo é considerada tal para impedir 01

males de umft regencia f

Art. 122. Durante a 8ua menoridade o
Imperio será governado por uma regencia,
a qual pertencerá ao parellte mais chegado
do Imperador, segundo a ordem da succes
são, e que seja Dlaior de vinte e cinco
annos.

~st' claro, attenta a dis~.içlo do 'àrt.
1)9, que 18 o parente mais chegado do im
perante Íór um estrangeiro, este nlo poder'
"er o regente.

Art. 123. Se O Imperador não tiver
parente algum que reUDa estas quali
dedes, será o Imperio governado por uma
re~encia permanente, nomeada pela Assem
bléa geral, composta de tres membros, dos
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quaes o fIlais velho em idade será ·0 presi
dente. ('I)

Art. '124. Enlql1311to esta regencia senão'
eleger, governará o Imperio U11~a regencia
provisiollal, composla dos millistros do im-
perio e da jllstiça, e dos dous conselheiros·
de estado Inais antigos em exercicio, presi-·
dida pela Imperatriz viuva, e na sua falta,
pelo Illais antigo conselheiro de estado. (2)
. Art. 12õ. No caso de faJlecer a Impera
triz irn.perante, será esta regencia presidida'
por seu marido. (3)

.L~rt. t26. Se o Imperador; por causa 
physica ou moral~ evidentemente reconhe
cida pela l)luralidade de cada unla das ca
maras da Assernhléa, se impossibilitar para
governar, enl seu lugar g{)vernnrá, COlllO

regellte, o prillcipe imperial, se fór Inaior
de dezoito aonos.

A.rt. 127. Tanto o regeJlte, COlno a re
gencia, prestará o juranlellto meneio.nado
no arte 103, accrescentando a clausula de

. (I) Esta disposi~'ào está revogada pelo arte i6 d,) Acto .\ddi
clona).

(j) Alterado pelo art. ao do Acto Ãddicional.
(3) Á vista do citado arl. 30 do Aclo AddieiQnal, tem igual

Inente cessado a. disposição deste artigo.
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fidelidade ao Imperador, e de lhe entregar
o governo logo que elle chegue á maiorida
de ou cessar o seu impedimento.

Art. t 28. Os actos da regencia e do
regente serão expedidos em nome do Impe
rador, pela formula seA"uinte: ( Manda a
regencia em nome do Imperador. - Manda
o principe imperial regente em nome do
Imperador. »

Art. f29. Nem a regencia, nem o re
gente será responsavel.

E' de summa sabedoria esta disposiçlO:
le o regente fosse responsavel, o que se se
guia era que provavelmente estaria sem ces
sar sendo victJma da odiosidade politica. Os
ministrol o cobrem com a sua re8ponsabili
dade.

Art. t 30. Durante a menoridade do suc
cessor da corôa, será seu tutor quem seu pai
lhe tiver nomeado em testamento; na falta
deste, a Imperatriz mãi, emquanto não
tornar a casar; faltando esta, a Assembléa
geral nomeará tutor, comtanto que nunca
poderá ser tutor do Im.perador menor
aquelle a quem possa tocar a successão da
corôa na sua falta.

1
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CAPITULO VI.

Do ministerio. (f)

Art. t3t. Haverá difTerenles secretarias
de estado. A lei designará os negocios per
tencentes a cada lIma, e seu numero; as
reunirá ou separará, como mais con
yier. (2)

(I) oDec. n. Bi3 de tO de Julho de 18i7 creou um presidente
do conselho de ministros.

A L. de ii de Outubro de 18il marcou o ordenado dos Jlli
nistros de estado; concedendo-Ibes, além disso, uma gratifi-.
cação o Dec. de 6 de Outubro de i837 ; esta, porênl, eessou eDI
virtude da' L. n. 6.17 de 7 de Agosto de 185~" que" no entretanto
elevou a li contos de rêis annuaes o oraenaao dos meSDIOS
ministros.

(i) Quando foi jurada a Constituição havia seis secretarias
de estado, a saber: dos negocios do Imperio, Fazenda, Mari
nha, Guerra, Justiça e Estrangeiros: erlo as mesmas que
existião eDI 18ij, á e~cepç.ão destas duas ultimas que forão
desmenIbradas da secretaria do-Imperio, tende sido a da JU&·
tiça pela L. de i3 de Agosto daquelle anno, e a dos Estrangei-
ros pelo Doo. de 13 de Novenlbro de 18i3. '

Em 1829, por Av. de 15 de Março, regulou-se o serviço dos
diversos raInos de que se compunha a secretaria da Justiça;
e o mesmo fez~ o Dec. de 9 de Março de' 1830, quanto á da
Guerra.

De então para cá a Assenlbléa geral tenl autorisado o go
verno para reformar as secretarias de estado por varias leis,
'taes como as de ti de Junho de 1833; iO de Outubro de 1838,
arte 3i ; 30 de Novembro de i~t ; ~I de Outubro de {M3,
arte M, e D. 781 de 10 de Setembro de 1859.

Em virtude da terceira daquellas leis, o governo deu re~
lamento ás secretarias da Guerra (Dec. de ii de Dezembro de
IBiI), da Marinha (Dec. de I de Janeiro de iSit), dos Estran
geiros (Dec. de t6 de Feverejro)~ da Justiça (bec. de i3 de
Maio), e do Imperio (Dec. de i5 ae Fevereiro de 1M3). Auto-
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.4rt. 132. Os millistros de· estado refe
renda.ráõ, ou assignaráõ todos os actos do
poder executivo; sem o que, não poderáõ
ter execução.

Art. t 33. Os ministros de estado serão
responsav~ls :

J. Por traição.

Ho. crime de traiçAo sempre que os nli·
nistros attentAo por tratados, convenções 6

risado pelo arte ~\ da L. de ii de Outubro de i8~, l'efOrnlon
as secretarias da Fazenda e da Justiça 'pelos Decs. de {9 de
Abril de 18i~t e as da Guerra e da l\larlnha pelos de iO do
mesnlO ; contInuando em vigor (segundo dispõz o Dec. n.36O,
talnbem de 20 de Abril de I~~) o Reg. daflo á secretaria dos
Estrangeiros pelo dito Dec. de !6 de Fevereiro de i812, cujo
art. tO foi depois alterado pelo Dec. n. ~30 do 1° de Setelllbro
de {Siã. .

Em 1859, por disposição da precitada L. n. 781 de 10 de
Setenlbro', forào reguladas novalTJente as seguintes ~ec..elarias:
da Justi~peloDec. n. i3DO de IS de Fevereiro; dos Estran
geiros e da Marinha pelos de ns. 2358 e !359 de 5 de Março.
D.t mesma fórlna, eUI virtude da L. n. 565 de.\ de Julho de
1850, e do art. 7~§ Ioda L. D. 10i! de li de 8etelnbro de {859,
deu-se novo Reg. ás secretarias da Fazenda pelo Dec. n. 23-'3
de i9 de Janeiro de 1859, e da Guerra pelo Dec. D. 2677 de i7
de Outubro de 1860.

Ultirnanlente foi creada Inais uma secretaria de estado COIH
a denominação de Secretaria de Estado dos Negocios da Agrí
cldtura, Comrnercio e Obras Publicas. A L. de sua creação, que
é a de fi. 1067 de 28 de Julho de i860, foi lnandada executar
pelo Dec. n. fJ:l!}7 de 16 de Fevereiro de 1861. COlno as aUri
buições dessa nova secretaria fos3mn lodas tiradas das dos
lllinisterios da Justiça e do Inlperio, conlO se póde ver no Reg.
a ella dado pelo Dec. n. 27.\8 de 16 de Fevereiro do nleSIIlO
anno, tornou-se llecessario alterar-se o Reg. da secretaria do
Inlpel'io e o da Justiça; e foi isso lneSlno que flzerão os Decs.
ns. 27iO e i7õO daquella IneSlna data. O nlinistro da Fazenda
tambenl, por Av. do to de .'evereiro de i86l, fez alteraç·ões
no Reg. da respectiva secretaria de estado.
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ajustes, dentro ou fóra- do Im~erio,' ou por
ql1aesquer outros actos do seu omcio, ou pre
valecendo-se delle com dolo manifesto: 10, con
tra a fórma do governo; 2°, contra o livre
exercicio dos poderes politicos; 3°, contra. 8

integridade, independencia e dereza da naçAo ;
4-, contra a pessoa e vida do imperador, da
imperatriz, ou de alguns dos principes ou
princezas da casa imperial; 5°, emfim, cou
tr8 a. religião catholica apostolica romana,
urdindo a sua destruição.

As penas, applicaveis' a este dclicto .estão
marcadas na leI de 15 de Outubro de 1827,
e sAo estas: no grão maximo, Daorta natu
ral ; no médio, perda da confiança da naçAo
8 de todas as honras, inhabilidade perpetua
para occupar empregos de confiança, e c"inco
annos de prisão; no grão minimo, perda de
confiança da naçAo, inhRbilidade perpetua
para ser outra vez ministro, e cinco 8nnos
de suspensão do exercicio dos direitos po
liticos.

II. Por peita, suborno ou COllcussão.

Dá-se o crime de peita todas as' vezes que
os ministros aceitAo dudiva ou pl'omessa, di
recta ou indirectumento pnra se decidirem em·
qualquer acto do seu Jninisterio.

As penas marcadas para semelhante delic
to slio: no grão maximo, inhab,ilidaoe per
petua para todos os emprep;os, e. a lU ult.a do
triplo do valor da peita; no mé.dio! inhabi-

•
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lidade perpetua ~ara o emprego de ministro
de estaao, inhabllidade de dez anuos para os
aut,ros empregos, e a multa do duplo do va
lor da peita ; no grão minimo, perda do em
prego, e multa do valor dA peita.

Di-se o crime de suborno, quando 08 mi
nistros corrompem por sua influencia, ou pe
ditorio a alguem para obrar contrariamente
ao que devem no desemJlenho de 8U8S func
ções publicas, ou deixando-se corromper, por
influencia ou peditorio de alguem, para obra
rem aquiUo que nB.o nev,em, ou deixarem de
obrar aquillo que devem. A lei estabelece para
este de]icto ns seguintes penas: no gráo ma
ximo, BuspensAo do emprego durante tras an
nos; no grão médio, por dous; no minimo,
por um. O réo incorre nestas penas ainda
quando se não verifique o efleito do suborno,
senl~lhantemente ao que Buccede n8 peita.

Dá-se o crime de concussAo, todas as vezes
que os ministl·OS extorquem ou exigem rtquil
Jo que não fOr devido, mesnlO no caso de ser
para a fazenda publica, e se não effectue
o recebimento. As penas m"rcadas para se
melhante delicto são: no grão maxiulo, sus
pensão. do emprego por seis annos; no mé
dio, por quatro annos; e no minilno, por
done.

III. Por abuso do poder.

Dã-se.abuso de poder, desde que os ministros
usfto mal da sua autoridade nos actos especifi
cados na lei, provindo dahi prejllizo ou âamno
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'prova4o ao E tado, ou 8 qualquer particular.
~s penas slio as seguintes: no grão maximo,
tres annos de remoção pura fóra da cOrte e seu
termo; no grão médio, dons annos; no mini
mo, UUl anno, além da reparação do damono á
parte, havendo-a, ou é. fazenda publica, se
esta fOr interessada, sem o que o delinquente
nlo regressará , cOrte. -Dá-se tambem abuso
de poder, sempre que os Dlinistros usurpão
qualquer das attribuições do poder legislativo
ou judiciario. As penas para este caso slio
estas: no grão maximo, inhabilidade perpe
tua para todos os empregos, e dous annos de
prisio; no grão médio, inhabilidade para todos
os empregos por dez annos; e ·no grão mi
'nimo, perda do emprego.

IV. Pela falta de observancia da lei.

Dá-se falta da observancÍa da lei: l°, desde
que os ministros não a cunlprem ou ..fazem
o contrario ,do que ella ordena; 2°. qU&{ldo os
ministros não fazem effectiva 8 responsabilidade
dOI seus subalternos. As penas marcadas para
semelhante delicto slo: no grão maximo, tres
annos de remoção para fóra da cÔrte e seu ter
rno; no médio, dous annos; e no minimo, um
anno, inclusive 8 reparação do damno. .

V. Pelo que obrarem contra a liberdade,
-~egurança ou propriedade dos cidadã()s.

Dá-se delicto contra a liberdade, seg'urança
e propriedade dos cidadãos, sempre qne se vio-
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hio os direitos individuael, que tem por bale a
.liberdade, segurnnça ou propriedade marca
dllS no arte 179 da ConstituiçlO.

VI. Por" qualquer dissipação dos bens
pllhlicos.

Os ministros 810 delinquentes de dissipa
ção dos bens publicos: 10 ordenando ou eon·
correndo de qualCjuer modo para as despez88
que 010 são autor)sada. por lei, ou para se fa
zerem coatrariamente á f6rma nella deter
minada, ou para se celebrarem contractos
intuitivamet,te dolosos; 2°, nlo empregando
todos os meios no StU alcance para a arreca
daçA'), ou conservação dos bons nloveis, ou
immoveis, e rendas da nação; 3°, nla tendo
em bom estado a cont.abiJidade da sua rapar·
tiçãO. A~sinl no C880 de dissipaçlo dos bens
publicos, como 110 de violaçã') dos direitos indi
vil] uses, as penas 810 as que Ie seguem : no
grão maximo, tras annos de remoçlo para (dra
da cOrte e 8· u termo; no médio, dOllB annos;
no minimo, um nnno, inclusive a reparaçlo.

Art. t34. Uma lei particular especifi
cará a natureza destes delictos e a maneira
de proceder contra elles. (t)

Um erudito publicista, que telnos presen~e,

diz a respeito da responsabilidade dos lninis
tros RS seguintes palavras:

(I) Lei de lti de Outubro de i8i7. Veja-se Benjanlim Con
8tant" Principias de Politica, pago •.,3 a 14:6.
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«( B.. Constant pronuncia-se fortemente con

tra ns ieis que especificAo circumstanciada
mente os casos em que deve ter lugar a respollsa
bilidade dos ministros, e parece-me que tem
nesta parte muita razAo. Com effeito, se cada
um dos modos, porque se p6de pr~judicar ao
Estado, houvesse de ser especificado por uma
lei, o codigo da responsabilidade tornar-se-his
uln triltado de histúria e de pulitica; e além disto
jamais poderia precAver todos os casos.
· «Osministros acharião facilmente'novos meioa
de illudir a lei para o futuro. Os Inglezes alills,
tão afferrado8 aos objectos que abrange 8

lei COIl,IDum, , sua applicação litteraJ, apenas
designlo os delicto8 por que aio respnDSRveis
os Inin~stros, com 8S palav1'8sdecrime, capitae,
e mal'Dlf'8âo, palavras que por certo nAo especi
ficl10 o grão, nan) a natureza do crime. Esta
responsabilidade a que os ministros devem estar
sujeitos, t.anto ácerca dos seus Recusadores,
como dos seus juizes, dimana da me~ma natu
reza d88 cousas.

« Um ministro p6de fazer tanto mal, Dlesmo
sem se desviar da letra da lei, que se se nIO
prepararem meios constitucionaes para reprimir
o mal e punir ou remover o delinquente, a ne
cessidade obrigará a procurar estes meios fóra
da ConstituiçãO.

« Se a lei é defeituosa, nem por isso 08 minis
tros deixarlo de ser accusa(los e punidos, e para
se prevenir este remedio violento contra os abu
sos do poder, cumpre deixar ou conceder 808

julgadores e aecusadores um direito discricio
nario, que deve ser 11litigado pela soletnnidade
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dai formulas, pelo caracter augusto dos juizes,
e pela moderaçlo das penas.

u Di~o que devem as penas ser moderadas.
Com effeito. n morte nem mesmo o captiveiro
de. um homem jllmais forlo de absoluta neces
sidade para n salvação de UM povo; porque
esta salvaçlo deve existir no mesmo povo.

« Uma naçAo que houvl'sse de temer da vida
ou liberdade de um miniatrodestituido de poder,
seria miseravel; se me disserem que as penas
rigorosas 810 llecessarjas para exemplo dos
outros, res~nderei que o desgosto àe uma
accusaçAo, n dOr rungente que causa uma sen
tença desfavorav&l, a perda de um lugar emi
nente, a solidão e o abandono inseparaveis das
de~gr8ça8, e os remorsos da consciencia, slo
para 8 ambição e o orgulho, castigos sufficiente
mente severos, e lições nimiamente instructiv&s.

« Cumpre igualmente proscrever a respeito
dos ministros as penas infamantes. As penas
infamantes apresentAo inconvenientes geroes,
(Jue se tornlo muito mais funestos, quando ellas
810 app}icaveis a pessoas que o mundo tem COD

temp~o em uma POSiÇAO brilhante.
« Todas a8 vezes que a lei arroga a si odireito

de distribuir a honra e a infamia, usurpa o que
é do dominio da opiniAo publica, e corrompe
de tal maneira os sentimentos de uma nação,
que o povo a 6nal já nlo sabe discernir o que
D)erece e~tjnlação. e oque merece desprezo.

« E, se estas penas infamantes slio preju
dieiaes nos delictos ordinarios, muitos mais
inconvenientes devem apresentar, quando se
applicAo aos delictos politicos, a cujo respeito
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diversificAo a8 opiniões. Além disto, lujeitaf a
peDas iufamantes os ministros, que convem
revestir. duraDte as suas funcç48s, de todo o
respeito e coneideraçlo, é de ,lguma sorte avil
ta-los antecipadamente.
. « Nlo sei que respeito infundiria no 8spirito

publico um ministro que, no caso de ser decla
rado prevaricador, tivesse de so1frer uma pena
infamante. »

Louvamo-nos absolutamente nestal pala
vras.

Art. t 35. Não salva aos ministros da
responsabilidade a ordem do Imperador,
vocal ou por escripto.

De certo, porque os ministros alo livrei
nos seus nctos. Desde que alies entendlo
que 8 ordem vocal, ou por escripto do Im
perador 6 contraria aos interesses 'nacionael,
estio segurnmente 110 leu direito, nlo refe
rendando o acto, e podem pedir a sua de
miado.

Art. t 36. Os estrangeiros, posto que na
luralisados, não podem ser ministros de
estado.

(c. P.)

1
i
I

\
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CAPITULO VII.

Do conselho de estado.

Arl. 137. Haverá um conselho de esta
do, composto de conselheiros vitalicios, '.
llomeados pelo 1mperador. (t)

Art. t3S. O seu nUDlero lIão excederá
a dez. (2)

Art. t 39. Não são conlprellentlitlos neste
II1JnlerO os Dlinistros de estado, nem estes
serão reputados conselheiros sem especial
110rncação do Imperador para este cargo.(3)

.-\rt. 140. Para ser conselheiro de estado
requerenl-se as mesmas qualidades que
'devem concorrer para ser senador. (4) .

Art. 141. Os conselheiros de estado,
antes de tomarem posse, preslaráõ jura
mento, nas mãos do Imperador,de-Manter

(t) Pelo arte 3! do Acto Addiccional foi sllpprimido o con
selho de estado de que trata o tit. 5°, cap. 7° da Constituição,
.e pela L. de i3 de Novembro de ISiI fOI de novo creadó um
conselho de estado, ao qual se deu o regulamento provisorio
de rs de Fevereiro de tMi. Os conselheiros de estado têm boje
o ordenado de Rs. i:OOOIJ annuaes.

(t) AL. de 1841 eleva a 12 o numero dos conselheiros de
estado.

(3) Continõa em vigor pelo arte to da dita L.
(.\) Em vigor. Veja-se o art. i, ia parte.

1
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a religião catholica apostolica romana; ob
servar a Constituição e as leis; J8er fieis .ao
Imperador, aconselha-lo, segundo suas
eonsciencias, atlendendo sómente ao bem
da nação. (f)

Art. 142. Os conselheiros serão ouvidos
em todos os llegocios graves e medidas
ge.raes da publica ~dministração; princi
palmente sobre a declaração de guerra,
ajustes de paz, negociações com as nações
estrangeiras, assim como em todas as occa
siões .em que o Imperador se proponha
exercer qualquer das ~ribuições proprias
do poder moderador, indicadas no arte fOi,
~ excepção da VI. (2)

Art. t43. São responsaveis os conse
lheiros de estado pelos conselhos que derem
oppostos ás leis e ao interesse do Rs.do,
manifestamente dolosos. (3)

· (I) Em vigor. Veja-se o arte 3.°
(t) ReVOgadO. ]'elo ut. '7 : - os conselheiros de estado serlo

consultados wdas as vezes que o Imperador houver por bem
ou~i·los. ·

(3) « Os conselheiros de estado serlo responsaveis~ diz ()
arte i, pelos conselhos que derem ao Imperador oppostos i
CODstituiçio e aos interesses do Estado nos negocios relativos
ao exercicio do poder moderador, devendo ser julgados, em
Ues casos, pelo Benado, na fórma da lei da responsabilidade
dos ministros de estado. • .

As ~enas e a fôrma do processo a~r aebão-se DO an. 7
pessa L. da res~onsabí1idade ministerial. . J
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Art. t4~. Oprincipe imperial, logo que
tiver dezoito annos completos, será de
direito do conselho de estado: os demais
principes da casa imperial, para entrarem
no conselho de estado, ficâo dependentes
da nomeação do Imperador. Estes e o prin
eipe imperial não eotrão no nllmero mar
eado no 8rt t 38. ('I)

C.~PITVLO VIII.

Da força militar.

Vt!ja-18 B. CoD.~aDtt O. tU Politica, cap. 6· ~
pag.125.

A força armada Coi creada nllo sd para
defender o Imperio das invasões dos inimi
go. eltrangeirol t senlo tambem para fazer
triumpbar a lOCiedade dos obstaoulos que a
execuçAo da leis poderia encontrar na op~

j>oSiÇAO das vontades individuaes.

Art. 145. Todos os Brasileiros são obri
gados a pegar em armas para sustentar a
iodependencia e inte~ridade do Imperio,
e defendê-lo dos seus Inimigos externos ou
internos. (2)

Cj) Em vilorJ pelo arte 6. Dis este ainda: • •.•• e aómente
18rlo convidados para o conselho reunido. •

(I) BIll 11IbI1ttUl~ ii antigas mUlelas, guardas munlei~s
e ordtnanra9, foi crt'ada a marda nacional peJa L. de i8 de
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Art. t46. Emquanto a..Assembléa geral
lIão designar a força militar permanente de
mar e terra,. subsistirá a que então houver,.
até que pela mesma Assembtéaseja altera
da para mais ou p~ra menos.

Art. 147. A força 'militar é essencial
mente obediente; jámais se poderá reunir
sem que lhe seia ordenado pela autoridade
legitima..

Art·. i48-. Ao pootr executivo cOlnpete
privati\!amente empregar a força armada,
4e mar e teria,. como bem lhe parecer con
1Cenieo:te á seguran~ e· defesa do Imperio.

Conv:em nAo t<m18f-muito á letra semelhon.te
disposição ,. e buscar no espirito da Constitui
ção a verdadeit4 interpl'etaçl1o .deste artigo.

Agosto de 183ft, cuJo arte I~ no entDetanto, amplia a obriga
e-Io Imposta neste artigo da Constituiçio, pois diz: • A~arda
Racional é instituida para defender a Constituição, Liberdade,
lnde~ndencia e Integridade do ImRerio; para manter a obe
dieneia ás leis, conservar ou restabelecer a. ordem e a tran
fluillidade publica,. e para auxiliar o exereik> lla defesa. das
fronteiras e costas. '

Em i8M, feIa L~ D•. 60i de lt}. de Setembro, deu-se nova
organisaçio á. guarda nacional. O Dec. n. 957. de tS··de Abril
de t8õt marca ~ seu uniforme, e o Av.. de 19 de Outubro de
185\ determina que, nos lugares onde não ha eorpos de re
serva, os oftleiaes da guarda nacional comprehendidos no
arte e9 da L. de 19 de Setembro de '835, flcão agregados aos
batalhões da activa. O Doo. n. t0i9 de 8 de Novembro de lsa,.·
di organfsação á guarda nacional da. provincias elo Imperio
Imitrophes com os E3tados vjzinhos; elle foi mandado exe
eutar na provincia do Rio Grallde do Sul ~lo »ec. n. 207S.de··
t.3.. de Janeim de 18lS8. .
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Com etreito,. segundo a letra do artige 148,
jnfere-se que o imptarante exerce sobre a força
armada de mar e terra um poder discriciona
rio, e verdadeiramente ahsofuto .

. ~as contra i8~O por certo que protesta o es
pJtlto da ConstltulÇllo p em face do § 15 dG
arte 102.

Art'. t 49. Os ofticiaes do exercito e ar
mada não podem ser privados das suas
Jl8:tentes senão por 8~ntença proferida em
J.UIZO competente. . .

Art. 150. Uma ordenança (1) especial
regulará a organisação (2) do exercito do

{t) Ainda nlo existe a ordenanoa da que falIa este artigo.
Em 1838 o Reg. de 9 de Outubro es\abeleceu na ooJ1e e nas
provinclas commissões de qualificaçôes dos officlaes do exer·
cito. Pelo Doo. D. 663 de li de Dezembro de tM9 foi creada
uma oommisslo de melhoramentos do material do exercito,. e
»elo art.lS, I 90 da L. n. 681à3 30 de Julho de 1866 foi creaao
o lugar de ajudante-generardo exercito em substituição ao
commandante das armas da côrte e da comulissio de pro
moções; sendo esses lugares definitivamente extinctos peto
Av. de 31 de Dezembro de 1856 o primeiro, e o segundo pelo
Dee. D. 187i de 31 de Janeiro de IM7. O Dec. n.1881 dessa
mesma data, deu regulamento á repartição do ajudante-ge
Deral.

(I) O Bec. de li de Fevereiro de 1839, que deu uma organi
saçlo ao exercito, foi seguido logo do de iS do mesmo, deter·
minando a numeração que devilo ler os corpos de linha que
formão o quadro do exercito. Odo Iode Dezembro de j,BiI
mudou organisar no prazo tle um allDo o quadro dos oll
eiaes do exercito e armada com o numero que devia haver
em cada posto marcando ao mesmo tempo os soldos e mais
vencimentos d'08 meSDlOS ofllciaes. A disposição desse Dec.
f()i cumprida pelo de 15 de Abril de i8\i; e pa,ra executar-se
e art .. t (leste ultimo, que regulava o exercito enl {"ircwnstall-
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Brasil, suas promoções, soldos e disciplilla,
assim como da força naval. (f)

cias extraordinarias, foi expedfdo o de li de Maio de 1M!,
substit.uido logo depois IJelos de tl1 de Maio de 18i3, e n. 619
de t3 de Agosto de Im7.

O Dec. 11. 78t de 19 de Abril de 1831 approvou um plano
para organisaÇio do exercito em circums1aneias ordinarias:
seu arte 3, I lo, porém, foi alterado, em virtude da L. D. M8
de 18 de Agosto de 183t, pelo Dec. n. I07i de 30 Novembro
desse mesmo anno.

O Dec. D. 1668 de 6 de OuLubro de 1860 organisou os corpos
de guarnição do exercito.

(I) Pelo Dec. e InstrB. de i de Dezembro de 1822 se estabe~
lecêrlo regras para as promoções no exercito até o posto de
coronel inclusive. O Dec. de 16 de Agosto de 1838 autorisou o
governo para promover os militares do exercito, armada e
corpo de artilharia da marinha, na fôrma nelle especificada.
em remuneração de serviços relevantes prestados em de[es3
da ordem publica, e da integridade do Imperia. AL. n. 385 de
6 de setembro de 18õO regulou o aceesso aos postos de om
ciaes das dill'erentes armas do exercito, sendo approvado o
Reg. para sua execuçlo pelo Dec. n. 772 de 31 de Março do
1831. O Dec. n. 7il de i8 de Setelnbro de I~ interpreta o
arto i daquella lei.

Quanto aos soldos, foi approvada uma tabella pelo Dec. de
t~rile Março de 18)~, que tambem ficou extensiva á annada
pelo Dee. de ! de Abril do nlesmo anno. Além disso, te010S as
seguintes disposicões a respeito dos soldos e vencimentos mi
litares : - Dee. de 10 de Janeiro de 18.\3, com uma nova ta
bella; Deco n.ISSO de 31 de Janeiro de 1857, que reforma a
de '18 de Março de 18!lS, na parte relativa ás gratificações de
comlQando e exerciclo; o Av. de 16 de Abril (Je 1838 que de..
clara o modo por que se deve fazer o pagamento dos venci~
mentos dos omciaes e praças de pret em destacamento no
interior das províncias; o Deco no tl61 do lo de Maio do mes
mo anno, que marca uma nova tabella fixando as gratificações
especiaes de commando e de exercicio, e os valores das etapas
e forragens diarias, de eavalndura de pessoas e bestas de
cargas, que competem aos otfleiaes do exercito, substituindo
portanto a de 31 de Janeiro de 1837; e, emOm a Cire. n. Ul6
iie i de Maio, a.ioda do mesmo anno, que reguia o paganlel1to
dos vencimentos dos des&aeamentos 1I1ilit«,res do interior das
provineias. Os veneimentos das praças de pret. sentenciadas
estão regulados-pelo Av. de lã de Dczenlbro de 83.

A L. D. 53! de 1.8 de Sctelnbro de l85f· deterlninou as penas
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TITULO VI ..

Do,' poder' jadicial. '
"'"E:APITULO tJNICO ..

Dos j·uifJes e t'rifJlln-aes de J·ustifa.

Art. 151.. O poder j11diria!' é indepen
tfente, e será ~omposto de juizes e ju.ra
408 (i), os quaes lerão lugar t assim no
~ivel como no crime, nos casos e pelo
modo q'ue 08· cod'igos determinarem.

. O' fim do poder jud'ieial é finaJisar por mei~
de sentenças, que sejA& justas,. os pleitos Clue

,ara alguns crimes militare&; sendo expedido para sua eIe·
euçio o B'I.... 130 de 30 de Setembr.o dõ mesmo aBno.

Multos lêm sido os regulamentos dados aos corpos de sande
do exercito e da armad~ P9l isso citaremos só" 08 ultimos. O
Dee. n.f900 de 7. de Março de 18õ7 deu Beg.. ao corpo de saude
do exercito, e hoje eslá em vigor com as alterações feital
,elo Dec. n.I7Ui de !G·de Dezembro de 1800, em virtude do
arte 9 da L. D. IJOf de tO de Setembro do mesmo. Quanto ao
torpo de saude da armada, rege-se actualnlcnle pelo Av.
R. t3t de t'1 de Julho de 18M, que deu-lhe Reg. segundo o
plano approvado pelo Dec..p. 1981 de 30 de setem'bro de 185'1.

A reparti~ão ecelesiasUca do exercito foi organisada pelo
J)ee. n. 7",' de!( de Dezembro de 18õO, em virtude do arte 10
da L. n. W de ti de Maio do mesmo aooo.

(I) O COdigo do Processo €rlminal, promulgado aos 19 de
Novembro de 1831, estabeleceu a 0llauisação do jury em ma
teria crime e mareou suas altribniçoes e a maneira de as exe·
8utar sendo depois reformado em varios pontos pela L.n. t61:
de 8 de Dezemtiro de 18il. Quanto ao civel, ainda sejulgão os
erimes ~Io antigo systema adoptado peIt8 ordenações e leis
do reino de Portu~al, eujo direito rivil a L. de to de Outubro
te 1813 mandou vI(o.r entre nós.
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podem apparecer entre os nacionaes, ou entre
os nacio1l8es e os estrangeiros.

As funcções do poder judicial consistem uni.
camente em applicar 8· lei 808 casos particu
lares que occorrerem. Convem gue e&ta appli
caçAo seja litteral: o juiz que, intrepretando a
lei, afasta-se da sua letra,. usurpa attribuições
de outro poder t e attenta contra a liberdade
iDdividual, liberdade que consiste em lei cada
um julgado, segundo a lei, e nllo .egundo o.
homem.

Veja-se B. CODstant, Tom. l°, pag. 111.
A indepeodencia do poder judicial consiste

tanto na sua organisaçAO,. na conformidade
do que se acha estabelecido neste titulo, como
t&mbem· no exerc;ci() de suas respectivas func- .
'ções. V~ja-s8 o artigo 179. §§ 11, 12. 17.

O poder j lK1.iciaJ. uilo· pôde ser independente,
desde q~& algum dos _ out'rGS poderes lhe
coarete o eJlercieio· de 8uas funeçóes. E' in
negaval que a independencia ,. que deve ter o
poder judicial, e que com lazão é reputada
eomo indispensavel para a boa administraçliO
da justiça, torDar-se-hia totalmente iHusoria,.
desde o momento em qU& qualquer dos outros
poderes pudesse ter o direito de chamar as
eaU8·a sa si, ou de annullar a8 sentenças,. pro
feridas pelas Autoridades judiciaes.

CODseguintemente~ a independencia do poder'
j:udicial nlo consiste tanto na sua separação db8·
tlemais poderes, como no livre exercicio de suas·
funcções. Para que essa independencia do poder
judiciál se torne realmente efi'dctiva, 6 mister ::
.11);. que os juizes seJlo inamoviveis ou perpc-



tuos ; 2-. qne percoblo um ordenado sufficiente
, 8U~ dignidade. Convem que sejAo perp~tuos

para evitar que o receio de perderem o lugar 08

nlo obrigue a violentar 8 sua cODsciencia, dei
xando por i880 de distribuir 6s partes a jus
tiça, que devem distribuir. Convem que rece
blo uma paga, para que a falta de dinheiro nito
os ponha na mesma cont~ngencia •

.A iDSt.ituiçAO dos jurados 6 a maior garantia
que a CODstitui9AO podia oppOr aos ataques con
tra a independencia do poder judiciar. O~ ju
rados slo designados peja sorte na occasilo em
que se trata do julgamento da causa.

Se se concebe e admitte que o governo possa
ter bastante poderio e inftuencia-no animo dos
juizes para que e8tes nlo distribuAo convenien
temente a justiça; se o govorno p6de ter bas
tante influencia., em t()rmos mais claros, para
subornar o8juize8~ sem duvida gue a n110 póde
tor para subornar os jurados, juizes indepen
dentes, e que, pela sua POsiÇAO, nlo carecem
da protecçAo do governo.

A ConstituiçAo diz que os jurados pl'onuu..
ciAo sobre o facto; mas. é regra gel'aJmente
sabida, e até mesmo pratica universalmente
aeguida, que a8 funcções dos jurados ,não se
)irnitAo unicamente 8 decidirem elles da exis
teneia ou inexisteneia do facto; ao contrario,
indagAo da intenção do agente para declara
rem se ha ou nilo culpabilidade.

Art. ,1 J2. Os jurados pronuncião sobl'e
o facto, c os juizes allplicão a lei.
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Art. 153. Os juizes"de direito serão per
petu~s, o que todavia se não entende que
não possão ser mudados de uns para outros
lugares pelo tempo e maneira que a lei de-
terminar. (t) ,
. Arf. t t54. O Imperador poderá suspen

dê-los por queixas contra elles feitas, prece
dendo audiencia dos mesmos juizes, infor
mação necessaria, e ouvido o conselho de
estado.Os papeis que lhes são' concernentes
~erão remettidos á rel~ção do respectivo
districto, para proceder na fórma da lei. (2)

Nlo se diga que o direito de suspensão con
cedido ao Imperador ataca a independencia do

(I) Os juizes de direito serio nomeados pelo Ilnperador
"'entre os cidadãoS habilUados,na fôrma do arte i~ do Codigo
do Processo; e, quando tiverenl decorrido quatro annos da
execução desta lei, só poderiõ ser llomeados juizes de direito
aquelles bachareis formados que tiverem servido com dis..
tincção ca~08 de juizes municipaes ou de orphãos, e promo
t.ores publicos, ao menos por UD1 guatriennio completo. 
AI1. ii d.a lei da refórma j uüieiaria de 3 de DezeOlbro de lSit.
O Dee. n. 657 de 16 de Junbo de 1830 Olarca o modo de se
oontar aos juizes de direito o tempo de eJfectivo exeroicio
DOS seus lugares, deduzida~ quaesquer interrupções. O
Dec. D. 169 de 18 de JUllbo do mesmo anno marca as clas
ses em que ficão divididas as comarcas do Imperio, os casos
em que podenl ser removidos os juizes de direito, as ajudas
de custo que a esses devem ser abonadas quando fôrem mu
dados de umas para outras comarcas. O Dec. n. 687 de i6
de Julho do dito anDO estabelece regras sobre as nomeações,
remoções evencimentos dos juizes de direito.

(2) Pelo art. 1t, I 70 do Acto Addicional, 38 Assembléas pro
"linclaes 1,ambenl podem decretar a suspensão, c mesnlO a de
missão dos luagistrados, COlllO já vinlo~.

Confronte-se com o ari. t da L.•te 12 de Maio de 18~O.
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poder judicial ~ 010, uma vez que o· imperante
nlo pôJe exercer semelhante Clireito lem ~ue'

se veri,fiquem. 8S seguintes condições-: queixa
contra o magistrado,. e audiencia do mesmo.
A Constituiçlo auim dispondo 86 teve em '\Ii8ta
privar o magistrado de uma autoridade. de
cuja inft.ueDcia ~derja aproveitar-se pa-ra con
seguir a impunidade do crime•

..~rl. {5'5. Stl-por sentença poderáõ esle~

juizes perder o lugar. (i)
Art. {56. Todos os' juizes de direito C'

os officiaes de justiça são responsaveis pelos
abusos de poder e prevaricações que com·
metterem no exercicio de seus emp.regos:.
esta responsabilidade se fará effectiva por'
lei regnlamenfar. (2)

Art. i 5'7. Por subonJO, peit.a,. peculato e
concussão (3), haverá contra elles .. a· acção

(I) sentença proferida em juiz~eontetlei~ ou RO.termo~
do arte 1t., I 70 do Acto Addicional, pela respecUva Assembléa
provincial. - AV8. de 16 de Fevereiro de 1836 e de 10 de Fc
'Vereiro de 1837.

A L. D. 160 de "de Junho de 18tSO estabelecendO, o orde
nado e as gratificações dos juizes de direito, dá Ilrovidencias
a respeito daquelles que, sendo removidos, nào enirarem
rogo no exereicio dos novos lugares, ou declararem que os
alo aceilão.

(I) OCodigo C'riminal no tit. 50, cap. to~ secçs•. I·, 3·, 1)& e 6-,
marr.a as p~nas applicaveis 48 prevaric~ações, abusos e omis·
sões destes e de outros empregados publicos.

(3) Os crimes de I,eita, suborno, eoncussl'O e peculato es~
definidos nos arls. t30, 133 t3lS e 170 do Codigo Criminal.

• Todo o cidadão pôde denunciar ou queixar·se perante a;
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popular, que poderá ser intentada' dentro
de anno e dia pelo proprio queixoso, ou por
qualquer do povo, guardada ·a ordem do·
processo estabelecida na .lei..(1)

Art. t 58. Para julgar as causas em
segunda e ultima instancia haverá nas
províncias do Imperio as relações que
fôrem necessarias para .commodidade dos
povos. (2) .

o systema das relações ou tribuDaes perma
llentes para julgamento dai caUllS em segunda

autoridade competente de qualquer empregado publico, pelos
erimes de responsabilidade, no pra2.o de tres annos, para que
ex-omeio se proceda ou se mande proceder contra os mesmos
na fôrma da lei. »- Cod. do Processo Crim., arte USO.

• Aacção para verificar a responsabilidade dos empregados
publicos deverá ser intentada ex-oftlcio pela autoridade judi·
cia), ou flor ordem superior, dentro de oito annos depois do
crime commetUdo. será porém dentro de anno e dia: l°,
sendo intentada pelo proprio queixoso; to, quando qualquer
do povo o fizer por Infracção da COllstituição, usurpaçãó do
exercicio de algum dos poaeres politicos contra a segurança
interna e externa do Eslado1 e por suborno, peita, I)eculalo
ou concussão. O estrangeiro lambem o pôde fazer, porém em
causa propria sômente. » - Art. 1M, idem.

(I) A forma do processo de responsabilidade dos emprega
dos publicos, acha-se marcada no tit 3°1 cap. 60, arte 1M a 171.
do Codigo do Processo Criminal, comninados CODl as dispo
sições dos arts. 17, § ~o; 2õ, III, t e 5; e !6.. I i o da L. de 3 de
Dezembro de 18&:1, e art.ll, § 7do Acto Adaicional, combina
do com os ans.G e 6 da L. interpretativa de 12 de llaio de ISiO.

(I) OReg. das Relações é o de 3 de Janeiro de 1833 alterado
Dec. de i3 de Janeiro ae 183', Reg. de 17 de Fevereiro de 1838.
Dees. de 6 e 19 de Fevereiro de IMO, de !8 de Agosto de 18u.,
de 30 de Junho de 18IlS, e L. de 7 de Agosto de IS'I, arL 3°.

AOI desem~adores das Re~ foi t.oDcedido o trata·
Rlento de ,enhonG pelo Dec. o.liS! Ade! de Dezembrode 183-'.
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e ultima iustancia, é sl~eito a gravíssimos
ineonvenientes :

1.o Este sJstema ê incompativel com o pro
cesso verbal, po1"lue não é possiv~1 trazer 8S

partes e as testemunhns de lugares remotos.
Ora, que o processo verbal é ulna das principaes
reformas da organisaçlo judiciaria, e que delle
resultão gTandes bens, ninguem o poderá du
vidar, Eois que 86 assim se poderá conseguir
brevidaâe na decislo das causas. Quando exis
te um tribunal distante do domicilio dos piei
tt}antes, os recursos se tornlo dispendiosos, a
lei portanto é 86 para os ricos, e os pobres ficAo
sem protecçlP. Emfim, quando existem tribu
Daes permatientes, cujos melnbros. tendo de Ber
julgados Ef.JÍt seus collegas, devem contar com.
lmpunidaCte, 6 muito de receiar que as decisões
sejAo dictadas pelos homens poderosos que favo
recem alguma. das partes.

O sJstema das relações nlo é muito adequa-
do ê. boa administraçãO da justiça pelos princi
pios seguintes:

É innegavel que para se administrar promp
tamente ajustiça, e banir por conseguinte todas
6S demoras e delonga8 prejudiciaes ao direito
das partes~ faz-se preciso que se admitta o pro
cesso verba). Ora, o estabelecimento do processo
verbal torna-se inexequivel com o sJstema das
relações, pela quasi impossibilidade que ha ~e

comparecerem as partes e testemunhas resI
dentes em Jugares longiquos, perante as rela
ções dos districtoS'. para se ventilar ahi o. ne
gocio que occ8sionou o litigio. Faz-se por
conseguinte ~reciso que se rcmettAo os tr~s-
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In1los (]08 autos para as relações t e que ft~

pn~tes constituAo procuradores, nos lugares em
que estas residem, para tratarem desu8scausas,
o que se 11410 póde fazer sem grandes dispendios,
muitas vezes f6ra do alcance do pobre, ficando
este por cODsequencia sem protrcçlo, nem re
recurso algum á justiça no caso de serem seus
direitos vioJados. Outro inconveniente nlo pe
queno que ofFerece o estabelecimento das rela
ções, é qUtl, 8ccumuJando-se os negocios foren
ses de uma naçiio em poucos tribuDaes superiore~

por Dluito que se diminua a prolixidade das
f6rmas, que retardllo o andamento das deman
das, torna-se quasi impossivel dar prompta
expediçãO 8 toclos os aggravos, e attender de
vidamente a cada um de per si. A lei da Ingla
terra com os seus circuitos j udiciarios, ou

. tribunaes itinerantes, faz desapparecer estes
inconvenientes. Entre os Portuguezes assim se
administrava a justiça noa primeirosseculos da
monarchia; os reis andavAo pejo reino com le
trados e sabedores, tomando conhecimento, a
decidindo 88 causas civeis e criminaes. Mesmo
entre n6s os corregedores e provedores das co
lDareas, nas suas correições, forll.!8vlo uma
especie d~ tribunaes itinerantes. E innagaval
que o modo de administrar a justiça por meio
de tribunaes itinerantes apresenta as maioros
vantageoez. O juiz que entra n'um districto, e
que se demora nelle o tempo necessario para
decidir as demandas que se Jhe apresentlo, 6
estranho ás preoccupaçoos da opiniAo publica,
6s rivalidades entre vizinhos, e por conseguinte
não traz comsigo aquellas inclinac;ões, ou
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aqlleUa8 aversões, aquellas 8,mpatbial ou an·
tipathias, que aão' tio cnpazes de perverter
o juizo, e depravar o coração doa julgadores.
Era, pois, para desejar que, est·tbelecidos 08

juizes de direito, e (, jury em cada districto
pora formarem otribunal da primeira instanria,
houvesse em cada comarca um juiz itinerante,
encarregado de conhecer dos aggravos, todas as
vezes que houvesse injustiça na primeira sen
tença proferida.

Todos os pllb!icist88 re~onhecem a necessi..
dade de se dividir o poder judicial em differen
tes grãos de jurisdicçAO, afim de se prevenirem
nlo os males provenientes da corrupçllo e mi f6
dos juizes, porém sim os que procedem da pre
cieitaçlo dos julgamentos, e do erro 8 que estio
sujeitos todos os homens. E' innegavel que a
duraçAo dos processos 6 um inconvenientegrave.,
mas a precipitaçllo é um ma) ainda muito maior.
O cidadlo que vê se passarem muitos annos da
sua vida antes de poder alcançar justiça, quei
xa..se com razio; mas a<)uelle que vê para
aempre privado a si e a sua família dos bens que
adquirio com o suor de seu rosto; que se vê
condtmnado sem appellaçAo, nem aggravo em
virtude de uma sentença iDco:1Siderada, preci
pitada e sem embargo irrevoga\'el, é tõdavia
muito mais digno de lastima.

Concebe-se que u'um governo deepotico as
!entenç88 sajlo pronunciadas com promptidlo,
celeridade e executadas da mesma maneira,
~ois que nesta 8specíe de governo, ou para me
lhor dizert de desgoverno, quem decida 6 CI ca
pricho e a força, e 010 a justiça. Mas, em uma
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mODarchia bem coDstituida, onde só deve reiB4r
a justiça. cumpre que as sentenças sajlo o r~8uJ·

tado de uma convicçlo intima e illustrada, a
gual é menos Cleil de se formar, do que ê a ar
bitrariedatle prompta em pronunciar. Para'8
obter, pois, este f~liz resultado, para se preve·
nirem quanto é possivel, todas as sorprezas e
as precipitações a que. podem estar sujeitos
ainda homens dotados das intenções mais
pur~8,.. é .preciso que existlo diferentes grios
ae JUrlSdlCÇAo, e que as· partes possllo recor
rer das sentenças proFeridas por um tribunal.
(Veja-se o Regulamento de 3 de Janeiro de
1833, alterado pelo Decreto de 23 de Janeiro
de 1834, e Regulamento de l7 de Fevereiro
de 1838.)

A.rt. t 59. Nas causas crinles a inqu!
rição das testemunhas, e todos os maIs
actos do processo, depois da pronuncia,
serào- publicos desde já. (t)

Art. t60. Nas cíveis e nas penaes ci
vilmente intentadas poderáõ as partes no
mear juízes arbitros. Suas sentenças serão

(t) • Todas as audieneias e sessões dos tribunaes e jurados
serão publicas, a portas abertas, com assisleneia de um
escrivão, de Uol omeial de justiça ou continuo, em dia e
bora certa invariavel, annunciado o seu principio peJo to~e
de campainha. »- Art. lS9 do Codigo do Processo Criminal.
.. A formaçlo da culpa terá lugar emquanto nlo prescrevero
delieto, e proceder-se-ba em segredo sómente quando a ella
não assista o delin,uente e sens socios.• - Art. 147 do mes-

. mo Codigo.
(c. P.) ,

...
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executadas sem recurso, se assim o con
ven~ionarem as mesmas partes. (t)

Art.. t 6'1. Sem se fazer constar que se
tem intentado o meio da reconciliação não

.se começará processo algum. (2)

Esta disposiçlO da Constitu\çAO 6 de sum·
ma sabedoria e prudencia. Preceituando-a,
quiz a Constituiçf1o evitar as demnndas que
tantos inconvenientes trazem aos paI ticulares,
não 86 fazendo nascer entre elles odiosidrtdes
funestas, cQmo tambem arruinaudo-lhes a fa
zenda.

Já 8 Ord. Liv. 3°, tit.20, § }o mandava
que o juiz no começo da demanda dissesse a
ambas as partes que, antes de fazerenl des-

fi} Neste' artigo -derrogon a ConsLituiçlo a Ord. do tiv. 3,
tit. 16, in "f'inc., que permUte a appellação da sentença arbi
tral, ainda que as partes 'convenclonassem o contrario por
clausula ex.pressa e penal. «Cumpre distinguir os juizes ar
bitros dos arbitrador~s propriamente ditos. E.stes conhecem
tão sómente das causas que consistem em fei\os (Ord. Jiv. 3,
tit. 17,' iu princ.); aquclles não s6 conhecem das call~S e
razões que oonsistenl em feilos, mas ainda das que estão em
rigor de direito.• - Dr. Braz.

(I) O Dec. de 17 de Novembro de 181i mandou observar
esta providencia por todos os juizes e autoridades a quem
competisse, emquanto não fOSselD ereados os juizes de paz.
Pela L. de tIS de Outubro de 18t7, art 3, 11°, os juizes de paz
fieârão privativamente enr.arregados da conciliação das par
tes. Podeol-se consultar sobre tstol cOln vantagenl, os arts. t
.e 7 da Disp. Prove ácerca da administração da justiça civil; o
arte 3 da L. de i9 de Setembro de 18t9; o Av. de g de Abril de
1836; Porte de 13 de Agosto de 18M; Dec. de 18 de Agosto de
1831

1
. arls. t e 3; L. de t6 de Junho de 1831 ; e Av. de 6 de

Abri de 1850. .
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pezas, e de seguirem entre ellss os odios e
as dissençoes, s~ concordassem em não gastar
suas fazendas para conseguir suas vontades,
porque o vencimento da causa sempre é du
vidoso.

Art. 162. Para este fim haverá juizes de
paz, os quaes serão electivos pelo mesmo

- tempo e maneira por que se elegem os
vereadores das camaras.. Suas attribuições
e districtos s~rão regulados por lei. (1)

Art. 163. Na capital do Intperio, além
da relação que deve existir, .assim como lIas
mai~ provincias, haverá tambeD) um tri
bunal com a denominação de - Supremo
Tribunal de Justiça-, CODlposto de'juizes
letrados, tirados das relações por suas an
tiguidades, ~ §erão condecorados ,com o

(I) É a L. de 15 de Outubro de 18~7. A eleicão dos juizes de
paz foi primeiramente regulada pela L. do i o de Outubro e
Instrs. do l° de Dezembro de 18i8 ; actualmente é regida pelo
tU. &0, am. 9~ e seguintes da L. n., 389 de t9 de Agosto de 1~6.

O Dec. de 14: de Junho de 1831 designou os distillctivos dos
jui~es de paz, e o de 8 de Maio de j833 os dos inspectores de
quarteirão.

Toda a jurisdicção policial e criminal dos juizes de paz
.. acha-se presentemente limitada á que lhes é conferida pelos

~I ~ a 7, t e li do -arte Õ' da L. de'lr> de Outubro de t8i7.
Veja-se o arte 9t da L-. de 3 de Dezelnbro de tBit, e arts. t9,
!ii, 6õ e i6t do Reg~ J1. {!O de 3i de Janeiro de t8i~. A mesma
L. de Ir> de Outubro de t8i7 Inarcou as suas attribuiçoos e
alçada' em Inateria civH tvejão-se, poréln, os arts. t e t do Reg.
Il. ti3 de lã de Març.Q oe t8~i, e o Dec. Jl. tj85 de 30 de No
vem bro de '1853.,



- t3i-

titulo do Conselho. Na primeira o~anisação
poderáõ ser empregados neste tribunal os
ministros daquelles que se houverem de
abolir. (t)

A instituiçãO do supremo tribunal de jus
ti98' como centro commum .judicia), Seria
indubitavelmente o melhor melO de se con
servar a uniformidade da jurisprudencia, 88

alie fosse di1Ferentemente organisado do que 6.
Como estã instituido, ê apenaB um tribunal

de apparato. Com efFeito, segundo o dispos
to no S l- do art. 164. o supremo tribunal
de justiça nlo se pcSde considerar um tri
bunal judiei.a), ..porquanto, apenas concede ou
denega revista: s6 se converte em tribunal

. propriamente judicial quando conhece dos
dellctOS dos funccionarios designados no § 2°
do referido artigo.

Art. t64. A-este tribunal compete:
I. Conceder ou denegar revistas nas

(I) A L. da cre~ão do Supremo Tribunal de Justiça é a de
t8 de setembro de 1818, que se pôde ver no Appendice n. 6.
Deve-se ainda consultar os Decs. de 8 de Janeiro, l° e to de
31 de Agosto, e de t3 de Setembro, todos de 1819, e tambem
os Decs. de 9 de Novembro e de to de Dezembro de 1830, que
explicão a~ena lei.

Pelo Dec. de 16 de Novembro de 183t, o juJganlento da an·
Liguidade dos magistrados ficou compelindo ao Supremo Tri
bunal de Justiça: o Doo. 11. 614: de 19 de Julbo de 181-9 esta
beleceu a maneira ~or que se deve contar essa antiguidade:
sua execução foi oraena(Ja pelo de n. li9fS de to de Dezembro
do meSDlO anno.
. « 08 arcebispos e bispos do IJnperio nas causas que nio
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causas e pela Rlaneira que a lei deter
minar.

II. Conhecer dos delirtos e erros de of
ficio que commetterem os seus ministros, •
os das relações, os empregados no corpo
diplomatico e os presidentes das provincias.

III. Conhecer e decidir sobre os COll

flictos de jurisdicção e competencia das
relações provinciaes. (i)

TITULO VII.
Da administração e economia das pro,iDcias.

CAPITULO I.

Da administraçao.

Art. 165. Haverá em cada província um
presidente, nomeado pelo Imperador, que

fôrem puramente espirituaes, serão processados e julgados
pelo SupreJl10 Tribunal de Justiça.• - Art. unico da L. n. 609
de 18 de Agosto de IMI.

Os ministros do Supremo Tribunal de Justiça não podenl
exercitar outro algum enlprego, salvo o de menlbro do corpo
legislativo, nem accumular algum outro ordenado: têm o
titulo de conselho, o tratanlento de exceUencia, e o ordenado
de i contos de réis.-Art. i o da L. de sua creação. Esta ultima
parte está revogada pelo art. 3 da L. fi. 6&7 de 7 de Agosto de
1861, assim concebido: • Os Dlillistros do Suprenlo Tribunal
de JusUça venceráõ, alénl do ordenado de i contos de rêis,
uma gratificação annual de i contos. . .• •

(I) Tem, além disso, a attribuiçlo mareada no § 90, arte l°
da L. de ti de setembro de 18t8.
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o poderá remo,·er quando elltender que.
assim convém ao bom serviço do .Es
tado. (1)

Art. 166. A lei designará as suas at
tribuições, competencia -e autoridade, e
quanto convier ao Inelhor desempenho
desta administração. (2)

CAPITULO 11.

Das camaras.

Art. 167. Em todas as ci(lades e villas
ora existentes, e l1as mais que para o fu
turo se crearem, haverá camaras, ás quaes
compete o governo economico e municipal
das cidades e villas.

Art. t 68. As camaras serão electivas e
compostas do numero de ver~adores que a
lei designar, e o que obtiver maior numero
de votos será presidente. (3)

(I) Os vice-presidentes são tambem da livre nomeação do
IITIl?erador, que os poderá reJllover quando entender que
assim COnVélTI ao bom serviço do Estado. - DEm. de t8 de
Setenlbro de !84!.

(2) Além do Acto Addicional, a L. que marca as attribuições
dos presidentes das provincias é a de 3 de Outubro de t83i,
que se vê no Appendtce n. 7.

(3) A eleicão das camaras é hoje regulada pela L. n. 387 de
!9 de Agostó de !8i6, no tit. 4°, § 9i e seguintes, e Dec. n. 8ii
de 9· de Setembro de 1S5õ.
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Ar!. i 69.. O exercicio de Sllas funcções
municipaes, formação das suas posturas
policiaes, applicação das suas rendas, e
todas as suas particulares e uteis attrib'ui
ções, serão decretadas por uma lei regu
lamentar. (1)

CAPITULO ln.

Da fazenda nacional. '

Art. 170. A receita e despez8 da fazenda
nacional'será cnc!1rregada a um tribunal,
debaixo do nome de - Thesouro Nacional,
onde, em diversas estações devidamente
estabelecidas por lei, se regulará a sua ad
lninistração, arrecadação e contabilidade,

.em reciproca correspondencia com as the
sourarias e autoridades das provincias do
Imperio. (2)

(!) Ê a L. do Iode Outubro de J8i8. Sobre a duração de
suas posturas vejão-se os D3CS. de ti de setembro de i830 e
de tt» de Outubro de 183i, e o arte 10 §§ &0 e 5° do Acto Addi
cional. Sobre suas contas e balanços, oonsulte-se o Doo. o. I
de ii de Outubro de 1831. .

O Av. do to de A~osto de lSi2 declara que as camaras mu
nJeipaes devem asslgllar em corporação tudo o que dirigirenl
por escripto ás autoridades superiores sendo-Ihes só per
mittido expedireln com a assignatura do presidente da pro
vincia e secrelario, o que é relativo ao eunlprimento de suas
posturas e ao das leis, cuja execução esteja a seu cargo. A

I iloutrina desse Av. é corroborada pela do de 11. i76 de i! de
Novembro de i8õl.

(I) A L. de 4r de Outubro de J834 deu organisação ao the
souro publico nacional e á:; thesourarias provinciaes.

Ogoverno, au~risado pela L. 11. 563 de J~ho de 1800, expe-
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Art. i 7t. Todas as contribuições direc
tas, á excepção daquellas que estiverem ap
plicadas aos juros e amortização da divida
publica, serão annualmente estabelecidas
pela Assembléa geral; mas continuaráõ até
que se plJblique a sua derogação ou sejão
substituldas por outras.

Art. t 72. Oministro de estado da fazen
da, havendo recebido dos outros ministros
os orçamentos relativos ás despezas das suas
repartições, apresentará na camara dos de
putados annualoiente, logo que esta estiver
reunida, um balanço geral da receita e des
pem do thesouro naeiollal do anno antece
dente, e igualmente o orçamento geral de
todas as despezas publicas do anno futuro,
e da imporlaneia de todas as contribuições
~ rendas publicas. (t)

mo o Doo. D. 736 de 10 deNovembro desse anDO, que reformou
o thesouro, e o Reg. n. 870 de li de Novembro ae t8S! reor
ganisando as tbesourarias de fazenda. Vejio·se tambem as
Instrucções D. t88 de 10 de Dezembro de ISM.

(I) Na qualidade de presidente do Tribunal do Tbesouro
(art. 7 da L. de & de Outubro de {83l) ao mInistro da fazenda
cumpre assignar e apresentar annualment.e até o dia 8 de
Maio A Asselnbléa geral legislativa, juntamente com o seu
relatorio, a conta geral da receita e despeza do Thesouro
Nacional no anno findo, e orçamento da receita e despeza
para o anno futuro" como determina o arte 9, § t- da dita lei.

Os arls. 3i e 39 oa L. de IS de Dezembro de 1830 mareio o
modo por que deve ser apresentado o balanco geral da receita
e despeza, modo aliAs que estA mais ou ménos alterado por
algwiias resoluções que forlo depois tomadas.
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TITULO VIII.

Ou disposiçoes geraes e garaDtiu dos di
reitos civis e politicos dos cidada.os bra
sileiros.

Art. i 73. A Assembléa geral, 110 prillci
pio -das suas sessões, examinará se a Consti
tuição politica do Estado tem sido exacta
mente observada, para prover como rôr
justo.

Art. 174. Se, passados quatro annos
depois de jurada a Constituição do Brasil,
se reconhecer que algum dos seus artigos
merece r~rorma, se (ará a proposição por
escripto, a qual deve ter origem na camara
dos deputados, e ser apoiada pela terça
parte delles.

Sem duvida que era necessario um prazo,
para que a ConstituiçiO, a lei fundamental
do Imperio, não fosse l-eformada com pre
cipitação.

Note-se que A ConstituiçAo diz algum, e
nlo alguns, donde se infere logicamente que
a reformas6 p6de ser de um, e nlo de
muitos artigos. Nfto se p6de contestar que as
instituiçoes politicas devem pnrticipar nos
progressos e melhoramentos da civilisação; e
'por isso é de necessidade que se fação as

~ I



- t38-

reformas precisas. Mas taes reformas con
vem que se façl10 com vRgar e cautelR, DO

intuito de se prevenir o abuso das innova
ç<Jes# semp-e ~igosa8, quando intempestivas
e precipitadas. E' por isto quo a ·Constitui·
ção muito prudenteniento determina, que se
possa reformar algum artigo; de outro modo,
dentro de pouco tempo, seria toda ella re
formada. Os mais notaveis pubJicista8' cnsi
Dlo que convem a uma Daçllo conservar as
suas instituiçoes por algum tempo, durante
o qual possa gozar de tranquiUidade. Além
disso, se a Constituição tivesse aberto a por
ta ao abuso das innovações, isto 6, se ti
vesse autorisado 8S reformos de mais de um
artigo, o espirito publico achar-se-his de
continuo empregado em melhoramentos poli
ticos, e desprezaria outros de maior monta.

O principIo da reforma consagrado por e~tt~

artigo, 6 assaz consentaneo com a boa razio,
porque realmente nada mais razoaval p6de
haver, do que corrigirem-se na lei fundamen
tal aqueIlns cousas que contrariAo os princi
pios de justiça. S~ja qual fór a. imparcial~
dade, sabedoria e boa fé do leglslador, s~la

qual fOr o cuidado e a reflexão com que clle
tenha concebido o meditado a sua obra, é
certo que ella não p6de deixar de conter
lacunas e erros, porque nada põde 88hir per
feito das mAos do homem.

Além de que, nllo se contesta que 8S ins
tituições soriaes devem estar em harmonia
com o progresso das idéas e com o estado
de civilis8ç~o em que se achAo os cidadaos.
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. Urna. Constituição viciosa, incompativel com
os costumes, asselnelha-ae S Uln edificio ar
ruinado cuja quéda' será infallivel, por 'se lhe
não t~rem feito a tempo e proposito os ne
cossarIos reparos.

E', portanto, indispens8vel, para se pre
venir essa quéda instantanea e repentina,
que grandemente abalaria a socieda~ civil,
que se vlo corrigindo pouco a pouco os de-

. feitos da ConstituiçAO; porque é melhor que
se fação mudanças graduas, do que S8 des
t.rua de um SQ golpe a Constituiçllo.

Art. 175. A proposição será lida' por
tres vezes, com intervallos de seis dias de
uma a outra leitura; e depois da terceira
deliberará a camara dos deputados se po
derá ser admittida á discussão, seguindo
se' tudo o mais que é preciso para a forma
ção de uma lei.

Art. 176. Admittida a discussão, e·ven
cida a necessidade da reforma do artigo
constitucional, se expedirá lei, que será
sanccionada e promulgada pelo Imperador
em fórma ordinaria, e na. qual se ordenará
aos eleitores dos deputados para a seguinte
legislatura, que nas procurações lhes con-.
firão especial faculdade para a pret.endida
alteração ou reforma.

Art. 177. Na sep;uinte legislatura, e na



- 1&0-

primeira sessão, ~erá a materia proposta
e discutida, e o que se vencer prevalecerá
para a mudança ou addição á lei funda··
mental; e júntando-se á Constituição será
solemnemente promulgada.

8 senado, ainda que expressamente o nlo
prohiba a ConatituiçAo, 010 intervém na dis
cusslo da reforma, uma vez para ella auto
risados os deputados por seus cODstituintes.
Isto nlo 86 se conclue da combinaçAo do ar·
tigo 176 com o artigo 177, porque, exigindo
a CODstituiçlo no artigo 176 para a affeito
da reforma, procuraçlo especial dos eleito
res aos dpputados, nlo o eXIge relativamente
aos senadores, como tambem se deprehende
do espirito da mesma CODstituiçlo.

A reforma da ConstituiçAO, é sem duvi
da um acto de progresso; e portanto, só
pelos eJeitos da naçAo, que representAo a pro
gresso, deve ser praticada. O senado é uma
corporaçlo essencialmente conservadora. A
ConstituiçAO nlo podia, pois, admittir a sua
interferencia n'uma lei de reforma. (Veja-se
a nota do arte 14.) E' outrosim claro que
nlo é permittida a sancção do Imperador para
as leis da reforma. Assim tambem se tem
entendido geralmente, e a orava t'stá no Acto
addicionaJ, que se fez sem"o concurso do se·
nado, e sem a sancçAo. .

Art. i 78. É só constitucional o que diz
respeito aos limites e attribuições respec-
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tivas dos poderes politicos e aos direitos
politicos e individuaes dos cidadlos: tudo
o que não é constitucional póde ser alte
rado, sem as formalidades referidas, pelas
legislaturas .ordinarias. (t)

Art. 179. A inviolabilidade dos direitos
civis e politicos dos cidadãos brasileiros,
que tem por base a liberdade, a segurança
individual e a propriedade, é garantida pela
Constituição do Imperio, pela maneira se
guinte: (2)

I. Nenhum cidadão póde ser obrigado 8.

fazer ou deixar de fazer alguma cousa senão
em virtude da lei.

E' incontroverso que, quando os homens se
reunirlo em sociedade, foi com a condiçAo de
gue a mesma sociedade lhes apresentaria ali
leis, segundo as quaes terino de regular as suas
acções; ficando porém a cada um a liberdade
natural relativamente áquelles actos sobre os
quaes tivessem as leis guardado silencio, e que
010 ofFendessem direitos de terceiro. Sendo

(t) Veja-se B. Constant, Curso de politica, pago 1M.
(I) Diz tambem o arte ISO do Cod. Crinl.: • Impedir que

alguem faça o que a lei permUte ou obrigar a fazer o que ella
não manda: penas - de prisio por uln a seis mezest e de
IDuUa correspondente á metade do tempo de prisão. se e3te
crime fór conlmettido por empregado publico, que para isso
se servir do seu emprego, incorrerá, além das penas decla ~
radas, na de suspensão do elnprego por dous mezes a quatro
annos. »



i
I

L

- l4.i -

assim, é claro"que haveria violaçlo manifesta
do pneto socia], e IIm verdadeiro e violento
nttentado contra o liberdade natural, desde
que se estabelecesse que os cidadãos seriAo
obrigndos a t:1zer, ou deixar de fazer o ~ue nito
('sti~esse determinado por uma lei antenor•

.
II. Nenhulna lei será estabelecida seln

utilidade publica.

Era desnccessario este parngrapho. A pa
lavra -Lci- enuncia a idéa de uma regra de
n('ç~o, prescripta sobre um o~iecto de utili
dade geral e interesse commum.

III. A sua disposição não terá eifeito re
troactivo.

Esta disposiçAo ~ completamente racional.
Desde que as leis tivessem affeito retroactivo,
os cidadãos nchar-se-hiAo collocados na maior
difficuldade; estarilto sempre na incerteza sobre
o procedinlento que devessem seguir, receiando
que as suns acções passadas pudessem ser ou
fossem julgadas criminosas por uma lei futura
ou posterior. En) tão apertadas circuwstancias
o estndo natural seria muito pIeferivel ao so
cial.

IV. Todos poderrl comnlunicar os seus
pensamentos por palavras, escriptos e pu
blica-los pela iUlprensa, sell1 dependencia
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--de censura, comtanto que hajão de respon-
der pelos abusos que commetterem no exer

.cicio deste direito,· nos 'casos e pela rórma
·que a lei determinar. (t)

« A faculdaqe de falIar, ou transmittir os
nossos pensamentos por meio de sons articu
lados, diz um distincto pubJicista, é uma con·
sequencia da nossa organisaçlI.o e constitue um

. direito natural, do qual se não podia esbu
. Ihar os homens, quando formárão a sociedade
. civil, sem renunciarem á Bua qualidade de entes

racionaes, e se aviltarem á classe dos brutos.
« P6de-se mesmo dizer que sem a commu

nicação do pensamento, a sociedade Jláo s6
perderia os seus maiores encantos, como até
mesmo o seu maior apoio. Mas, esta faculdade,
assim como todas as mais, p6de-se tornar pre
judicial pelo abuso, e muito convem que seme-
lhante abuso seja reprimido. Entretanto, [>8rs
se conseguir este fim, cumpre não impedir 8

communícaçlo 'do pensamento, donde resul
tão tama~has vantagens á sociedade; porém,
sujeitar a sociedade á responsabilidade 08 9.ue
abusando de uma tão noore faculdade, preJu
dicarem os direitos alheios.
. «Todos os meios que o legislador empregas-

(t) A responsabilidade por abuso de liberdade de COllltnU·
nicar os pensaluentos é regulada pelo Cod. Crim.t arts. 7, 8
e 9 ; e teln lugar, entre outros, o'os casos especificados nos
arts. 229 a ii~, i78 e279 do Dlesmo Cod. Antes delle, a liberdade
ue ituprensa era. julgada pela Carta de- Lei de iO de Setenlbro
de 1830.
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se para obstar a livre communicaçAo do pensa
Joento, serilo baldados: a8 idéas proscriptas
havin.o circular a despeito de todas as medIdas
rigorosas, e com outra particularifiade, que
sarião recebidas, como trazendo comsigo o cu
nho da evidencia, por isso mesmo que se que
ria impedir n sua propagaçlo por meio de
penas. NAo 6 este certamente o meio mais
proprio de obstar a circulaçlo de opinioes er
roneas. E' muito melhor que le p~rmitta a pro
pagaçAo de doutrinas, ainda que falsas, do
que prohibi-Ias; porquanto. se as doutrinas
forem falsas, não faltará quem as cowbata,
COID o que certamente muito mais se ganharA
do que recorrendo-se ao triste expediente· de
proliihi-Ias., quando é geralmente sabido que
8S idéas prohibidas slo de ordinario as que
mais vogão entre o povo. •

Mas, o homelD Dlo só tem o direito de
communicar os seus pensamentos por meio de
palavras, senlo tamlie~por meio (la escriptos.
Attentar contra a liberdade dos escriptos, é
exasperar os elcriptores; (orça-los a recorrer
a alJusões, que se tornlo mais amargas, por
isso mesmo que alo indirectas; 6 fazer neces
saria a circulação de producçoes clandestinas,
tanto mais eerigosas pela importancia que
lhes commUDlC8 a prohibiçAo da parte do go-
verno.

A liberdade da imprensa, ê, nos gõvernos
representativos, a maior daI necessidades: por
Ineio -daJla O~ cidadãos chegAo a conhecer aos
desvarios do poder,.e o pojer, das necessidades
dos cidadãos, para prover-lhes de prompto
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remedio. o governo representatito éo da pu-
. J)licidad~ ;. e, :poi~, .éom~b8te" 8 ljberd,d~ da

imprensa no governo ~epresentati.vo, é .na~8

menos. que desvirtuar comp)eta~ente a .s~a
essencla.

v ~ Ninguem póde ser perseguido po:r
motivo de religião, uma vez que respeite
a do Estado e não offellda a moral pu
blica. (~)

Ainda que a Constituição marcasse nma re
ligião de Estado, todavia elIa muito reflecti
damente reconheceu que ninguem devia ser
perseguido por motivo de religião. Pensar
desta ou daquella maneira sobre. mataria re
ligiosa, nAo p6de ser crime perante a sociedade
civil, porque a sociedade civil: nlo se instituio
para a.niquilar. os direitos naturaes. '.

VI. Qualquer póde conservar-se ou sahir
do Imperio como lhe convenha, leyando
comsigo os seus bens7 guardados os regula
mentos policiaes e salvo o prejuizo de ter
ceiro. (2)

(I) « Perseguir por motivo de religião ao que respeitar a do
Estado e não otTender a mora) publica: - penas, de prisão
por um a t.res mezes, além das ~ais em. que possa incorrer.•
- Cod. Çrlm., arte i8!.

(i) Veja-se o Reg. D. ilO de 3i de Janeiro de IMI. m. 71.
(c. P.) -to .



VIL. TetIo o mMdie"," eDIi .... casa
um .,to inviel&.-el. De noite não ·se p0de
rá lentrar neU'a senão'~r seu consentimento
eu para o defender de incendio eu. inunda
ção; e de dia só será franqueada a sua en
treda. nos, casos e pela mane~a que a lei
determinar. (t.)

A entrada de dia na casa do cidadão é ~J'
mittida : }-, nos casos em que se permitt& de
noite ; 2° nos casos em que, Da conformidade
d8.1eia, 8e deve proceder' prislo dos delin
quentes.; á busca ou apprelienllo de objectos
furtados, roubados, ouha?idos por meios cri·
minolO'; , investigaçlo de instrumentus ou
vestigi08 do delicto, ou de contrabandos ; e ,
penhora ou sequestro de bens que se occultlo
ou Deglo ; 30, nos casol de ftagrante delicto ou
em seguimento do réo achado em flagrante
(Cod. Crim., arte 212). Pelo que concerne a08
euos em que póde ter lugar a busca, e ás for
malidade$ do mandado de busca, v~jlo-8e os
arts. ISO e ]92 do Cod. do Proc.

VIII. Ninguem poderá ser preso sem
culpa formada, excepto nos casos declara
dos na lei; e nestes, dent~o de vinte e qua-

(I) o Cod. Crim. dos arts. to9 a tt. nl~cou__ 01, easOl' em
que é permittida a entrada na casa do eidadlo, e màrea penas
,uaiO~ a~ in1'1ldilem· lóra deUII.

1
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brr~ h1Jnm cn_1bi8{ dll,e.radIr;ftw·prislo,
_dtJ:6D1l cidades.,. vilkm~ 011 f ou__'po~
tõfB proBalu .aos-Iugarew~daresiàrMia tMl
jWz, e~no&·lufJll.es·rem8tGJ dmltrQ:de UM:
pl'UO ramoel, que a~ lei marcará, ·atte"~al

eKtem;io d·o territorio, o juiz, por uma ......
. por elJe·· assignada ., fará: constar ao ~ réo ()
motivo da prisão, os nomes} do seu &COUlaw
dor, e os das testemunhas, havelldo-as. (t)

A p.rislo é um acto arbitrario, um ver.;
de.deiro °attentado á liberdade individual, seIil~

pre que; nllo é o preliminar, ou a &xecuçl&'
de um julgamento. Ninguem portanto' devtl
ser pre., senlo ?epois de ter sido julgado,·
ou para que o seja. Mas, para que a prisão
possa acontece~ c?mo preliminar par~:? j~l
galnento, 6 lndlspens8vel que o lndlvidtié
houvesse praticado um facto, considerado cri->
minoso pela lei. Ora, para se saber se effectiva..
mente praticou alie o facto criminoso, é mister
que antecipadamente se proceda a um exame,
ou é prec1so que se lhe forme a culpa. Esta
é 8 razIO por que determina a ConstituiçãO que
a prislo seja precedida da formaçAn da culpa,
com excepção dos casos declarados na lei.

(I) Nos arts. l3! e t7S do Cod. do Proc. CriDl. achão.:se
fixados os casos em que pôde ter lugar a prlslo sem culpa
formada, e no art.· 1M o prazo dentre d()· qual deve-se e~c
tua.- a fonnaçio da culpa.

O juiz qu~ não'dar· a nota da culpa ao p~80· no prazo' mar
, cada D6ste·paragrapbê é pllnldô com a8 peDá&'do 3rt t8l~do'

Cod. Crim.

... I
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IX.- Ainda com culpa-formada, ninguem" '
será conduzido á priMo, ou nella consenll-~

do estando já preso, s~ prestar fiança ido-o
nea, nos casos que a lei a admitte; e em',
geral, nos crimes que não tiverem maior.
pena do que a de seis mezes de prisão ou
desterro para fóra da comarca, poderá o réo
livrar-se solto. (1)

X~ ~Á. excellção de flagrante delicto, a
prisão não póde ser executada senão por
ordem escripta da autoridade legitima. Se
esta' fôr arbitraria, o juiz que a deu e quem
a tiver reqllerido serão punidos com as pe
nas que a lei determinar. (2) .

O que fica disposto ácerca da prisão
antes de culpa formada não comprehende
as ordenanças mili tares, estabelecidas como
necessarias á disciplina e recrutamellto do
exercito, nem os casos que nãG são pura
mente criminaes, e ern que a lei determina

(I) Nos arts. 100 a i 13 do Cod. do Proc. CriIn. são regula
das as fianças. Vejão-se a3 alterações feitas pela L. de 3 de
Dezembro de i8\l, arts. 37 a .&r6, e mais o citado Reg. n. liO
dos arts. 197 a 317.

(i) Para que a ordem de prisão por escripto seja legitima,
são necessarios os requesitos nlarcados nos arts. i76 a f78
do Codigo do Processo Crinlinal. Os arts. iii e 18l do CQdi~o
Criminal mareio penas aos que expedem, fazem fJU executão .
ordtJm ou requisição illegal. .
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todavià 8; prisão de algo'ma pessoa, por
desob~decer aos mandados da justiça, ou
.não cumprir àlguma obrigação dentro de
4eterminado prazo..

XI. Ninguem será sentenciado senão
pela autoridade competente, por virtude
de lei anterior, e na fórma por ell~ pres
·cripta.

XII. Será Dlantida a independencia do
poder judicial. Nenhuma- autoridade pode
rá avocar as causas pendentes, susta-las ou
fazer reviver os processos findos.

XIII. .i\ lei será igu.al para todos, quer
proteja, quer castigue, e recompensará em
proporção dos merecimentos de cada um.

XIV. Todo o cidadão póde ser admittido
aos cargos publicos civis, politicos ou mili
tares, sem outra differença que não seja a
dos seus talentos e virtudes. (t)

Da disposiçãO deste paragrapho combinado
com o antecedente, vê-se que a CODst.ituiçno nio
admitte outra nobreza que nlo seja a dos ta
lentos e virtudes, sendo que, ao menos no
nosso entender, o vocabulo virtude é aqui,

(i) O Av. de 18 de Agosto det831 recommenda a não
admissão dos estrangeiros aos cargos publicos, e manda que
sejão despedidos, preenchendo-se os lugares com cidadãos
brasileiros natos, adoptivos ou naturalisados.
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C080 MI dI_ ..tipa e ~14'~ :..
.cwe fl Qol\f~i~ ,0. ~~a, .g"RODimo .-,\,t_.t QU vlItpde CIVlca. E'- por esta e oot~1

tio sâbias diaposiçtJes, que a nossa CoDstitu~çlo
ê justamente considerada COIllO o.:eodigo 18••
lil)e...1qae por ventam tenh8 &ido eseripto ptlo
puoho do nomem.

. XV. Ninguem será isento de contribuir
para as despezas do Estado em .proporção
dos seus haveres.

Não se mantém a ol·dem publica sem du
pezas. Todos os cidadnos participAO igual
mente dos beneficios e vantagens resultaBtel
da ordem; logo justo é que todos tambeID
contributo com os meios, ou com as de&
pezas.

XVI. ~"icão abolidos todos os privilegios
· que não fôrem essencial e inteirametlte
ligados aos cargos por utilidade pubJ.ica.

A pnlavl'l\ - privilegios, - em razio dos
muitos abusos, que se tem originado da sua
concessão, ha sido sempre tomada na accep
çlo inconstitucional de favores concedidos a
uns J com ofensa dos direitos dos outros;
tod.~ia CGO"OIP tomar a'lui ... vooabulo COAlO

slnq~i.mo ~e exempções, immunida4-es ou p~
rogativas.
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X\Ilü. Á'e~.:das e.. 'que :,or

ID8 h8t1Weza 'JMtri8tleéID • jUiZ08,arii
culares, na conformidade das leis·, Dão
haverá rôro privilegiado, nem commis
IÕes e8peei~es Das causas civeis ou ~ri-

.mes. (t)
XVIII. 'Organisar-se-ha quanto aDtes um

codigo civil (2) e criminal (3), fundado nas
solidas bases da justiça e equidade.

(I) Veja-se Benjamim Constant, Curso de politica, pago 116.
(I) Os juizos militares e eeclesiasticos se achio ]»elos

armo 8· e 311 do Codigo do Proeesso CrimlnKlJ redUidos As
e&t1B&8 puramente militares e espirimaes. A L. oe 3 de Dezem
bro de 1811, no arte 109, determina que os militares ~e en..
Irarem em rebelliões e sedições sejão ju1lados pelas leis e
trlbunaes militares. A L. n. 631 de i8 de setembro de 1861
determina as penas e o processo para alpns crimes milita
res. Os feitos da fazenda publica têm boje, pela leI de 19 de
Novembro de 18&1, juiz _priv.ativo. Em vil18.de do arte 60 do
Tratado de 17 de Agosto ãe 1817, os lnglezes gozavio do fOro
privilegiado.

(!) Ainda não telnos um Codigo Civil como preeeitúa este
,araprçho da Constituição. A L. de ió de Outubro 'e 1813
determinou que fteavão em pleno vi,or, na parte em que nIo
tivessem sido revogadas, todas as leIS, decretos, alvai'is, re·
~entos e resolu~s promulgadas pélos Reis de Po~al e
pelo Sr. D. Pedro (le Areantara, já como regente do reino do
Brasil, já como Imperador. Em i888 reconheceu-se a Impor
tanela (le dar execuçlo ao preceito constitucional; o Dec.
D. Sll8 de li de Dezembro incumbio o ministro ~a jU8tiça.
para contratar com um jurisconsulto de sua escolha a con
feeçio do j)rojecto do Codigo Civil, @e, depois de teltot~deve
ser examfnado))9r uma comm188io tle sete j~iseoQ8ullOS da
côrte e do Imperio, presidida P9r um conselheiro de estado.
Com éffeito, na eoDformidade desse decreto, o de D. 1337 de
-ta de Janeiro de 1".jA approvou o contrato eelebrado com
um jurisconsulto.

(3) Onos~ Codlro Criminal loi promutpdo aos tI ·de De·
~embro de~I".
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~ XIX. DeSde já ficão abolidos os açOutes,
a tortura, a marca de ferro quente; e todas
88 mais penas crueis.

E' principio universalmente enBinado por
todos os criminalistas, e geralmente adopta
do, que a lei criminal nR.o é vingativa; e
qu~ o objecto da pena é tão s6mente preve
nir o delicto, inhabilitando o criminoso para
commetter outro, assim como escarmentar a
sociedade com um exemplo, que seja capaz
qe desviar aos demais cidadãos de praticarem

. o mesmo que fez o delinquente. E' portanto,
de absoluta necessidade que a pena seja tal,
que sirva de emenda ao criminoso, e de exem
plo aos mais. E', portanto, tambem neces-
sario que 8 puniçAo nllo avilte o criminoso,
nem o torne digno de desprezo aos olhos dos
seus concidadAos. O unico efFeito que pro
duzem as penas ínfamantes, é separar o de
linquente do commercio dos demais homens.
Ora, semelhante separaçAo, ao passo que
impossibilita realmente a emenda ou correc
çlo do criminoso, torna-se uma fonte peren
ne de novas desordens. A pena dos açoutes
entre nós é com razAo repptada infamante,

. se bem que nlo o fosse entre os Gregos e He
breus.

Até entre os mesmos Romanos era a prin
cipio adoptada para toda a casta de cida
dlos; mas depois da lei Poreia , foi só ap
plicada aos escravos·e inimigos da patría.
TAo barbara, quilo improficua pena, faz per-
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. der ao criminoso toda; a"overgon.ha J • e con

sequentemente impoS8ibilita ao 8ua ,emenda.
A marca de ferra quenteJ imprimindo no

delinquente o signal perenne da sua igno
minia, recordando sem CeSSA.f ao criminoso 8

ao publico erros que jámais deveriAo ser
lembrados" torna tambem impossivel a emen
da, porque impossibilita que o criminoso se re
concilie com 8 sociedade. A tortura e mais p~
Das crueis, tio barbaras como os açoutes a
o ferro quente, seri!o hoje um anachronismo,
attenta a civilisação do seculo.

« A sociedade, diz tim eloquente e erudito
publicista, p6de privar o cidadão da liber
dade, quando esta lhe fõr funesta, p6de pri
va-lo da vida, se tanto fôr necessario, mas
não é permittido á sociedade especular sobre
os 8uifrimentos, e quanto mais feroz se mos
tra para com os criminosos, tanto mais cor
rompe os innocentes. J)

xx. Nenhuma pena passará da pessoa
do delinquente. Portanto não haverá, em
caso algum, confiscação de bens, nem a
infamia do réo se transmittirá aos parentes
em qualquer gráo que seja.

Dissemos na analyse ao artigo precedente
(veja-se esta analyso), que a lei criminal nio
conhecia vinganças, segundo o sentir de to
dos 08 criminalistas. A con6scaçio, medida
adoptada pela antiga legisl~çA~ criminal (Li,.
f)0 das Ordenações), filha do despotismo da-

... I



---quell. _,. uelClia .-o 08 li..... de
UIIIa p.aiçID, e ........ um verdadeiro ca
racter de ~.

A coofiac.çlo, al6m de 8er um atteutado
contra • propriedade, vem per!iCula~Dte a
peaar &Obre a iODOOIIlte (amiba do tWinquente.

XXI. As cadêas serão seguras, limpas e
bem arejadas, havendo diversas casas para
separação dos réos, conforme suas circum-.
stancias e natureza dos seus crimes.

XXII. É garantido o di~eito de pro
priedade em toda a 8l1a plenitude. Se o
bem publico, legalmente verificado, exi
gir o uso e emprego da propriedade do
cidadão, será elle préviamente indemni
sado do valor della. A lei marcará os casos
em que terá lugar esta unica excepção, e
dará as regras para ~e determinar a indem
nisação. (t)

(t) As excepções ou limitações ao direito de proprledadt
enu-e nós, eneontno-se todas nas seguintes disposições: L.
n.363 de II de Julho de {BUS, que designa os casos em que
pôde ter l~ar a desappropri~o pur utilidade wblica g_
ou municipal da côrte· L. de i9 de Setembro de 18ttJ~ em
vigor no que toca á desappropriaçio por necessidade; o
arte 10, § a- do Acto Addicional, que dá. Is Assembléas pro
vinciaes o direito de legislar sobre 08 casos e fôrma por que
pMe ter l~ar a desapproprlação P9r utilidade municipal ou
provincial; a L. D. 816- de 10 de Julho de IBM que di Instruc
ÇGes a respeito do processo para a desappropnaçio dos pre
dlol e terrenos que fônm necessarios pan a t,()nsVUCClo das
estradas de ferro, e o Bec. D.I. de t7 de Outubro do mesmo
anno, qu~ ü Ber. áqaeUa L.
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1tIXI1I. rr..hem fica -g8Nl1tida 8 clifida
publiea. (4)

'XXIV. Nenhum genero de trabàlho, de
cultura, industria ou commereio, póde ser
prohibido, uma vez que não se opponha 'sos
eostumes publieos, li segurança e saude dos
cidadãos. (2)

XXV. Ficão abolidas as corporações de
officios, seus juizes, escrivães e mestres.

XXVI. Os inventores terão a prop~ieda

de das suas descobertas ou das suas produc
ções. A lei lhes assegurará um privilegio
exclusivo temporario, ou lhes remunerará
em resarcimento da perda que· hajão de
soffrer pela vulgarisaçao. (3)

XXVII. O segredo das cartas é invio
lavei. A administração do correio fica ri
~01'08amente responsavel por qualquer in
fracção deste artlgo.

(I) Veja-se o arte US, § tI, e a· nota respectiva. .
(t) Lei de IlS de Novembro de um. B. Constant, Curso de

polItica, pap. 3õ8a 363.
(8) AL. de 18 de Agosto de 1838 a$l8IIUa &68 descobrido

ns 011 inventores de uma industria utU A pro,riedade o UIO
,6I.cbwvo de tlua lnvençlo, na fórma preSUlpU na ~a
lei. Veja-se aiBda o art 1M do Cod. Crim.

. O Dte.e. n.1711 de II de De~eDWro de 1880·fiD-o praia dBll-.0 ilo qual se ·ckwe contar o tempo para dll..io dOI priVi
legio8.

..:... I
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'. XXVIII. Ficio garantidas as recompen
sas conferidas pelos serviços feitos ao Es
tado, quer civis, quer militares; assim
como o direito adquirido a ellas na fôrma
das leis. (i)

XXIX. Os enlpregados publicos são es
trictamente respoll8avcis pelos abusos e
omissões praticadas no exercicio das suas
fUllcções, e por não fazerem efl'ectivamente
responsaveis aos seus subalternos. (2) -

(i) o Cod. Crinl. nos arls. 215 ao 218 lllarca penas aos parti-
culares que violar~nl o segredo das cartas. .

O Dec. de 30 de setembro de 18iS mandou dar um Reg.
para o serviço dos correios do Imperio : em execução a elIe
temos o Reg. de õ de Março de 18i9, alterado pelo Dec. de 7
de Junho de 1831 e substituidos pelos Regs. de 9 de setembro
de 1835, e n. 399 de li de Dezembro de 1841.. Depois, pelo Doo.
n. 637 de i8 de Setembro de 18.\9, deu-se Reg. ao correio da
côrte e provincia do Rio de Janeiro, e o Dec. D. 638 do dia
seguinte, fez extensivo a todas as llrovincias aquelle Reg., que
ainda boje vigora.

(!) Confronte-se eOIl) os arts. 129 a t68 e 170 a 17i do Cod.
Crim. Diz o art. 13 da L. de 8 de Junho de 1831, que os juizes
que não {lrocederem com a dil igeneia neeessaria em indagar
dos implicados nos crimes publicos c pol iciaes, serão repu
tados complices.

O Reg. de 3 de Outubro de 1S'3 luarca o prazo de quinze
dias para os empregados publicos responderem ás imputa
ções que lhes forem feitas. O Av. de õ de Fevereiro de t8i7
determina que o empregado publico pronunciado por deUcto
de responsabilidade está cODlprehendido nas genericas dis
posições do art.!ã do Reg. de ii de Junho de 1836. O Av. de
3 de Novembro de IBM diz que o empregado publico, de 9ua1
quer condição que seja, logo que pela pronuncia esti Indi
ciado em crime de responsabilidade ou commum, fica 'P'O
jure inhibido de exercer seu emprego. Nos crimes em que
-interessar a Fazenda Nacional, os promoLores publicos são
08 propri08 para denunciarem. - Av. de 16 de Novembro de
t8Gt.
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xxx. Todo o cidadão poderá apresentar,
pO.r escripto, ao poder legislativo ~ e ao ex~~

cutivo, reclamações, queixas ou .petições, .
e até expôr,qualquer infracção da' Consti
tujção, requerendo perante a competente
autoridade a etfectiva responsabilidade do~

infractores.

XXXI. A. COIlslituição tambeln garante
OS'soccorros publicos.

XXXII. A instrucção pl'irnaria é gra
tuita a todos os cidadãos. (t)

XXXIII. Collegios e universidades (2),

(I) Pela L. tle 15 de Outubro de 1827 se nlandárào erear
escolas de prirneiras letras cm todas as cidades, villas e luga
res mais populosos. Pelo art. 10, ~ 2° do Acto Addicional com
pete ás AS3embléas provinciaes legislar sobre a instrucção
publica e estabelecinlentos proprios a promovê-la» com a' ex
ccpção marcada no mesmo paragrapbo. Pelo Reg. de 17 de
Fevereirt) de Is:>~ foi reorganisada a instrucção prilnaria c
secundaria do municipio da côrte.

(i) Emquanto nào hQuvesse cur30S regularnlente fundados,
onde se estudassem os elementos da sClencia do direito, foi
provisoriaUlente creado um na côrte pelo Dec. de 9 de Janeiro
de 18i6. Em 18i7 por Dec. de II de Agosto crearão-se os dO\18
cursos de sciencias juridicas e sociaes em S. Paulo e em
Olinda, dando-lhes estatutos o Dec. de 7 de Novenlbro de
1831 e Res. additiva de 19 de Agosto de 1857. O governo,
usando da autorisação concedida pela L. n. 608 de 16 de
Agosto de l8t)t, deu-lhes Reg. pelo .Dee. ll. 11M de 30 de
Março de uma, qu.e depois o Inesmo governo, autorisado pela
L. D. 7ti de t,9 de setembro de 1856. substituio, pelo que
accompanbou o Dec. Il. 1366 de ~8 de Abril de 18M; sendo
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.....,.....vt*J o I8Il COIIlpIIID.tar ft. u.. de' Ar •
'evalro ai I&U.

As ,unlc1ldés de medicinA da Babla e do Rio de Janeiro
UI.... eltd1ItO.~It'de 'IUI&O e a ti.oat1Jbro"'~_ eIIl
virtude da autorisaelo que concedilo ao lovemo as referidas
W n•.•e 1M, lorlõ es~Id08 os DOYOS estatutoslle 'I·de
)lU) de 1813, a..rovados pelo Dec. D. 1189 da mesma dlÁ,
e 08- de i8 de Abitl de IMi, approvados pelo Bec. do mesmo
dia D. 1387. O Reg. complementar que lhes de.. o BIc. D'••..
de I' de Maio de 18M, alnda boje vil9ra, com as alterações
porém, que lhe fez o Dec. D. 1961 de 8 de Julbo do mesmo
aHBO. lJIdmamente foi expedido o Dee. n. 11S7. de ti de
Abril de 1880, que approva o modelo das veetimeow do
director, secretario, rentes e doutores pelas Faculdades de
medicina do Imperio.

A Academia militar que fóra creada na cõrte ~la L. de 6r de
Dezembro de 1810, ampliada pelo Av. de I de Dezembro de
1818, teve estatutos a 13 de Fevereiro de 1836, que depois
folio alterados pelo Dec. de ., da Janeiro e Rei. de 31 de
Janeiro e D de ""vereiro, todos de 1839 i~ finalmente refor
mados pelos que seguem o Dec. de 9 de .arço de ISlI, que
por sua vez forio revogados pelo Dec. do Iode Março de
18M. Em tM6 o govemo deu-lhes Reg. pelo Dec. n. '71 de
ti de setembro' mas forão alterados pelos Regs. n. Ma de
i de Abril de 1818, e D. lsai de i3 de Janeiro de 18M.

Em virtude do art. 5, ~ 3° da L. n. 86i de 30 de Julho de
IM!'J a escola militar fOI reformada pelo Bec. n. 1118 do l°
de .arco de IBM passando a denominar· se Escola central,
e ficando destinada ao ensino das matbematicas e sciencias
physicas, e tambem aos das doutrinas proprias da engenharia
civil. - Art. ! do eit. Bec. Actualmente a Escola Central se
rege pelo Reg. n. 1581 de li de Abril de 1860, publicado com
a autorisação do art. 7, I to da I~. n. 104.! de 14. de Setembro
de 1869.

A' Academia de marinha, creada pela L. do I. de Abrü de
17., deu estatu.tos o Dec. de 9 de Março de 1831. Foi reunida
á de mathematieas pelo Dac. de 19 de Dezembro dMSe anno,
e separada. pelo de ii de Outubro de 1833. A Res. de 3t de
Janeiro de 1839 estabeJeceu..a a bordo de um navio de guerra;
porém o Dec. D. fI86 de 19 de Fevereiro de 1819 remowm-:a
para terra dando-lbe novos esta&utos, que folio alterados·DO
mesmo aDllO pelo Dec. n. MI de 10 de 08tubro~ Por ultimO,
autoriudo pela .L. D. 881 de 30 de Julho de 1811, art. I, ....,
o BOTemo cleu"lbe novo RetJ~ pelo.Bec. D. 1_ 00 j' de líaIb
de tW&\
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oDtl8 1IIIi- _inaci. e&. ele..... d•
• ieDci., bellu..lW8Ii(f~ e-artes.. (2).

ELXI\l. Os poderes colllJtitwcionae&"
podem suspender a tenstituição DO que.
respeito aos direitos indi~iduaes; salvo ·nos
eaSM e cirCtlmstane~ especificadas ne pa
ragraphtl segumte.

XXXV.· Nos casos de rebellião ou inva
são de inilnigos, pedindo a segurança do
Estado que se dispensenl, por tempo de
term~nado, algumas das fonnalidades que
garantem a liberdade individual, poder
se-ha fazer por acto especial do poder
legislativo. Não se acllando, porém, a
esse tempo' reunida a assembléa, e cor-,
rendo a patria perigo imminente, poderá

(I) o primeiro estabelecínlento de bellas-Ietras que temos
é o Imperial Collegio de Pedro II, creado pelo Dec. de 2 de
Dezemtiro de 1837, e ao qual deu Reg. o Dec. de 31 de Janeiro
de 1838, substimido em lSiI pelo do Iode Fevereiro. seus
eatatuws fOlão alterados pelos Decs. de II de Janeiro e 7 de
Novembro de ISi!, que forão explicados e alterados ~los de
D. t96 de 3 de 8etemtiro de 1M3; D. 331 de to de Dezembro do
mesmo anDO; de i5 de Abril de 18", e D. na de Si de Março
de tau. Otit. 3 do Reg. D. i331 A de 17 de Fevereiro de IBM
reformou de novo os estatutos, e o Dec. n. tM6 de 17 de Fe
vereiro de IBM deu-lhe Reg. Ultimamente foi reorJanisado
pelo Dec. D. 1006 de li de OuturG de 1867J ora em vIgor.

(I) A Academia das Bellas··Artes na côrte foi creada pelo
Dec. de 30 de Dezembro de 1831, mandado ~r em execução

to Av. de 9 de Fevereiro de l83i. Em virtude do Dec. D. 808
'~14&i:~ dQ 18a de\HbSrDO)TO.'" o Dec. D, 1603

e .& de Maio de 18M.
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'o governo exercer esta mesma providen~

cia, como medida proVi80ria. e· jndiS-:
pensavel, suspenden~o-a imme.diatamente
que cesse a necessidade urgente que a
motivou; devendo, n'urt1 e outro caso,
remetter á assembléa, logo que reunida
fôr, uma relação motivada das prisões ~

de outras medidas de prevenção tomadas;
e quaesquer autoridades que tiverem man
dado proceder a ellas serão responsaveis
pelos abusos que tiverenl praticado a esse
respeito. (t)

Medida extrema e violenta por certo é
essa da suspensAo das garantlBs, conferida
ao poder ex.ecutivo, ainda que só no caso de
que se não achem funccionándo BS camaras.
O caso de rebellião e invasão de inimigos é
por sem duvida de summa gravidade, e os
seus resultados são na verdade de receiar ;
porém nAo incute menos receio ficarem as
garantias constituciouaes á discrição dos mi
nistros, porque o poder executivo, segundo
se exprimem todos os publicistas, é. sempre
propenso 8 abusar. Os males que se seguiriâo
de um abuso de suspensão das garantias
constitucionaes são incalculaveis, e as conse
quencias desses males, ainda o alo mais.

. (I) Esta attribuiçãoeompete lambem ás Assembléaa provin-
ciaes pelo I 8° do arte ti do Acto Addieional. .f
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Nem ernbarga, para que esse abulo Ie nl~

dê, n obri~çlo em que a Conltituiçlo coI·
locou o governo de remetter , assembJáa,
logo que reunida fÓf t uma relaçlo motivada
das prisões, e de outras medidas tomadas;
porquanto todos sabem que tudo se torna iI
1usorio, desde que nAo é muito fscil fazer efFec
tiva a responsabilidade dOI ministros.

Rio de Janeiro, t t de Dezembro de
1823.

João Severiano Maciel da Costa.
Luiz José de Carvalho e Mello.
Clemente Ferreira França.
Mariano f'osé Pereira da Fonseca.
João GO'llleS da Silvez"ra Mendonça.
Fra'llcisco Villela Barbosa.
Barão de Santo Amaro.
Antonio Luzz Pere'ira da Cttnha,
Manoel f/acintho Nogueira da Ga~a.

,'osé ,'oaquim Carne'iro de Campos.

Mandamos, portanto, a todas as autori
dades, a quem o conhecimento e execução
desta Constituição pertencer, que a jurem
eTação jurar, a cumprão e fação cumprir e
guardar tão inteiramente como nella se

(c. P.) II
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contém. O secretario de estado dos nego
cios do imperio a faça imprimir, publicar
e correr. Oada na cidade do Rio de Ja- .
neiro, aos 25 de Março de t824, 3° da
Independencia e do Imperio.

IMPERADOR, com guarda.

J040 8eve,-"ano Mac'iel da Costa.

Carta de lei pela qual Vossa Magestade
Imperial manda cumprir e guardar intei
rame~te a Constituição Politica do Imperio
do Brasil, que Vossa Magestade Imperial
jurou, annuindo ás representações dos
povos.

Para Vossa Magestade Imperial ver.

Registrada na secretaria de estado dos
negocios do Imp.erio do Brasil á fi. t 7 do
livro 4- das leis, alvarás e cartas imperiaes.
Rio de Janeiro, em 22 de Abril de t824.

José Antonio de Alvarenga Pitnentel.



JURAMENTO DO IMPER.J\OOR.

Juro manter a religião catholica-aposto
lica-romana, a integridade e indivisibili
dade do lmperio, observar e fazer obser
var, como Constituição politica da nação
brasileira, o presente Projecto de Consti
tuição, que ofi'ereci, e a mesma nação
aceitou e pedio que fosse desde logo ju
rado como Constituição do Imperio; jtlrO
guardar e fazer guardar todas as leis do
lmperio, e prover ao bem geral do Brasil,

. quanto em mim couber.

Rio de Janeiro, 25 de Março de t824.

D. PEDRO I,
IMPERADOR, com guarda.
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ACTO ADDICIONAL

A Regencia permanente, em nome do
Imperador o Sr. D. Pedro II" faz saber
li todos os subditos do Imperio que a Ca
mara dos Deputados, cOlnpetentemente au
torisada para reformar a Constituição do
Imperio, nos termos da carta de lei de t 2
de Outubro de t 832, decretou as seguintes
mudanças e addições á Dlesma Consti
tuição:

LEI DE Ia DE AGOSTO DE 1884.

Art. t ..O direito, reconhecido e garan
tido pelo arte 7 t da Constituição, será exer-
-citado pelas camaras dos districtos e pelas
'assembléas, que, substituindo os conselhos'
geraes," se estabeleceráõ em todas as pro-
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vincias, com o titulo de - Assemhléas Le
gislativas Provinciaes.

A autoridade da Assemhléa legislativa da
provincia em que estiver a côrte não com
prehenderá 8 meslna côrte, nem o seu mu
nicipio. (t)

Art. 2. Cada uma das Assemhléas legis
lativas provinciaes constará de trinta e seis
membros nas provincias de Pernambuco,
Bahia, Rio de Janeiro, Mi nas e S. (laulo ; de
vinte e oito nas do Pará, Maranhão, Ceará,
Parahyba, Alagôas e Rio-Grande do Sul; e
de vinte em todas as outras. ~~ste numpro é

, alteravel por lei geral. (2)

(t) No al-t. 71 a Constituição reconhece e garante o direito
de intervir todo o cidadão nos negocios de sua provillcia e
que são immediatamellte relativos a seus interfsses pecu
liares-

A disposição da ultima parte deste artigo ditlere da iden
tica que se acha no art. 7i, in fine, da Constituição: segundo
a 9.ual não se estabeleceu c.onselho geral na provincia em que
estIvesse collocada a capital do Imperio.

(t) Já tem, com etreito, sido alterado. A L. no 1081 de 18 de
A'Josto de 1860 dividindo as provincias do Imperio em dis
trlCtos eleitoraes (art. I, I jo), determinou no § 6° desse ar·
tigo, ta parte, que por aquelles districtos fossem distribuidos
os membros das Assembféas provinciaes~ nos lermos do arte
1,116 do Dec. D. 8i! de 19 de Setembro ne 18M.

Em virtude des3e raragraPho, a provincia da Babia dá i
Assembléa provincia 4! membros;· a de Minas Geraes 10 ; a
de Pernam6uco 39; a de S. Paulo 36; a do Rio de Janeiro
tantos quantos derem os seus districtos, á razão de l) excep
tuados o districto ou districtos da côrte; a do cearIat; as
de S. Pedro Maranblo, Pará, Alagôas e Parahyba 30· as de
sergipe e Piauby t'; as de Goyaz, Rio-Grande do Norte 8
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Art. 3. O poder legislativo geral poderá
decretar a orgaoisação de uma segunda
camara legislativa para qualquer provin-:
cia, a pedido da sua assembléa, podendo
esta segu~da .camara ter maior duração do
que a primeira.

Art. 4. A eleição destas assembléas far~
se-ha da mesma maneira que se fizer a dos
deputados á assembléa geral legislativa, e
pelos mesmos eleitores; mas cada legisla
tura provincial durará só dous aonos, po
dendo os -membros de uma &er reeleitos
para as seguintes.

Immediatamente. depois de publicada,
esta reforma pllloceder-se-ha em cada uma
das provincias á eleição dos membros das
suas primeiras assembléas legislativas pro
viDeiaes, as quaes entraráõ logo em exer
cicio, e duraráõ até o fim do ann.o de
t837. (f)

)latm-Grosso ti; as de Santa Catharina, Espirito-santo,
Amazonas e Paraná tO. Ultimamente varios decretos publi
cados em Agosto eSetembro de 1860, distribuirão pelos novos
districtos eleitoraes o numero de membros que devem dar
is Assembléas provinciaes.

(I) Com este artigo cessou a disposição do arte 7' da Con
stituição.

Pelo 117 do arte I do citado Dee. D. Sil de 19 de setembro
de i8M, nas provincias que tinhão um só districto eleitoral,
o governo dividio pelos collegios o numero dos membros de
que se havia de compOr a Assembléa provincial. Este para-
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Art. 5. Asua primeira reunião far-se-ha
nas capilaes das provincias, e as séguintes
nos lugares que forem designados por actos
lel5islativos provinciaes; o lugar porém da
ptlmeira reunião da Assembléa legislativa
da provincia em que estiver a côrte será de
signado pelo goverllo. (f)

Bra(lbol porém, foi revogado pela prilneira parte do tambem
Já. cltaao arte I,! 60 da L. de 18 de Agosto, que muito clara
mente determina que a eleiçio dos Dlembros das Assembléas
provinciaes se faça do mesmo modo que a dos deputados Re
raes· ficando portanto harmonico com este art. i.

Pejo 17, art. I, da L. de 18 de Agosto, as disposições de
seus II i o e 60 são extensivas aos membros das Assembléas
provineiaes. Dizem elIes que os deputados á Assembléa geral
serão eleitos por maioria relativa áe votos e que nào haverá
8upplentes de deputados, procedendo-se a nova eleição no
respectivo districto no caso de morte, opção por outro dis
trieto ou perda do seu luga.r por qualquer motivo.

O Dec. 11. t6!t. de ti de Agosto de 1860, dando instrucções
para a execução da L. de 18 do meSlno mez, marca ~ fôrma
tio processo eleitoral, sendo digno de consultar-se o cap. I,
e principalmente os arts. ii, i6 e i7.

As Res. de Consulta de 6 de Maio de 1~6 e de ti de Feve
reiro de 18i8 declarão as Assenlbléas provinciaes incompe
tentes para legislar sobre a maneira pratica da eleição
de seus membros.

Os presiden~s das provincias tambeul são incompetentes
para conhecer da valIdade dessas eleições. - Av. de 26 de
Marco de IMO.

Nem podem tomar qualquer deliberação a respeito dellas,
pois é ela privativa attribuiçio das Assembléas provinciaes
Julgar da legalidade ou iUegalidade corn que são eleitos os
seus membros; podendo elIes apenas informar-lhes sobre as
irregularidades por Tentura havidas, para que estas resolvio
como mais acertado fOr.-30 Av. de 17 de Fevereiro de t8flO.

(I) Revogou o arte 76 da Constituição. O Dec. de 13 de Agos
te deI. <Iesignou para a primeira reunião da Assemhlétl
IYtbtin'elal do Rio de Janeiro a vUla da Praia -Grande, b6j'e
hb~iaJ eidade (té Nfttftm-oy.
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ATt. 6. A nomeação d08 respectivos pre·
9identes, vice-presidentes e secretarios,
verificação dos poderes de seus membros,
juramento e su~ policia e economia in
terna, far-se-hão na fórma dos seus re
gimentos, e interinamente na fórma do
regimento dos conselhos. geraes de pro
vincia. (t)

Art. 7. Todos os annos haverá sessão,
que àurará dons mezes, podenílo ser pro
rogada quando o julgar conveniente o pre
sidente da provincia. (2)

Art. 8. O presidente da provincia assis
tirá á installação da Assenlbléa provincial,

(I) Veja-se o arte 76 da Constituição.
Da verificação dos poderes dos membros das Assembléls

provinciaes, depois de terem estas deliberado, não ha recurso.
-Av. n.· ii de ii de Janeiro de 1859.

(i) Posto que deste artigo não se infira que se' devão com
pletar os dous nIezes de sessão exigidos, todavia, a necessi
dade de actos legislativos para o bem da provincia deverá. ser
o guia sobre a conveniencia da continuação dos trabalhos.
Av. de i7 de Janeiro de 1837.

As Assembléas devem encerrar seus trabalhos no ultilno de
Dezembro, porque o anno legislativo para elIas anda il{oal
passo com o civIl. - Av. de 19 de Novembro de 1837. Por ISSO
a época de sua reunião deve ser calculada de modo ~ue

. possão ser prorogadas ou adiadas qnando o bem publIco
o exigir. - AV. de ii de Outubro de 181.3. Encerrada a sessão
de uma legislatura provincial e havendo necessidade de ser
convocada a Assembléa extraordinariamente, não devem ser
cbamados para tal fim senio os membros que fôrem eleitos
~ra a seguinte legislatura não só pelo art. 'o deste Acto
Mdieional, mas ainda ])elo Av. de 19 de Novembro acima
etudo. - 20 AV. de tO de De2emltro de las7.
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que se fará, á excepção da primeira vez~ no
dia que ella marcar; terá assento igual ao
do presidente della e á sua direita; e ahi
dirigirá á mesma assembléa a sua falia,
instruindo-a do estado dos negocios publi
cos e das providencias que mais precisar
a provincia para seu melhoramento. (1)

Art. 9. Compete ás Assemhléas legisla
tivas provinciaes propôr, discutir e delibe
raI', na coqformidade dos arts. 8t, 83, 84,
85, 86, 87 e 88 da Constituição. (2)

Art. 10. Compete ás mesmas assem
bléas legislar:

I. Sobre a divisão civil, judiciaria e
ecclesiastica da respectiva provincia, e
mesmo sabre a mudança da sua capital
para o lugar que mais convier. (3)

(I) Revogou o arte 80 da Constituição. .
O vice-presidente da provincia, eleito membro de alguma

Assembléa provincial, deve conservar-se no govenlo em
quanto aquella não se installar. - Av. de ii de Fevereiro de
183S. E quando tome assento deve pr~ceder expressa autori·
sação do governo imperial. - Av. de 9 de Maio de 18\6. r

(i) Pelo arte 8 da L. de II de Maio de law, as Assembléas
provinciaes podem revogar aqnellas de suas disposições que
se oPfuzerem á interpretação dada pela dita L. ao Acto Addi..
ciona . -Av. de 19 de Fevereiro de I~I.

Ás Asselnbléas provinciaes compete explicar os seus regu
lamentos.- Av. de tIS de setembro de ItWS.

(3) DeJ)ois deste Act.o Addicional, não ha duvida que esta
attribuição conferida ás Assembléas provinciaes é privativa
e nlo cumulativa com as camaras municipaes; a)~1Il disso,
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II. ~bre instrucção publica e estabe
lecimentos proprios a promovê-Ia (t), não
comprehendendo as faculdades de medi
cina, os cursos juridicos,'academias actual
mente existentes, e outros quaesquer esta
belecimentos de instrucção que para o
futuro fôrem creados por lei geral. (2)

III. Sobre os casos e a fórma por que
póde ter lugar a (lesapropriação por utili
·dade municipal ou provincial (3)

por este § lo forão revo~ados o art.! do Cod. do Proc. Crim.
e M da L. do t o de Outunfo de 18i8. - Av. de 19 de Fevereiro
de 1860.

Não convém multiplicar os districtos, termos e parochias,
não só pela difficuldade de se acharem pessoas sufticientes
para os cargos publicos, mas ainda pela difficuldade de se
encontrarem pastores que administrem o pasto espiritual ás
parocbias.-Av. de ti de Outubro de 1843.

As Assembléas provjnciaes podem transferir a séde das
villas para onde julgarem mais conveniente. - Av. de 19 de
Fevereiro de 184.4.

(I) Comtudo es\e direito não vai tão longe que as Asseol
bléas provillciaes possão decretar penas pecunlarias contra
factos e omissões que o Cod. Crim. não sujeite a penalidade
alguma.- Av. n. 380 de 19 de Junho de 1861, § 3. .

(t) Não entra nas attribuições das Assembléas provinciaes
conferir a alumnos do lycêo o gráo de bacharel em letras,
dando-lhes preferencia para os empregos publicos provin
ciaes; 1°, porque a concessão de titulos, honras e distinc
ções não são de sua attribuição; ~o, porque habilitando
aquelle gráo para a matricula nos estudos da Universidade
que se projecta, o mesmo S!áo representará maior ou menor
instrucção, conforJne o arbltrio das Assembléas na designação
das materias precisas para a sua collação.-Av. de fi) de Feve.
reiro de 18M. V. tambem o de ti de Agosto do mesmo anno.

(3) A Constituição, no ar\. 179 § ti, determina que o ci
dadio, privado de sua propriedade pelo bem publico, seja
préviamente indemnisado do valor dena.

Veja-se a nota -ao dito paragrapbo.
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IV. Sobre a policia e economia munici
pal, precedendo propostas das camaras. CtJ

V. Sobre a fixação das despezas muni
cipaes e provinciaes, e os impostos para
ellas necessarios, comtallto que estes não
.prejudiquem as imposições ger~es do Es
tado (2). As camaras poderáõ propôr os
meio~ .d~ oecorrer ás despezas dos seus
munlclploS.

(I) • A palavra mun'icipaL do art. 10, § ~o, do Acto Addi..
cional cOInprehende ambas as anteriores - policia e econo
mia - e a ambas estas se refere a clausula - f!recedendo p'10
postas das camaras.- Apalavra poticia comprehende a policia
municipal e administrativa sómente, e nao a policia judioó

ciaria. J) - Art. l° da L. de II de Maio de IstO.
O Av. n. itSt de i6 de Agosto de 1858 approva a delibera..

ção do presidente da provincia de Goyaz, de não ma.ndar
publicar UOla resolução da Assenlbléa provincial, pela qual
erão approvados diversos artigos de postura-s municipaes ;
visto que não precedeu proposta da camara municipal.

Avista deste I ~o, cessou a disposição do art. ~! da L. do
Iode Outubro de i8i8, que dava aos conselhos geraes a fa
culdade de autorisar a venda aforamento ou troca dos bens
moveis da municipalidade. Confronte-se ainda c.om o art. lo
deste Acto Addicional.

As Assembléas provinciaes não podem autorisar as camaras
municipaes a alienar o donlÍnio directo dos terrenos de seu
patrimouio. -Av. D. 196 de 7 de Novembro de 1850.

(i) Veja·se o que diz o arte Ii quanto aos impostos de 00·
portação.

O Av. de 7 de Agosto de 186.0 declara uma lei provincial no
caso de ser revogada pelo corpo legislativo por prejudicar e
oflender os impostos geraes de exportação e uma parte dOI
applicados á amortisação do papp.l moeda, onerando dama·
sladamentt a exportação de varios generos, etc.

O de n. III de 16 de Abril de I~ submette ao conheci
mento do Poder legislativo unla lei provincial que por off~n~
siva i Constituição e leis geraes parece no caso de ser favo-
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VI. Sobre repartição da contribuição di
recta pelos munlcipios da provincia, e sobre
a fiscalisação do emprego das reD(las pu
blicas provinciaes e mUllicipaes) e das
contas da sua receita e despeza. (f)

gada ; pois lança um imposto exaggerado sobre as casas em
que se venderem bilhetes de loterIas e estabelece onus e for
malidades relativas a taes casas: ferindo assim não só o
im~osto geral, mas ainda a expressa disposição do Dec. de
30 de Março de 18M.

As Assembléas provinciaes não podenl lançar inlpoatos so
bre os objectos de que a Assembléa geral tem feito materia
contribuinte; do contrario as leis provinciaes seriã.o muito
prejudiciaes ás imposições do Estado e aos interesses geraes
do Imperio.-Av. n.l!ã de i de Abril de 1857.

São exorbitantes das attribuições conferidas ás Assembléas
provinciaes aquellas de suas leis que estabelecerem o meio
ex.er.utivo para a cobrança dos impostos provinciaes e da di
vida das eamaras. - Av. 11. 170 de 13 de Julho de 1859, § 1-.

Ê duvidoso o direito que elIas têm exercido de decretarem
imposto sobre as cargas que entrarem com generos para se
rem vendhlos, visto tal irnposto ser de importação.-AV. n.
298 de 13 de Julho de 1860, § i o•

Nos impostos municipaes, as A~selnbléas provin~iaes não
podem imwr aos estrangeiros maior quota do que aos na~
cionaes, e além disso elIas não podem lançar impostos sobre
a exportação dos productos de suas respectivas provincias
para as outras l!!.ovineias do Imperio. - Av. n. 321 do lo de
Agosto de 1860,~ 20 e 3°.

(I) A ja L. de i~ de Outubro de l83i, DO arte 77, dividio as
rendas publicas, até entio arrecadadas pelo thE'.souro nacio
nal em receita geral e receita I)rovincial. No arte 78 determina
o que pertence á primeira e no arte 83 diz que todos os im
postos não comprehendidos na receita geral, pertencem á
reoeita provincial.

O Dec. de 31 de Outubro de i831 lnanda executar a Res. da
A88embléa geral, cujo arte {O assim se exprilne:

• O anno para as contas das ~amaras municipaes do Im-.
perio será contado do l° de Olltubro ao ultimo de 8etembt:o.
• As eamaras, diz o arte 3, devem balancear exactamente suas
coutas", contendo as da receita: lo, quanto eft'eetivamente se
arreeauou; to; a que anno pertencem; 3°, quanto se deixou d~ .
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As despezas provinciaes serão fi~adas

sobl-e orçamento do presidente da pro
vincia, e as mUDicipaes sobre orçamento
das respectivas camaras. (t ) .

VII. Sobre a creação, suppressão e no
meação 1l8ra os empregos municipaes e

cobrar; '0, se estA a divida em execução ou CalUda. E na
conta da despeza: l°, quanto se despendeu e em que; to, a
que anno pertence; 30, qual seja a sua divida passiva.•

As Assenlbléas provinciaes só podem instituir exame nos
livros das tbesourarias no que fór relativo a rendas ou des
pezas provinciae~ para desempenho de suas limitadas attri
buiçoos.-Av. D. 373 de 18 de Dezembro de ISiO.

A Cons. de 19 de Outubro .de i8'õ diz que as Asselnbléas
provinciaes não podem tomar conta, mas sinl legislar sobre a
fiscalisação do emprego das rendas e das contas de sua des
peza e receita.

(I) Quando, apezar da prorogação da Assembléa provineial,
a lei do orçamento não ror votada, o presidente da provincia
deve mandar arrecadar a renda do proximo futuro anno
financeiro pela ultima lei provincial em vigor, fazendo todas
as despezas dentro dos Iiolites nella estabelecidos. - Av. di
IlS de Novembro de i836.

Veja-se o Av. de 9 de Julho de i~6, que citamos na nota ao
arte t3.

A prorogação das leis dos orçamentos provinciaes é justi
ficavel sõmente por necessidade urgente, que não tenha o
menor vislumbre de arbitrio ou espontaneidade dos presi
dentes de provincia, primeiros fiscaes da execução das leis;
por isso estes devem envidar todos os esforços para obter
novos orçamentos, sem se embaraçarem com as difllculdades
que receiem encontrar da parte das Assembléas provinciaes.
- Av. n. t07 de 19 de Agosto de 1859.

Não se devem acculnular nas leis do orçamento disposições
heterogeneas por ser isso irregular e privar a {)reSidencia da
denegação áquellas de suas disposições que a Bao merecerem.
-Av. de 9 de Novembro de t.8~3.
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provinciaes (t), e estabelecimento dos seus
6rdenados. (2)

São empregos municipaes e provinciaes
todos os que existirem nos municipios e
prov.incias, á excepção dos que dizem res-

(I) • Afaculdade de crear e supprimir empregos II1Wlieipael
e provinciaes, concedida ás A-ssembléas de provincia pelo §
7 do art:'10 do Acto Addicional, sómente diz respeito ao nu
mero dos meamos empregos, sem alteração da sua na'ureza
e aUribuiçõe8 quando flfrém estabelecidos por leis geraes
relativas a objectos sobre os quaes não podem legislar as
referidas Assembléas•• - Art. to da L. da interpretação.

Declara o Av. n. 189 de 18 de Agosto de 1857 que as Assem
bléas provinciaes podem exercer esta attribulçào indepen
dentemente de propostas prévias das camaras municipaes.

Não podem, porém, estabelecer os casos enl que esses em
pregados devem ser demittidos, contra as disposições das
leis geraes. - Av. de i.i de NÕvelnbro de 18&:>.

A dispo~i~·ão que autorisa as Assembléas provinciaes para
legislar, enl geral, sobre os casos e a fórnja por que poderão
os presidentes nomear, suspender e demíttir os empregados
provinciaes, não pôde nem convém estender-se a. faculdade
de resolver e legislar em particular a respeito da nomeação,
suspensão e demissão de cada um des.~es empregados~ pois
que de outra sorte mui prejudicialmente se confundirtão os
distinctos actos de legislar e executar. -Av. D••, do to de
Março de 1838. As Assembléas legislativas provinciaes do
eompeteutes sÓlnente ]lara estabelecerem regras para as
aposentadorias, jubilaÇÕes e reforma dos empregados pro
vIDciaes· mas não para decreta-las em favor de certos e de
terminados individuos.-Av. n. 193 de I~ de OutuJ)ro de 1839,
ta parte.

(2) As Assemb:éas provinciaes não podenl conceder apo
sentaderias; pois que não estão autoflsa..fas para conceder
mercês pecuniar~as, que fão da exclusiva competencia do
Poder executivo, com approvacão da Assenlbléa geral legis-
.lativa. - Avs. de 9 de Novembro de i8i3 e 30 de Agosto de
j8U.-O mesmo declara o moderno Av. n. 632 de S.de Junho
de 1861.

OAv. de i de Julho, tambem de i863, diz que a reintegra
çào equivale á aposentadoria. (V. a ,a 1I0ta aJ arte II.)

~,
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peito á arrecadação e dispendio das rendu
geraes, á administração qa guerra e mari
nha, e dos correios geraes; dos cargos de
presidente de proviocia, bispo, comman
dante superior da guarda nacional, membro
das relações e tribunaes superiores, e empre
gados das faculdades de medicina, cursos
juridicose academias, em conformidade da
doutrina do § 2 deste artigo. (t)

VIII. Sobre obras publicas, estradas (2)
e. n~ve~ação no i~terior da ~esp~ctiva .p~o
VIOCl8 (3), que nao pertençao a adollnls-

tração geral do Estado~ (4) .

(I) Não cabe na alçada das Assembléas pltovinciaes a alte
ração das attribuições dos empregados geraes. - Av. n. fOI
de 9 de Maio de 1860.

Um empregado provincial demittido pela· presideneia não
pôde ser reintegrado pela Assembléa provincial.-Cons. de 8
de Maio de f8i3; e bem assim as demissões que a presiden
cia der não estão SUjf\itas á approvação da Assembléa pro
vincial.-Cons. de ti de Março (le t8i~.

(t) Quando uma estrada abrange o territorio de mais uma
provincia, se a iniciativa fosse tomada pelas Assembléas pro
vinciaes, poderião oceorrer na pratica graves inconvenientes:
por isso a sua constrl1cção deve ser decretada sõmente pelo
governo geral.- Av. D. 107 de 7 de Abril de 18õIS.

(3) As Cons. de II de Agosto de 1M3 e 3 de Dezembro de
ISi7 dizem que nessa autorisação não se comprehende a na
vegação costeira nem a do porto de um rio ao de outro, tendo
de correr a costa, neTO a de um rio que atravesse mais de
uma proviflcia.

v. a nota ~eguinle.

(4t) Ein virtude disso é que o Av. de 9 de Novembro de 48ii
declara os presidentes de provincia incompetentes para COD
cederem privilegios ~e navegação, que é objecto geral.
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IX.· Sobre constl'uc,ção de casas de pri$ão,

trabalho, correcção e regimen dellas. (t)

AL. de 2g de Agosto de 1818 determina o modo de serem
desempenhadas as obras que tiverem por objecto promover
a Dav~ação dos rios, abrir eanaes, construir estradas, pon·
te"s, calçadas ou aqueductos.

serão as Assembléas pJOvinciaes competente3 para conce
. derem privilegias?

Apresentada esta duvida ao conselho de estado, a secção
dos negocios do lnlperio reconhecendo a difticllldade de ftxa,r
regras especiaes que esclareç·ão e decidão todas as questões
que se possão o1Jerecer ácerca deste objecto, e fazendo,algu..
mas considerações sobre os arts. 10, II e ti deste Acto Ad<li
cional, dellas deduzio os dous principios: l°, que as Assem
bléas provinciaes não podem conceder privilegios solJre
objectos que são da competencia dos poderes geraes; i O,

que os podem conceder sobre objectos de sua exclusiva
competencia legislativa.

Estes objectos de que falIa () to principio, a secção os divi
de em 3 classes:

la. As materias dos §l\ 10, 3°, i o e 6°, na se~nda parte ; 7°,
90, 10 e li do art. lO-ao Act , Addicional, e 'as do art. II, ã
excepção da ultima parte elo § 5°; .

ia. O~objectos dos §.~ jO, 5° e 60 na primeira parte do ar!.
tO, e o ~ fJ do :ln. II, üItima parte; . .

3a • Os objectos do § 80 deste art. 10.
Estes ultimos são os unicos que admitlem privilegios ; ma.s

como as Assembléas provinciaes não podem conceder privl ~

legios senão sobre objectos de sua exclusiva competencia
como fica dito; e como ainda não está declarado quaes são
as obras, estr(ldas e navfgação que se devem considerar pro
vinciaes, emquanto não houver lei que faça esta declaração,
as concessões que as ditas ,AssembJeas fiZereI)l sobre esses
objectos devem ficar dependentes f)a approvaçâo da Ass~m
bléa geral que é a qlleJn compete definitlvaolente regular esta
materia.. .. .1

O Av. n. 8 de ~ de Janeh'o de 1860 recomnlenda a obs~r
vancia desses princip:os expostos pela secção do conselho 'de
estado, m~ndando outrosim, que se mantenhão as concessões
já feitas pelas Assembléas prov;nciaes, do mesmo modo por
que a L. que interpretou o Acto Addicional manteve as leis.
provjnciaes anteriorOlente decretadas, que erão ofJensivas do
mesmo Act,o. . .

(I) Tenha-se em vista o ql1e diz a Constituição, 3rt:. t79 "I

(c. P.) t2
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X. Sobre C88as de soccorros publicos,

convent.os ~ quaesquer associações politi
cas ou religiosas. (f )

XI. Sobre os casos e a fórnlR por que
poderáõ os presidentes das provincias no
mear, suspender, e ainda mesmo demittir
os empregados provinciaes. (2)

§ II, em virtude de cuja disposição o Av. de IIS de Janeiro de
t," declarou que o plano da obra de uma prisão publica
deve sempre ser sublnettido ao governo geral.

Veja-se t:lmbenl a consulta de 16 de Outubro de 1M3.
fi) A L. 11. 1083 de I~ de Agosto de 1860, no arte i, § 1-,

ulUma parte, salvando a disposiçlo deste ~ 10, concede to·
davia aos presidentes das provincias a faculdade de autori
sar os estatlltos dos monte-pios. das sociedades de soccorros
mutuos ou de quaesquer outras associações de benefteencia
eslabelecidas nu provincias.

As Assewbléas provlneiaes não podeul autJrlsar as corpo
rações de lnlo.nlorta a possuir bens de r ·iz.- Aviso de II de
Abril de 1837.

A L. 11. 178 de 3 do Abril de 1813 revogou uula di80siçlo
da As~embléa legislativa provin~ial do IUo-Grande do Nor\e
'1!18 se arrogava o poder de conceder licenças para as aliena
~I de bens de corporações de Dlão-morta.

AI .'ssembléas provinciaes estão 110 seu direito segundo
declara o Av. de 18 de Abril de IMi, quando decretão com
promissos para as irmandadesl Elles, porén1, devem ser con
firmados pelo governo geral, depoJs de approvados pelos
prelados na parte religiosa. -Art. t, ~ II da L. de ti de se
tembro de ISi8. Os eonlpromissos nlo podem de modo aI·
gum excluir os libertos e pardos, pois nesse caso otJellderllo
directa e manifestamente os arts. 6, § l°, e 179, §§ 13, {'i e 16
da ConstituiçAo.- Av. de iO de Junho de 1819.

(I) • O § II do DleSDlO arte 10 SÓDlenle cODlprehende aqu~l·
lea empregados provinciaesl cujas fUDcções são relativas a
obtectos sobre os C\uaes poaem legislar as Âssen1bl~as le.gis
laUvas de provincla, e por lnaneira nenhuma nquelles que
sio ereados ~or leis geraes relathras a objectos lia oompe
tellcia do pol1er legisrativo geral. • - Art. Se da L. da Inter-
pre_o. (Segue.)
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.4.rt. t t . Tambem compete- 'ás- Assem
bléas legislativas provinciaes:

I. Organisar os regimentos internos so
bre as seguintes bases: f·, nenhum pro-'
jecto de lei ou resolução poderá enf.rar em
discussão sem que tenha sido dado para oro:.
dem do -dia pelo menos vinte e quatro horas
aIltes; 24

, cada projecto de lei o'U' resolu.ção
passará, pelo mell0S, por tres discus~ões;·

3a
, de urna a outra discussão não po~erá'~

haver menor intervallo do que vintee,qua-~

tro horas. (t) ,
11. Fixar, sobre informação d'o presi

dente da provincia, a força policial res
pectiva. (2)

A faculdade de legislar em partieular áoerca da nomeá,ção,
suspensão e demissão de cada um dos empregados particu~
larulente, pertence ao executor da lei, c não se aclia com
.prehendida neste ~ 11.- Av. do l° de Março de f838.

O Av. de ii de Outubro de IM1 diz que foi incurial a sane
ção dada a uma lei que autorisava a sus~ensão dos emprega
dos provinciaes para serenl responsabllisados, tornando-se
esta deliberação iJnpl'ocedente se dentro de 30 dias não for o
empregado pronunciado: em 1° lugar, porque é impolitica
pelos elllbaraços que tr~.z á administração; em 2°, porque é
da indole dos enlpregados adtninistrativos o screnl amoviveis.

A nomeação dos empregados provinciaes, sendo acto do
poder executivo, não incumbe á lei provincial.- Av. de it:
(le Janeiro de IBit..

(I) As decisões das Assenlbléas são legaes quando reunidos
Inais de Dletade de seus nlembro.s. - Av. de i7 de Maft~O de
1aiO.

(i) Ás Asselnbléas provinciaes 8Ó conlpete a fixação dp nu
mero das forças e dos seus vencimentos e não o deterll1inar



-- &80 -

111. Autorisar as camaras municipaes e
o governo provincial para contrahir em··

. prestimos com que occorrão ás suas respec-
tivas despezas. (t) -

IV. Regular a administração dos benl
provinciaes. (2)

sua attribuiçio.-Av. n. 199 de 9 de Maio de 1860, 11°. Ellas
nlo têm ingerencla sobre o exercilo.- Av. de II ie Abril de
t837 ·NIO podem conceder aos presidentes de provincia ~utorl·
saçIo ~a e recrutamento a respeito do qual só e privativa..
mente a Assenlbléa geral pÔde legislar.-AVI. de 7 àe Janeiro,

, de 10 e da 31 de Maio de ISit, e de 13 de Outubro de t8i9;
Muilo menos ordenar o recrutamento forçado. - Av. de 'I:J

de Março de 1860.
O Av. n.l98 de 13 de Julbo de 1860 110 § lo dtclara incon·

stitueionaes algumas disposições da Assembléa legislativa da
provincia do Rio-Grande do Norte por determinarem que
entrem no numero da força policial decretada duas ~ra,ças
invalidas e ~r autorisarem a presidencia a conceder alta de
baixa a uma das ditas pracas aOm de poder vencer seu soido;
pois que ás Assell.blêas prõvinciaes compete fixar a força pq.
Ilcial, mas a desi~naçl0 dos individuos compete aos presi-
dentes de provincla. .

(I) As Assembléas legislaUvas provil1ciaes SÓ podem aulo
risar os presidentes para mandar recolher aos rAlfres pro
vineiaes, por empresUmo, os saldos que existirem nu di· .
versas camaras nlunlclJ)aes e que nio estiverem sujeitos a
maiores despezas" quando esse empresUmo depende tambem
do assentimento 08S dit.a.s camaras. se é um em'presUmo de
pendente unicamente da vontade da presidenCial.. tal disP9
siçio vai ferir os arts. 7-', 78 e 76 da L. do l° de uutubro de
t818, de cuja combinação resulta que as rendas das camaras
devem ser des~ndida8 em objectos proprios de ~uas attri
buiçôes; além de que a entrada dos referidos saldos nos
cofres provineiaes sem veneimenlo de juros é um desvio
dessas rendas, o qual as Assembléas provinciaes nào estio
autorisadas a decretar.- Av. D. 380 de 19 de Junho de 186t.

(I) Em virtude do Av. de II de Abril de 1837 as Assembléas
não podelll dispôr de terrenos devolutos' a titulo de sesma
ria, ou ontro qualguer, elnqnanto não se fizer a divisão dos
~ns geraes e provll)ciaes, ua fôrma deste paragra,pbo..
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Uma lei geral marcará o que são bens
provinciaes.

v. Promover, cUlIlulativamente com a
Assemhléa e o governo geraes, a organisa
ção da estatistica da provincia,·a catechese
e civilisação dos indigenas (t), e o estabe
lecimento de colonias. (2)

VI. Decidir, (fuando tÍver sido pronun
ciado o presidente da provincia, 0\1. quem
suas vezes fizer, se o prQcesso deva conti·
Dnar, e elle ser ou não suspenso do exercÍ
cio de suas funcções, nos casos em que pe..
las leis tem lugar a suspensão. (3)

VII. Decretar a suspensão, e ainda mes
mo a demissão do magistrado contra qllem
hOltver queixa de responsabilidade, sendo
elle ouvido, e dando-se-Ihe lugar á de
fesa. (4)

(I) Não é inutil consultar-se a L. de iide Outubro de 1831
e o Dec. "o. 4:16 de i' de Julho de 18iõ, que regula as missões
de eathechese e civilisação dos Jndios.

(t) Para esse fim podem autorisar (~om)njssões, porque isso
nAo lnlporta a revogação do art. 7 da L. de 13 de setembro de
1831.-Av. de 20 de Fevereiro de 1839.

Tambem podem crear no thesouro provincial unla caixa
especial para faciU tar c proDlover a introdueção de colonos.
- Av. de 13 de Março de 183".

(3) se~undo é expresso nos arts. 15t e 137 a 169 do Cod. do
Proe. Crlm., antes de ter lu~ar a disposição deste paragrapbo,
o supremo Tribunal de Justiça deve formar a culpa aos ditos
presIdentes ou quem suas vezes fizer.

(i) • Na palavra magistrado de que ~8a o arte It, § " do

..... I
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.' VIII. Exercer, cumulativamente conlO
governo geral, nos casos e pela fórma mar·
cados no § 35 do arte 179 da Constituição,
o direito que esta concede ao mesnlO gover
no geral.

IX. Velar na guarda da Constituição (1)
e das leis na sua provincia, e representar á
assembléa e ao governo gel'aes contra as leis
de outras provincias que offenderem os seus
direitos. (2)

Art. t2. AsAssembléasprovinciaesnão
poderáõ legislar sobre impostos de impor-

"Acto Addicion&1, não se comprebendem os lnembros das Re
lações e Tribunaes ~uperiores.

« Na decretação da suspensão ou delnis~io dos magistra
dos procedem as Assembléas provinciaes como tribunal de
justiça. Sómente podem, portanto, impOr taes' penas em vir
tude da queixa por crilne de responsabilidade a que elIas
estão impostas por leis crirninaes anteriores, observando a
fôrma do processo para taes casos anteriormente estabele
cida. »- Arts. .\ e õ da L. da. interpretação.

V. a Constituição, arte 16, § i, e os arts. 77, § i, 1M, 1M,
1M, § I, 1~7 a US9 do Cod. do Proc. Crim.

(I) Esta attribuição tambem compete a Assemb!éa geral.
Const., arte 15, § 9.

(!) As Assembléas provinciaes quando se dirigireln a As
sembléa geral não devem fazê-lo por proposta, mas sinl por
IDeio de representa.ção moU v~da, conforme o Acto Addicio
naI e a Constituição, art. 85, § 4°. - Av. de!8 de Março de
!840.

Elias não podem decretar leis que tenbão execução em
outras províncias: devem representar ao governo sobre as
que lhe prejudicarenJ.-Ord. de 12 de Julho de 1813.

O mo<lo por que o hão de fazer, acha-se deterDlinado
D9 Av. de fj de Fevereiro de t8il.

--,
I
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tação (1), nem sobre objectos não çompre~
hendidos nos dous precedentes artigos. (2)

(4) Veja-se o que ficou dito na nota ao art. 10, § IS. .
É offensivo da Constituição por rntender com direitos de

importação, o iUlpOSto de 10 °/0 sobre o producto liquido das
arrematações das enlbarcações naufragadas e dos respectivos
generoso - Av. n. j9a de li lIe Outubro de 18~9, la parle. V.
mais o Av. Jl. at! do {o de Agosto de 1860 na nota seguinte.

(I) OActo Addicional nluito sabialueute alargando a orbita
das attribuições que aConstituição concedia aos cOJlselhos ge·
raes, ~or eIle substi!uidos pelas AsseIllbléas provinciaes,
como Já se vio, oreou no elltretanlo não poucos embaraços'
boa marcha da aWllinistraç.ão das provincias

1
por nio ter

definido cOIll bastante precisão aquellas attribu çoes.
Todos os dias vemos as Asselllbléas provinciaes legislar

sobre objectos de sua inteiramente estranha competencia e
todos os dias o Poder executivo expede avisos communicando
a seus delegados nas províncias que taes e taes leis das res
pectivas Assembléas nio estão no caso de ser executadas por
sua inconstitucionalidade.

Não podemos nesta nota lnarcar todos os objectos sobre os
quaes o governo geral teUl declarado não poderem legislar as
Assembléas provlnciaes: t)cal"ü\ eIla lalvez por demais ex...
tensa, accrescendo que, pela grande cópia e variedade da
quelle; objectos, excederia os fimites que nos helllos traçado.
Apresentarenlos, todavia, os principaes, segundo a ordem
efironologica das disposições.

Av. de li de Dezelnbro de 1836. - As Assell)blêas provin·
ciaes não podeul legislar sobre Dlateria de processo.

Av. de II de Abril de Utl7. - Não podem autorisar as cor·
porações de luão morta a possuir bens ele raiz:

Av. de it de Ahril de i&17.-Não podenllegislar sobre liml..
res dos bispados.

Av. do lo de Março de 1838, já citado.- (V. a la nota ao § 7,
art.IO.) .

Av. n. tl7 de õ de Novenlbro de t838.-Nem na Constituição
nenl na lei que a reformou alguem acertará COlO o direito que
exerce unia Assembléa legislativa provincial, concedendo
privilegios a seus melllbros; e além disso comprehelldendo
nes~es privilegios empregados geraes, emquanto inbibe ao
presidente .da provincia emprega-los fOra della durante a
legislatura. (SeguI.)
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Art. t 3. As leis e resoluções das As
selnbléaa legislativas provinciaes sobre os

Av. de ti de Janeiro de IMO. -Ao Poder executivo e nào
is Assembléas provinciaes colnpete legislar sobre 08 trata
mentos de senhoria, eLc.

Av. de 7 de Agosto de 1860, ji citado.-(V. a nota ao arte 10,
.6.)

Av. de 13 de Janeiro de 18il. - As Assembléas provinciaes
nio I)4)dem conceder privilegios em favor de quae~er em
pregados.- Veja-se o supramencionado Av. de 3 de Novem
bro de 1838.

Av. de !~ de Janeiro de 18'1. -Não podem decretar a isen
çio de direitos geraes.

Av. de 7 de Janeiro de 186:1. - Não podem legislar sobre o
recrutamento para a força poli(~lal, por ser este objecto da
privativa competellcia do COfllO legislativo, nem:

Avs. de iO e 31 d~ Maio de Is.tl.-Coneeder aos presidentes
autorisaçlo para tal. (V. tambem os Avs. de "7 de Março de
IMO e de 13 de Outubro de t8i9, citados na nota ao arte II,
§ t.o)
. Av. de i de Julho de 18i3.-A -reintegração dos empregados
provinciaes ufo compete ás Assemblêas provineiaes. .

Av. de li de Julho de 18i3.- Elias não podem decretar leis
que tenhão execução em outras provincias, nla~ representar
ao governo contra as que prejudicarem a sua.

Av. de i I de Julho de 18~3. - Não lhes compete determinar
.aa habilitações necessarias para qualquer exercer o omcio de
pharmaceutico.

Av. de ti de Agosto de 1813, já cilado. - (V. a ta nota ao
arte 10, § 8.0 ) •

Cons. de 30 de Agosto de 1M3. - Não podem legislar sobre
alfandegas e seus regulamentos e impõr obrigações a seus
inspectores.
. Av. <le 9 de Novembro de 1M3, já. citado (').-(V. a primeira
nota ao arte 10, § 7.) (Segue.)

(*) Trata de aposentadorias concedidas a certos c determinados
empregados. Solire tsta materia ha uma multidlo de a,i.OI, aI·
POI dos quaes do adiante citados; eis, porém, os principaes : 15 de
Janeiro de 18-14, 30 de Agosto do mesmo anno; 4 ae Julho de UW6;
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objectos especificados nos arts. 10 e 1t
serão eIlviadas directamente ao presidente

Av. de 15 de Fevereiro de 1M', já. eitado.-(V. a ultima nota
ao arte 10, § t.o)

Av. 9 de Novembro"de 186'. - As Assembléas provinciaes
não podem conceder terrenos de Inarinba.

CODS. de 19 de Outubro de 18'5, já eitada.- (V. a I- nota ao
arte 10, § i.o) .

Cons. de 7 de Novembro de I~. - As Assembléas provin
ciaes não podem decretar dias de gala l,rovineial.

AV. de ii de Novelnbro de ISUj.-Não podenl legislar contra
a expressa disposição da lei geral.

Cons. de 6 de Maio de 1M6, jA citada.-(V. a nota ao arte i.}
Av. de ti de Novenlbro de IM6.-Sobre as terras devolutas

tambem não podem legislar, por pertencerem ao domillio da
naçio.

Cons. de 3 de Dezembro de IM7, já citada.-(V. a ia nota ao
arte 10, § 8.0 ) .

CoIlS. de ii de Fevereiro de 18\8, já citada. - (V. a nota ao
arte i.) .

Av. de i de Junho de 18&9, jA citado. - (V. a nota ao art.
10, § 10.)

Av. 11. li6 de t de Outubro de IMO. -Declara que exorbitou
de suas legaes attribuições uma Assenlbléa provfncial que au
torisou o presidente para reformar com soldo por inteiro a
um tenente do corpo policial inhabililado para o serviço por
ferime~to em campanha, e em segundo lugar, que creou uma
parochla.

Av. n. "196 de 7 de Novembro de 181)0. - É exorbitante das
attribuições das Assembléas provinciaes autorisar as camaras
IDunicipaes para alienar o dominio directo das leis de seu
patrimonio. (Segue.)

3 de Novembro do mesmo anno; D. 146 de 2 de Outubro de 1850;
D. 12 de li de Janeiro de J855; D. -112 de J8 de Novembro de 1859;
n. -616 de 21 do mesmo mez e anno; n. 208 de t'7 de Junho de 1858 ;
D. 335 de " de Novembro de 1859; n. t99 de 9 ,'e l\laio de 1860,
~ 1°; n. 321 do 10 de Agosto do mesmo anno, § to ; 11. 362 de 8 de
Junho, e D. 380 de 19 de Junho de 1861.
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COM. de iS de Novembro de IMi. - As Assembléas provin
ciaes não podeln legislar sobre mineração.

Av. n. fI de ti de Janeiro de t8rm. - É duvidosa a compe
teneia das Assembléas provineiaes para aposentar elnprega
dos da provincial ElIas llão devem, outrositn, de 1l10do a)~nl
exercer aetos de verdadeira execução de lei, que é da priva..
tiva conlpetenr.la da adnlinistração provincial.

Av. n. III de 16 de Abril de 18M, já eit.ado.- (V. a nota ao
al1.• 10, § õ.)

Ord. da I de Abril de i867, JA. citada. - (V. a Illesma Dota.)
Av. 11. iti da 18 de Novelnbro de IM7.-Declara que tlevenl

ser executadas as leis e aposentadorias concedidas pelas As
sembléas ~rovinciaes, elnquanto o Poder legislativo não der
unIa deeisao sobre esta materia.

Av. n. 116 de ti de Novembro de 18õ7. - Declara que as As
senlbléas provinciaes não têm attribuição para aposentar elll
pregados ~ublicos, ern vista do que tlispoenl os arts. tO e li
do Acto A(ldicional, que ularrão os unieos casos elll que ai
ditas Asselnbléas podem legislar e onde não estA. aquelle f,om
prehendido, o qual é da exclusiva éonl~etenciado Poder exe
cutivo, eDl virtude do § It, do art.IOI ia Constituição.

Av. n. U)õ de li de Dezembro de 1867. - Não podem as As
sembléas provinelaes decretar IIceIl9as sem telnpo determi
nado, pois equivalem a aposentadorias.

Av. Jl. t70 de 13 de Julho de f8l){J.-lo, são exorbitantes das
attribuir-ões conferidas pelo Acto Addicional ás Assenlbléas
provinciaes as leis que estabelecem o meio executivo para a
cobrança dos inIpostos provinciaese das dividas das camaras.
(V. o arte tO, § 50) ; to, não podem decretar incompatibillda"
.les que têm relação com disposição de leis geraes.

Av. 11. 175 de 19 de Julho de 1859. - Nã.o podem as AsseJu
bléas provinciaes ordenar a agentes do Po(ler judiciario : o
contrario importaria a confusão dos poderes e a anarchia
administrativa.

Av. D. 189 de !9 de Julho de 1839. - A faculdade de ronce
der licenças a enlpregados publicos cOlnpete ao Poder exe
cutivo e as Assembléas provinciaes, fOlnquanto possào fon
ceder licenças com todos os vencimentos aos empregados
internos creados para seu expediente, não porlem, no exer
cicio desse direito fazer concessões taes que a licença eOln·
prebenda o periodo em que esses tem de servir nas reparti
ções publicas.

Av. n. i08 de 17 de Junho de 1839. -segundo tem sido re
solvido eon&tan\elnente de conformidade conl a opinião do
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conselho de estado, sendo a concessão de aposentadorias"
jubilações, reformas· e outras mercês semelhantes da priva
tiva attribuição do Poder legislativo, exorbitão as Assembléas
provinciaes senlpre que decretão taes lllercês em favor de
certos e deternlinados empregados provineiaes. Mesmo esta
beleceren} essas Assenlbléas regras que possão tomar o carac
ter de condições dos empregos, é c-ontroverso ~elo nosso
Direito publico que essa materia esteja na orblta de suas
attribuições.

Av. n. 293 de li de Outubro de t859.-Declara tambeul que
ba exorbitancia das altribuiçõeg conferida3 ás AssembJéas
provinciaes quando autorisão a jubilação ou approvão a
aposentadoria dos professores, pois que ellas são competentes
somente para estabelecerem regras para as aposentadorias,
jubilações e reforma dos empregados provinclaes. mas não
para decreta-las em favor de certos e determinados indivi-
duos. .

(A segunda parte deste Av. veja-se na nota antecedente.)
Av. n.335 de .\ de Novembro de 1859. - São otJensivas do

Acto Addicional as resoluções das Assembléas provinciaes
prescrevendo regras para aposentadorias, quando publicadas
selI! a sancção.

Av. n. 199 de Maio de 1800.-As Asselnbléas provinciaes não
podem: lo, conceder nlereês pecuniarias; to, determinar o
modo da distribuição da. força policial. (V. a nota ao § to do
arte 11.)

Av. n. t98 de 13 de Julho de 1860. - Não é da competen
eia das Assembléas provinciaes providenciar :1°, a respeito de
anitnaes encontrados pelos lavradores em seus terrenos; e
l°, a respeito de remissões e quitacões de dividas, pois que
esses actos ou são da natureza das lnercês pecuniarias, OU
são objectos da competencia do Poder administrativo r> ou
judiciario. .

(Vejão-se, quanto ás outras partes deste Av., as notas aos
arts. 10, § 50 e ti, ~ t.o)

Av. Il. 3tl do lu de Agosto de 1860.-10
, as jubilações a cer

tos professores, marcadas pelas Assembléas provinciaes, ofJen-
.deln a Constituição; 2°, e~sas Assembléas não podem estabe
lecer impostos sobre exportação, nem, 30, impedir que os
fazendeiros ou proprietarios prohibão a abertura de cami
nhos ou estradas em suns terras, pois ha o meio da desap
propriação. (V. Jnais a nota ao arte to, § 5°, e a antecedente.)

Av. n. 49 de !9 de Janeiro de 1861.- As Assenlbléas proviu-

C) Esta expresslo nlo nos parece muito conforme ao art. IOda
Oonstitoiçlo, que nlo reconhece esse poder.
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da próviocia, a quem compete sanccio..
na-Ias. (t)

ciaes não poderD decretar que sejão addidos a repartições
publicas empregados demitfidos pela presidencia e muito
Inenos q'ue lhes sejão ()agos os vencimentos do ternpo elll
que estiverão sem exerclcio.

Av. n. 51 de 30 de Janeiro de tMI. - A imI)Osição da pena
de pa)nlatoadas aos escravos encontrados sem licença de seus
senhores depois do toque de recolher, não é da alçada d~s
Assenlbléas provinciaes.

Av. 11. 361 de 8 de Junho del86I.- As Assernbléas proviu
ciaes só podem estabelecer multas, «{uando não excederenl ao
maxÍlno das que as camaras municlpaes podem inlpõr.

Av. D. 36i de 8 de Junho dt~ 186t.- É exorbitante das attri
buiroÕes das Asselubléas provinciaes: lo, autorisar os presi
dentes a aposentar empregados, quando o requererenl e até
com o ordenado; l°, inlpõr outras penas que não sajão as
de multa e prisão; 3°, inlpõr obrigações reTativas ao exer
cicio da 111edicina e da pharmacia; ~o, elnpecer o desenvol-
vimento da industria. '.

Av. D. 380 de 19 de Junho de 1861.-As As~embléas provin
ciaes não podem conceder jubila~ões.

(Vejão-se ainda, quanto ao maIs que se acha disposto neste
Av., as notas aos ar18. 10, § t, e II, § 3.0 )

Av. D. 593 de 19 de Dezembro de 1861. - 1°, os ae.ws que
mandão contar certo tempo de serviço a determinados em
pregados publicos só são oollstitueionaes se houver alguma
lei anterior que marque regras para as aposenWlorias, por
que neste caso serão os ditos actos deelaraCÕes dessa lei a
respeito de taes enlpregados; !o, as Assembléas provinciaes
não podem inlpõr multas a tabelliães que lavrarem escrip
turas em certos casos, nem, 3°, estabelecer impostos de ex
portação municipal, ou perdoar dividas.

(I) Os presidentes de provincia, por oceasião de dar ou
negar sua sancção ás resoluções tias Assembléas provin.. ·
ciaes, devem JUiar-se pelo @e é disposto nos ar1s. 10, II e I!
do Acto Addiclonal, '.mardando religiosamente os arts. 13 a 17
e iD.-Av. de ti de JUlho de 18i3.

ElIes não devem sanccionar em parte um projecto, pois isso
é contrario a todo o systema creado pelo mesmo Acto Addi·
cional. - Av. de i6 de Março de ISli ;.

Nem deixar de dar sua sancção aos projectos quejulgar ill-
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• Exeeptuão-se as leis e resoluções que ver
sarem sobre os objectos comprehendidos no
arte tO, § 4, §§ t> e 6, na parte relativa á
receita e despeza municipal, e §7, na parte
l'elativa aos empregos mUIlicipaes, e no·arte
t f, §§ 1, 6, 7 e 9, as quaes serão decretadas
pelas mesmasAssembléas, sem dependencia
da sancção do presidente. (t)

Art. 14. Se o presidente entender que
deve sancciooar 'a lei ou resolução, o fará
pela seguinte fórmula, assignada de seu pu
nho: « Sancciono, e publique-se como
lei. »

Art. t 5. Se o presidente julgar que de'
ve negar a sancção, por entender que a lei
ou resolução não convem aos interesses da
provincia, o fará por esta fórmula: «Volte á .
Assembléa legislativa provincial» , expondo

convenientes e pouco uteis ás respectivas provincias, porque
dahi não resulta que são inconstitucionaes.

(t) Apezar de não serem taes leis sujeitas á sancçào, pôde o
presidente suspendê-las, COIDO executar que é,quando o1Ten..
derem a ConstItuicão -Av. de 7 de Agosto de 181H.

Á vista deste artigo as resoluçõe.s das Assembléas provin
ciaes transferindo uma feira para lugar diverso do em que se
reunia,- sem mesmo proceder proposta da camara municipallnão sAo sujeitas á sanc.ção uem pela disposição do art. lu
podem ser revogadas pela Assembléa geral. - Av. de i3 de
Novembro de i8i8.

Tambenl não são sujeitas á sancção, por estarem compre
hendidas no arto tO, § 4eo, as resoluções sobre as obras de
constrneção de casas para as camar,lS lnnnicipaes e outrus
misteres.-Av. de 13 de Março de t8i9. (SegUf.)
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debaixo de sua assignatura as razões em qtle
se fUlldou . Neste caso será o projecto sub
mettido a nova discussão (1); e se fôr ado~
lado tal qual, ou modificado 110 sentido das
razões pelo presidente allegadas, pOlll dons
terços dos votos dos membros da Assembléa,
será reenviado ao presidente da provincia,
que o sanccionará. Se não for adoptado,
não poderá ser novamente proposto na mes
ma sessão. (2)

A Circ. D. üUS de 7 de Novembro de 1861 dirigida aos presi
dentes <las provinciat;, recolnmenda-Ihes a execução tlel das
de 5 de Novelnbro de tSU e 16 de Dezenlbro de IMõ. Deter
nlina a primeira que quando aquelles funcdonarios remette·
rem á secretaria de estado dos negocios do Imperio as leis da$
respectivas Assenlblêas provinciaes, as fação accompanhar de
uma expo8i{~ão dos moUvos por que sanooionou ou deixou de
sauc.cionar cada uma dellas, afim de que com maior conbe(~j

mento de causa se possa resolver conlO fôr conveniente; e a
segunda, além do que diz a de ~ de Noverobro, Dland.l que os
presidentes dêm sua opinião sobre as leis ja. sanc('.Íonadas por
seus antecessores que elIes rentetterenl á dita secretaria, e
que quando unla lei se referir a outra, enviem ambas juntas,
para Dlelhor se resolver.

(I) A Cons. de 6 de Novenlbro de 18i3 declara que os pro
jectos em tacs cirCUIIlstancias sofTrerão sõmenle uma discus
~ão nas Assembléas provinciaes.
~ào se teln eJll lDuilas pro ...incias observado isso.

.(i) Os dous terços dos lnelnbros da A8selllbléa para o ('.&80
desle artigo contão-se em relação ao numero dos merr.bros
presenl.es, qua.ntos bastem para haver sessão, e não ao de
todos os lnelubros de que se compõe a Assemblêa.-Av, de iS
de Marro de {SiO.

Esla ·(lisposi{~ão, pOl'éln, foi revogada pela do Av. de iS de
Março de 18'14 que diz que os dOllg terç.os dos luelnbros da
AsselJlbléa, de que lrata esle arligo, deveul ser contados com
relação ao ntUuPfO dos Dlembros ele qne se compõe a Assem-
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Art. 16. Quando, p~l'ém, o presidoente
negar a sancção por entender que o pro
jecto offende os direitos de alguma outra
provincia, nos casos declarados no § 8 do
arte tO, ou os tratados feitos com nações es
trangeiras, e a Assembléa provincial julgar
o contrario por dOllS terços dos votos, como
OG artigo precedente, será o projecto, com·
as razões allegadas pelo presidente da pro
yincia, levado ao conhecinlento do governo
e A~sembléa geraes, para esta definitiva..
Inente decidir se elle deve ser ou não sanc
cionado. (t)

bléa em seu estado completo, visto que aquelle artigo não
declara que sejão os dos mmnbros IJresentes, e neUl oomvém
que assim seja. Alei sallccionada pelos dous terços dos mem
)jr~ deve ser assignada pelo presiiiente da Assembléa e publi
cada em nome desta, como é eXIll"esSo no art. 19 do dito Acto.

Por sua vez o Av. de '7 de Junho de 18&8 declara revogado o
Av. de i8 de Março de 18M) na parte que ma.uda oonlar os doua
terços dos membros da Assembléa em relação ao numero de
membros de que se compõe a Assembléa;· porque, 110 raso
de duvida sobre a disposição deste art. U) do Acto AddicionaJ,
deve a sua interpretação ser dada pelo corpo legislativo em
virtude do arte tI» do meSD10 Acto.

o Só em dons casos podem as Assembléas legislativas provin..
ciaes publicar suas leis independentemente de sancção (art. {6
do Acto Addicional combinado com o arte f9): jO, quando o
presidente a não der no prazo de dez dias; !".l qunnilo tendo
sido deneaadaté segunda vez approvada por 00U8 terros dos
membros (ia Assembléa se a denegação fôr motivada por ser o .
projecto 0Pl}osto aos interesses da provincia. - Av. u. II' de
5 de Novembro de 1838.

(I) • Oart. 16 do Acto Addicional coml?rehende inlplicita
mente o caso eln que o presJdente da provlncia negue a sane
Cio a um projecto que entender que otTendp. a ConstltuicAo dO
IDlperio. I) - Art. 7 da L. de interpretação. ..

- I
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Art. t 7. Não se achando nesse tempo
reullida aAssembléa geral, e julgando o go
verllO que o projecto deve ser sanccionado,
poderá mandarqueelle seja provisoriamen
te execlltado, até definitiva decisão da As
seoll)léageral. (t)

Art. i 8. Sanccionada a lei ou resolução,
a Inandará o presidente publicar pela fór
ma seguinte: « F..... , presidente da pro
vincia de ..... , faço saber a todos os seus
hal)itantes que a Assemhléa legislativa pro
vincial decretou e el1 sanccionei a lei ou re
solução seguinte (a integra da lei nas suas
disposições sómellte) : mando, portanto,
a todas as autoridades, a quem- o conheci
mento e execução da referida lei ou resolu
ção pertencer, que a cumprão e fação cum
prir tão inteiramente como nella se COlltém.
O secretario desta provincia a faça ilJlpri
mir, publicar e correr. (2) »

(I) As Assembléas provinciaes não podem recusar as iufor
nlaçôes pedidas pelos presidentes das provincias para conhe
cerem da curialidade de seus actos e poderem habilitar o
governo geral na deliberação que lhe compete por este artigo,
accrescendo que os preSidentes, encarregados de manter a
ordeln e tranqnilUdade pnbliea. não devem promulgar nem
fazer executar nctos, que, posto que emanados de uma autori..
rlade legal, sào illegalmente promovidos e (lnl sua origem
viciados. - AY. de 17 de Jau(liro de 18iO.

.(j) Já vio-se na segunda parte do 8rt. 13 que ha lei~ proviu
ci{\es que são decretadas sem dependencia de sancçAo. A Circ.
do to lle Agost.o de 1st.8 marca as soleolnidades que se devem
ob~r\rar para a publicação de tae~ leis.

•
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Assignada pelo presidente da provillcia .
a lei ou .resolução, e sellada com o sello do
imperio, guardar-se-ha o original no archi.
vo publico, e enviar-se-hão exemplares del
la a todas as camaras e tribunaes, e mais ..
lugares da provincia onde conven'ha fazer-
.se publica. (t)

Ar1.. t 9. O presidente dará ou negará a·
sancção no prazo de dez dias, e não o fa..
'zendo ficará entendido que a deu. Neste
:caso, e quando, tendo-lhe sido reenviada.
3 lei,eomo determina o 'arl t 5, recusar
.sanceiona-la, 'a Assembléa legislativa pro-

. vincial a mandará p~blicarcom esta decla
ração, devendo então :assigna-lao presidente
da Dlesma Assembléa. (2)

(I) Quando uma lei fôr san.ceionada pelo presidente sem
'4Corntu(Jo ter sido prolnulgada, se este dernittir-se, deve seu
'Successor 011 recorrer ao arte 19 do Acto Addicional, reen
viando-a á Assembléa .para que a manae publicar, havendo
:se-~ como não sanccionada, 011 obter da mesma Assembléa
'Que decrete a sua disposição cm nova lei, como se a primeira
t1ào tivesse existido. - Av. de 13 de Sétembro de {8.j~.

(i) Entrando-se em duvida se o I'razo dos dez dias de que
falla este artigo tlevia ser contado do dia da 'data das leis ou
Tesoluções, ou se daquella elD que elias são- apresentadas aos
{)residentes, o Av. de j2 de Junho de l83õ declarou que geral
mente se tem entendido que os ditos dez dias correm ao da
:~presentaçãoem diante, e com .toda a razão t porquanto desde
.-então é que os presidentes entrã.o no gozo na attribuição que
lhes compete de dar ou negar a sua sancção. A Assembléa
te~slativa provincial do Ceará arrogava·se o direito de pu
blIcar seus projectos de lei, que tendo 'sido em segundo exa-

(c. P.) ia .

~I
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i\rt. 20. O presidente da provincia -en
viara a Assembléa e governo geraes cópias
authenticas de todos os actos legislativos pro
vinciaes que tiverem sido prornulgados,
afim de se examinar se offendem a Consti
tuição, os impostos geraes, os direitos de
outras provincias ou os tratados, casos uni
cos em que o Poder Legislativo geral os po
derá revogar. (t)

me revistos e approvados pelos dous terços dos membros,
não fossern immediatamente e sem os retardar sanccionados
pelo presidenle da provincia. Essa pratica foi considerada
Inconstitucional pelo Av. fl. 118 de 6 de Novembro de 1838
que de clara que o prazo de dias que têm os presidentes para
darenl ou negarem a sancção, tanlbem lhes é concedido no
caso de serern os projectos ou resoluções apresentados pela
segunda vez. Além disso, o Av. de 28 de Março de 18\4 af~cres
centou que os presidentes, mesmo no caso de serem-Ibes os
projectes apre~entadospela segunda vez, não são obrigados a
sancciona-Ios.

A disposição do art. 15 do Acto Addicional sobre o modo
por que devem proceder as Asselnbléas provinciaes, qUand.o
é negada a sancção a unI projecto de lei ou resolução não
pôde deixar de ser observada em qualquer circumstancia.
- Av. n. 3i de õ de }Iarço de 1859, § 3.8

Este mesmo Av. D. 3\, no § ,&eo, revo6ou sem duvida a parte
que acima .eitámos do Av. de i8 de llarço de 18", pois muito
clararnente diz que o presidente « é obri~ado a Sc.'ulcciona-Io,
e se deixar de assiln praticar compete a Assembléa mandar
publica-lo conl esta declaração, COJno é expresso nos arts.
tã e 19 »; concluindo que « a faculdade de dar ou negar a
sancção no prazo de dez dias é somente applicavel no caso
de ser pela prilneira vez enviado °projecto ao presidente da
provincia, CalDO claranlente se estabeleceu nos referidos ar-
tigos. D ..

Veja-se Dlais O Av. de li de Novembro de 1'838, citado na
segunda nota ao arte fõ.

ii) AlélIl deste exelnplar que QS presidentes devem remet-
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Art. 2t. Os membros das Assembléas
provinciaes serão inviolaveis pelas opiniões
que emittirem no exercicio de- suas func
ções. (t)

Art. 22. Os membros das Assembléas'pro
vinciaes venceráõ diariamente, durante o
tempo das sessões ordinarias, extraordina-

. rias e das prorogações, um subsidio pecu
niario marcado pela Assembléa provincial
na primeira sessão da legislatura antece
dente. Terão tambem~ quando morarem
fóra do lugar d'a sua reunião, uma indem
nisação annual para as despezas de ida e
volta, marcada pelo mesmo modo, e pro
porcionada á extensão da viagem.

Na primeira legislatura, taRto o .subsidio

ter á secrelaria da justiça, devem enviar mais dons exemp)a
Tes das leis provinciaes para o Supremo Tribunal de Justiça e
procurador da coroo, fazenda e soberania nacional. - Circo
-de to de Junho de 1836.

Veja-se o Av. de i9 de Dezemllro de 1859, citado na Dota ao
art. iO.

Ainda que o governo .esteja .alltorisado para mandar suster
a execução de leis provinciaes decretadas com falta de juris
dicção, comtudo, estando reunido o corpo legislativo, é mais
Sel{UfO .e razoavel reccorrer a elle. - Av. de iS de Julho de
J8it. -

(t) Os membros das Assembléas provinclaes são dispensa
dos de ·todo o serviço da guarda nacional, não obstante acha
renl-se alistados, quando voluntariamente se não 'prestem.
Art.li, I to da L.. n. GOi·de t'9 de Setembro de 1850.

A Provo n. 8 de.õ de Fevereiro de 18-'3, § 19, marca as hon
ras militares que competem âquelles membros, quando em
corporação. l

• 1
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como a indemllisação serão marcados pelo
presidente da provincia.

Art. 23. Os Dlembros das Assemhléas
provinciaes que fôrem empregados publicos
não poderáõ, durante as sessões, exercer o
seu emprego (t), nem accumular ordena-

(f) Não podem ser eleitos membros da Assembléa provin
cialo presidente da provincia, o seu secretario e o com
mandante .das armas. ·-Art. 83 da L n.387 de 19 de
Agosto de ISiG.

O Av. Tt. 89 de i de Junho de 1817 marca os casos em que
se dá incompatibilidade, que vêm a ser: I·, quando a lei a
declara; iO, quando as funcções dos empregos re~ugllão
enire si por sua natureza; se, quando nlo pOdeII1 ser desem
penhados satisfactoriamente por uma só pessoa.

A incompatibilidade só se dá durante as sessões.-Av. de
8 de Fevereiro de 1&6.

Este arte i3 não véda ao membro da Assembléa I!rovincial
que não Cülnparece, o exercer durante as sessões (la mesma
AssembJéa o emprego publico que tinha, mas sim que aceu
mule as funcções de legislador As deontroemprego. -Av. de
16 de Abril de 18".

Este artigo da mesma fónna, não admitte uma interpretação
tão extensIva que exclua os parochos de accumular as fUDe
çôes espirituaes de seu ministerjo, posto que não accumule a
respectIva congroa.-Av. de 3 de Abril de 18\9.

As Assembléas provinciaes não podem estabelecer inoom..
patibilidades.-Av. n. 170 de 13 de Julho de i859, § to.

Os membros das juntas de qualificação e mesas parochiaes,
qne fôrem membros da Assembléa provincial, devem, durante
as sessões della, ser convocados para a organisação das mes
mas juntas, tanto porque podem não ser designados para
fazer parte dellas, como porque, não sendo emprego putilico
o acto de qualificar e o de funccionar nas mesas parochiaes,
nenhum inconveniente ha em que os membros da Assembléa,
com sua permissão, exerção taes actos; advertindo, ~orém,
que o trabalho legislativo os excusa da multa no caso de que
não eom~areção, se ausentem 011 não assignem as actas.
Av. de ti de Dezembro de 18"6.

O membro da Assembléa provincial, COJn assento, não pôde



- 197 -

dos, tendo porém a opção entre o ordenado
do emprego e o subsidio que lhes competir
como rnembros das dilaB Assembléas. (1).

presidir ajunta de qualificação na qualidade de l° juiz de paz
-Av. de tO de Abril de 1847.

Díz o arte 29 do Dec.. n. i62t de i2 de Ago!to de 1860 que são
reputados nullos os votos que para lnenlbros das A.sselnbléas
provineiaes recabirenl tanto nos luncciollarios eSl'(l(}itlcado8
no § 20 do arte to do Dec. 11.842 de lU ue Setelubro de 1855,
COlno nos designados no I 13 do arte ln da -L. 11. 1082 de iS
de Ag-osto de 1860, por nào poderem ser votados eln todo o
distrJcto eleitoral de que fizer parte o territorio enl que exer...
ção jurisdicção ou tiverem exercido dentro dos prazos marca
dos no ultirJlo Dec.; devendo-se fazer disso menção motivada
nas acLas dos cOll8JioS ou das camaras apuradoras, com a
declaração do numero de votos que obti verao.

O disposto naqueJIes dou8 pa,agraphos éo seguinte: « § 20.
Os presidentes de provincia e seus secretarios, os commanüan
tes de arrnas e generaes ern chefe, os inspectores de fazenda
geral e provincial, os chefes de policia, flS delegados e subde
legados, os juizes de direito e municipaes, não poderão ser
votados para Inembros das Assernbléas provinciaes nos col
legios eleitomes dos districtos em que exercerelD autoridade

- ou jurisdieção. Os votos que recahircm em taes empregados
serão reputados nullos. li - • ~ 13 As incompa.tibiliilades
estabelecidas pelo § iodo art. lo do Dec. de 19 de Se&etnbro de
tS.:sã comprebendem os juizes de orllhãos c os substitutos,
destes, belD como os dos fllnecionarios designados no Inesmo
decreto que tiverem estado 001 exercic.io dos reSIJectivos
car~os dentro dos quatro mezes anteriores á eleição secun-
daria. » •

Os officiaes do exercito nã.o podem tODlar assento nas
assernbJéas provinciaps sem licença do ministerio da guerra.
-Av. de ti de 8etelnbro de 18M, arte to, § 40 •

O nlesmo, respectivamente, quanto aos officiaes da armada
está estabelecido pela Cons. de 14 de Novembro de t8~6.

(t) A Cire. de 21 de Fevereiro de 183õ declara que quando
os melnbros das Assembléas provinciaes, que fôreol emprega
dos publicos geraes, optarmn os ordenados dos seu~ elnpregos
enl vez de subsidio, deve a reneIa geral ser indemnisada pela
provincial. O Av. n. .\OI de I~ de Setembro de 1861 diz que a
regra de devcl"elD continuar a receber o~ seus ordenados os

~!
I
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Art. 24. Além das attribuições que por
lei competirem aos presidentes das provin
cias, compete-Ibes tambem: (t)

I. Convocar a nova Assembléa provin
cial, de maneira que possa reunir-se no
prazo marcado para as suas sessões.

Não a tendo o presidente cOllvocado seis
mezes anles deste prazo, será a convocação
feita pela camara municipal da capital da
provincia. (2)

II. Convocar a nova Assembléa provin
cial extràordinariamente (3)1 proroga-la e

membros do corpo l~islativo, que são empregados publicos,.
4ead'e o dia. em que delXão os seus emprgos até oem que tODlàOr
assento na respectiva eama.ra e assim desde o dia do encerra
mento da sessão até o em que reassumem o exercicio, só com·
prebende os deputados á Assembléa geral e os provinciaes que
residem nas respectivas provineias.

(1) Confronte-le com a nota ao arte 166 da Const..
(I) V. o já citado Av. de II de Outubro de 1m3.
(3) V. o AV. de 10 de Dezembro de IM7, supracitado em

nota ao an· '1.
O Av. D. ai de IS de Març.o de 18õ9 (jã em parte citado )

diz em seus §§ IG e to, que sendo sempre as convocações
extraordillarias das Assenlbléas proTineiaes motivadas pela
necessidade de medidas espeeiaes, devem os presidentes de
província declarar o fim de taes convocações por occasião de
as fazerem,. e que nenhuma disposição de lei~ ou razões, obs·
tão a que essaS' Assembléas, quaJldo rellnidas extraordinaria
mente p~ra qualquer fim especial, discutem ou deliberem
sobre outros a8sumptos.

OAv. de 10 de Novembro de 1837 diz que o nlarcar um·a lei.
provincial um certo dia para a aberlura das sessões ordina
rias da Asscmbléa provincial não inhü>e ao presidente da pro
vincia de convoca-la exlraordinarialncnte eu) qualquer tem
po em que o bem da provincia o exigir aDtes dessa época.
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acJia-la t · q'uando assim o exigir o bem. da
provincia, comtanto porém qJle em nenhum
dos anDOS deixe de. haver sessão. (1}.

III. Susp.end.er a publicação das..leis pro,
\linciaes, nos.casos e· pela fÓ'rma~ lnarcados
nos arts. 15 e 1:6.. .

IV. Expedir ordens, instrucções e regUr
lame.nto.s adequados-á boa execução das leis
provlIlCUles..

Art. 25". No caso- d'e d'uvida sobre a in-
telligencia de algum artigo desta reforma,
ao Poder Legislativ.o geral compete inter-
preta-Io-. .,

Art. 20. Se o fmperador não tiver pa:
rente alglilll que reuna as qualidades exi
gidas no art.~ 122 da. Constituição, será. o
lmpe:r:io governadD,. durante a sua, m'enor
idade, por um regente electivo e tempora
tio,. cuj~ carg~ durará quatro anrios,.reno-

~). v. o AY·. de ii de Janeiro de 1837, já citado em nota ao
arte 7.

As As·sembléas provinciaes, depeis de ádiadas. não podem
&Xercer acto alguffi1.senà-o quando rôrem novamente conytk
cadas. -Av. do {o oe Fevereiro de 1838.

Os adiamentos devem ser considerados como medidas ex:
tr~mas e que só podem ser legitimadas por circumstancias
extraordinarias: taes develn ser as vistas dos presidentes das·
provincias.-·Av. n. 197 de i7 de Abril. de tB6l.

..
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.vando-se para esse fim a eleição de qnatro
'em quatro annos. (t)

Art. 27. Esta eleição será feita pelos
.eleitores da respectiva lepislatura, os quaes,.
reunidos nos seus colleglos, votaráõ por es
crutinio secret6 em dous cidadães brasilei
ros, dos quaes um não será nascido na pro
vineia a que pertencerem os collegios, e
nenhum delles será cidadão naturalisado.
Apurados os votos, lavrar-se-hão tres actas
do mesmo teor, que contenhão 08 nomes
de todos os votados e o numero exacto de
votos que cada um obtiver. Assignadas es
tas actas pelos eleitores, e selladas, serão
enviadas, uma á camara municipal a que
pertencer o collegio, outl'a ao governo
geral, por intermedio do. presidente da
provincia, e a terceira directamente ao
presidente do senado.

Art. 28. O presidente do senado, tendo.
.recebido as actas de todos os eollegios, abri
las-ha em Assembléa geral, reunidas ambas.

, as camaras, e fará contar os votos: 'o cida
dão que obtiver a maioria destes, será o re
gente. Se houver empate, por terem obti-·

(I) Es'e artigo c os tres seguinles alterárão o al"t. li3 da.
Constiluiçào.
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do o mesmo D·umero de votos dons ou maÍ&
ci{ladãos, entre elles decidirá a sorte.

Art. 29. O governo geral marcará um
mesmo dia para esta eleição em todas as
provincias do Imperioll

Art. 30. Emquanto o regente não tomar
posse, e na sua falta e impedimentos, go
vernará o mÍllistro de estado do imperio,

. e, na falta ou impedimento deste" o da jus
tiça. (t)

Art. 3t . A actual regencia governará
,até que tenha sido eleito e tomado posse
o regente de que trata o arte 26.

Art. 32. Fica· supprimido o conselho de
estado de que trata o titulo V, capitulo VII
da Constituição. (2)-

Manda, pOlt·a.nto, a todas as autoridades",.
a. quem o conhecimento e execução das re.
feridas mudanças e addiÇ"ões pertencer, que
~s cumprão e fação cumprir e guardar tão·
inteiramente como nellas se contém. O
secretario de estado dos Ilegocios do im
perio as faça juntar á Constituiç.ão, im-

(I) Por este artigo cessArão as disposições dos am. Iti e
J!5 da Constituição•
. (I) V. a L. de 3 de Novembro de 18·LI e Reg. de õ de Feve
feiro de 1842 no Appe'ndice.



- ~fn-

primir, promulgar e correr. Palaeio do
Rio de Janeiro, aos t 2 dias do mez de
Agosto de 1834, 1to da Independencia e.
do Imperio.

FRANCISCO DE LI}IA E SILVA.

JOIO BRAULIO MUNIZ.

Antonio Pinto -Chichorro da Camaora.

Carta de lei pela qual Vossa Magestade
Imperial manda executar as mudanças e·
addições feitas á Constituição do Imperio
pela Camara dos Deputados, competente
mente auf.orisada para esse fim.

Para Vossa Magestade Imperial ver.
ANTONIO JOSÉ DE PAIVA GUEI}ES

DE ANDRADE a fez.

Sellada na chancellaria do Imperio em
16 de Agosto de 1834.

AUREUANO DE SOUZA E OLIVEIRA COUTINHO.

João Car'lle~';1"o de Canlpos.

Nesta secretaria de estado dos negocios
do imperio foi publicada a presente lei aos
21 dias do mez de Agosto de 1834.

I....ulz JOAQUIM DOS SANTOS l\fARl\OCOS.
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Reg"istrada nesta secretaria de estado dos
negocios do imperio, no livro 6° do regis
tro de leis, alvarás e cartas, á fi. 7ti v. Rio
de Jàneiro, 2t de Agosto de 1834.

BENTO ~'RANCISCO DA COSTA AGUIAR

DE ANDRADA.





LEI DE ,INTERPRETAÇÁO

•

.0 Regente ~ em nome do Imperador o
Senhor D. Pedro 11 , faz saber a todos os ,
subditos do Imperio que a Assembléa geral
legislativa decretou e eIIe sanccionou a lei
seguinte:

LEI DE 112 DE MAIO DE 1840

INTERPRETANDO ALGUNS ARTIGOS DA REFORMA

DA CONSTITUIÇÃO.

Art. t. A palavra MUNICIPAL do arte tO,
.§ 4 do Acto AddicionaI comprehende ambas
as anteriores POLICIA e ECONOMIA, e a ambas
estas se refere a clausula final do mesmo
artigo RRECEDENDO PROPOSTAS DAS CAMARAS. A
~lavra POLICIA comprehende a policia mu
nicipal e administrativa sómente, e não a
policia judiciaria.

Art. 2. A faculdade de crear e suppri
mir empregos munieipaes e provinciaes,
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concedida ás Assembléas de provincia pelo
§ 7 do arte to do Acto Addicional, sómente
diz respeito ao numero dos lnesmos empre
gos, sem alteração da sua natureza e attrÍ
buições, quando fôrem estabelecidos por
leis geraes relativas a objectos sobre os
quaes não podem legislar as referidas as
sembléas.

Art. 3. O § t t do mesmo 8rt. tO
sómente comprehende aqueIles emprega
dos provinciaes, cujas funcções são relati
vas a objectos sobre os quaes podem legis-
lar as Assemhléas legislativas da provincia,
e por maneirà nenhuma aquelles que
são creados por leis geraes relativas a
objectos da competencia do poder legis
lativo geral.

Art. 4. Na palavra MAGISTRADO, ~e que
usa Q arte 1t , § 7 do Acto Addicional, llão
se comprehendem oS' membros das relações
e tribunaes superiores. .

Art. 5. Na decretação da suspensão ou
demi8~ão dos magistrados procedem as As
sembIéas provinciaes como tribunal de jus
tiça. Sómente pod~m portanto impôr taes
penas em virtude de queixa, por crime de
responsabilidade a que eIlas estão impostas
por leis criminaes anteriores, observando
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a fórma do processo para taes casos ante
riornlente estabelecida.

Art. 6. O decreto de suspensão ou de
missão deverá conter:

t .o O relatorio do facto; .
2. o A citação da lei em que o magistrado

está incurso;
3.° Uma succinf.a exposição dos funda

mentos capitaes da decisão tomada.
Art. 7. O arte t 6 do Acto Addicional .

comprehende implicitamente o caso em
que o·'; presidente da provincia negue' a
saDcção a um projecto por entender que
oflende a Constituição do Imperio.

Art. 8. As leis provinciaes que fôrem
oppostas á interpretação dada nos artigos
precedentes não se entendem revogadas
pela promulgação desta lei, sem que ex
pressamente o sejão por actos do poder
legislativo geral.. .

Manda, portanto, a todas as autoridades,
a ,quem o conhecimento e execução da re
ferida lei pertencer, que a cumprão e fação
cumprir e guardar tão inteiramente CODIO

nelIa se contém. O secretario de estado
dos negocios da justiça, encarregado inte
rinamente dos do Imperio , a faça impri
mir, publicar e correr. Dada no palacio

... I
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do Rio de Janeiro, em t 2 de l\laio de t 840,
t9° da Independencia e do Imperio.

PEDRO DE ARAUJO LIMA.

Francisco Ram'l·,~ode ASSla Coelho~

Carta de lei pela qual Vossa Magestade
Imperial Dlanda executar o decreto da As
sembléa geral legislativa, que houve p~r

bem sanccionar, em que se interpretão
alguns artigos da Reforma Constitucional
como acima se declara.

Para Vossa ~Iagestade Imperial ver.
ALBINO DOS SANTOS PEREIRA, a fez..

Sellada na chancellaria do Imperio, em
ln de Maio de t840.

FRANCISCO RAl\IIRO DE ASSIS COELHO.

João Carneiro de Campos.
Nesta secretaria de estado dos negocios

do Imperio foi publicada a presente lei
aos 20 dias do mez de l\faio de t840.

ANTONIO JOSÉ DE PAIVA GUEDES DE ÁNDRADE.

Re~istradanesta secretaria de estado dos
negocios do Imperio, á fi. 78 v. do livro
7 de leis, alvarás e cartas. Rio de Janeiro,
20 de Maio de t840.

JOAQUIM JOSÉ LoPES.
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A.PPENDICE.

CARTA DE LEI DE 23 OUTUBRO DE
1832.

Alltori,a ao gOtJerno a coneetJer carta de ·natura
li,açiJo ao, "trangltrD'.

A regeocia em Dome do IIl,perador o Senhor
Dom Pedro Segundo, faz saber a todos os sub·
ditos do Imperioque a Assembléa Geral Legislativa
decretou, e eUa sanccionoo a lei seguinte.

Art. 1. O governo fica autorisado a conceder
carla de Daturalisaçáo, sendo requerida, a todo
o estraogeiro· que provar:

S t. Ser maior de 2t anoos.
§ 2. Que se acha no gozo dos dil-eitos civis,

como cidadão do paiz ,. á que pertence, s.l,o se
01 bOQver perdido pOI· IDOtiVOS absolutameDte po
liticOl. '

§ 3. Que tem declarado na camara do munici
pio de lua resideDcia seus principios religiosos,
I~a palria, e que pretende fixar &eu domicilio DO
Brasil•

.. .1 (t. Que telD residido DO Brasil por eapaço de
qB&nt ·aDD08 c~"uli,OI, depoil de feila.a~

Cc. P.) tta •

..- I
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c)araçlo meD~ioDada DO paragrapho aDlecedente ;
except9 se domiciliados por mais de qoatro aDDOS
DO Imperio ao tempo da promulgação desta lei,
requererem dentro de· um anoo carta de natura
Jisaçlio

§ 6. Que ou é possuidor de bens de raiz do
Brasil t ou oelle tpm parte em fundos de algum
estabelecitnento industrial, ou (il'erce alguma pro
fissão DtU, 00 elufim vive booestamfote do seu
trabalbo.

Art. 2. São sujeitos unicamente á prova do pa
rag.'apho terceiro:

§ j. Os casados coln Brasileira.
§ ~. Os que dOlniciliados no Brasil foreol in

veotort-s ou introduclores de UID genero de in
dustria qualqu(Jr.

§ S. Os que tivet'em adoptado UOI Brasileiro,
ou Brasileira.

§ A. Os que hou'verem feito uma ou lllais cam
panha em st'rviço do Brasil, ou em sua defesa
tiverem sido gra,'elnente feridos. .

§ õ. Os' que por seus talentos, e Iitteraria
reputaçlo tiverem sido admittid08 ·ao magisterio
das universidades, licêos.. academias ou cursos
juridicos' do Ilnperio.

§ 6•. Os que' por seus relevantes feitos a fa~or

do Brasil, e sobre proposta do ·Poder Executivo,
CorelD declarados beoemeritos pelo corpo -legiS-
lativo. .

..~I"t. S•. O filho ·do cidadão naturalisado, na..
eido antes da uaturalisaçio de seu pai, e maior
d.e 2t.aon08, o~te~á carta de naturalisação, de
clara~do~. unicamente na camara InuRicipal do
districlo de sua r~sideDcia _ que· ,quer ser cid~dlo



- ttl
Bnlileiro, e provaDdo que tem um meio honesto
de subaisteneia. .-

Art. A. Haverá em todas as camaras munieipaes
do Imperio 11m litro onde por despacbo do pre
sidente dellas se lançaráõ as decld~ações do § 3
do arte to ; as quaes, assignadas por seus,autores,
serão pOlll ordem do mesmo presidente· em cada
semestre publicadas pelos periodicos no ml1oicipio
e na falta destes pelos da capital da provincia res
pectiva.

Art. ó. Pal'a se obter o despacho mencionado
no artigo antecedente é mister provar Ilor docu
mentos ou por outro qualquer geoero. de prova
)e~al, os requisitos dos paragraphos primeiro e
segundo do mesmo artigo pl-imeil'o, nos casos em
que elles são exigidos; sendo IlorélD regra que 8S

declarações, certidões ou attestnd()s sobre taes
objectos, passados pelos agentes diplolnaticos ou
consulares da nação respectiva; farão sempre por
si só prova sufficicnte para.o indicado fim.'

Art. 6. Fica pertencendo aos juizes de paz das
fregl1ezias, em que 1l10l'ào os est&'angeiros ,que i8
tentão naturalisar-se, o tomalll e julgar pOI' sentença

. as habilitações requeridas Ilo.· esta "lei, seguin
do-se em tudo a praxe adoptada em casos seme
lhantes. .
. Art. 7. Obtida a sentença, a pal'te requererá
com ella a sua D8turalisação ao governo 00 pelo
intermedio do presidente da respectiva provincia

- ou directalnente dirigindo-se ao ministro do im
perio.
. Art. 8. Se algtllll Daturalis8ndo fallecer depois

de haver preenchido as forolalidades l}res"Cl-iptas
na presente lei eUa! aprovei,ta.'ao a viu,a" se fGr
estraoleira, para obler carla de naturalisação.

.... I
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Art. ·9. AI artas de aatanliMoIo a.o pederle
sortir efeito alRl1m, sem que. eu.pridas. e re
gistadas Das camaras munieipaee das relideDeias
dos ootorlados, Dellas prestem elles jurameDlo
(ou promessa) de obedieoeia e fidelidade á Conl
titoiçlo e ts leis do pai., jurando ao mesmo tempo
(ou promelteDdo) reconhecer o Brasil por sua
patria daquelle dia em diante. E nesta of'..casilo pa
garáêJ a quaotia de 12tlbOOO réis para as despezas
das meSlnaseamaras munieipaes.

Arl. 10. Na occasílo, em que R filer o registo
acima indicado, declara.·.se-ha, em livro para isso
destinado, se o individuo naturalisado ê casado 011

solteiro; se com Brasileira ou estrangeira, se tem
filbol, e quantos: de que sexo, idade, religião.
estado e qllaes as terras de slIas naturalidade$.

Art. t 1. As camaras mooieipaes mandaráõ 1)0

bliear no principio de cada anDO, pelos periodieos
de seus mODicipi08, e DI ralta destes pelos da
capital da proviocia, um mappa cirCuDstaoeiado
de todos os estrangeiros, que se naturalisárão e
luas qualificaçcles.

Art. t 2. 'r~dos os estraogeiros oaturalisadol
antes da publicação desta lei declarar4êJ seul
Domei nal camaras municipaes de suas resideocial
assignaDdo-os em o livro, que deve servir de re
gisto eommum de todos os estrangeiros natura
Jisados, alêm dos mencionados DOS arts. A, 9, lO,
lob pena de pagarem 25l/)OOO rêis, caso Dlo o
façlo deDtro de seis mezes da publicaçlo desla
lei nos seos municipios.

o Art. ta. Flelo revogada. ai dispoliçGes em
eootrario.

°Maada porlaato a tod.1 •••atoridade~~.~ quem o
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eo.heei.eDto e eseeu~o da relerMla lei perteDter
que a comprão e fação cumprir, e guardar 110 iD-·
teirameote como Bella se contém. O secretario de
estado dos DegociGs fio imperio a faça imprimir,
publicar e correr.

Dada no Palacio do Rio de Janeiro, aos 23
dias do mez de Outubro de 1832, uodecimo da
Iodependeocia e do Imperio. .

Francisco de Lima e Silva.
Jo,é da Costa Carvalho.
João Brall/io MOlliz.

Nieoldo Pereiera de Campos Vergueiro.

Carla de lei pela qual Vossa Magestade Itoperial
manda executar o decreto da Assembléa Geral
Legislativa, que houve por bem sancciooar, au
.torisando o governo a conceder carla de nato-
ralisação, sendo reque.·ida, a todo o estrangeiro
que provai- os requisitos no mesmo decreto exi
gidos; e estabelecendo providencias a respeito;
tudo na fórma acilna declarada

Para Vossa Magestatle Iloperial vê.'.

Bento FranC'I'BCO 4a C'olta Aguiar de Andrado~
a fez.

Registaua a folbas 201 do Livro b· de Leis.
Alvarás e Cartas. Secretaria de eslado dos ne
gocios do imperio, eln S de Novelobro de 1832.

Albino dOI Santos Pereira.

Bonorio Hermeto Cerneiro Lelle.
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Sell~dana chaDcellaria do· I.perio em ·i·de No
·vembro de 1862.

João Carneiro de Campo..

Nesta secretaria de estado dos DPgocios do im
perio Coi pub'icada a presenle lei aos 8 dias do
mez de Novelnbro de 1832.

Luis 1oa'l",·m dos Santos Marrocos.

J ;



LEI DE t4 DE JUNHO DE t83t.

Marca a fórma da elez·ção da Regenela
pernlanente, e suas attrihuições.

A R~gel1cia em nome do Ilnperador faz saber á
todos os subditos do Imperio, que a Assembléa
Geral decretou a lei seguiote:

Art. 1. Durante a miooridade do Senbor Dom
Pedl'o Segundo, o Ilnperio será governado por
uma Regencia permanente, nOlneada pela Assem
bléa Geral, composta de tres membros, dos quaes
o mais velho em idade será o presidente, como
determina o Titulo á·, Capitulo 50, arA:igo t,23 da
Coostituicão.

AI't. 2: Esta Domeacão .se fará elD Assembléa
Geral, reunidas as du~s camaras, â pluralidade
absoluta de ,010S dados em escrotinio secreto;
no que se procederá pela maneira seguinte.

Art. S. No dia que fÔl' accol'da(lo pelas ca
maras, reunidas ellas. e servindo de secretarios
dous do senado, e dous da camara dos deputados,
lar-se-ba a cbalnaCla, e verificado o numero de de
pUlados e senadores presentes serão uns e o~tros

.suecessivaOleote chamados á mesa e lançaráG na

.urDa suas cedulas contendo os nomes de tres
pessoas para membros da regencia.

4rt. Ia. Recolhidas e cODtadas as eedulas. flr~'

se-h a apuraçlo, e os Ires que mais voto.:
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obtiverem, teodo pluralidade absoluta, seno de
clarados membros da regencia.

Art. 5. Se a eleição se Dlo completar DO pri
mei.rO escrutinio. eorrer-se-ha segundo, Da qual
08 Totos deveráõ recabir em tantos dos candi
datos mais ,otados, qUintos forem o triplo dos
membros que esliverem por eleger.

Art. 6. Se ainda no segundo escrotioio se não
completar a eleiçAo correr-se-ha terceiro, res
tricto á tantos dos candidatos mais votados,
quaDtos fizerem o dobro dos membros que ral
tarem por eleger.

Art. 7. Se em J'esultado do terceira eserlJtinio
a eleiçlio se nlo completar, proceder-se":ha á
nomeação d08lDembros, que CaltBrem, um a um,
eom a declaraçlo de que o primeiro escrotinio
será livre, o segundo restricto aos quatro candi
datos mais votados; e ao terceiro aos dous mais
,otados até que algum obtenha a pluralidade
absoluta.

Art. 8. Nos casos de empate em qualqner das
votaç(Jes a sorte decidirá; e não se poder' Ie
vaDtar a sessão, sem que a eleiçlo esteja con
cluida.

Art. 9. Terminada a eleição, e verificada a
sua regularidade, e prestado o joraDlento aos
membros da regencia, a Assembléa Geral 8 farã
publica enl todo o Imperio por uina proclamação.

Art. :to. A regeneia nomeada elel'lcerá, com a
referenda do ministro competente, Iodas as attri
hoiçoo., que pela CoDstítoiçio do Impttrio com
petem ao Poder Moderador. e ao Chefe do Poder
.EI8CUlivo, com as JimitaçGes e excepçGes le--
6'1iatea.
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Ârt. ti. A .ltribuiçio sobre 8 s8oeçlo da.
resoluções e decretos da .Assembléa Geral lerl .
exercida pela regencia com está formula por ella
85sigooada-A Regencia em nome do Imperador,
CODsente. .

Art. t2. Os decretos d'l Assembléa Geralaerão
apresentados ai regeocia por uma deputaçÃo de
tres membro. da camara ultianamellte deliberan
te, a qual usará da formula aeguinte- A Assem
bléa Geral dirige á regeocia o decreto incluso que
julga vantajolo e util ao Imperio.

Art. 13. Se a regeocía entender que h.a razões
para que a resolução ou decreto seja rejeitado,
ou emendado, poderá sl1spender a saocção com
a seguinte Cormula~Volte á Assembléa Geral, es
pondo por escripto as ."eferidas razões.

A exposição sei'" remettida á camara, qne li
ler iniciado o projeclo, e sendo iJnpressa se
discutirã eln cada ulna das cnmaras; e vencendo
se POI" IDais das duas terças partes dos volos dos
membros presentes eOl cada uma dellas, ou
reunião no caso em que tem Jugar, que a reso
lução ou decrelo passe sem embargo das razões
expostas, será nOV8lnente apresentado á regencia,
que immediatamente dará a sancção. Não se 'eo
ceodo na fórma dita, não poderá o lDesmo projecto
ser Do,alDente proposto nessa sessão, podeodo
seI" em qualquer da seguinte.

!rt. ila. A Regeocia deverá dar n sancção 00
prazo de um mez. Se a não der DO dito pralo,
eDtender-se-ba que a oefl8; e em tal easo .'emet·
lerá a esposição das razlkts até aos primeiros Oil~

dias da sessão ordioaria do anDO t»eguiole.
Art. t.õ. Se a camara dos depuaados, dura8le
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o goveroo da regencia, 010 adoptar algama pro
posição do Poder Elecuti,o, o prilueiro secreta
rio della o participará por oOicio ao ministro que
tiver feito 8. proposição.

Art. 16. A formula da promulgaçlo das leis,
durante o governo da regeDcia, será cODcebida
nos seguintes terlDOS - A regeocia permanente
em Dome do Imperador o Senhor D. Pedro Segun
do, faz saber a todos os 8ubdilos do IOlperio que a
Assembléa Geral decretou e ella sanccionou a lei
seguiD~e (a integra da lei Das soas dispos:çéJes só
mente.) Manda portanto, etc., o anais como se acha
no art. 69 da Constituição.

Art. t 7. A allribuição de su~peDder os magis
trados será esercida pela regeocia comlDulativa
mente com os presidentes das respectivas pro,io
cias, em conselbo, ouvindo o magistrado e
precedendo informações na fôrma do arte tóla da
ConstituiçãO.

Art. 18. A attribuição de Domear bispes, ma
gislrados~ commaodanles da força de terra e mar,
presidentes das proYincias, embaixadores e mais
agentes diplomaticol e commerciaes, e membros
da administração da fazenda nacional Da· cOrte,
e Das proviocias os me.ubros das JUDtas de fa
zenda, 00 aA autoridades, que por leis as hou
'ferem de subslituir, será exercida pela l'egeDcia.

A attribuição pOI·ém de pro,er 01 mais empregos
civis, 00 ecclesiastieos (excepto 08 acima especi
ficados, e aqllelles cujo provimento definitivo
compelir por lei á outra autoridade) será exercida na
cÔrte pela regencia, e nas provincias pelos pre
sideDles em cODselbo, preeedeodo as propostas,
eum.,. e eoncurlOI deterlDjudos por lei.

,
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o provimeDlo das cadeiras dos CUNilS juridicos.
academias lDedico-cirurgicas, militar, e de mari
nD,. contiaoará a ser feito como actualmente,
pl'eeedeodo sempre concurso.

O provimento dos beneficios ecclesiasticos que·
nio tem cura d'almas, fica sospenso, assim
como o' pagamento das congruas dos que vagarem.

Art. 19. A regencia não poderá:
i.o Dissolver a camara dos deputados.
2.o Perdoar aos IDinistros e conselbeiros d'es

tado, salvo a pena de morte, que será commutada
na immediata, n08 cl'litnes de resllonsabilidade.

3.° Conceder amnjstia em caso urgente, que
fica competindo á As~embléa Geral, com a saocção;
da regencia, dada nos termos dos artigos ante
cedentes.

6.° Conceder titulos, honras, ordens militares,
e disti ocções.

6.° Nomear conselheiros de estado, salvo no
caso em que fiqoelD InellOS de tl"es, quantos bas
telD para se preencher este numero.

6~' Dispensar 8S forlnalidades, que garantem a
liberdade individual.
. Art. 20. A re'gencia não poderá, sem pl'eceder
approvação da Assembléa Geral:

i.o Ratificar tratados, e convenções de go
verno á governo.

!.o Declarar a guelTa.
Art. 21. A regencia, estando reunida, terá a

mesma cODtinencia militar, que compete ao Impe
rador; os rpqoerimentos, representações, petições,
memoriaes, e ofticios que lbe Corem dirigidos, serão
feitos como ao Imperador.

Arl.ll. Os membros da regeDcia, emqoanto
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DeIJa estiverem, Dlo podertG elercer 08tro ~...
prego, nem DlellnO as foneçfJes de ..ador ..
deputado. Cada um delles te·rá a CODti~Dcia mi.
1f1ar que compete aos generael commlodantes
em chefe, ti-atamento de Excellencia, e ordenado
de doze contos de r~is aDDoalmeole; sem poder
accomular Ottt.'o algum vencimento da fi,zenda
publica.

Art. 23. O mesmo vencilDeDto fica eompetiodo
aos membros da actual regeocia pro,i80ria na
razio do tempo do seu serviço.

Arl. 26. A presente lei terá selJ eleito inde
pendente de sancção da regencia, e ser6 publicada
com a segl1inte formula - A Regeocia, em nome do
Imperador, faz saber a todo& os 8ubdilOS do Impe
rio, que a Assembléa Geral decretou a lei se
guinte, etc. O mais como no artigo 16 desta lei.

Manda portanto a todas as autoridades, a quem
8 conhecimento, e elecuçio da referida lei per
tencer, que a cumprãa e fação cumprir e raardar
tão inteiralnente COlIJO Della se contém. O secre
tario de estado dos negocios do Imperio, eo faça
imprimir, publica.., e correr. Dada no Palaeio do
Rio de Jaoeiro, aos quatorze dias do mez de Junho
de i 83i, deehno da lodependencia, e do Imperio.

1J1arque~ de Caravellas.
lVicoláo Pereira de Campos Yergueiro·
F"anci,co de Lima e Silva.

JIanoel JOl~ de Souu Franfa.

Carta de lei pela qual Vossa Magestade liDpe.
rial ~aDda ~leCl1lar o decreto da Assembléa .Geral
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LeBislativ., que houve por bem promulgar. sobre a
f6rma da eleição da regencia perlnanente, e suas
attribuiçõel, como acima se" declua·a.

Para Vossa Magestade Imperial vêr.

Antonio José de Paiva Guedes de Andrade, a fez.

Registada a o. 157 do Liv. 5.° de Leis, Alva
rês, e Carlas. Secretaria de estado dOI negocios
do Ilope'-io em 16 de Junho de 1831.

Bento Franci,eo da Costa A.guiar de Andrada.

ManDei José de Souza França.

Foi sellada a presente lei nesta secretaria de
estado dos negocios da justiça em t~ de Janeiro
de t8S!. -

. João Carneiro de Campos.

Nesta secretaria d'estado dos negocio! do Im
perio foi publicada a presente lei aos 15 dias do
mel de JODbo de t831.

Luis JOllquim dos Santo, Marroco,.



LEI DE 15 DE OUTUBRO DE i827.

Sohre a responsabzolidade dos Min'lstros e
Secretarios de Estado, e dos Conselhei
ros de Estado.

Dom Pedro Primeiro, por graça de DfOS e Una
Dime Acclamação dos Povos, Imperador Consti
tucional e Defensor Perpetuo do Brasil: Fazemos
saber a todos os nossos subditos, que a Assem
blt1a Geral decretou, e nós queremos a lei se
guinte:

D. re.pon..lJllldade do. mlnl.er... fIt lJe-
. e.eta.a•• de e.t••• e d ... eOIl.el"~lr" .
de e ••a.o, e da _a.el.. de .
1'0•••• elle••

CAPITULO I.

Da Datare.a doa delictoa por que "o reapoll..yei. 0."
.i.tro. e aeor.tarjo. de ••tado, e ... p ••" ••• lia..
oorre.po.delD.

Art. 1. Os Ininislros e secretarios de estado
são responsaveis por traição:

§ 1.- Altentando por tratado!4, convenç(Jes e
ajustes. dentro ou fóra do Imperio, ou por oulros

•
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quaesquer actos de seu ofticio, ou prevaleCé"ndo
se delle com dolo Dl3nifeslo :

J.o Contra a fôrma estabelecida do governo.
2.8 Contra o livre exercicio dos poderes politico8

reconhecidos peja Constituição do lmperio
3 • <:ootl"a a independeocia, integridade e defesa

da nação. .
11.° Contra a pessoa ou vida do Ilnperador, da

]~peralriz ou de algum dos Príncipes ou Prillcezas
da Imperial Familia.

§ 2.· Maquinando a destruição da religião Ca
thnlica Apostolica ROlllana.

§ 3.· São applicaveis aos delictas especificados
neste. al"ligo as penas seguintes:

Maximil: Inorie natural.
Média: perda da confiança da nação, e de tódas

as honras; irJhabilidade perpetua pal'a occupar
empregos de confiança, e cinco annos de prisão.

Minima: perda da confiançtl da nação, inhabi.
Jidade prrpetua restricta (lO e.np."ego, eln que é ju).;.
gado, e cinco alln98 de suspensão do exercicio dos
direitos políticos.·

Art. 2. São responsa"eis por peita, suborno
ou concussão:

§ f.· Por peita, aceitando dadiva ou promessa
directa ou indirectamente, para se decidirelD em
qualquer élcto do seu lllioOisterio. "

As penas para os delictos designados neste pa
. ragraphó são:

&Iaxitna: inhabilidade perpetua para todos os
empl'tgos, e a multa do triplo do \'alor da peita~

Média: iohabilidade perpetua para· o elnprego
de ministro e secretario de estado, iobabilidade
por dez aDDOftpara os outros empregos, 'oe a moIta
do duplo do valor da peita.



Min,ima : perda do emprego. e multa do valot
da peita.

§ 2.0 POle suborno, corrompendo porsua inftueb
eia ou pedilorio a alguem para obrar contra o
quedeve, no desempenho de suas ftlncções publicas;
ou deix3l1do-se corromper por influencia, ou pe
ditorio de alguem para obrarem o que não devem;
ou deila.·em de obrar o que devem.

As penas para os delicto. designados neste pa-
ragraplJo são;

Maxima: suspensão do eOlprego por tres a11D05.
Média: por dou&.
Minima : por um.
O réo incorre Destas penas, ainda quando Dio

se ~erilique o efeito do suborno assim como acon
tece na peita.

§ 3.· Por concussão, extorquindo ou exigindo
o que não fór devido, ainda que seja para a fa.
zenda publica, ainda quando se Dão siga o etreilo do
recebimento.

As penas para os delictos designados neste pa-
ragrapho são:

Maxima : 8uspenslo do enlprego por seis anDOS.
Média: por quatro. .
Minima: por dous.
§ 6.° O réo, que tendo commeltidoalgumdosde

Jiclosespeciftcados nos paragraphos antecedentes,
os tiver levado a pleno eleito, e por meio delles
abosado do poder, ou faltado a obser,ancia da lei,
sotTrerá, além das penas dt-clararadas nos dilOS pa..
ragraphos, as que adiallte se declarão nos artigos
terceiro e quarto.

Art.' 3. Sio respoDsa'eis por abuso do poder:
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1-:'f§~!l. ~iU,_O o1,..lfda~~'Jautelid_Jnos ~los

*tl~"ec;iji ~~&tga ilei, 'fI\le ,toqhioIpNlfllUMO.pme
_,t~JIo~"m~~'I~v;MIOdlOi~OtfMI. a qJl·aMtuer
;prlkiuJar·

As penas para os delictos designadoJ.~e8Ie·'Pa.. .
iliW_~_o:

,~,ima ::u;es 'M\~S .~le ~cemP"io pana·.fóra da
~Jjle :.e:I"~l, l~r.mo.

f1~ia : .~~l1s~'nos.
Minitna : um anDO. .

.~ 4tl~n 1~<UMO a .. cepftMl)ão.do 'RAJM(tá ~arle, ~.ba.

~tlp,~()" ·(lU :'Q ,flt7J:~\la' pltblimt, ~flup.dod8,ta JS8.P
i ntellles~da 'IS'JD (), Iq\leJnão .~ltqr;ij á, lCôn'e.

t! 2. 0
. JJIl~\fpa~do :quplCj\Mr .)dasJlttI1hlliçãe~do

Poder L~i6lativo,;OJ,l :.{udicialtio•
.rAs..Pftnas ,para os .d~lictos~de~jIA,(los..,DQste/pa-

.J;Mrflpbo são: ..
·,~M~IDa : ,Wll~il iqane .parpe\ujt <tlJ81't3 .lodos ·os

empregos, e dous annos de prisão.
Média: inhabilidade por dez annos para todos os

elnpregos.
Minima: perda do elnprego.

:ÂXt•.-../J. ~iozr.pap~~I.~8rJ • .de l.bset·....
vancia da lei:

§ 1.o Não cumprindo a lei, ou fazendo o coo
~mll\Cl.do.. qu~lellas oooeoão.

§ 2. o Não fazendo ~ctiua .a~respOMtt~Hd~e

(los seus subalternos•
•As peD8~patJa eS~8üeMsdesigMdos>ReHe artigo

são as do arte 3 §.1,~_lusire 4t '~p"'afIo Tdo
~. -

,1\;r.t•. lõ•.~ciio ..JMSpOWlBli8 ipe}o tf8e &GlJrllt'eiIÍ
"Daral4~erdft(le~, 'I8pJI'ODfiliou ,.OptltdM1e~08
cidadãos: '.

(c. C.) 15
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~ 1.° Obrando eontraosdireitos indi,idoaes dos

cidádl!l8, que tem por base a liberdade, segurança,
00 propriedade, mlrcados na CODstitoiçAo an. i 79.

Art. 6. São responsaveis por dissipaçAo dos
bens publicos:

§ t.· OrdeDando, ou concorreodo de qualquer
modo, para as despez8s 010 aotorisadas pOl'lei, ou
para se fazereol contra a fórma Della estabelecida,
ou para se celebrarem contractos manifeslamente
lesivos.

§ 2.0 Nlo praticando todos os meios lO seu al
cance para a arrecadaçlo 00 eODsertação dos bens
mo~eis ou immo,eis, ou rendas da naçl1o.

§ 3. 0 Não pondo, 00 nlo consetv8ndo t'm bom
estado a contabilidade da soa rep81..tiçlo.

As peDas para os deJietos designados nos arts.
Ó e 6 são as mesmas applicadas aos que estão eom
prehendidos no § 1· do arte 3, inclusive ta reparação
do damoo.

CAPITULO II.

Do•••Ii.....0- ooue••ei... de ....do e ... peau
eorre..oad.ate••

Art. 7. Os cODselheiros de estado são respon
sa~eis pelos conselhos que derem:

j .• Seodo oppostos ás leis.
2.. • Sendo c:oD~ra os interesses do Estado, se fo

rem manifestamente dolosos.
Os conselheiros de estado por taes conselhos

incorrem Das mesmas peDas em que os miDistros
e secretarios de estado iocorrem por factos aDa
10105 a estes.

' .. ....
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Quando porém ao cODselbo se não seguir efreito,
sofrreráéJ a pena no grão Dlédio, DUDC8 "menor que
a sU$pensão do emprego de um a dez aonos.

CAPITULO III.

D. ...ei... de proceder co.lr. o. _i.il'roa e .eereta.
rio. de eltado, e eODlelbeiro. de el'.do.

SBCÇÃO I.

Da denuncia e decreto de accusaçdo.

Art. 8. Todo o cidadão 'póde denuDciar na
fórma do § 30 c!o arte 179 da Constituição, os
ministros e secretarios de estado, pelos delictos
especificados nesta lei; este direito porém pres
creve, passados tres annos.

As commissões da eamara devem denunciar os
delictos que encontrarem no exalne de quaesquer
negocios, e os melnbros de ambas as camaras o
poderão fazer dentro do prazo de duas legislaturas

.depois de comltft!tlido o delicto. .
Art. 9. As denuncias deveu) conter a 3ssigna

tura do denunciante, e os docume.ntos .que fação
'accreditar a ·existencia dos delictos, ou UIna decla
ração .concludente da impossibilidade de apresen-
la-los. .

Art. tO. A camara dos depu~ados, sendo-lhe
presente a denuncia, mandarA exámina-Ia por UOla

·commissão especial; e sobre este exame, DO 'Caso
que a oio rejeite, mandará, ·sendo aecessario, pro.

....
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,,",ir Qova.s pro,v;ts, que.ae~~o~il~~e ~JAIIli
.,.af..dflS .na cQJPmiss.~o. a qual Jilpl)leIP iDflPiriçá ,as
testettlu~h·as nos ca~Qs em ~q.lJe. ror~m ~e~~$Mria8.

Art. it. Quando a calD31'a parecer tttteodivel a
denllnci:" mandará respo~der o denuDciado, re
metteodo.lhe cópia de -tudo e fitando o prazo, em
(Iue deve dar a resposta por t'scripto, o qual po-

.*#Atler pr~QlJldoqoaado 0)1888810 AeUMD,J.aliD..o
requeira. .

Art. 12. Findo o pI-azo para a resposta, ou ella
tenha sido apresent~da, ou :J.lio, tornará o negocio
a ser elaminado pela IneSlna, ou outra comrnissão,
que interporá o seu parecer, se tem ou não lugar
a accusação.

Art. i 3. Intesposto o parecer será este dis
'QlItido no àia que a calDara .determinar, j\ .pR:oposta
,. ,llresidente, comtanto porélll que seja eOlre o
~terceiro e sesto dia depois .daquelle etn que o ;pa
.~ tiver sido apresentado.

Arl. 1&. Terminado o debate .da &elUQda dis-
.eussão, a qual se verificará oito dias depois da
(primeira, a camara decidirá, se telD ou pão 1"8~r

·8 .accusaoão; e decidindo peJa a:ffirmatJ~a, a ~e..
~etar6 Desta fórma :

« A camara dos deputados deel'eJa a accusaçãp
..co-.lrB o ministro e secretario .te eatatjo ~~ ne
t8QCi08 de... F., .ou o cooselb-=iro de,estado F., lpelp
-dslicto de••• ,. e ,8.envia á ~aJDora dos #tQDe4or~s

..QtID · todos os' documentos ~relaUIOS, ,p.~a .~e prQ,..
ceder na fórma da Constituição e da Lei.

iAdt. ·t~ó. tO decreto.de &cc"sa,ão s~r' e~.pto

18. duplieaoo, taasigG.ado,pelolplesidepte,·~ J"qps
411Uetarj.s ;adeReJ~__ap~••IP~r'..MlslMmP
..o:.-rao .;pap.a 'o'\I~er~iMi.a.r ll.Q 1It~9,.~
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reãli~âta:o! seus eftlntos, eJolitr~'e,*~fàaól' ao tst!tI,tf~'

c6Wf' tOtl& ô p'iiJeêWo orjlghlàl, fica'nd~ Itola- cállii1

authentica na secretatia ~ •
Art. 16. A intimação será feita dentro de 24.

horas, quando o accusado esteja na cÔrte, ou dentro
do prazo mais breve possivel~ no caso de flstar
róra delJa; e para dar ao decreto a execução,
que ~oea' aO', go·terno., será cOIDI>etente quaittuer
dos ministl'Os de estado, a quem fôr dirigido.

Art. 17. Os etreitos do decreto da accusação
principião do dia da intimação, e' são os seguintes:

1.· Ficar o accusado suspenso do exercício de
to-das as funeções publicas, até final sentença, e
inh'abiJirado nesse tempo para se." proposto a outro'~

elnprego, ou nelle provido.
2.o Ficar sujeito á ac.cusação criminal.
S. o Ser preso nos casos, em que pela lei· tem

lugar a p..oiSão:
4. 0 Suspender-se-Ihe metade do ordenado, ou

soldo, que tiver, ou perde-lo effectivameille, se
não fôr afinal absolvido.

Art. 1S. A calnara nOlllearâ unia· coÚJm·is-·
são de cinco a sete' melnbros para Cazer a açcti
sação no senado, obrigada a fazer uso dos "docu
mentos, e instrucções, que lhe' forem fornecid'os
pelo denunciante, sendo attendi'veis; c os mell)bro~t

desta' comntissão'escolheráõ de entre si o relatol"'o'u
relatores. - .

Art. 19. Nos casos, enr que a pllbíjcidad~ e"
rlemo-ra pOlsãO de algum lDOdo' alneaçlu- a segü~'

rança do' Estado, ou da pessoa do 'Iníperado"~' a'
camara deliberará em sessão seel-eta a suspetisão:
e custodia -do den.unciado, guardada a Corinalidaije
do al't. 27 dã' Constituição; existindo provas suf-.'
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licientes, que tambelD poder' haver em segredo;
mas, logo que cessar o perigo, formará o prooésso
publico. cOlnq. fica prescripto.

SECÇÃO II.

Do proeesso da accusaçiio e da sentença.

Art. ~O. Para julgar estes cl·imes o senado se
CODverte eln tribunal de j lJstiça.

Art. 21. 'fodos os senadores são juizes com
petentes para conhecerem dos critnes de responsa·
bilidade dos ministros e secretarios de estado, e
cODselbeil'os de estado, e applicar-Ibes a lei.

Art. 22. EXCCplllão-se:
i.o Os que tiverem parentesco 'em linha recta

de ascendente ou descendentes, sogro ou genro,
elD linha collateral irrnãos, cunhados, emquanto
durar o cllnhadio, e os Jlrhuos co .irlnâos.

2. o O:; que tiverem deposto cOlno testemunhas
n3 forrnação da culpa ou do processo.

S.· Os que ti\~erem demanda por si Oll suas mu
Iberes sobre a Dlaior parte de seus bens, e o litigio
tiver sido proposto alltes da accusação.

A~· Os que tivereln berdeit·os presumptivos.
Art. 23. J4~stes irnpedhuentos poderão ser al

legados, tanto pelo accusado, seus pl"ocuradores,
advogados, ou defensores, e commissão accusadora,
como pelos senadores, que ti verem hnpedimento,
e o senado decidirá.

Art. 24. Ao accusado serei. permillido recu
sar até seis senadores, sem declarar o motivo,
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além daquelles .que forão recusados na rórma do·
arte 22.

Art. 25. Recebido o decreto da accusacão com·
o processo eotiado pela camara dos deputados
e apreselltado o libello e documentos pela com
missão da accusação, será notificado o accusado
para ..comparecer perante o senado no dia que rôr
apprazado.

Art. 26. A notificação será feita por omcio
do secretario do senado, acompanhado da cópia
do libello e documentos; assim COIDO do rol das
testelDuobas, no caso que a dita cOlnlnissão as .
queira produzir.

Art.. 27. O acclIsado comparecel'á por si, Oll

seus procuradores e advogados, ou outros quae~·

quel' defensores poa- elle escolhidos, havendo com..
munieado á commissão da accllssaçãu, 2la horas
antes, o rol das testemunhas, que houver de pro-
duzir.. .

Art. 28. Entre a Ilolificaçãoe o c<unparecimen
to do accusado lnediará pelo menos o espaço de
oito dias.

Art. 29. Se o accusado, estando preso, qui
zer comparecer pessoalmente para deduzir a sua
defesa, se officiarã ao governo para o fazer COD

duzit- com dec~ncia e segurança.
Art. 30. No caso de revelia, nomeal'á o se

nado Uln advogado para a defesa do réo, ao qual
será enviada, com offieio do secretario do senado,
cópia do libello e de todas as mais peças da aCCUS3
ção.

Art. 31. No dia aprazado, estando presentes
o accusado, seus procuradores, advogados e de
fensores, ou o advogado Domeado para defeoder o



- I3tl~

réo á~MIà rftelia,·.a... 'ceM" a~··eo_ililo adl'tlJ.li
fiadora, e feita a verificação dos senadores pre:setl1tii

t.~»deélM8r8~'o pre..JItef·of.te di~se'I.o,
segoi.,.se-blof · as 8RU.aç~s Da(CODfórlnldíft~d8fP
arlS. 22, 28 e· 26'",; e 10gb os' seriadf)res ree:usitOos':'
se- retirará6.-

Art. 82. Concluidras as recusacftes e ach;Ri1.'
do-se pre8eDl~ o DUlnel"O de senadores d~sigt)adtr~

. pela Conllitl1ição para baver sesslo, In~nidar': o
presidente qlle se leião o processo preparatorio, Ol

acto da accueaçAo, ou libello, e os artigos da deM

fesa do roo.
AI·t. 33. Serão pelo presidente interrog8da~

então as testelnonbas otTel"eeidas pela commis~o
e depois 8S do accnsado. As testemulIhas seria'
juramentadas, e inquiridas publicaUleote e IneSRlO

presentes as partes; depondo porém em separado
e fõra da presença uma das outras, eserevend~se

COID toda a distiocção os seus ditos, os quaes Ib~
serão lidos antes de 8ssigDarem.

AI'L Sã. Qualqu'er membl'o da cOlnmissão da-J

accusação, ou do senado, e bem assim o acc'O~

sado, seus procoradores, advogados 00 defensores
podel·ãõ exigir se façio ás tcstemtinh'3'9 as per-·
guntas que julgarem necessarias, e que se notem
com sigoaes á margell1, quaesquer addiçõt!s', lU....
danças ou varhw;ões que oceorrerem.

Art. 35. A commissio da aecllsação, o accusa~

do, 8ett8 proeul'odores, ~dvOBodos ou defétJso~ets"
podel·IO, DO mesmo acto em que aS' testelnuslul'
depoem, co"ntesta-Ias e argui-Ias, selD comtlld~ as'
inlerromper•

Art. 3&. PodérãCf' iguahwetm!' elfrir, q.,' ;d-'
gumas' te~temtalbal' sej~~arc.reodM ~e rt!pel1i1litl~t
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dtil ; q"te .~uêtltts qlle éllE'S' d~illieDtt 8"'e'l'étfrenf
fiMdd)dtt~MI p~es~n~~:; que# ~··f1i~'qffàWqtl~

oüWa'él dilig~ffêiii8) 8 ft~tDJ dd·,~~datf~; é dà'nte'AUiftI
fórma, que sejão otWIBa'a· a1gbtmas1qtl't! clit'gir'etiP
já~ãr~, ctJttitaoto que' dAu 'tenhliiainda principiado
a- '·dta~ão~

A:t't. 37,. No" fim de cada dépoiÓlet1tb o prê.!.·
sitJ~lÍte pergunta'rã' á testemuoha,. se conhece'
l1ellJ o accusado que está presehte Oll! q'ne sé: de.l.'
fende por seu proetirador; e ao accusado; ou se"Y'
proeu,-adores, Sê querem dizer a}guóia cousa contra
O' qne aeablio de ouvir', c'aso elles o não teDId'~'

já' feito elD virtude dá faculdade permittidtl p~los'

arts. 3la e 35.
Art. 38. Havel'á deb'ate verbal entre a cofit.L.

missão accusadora e o accusado, seus procura~

dores, advogados e defeDsore~; sómente poré~·

ao' accosac1o será pennittido faz-er alIegação llor
si, seus procuradores, advogados e defensores, por'
~scripto; e neste caso se lhes assignarâ o lel'IdO
de cinco dias para o fazerern, dando-se-Ihps por'
c611ia os novos documentos e depditnentos de tes
tenlunbas', havendo-os.

Art~ 39. O pl'esideote perguntará ao aeCt1~

sado, se quer dizer ninda alguma cousa mais;
sobre a elucidação do 'pI'ocesso e verdade dos' fac·
"lOS~

Ali. ftO. CORc)uido estes actos, se pl'ocedeTâlá~

seBSão secreta, olid~ se discutirá o objeclo da ae-'
cusação em commissfio geral, DO fim da qual per'
gUDtará o presidente se dAo a materia por diséutid~1

e se eslã~ promptos para a v(Yta~ão.

Art. Ai'. DecidindG ti tribunal 'que' sim\- se tor
Rattá~ pilIJlicá a<·se$São para a \tdt8~ão, lilló vbltantlc)lf
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a commissio accus.dora para a sala do leDado,
nem procuradores, advogadose defensores do r60,
retiraodoo-se este para Jugar e distancia, em que
Dlo possa ouvir sua sentença.

Art. 112. Fazendo enlão o pl"esidente um ,re
Ibtorio resumido, indicando as provas, e fuodamen
tos da aecusação e defesa, perguntará se o réo é
crilnino~o de... de que é arguido, o que se de
cidirá por volação symbolica. No caso de elnpate
declarar-~e-ba que o réo não é culpado.

Arl. 43. Vellcendo-se que o réo é criruinoso,
proporá o presidente separadamente, em que grão
deve ser condelDnado, se DO Inaximo, se no .nédio.
Não ficando o réo comp,·ebendido em aJgulD dos
dous gráos aeilna especificados, entende-se que
tem lugar a imposição da pena correspondente ao
g"ráo Ininimo•
. Art. !1ft. A sentença será escripta no proces

so pelo primeiro secrelario, assignada pero pre
sidente e POI- todos os senadores, que Corão juizes,
e copiada exacl31J1ente na acta da sessão.

Art. 45. Da sentença proferida pejo senado
não haverá recurso algum, senão o de uns uoicos
embargos oppostos pelo réo dentro no espaço de
dez dias.

A.llt. 46. Apresentados os embargos em fór
ma articulada, ou como In~lbor.convier ao réo,
e lidos Da camara, serão contiDuados com vista
á commissão accusadora com os respectiJ'os do
cumentos, havendo-os. A resposta será dada em
dez dias; e lida iguahnente na calDara ficará o
processo sobre a mesa por tres dias.

Art. 67. Findo este termo, proporá o pre
sideDte. á.eamara,.se r~ebe e julga logo provados
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08 embargos, para se declarar que não tem lugar
• pena, ou ser o réo julgado innocente.

Art. A8. Não se vencendo a absolvição do
rêo, proporá o presidente, se tem lugar a modi
ficação da sente..ça, e qual ena deva ser.

Art. 69. Não s·e approvando qualquer das duas
bypotbeses propostas cODsultar-se·ba o senado,
se recebe ao menos os embal·gos para dar lugar .
a prova, e decidindo-se qne sim. assignal'-se-ha
termo razoado para a meslna prova.

Art. 60 .. Apresentada:.l prova, proporâ ollresi
dente, se ella é baslante e concludeote, e vencendo
se que sim, consultará á call1ara sobre a reforma
da sentença, e absolvição do réo, ou ao lllcnos so
bre a lnodificação da tneSlna sentença, e sua pena.

Art. 61. Quando a camara desprezar os· elD

bargos sem ter concedido espaço par~a prova, ou
depois de ter dado lugar para ella, não a ,julgar
sufficiente, entender-se-ha (Iue fica confirmcula a
sentença etnbargada.

Art. 52. Em todos os casos acima referidos
lançar-se-ha no processo a sentença definitiV81nente
proferida pelo senado sobre os embargos, a qual
será lavrada e assignada Coufol·me o 8rt. liA.

Art. 63. Se a sentença fôr absolutorja, ella pro
duzirá immediatamente a soltura do réo, estando
preso, e a sua I"ehabilitação para ser elnpregado
DO serviço publicl), devendo ser pontualmente cum·
prida; mas sendo condelDuatoria, serA remettida
ao governo para que tenba sua devida execuçio.

A.rt. ó&. ADtes da senlença definitiva 00 de
qualquer outra decisão final sobre os embargos,
haverá dt-bate publico entre a commissão aceula·
dora e o accusado, ou seus proeuradol'es, advo-
gados e defensores.



A11. 55. Nos proeessos, em tllna e outra ~L.'"

Dlara', escreveráõ os officiaes- maiores das sbas'se~'

cretãrias.
Art. 66. Quando forClll precisas testeDiunb'àS"

as camarm; as farão notificar. e as ordens pata coin.
peli-Ias serão mandadas executar por qaafquér Dia·"
gistrado, ou juiz territorial, segundo a lei, f!ái'
conformidade do aviso que lhe será drrigido~pê1bl

secretario da camara a que perten'ça, s~do d~

magistrados obrigados a executar as o'rdens, qt1e
para esse fim lhes fOl'eln dirigidas.

Art. 57. As penas pecuniarias im'poslas néSta!
ei serão applicadas para estabelecimentos pftJS'

e de caridade.
Art. 58. Se o nJinistr'o e secretario de cstDll0

ou o conselheiro de estado nAu tiver Inei&s de:
pagar a pena pecuDraria, será esta commutada"~ffil

pena de prisão na proporção de 20~OOO:pordfá~

Art. 59. Decidindo o senado que tem lo8'ar
8 indemnisação, assim se declarará- na' sent~à:;·
e 'as parles lesadas poderão demandar poa· ellá"os'
ré·os' perante os juizes do fOro' cdtt)'(num~'

Art. 60. Quando o denunciado ou accosMlijt
já estiver fóra do ministerio ao tempo dA' dhouneiNJ
ou aceusação, sera igualmente ollYid{fItela~mal1f!ira

deelaf8'da nas dnas 'sêCç~es do Cap. III" diarccitillb!!'
se..:Jbe prazo razoavel' pata a re8postà}ecco1dPí'i~u

mentG'.
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t6T:t· ~J. ~Pl~~~ d,a f~!,s<m!~o .~ fmmar,atflOS

!\M"INIP§.) ~u,td~ :9~~r~a,D1,e.QtOrJhl ~~~~f), ~~os
primeiros trabalhos da s~~P.s~piPte,Mr{l aiçofl-:- ..
tiDllação do processo da denuncia ou accl1saçao
que ,." ti~r ~8maçado,

'Malld..-os ·POl'18oto a todas.ÁlS !alHonid"des a
q.IU.·O conbácimeato e .execuçiio da J:éerida:1ei
pertencer,..qoe a COIIIp'-O-e ra~o etllllpDir~,gualdar

tão inteiramente como nella se contém. O secre
tario ,{Ie estatro ~os ..negocios do imperio a faça'
imprimir, publicar e correr. Dada no palacio do
Rio de Janeiro aos i5 dias do mez de Outubro de
1827, .6° da Independencia e do Imperio.

IMPERADOR, com Rubrica e Guarda.

(L. S.) Visconde de S. Leopoldo.

Carta de Lei )lela qual V. M. I. manda executar
o decreto da Assembléa Geral Legislati,·a, que
houve por bem s3ncciona.-, sobl'e a, responsabi
lidade dos ministros e secretarios de estado ~ dos
cODselheiros de estado, como acinla se declara.

Para Vossa Mageslade Ilnperial vêr.

Albino dos Santos Pereira, a fez.

Registada a O. 1 do Liv. 5° de Registo de Cartas,
Leis e Alvarás. Secretaria de estado dos negocios
do imperio, em 29 de Outubro de 1.827.

João Baptista de Carvalho.
Mon,enhor MirllfUla ..
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Foi publicada esta Carta de Lei nesta ChaD

cellaria Mór do Imperio do Bnsil. Rio de Janeiro,
31 de Outubro de i 827•

FrancUco Xavier Rapo.o de A/buquerq",_

Regi8tada Da ebaacellaria Mór do Imperio do
Br.liI á 8. 88 v. Liv. to de Cartas, Leis e AI,ariL
Ilio de "aDeiro, ai de Outubro de 1827.

Deme'rio Jo,~ da Cruz.



LEI DE 23 DE NOVEMBRO DE t841

Creando um Conselho de Estado.

Dom Pedro, por graça de Deos e unanime ac
clamação dos povos, Imperador Constituciooal t
Defensor Pel'petuo do Brasil: fazemos saber a to
dos os nossos sobditos que a Assembléa Gelllal Legis
lativa decretou e nós queremos a lei seguinte:

Art. 1.· Havera 11m conselho de eSLado, com
posto de doze melnbros ordinarios, além dos mi~

oislros de estado, que, ainda não o sendo, terão
assento nelle.

O conselho de estado exercerá suas funcções,
l·euoidos os seus melnbros ou em secções.
. Ao conselho I'eunido presidirá o Imperador; ás
secções os ministros de estado ii quem pertence
rem os objectos das consultas.

Art. 2.° O conselheiro de estado será vitalicio;
o Imperador porêln o poderá dispensar de suas
funcções por tempo indefinido.

Art. 3.° Haverá até doze conselheil'os de es
tádo extraordinarios~ e tanto estes como os ordi
hanOS serão nOIDeados pelo Imperador..

Compete aos conselheiros eltraordinarios:
.. § 1.° Servir no impedimento dos ordinario8,
sendo' para esse fim designados.
- § 2.· Ter assento e voto no cODs~lb() de e8t~do

quando fôrem chamados para algulIla eODstilta~~

,
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Art. &•• Os conselheiros de estado serio res
ponsaveis pelos conselhos que derem ao Impera
dor oppostos á Constituição e aos intel'esses do
F4i~~o. ,pps l~oci.4s ff!~ti~"1 ao ~x{!reicio :dD
Poder Moderador; devendo sei- julgados. em taes
casos, pelo senado, na fórma da lei da responsa-
bilidade~4Qs,.."i~iftr06 Jde ~""ado.

Para ser conselheiro de estado se requerem as
IneSlnas qualidades que deveto concorrer para ser
"Rador.

A.ft. íÓ. o Os cooseJbeiI'OS, 8nles de 'lOtlt&relD

-posae, prestaráõ jUl'ame'Dto aas lnãos do ·lmpera
.,de....Mallte... a.religião catholica ap09lolica ro
maDa, observai- a Constituição e ~s leis, ser fieis 90
-110perador, aconselha-lo segundo 9U8S COIl9cieD-

-eias, lIUeadeudo sómenle ao belD da nação.
Art. 6.° O Principe Imperial, logo que tive."

dez~oilo a.nnos completos, será de dir.eito docons.elho
de e·stado: os demais principes da Casa Iloperial
~ara epU·arem no conselho ,de eS,tado, ficào ~de.

pendentes da nomeação do Ilnperador. Estes e o
Principe .Imperial não entrão no :Dumero marcado
no. art. 1.0

, e sómente serão 'convidados pal~.a o CQD

fietlto r~unid(): o ,lnesm.o 8E' praticará çom os aJ1
tigos conselheiros de estado 'q~aDdo ç~amados .

..~rt. 7.° :llJtGJlJllbe a,o,~~~JhOtde,~tt\do cqlw1~ul.

tar .~tn .t9~oS ,os n~gocios,~PJ ,qu.e\o, I~JlRÇJ;\\d~ ~I)I)~

ver por bem »:\l.vj~loJ JP~r:a I::~~ê-~o,s; .~ $.i.aci
palm~p.te :

...1..0 (~Jo~ a.sfp~'1~ip~l~m,q~e,o ~pera~or
se propuzer exercer .gpítHP&Dr t\1•.AUfiJ:1m$ÕA$:~
~R~r~Al,d~ifflqr~qw.ç~~, AO ,,,~t.~~ql,jd.~~oJJs
tllal~p.
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,fi~0,,&»br6deelar.84ão ·de guerra, '·ajasteSt...te paz

\,ellagodá(toos. com as·aa'Õ,81:etltr&Mgei1aa. .
n3.o. ·SoDt8·q.&eskles -de" pl6ta8 '6.g_1l~~.
·\4.o"Sobre coatli~·a·A1eloris~e~,ea·\re , ...u

toridades a'dlllinistrativas, e en Uge estas\e,.as;judi
ciarias.

5.o Sobre abusos.dai~autOOdades .. ecele$iasdcas.
6.° Sobre decretos, regulanlentos e instrucções

para a b6a·· eX~U4iio\ :das \\ leis, elSobre propostas
que o PoderExecutivo tenha de apresentar á Assem
bléa Geral.

Art. 8.° O governo determinará, elll regula
mentos, o ntllne.9 0 das secções em que será divi
dido o conselho de estado,· a maneira, o telnpo de
trabalho, as honras e distincções que ao mesmo e a
cada UID' de seus membros cOlnpetirem, e quanto
fôr necesario para a boa execução desta lei.
Os conselhei.9 0s de estado, estando em exereicio,
\'enceráõ uma grali6cação igual ao terço do que
vencerelD os ministros e secretarios de estado.

AI't. 9.° Ficão levogadas quaesquer leis em
contrario.

Mandamos portanto a todas as autoridades a
quelD o conheci Inen to e execução da referida lei
pertencer que a cumprão e fação cl1mprir tão in
teiralnente como nella se contém. O secretario de
estado dos negocios do imperio a faça imprimir,
publicar e correr.

Dada no palacio do Rio de Janeiro aos 23 de
Novembro de 1841, vigesimo da Independencia e
do Imperio.

IMPERADOR, com rubrica e guarda.

Candz·do José de ÂrauJ·o J'ianna.
( c. P.) 16

.1

.... 1
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CIJrta tü lei P"tI qUllZ YOI,a Jlage'ttlfÚ Impe
ri-ai f1UJfUJa e:recular o decreto da AlMmlbUa Cwal
Legi,latitJa, que hOUfJ6 por bem '.ftccionar t a qual
crIa um cOfU,lho de "tado pela f6rma acima
declarada •

Para Vossa Magestade Imperial '@r.

Albino do, Santo. Pereira, a fel.
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REGULAMENTO N. t24 DE 5 DE
FEVEREIRO DE t 842."

Contendo o Regimento Provisorio do Con
selho de Estado.

Hei por bem ordenar que o conselho de eRtttdo
me cODsulte sobre os regulalnelltos de' que trala o
artigo oitavo da lei de sua creação, regendo-se en
tretanto pelas seguintes disposições.

TITULO UNICO.

Como o oOD.elbo de estado esercerá a......
(anctões.

CAPITULO I.

Do conselho de estado e de suas secções.

Art. 1. O conselho de estado será ~hridjdo em
quatro secções :.

1. a Dos negocios do itnperio. "
2. a Dos negoeio~ da justiça e dos estl·angeiros~

3.· Dos negocios da fazenda.
&. a Dos negocios da guerra e marinha.
·Art. 2. Cada uma das secções se comporá ~e

tres. co~se)beiros.



Art. 3. As secções que ~e occoparelD dos nego
cios de dous loillisterios serão presididas pelo mi
nistro a 'quem tocar o objecto que nella se dis
cutir.

Art. 6. Quando a importancia e a complicação
dos negocios o exigireln, poderáõ reunir-se duas
ou tres secções, sob a presidencia do ministro que
pedir a reunião.

Art. 5. Os minislros de estado forneceráõ ás
secções todos os esclarecimentos ql1e julgarem ne
cessarios para acerto das deliberações.

Art. 6. O lugar, dia e hora das conferencias de
cada secção serão marcados pelos respectivos lni
nistros.

Art. 7. O ministro presidente da secção 00
rnl'ará o .·elator para cada negocio.

Art. 8. Discutida e votada a materia, o relator
apresentar' o parecer minutado, o qual, depois de
approvado, será assignado Da seguinte conferencia
pelos melnbros da secção que não derem voto se-
parado. .

O ministro presidente não votarã, nem ainda no
caso de empate.

Art. 9. O Imperador se reserva o direito de re
solver os parecpres das secções, sem que ouça ao
conselho reunido.

Art. 10. Os avisos para consultas do conselho
de estado, ou sejão estas sobre parecer de secções,
ou sobre objectos que ainda nestas não forão tra
tados, serão dirigidos em geral 6.s secções a que
pertencerem os negocios~ e estas colligiráõ c orde
~rá.õ quanto puder esclarecer o conselho em seus
debates e decisãO. .> .', .! :. .

Art. it. Quando o parecer d, .,çãorôr algum
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projecto de lei, decreto, regulamento ou ios
trúcções, a secção respectiva lhe dará todo o P~~7 .
ciso desenvolvimento, de Illaneira que o conselho
de estado o possa regularmente discutir.

A!'t. 12. Para haver conferencia do conselho
de estaco sob a presidellcia do .Imperador, é pre
ciso que estejão presentes pelo menos· sete conse-.
lheh'os de estado em effectivo servico.

Art. 13. As conferencias do co~selho de estado
terão lugar nos paços imperiaes e (juando o Impe
rador houver por helll convoca-lo.

Art. 1ft. Todas as vezes (Iue fOr possivel, serão
communicados com antecipação aos conselheiros
de estado os objectos para cuja consulta se reune o
conselho.

Art. 15. As disposições dos artigos antecedeo
tes serão observadas quando a u.'gencia ou natu
reza dos negocios não exigir a prete."ição de al
gumas.

Art. 16. Os conselheiros falla ..àõ e votaráõ
quando o Imperador ordenar.

Art. 17. Não havendo unanimidade no conse
lho, os membros di\'ergentes ap."escntaráõ por es
cripto seus votos separados.

AI"t. 18. Os ministros de estado, ainda que to
mem parte nas discussões do c~)nselho, nem vo
taráõ, nem mesrno assislil'áõ ás votações, quando·
a consulta versar sobre dissolução da camara dos
deputados ou do lniniste ...io.

Art. 19. As consultas dos conselhos de estado
serão redigidas pela secção a que tocar o seu
objecto, e assignadas por todos os conselheÍl:os de
estado, na rórma do artigo oitavo.

Art. 20. A resolução imperial, tomada sobre
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parecer da s@cçio ou consulta do conselho de es
tado, serA ~xpedida por decreto-

CAPITULO II.

Dos obJ-ectos não contenciosos.

Art. 21. Cada secção exalninará 8sIeis provin
ciaes e todos os negocios de que a encarregar o
seu presidente.

Art. 22. A cada secção é jlermittido ouvir a
quaesquer crnpregadns publicos, que não poderáõ
negar-se a preslar todos os esclarecimentos que
lhes ella exigir, vocaes ou por escripto, pena de
desobediencia. Poderá outrosiln ouvir a quaesquer
ootras pessoas cujas informações lhe possão ser
uteis_

Art. 23. Quando, no exame dos ,negocios in
cumbidos ás secções, entenderem estas que é ne
cessaria alguma lei, regulaloento, decreto ou
instrucções, o proporão, expondo mui circunlstan
ciadamente os motivos de sua convicção e as prin
cipaes p."ovidencias que se devem expedir.

CAPITULO 111.

Art. 2&. Quando o presidente de uma provio
~ia, OH procurador da corOa na cÔrte e pro,joeia
do Rio de ,Janeiro, tiver noticia de que uma auto
ridade judiciaria está efectivamente conhecendo
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de ·algum objeclo adlDinistrativo, exigirá delJas
os esclarecimentos precisos, bem como 8S razões
pelas quaes se julga com j urisdicção sobre o objecto.

Art. 26. Se rôrelD consideradas improcedentes
as razões, em que a autoridade judiciaria firmar
sua jurisdicção,ordenará o presidente, ou o procu
rador da cor6a, que cesse todo o ulterior procedi
mento, e sejão citados os ioteressados, para em
um prazo razoavel deduzirelD seu direito.

Art. 26. Findo o prazo, se o presidente enteo
der que o negocio é administrativo, assim o resol- .
verá provisoriamente, remeltendo todos os papeis
a respeito delle, com a sua decisão, á secretaria da
jusliça.

Se porém entender que o negocio não é admi
nistl"ativo, á vista dos novos esclarecimentos que
tiver obtido das partes ou da lnesma autoridade
judiciaria, declarará que nAo tem Jugar o confticto,
e que continue o processo no fOro judicial.

Art. 27. O ministro da justiça, ou o conflicto
tenha sido suscitado pelo procurador da corôa, ou
por algum dos presidentes, commetterá o seu
exame á respectiva secção, a qual, depois de ouvi
das as partes, se estas o requererem, interporá o
seu parecer.

Art. 28. Qual!do o confticto de jurisdicção con
sistir em sejulgarem incompetentes, tanto a auto-·
ridade judiciaria t como a administrativa, a secção·
dará o seu parecer, ouvidas alnbas. .

Ârt. 29. Quando o conflicto fôr entre autol'i
dades administrativas, se procederá na fórma dos
artigos antecedentes. no que lhe rôrem applicaveis.

Art. 30~ Os presidentes das provincias coohe
·~eráõ dos abusos das autoridades ecclesiasticas~
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preeedende na f6rma do'Begulamento D. 10 de·lOli

de Fevereiro de 1818, -DO que lhe' fOrem appUca... ,
veis 8U8& dlspesiç6es. '

Art. 3i. Em geral serão obset'vadas. todas as
disposições do processo actual, qtJe, contriboilldo
pai-a ·descobrimento da vel"dade, sem prejuizo dâ'
celeridade indispensavel á Inarcha ~,dmiDi8trati'fa;

f6rem admissh'eis neste proce8so, e não se OJlpU
zeretD ás deterlninações do presente rpgulanlento.

Art. 32. As questões relativas a p.-es&s serão
decididas }leIo governo em pl"imeira e ullinla
instanri·a.

Art. 33. No processo adlninislJ-ativo se obser
vará em geral o seguin te : a pal'te apresenta.rá na
respectiva secretaria de estado petição acompa
nhada dos dOCuIDentos com que pretende justificar
sua intenção,

Art. Sla. Se fõr attendivel a petição, ·a secçã&
proporá que sejio ouvidos os interessados, para o~

que lhes será feita a intimação.
AI"t. 35. A secção poderá requerer ao seu pre

sidente avaliações, inquirições de tE'stemunhas, de..
poimento de partes, e quantas diligencias julgar ne-

/ cessarias para esclarecimento da '7erdade, ás quaes·
procederá por si IDeSlna quando lhe seja possivel ..

Art. 36. Na conferencia seguinte á eln que a
secção tiver ultimado as diligencias sabreditas, ou'
na em que o Ilresidcnte, attendendo ó natureza do"
negocio, designnr, apresentará o seu relatori-o, a·
cuja leitura poderáõ os interessados por seus adio··
gados assistir, e Cazer os reparos precisos para. SUl'

reeli ficação.
Art. 37. Haver' até dez advogados do cODHlho

de estado, aos quaes SÓIDetlle será permiltiào IS"'-
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sipar as petições e quaesquer·allegações .. ou arr-a-.
zoados que tiverem de ser apreseoladOlJ ao COD'fie•..
lbo e ás.soas secções; bem COIDO assistir ao depoi
IDento- e maios actos do artigo trinta e cinco.

Art. 38. O advogjldo que faltar ao devido res-.
peito. ao conselho, ás secções, ou a cada um dos
cODselheit90s, será delnittido; e, s,e rôr em acto de.\
offieio, além de demitlido, s~r[l punido na fôrma
das leis.

Art. 39. Os prazos assjgnados ás parles pa19a
respondel'em, recorrereln, ou prodnzirelD quaes
quer dOCUUlentos e provas não poderão exceder a
dez dias, residindo na cÔrle ou no seu terll'o.

Art. AO. O ministro da justiça lnar'cará em avi
sos, que farão parte deste regulalnenlo, os prazos
que, aléJD dos dez dias do artigo antecedente, de
vem ser concedidos ás partes, em attellção ás dis
tancias eu) que residirelD ou estiverelD os docu
mentos e provas que houverem de produzir'.

Art. 41. O proces~o adntinistrativo só poderá
sei' suspenso DOS' casos seguintes:

1.o Fallecelldo a pat·te ou seu advogado, ou im·
possibilitando-se este de exercer suas funcções an
tes do ultimo relatorio da secção.

2. o Sendo arguido de falso algum documento ou
testemunha, nos terruos do al9 tigo seguinte.

Art. 42. Feita a arguição de falsidade a qual
quer documento ou testelDuuha, se parecer ás
secções ou conselho que é elle indispensavel á de
cisão do negocio, e não querendo a parte renun
cia-lo, será suspenso o processo, até que em juizo!
competente se decida a falsidade.

Art. 43. Se a secção ou conselho entender que
tal te&lemunha 00 documento Dlo é necessario para l
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8 decislo do negocio, continuará o processo Rem
embargo da dita arguição.

Art. hã. O IlleSmO ter' lugar qnando a parte,
que produzio a mencionada testemunha ou doco
mento, nada responder ou delle desistir.

Logo que uma semelhante arguição fôrfeita, e a
considerar procedente a secção ou ~onselho, será
intimada a parte que o tiver produzido, para dizer
a bem do seu direito.

Art. A5. Das resoluções dos presidentes das
provincias em negocias contenciosos poderão as
partes interpô)' recurso dentro de dez dias por pe
tição, lnullida dos precisos documentos, que mani
feste as razões do gra\'alne soffrido; e os presiden
tes a renJetteráõ, COU) inforll1ação ou selD ena, á
respectiva secretaria de estado.

Ârt. h6. Tambem terá lugar recurso elas deci
sões dos ministros de estado em materia conten
ciosa, e tanto esle como o do artigo antecedente
poder~ ser decidido pOI· decreto imperial, sem se
ouvir ou ouvindo-se as respectivas secções e o con
selbo de estado.

Art. 1J 7. A resolução itnperial tOlDada sobre pa
receI" de secção, consulta do conselho, ou sem
ella, em virtude do processo de que trata este ca
pitulo, só poderá ser embargada nos casos:

1.° De não ler sido iOlilDado algum dos preju
dicados.

2.o De ter corrido o processo á revelia, que Dão
possa ser imputada ao condemnado.

Art. 48. Os embargos. no caso do artigo ante
cedente. só terão lugar antes que o decreto impe
rial seja remetlido para a autoridade judiciaria. ou
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dentro dos dez dias contados do em que foi feita
intimação ao condemnado.

Art. lí9. Os embargos serão apresentados pelo
respectivo ministro ao conselho, o qual consultará
ao Imperador para os desattender, Otl para refor
mar a imperial resolução, ou para ordenar que de
DOVO seja examinada na conlpetente secção.

Art. 50. No caso de ser a J'esolução imperial
de OOfO exaluinada~ poderá sua execução ser sus
pensa pelo respectivo Dlinistro, quando na demora
não haja perigo, e de não ser snspensa possa resul
tar damno irreparaveI.

Art. 51. A imperial resolução será executada
como qualquer sentença jndiciaria, e pelos lnesmos
juizes e fórma pela qual estas o são..

Sendo coodelnnada a adrninistração, a execl1ção
lera feita admioistrativalllente.

CAPITULO IV.

Das dispos'ü;ões geraes.

Art. 52. Haverá sempre em efl'ectivo serviço
doze conselheiros de estado, Uln dos quaes escre
verá as actas dos negocios que c1evereln sei· con
servados em segredo.

Art. 53. Se algum conselheiro em efectivo ser
viço não puder exercer suas funcções por mais de
quinze dias continuos, será designado o conselhei
ro de estado extraordioario que ha de servi~ du
rante o seu impedimento, cessando o qual, cessarA
tambem a substituição, independente de nova
ordem.

.....
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A~. óa. ocODselheiro de estado que rôr miDi~w~,
de estado ou empregado em qualquer commissãq,.·
cujo elercicio fOr incompativel com as fUDcçóes do
conselho, se.-ã considerado impedido, e se lhe ap
plicará () disposto no artigo antecedente.

Art. 55. O conselheiro que rôr dispensado do
exercicio de suas funcções passará a conselheiro
extraordina.-io. .

Art. 56. Só perceberâõ gratificações os conse-.
Ibeiros elD etTectivo serviço.

Art. tl7. Os conselheiros de estado, DOS aclos
publicos e fUDcções da côrte, occupafáõ o primeiro
lugar depois dos ministros e secretal'ios de estado;
terão o tratamento de ~;xcellencia; gozarãõ das.
honras de que gozão os meS1D05 olioistros; e lIsaráõ
do uoiforlne de que estes usão, tendo porélD Das
mangas da farda,. acilna dos canhões bordados,
uma esphfra, e sobre esta a corôa imperial.

Art. 58. Todas as autoridades publicas são obri.
gadas a cUlnprir- as determitlações expedidas eln
virtude deste regulanlento e tendentes á slIa exe
cução.

Art. 59. Haverá no conselho e em cada uma das
secções tres livl os :

f.o Para regislro das actas respectivas.
2.° Para registro das ordens imperiaes.
S.· Para registro dos pareceres e consultas.
Art. 60. Ficão revogadas todas as disposições

em contrario.
Calldido José de Araujo VianDa, do meu conse

lho, ministro e secretario de estado dos negocios do.
Imperio, assim o tenha entendido e faça cxeCU~t. .
COID os despachos l1ecessarios. Palacio do Rio d,.
Janeiro, em cinco de Fevereiro de mil oitoceo,los ~.
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quareota e dous, vigesimo-primeiro da iodepen
deocia e do Imperio.

:tb~i a rubrica Ue Sua :Magestáde o ~Ilnperador.

Candido 10$; de ÂrauJ·o Vianna



LEI DE i8 DE SETEMBRO DE i828.

Crea o Stlpremo T1'1:bunal de JustIça.

Dom Pedro, por graça de Deos e unanime ac
clamação dos povos, Imperador Constitucional e
Defensor Perpetuo do Brasil. Fazemos saber a todos
os D08S0S subditos, que a Assembléa Geral de
cretou e nós queremos a lei seguinte:

CAPITULO I.

D. prnideDt. e .iDi.~o. do 8apreID0 Trih1lDal d.
~...ti,a.

Art. 1. O Supremo Tribunal de Justiça será
composto de t 7 juizes letrados, tirados das RelaçGes
por suas antiguidades, e serão condecorados com
o titulo de Conselho; lIsaráõ de beca e capa, terão
o tratamento de Excellencia e o ordenado de quatro
contos de réis, sem outro algum emolUlnento ou
propina. E não poderão exercitar outro algum
empl·ego, salvo de membro do Poder Legislativo,
nelD accumular outro algum ordenado. Na pri
meira organisação poderão ser empregados oeste
tribunal os ministros daqoelles que se houverem
de abolir; selD que por isso deixem de continuar
DO exercicio desses tribunaes emquanto não forem
extinctos.
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ArL 2. O Imperador elegerá o presidente de
entre os membro1l do tribunal, que servirá pelo
tempo de Ires 80DOS. No impedimento ou falta do
presidente, fará suas vezes o maisaotigo, e Da COD

currencia de dous de igual antiguidade a sorte de
cidirá.

Art. 3. O presideote prestará nas mãos do Im
perador, e os outros melnbros nas do presidente,
o seguinte juramento:-Juro cumprir exactamente
os deveres do meu cargo.

Art•. la. Ao presidente compete:
I.o Dirigir os t."abaJhos dentro do tribunal,

manter a ordem e fazer executar este regim~nto.

2.o Distribuir os proce~sos.

3.o Fazer lançar em livro proprio, e por elle
rubricado, a matricula de todos os magistrados que
ora servem ou de novo forem admittidos, e se
guidamente o tempo de serviço, que forem ven
cendo, com declaração dos lugares e qualidades
do serviço, notando se servirão bem ou mal, re
ferindo-se em tudo a registos ou documentos exis
tentes na secretaria. Todos os magistrados, para
serem matriculados apresentaráõ ao presideote por
si ou seus procuradores as curtas dos lugares que
actualmente servirem e dos que forem servindo,
para serem registadas, pena de se lhes não coutar
a antiguidade.

la.· Informar ao governo dos Illngistrados que
estiverem nas circumstancias de serem membros
do tribunal, e dos oppositores aos outros Jugare,
de magistratura.

5.0 Ioformar ao governo de pessoa idooea para
. secretario do tribllnal e oomear quelD sirva j,nte

riuamente na sua falta ou ·impedimento.
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6. o Advertir os olliciaes do tribunal, quando fal·

(itarem ao ct1mprirneoto de seu; deveres, e molta
"los, bem como ao secretario, até a decima parle
-lfIos ordenadfts de-seis mezes.

i .o Mandar colligir 08 dOCllmentos e -provas'para
se '-erificar a responsabilidade ,dos empregados de
~1'jOS d~lictos e erros de bfficio de,e o tribunal
·~obhecer.

8.° Conceder a alglim me'Dibro licença para não
ir no tribunal até oito dias em cada' anno. Por
lnais telnpo só o governo a poderá' conceder.

9.° Expedir po..t~lrias para a execução das reso
t\lções e sentenças do tribunal e mand'ar fazer as De·
cessarias notificações, ercepto no que estiver a

'~cRrgo do juiz da culpa.
10.0 Determinar os dias de «'onferencia extra

ordioaria, nos casos dos §§ 3°, A·, 5° e 6° deve
··0 presidente ouvir prhneiramente o tribunal.

CAPITULO II.

Da, func9ões do tribunal.

Art. 5. Ao tribunal compete:
1.· Conceder ou' denegar revistas D'as causas e

pela maneira que esta lei determina.
- 2.·' Cftnbeeer dos d~lictos e erros de omeio, que

~~~tterem' oa Setl~ miniatros, os das RelaçtJes, os
?~bip"egatdbs' no eorpe diplomatiee- e o9'~~e8ideBles

das provincias.
,; 3.· 'CMbeeer e de~dip -sobre 08 conOié'tos de

-jdftltlrcçAo e~~OfDpet1!Dei3 dbtt tltlllç~tf ....,ll'oyj~
.cias.



Art. 6. As t'evistas sómeote sel·ão concedidas
nas causas cíveis e cI'imes, quando se vel~jficar

JJlB .dos dous casos, :manif6&la Dullidade ou injus
tiça notoria nas senlenç3s proferidas enl lodos os
jpi.zos em ultima iostaoci-..

Art. 7. As J-evistas não suspendem a execução
das sentenças; excepto nas causas cl'Ãlnes, quando
é imposta a pena de lDorte oatul-ul, degredo Oll

Balés, sendo os réos os reC()l'rentes.
Al"l. 8. A parte que quizer usai- do recurso

da revista, fará disso ulanifestaçào por si ou por
.seu procul-ador ao escrivão, que a reduzirá a lerlno
assignado peJa parte, ou seu pI'ocurado.', e duas
testemunhas.

~rt. 9. Esta manifestação será feita dentro de
dez dias da publicação da sentença e Jogo inti-

o madn a parte contraria, salvo llas causas crimes,
nas quaes poderâ ser feita, não só elnquaoto durar
a pena, DIas ~inda meSlno deJ)ois de executadas
as sentenças, {Iuando os punidos quizerem mostrar
sua innocencia allegaodo que lhes não foi possivel
fazê-lo antes.

Al't. i o. Interposto o reCllrso da reyjsta, as
parles, no terlno de quinze dias, al'razoaráõ por
escripto sobre a llullidade ou injustiça que servir
de fundamento ao dilo recurso, selD novos docu
meotQs; e juntas as razões aos autos, serão estes,
ficando o traslado, rCJneltidos ao secretario do Tri··
b.u...~1 Supl-emo, onde sel'ão apreseDtadQs~ nacOl'te
e.provinciado Rio Janeil'O, dentro de qualro mezes;
~ ....0 8Jl,oO nas pl~ovilM\ias~~~Goyaz,íMaltOi'GrQflso,

~r,á, ~!~ubYt Y~raD:QQo ..e PArá; e de oito mezes
Qa~Ja~Du,is:.Dr.pv\_llcias, çOlllM1os 4o.dia da .ioterpo
fij~o do, I:.~ri~.

(~ P~ "

- I
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Art. ti. Recebendo f) secretario os autos, os

apresentará na primeira conferencia ao tribunal e
se distrihuir6õ á um dos magistrados, que ser' o
relator.

Art. i2. O ministro a quem fôr distribuida a·
re.ista examiDar' os aU[08 e allegações das partes,
e pondo no processo uma simples declaraçao de
o ter visto, a passal'á ao ministro que immedia
tamente se lhe seguir, o qual procederá da Inesma
rórma e assim por diante até o numero de tres.

AI-t. ,13. Quando o ultitno tiver \'isto o pro
cesso, o apresentará na mesa no dia que o pre
sidente designar, e a portas abertas, illustrado o
tribunal pelos tres juizes que virão os autos, e de
batida a qu~stão por todos os membros presentes,
decidir-se-ba, á pluralidade de votos, se se deve ou
não conceder a revista: o resultado se lançará nos
autos COIU as razões em que elle se fundou.

Art. lh. Em um e outro caso, a decisão fic~l'á

constando no tribunal, para o que será registada
litteralmente em livro para esse fim destinado e
se publica'rá pela imprensa.

Art. 15. Denegada a revista, serão relnettidos
os autos ex-officio ao juizo onde forão senten
ciados, e o recorrente condemnado Das custas. E
se a sentença tiver imposto pena de Dlorte, se ob
servará a Lei de onze de Setembro de mil oito
centos e vinte seis, antes da sua execução.

Art. 16. Concedida a revista serão ()s autos
l'emettidos ex-omeio a uma Relação que o tribunal
designar, tendo em vista a commodidade das partes.
Se a· ca'osa tiver sido julgada em Relação ou em
outro corpo collegial, será revista por-taotos juizes'
quantos forão os da seDtença recorrida, comtilDto
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que Dão sejão da mesma Relação, e se rôr de jl1izes
singulares serão os autos igualmente remettidos "

. uma Relação e ahi julgados por tres juizes. Em
um e outro caso as partes não serão novamente
ouvidas.

Art. 17. Proferida a sentença da revista serão
ex-offiicio remettidos os autos pelo presidente do
tribunal, I'evisor ~a sentença, ao jl1izo eu) que se
proferio a sentença recorrida, fazendo officialmente
ao SlJprelDO TI·ibuoal participação da remessa.

Art. 18. O procurador da corôa e sobera
nia nacional póde intentai' ,"evista das sentenças
proferidas enl.·c pnl'tes, tendo passndo o prazo que
lhes é concE'dido para a intental'em, mas neste caso
a sentença de revista não. 3Jlproveitará a aqllelles
que pelo silencio apllfovárilo a decisflo anterior.

Art. 19. O TI'ibunal Supl'clno de Justiça eo
\lia)'á todos os annos ao governo ulna relação
das causas que forão revistas, indicando os pontos
sobre que a e..tperiencia tiver Inost.rado vicio, in
sufficiencia da legislação, as suas laclInas e ín
cohel'encias, para o gove"llo pl·opõr ao COI'pO le
gislativo afim d~ se tOlnar 3 resolnção qne fôr
conveniente.

Art. 20. Quando o u-ibunal conhecer dos de
lictos e erros de omeio., cujo conheciulento lhe
confere a Constituição, o ministro, a queIJa locar
por distribuição, ordenará o processo fazendo au
tuar pejo secretario as peças instl'uctivas: e pro
cedendo ás diligPDcias necessarias o apresentará á
mesa, aonde por sorte S~ escolheráõ tres nlÍnistros,
os quaes depois de instruidos do processo e tendo
ouvido o indiciado, o proDuneiaráõ on não segundo
a prova. .
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Art. 2t. POdC'D porém as proprias pal..tes of
fendidas apresentar as suas queixas contra os pre
sidentes das provincias e Ininistros das Relações,
aos juizes tel"riloriaes, aos quaes competirá só
Incute neste caso verificar o facto que faz o objecto
da queila, inqnirir sobre elle as testerounbas que
lhes forem npresentadas; e facililar ás Inesmas
Ilartes todos os .neios que ellas exigil"em, para
belu a iDslruil'l~ln. Ainda que nâo haja parle otIen
dida, compete ao tribunal, á requisiçãO do procu
rador da corôa e soberania nacional, forllJar o
processo ou Inandal" formar pelo juiz terrilol'ial
do crinle.

J\I"I. 22. Os dilos juizes envillráõ as I"eferidas
queixas por cópia aos querelados, que responderáõ
denlro do termo de quinze dias, e dirigil"áõ as suas
respostas ou aos IneSlnos juizes ou direclalnente ao
1ribunal pelo primeiro correio, e participando-o
áquelJes.

Al't. 23. Findo o tel"lDo, os juizes pelo pri
Ineiro corrciO"l"emetterãõ o processo iofol"watorio
que hOl1vereln organisado na rórma do arte 21 COO)

a resposta dos querelados ou sem ella, ao Supre
Ino Tribunal, que procederá sem lDais audieocia dos
querelados, na fórlua do arte 20 e nos toais termos
prescriptos pOI· esta lei.

Art. 2A. São efeitos da pl"onuDcia :
1. o Sujeição a accusação criminal.
2.- Suspensão do exercício de todas asfullcções

:publicas e de metade do ,ordenado que vencer, e
iohabilidade para elnpregos até final sentença e
prisão, quando a accusação fôr de crimes, em que
1elD lugar a fiança.

Art. 25. Depois da pronuncia feita ',ele ~u-
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premo Tribúoal de Jnstiça, ou por eile sustentada,
dar-se-ha vista do processo ao proolotor da jus~

tiça, que será o meslno da Relação da cc1rte, para
este formar o libello derivado das provas autuadas.
O l-éo será logo notificado por ordelD do presi
dente do tribunal para cOlnparecer nelle por si,
ou .sen procurador no caso do o. 2 do arte 24,
produzir ahi a sua defesa dentro do prazo que
lhe será Dlarcado, COIU attenção ás circulnstancias
que occorrerem.

Art. 26. GOlnparecendo 9 réo por si ou seu
procul·ador, no tl1rmoql1e lhe fôr assignado, e otIe
l'ecido pelo prolnulOl" o libello (lccllsatorio, se lhe
dá a vista para deduzir a slIa defesa 110 ter.no· de
oito dias, que será pl'orogavel ao prudente arbitrio
do juiz do feito. ,

Art. 27. l4'indo este terlDO e na primeira roo
fel'encia do tribunal, presentes o pl'olnotor, a
parte accusadora e réo, ou seus pl·ocuraderes, ad
vogados e defensol"es, o mesmo jnizdo feito, fazendo
ler pelo secretario o libeJlo, a contrariedade e
todas as mais peças do processo, pl'ocedel·á á iD~

quirição das testelnunhas que se hOllvereul' de·
produzir, as quaes poder"ão tambeln o prOIDotor
e as partes fazer as perguntas que lhes parecer.

Art. ~8. Findas as -inquirições c perguntas
o IneSlno juiz na conferencia seguinte do trihunal
apresentará por escripto um relatorio circumstan
ciado de todo o pr~cesso~ que nunca poderá ser
julgado por menos de s('is juizes livres, e ahi será
lido, podendo ser contestado p~lo proll~olor e pelas
parles e seus procuradores quando fôr inexacto,
ou não tiv~r a precisa clareza. .

Art. 29. ~Ol seguimento a sessão se tornará

-.... I
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secreta e se discutirá a materia, no fim do que,
declaraudo os ministros que estio elD estado de
votar, cODtinuarã a sessão em publico, proceder
se-ba â votação, não cstando presentes o réo nem
seus procurado.'es, advogados e defensores, nem
tendo voto o ministro que (orlDou o processo, nem
os que interviel'Ao Da pronuncia. Ji~m caso de em
pate, quer sobre a coudemoação quer sobre o
grão da pella , seguia-·se-ha a llarte IDais favora vel
ao réo. Esta seotença poderá ser urna só vez em-
bargada. .

Art. 30. O llrOlnotor da justiça intervirá sem
pre Da accusação de fodos os crimes. ainda ha
vendo parte accusadora.

A.·t. 31. O ioterrogatolllio das testf:lmuuhas. e
todos os actos do processo, depois da proouncia,
serão publicos. .

Art. 32. As pessoas, que forelD processa
das neste triblloal!, poderão ,'ecusar dous juizes e
o acclIsadOI' U1D, selu IDotivarem a sua recnsação.

Art. 33. Quando forelD dons réos, cada
010 recusará sen juiz, sendo lnais de dous, COD

cordaráõ entre si nos dons (IUC hão de exercer seu
direito; e não concordando, a sorte decidirá. O
meSIDO se observará quando houver mais de um
accusador, COIU a differença de que em lugar de
dous será nomeado um para exercer a recusação.

Art. 3ã. No caso de conOicto de jurisdic
ção ou questão de cOlnpeteocia das Relações pro
,inciaes entre si 00 com outra qualquer auto
ridade, as autoridades cOlnpetidoras darão itu
mediatalneote ao tribunal_ulna parte por escripto
-acompanhada dos oecessarios doculneDtos.

Art. 35. O tribunal julgará qualquer destes
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casos llela fõrma estabelecida pa.'a a concessão ou
<lenegação das revistas.. ouvindo porém o p.'ocura
dor da corÔa e soberania nacional J e lançada a sen
tença que expliciLamente contenha a decisão e sens
fundamentos.

Art. 36. O tl'ibunal terá duas conferencias
por semana, 3.1é1D das extraordiuarias que o pre
sidente determinar; e para haver conferencia será
necessario que se reun3 mais de Inetade do nu
mero dos meolbt'Os I

Art. 37. Os luinist"os tomal'áõ assento na
mesa á direita e á esquerda do presidente, contan
do-se por primeiro o que estiver ii direita; e se
guindo-se os Inais. até o ultimo da esquerda.

Art. 38. A' distribuição será feita entre os
ministros sem outra consideração 1l1ais que· a do
numero dos processos. Para esta dh~tribuição ha
verá tres livros rubricados pelo presidente, um
para as revistas, outro para o registo das sentenças
dos réos, e o terceiro para o dos conflictos de juris
dicção, além dos tDais que Decessa.riosrore~.O livro
da distribllicão das revistas será dividido elD dous
titulos, tllll para as civis, outro para as cl'iminaes.

Art 3D. OS emolumentos dos papeis que
se expedirem serão recolhidos a OID cofre de que
se deduzirá a quantia necessaria para as despezas
lOiudas e o resto será recolhido ao thesouro, e ba
vendo falta este supprirá.

CAPITULO III.

00. empregado. do tribunal.

ÂrL AO. Pira o expedieote do tribunal haverá
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um secretario, que sera formado em direito~ po'.;.
dendo ser; um thesoureiro, que servirà de por
teiro, e dous continuos cOln a denominação de pri
meiro e segundo.

J\rt. fll. O secretario escreverá eD) todos 0'5
processos e diligencias do tribuoal : vencendo uoi.
calDente o ordenado de dous contos de réis. Os
emolumentos (Iue deveria receber, serão recolhidos
ao corl~e do tribunal.

Art. 42. Ha\'erá UIU omeial de secretal~ia eOID
"o ordenado de um conto de réis, o qual servirá
nos iOlpedimeotos repentinos do secretario.

Art. laS. O thesoureiro. (Iue é talllbem por
teiro, terá a seu cuidado ti guarda, lilnpeza e asseio
da casa do tribunal; todos os utensilios e tudo
quanto ahi fôr arrecadado; terá o ordenado de
oitocentos mil réis, não percebendo Inais cousa
alguma, oeln C01UO thesou,·eiro, nelD pa.·a as d~s

pezas do asseio da casa.
Art. hê. Os continuos farão o serviço por se

Inana e uln no iu)pedimento do ontro, quando
acontecer, ainda que não seja da sua semllna.
AqueHe a quem toear estará sempre pro1nllto junto
ao porteiro nos dias de tribuna), pal'a executar
tudo o que lhe fôr ordenado á helD do serviço.
Os continuos serviráõ de ajndantes do pOl9teiro nos
impedimentos deste; e terão de ol~denado quatro
centos anil réis.

Art. lt5. Todas as despezas luiudas do tribu
nal, como são papel, pénnds, tinta, arêa, lacre,
obrêas, nastro ou fitilho" serão pagas pelo cofre
dos elnoluoientos', em fOlha\ qft-e"' r~rri1ará o the
soureiro todos os IDezes, assignada pelo presidente.

_~rt. ft6. As entrá\t'as dbs t'tno1\frneotos pára



o cofre serão lançad'a~ em livro de t-eceita proprio
e se'rão teceociadas de seis em seis Inezes por
um dos lnelobros do tribunal, que por notWeaçãd
do mesmo servirá- de juiz da'S' despezas.

Art. 47. Ficão revogadas todas as leis, alvarás,
decretos e resoluções elD contrario.

Mandalnos portanto a todas as autoridades a
quem o conhecimenlo e execução da referida lei
pertencer, que a cumprão e fação clllnpl'ir e guardar
tão inteiralnente COIII0 nelJa se contém. O Hecre
tario 'de estado dos negocios da justiça a faça
imprhnit'. publicar e correr. Dada no palacio do
Rio de .Janeir"o aos i8 de Setembro de f 828, 7
da Independencia e do I,npel'io.

IMPERAI)OR, COlll llubrica e Guarda.

(L. S.) José Clemente Pereira.

Carta de Lei, pela qual V. A'l. I. lnanda exe·
cutar o decreto da Asselnbléa Geral que houve por
bem sancc·ionar, sobre a creação do Supremo Tri
bunal de Justiça; nUJnero dos loioistrosde que deve
ser cOlnposto, suas attribuições, e negocios que
ao tnesmo' tribunal ficâo pertencendo, tudo na
fôrma acima declarada.

Para Vossa Magestadc Imperial vêr

Antonio Alvares de L"'iranda Varejt1o~ a fez.

Rf:gistada nesta secl'eral'ia de estado dos ne
gocios da justiça a fl. 10 do Li,v. i o de Leis. Rio
de Janeiro em 8 de·Outubro de 1828.

JOlio José da Mottl' ..
111onsenhor h'll~rnnd{i.



- ~68·-

e provisoriulnente aqllelles cuja nomea'Ção per
tença ao Imperador.

VIl COl1rmettel' a elllpregaflos geraes negocio!
provinciaes e viee-\'el'sa ..

VIII. SLJSl)ender a (lualqfler empregado por
abuso, omissão ou cI'ro commetlido em seu ofticio,
promovendo immediat31nellte a responsabilidade
do meSIDO. observando-se a respeito dos magis
trados, o que se acha disllosto no al't. 17 da Ltti de
14 de Junho de 1831, que IIlarcou 3S attribuições da
.'egencia.

IX. CUlnpri.' e Illandal' cUlopri" todas as ordens
e decl'etos do governo sobre qualquer objecto da
administraçAo da provincia, p·al'8 o que lhe serã~

dil'eclamen te relnettidos.
X. Receber jur~Hnento, e dai' posse aos enlpre

gados, cujo exe..cicio se estendei' a toda a Ilrovincia,
ou a uma só COlna.'C3. Se forelD corporações,
o juraloento c posse sel'á dado aos presidentes
dellas.

XI. Decidir teuapol'ariamente os conOictos de
jlll'isdicção, que se snscitarelD entl-e as autoridades
da proviocia.

XII. Participar ao governo os elnba.'aços que
encontrar na execução das leis, e todos os aconte
cimentos notaveis que tiverelD fuga.' na provincia,
ou suas itnmediações, ajuntando-lhes as reflexões
sobre a o.t;gent, circulnstancias, e resultados dos
Iueemos.

XIII. Inforlnar COIU bl'cvidade os I~equerime[)tos

ou representações que por seu interlnedio se 6
zereln ao governo. B~(n as~iQ1 as promoções lnili
tares, as quaes lhe deveio ser apresentadas,. para
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dar sobre ellas seu l)al'ecer, selD o que não poderão
se.- confirlo"adas.

XIV. Conceder licença aos elnpregados pu
bJieos, não excedendo esta o prazo de tres mezes,
e-havendo para isso justo Inotivo.

Art. 6. A A.sselnbléa Legislativa Provincial 00
IDeará seis cidadãos llal'a servi.'eu) de vice-presi
deDtes, e uln no hnpedimcuto do onlro. A lista
delles será levada ao Iloperador, POI- ioterlnedio
do presidente da prO\'illCia, e com informaç1io
deste, afilo de ser dete.-millada a ordem nUlnerica
da substituição: entretanto servil"ú de ,'ice-presi
dente o que estiver eu) p.'itneh'o lugar na lista,
ou na falta deste os imlnedíatos _ Tanto a lista
dos eleitos pela Asselobléa Legislativa Provincial,
como a enviada pelo governo, será rClnetlida por
cópia á cama.-a Inunicipal da capital, para esta
cbalnar a quem competir na falLu do pl'esideote.
E quando o prilneiro nOlneado se achar muito
distante da capital, será chalnado para o substituir
aquelle que se seguir na ol-dclD da lIolneação, e
que' mais prOlllpto esti,-er, o qual sÓloellle servirá
eOlquanto se não apresentar outro que o pre~eda

na uI-deu} numerica da lista, c assi Ul sl1ccessi
vamente até o primeiro della.

Art. 7. A AsselDbléa Legislat4va Provinciall'e
novará esta eleição cada dons anDOS, podendo
reeleger os mesmas.

Arl. 8. Elnquanto a Assernblé.a Legislativa não
"fize.- ~sta eleição" s~rvirll de vice-president~ o
membro mais votado da mesma Assembléa , se

..BUindo- se na sua substituição o que se acha
di,poto :00 fim .do art. 6.

Art. 9. O vice· pre~ide.Dte, durante a aua ,ser-
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veotia, terá o mesmo tratamento, e 'encerá por
ioteiro o ordenado que competir ao presidente,
quando por qualquer impedhneoto o mesmo pre
sidente estiver privado de o receber, na confor
midade da lei: terá porém a metade sõmente, se o
presidente ainda ql1e impedido, tiver direito a
receber o ordenado.

Art. 10. O presidente e vice-presidente não
poderão entrar elo exercicio, sem primeiro prestar
juramento de bem servir o emprego, Das mãos do
presidente da Assembléa Legislatiya Provincial, es
tando esta reunida. Não se achando porém a
mesma Assembléa em sessão, será o juramento
prestado nas mãos do presidenle da camara mu
nicipal da capital, reuDidtl ella, e fazendo-se
immediatameDle publica em toda a província a sua
posse POl" ecJitaes das camaras respectivas-.

Art. 1 t. O presidente e o vice-presidente não
poderão receber outro algulIl vencimento por
qualquer titulo que seja, ii excepção do que lhe
competir por aposentadoria, reforlna, jubilação,
1eoça, ou pensão.

Art. f 2 Fica extincto o conselho da presidencia,
e as atll-jbuições, que cOlnpelião ao presidente elD

conselho, serão por elle SÓlnente exercidas.
Art. 13. Fica revogada a Lei de 20 de Outubro

de 1823, e as mais que estiverem cm opposiçã.o á
presente. .

Manda portanto a todas as autoridades, a quem
o conhecimento e execução da referida lei per
tencer, que a cumprão, e fação cUlllprir {' guardar,
mo inteiramente como nella se contém. O secre
tario· de estado dos negocias do Imperio a faça
imprimir, publicar, e correr. Dada DO palacio do
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Rio de Janeiro em S de Outubro de 183&, decimo
terceiro da Iodepeodeocia e do Imperio.

FRANCISCO DE LIMA E SILVA.

JOÃO BRAULIO MONIZ.

Antonio Pinto Chichorro da Gama.

Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Imperial
manda executar o decreto da Assembléa Geral
Legislativa, que houve pOI" bem sanccionar, em que
se marcão ~s attrbuições dos presidentes das pro
,iDeias deste I.nperio, ua fôrma acima declarada.

Para Vossa Magestade Imperial vêr.

Joaquim José Lopes, a (ez.

Aureliano de Sou~a e Oliveira Coutinho.

SelJada na chancellaJ~ia do Imperio elD h de
Outubro de 183lJ.

João Carne't°ro de Campos.

Nesta secretaria de estado dos negocios do 1m...
perio Coi publicada a pres'eole Lei aos 8 dias do
mez de Outubro de fS3la.

Lui~ Joaquim dos Santos Marrocos.
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Esta obra, frueto das lncubrações e assiduo trab~lbo tYo illu8tr~

advogado Sr. Joaquim José Pereira da Silva Ramos, não é um simplet
repertorio que inôique onde se deve procurar as materias a que se
relere, pois «jue nella, e àebaixo das respectivas rubricas, se achão
vanscriptas tpsi, "erbú todas as disposições legislativas e regtlla•
• entares relativamente ao comnlercio, q~ desde 1850 até hOje se
tem publicado, tornando assim di~pensa~l o exame das diversa.
eollecçàes de onze annos, peJas quaes andão e3palhadas essas dis
posições.

E pois,. não necessita de demonstração a uUlidade deste livro, nào
16 aos magistrados e advogados, como em geral a todas as pessoas
empregadas e interessadas no commercio.

O Exm. Sr. Conselheiro José Ignacio Vaz Vieira, presidente do Tri
hunal do Commercio da Côrte, de cujos conhecimentos em direít()
eommercial ninguem duvída, eln uma carta dirigida ao autor da obra,
que annunciamos, se exprime. assim: «Examinei o seu Abecedari()
Juriàico-Cotnmercial, e com prazer e reconhecimento dou meu pareceI
sobre esta compilação. No meu conceito V. S. presta ao foro e a I

commercio um importante serviço com a publicação deste seu arduo
trabalbo lexicoaraphico: nosso direito commercial, de que fazem parte
os muitos regu1amentos e instrucções expedidas e dirigIdas pelo poder
executivo para execução do Codigo nos annos decorridos desde
sua pronlulgação} carece já, loais que muito, de repertarios especiaes,
e só tenbo noticIa do que em {SOO, substanciando alphabeticamente as
disposições do mesmo Codigo, foi elaborado por dous jurisconsnltos
nesta Corte. Opportunamente, portanto, V. S. im~rime o seu Abece
dario, e é de eaperar que sua louvave] tentativa seja remunerad!l com
ampla colheita de credito e de proveito.... » .

.y. Abeeetlarlo .lurldieo ou Collecção de principios.
regras, maximas e axiomas pe· direito divio.o, natural
publico, das gentes, civil, criminal, commerclal, finan-
ce"iro, adOlinistrativo e orphanologjco, coln as fonles da
legislação d'onde são colhidos, e ex plicados pela opinião
dos autores os mais seguitlos no fôro brasileiro; por
Carlos Antonio Cordeiro, autor do ASSCSS01' Forense.
t voI. brochado. Rs. 3~OOO
Encadernado Ils. 4~O()

fendo·se esgotado a O'brinha. .in titulada Co.llccçõ,o de Principio6, o
seu autor entendeu dar-lhe Dlalor desenvoh"Jmellto na presente obr~
acolbida pelas pessoas do fôro com applauso não equivoco. Para provI
do juizo gue a esse respeito rórnlào pessoas altame~te c0f1.1petentes,
seja-nos licito citar a opinião do Exm. ~r: ~onselbeJro Joao Jo~~ tla
Oliveira Junqueira, que em uma carta dIrIgida ao autor se exprlln.
como segue: . . .

• Tudo quanto se fizer no sentido de aUXIliar a memoria no vaste
Jabyrintho eOl que se a(~ha a nossa legislação é um serviço impor:.ante
feito aos homens do fóro. Não é a prirneira vez que V. s. tão solicito.
le mostra em contribuir para este rarno de utilidade publica, pa
j,~Ilteando desfarta a sua boa vontade. e ao mesnl') passo dan~
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occaslão para se apreciarem os fructas de suas lucubrações~ eomo
lJor todos é conhecido, e principalmente por quem tem Q prazer de
aff.ignar· se, etc., etco »

·4~to~, atlribuições, deveres e obrig~ções dos juizes de
paz, 'contendo uma minuciosa explicação de tudo qua
lhes diz re~peito, conforme a novissima legislação; se
guido de um appendice das leis, regulamentos, avisos,
elc., relativos aos ditos juizes, inclusive as das eleicõe~t

o regimento dos salarios, directorio p.ara os escrivães
~os. Juizes de paz, e de um indice alphabetico de toda~

48 waterias contidas nesta obra; por um Bacharel. Quinta
edição, consideravelmente augmentada com um Formu
lario das acções que correm perante estes juizes; por
J. M. P. de Vasconcellos. 1 vul. brocho Rs. 2~500

Encadernado . Rs. 3:t/JOOO
4Addlcões á Doutrina das Acções, por José HomemCorrêa

Telles,.a que se juntotl~ «De diversis Regulis Juris anliqui,
secundum seriem alphabelicam redactis ad Tyrones»;
Registro das Hypolhecas, annotado. I voI. Rs. t~280

Encadernado o Rs. f~81'''''

8 .&.dvo~ado (;onlllle..~ial ou arte de requerer no
juizo commercial todos os direitos e acções mercantis,
pertenção elIas aos commerciantes matriculados ou não
matriculados, seguido de um formulario dos despachos
e sentenças que os juizes olunicipaes são obrigados a
dar em negocios de commercio, nos lugares onde não ha
juizes commerciaes ou do civel, de muita,g disposições
que não devem ignorar os commerciantes, de um indica
'systematico, por meio do qual se achará, com facilidade,
a materia que se busca. - Obra indispensavel á classe a
que é de~tinada, bem comó aos juizes, advogados, soli
titadores e escrivães; por J. ~t. P. de Vasconcellos.·
•• edi~ilo, melhorada, corrigida e consideravelmente
augmentada. t volt broch. Rs. 3~OO

Encadernado. II, • Rs. 4.",000
A classe commercial é por seOl duvida a que mais abunda no nosso.

paiz, e é innegavel que o IlUlnerO de transacções (lor elJa operad()
aodos 01 dias é extraordinario: basta dizer que a aarlcultura~ mana~
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eial Jmportante da riqueza de todas as nações, não poderia existir
em o eomme:cio. Publicado o Codigo COfl&mercied e o seu regula
mento ba mais de doze anno~, devo ser geralmente apreciado um
opnsculo que guia o public) nos diversos e importantes direitos e
acções que se vê obrigado a procurar no juizo commercial, achando-se
uest.'arLe na dependencia de bllScar advogados com perda de tempo e
de ~inh~i~o em questões que um unico requerimento as mai~as vezes
extlDgulna.

E pois, que reconhecemos de quanta utilidade seria um compendio
neste sentido, conc!uimos o trabalho que arrerecemos ao publico. Além
de algunlas disposIções que ajuntámos depois das petições. neeessarias
ao conbecimento dos eommerclante~, quer JTlatriculados, quer não,
organisámos um indice systematico, onde com facilidade possa o leitor
achar a f\olncão da materia que buscar.

(Do Prefacio do Autor para a la edição.)

Achando·se e~otada a primeira edição, os !ditores se virão na
agradavel necessidade de proceder ã segund:t, em que o autor se es
IlIerou, por numerosos accrescimos e melhoramentos, em torna-la cada
vez mais digna da acei Larão do publico.

,.Aponta.en••• de Direito Financeiro Brasileiro, pelo
Dr. José Mauricio Fernandes Pereira de Barros. Um forte
volume em 80 fraocez, nitida e cuidadosamente impresso.
Brochado Rs. ~
Eocadernado Rs. ~OO

Debaixo desta modesta denominação o autor compulsa, examina e
discute as leis financeiras do paiz.

PropÕz·se principalmente a estudar e a desenvolver os impostos que
figurão no orçamento; mas não deixou de 'ratar com minucioso clli
dado e esmerg da parte relativa á despeza publlca, que a dividio pelos
difJerentes ministerios ; apQntando. tanto eOI uma parte, como em outra,
a legislação que creou os serviços, acompanhan(fo·a em todas as suas
8uccessivas modificações até hoje.

Reconhecendo que a boa execução c observancia das leis depende
do perfeito conhecimento denas, organisou o seu trabalho de maneira
a poder ser util aos diJJerentes agentes fiscaes, COme) colleclores, in
spectores de tbesourarias, recebedores, etc•• que encontraráõ bem de
finidos. e com particularidade, todos os serviços atTectns ao ministerio
da fazenda, e por psse modo consideravelmente facilitado o deseolpenho
de suas tão variadas i ncumbencias•

..ApootalDeDtOlJ .fundi... sobre contractos, por
Joaquim José Pereira da Silva Ramos, dootor em di
reito, advogado provisionado pela Relação da Côrtet e
autor de diversas obras forenses, ete, t vol. de 383 pags.,.
encadernado Rs. 6~

A jtrande. benevola aceitaçio, com que têm sido acolhidos e com
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Justa razio, os trabàlhos forenses do Sr. Dr. Ramos torna inutil re-.
lerlr eonsa alguma sobre o Interesse e im~l1ancia da presente obra.

Diremos tão sórnenle, que tratando dos Contractos em geral e em .
.parUcular, e de seus essenciaes. torna-se ena de sumroa importancia
nlo s6 is pessoas 9ue se dão ás lides do fÓro, como is que le en
tre,lo ao commerClO e qu~ necessitão saber as obrigações que con
trabem nosea gIro.
• ApontaDleDte. tI.pldle•• sobre as procorações ex

lrajudiciaes, pelo Dr. José Maria da Trindade, to offieial
da secretaria de estado dos negocios da"fazenda, offieiai
da imperial ordem da Rosa, etc. Obra ulilissima aos em..
pregados de fazenda, como a todas as corporações, e, em
geral, ás pessoas que se occupão d.e agenciar negocios
alheios. t forle volume em S' francez, impresso em ex
cellente papel e elegantemente encaderne Rs. 6~
Brochcldo Rs. ~500

Esta se"unda edição, -revista, correcta e conslderavelnlente augmen·
uda. contém cento e vinte e seis disposições reeopiladas, inclusive os
arestos do nlinlsterio da fazenda e do tribunal do tbesouro, e mais
de quatrocentas notas illu5tradoras dos textos da publicaçlo, além dos
estTlos antiquisshnos dI) fôro e das opiniões de grarlde numero de
jurlsoonsnUos e prax.istas antigos e modernos, naeionaes e estrangeiro~

cujos escriptos «01:10 de autoridade na ma&eria pelo profundo saber ..
reconhecido criterio de seus autores.

Esta obra, tão importante e recommendavel pelo sen assumpto, que
eDfolve eUI 51 graves interesses, é particularmente poderoso auxiliar
aos empregados de fazenda e ás pessoas ~ue se oeeupão de agenciar
neBocios alheios, e em geral de muita util.dade a todas as corporacões
e Individuos1• porque rarissimo serA encontrar quem, preso pela lei
nalural aos elOS da cadêa social, Dão tenha de dar ou receber procu
raçlo, uma e muitas vezes; encarregar alguem de seus negoclos, ou·
tomar sobre si os albeios.

O autor nio pretendeu escrever um tratado do mandato; mas ê
certo que a colleccão de seus apontamentos apparece em publico sob
um oome multo modesto, quando alfas verslo sobre Cjuasi todas as
lnsUtuiCões do mandato, 8xpoem completos os seus prlnetpios eardeaes,
supprem boa cópia de casos omissos na legislaçio respectiva. e tratão
ainda mais de nlo poucas outras questões. que varias circwr.stancias
lhes dio relação de preudimento com odesempenho do procuratorio
extrajudicial.

A obra consta de tres {>artes, encontrando-se a sua materia meUlo
,ieamente por estas distrlbuidas.

Na ta parte acbl<rse lançadas as normas juridieas para a boa ln
IelligencJ& e me1bor esclarecimento daslnstittlip6es do luandato, exor
DadU conYenientemen~ em notas douvinaes.

Na t- estio enradOl &odo! os artigo~ da lei, regulamentos, decisões
H lO"erno, etc., relativ.os ao assumpto, seRdo tudo abundanLe 8
oonvenientemente commentado.

Na. 3-, que COJ}sti'lle o ap.Dendiee~ desenvolvem-se mUItos assumpwl



--6-

de ulodo a illustrar e aperfeiçoar o conbec.imento, e tornar mais facil
. a comprebensão de alO'uns pontos tratados na {. e !. partes, tendo em

remate differentes moaelos de procurações particulares, que explicão
praticanlente a tbeoria do direito antes deduzido.

O indice geral alphabetico, que vem no fim da obra, não é comI
sõe sempre ser, meranlente remissivo, mas um epilogo de todas at
materias e asSUlllplos indicados e ventilados no corpo da obra; o qu~
além de dar prompta consulta, resume, coro notavel vantagem, a so
lução que unicamente se buscar, sem a necessidade de sua demons·
tração para a especie.

O publico, que bem sabe quanto importa a todos ~ossuir um livro
onde se achenl cbmpendiados os preceitos e regras do mandáto, por
ser este um dos contractos de vital interc'sse e luelindre, e roais fre
quentemente celebrados entre a população; sem duvida reconhece
a conveniencia de uma semelhante publicação; e quanto á obra
que agora se annuncia, seria ocioso tecer-lhe individual elogio, porque
será ella depois julgada pelos proprios leitores em face do seu lnerito
intrinseco, jâ reconhecido pela rapida extracção dos exemp~ares da
prinleira edição.

Apontamentos sobre a marcha dos processos summa·
rissimos e executivos, por Joaquinl Augusto de Camargo.
t vol. encadernado . Rs. 5..,000

·4rte nova de requerer em juizo, contendo uma grande
e preciosa cópia de fórmas de petições para mais de
f50 casos diversos. civeis e crimes; seguida do FOll
llULA RIO de despachos e sentenças que os juizes muni·
cipaes, de orphãos, delegados e subdelegados são obri
gados a dar, e da fór(na, no cive], de inventarias e
partilhas, contas, processos de tutelas, remoção de
tutores, emancipações, supplementos de idade; testa
mentos, sua approvação ; - e no crime, de um processo
julgado definilivamente peja autoridade policial, e de
fiança~. Tudo em estylo claro e competentemente anno
tado, por J. 1\1. P. de Vasconcellos t que por mais de
seis annas exerceu cargos de administração judiciaria.
Quarta edição. t vaI. brochado Rs. 3;>500
Encadernado. · ~. ~;oOO

Esta obra é para o publico de uma utilidade mui transcendente,
e a prova incontestavel de ter sido por elle devidamente'apreciadl
está na e~tracção raplda das prirnairas edições, por isso que lhe
poupa mUI los embaraços e grandes despezas, a que todo o cidadã.•
sem eIla esLã sujeito, attentas tantas disposições regulamentares espa.
lbadas aqui e alli, cuja falta produz nullidades, selnpre prejudiciael
ás pa.rtes, vendo-se a cada passo.. e 1J1Uitas vezes por uma simples fór-
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mula de petirão t r~ ~uel'inl&nto, etc., obrigado a recorrer aos turlscon.
<~l1ltOSJ ()u jurisperitos. .

'. Jls osseuII.léas provinciaes OU compilação al
IJbabcHc.a das leis, decretos, avisos, ordrns e consultas
que se tem expedido ácerca das altri bn ições e actos de
tae~ corporações; srguida de um trabalho em ordem
aJphabetica, feito por ordem do' governo pelo Sr. Con~

selheiro Francisco Octaviano de Alrneida Rosa; anno
tada por J. ~I. Pereira de Vasconcellos. t vol. bro
chado Rs. 1~500

·0 Jls8e88or Foreose ou Formulario de todas a~,

acçoes crimlnaes conhpcidas no fÔl'o brasileiro. pelo
Dr. Carlos Antonio Cordeiro. - t· parle - acções cri
mina~s. - Terceira edição, mais correcta, melhltrada e
.a.ugmentada COln termos novos e aulos~ enriquecida com
-os processos das injurias verbaes. da moeda falsa, o
crime da rllsisteneia e da apprehensão de- africanos
-Jivrtts. t vol. de 4.UO pags., brochado. Rs. 7~OOO

Encadernado Rs. 8~OO

Esta obra conlúrn, alénl do formulario do summario da culpa, adop.
lado pelo governo', quer in~laUf'ado pl·r queixa, quer por denuHei.
ou exootllcio, Cl·IIl todas a:-; petições, úfficios. porlarias para todos Oi
rasos l' induclltes deste Ilroccsso: o Fornlulario das fianças, do pro
c~s~o de recurso, de lia heas corpus, do proce.~so dos lerIlJOS de beln
viveI', e segurallça, do processo por quebratnt'nto dt-lsses ternlos, de
todos os cnnles que cahem T1ét alçadn, (lor contravenção ás posturas
da caulara municipal, por illjurias verbaes, dl~ abuso de liberdade de
imprensa, por injurias c calullluias, do processo de appl nação. de
contrabaHdo, de responsabilidade dos elJlpre~ados nâo privJle~iados ele.

Este livro venJ tão exclllplificado que, quem nunca teve idéa de pro
cesso, pôde illstaurar e ~w~uir qualquer dos indicados, uuicamente
com seu auxilio. É iudbpensavel aos Srs. jui7.es de direit'1, munici·
paes, delegados, subdelegados, e~crivêles, advogados, inspectores de
quarteirão, procuradores, carcereiros, officiaes de justiça, finahnente lo
todas as pessoas do fôro, visto que nel1a se indica a exacLa conductl
que cada um deve ter.

·0 i\ssessor Foreo8~, 21 parte - acções .civeis.~
Forululario de todas as acções ci veis, precedida da rórc

mula dos processos por locação de serviços, e seguid~

dos processos de conciliação que c~bem na a1c,ada, etc.
Terceira edição~ mais correcta e augmcnlada COIU muitol

J
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termos. t ~otQrne de 44~ poaginas, com indlce. bro-
chado • . • • • Rs. 7~OO()

Encadernado • . . • Rs, 8;)000
Os dous volumes por junto, encadernados. Rs. 15~OOO

VelIIO c-.pleme" ti.- tIouM ",0I...e8 pre-
~,dellte.:

·ltauual l)ra\ico do Proee~o Commereial, oerglDtsadO.
conforme as disposições legislativas concernentes á nIa
teria e ã pratica estabelecida, seguido de um formularia
de todas as aeçóes conbecidas no toro oommercial" c.
tendo o modelv das petições. ar,tir.ulados e cMa8 '1ne
as parles devem offereOlr~ dos requerimentos 'erilaes
que os soHcitadores devem fU,er em .&ut1iencia, dos ldes
pachos e seBteneas que os juilCS devem proferir. dos
antas, lermos 8 certidões qoe os escrivies e officiaes
de iusti~ devem laTnr, etc. Obra nimitmente alil e
iadispeBsavel aos juizes, advogados. solicita4orlS e es
'crivães, e em geral a todos aque11es que tiverem de
pedir em jlÚW commercial o seu direito, especia.lmente
nos iug-ares onde mo hOtlVer advogados qoe os IpGssão
~irigir e expõr st1as raz~ 'Com as formalidades que a
lei exige:; por J. 0J. Perei~a da Silva Ram-os, doutor em
direito eadvogailú oos :aooitorius -do districto da Rel&(ãu
do llio de laneiro, aaCDr do ibecedarW-JurilJ,iro-Com
Mereiae, do IndiMdJor p~. atc. 2& edição. 2 ,afumes
eneadern~dos em um SÕ, de 6'30 pags. . Rs. '3~
A me~ma ()bra em tr.es partes, inclulndo lambem l> For
mulario do ProcessG d.Js Q\J8Ins. • • Rs. 7,-ín)

9 'l'OMSSO oommercial é rel'llado 11111 «'t&de 'Parte .... leil'e ",a..e
~ prooesao d\Tif, fOI' virtaàe do ..t. ~ do RfillIaawato D.. m de
!tS de Novembro de 1850; sendo por isso necesBal-io"~mni&ol ~atos
omissos no Dlesmo regulamento. consultar as Ordenacóes, a~ extra
T!g&1lleS fi 0$ 'pUis1ll's ••os, o.que t, ,. tem ... lrabaltlo
atadOltllo •

.A obra acima .a.rtBunciada wem .,poupar, ou ao I1lentls SQ1",a.r esse
"a'h~, "or.q.tie IJ6tta. adhIo metB9diic~eft1Pe OOEapitaàls fLQd&II as
dáJJGsi,oos IfgislaLiTas e felOiamttlM&. eal fM'utrioas ,dos praxistas
applicaveis a esse processo; e poisf com a pubIlcacào della preslGu o

, seu 11ltor um importa-n&e servtÇ'o aos homens do 1broJ e muite -,riu-
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cipalmente As pessoas que, nio possuindo para c60sultar esse grande

'

numero de livros, têm precisão de conhecer essas disposições legisla
Uvas e opiniões dos doutos.

ltntre as approvações bonr08as que tem tido as obras deste autor,
seja-nos licito citar o trecho segujn!e de uma carta do Exm. Sr. Dr. Au
liUsto Teixeira de Freitas, o qual, referindo-se ao IfauMaL Cammercial
e lO .tibecedario.Jundico-Comm~rciat,Sf~ exprime nestes termos:

« •••• Desta maneira o incallsavel escriplor teve em vista fornecer
.81 jogo completo da theoria e pratica do nosso Direito COlnmercíal,
e se pfla natureza destas duas compilaCões· nào me ê f1ado afiançar
a exactidão de 'odas as suas doutrinas, para o que fóra d~ miste·f
empregar maIs tempo, pelo menos declaro com muito prazer que, nos
pontos a,lé agora consultad()St nada achei que não e,'e;a muito de
a,'6rd~ .:om o te~'o 8 'lpirito da, fl(j'SQ, leis cQmmerciaer, e com o,
'st1J~oa seguido, nesta cDrte, etc, etc. »

Aatlito.. OrasDelr. (Aos Srs. militares) ou Manual
geral dos co-nselhos, teslamentos e inventarios militares,
com as leis, reseriptos, arestos e ordens- relativas aos
mesmos, ás reformas, ao fôro e delictos militares, para
uso dos officiaes do exercito do Imperio do Brasil; por
Ladisláo dos Santos Titára. Segundo complemento con
tendo a legislação deslle 1856 a 1859. t vol. adornado
oom () retrato do autor, em .hrochll Rs. ~;y,oOO

Encadernado • Rs. 6f)000
.._ (;ahallsta eleito...1ou collecção alpbabetica e re

sumida de lodosos avisos do ministerio do Imperio relativos
á matAria eleitoral, desde o anno d~ 1846 até o de 1868,
acompanhada de notas expticatifas dos que se aehão
re'ogados 00 modifi~ad(}8 pela legislação moderna, Ou
por outros a'isos; por ..... ·" Um elegante volume em
8" grande. brochado. Rs. úlJOOO
Encadernado • Rs. 6~

Este 1Itr01 que é o tes1l1tado de urn acurAdo esforço de atte~clo 8
pacie.lloia, expõe em resumo e por ord91n aJphabtlLic:a todos 01 avisos
CIo ministerio do lOlp8rio sobre materia eleitoJ aI, expedidos deida
o anhO de t8oi6.

~ara que () trabalbo fos~e oomp~to, nlo se limitou o atltOr a
~n&wt3'r os avi&os eonitan&ei das ooUeeçf)e1 e boletins dos actos do
Ji)verno; proetlrou m*mo descobrir D1UiLo& wtros, qae não correIll

I Jmpreuos, ou se eneonLrio &peDaS Ilas pZf.~UI <lfticiaOl. Esforçou-se
J nesse mare mngnum de decisões em ooordena-Ios, h&rmolljsantJo~

pela Ina doutrina. e explicallào em muUa. notas ~ua8s 08 ~\"iIOi .
revogadas, 011 simplesmente a1teradOi por outros aVIsos, ou por leis
e decretos posteriores, que tambem lori-o cuidadosaluente cOffi»ulsados;
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e dest'arte poupa ao leitor o improbo e enfadonho trabalho de pro
curar a esrno os gr01sos volumes de nossas leis enl busca de uma ou
(iulra decisão reclamuda•
.li Q CaSanlellto (:ivil ou O direito do poder tem

poral em negocios de casamento. Discussão juridico
historico-theologica eD} duas partes, por Clrlos lornis ,
de Tot\'árad, ex-lente d~ direito criminal da Universidade
de Pest, na Hungria.

• t· Parte juridico-historica, apresentando argumentos do
direito natural, os costumes e leis matrimoniaes de quasi
todos os povos da antiguidade; com a refut1ção da pri
meira these do Rev. Sr. Conego Joaqnilu Pinlo de Campos.
t voI. em 8° francez, de 224 paginas . Rs. 3~OOO

,. 2- Parle tb~ologico·historica, apresentando argumentos
do e,'angelho, dos actos e epistolas dos apostolos e
dos escriptos dos primeiros padres do christianismo,
da doutrina dos difIerentes theologos e da historia eccle
siastica. f voI. em 8° francez, de 2a5 paginas. R~. 3~OO .

• Rer'lta~ílo da doutrina do Dr. Braz· Florentino Hen
riques de Souza, lenle cathedratico da faculdade de
direito do Recife, apresentada na sua obra: O Casa
mento civ'il e o casamento religioso; por Carlos Kornis
de Totvárad, ex-lente de direito criminal da Univer
sidade de Peste t vol de 273 paginas Rs. 3~OOO

• ReOexões sobre a emenda subsliluliva apresentáda
sob os auspicios do Sr. J. L. da Cu nha Paranaguá,
ministro de estado dos negocias da jl1~tiça do Brasil
na sessão da camara 'dos deputados de t 1 de Agosto
de t860, em referencia á proposta do g(J'~erno imperial
de' 19 de Julho de 1858. Em complemento da obra:
O casamento civil, pelo Dr. Kornis. j \'01. Rs. t~50(J

Obra completa em 4 vaIs • • Rs. 8~OO

Entre as obras liUerarias. de maior importancia, que se tem produ·
'zido nu imperio do Brasil, occupão incontestavelnlente o seu bell
lJJerecido lugar as publicações do Sr. Dr. Carlos Kornis de TotvArad~
sobre a que~tão de casamenlos.

A leitura desta obra, assentnda sobre as bases de um estutlo tào
profundo qu.Jo· variado, deve interessar tanto Juais o illustrado pu-
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blico brasileiro, porque a decisão da questão pôde considerar-se ainda
pendente; e a sua soluçào tão fecunda nas sn~s cl)nsflquencias, so
bretudo para a colouisaçào, não pôde ficar indilTerenle para aqu~lles
que t~nl uru desejo sincero pelo progresso da sua parria, e pelo seu
adiantarJlento seguro ua senda· da civiHsação.

• CI08Si8cBfilo das leis, decretos, regulamentos e
deliberações da provincia do Rio de Janeiro desde ()
anDO de 1835 até t 859 inclusive; pelo Bacharel Cae
tano J"osé de Andrada Pjnlo~ t vot. eUl 8° francez,
brochado. I\s. 5~OOO

Encadernado. Rs. 6~OO

Um dos principaes orgãos da imprensa se expriole nos seguinle3
ternlOS :

• A legislação provincial do Rio de Janeiro, COln 25 anlJos de cxis
teneia, tem-se tornado já alguma cousa volumosa e diffici1 de con..
$ulta.

« Para facilitar essa consulta o Sr. Caetano J. de Andrade Pinlo
publicou um trabalho consciencioso e seguro sob o titulo-CLassi
pcactlo das lEis, decretos, reyu.Lamentos e deLiberacáes da provincia do
Ri'; de .1aneiro. •

• Esta classificação ê methodica, e pôde servir não só para o fim
acinla indicado, Inas ainda como um compendio do dir~ito adminis
uali vo daquellaprovincia.

« Traz, a~énl disso, no fim, um indice que nas occasiões de con
sulta guia rapidamente a pessoa que tem necessidade de saber qual-
quer assumpto daquella ordem. .

cc Dizer que o Jivro do Sr. Dr. Andrade sahio da officina de Laenl
mCl~t é dizer tambem que está nUida e correctamente implteSso.»
• (;odi~o COIDOIercial do Imperio do Brasil, (veja

Orlando).
Codi~o (J..llDinal do Imperio do Brasil, augmentado
com todab as leis, decretos, avisos e po rtarias que
desde a sua publicação até hoje se tem expedido, expli
cando, revogando ou alterando algumas de sua~ dis
posições; com o calculo das penas em todos os gráos,
por Josino do Nascimento e Silva, do conselbo de S. ~1.

o Imperador. Nova edi\,ão. 1 yol. de 381 pags., bro-
chado • Rs. 3~500

Encadernado. Rs. 41roOO
As publicações forenses do Sr. Conselheiro JOSillO. tão vantajosa

mente conhecidas ha mais' de !O annos, dispensào qualquer outra
recomnlendaçào, por isso nos limitamos a observar apenas que a uti
lidade pratica da presente edição se acha realçada ainda por conter
~rJ}bern o calculo das penas dos ditIerelltes 'artigos, segundo os res..

~I
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pectivos grios appUcadas aos autores,' aos cumplices, aos tentadores
e aos cWDp'lices da tentativa.

Para facilitar o uso deste Codigo a obra remata com um com·
modo indice das materias. .
• Coeli5O CriDliaal do Imperio do BrasiÍ, aogmentado

com as leis, decretos, avisos e portarias, etc.. por J. )1.
P. de Vasconcellos. t volt encad. Rs. t~600

• CtMI180 ele. dorael.. ou Compendio em que S6
expõe com facilidade e clareza todas as obrigações qoe
8ão relativas a esta classe de juizes, baseado nas leis
que regulão o processo criminal, incluindo uma noticia
historica da instituição do jury em todos os paizes;
por José Marcellino Pereira de Vasconcellos, advogado
provisionado pelo tribunal da relação da côrte; e se
guido do Codigo Criminal do Imperio do Brasil. Obra
indispensavel ao uso dos juizes de facto, 8 util a todas
as classes da sociedade. 1 vol. encad. . Rs. i~OO
O mesmo, com o Codigo Criminal de Josino, ultima
edição. • • Rs. 6'000

• .Codlgo das Leis e Regulamentos Orpbanologicos, ter
ceira ediç10, correcta 6 aogmenlada com todas as leis,
decretos, alvarás, avisos, regolamentos, que dirigem
o juizo de orphãos e ausentes sobre soccessõe8, beran
ças, doações, inventarios, tutorias, curadorias, custas,
imposlos forenses, e regimento do cus&as conforme o
legislado até o presente (1869); obra indispensa,el ás
pessoas empregadas no fõro e Qtil a todos os cidadios 7

tOIIJpitada por Luiz da Silfa' Alles de Azambuja Su-
lano. I vol brocbado. • • • Rs. 3JOOO
Encadernado. • • Rs. 3~

Sio aS nossas ordenações e leis orphanologie.a.s obra prima, ~e
aada tem que invejar dos codigo8 das outras nacões. Muitos escrlp
tores tem bavida, que as Lénl paraphraseado e" commentado; IDal
pela maior parte embrenbados no labyriutbo do direito roloano, ou
oStellClndo a esmo lulproficua erudiçãoI ou deix.ando como esquecidos
o dlreilO 8 costumes patrio~) ou simp esmenle rer.opilando bom ou
mio, \ém oonoorrido para a coDfuiõ e tropeços deste ramo da ju.
rlaprudenda: como acooleoe em tudo o que se faz sedUlido por um
pensamento que nos msvia do simples e natural'

De todos esses e!criptores nos servimos nesta compl1açlo; de todos

j
i
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aproveitamos o puro e necfssario, sem perder de vista I lei, que
é ponto cardeal d'onde deve partir todo o systema, e toda a praxe
e formulas para as bem executar. E deixando longas dlssertar'ões.
quasi sempre fastidiosas para os doutos, e inuf,eis para o VUlgo(
aqui trazemos,em um commodo volume, recopiladas em modo laci
e comprehenaivo a todas as ordenações e leis sobre a materia; e
t..em assinl aquellps eomOlentarios e explicações' com que os verda"
deiros praxistél& as têm illustrado.

Tem pois os juize~, pais de fa.nilia, berdeiros, e todos os que dis
eorrem no fôro de orphãos e ausentes, um completo resumo de todol
es8eL4 livros, um adv~ado que guie.cs com clareza e )~Alidade em
todas ai circllmgt~neias da sua lide, na divi~ão e administração dos
SmIS bens e heranças.
• (jodi~e das Leis do Processo Criminal e Policial nos

juizos e tribunaes de primeira inslancia, 00 coropilação
methodica das disposiQões actual mente em vjg9r do Codigo
do Processo Criminal do Imperio do Brasil. e de todas
as leis, decretos. regulamentos e actos do governo que
desde a publicação do mesmo Codigo se tem publi..
eado &té o presente. Obra indispensavel ao uso d{)s
juizes de direito. juizes mnnicipaes, .chefes de policia,
delegados. subdelegados, juizes de paz, advogados, es
crivães, inspectores de quarteirão, officiaes de justiça,
e a todas as classes da socied,ade em geral, por lhes
facil itar o exame e estudo da respectiva legislação sem
o enfadonho trahalho de recorrer a esses immensos
yolomes por onde se acha espalhada. Organisada pelo
Dr. JOAQUIM JOSÉ PEREIRA DA SILVA RA.MOS, autor do
Abecedario..Juridico-Commercial. do Indicador Penal,
do Manual Pratico do Processo COfllmercial, do Formu
lario das Acções conhecidas no fôro commer~iaJ, ete.
t forle voJ. in-81) grande. • Rs. 6~OO

• Cedi.;o do Processo 'Criminal da primeira instancia do
Imperio do Brasil, augmentado COID a Lei de 3 de De
zembro de 184.1 e seus regulamentos, disposição pro'
visoria ácerea da adminislração da justiça civil, todas
as leis, decretos e avisos a respeito até o-anDO de 1869,
explicando, revogando 011 alterando algu~as de suas
disposições; por Josino do Nasci!IlenLo Silva, do con
selho de S. M. o Inwerador. õ· Edição. 2 volumes.
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.. Codi,;o das postnras da IlIma. Camara }Iunicipal d()
Rio de Janeiro. seguido de todos os edilaes publicados
até 1869 . t vol. • . • . • • • • Rs.

,.. COluluentario á Lc,;.sla~iio Orasileil'R sobre
os bens de defuntos e ausentes, vagos e do evento, con
tendo, alélll de uma introducção historico-analytica do
Regulamento de 9 de l\laio de i8:i2, indicação de suas
lacunas e modo por que as sanou o Regulamento de 15·
~e Junho de -1859, a inlegra deste ullitno Regulamento,
illustrado com diversas notas explicando e precisan~o a
inlelligencia de seus artigos; seguido de um appenrlice
em que se expõe a ordem e gráos das successões ab in
testato, por EIUilio Xavier Sobreira de Mello, contador da
thesouraria de fazenda de Pernambuco. t volume enca·
dernado • . . . . • . R~. 4~OOo-

Brochado. • . . . Rs~ 3~500'·
Appendice ao primeiro volulne, conlendo a legislação
sobre as heranças dos subditos estrangelros, e bem
aSSlm as nlodificações nella 9peradas pelas Convenções
Consulares, por Emilio Xavier Sobreira de Mello. t vol.
ineS') encadernado . Rs. 4~OOO·

Brochado . Rs. 3:tP500

.. COI.lluentario á I..ei o. 463 de 2 de Setcrnbr()
de t847 sobre successão dos tUbos naluracs e sua filia
ção, pelo Dr.' Agostinho Marques Perdigão Malbeiros.
f vol .. brochado. . Rs. ~50~

Encadernado. • . Rs. 4~O()

,. CODselheiro Fiel do Po"o ou collecção de fórmu
las para qualquer pessoa saber regular-se em seus ne- .
gocios, conhecer sens direitos e dcvere~ civis, proceder
em lodos e quaesquer contratos; fazer quaesquer escrip
tos particulares, apontamentos, memorias e minutas; e
terminar qualquer contestação, sem que lhe seja preCi5()
recorrer a advogado, tabellião ou omeial publico. Obra
ulilissima a todos. colligida e organisad3 dos principios

".
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do direito palrio e eslranbo'subsidiario; por '". 3~ edi
ção, consideravelmente augmentada. ~ v.olumes bro·
chados. Rs. 3~500

Encadernados.. .,. .. Rs. 4:tPOOQ
Não se p6de duvidar da importante utilidade desta obra, se se consi

de.rar que ella em a maior palote das occasiões dispensa de recorrer a
estranhos, que muitas vezes ~e podem enganar ou enganar-nos. Não
póde deixar de merecer todo o interesse este trabalho, porque na sua
confecção leve seu illustrado autor sem(Jre presentes os mais celebres
escriptores, os quaes, para brln dizer, forão seus collaboradores, redu
zindo suas doutrinas a rórllllllas tanto qilanto era possivel. O preço, á
vista do seu conteúdo e grande prestimo, é tào modico que ninguen! se
devia privar de 1ão apr rcia\'el livro, propriamente escripto e redigido
para o povo.
COD8idera~õe8 sobre a situação financeira do Brasil,

acompanhadas da indicação dos meios de oecorrer ao
deficit do Tbesouro .pelo Dr. J .. ~I. F. Pereira de Barros.
t vo1. brochado . Rs. 3~OOO

Ilf. (jOD8olidafílo (11'8 Leis (Jivis, obra composta pelo
Dr. Augusto Teixeira de Freitas, impressa por ordem
do governo imperial, e revista por oma commissão no
meada pelo mesmo governo; contendo um fiel extracto
de toda a legislação civil do Imperio, por titulos e ar
tigos, em os quaes se achão reduzidos a proposições
claras e succintas as disposições em vigor, citando em
notas correspondentes a lei que aulorisa a disposição, e
declarando o costume estabelecido contra ou além do
texto; um indica aJpbabetico feito com todo o esmero e
individuação, facilita sobremaneira o uso desta obra,
indispensavel a tod&s as pessoas que' se occuparem de
oegocios forenses. 2a edição correcta e augmentada.
t vol. grande in-8° de 867 paginas impre~sas. Preço
encadernado. Rs. 15~OO

o illnstre jurisconsuUot autor' desta obra, apresentando esta ja
edição, esmerou-se em aperfeiçoa-la, não só corrigindo e emendando
o texto, como ajuntando um grande numero de notas em referencia
4 legislação posterior ã la edição, inclusive a das convenções consu
lares, casamentos dos acatbolicos, novíssima reforma hypothecaria,
vindo tambem a legislação romana e patria, applicavel a casos de al-

oforrias concedidas a escravos, supprindo assim a omissão que houve
, na la edição e prestando com isso grande serviço ao fOro. onde fre

quentemente oceorrem casos· nesta materia.
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Emf\m, o augmento nes1a ii edição é tal que além de ser Inlpressa
frn formato maior. apresenta Inais 103 paginas do que. a primeira, 8
Jt~o ohst:\ntr se r.onservou o mesmo preço.

• C•••olillara. (A) das Lei. Clvl., segunda edição
augmentada. pelo Dr. Augusto Teixeira de Freitas.
Observações do advogado conselheiro Antonio Pereira
1\ebouças, confirmando e ampliando as da primeira
r.dição. i "01. brochado • Rs. 3~O

Encadernado . Rs. 4.~OOO

• Cen.tilui,a. '-.Iitiea do I ..perl. do Ora.U.
Edição d~ luxo. in-foro. Preço em broc. Rs. 5aQOO
Encadernado em 1l1arroql1im com as armas dOllra
(las. Rs. ~OO

Existelu aiuda alaun~ exelnplarcs de~la uUida edição io·folio, im
pressa eUl papel holJanda para a exposição do Rio de Janeiro em t861 J

e propri::a ·r'~"~ ~ presjdencia~, canlaras muoicipaes e outloas divereas'
repartiçõ~s .

.. C.D8tltuj~·.o Polltle. cio I.peno do Dr.llil,
seguida do Acto Addicional, lei da soa interpretação ea
lei do. conselho de estado; atlgmentada com as Leis Re
gulamentares, Decretos, Avisos, Ordens e Portarias que
lhe são relativas, e que desde a soa publicação até ao
Jtresente se t~m expedido; por F. I. de Carvalho Mo
reira. Consideravelmenle aecrescenta.da de annotaçôes
feitas por J. M. F. Pereira d~ Barros. t volume bro-
r.hado . Rs. f~280

Encadernado.. Rs. f"1iOO
\I C.I'8tltol~iI.el~olltlca do IRlpel-lo d. Dra.il,

~eguida do Acto Addicional, da lei da sua interpretação
e de outras; analysada por um jurisconsullo, e nova- .
mente annolada com as teis Regulamentares, Decretos, .
Avisos, Ordens e ))orlarias que lhe são relativas; pelo
»r. José carlos Rúdrigues. t vol. broch. Rs. ~~
.:nca{fernado . Rs. 2~ãOO

Caa.ultop JD~i.leo 00 Manual de Aponlamen,toi tm
fôrma de Diecionario, sobre variados pontos de dIreito
pratico, junto com um F()rmuJ~rio d~ actas das mesas
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paroebiaes, juntas. de qualificação e conselhos de re
curso, contratos, e o regimento de custas, cOln lodos
os avisos e ordens que o têm explicado até o presente,
por J. M. P. de Vasconcellos. t volume in-8° grande
encadernado . Rs. 7~OOO

• (Jurso de direi to ca.llblal b.·asilelro ou Pri
meiras Linhas sobre as letras' de cambio e da terra,
notas promissorias e credilos mercantis, 8egundo oCo
digo Commercial brasileiro; por José Maria Frederico
de Souza Pinto, bacharel formado eín sciencias juridicas
e sociaes. f vol. brochado. Rs. 3~500

Encadernado . Rs. 4.~OOO

-- Vurs8 de direito I.ypotheeario bra8ileirG...
ou .Compilação de tudo o que mais convénl saber ~obre

. tão importante maleria, seguida de "modelos para reque·
rimentos, pedindo a prenotação e especialisação, e para
os extractos precisos para a inseri peão e lranscripção.
Obra indispensayel aos juizes, escrivães, lutores, cu
radores, leslamenteiros t e em geral a -todas as pessoas
a quem a no\'issima lei hYPolhecaria concede direilos e
impõe obrigações; 'pelo Dr. Joaquim J. P. da Silva
Ramos, advogado, autor de diversas obras forenses.
t vol. impresso em botn papel, ene. Rs. Õ~OO

Brochado·. . . . . . . . .. Rs. 4~jOO

·0 nome do Sr. Dr. Ramos corno autor de obras forenses goza
de tauto conceito que l]uasi dispensa outra qualquer reeolIunellda
{âo, e teUtos certeza de que as pessoas entendidas enoontraráõ na
J>resente o ffiesnlO bom methodo, cla."eza na eX}losiCão e conscien
<-iosa .exactidão, qne pelo juizo de jurisconsultos abalisados COl]lO os
Srs. Drs. Augusto Teixeira de ~"reitas. Rebouças e outras summidades
bOTJfosan1ente disUnguen-l os trabalhos deste autor.

,. Da Liberdade HeJigi088 DO Brasil, estudo do
direito constitucional por A. J. de Macedo Soares (ma
gistrado). t vo). Rs. õOO

A liberdade religiosa é ulna das questões mais importantes do nOS09
seculo, tanto que tl~n1 provocado as mais sérias discussões nos parla,.
mentos de Inglaterra; França, Austria, Suecia, Belgica, Portugal, Chile..
e tamhem na assembléa .vroviJu:,i4l do Rio de Janeiro.

L & 2
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1m uma sessSo do parlamento lnglez o oetogenarlo lord Lyndburst
aliou nestes termos:

c hntendo que a liberdade de rellgilo deve consistir em que, com
referencia i univenldade dos direitos civis e politicos} sejio todos os
homens postos no pé da maIs perfeita igualdade, se~ào quaes fôrem
aI' suas opiniões reIigio~as, salvo se fóreol taes que lnhibão o indi
viduo de cumprir os deveres de algum cargo. Haverá, porventura,
outro principio, Ilesta n08sa época de luzes, sobre a qual possa fJ.n
dar-se a liberdade religiosa? Ê verdade 9.ue nlo multaes, nfm enear
r.erais os bomens pelas suas opiniões relIgiosas, mas se lhes recusaf.
a justa remuneração dos empresos publicos e os objectos de lic'ta
ambição, fazeis-lhes um mal pelor do que as multa~, e em muitos
casos até peior ainda do que a prislo. Violais os principios funda·
mentaes da libprtJade rellgiosa. »

• DI5e8to Br••lleir. OU Extracto e Commentario das
Ordenações e Leis posteriores, até ao presente. Terceira
edição, revista e accresc.entada por Luiz da Silva Alves
de Azambuja Suzano, inspector da lhesonraria da fa
zenda da provincia do Espirito-Santo. 3 vols. encader-
nados em um grosso '01. brochado. Rs. 8~OOO

Encadernado • • Rs. ~
Esta preciosa compllaçio contém todas as leis e disposições dos

livros 10 ,30 e 'o das Ordenações que ainda se achão em vigor no Brasil,
e juuLaUlente todas s.s leis posteriormente pro.mulgadas, que de al
guma sorte as expliclo ou aOlpliào. É obra sobremaneira uti! a todos
os praticos, é particularmente recomlnendavel á.quelles que, nio pos
suindo um conhecimento cabal da legislação, exercem 110 fôro uma
profissão qualquer.

Tendo-se consumido com presteza a segunda edição, publicámos esta
tereeira, corrigindo alguns descuidos da segunda, e accrescentando o
que depois della se tem ordenado, de sorte que se p6de considera-la
como obra inteiramente refundida e completa. .

É cert.amente uma grande vantagem, facilita muito o estudo da legis
lação, e muito trabalho se poupa em possuIr em um só llvro manual
a sciencía de grande numero de grossos volumes•
.. Direito &cllDini8trativ. Bra.ileir., compre

hendendo os projectos de reformadas administrações pro
vincíaes e municipaes, e as instiluições que o progresso

. da civilisação reclama; pelo Conselheiro P. G. T. Veiga
Cabral. t vol. de mais de 600 pags. enc. Rs. f~OO

. Desde sua publicação o Direito Adlninlstrativo Brasileiro do Ex"O Sr.
Conselheiro VeiKa Cabral, tem sido objecto de aceitação geral e cons
tante. Os periodicos das provÍllcl"s e as folhas de maior circulação in
cpssantemente liberalisão-lhe justos elogios. Hoje, porém, avultlo de
um nlodo ainda Dlais notavel seus altos lnerecimentos.

UelJois de haver propagado a illustração por entre aquelles que dedi
C.1o·se ao e~tudo de semelbante lI1a\eria- mestres da aciencia ou- seus

....
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diseipnlos- tem descido ao njvel da pratica, proporcionando aos ton~
cionarios da administração conhecimentos variados e copiosos, aplai
nando difficuldades que até então enlbaraçavão as repartições publteas,
e nlarcando para os magistrados os verdadeiros limites de suas juris
dicções.

O espirito elevado e phi1~sopbico do S3 bio' flscriptor, remontando
aos principios eleJnentares e culminantes da sr.iencia, desenvolve-se
nesta esphera superior com admirave] talento.
'Direito cambiai da t\ Ilemaoha 00 regulamenta

geral dos Estados da Confederação Germanica ácerca
das letras de camhio; traduzido do original allemão.
t vol. el~gantelnenl~ e~cadernado. Rs. 2~OOO

Obra de utilidade incontestave! não só aos conlmerciantes, COOlO aol
jurisconsultos e a todos aquelles que s& dão ao estudo da leKislaçãf
cambial das diversas· nações.
,. Doutrioa elas &e~õe8, aceommodada ao fôro d~

Portugal, com addições da nova legislação do Couigo
C:ommercial Portuguez e do Decreto D. 24.. de i G de
l\laio de 183:! u outros que derão nova face á adminis..
lração da jusLiça; por José Homem Corrêa Telles; con
sideravelolente angmentada e expressamente accommo
dada ao fôro do Brasil, por José Maria Frederico de
800za Pinto. Sexta edição, revista, melhorada e ar
ganisada conforme a ullÍlna legislação brasileira pelo
Dr. Joaquim José Pereira da ·Silva Ramos. f voI.
com o exemplario de libellos e addições; ene. 7~OOO

A Doutrina das ACfóes por José Homenl Corrêa TelJes, c.omo classico
do fôro, é indispensavel para todo o jurisconsulto, quer seja magis
tradc" quer seja advogado. Sendo hoje mui ditlerente da portugueza
a organisação judiciaria brasileira; tendo leis patrias e successivos
resulamentos revogando o antigo processado, e dando noyas fórmulas
á lns..ração e ao julganlento de diver.5as acções; e não sendo com
pativel com as nossas leis existentes muitas disposições legisJativas a
que se refere. e em que se apoia esta excellente obra; tal qual está,
é para nós muito imperfeita, em .nuitos lugares desnecessaria, sendo
além disto acompanhada do perigo de induzir em erro a. quem não
rstiver D1UitO em dia conl toda a legislação vigente. 1t;mfim, estando
a Doutrina daI Âc~óes accommodada por seu sabio autor ao fOro de
Portugal t de ufRente necessidade era que tambem fosse accommodada
ao fôro ao BraSIl. .

,. Exemplarlo de libelloll,. podendo servir de ap
pendIce e supplemento à Doutrina das Acções. f vol.
encadernado • ., ~ Rs. t;>600
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• P ..........I. tle Ilhello. e peli~ sulllmarias J.
imitação do Formnlario de Caminha, acoormnoda~o por
José Homem Corrêa TeBes. Terceira edição (1810)
aceomodado ao Fôro brasileiro e illnstrada com impor
tante~ notas por J. M. P. de v. t vol. enc. Ils. ~OOO

Por toda a parte somo! obrigados a pedir em juizo o nosso direito
com certa~ formaHdades e até com certo I)'stema de exposk;à,o, 1Df"
nem por toda a parre se achão advogados assaz doutr1lladbs para bem
nos dirigirem e bem expOrem as nossas razões, perdendo-se por isso
muita~ vezes direitos allãs bem fundado'}. A preseme QbliinlJa é por..
tanto, um verdadeiro livro para o povo, pOIS apresenta be)n cl~ros
exenlp)os praticos que nos ensinão e~ regras 08 mais dou1ns 'juris
r,onsultos.
• For.ularlo do processo das quebras dos oommer·

ciantes matriculados e não matriculados, indispensavel
para os escrivães nOTatos, juizes leigos e ~essoasql1e

vão começar na carreira lorense,por eonter todos os
termos do processo d~s quebras, inclusive a cópia dos
principaes requerimentos e desp:l'Cho8 .e tambem das
sentenças de abertura e qualift'taçâo das f3tlencias, e
muitas outras expncações de reeontreêlda 'utilidade. 3
edição (t869) mais correcta e augmébtada. tom moitas
notas e accrescimos fundados nas ·d.isposições das leis,
por A. J. R. de Oliveira. I vol. enc. Rs. 3~OO

(& Fo..m ••lari~ sobre a marcha dOA pro~ssós criDlinaes
que têm de ser julgados pelo jl1ry, acompanhado de

. observações para melhor e mais facil exeoução; ..an
dado observar por Cireular de ~3 de Ma~o de f~35.

i vol. ,brochado. . • • . . . • 1\s. f''600
Encadernado. .. ••.• \ Rs. ~'OOO

Juntamente com oRegimento das Custas. l\s.. ~800

• Gula P ..atl~a do pewo no Fôro Crvit e Cri1,ne Bra
sileiro·. Em dons volumes, contendo o primeiro um
formulario de libetlos. e petições summarias' ! hnttaç~
do Formulario de Caminha, e o seg'ondo um PecuHo
de antos e termos civeis e crimes, formalidades para
se exlrahirem do processo sentenças, cartas e quaésquer
outros 'jtul~s judiciaes. o.rganisação de au~s. em aCção

(. ...-.,....



-21-

elvel ordinaria e em livramento crime, com varias notas
e muitas ~xplicações re~pectivas a ambos os processos;
por José Homem Corrêa TeBas;' alt~raaa de confor
midade oom a Jegi,lacãQ, vigente no Brasil, e posla ao
alcaooe <kl6 subdelegados, juizes de paz. advogados,
juriaconsul-tos, escrivãest procurador~s e ql~aesquer pes
soas do povo, em especial das ·villas e lugares· onde
Dio ba~ mais clara pratica. Terceira edição (t870), con
sideravelmente au~mentada com numerosos artigos novos
~ importantes alterações, p(}r J. M. P. de Vasoonceltos.
! vols. encadernados. . Rs. ~~O

* (}l.ia 410 P"~8. ".Udal e (jrlmlnal Dova
mente orlI3n~S3d() pe-lo Codigo, R.egulamento e reformas
eom wdos os 08trelOS I Inslrucções e Avisos que se têm
JMÜeado até o presente, e formando uma peça regulaI
4 inteirita, que facilita a qualquer executor, juiz, jurados,
delegados, subdelegados, escrivães, ele., a intelligencia
e exerci~io, de suas funcções; por I...uiz da Silva Alves
de Âzarnbuja Suzano, autor do Oigesto Brasileiro, Re
pertorio das'Leis de Fazenda, eLc. i vote de perto de 400
p;lginas., encadernado • Rs. .t~()OO
Brochad(). . . . · Rs. 3~500

li-'.I.~.~I" lote...... do Direito Romano privado até
Jastinian6 t por Luiz Antonio Vieira da Silva, natural
do Máranhão, doulor em leis e em canones pela Uni
"ler&idade de He;lde.lberg, no grão-ducado de Baden. f
vol. de 379 paginas, brochado . Rs. ~O
~cadert1ad() · Rs. 6~

o D.irejto RQmano é a fonte e a base de todas as legislações mo,
depnas: éfJiloà se bio de dieixar .os Gregos e os Romanos, disse o
.I.~ MODlifsquieu· e isto, que elle disse em "eral, rnelhor se en·
tende' a res.peito 'd~ legisHiéãO. Não ha cotligo algum moderno,. neD(
lÍemenr48tuM Ildktlm que se nào relra malS ou mealOS ás antiglli..
dafles romaI)~, e po1 isso nào ba universidade ou escola de direitoém ·qtte nlo lià)Aó auUls de direito romanB e da 5U". historial e daqui
a. im;.o~ Gb livro qoo recomfll't\D.damos 1\0 p\\bliQO deDai:~9 do
titll1q. aqim~. e Q~ foi laboriosa e h.abilmente ex~abido dos mais
éQf1heei~os é e.toguídbS escripto~es antigos e modettios que tratãrão
~tobj~. ..

•
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·'mp••to.8oh..e o. "eDclalento., Decreto n. 3977
de t~ de Outubro 4e f867 que regula a cobrança do
imposto de 3 0/. sobre os vencimentos, caro todas as
Circulares, Avisos, Instrucções, Portarias e modelos,
não só do governo geral, Dlas tamb~m provincial, que
têm havido alé hoje, por Antonio Ferreira de Lara Fer
nandes, collector das rendas geraes e provinciaes da
Barra Mansa. t voI. Rs. 6~O

.• I.clleador Peli~l, contendo, por ordem alphabetica,
as disposições do Codigo Criminal do Imperio do Brasil
e de todas as leis penaes posteriormente publicadas até
o prp.sente, e o calculo das penas dos ditTerentes artigos,
segllndo os respectivos gráQs apphcados aos autores,
aos cumplices. aos tentadores e aos cumpliees de ten
tativa; organisado pelo Dr. J. J. P. da Silva Ramos.
t vol. de 304. pags. impressas, broch. Rs. ~~500

Encadernado. . • Rs. 3;)000
• o trabalbo que agora pnblieo com o nome -'Indicador Penal-,

diz o autor no prefacio desta obra, é um Reeertorio alpbabetieo da
legislação criminal üo Bra~i I, cujas disposiçoes se aebão fielmente
transcriptas sob as palavras que lbe~ correspondem.

• Além da incontestavel uUlidade que resulta em geral dos indiees
e Reperlorios da legislação patria, o - Indicador Penal- otJereee
denjais a vantagern de saber-se de promplo, e sem necessidade 46
recorrer a calc~jlos, quaes· as pen~s que se devem applicar ao crime
fonsllmado, á. tentativa, á COlIlplieidade, e á complicidade da tenta
tiva, seja qual fôr o gráo em q ue pelas clrcuulsLancias se julgar o
réo incurso; por isso que, ero hotas aos respectivos artigos, estão
COOl a precisa clareza e exactidão calcwadas e especificadas essas
penas••

É pois esta obra indispensavel e de immenso recurso e socoorro
& juizes de direito, promotore& publicos, delegados, e subdelegados.

Indiee alphabetleo do Codigo Criminal, pelo Dr. J.
Liberato Barroso. t volume broch. Rs. ~~OOO

• Lei dando nova organisação ã Guarda Nacional do
Imperio do Brasil, sanccionada em 19 de Setembro
de f850, com annolações, seguida do Decreto de 25
de Outubro de fsr;o contendo instrucções para a sua
execução, do Decreto de 1~ de Março de. 1853, que

-.
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Jtf)gula a revIsao annual do alistamento da Guarda
Nacional e contém diversas prDvidencias sobre agua
organisação, de outros Decretos regulamentares, or
dens e avisos que lhes são relativos. Nova ediçio \
accrescentada t volome brochado. • Rs. ~~500

Encadernado Rs. 3~OO

La .eieDee· de la société humaine por Dametry de
Glinka envoyá extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire de Rus~ie an Brésil. Quarta edição inteiramente
reformada. Um forte volume in-8° grande de pertt)
de fJOO paginas, brochado. • • • .' Rs. ~OO
Encadernado Rs. 6;K>OO

• Livro (o) ladl.pea.avel á 8uarcla aBelonal,
Repertorio explicativo e remissivo da legislação actual
mente em vigor concernente á guarda nacional do
Imperio do Brasil; seguido de um appendice contendo
Modelos de actas, listas, mappas, relações, etc., em

. conforll1idade dos regulamentos; compilado por ManoeI
Joaquim de Bulhões Dias. Nova edição accrescentada
por um omeial da guarda nacional. t forte v~lume

em 80 francez, brochado. Rs. 5~500

Encadernado Rs. 6~OOO

Obra eminentemente util não só a todos os omciaes e mais praças.
eomo ás autoridades civis, pQr conter todas as suas attribuiçoos 8
deveres em relação água rda nacional, e a especificada declaração
da maneira por que devern proceder o~ conselbos de qualificação.
de revista, de administração e de di&ciplina, belD como das juntas
da appel1a~~ão; e tlnalOlente O'Jnitas ex.plicações e instrucções mili
tares sobre diversos actos do sel'viço; forrnaLul'as das ~uardas de honra,
do modo de se fazer"'1JI :}.s honras fUI1t-'b:es aos ofticiaes, as tabellas
de oontinencias, de lIisLinctivos, etc.; os vencimentos dos ofticiaes
do e'Xercito empregados na guarda nacional, e dos omciaes e mais
praças desta em destacamento; a importancia de cada patente de
ofticial nomeado, }Jromovido ou reformado. Com um appendice con
tendo os nJodelos de todas as actas, relações, listas e mappas, na
conformidade da lei e regulamentos.
• Llvr. ele. jurados ou Compendio em que se

expoem com facilidade e clareza todas as o~rigações que
são relativas á esta c.lasse de juizes, baseado nas leis
que' regulão o processo criminal, e contendo uma
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noticia bistorica dá instituição do jury em todos os
paizes. Obra indispensavel ao nso dos juizes de facto
6 util a todas as classes da sociedade, por J. M. .P•
de Vasooncellos, advogado provisionado pelo tribunal
da relação da côrte. t vol. encadernado. Bs. ~500

Brochado Rs. ~~
Depois d, reforma do Codigo do Processo Criminal, em que tantOl

melhoramentos se havilo introduzido na instituição do jury não se
bavla publicado até o presente obra alguma que servisse de regra
aos jUizes de facto nas arduas obrigações que lhes estão a cargo,
laeuna que vem preencher de certo o - Livro dos Jurados. - Tanto i
esmero teve o seu autor na composição desta obra, em que guardou. \
todas as proporções de clareza e facilidade, além de uma curiosa ,
DoLicia da instituição, que é um livrinho de certo que deve acom- l
panhar ao tribunal todo o juiz de facto, e que Ibe servirá de
manual para qualquer oonsulta e exame que se lhe fizer neeessario.
'I este um serviço que se presta ao punllco, de quem esperamos
ser correspondido, aceitando tã<? importante publicação.
• Livro da. terras ou Collecção de leis, regulamentOl

e ordens expedidas a respeito desta materia até (
presente, seguido da fórma de um processo de medição,
organisado pelos juizes commlssarios, e das reflexões
do Dr. José Auguslo Gomes de Menezes e de outros, que
exelarecem e explicão as mesmas leis e regulamentos. 
Obra indispensavel ao parocbos, juizes municipaes, juizes
eommissarios, inspectores geraes, delegados, subdelega
dos e em geral a todos os proprietarios de terras.

SEGUNDA EDiÇÃO correcta e cortsideravelmente aoorescen
tada com tudo quanto respeita á colonisação civil e
militar, e com escriptos novos, curiosos e interessan
tes, por J. M. Pereira de Vaseoneellos. t \lol. de 43~

paginas, brochado. . · . . . • . Rs. 4~500

. Encadernado • • Rs. 5'1)000
I A utilidade deste opusculo não necessita de demonstração; basta
dizermos que a lei áas terras e seus regulamentos, assIm c~omo de
'clara os casos em que os sesoleiros, posseiros e concessionarios 810
conservados em seus terrenos, assirn lambem retira o domini\) de

:jnu1tos terrenos que são hoje considerados devolutos, e portanto
kJa propriedade nacional. É lei pois que os fazendeiros e todos os
"avradores devem ter á mão: aos parochos, aos delegados e sub
tlelelfados de policia, e aos juizes de paz. além dos inspeclores e de
legados ~reados por ell~, estão com.mettid~s muitas obrig~ções, que
estão hOJe nlelhor e·xpllcadas, e mUitos aVIsos e ordens do aoverno
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recolbidos no mesmo 0pDseulo; e por isso a estes funcclonarios
convem ler esta obra, para quem com mais espe.cialidade é elIa
recom nlendada.

• lIanual Abreviado do Cidada., em um só
volume, contendo a Constituição Politica do Imperio
\lo Brasil, Codigo Criminal annotado, Codigo do Pro
lesso, com mais de 500 notas do conselheiro J.osino
do Nascimento Silva, 'rndo em um grosso volume.
Encadernado. • . Rs. t~O

* .anual de appelld~e8 e ag8rav.. ou de
ducção sY8lemalica dos principios mais solidos e ne
cessarios á sua materla, fundamentada nas leis do
reino de Portugal, por Antonio Joaquim Gouvêa Pinto.
3- edição, mais correcta, consideravelmente auglnentada
e expressamente accrescentada de toda a legislação
brasileira até hoje publicada, por om Bacharel..........,..
t volume encadernado. . Rs. 6~OOO

• MaDual do Cldadito R.-a.Beiro. Obra com
pleta em tõ volumes, contendo: o to, ConstiLui~ão

.Politica do Imperio do Brasil; o 20
, Codigo Criminal;

3°, Lei nova da Guarda Nacional; o 4.0
, Arte de re

querer em Juizo ou Noyo Advogado do Povo; o 5° 6
6°, o Conselheiro fiel do Povo; o 7°, Novissima Guia
dos Eleitores e dos Votantes, com a lei de t8((.6 e as
suas recentes alterações; o 8°, Regimento das Camaras
Municipaes; o 9°, J4'ormu)ario do processo das que
bras; o tOo, Formulario das falJencias; o i to, Regu
lamento dos distribuidores; o t 2°, Livro das Terras;
13° e t4°, Codigo do Processo annotado por Josino do
Nascimento Silva; e o 150 Advogado Commercial.
Preço"dos i5 voI. -encadernados. . • Rs. 30~OOO

• .aDual d. Cidada. Brasileiro, adição em ti
volumes contendo: o toe 2°. Constituição politica do im·
perio do Brasil, annotada; Codige criminal, anno.tado;
o 3°, Lei nova da Gnarda Nacional; o 4,0, Arte de r&
querer em juizo ou Novo Ad\'ogado do .Povo j o 50 e 6°.

"I
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o Conselheiro. fiel do povo; o 7°, Novíssima guia dos
eleitores e votantes, c.om a lei de 184.6 e suas alteraçõec; ;
o 8° e 9°, Manual do leigo em materia civil e criminal";
o Regimento das Camaras Ml1nicipaes; o tOo e 1l°, Guia
do· povo no rôro civil e criminal; o t~o, Livro das terras,
lei regulamentos e ordens a respl1íto desta mataria.

\ Preço dos 12 volumes encadernados em 9. Rs.2ü;11JOOO
,', Collrcções preciúsas inclui nda o c0nhrcinlento das materlas maia

essenciaes que todo o cidadão deve saber, habililando-o ao mesmo
tempo a" desemponhar satisfactoriamenl3 aqueUes empregos para
cujo exercicjo pôde ser chaolado.

• Manual cio edifleante, do pr.prle&ario e
do IlIqulllDo ou Novo Tratado dos direitos e obri
gações sobre a edificação d~ casas e áeerea do arren
damento 00 aluguel das mesmas, conforme o direito
romano, patrio e uso das nal:ões; seguido da elpo
sição das acções judiciaes que competelll ao edificante,
ao proprietario e ao inquilino; pelo Dr. Aotonio Ri-
beiro de Moura. t volume brochado. Rs. 5~500

Encadernado . , Rs. 6~OOO

o assumpto desta obra, em gue se expõe com toda a clareza os
direitos e obrigações que as leiS presCreVeffJ aos que edifteio casas.
aos proprietarios e aos inquilinos, terIninac.Jo pela exposição do
modo pratico de intentar as acções cOlnpelentes para fazer valer os
ditos direitos e obrigações, dispen~a qualquer recommendação qlle
se possa fazer ãcerca da uLilu.1aJe que a lULa obra deva prestar a
todas as classes da sociedade, que está dividida em proprietarios e
~nquilinos, para os quaes conslitue unl conselheiro precioso que os
poderá guiar no labyrintho desta coolplicada legislação•

.. MaDual dos durado. contendo a Constituição se
guida do acto addicionat, do Codigo do Processo Cri
minai; seguido da lei das Reformas e das instrucções
para soa execução e Codigo Criminal do Imperio do
Brasil. t volume encadernado, . . . Rs. 3~

.. MaDual cio lel~o em materia ckvll e .,..1.
ml.al ou Apontamentos sobre a legislação e assump
tos forenses, contendo, em um appendice, o Regimento
das Custas. Obra indispensavel· a todos os cidadãos,
mórmente áquelles que, não 'endo conhecimento do
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direito, se enearregão de qualquer ramo de admirNs-"
tração judiciaria; por J.' M. P. de Vasconcellús. t vol.
Brochado ••.• • Rs. ~~500

Encadernado • Rs. 3~oO

.. Hanual dos Ne~oel"Dtes, contendo o Codigo

1Comolercial do Imperio do Brasil e os Regulamentos
para sua execução, com referencia aos artigos dos
mesmos Regulamentos; accrescentado com lodos os

. Avisos, Portarias, Ordens e Decretos que até ao pre-
sente se tem expedido, assim como as consultas e
decisões dos tribunaes do commercio, e tabellas dos
emolumentos das secretarias; o regulamen.to dos cor
retor~s, agentes de leilões e interpretes; o Decreto fJue
diz respeito aos trapieheiros e administradores de
armazens de deposilo, e para os tribllnaes do coro
mercio decidirem as causas arbitraes; as Leis e Ue
cretos relativos á repressão do trafico de Africanos; o
Decreto do {O de Maio de {Sã5 que dá Regulamento
para os tribunaes do commercio; Lei n. f 237 de 24. de
Setembro de 1864. sobre legislação bypolhecaria, e, final
mente, varias oulras disposições legislativas cujo conhe
cim'ento se torna indispensavel ao comlnercio. Acom
panhado da novissima legislação sobre inlpostoS: dizima
da cbancellaria, industrias e profissões, seBo, emolu
mentos, elc. t vol. de 668 pags., broch. . Rs. 4~500

Encadernado • • R~. 5~OO

. Acha-se reunido neste unico commodQ volume uma eollecção de
immensos artigos relativos ao commercio, diflir.eis de encontrarem-se
avulsos, e indispensaveis aos negociantes e ás 'pessoaõ que têm de
lidar nos tribunaes e no fOro.
" "aDual Pratico da Guarda Nacional, con·

tendo a collecção das Leis. Decretos, Avisos,. Resolu
ções, etc., qlle lhe sãu relativas, desde agua ereação
até ao presente; assim como instrucções de infantaria,
explicando o exercicio. m1nejo de armas, contincLcias
e manobras, etc. t vaI. broch. • • • Rs. 4.;;500
Encadernado • .• • lu.. 5fJ)OOO
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2.& edição. (Vide ÃSsessor Forense) .

... ••Dual do Proeuratler do•.Felto. da ....
• ~ntJa ~aelonHI DOS juizos de primeira instoocia:
pelo Dr. Ago~iDbo Marquü Perdigão MalheirQ., ad,o
gado e prucurador dos r~tos nesm côrte. t volume
Brochado • • Rs. I~~OO
Encadernado • Rs. I~OO

Juizo qlle foi publi~o n'um dos prineipaea Jomae$ ela côrte
Acerca desta obra: .

c O Manual do Procurador dos Feitos da FaJenda é sem duvida alguma
uma encyclopedia dos principiai de di~ilo eJll todos 01 8elll ram9S.

• Embora o autor o cb;lIne 0pllsculo, no seu MaAuaL ve1Jl as
diversas disposições legislativas e regulamentares que temo~ sobre
81 seguintes objectos: bens de defuntos e alUeDtes, va~s e do
evento, - sobre mventario, sobre bens 6Ie C8pellaa, vinculos e cor
porações de mão..morta, - contas de testarnentelros, - decim~ de
berauças e legados, Ílupostos, de sello, dizima, siza. - redueçlo de
testamento a pQbJica-rórula, nuUidade de testamlnf,()a, oonftietos de
jurisdicções, avocatorias, suspeições, muJta&, indemnizaCQes Je dauJno,
prisões administrativas, senteu' as, precatorias, rogatorios, etc., ete•

• HaDoal do. P"oDloto..es Publlc,08 ou Col-
lecção dos actos, atlribuições e deveres destes funccio
narios, por J. M. Pereira de Vasconcellns, ~ edIção
consideravelmente melhorada 6 augrnentada com os
costumes juridlcos da Inglaterra. i vol. Rs. 4;1500
Encadernado • I.ts. 5~OOO

o autor soube illustrar seu nome por tantas obras forenses de ineon
1estavel presUmo, que não julgamos errar prognosticando o mesmo
acolhimento favoravel ao presente"trabalho, cujo valor aillda é realçado
por um appelldice contendo a illtrega de alguluas decisões sobre a ma·
\aria e o tormalario dos actos os uJais essenciael, formulario ,ue pôde
ser utll a tod'Os os cidadios por conter pet'COPAi de denuneiu, libellos,ete.

O prestimo indubitavel desta ob.-a fez com que toda a primeira
edição se esgotasse em um espaço de tempo proporciona1llnenle
CUlto. Procedendo á publicação da nova e(~icào, o aator se esmeS()Q
em aperfeiçoa-la o mais que foi possível, tOlnando em cOl\stderaçãCl
todas as alt.erações ocoorridas, augwetJtando·a 0001 Oi ooslalmea
judiciarlos da Inglaterra.
• N.". Gula The...ica e P ..a&iea .a.. __...

• aJÜelpae. e de O..p..... o~ eompea~\o o
mais perfeito, claro e ·importante de todas as ~ttri

huições que ~tão a car~o ~es\U 6utori$de~, quer
~-~--



.. em relaçlo á parte civil, criminal; commereial, ~er
em relação á parte administrativa e orpbanologica,
seguido da fórmIHa de moitas processos, do modelo
de muitos mappas, e de tudo quanto se acha em exe
cnção a respeilo de ausentes; dos deveres dos mesmos
juizes nas junt.s de recurso dos votantes, nos conse
lhos de revista da guarda nacional, etc., 2& edição
me·lhorada e consideravelmente augmentada por José •
Marcellino Pereira de Vasc~ncellos. Dous fortes voIu· a
mes de impressão compacta e elegante, . encader
nados • Rs. 8~OOO

As extensas e importantes obriga~ões ~lle pesão sobre os juizes n1U
nicipaps e de orphàos reclamavão de dIa eln dia uma obra theoriea
e pratica ao mesmo telnpo,que dirigisse a estas autoridades; esse desid,..
ratum acaba de desenvolver o Sr. Vasconcellos no interessante traba
Jbo COOl que enriqueceu a juri3prudencia brasileira, dotando esla
seguI.da edição 000) melboramentos e leis posteriores á primeira.
Tanto credito têm adquirido as numerosas obras deste autor que só
isso é uma garantia para a aceitação do novo livro que annunclamos,
e que vejo preencher uma lacuna bastante sensiveI.

, • l'téwl••ima Gola para Eleltore. e 'Votante.,
contendo a lei Regulamentar das eleições de f {) de
Agosto de 1846, para as camaras legislativas, assem·
btéas provinciaes. camaras municipacs e juizes de paz
do Imperio do Brasil, acompanhada das resoluç.ões do
Conselho de Estado, Avisos, Ordens e Portarias até ao
presente, esclarecendo ou alterando os seus artigos. e
dos Decretos e instrucções; organisada por .Iosino do
Nascimento Silva, do Conselho de S. M. o Irnpcrador.·

. t volume brocbado . I's. 2;;;00
Encadernado Rs. a,ooo

A ~resente publicação, organisada, comnlentada e posta ao ale·anre
de todas as intell!gollcias .PO' melo de nurnerosas. annotaç~c..~ e cs
r.larecimentos, velO demedlar unla grande falta; pOIS esta edlçao nada
deixa a desejar quanto a clareza de suas explieações, e se acha
çonJpleta até a época da publicação.

'Er~i,;iJe.) F~rmu)ario dos trabalhos das junta,s d'e q~a
lificação dos volantes I conselhos de recurso, e assembleas
p~rocbiues, com Osammario -de todas as deeisões, que se ·

•
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tem dado. relativámente a este assumpto. ~. edição, a
que ~e juntou a fórmula das actas dos co1Jp.~ios e1eito
raes. t vo1. • • • • • . Rs. I~OO

• Novo Codi,;o dos "aize. de Paz, ou Collecção da
competente legislação que Jfies é relativa desde a sua
~.reação até o presente. incluindo as (lbra~ seguintes:
Alfribnições dos Jui.zes de Paz; Constiluição do Imperio,e. anotada; Codigo do Processo, commenlado por Josino
fio Nascimento Silva. Obra indispellsavel aos juizes de
paz, supplentes, inspectores de quarteirão, escrivães,
fiscaes, e em (leral a todos os cidadãos brasileiros. 4
tomos encadernados em um grosso volume. Rs. t~~Oo

·l'lowo8 Imposto., Lei n. f 50í de ~6 de Setembro
de 1867, fixa a despeza e orça a receila geral do
lmperio para os exercicios de 1867 a 1868 e 1868
a 1869, e dá outras providencias. Annotada com todos
os regulamenlos~ avisos e circulares publicadas até ao
filn do mez de Abril de t869. t vol. . . Rs. t~ooo

• Ohllerva~e8 do advogado conselheiro Antonio Pe
reira Rebouças sobre a segunda edição da Constllida·
ção das Leis Civis. f vol. brochado. • . Rs. ~noo

Encadernado. • • . Rs. 4.~OOO

• tt Pode.. Moderador efficazmente defendido e a
monarchia federativa combatida e protligada, discurso
pronunciado na camara dos deputados, na sessão de
~ de Setembro de 1832, sobre a discussão das emendas
do senado ao projecto de reformas na ConstiLuição do
Imperio pelo deputado Antonio Pereira Rehouças. Rs 500

II· ORLANDO, Codi,;o VODlDlerelal do Imperio do
Brasil, annolado com toda a legislação do. paiz que
lhe é referente; com as decisões ou arestos mais nota
vejs dos tribunaes; concordado com a legislação dos
paizes' estrangeiros mais adiantados; com um vatso e
copioso Appendice lambem aooot.ado, contendo uão só

. '.':' i;' - .. ~ '. _"" '. I."'"
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todo~ os regulamentos oommerciaes, como os mais re
centes actos do Governo Imperial, qoer sobre bancos e
sociedades anonymas, quer sobre impostos; dispen
sando consultar-se a collecção das leis do Imperio ,
pelo Bacharel Salustiano Orlando de Araujo Costa. Jui~

de direito, Cavalleiro da Ordem de Christo etc., ~.

edição (t869) correcta, eonsideravelmente augumentada
e em nova fórma. t vol. enc. de 952 paginas. Rs. 8~OOO

Esta obra em segunda edição foi revista, correcta e sobremaneira
augmentada pelo Dr. Orlando, juiz de direito, que dando-lhe nova fôrma.
enriquecendo..a de notas e junlando·lhe um indic~ alpbabetico a tornoQ
recommendavel, e inlpre8cindivel dos honlens do fOro, aoscommerciantes
e aos capitães de navios.

·Pecullo de liutos e termos civeis e crimes, forma
lidades para se extrabirem do processo sentenças, cartas
e quaesquer ~ulros tilulos· judiciaes; organisação de
autos em acção cível ordinaria e em livramento crimes
Com varias notas e muitas explicações respectivas a
ambos os processos. t vol. encadernado Rs. ~~OO

• Pratiea dali (Jorrei~ae8,ou Commentario ao Re
gulamento de ~ de OUlubro de 1851, comprehendendo
as leis, decretos, decisões, consultas do conselho de
estado, julgamentos dos tribunaes superiores, avisos, or
dens, instrucções e portarias que até boje se tem expe
dido, explicando, ampliando ou allerando as disposi
ções relativas aos actos e atlribuições civis e criminaes
dos juizes de direito, pelo Dr. Olegario Herculano de
Aquino e Castro, juiz de direito. Brochado. Rs. 7~OO
Encadernado. . Rs. s;rooo

·Praxe Forense ou Direclorio do Processo Civil Bra·
sileiro; pelo Dr. Alberto Antonio de Moraes Carvalho.
~ tomos encadernados em um grosso vol. Rs. 1t~OO
Encadernados em 2 vo)s. • -Rs. t~~OOO

.~'.--.,

o 8balisado jurisconsulto, que durante dezenove annos trabalhou
sem descanso e com o mais feliz resultado no fôro da capital, depositou
no fim da sua. brilhante carreira o seu immenso saber, pratica, expe..
riencia e convicções na presente obra, e. dotou assin1 o Brasil com um
livro de uma necessidade incontestaveJ, guia clara, segura e infallivel na,..

"

~I
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8etencta do processo. Nlo baverá de certo legislador, magfstrad~, fiem
advogadQ que possa Qispensar tão util obra, elnquanto ella é indispen
savel e de immenso recurso e soccorro tambem a negociantes, letrados.
procuradores, agentes, enlftm, a todos que têm que lidar no Côro e
querem adquirir uma iDstrucçio solida sobre a Dlateria.

·Prl..elra. Linh... sobre o Processo Civil Brasileiro,
seguidas de um completo indice systematico, peJo Dr. José
Maria Frederico de Souza Pinto. Em ti voJurnes bro-
chados •. • Rs. t 2~OOO
Encadernados em 3 vols. 1\8. 44~OOO .
~ autor desta obra, que deixou um nOlne dislincto entre os juri~eon·

lultos do paiz, seja como advogad<>, seja conlO escriptor, no prefacio se
exprime nos termos seguintes:

« As Primeiras l.inhas Civis do eximio praxistas Joaquim José Cae
tano Pereira e Souza por multo tempo constituirão um1 obra preciosa
na pratica do 'fôro, mas a nova organisação judiciaria'do Imperio, as
alterações operadas na ordem ~o juizo. as multiplicadas disposições
deragatorias do Codigo FeJippino, tornárão esta obra, d~ ba multo quasi
('.omptetameJlte iatltil entre nós..

« Era palpitante a necessidade de um trabalho que enchesse o vácuo
deixado pela inutilidade daquellas Primeiras Linhas. Determinado a
seguir as pisadas de tão sabio m~stre, e animado pela pratica aturada e
constante de mais de dezeseis annns no illustrado fôro da côrte,
dediquei-me a este trabalho, e apresento ao IlUblico fore)lse as Pri
meiras Linhas .obre () Proce$so Civil Brasileiro.»

• Primeira. Linha. sobre o Processo Criminal de
primeira inslancia, seguido de quesitos nledico·legaes
relativos ás ofTensas physicas, hfunicidios, etc., eto., e
de um Formulario simplificado e melhodico de todos
os processos criminaes, etc.; por Joaquim Bernardes da
Cunha, bacharel formado em sciencias juridicas e sociaes
pela aeadernia de S. Paulo, e juiz de direito da comarea
de Mogy-mirim. 3 vül. encad. em ~ Rs. f &~OOO
3 vols. brochados. Rs. t~OOo

As Primeiras Linbas sobre o Proces,o Criminal do assaz conhecido,
abalisado e erudito praxista -Pereira e Souza -é boje obra qnasi des
eonhflcida e inutil no Fôro Criminal Brasileiro, vilto que o Processo
Criminal actual, inteiramente diverso, quasi nada tem de com Il1Unl com
o antigo Processo Criminal Por&uguez, contendo apen:ls aquella obra
algumas doutrinas ~enericas appUcaveis ao nosso pr0cesso actual.
Assim, a importanc1a dessa obra no fôro criminal, out..'ora i~nal á qne
goza no fôro civel as Primplras Linhas do meSOlO autor ~ que aInda hoje,
com justa razã), é considerado corno oraculo em m·aleria de Praxe,
desappareceu com a acLual mudanca de fôrma do processo, e o fOru
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resente se dessa falta atê hoje nlo supprida. Por Isso parecendo-nol
que uma co Tlpilação das disposições do Codigo do Processo e de uma
Úlnnid~de ·de leis, regulamentos e actos do poder executivo con
tE'rnentes ao Processo Criminal, coordenadas em capitulos dislinctol .
sobre cada materia, seria um trabalho uUI, emprehendemos a presente
publicaçio. .

.. Prlmeir.. Linha. sobre o Processo Orphanologioo,
por José Pereira de Carvalho, adaptado ao fôro do
Brasil, por José Maria Frederico de Souza Pinto. Oi41
lava edição correcta, melhorada e augmentada com a.
legislação orphanologica até o presente, pelo Dr. J. J.
PEREIRA DA SILVA RAMOS, autor do Abecedario Juridico
Commercial, do Manual do Processo COdlmercial, do In
dicador Penal, etc. t voI. de 356 paginas Rs. 6~OO

As Primeiras Linhas .obre o Proces,o Orphanologico do Dr. Carvalho
eonsUtuem uma obra prima no seu genero. Todavia, e se bPIU que
fizessem em seu inteiro vigor as ordenações, leis, ete., prolllulgadas
pelos Reis de Portugal até Abril de 18!l, grande mudança e aI Leração
tem havido nas disposições de Leis âquella data anleriores ; e outras "
diversas dispo~ições tem ace..rescido que tornlo esta preciosa obra.
tal qual se achava nas tres primeiras edições, muitas vezes inutil no
fôro brasileiro. E a extrema e céga confiança que esta excellente obra
merecidaDleute inspira é muito susceptivel de induzir a erros pai.
mares a quem não estiver corrente com as alterações que no Brasil tem
sotlrido o processo orpbanologico.

Tendo passado mais de l~ annos desde que se publicou o ultimo
additamento, tornou-se de urgente necessidade ajuntar..lhes as leis, de
erelos e re!{warnentos que desde 18fSl se tem expedido. Incumblo-se
de&te trabalho o Sr. Dr. Ramos, que em um novo e valioso Appendiee
reunio todas as disposições relativas á legislação orphanoloJiea a~
ao pre8ente, realçando assim o valor deste exeellente livro, cUJo preoo
os editores conservárão, não obstante o consideravel augmento di
p~~~ -
.. Proee... de FaUenela, coordenado conforme o

Codigo do Commercio e as ultimas leis, decretos e avisos
publicados, pelo Dr. Didimo Agapito da Veiga. 1 vol.
de 160 pags. encadernado. • • • . Rs. t~500

• .rompto.rlo Eleitoral, compilação alphabetiea e
chronologica das leis, decretos e avisos sobre materi.
-de eleições, comprehendendo todas as disposições desde
a Conslituição Politica ate ao presente. Obra indispen
savel aos cidadãos, eleitores e votantes, orsanisada pelo

....," I"\
..............
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O,acbarel ~anoe~. Je8oino Ferreira, primeiro oJlcia,t ~_
secretaria ~de estado' dos negoeios dQ" hpperi~ t vol.."

.in-8() de ã20 paginas, brochado. : '. : 1\1\:" ~í~OO
Éncaderna(fb .':. • : ,I '. I '.. Rs.~

,. r', I.

Sendo geralmente eJDheelda.s as dimeuldades que a cada borà)éti
eontrão aquellés que são obrtg:tdos a eonst1lt1lr 8 Iqlsl~ 'oiIJeUJlta.
tep ii9 de eleiçêes, salta i Ifllta a .UUdade.. de unIa obr. ePl que C04D~
na ~sentet le tlç.bAo 88 dis~osições das ).e~, dt'crelos e a.viso8, ê1~sto i

em artigos por, otáem alphabetica echronologica. A.foi; por.xettipl' (
~e .a questão 'que' se l qulzer vê!', resolvida fór sobre: act,t\. dtmo~.
cbamadas, ...nUas, ou '. ,ra108, ,et~., bastarA ~anusear ~ nvro;.e)~rc;~
cura~la no arligQ: competente, ondt~ serA encontradO't,.re~umij etaro l

"

disposições das leis,' oU decisões do govertl~ e eswo·cillWa,.' , · ~
Atém do m~o" e clareza, aCCl!esee que este traba}b.o é, até hQje

o mais complew, porque abrange o espaço (lê tempo qne'lfébOrre!de*lf/
a constituiçào pblitlCâ' do Imperlo até o anno da 'publiCatAo~ J .... 1.· .. ; i,

• Qe51mento d~. Va••".1I .unleleae. ti• ..,.
perle de' ....uil~ I Lei ' do( f~; a~11'ttu'l~~r:ó'~~ ,O~tr~~$; .

. auglnenladó com' I todas a's 'leis, resoluções; d8aéiOS',
regulamentos, ávisos',1portarias 'a' o~~~tí~'~e'Jlb~ fdj~~.
re.~~ito"·" p~b~i~ados desde a época da lIÍdepeódéj)~l __ l

al~ 8? preserj.tÓ,"I' vol,_,' tirO,cp~d~,',". "'J :' •• , RIS:~1 t~,
Encadernado',' ~' ~ . . • . . • • lt'fl t~~~:

• .e,;:l...en"~ ~.ç~~a~a~."~nlçIDa~.oo:Lej
mf:' t:. ·dé.:()~tubro:' de,' t~2~. annotadã ·ci>,~~ij·~t~~:~~
cretos, regulà.I1l,en1Qs e aVIsos que' re,ogào ou aiterao.
s~a~' d.isp}Js.i,c~es, e_o ex~licã~ sua dou~..ij\i; pf~Çqd!~~i"
~. t'Q~a _lb(~o:d,u~~a9 b19~~rJca e segn.l~,o .. ~ (fivar~"
appensos, conlendo o UU.IIDO uma bretãt notléfa da ftj(- .
m~ dp~, ~u~i~jQi.os ~a Pt~,:i~~i~ d~o Rio de Ja!1êlWl~'
PQf Jqã9 Bar~~ta. 'C~rt'n~ t-axe,':ba~aM etft~' dlrei1ó~
~i vo). ~in.~8?, b'f~~d(i:·It!~ !!'/,I::, . :":"Iw:;n' Iti~ 3ilt&QI
F;9~aerná:do. ,): t,; (IJ~'-. • • .'. • Bt·i_

, f~ • • I. lo I r·,
tendo o a~tor exercido durante muitos annos o cargo de vereador,

tev'é ·o'écasUlu 'de- eoti~ ,pt"tlcaufeDte:as diJ1lQplp~.A~qua,l'! '
md~' 'vezes:.ost.ver.e.&4p.rt:J8 e eWPf~ad.os ml1'lIClpaes p.o eatdibi
8U~ altribuiw,,~ p~lo PP,U,C0I eon'b:ecuUénEb: 'Cttte~·~ J~itlU I UJtã',
diSposições. .legis\atl~as, ret'aâs e -Pl'UlIibdaes, (Ue ,re&&Dlep.~~~.
v{\gÁb e alteràa.. ii~i de 4° de O"tubro dEJ l~.;, dispos' ~sás c -
IIU.)tê\d~ce,is .de 8~re~ cpl).h~Ójdá8, por aelíarem~ · ta*t4i1t...
Illmc,saScol\ecçõe....· " ..' .i .... 'J{ o Gw·J.l..dJ·'l~ .~l·:-:·)t_';~:,? 'r.' '.~' •.

;~

.. - .... _.._-~
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•~~~ ti... ,tC'I.ta•..J.,d~.~ ilPprova~o
pe.\o l)lJcr~to. PI' t p69 da ad~ Marçp 4e f855. ia edição,
:augm~Dtada~,cQm ·a~ d~~~Q~s do. gpv~~nQ" PQ~ M~nQel
Je~,iDq ~ Ife![e,iri'. bacharel 1.8fDt sciepcia~ ~claes ~ j uri·
,,~~S .. p.e)p i~rjl(4ulda4e :ao .I Recife e 1(» otUciaJ ~~ s~çre
I~Jj. de estado dos negocio~ do Imperio. I...vol~ .br.o-
,epad~1. '.H·~') •• • Rs. 4~OO
Encac8inado. • Rs. t~~80

·.~IBi~~ dtill. Dlitljolhul.ore_· do Ge..~I,
1i6r A. j. lIa~cedo 8o·ares. I vote eti~d. Rs. j_~80

'1N;14 uui ~~A~~~. ;sc~Jã~~~lJ;~S ~rop;~~Jci8 d~ 'fóro.:se S8 çons!"erâr que' o earfo,fo do 'dis\ri'bUidÓf é um, registre de
86brDfe.8omma de interesses. que se agilão .no fôro, ba 18obletudo a
adfn)ftlr",COilR a lei não o Lenha ainda organisado devidamente. T

'o'Sr. JJr.lIãceão Soares, que durante qU~tro annos'servlo como juiz,

'

e ~1l"Çl~r.''''rJl~iljd~4e â~ oPus~tul9s ,q.ue, em poucas regras e ~emJrfrrenlácao, exponbão all o~Jflgacões lIe cida um dos omclaes

erit ~:n iísta e~~8 r~zões. (, erudito autor ifà presente obrlnba,
de~..se ao não Prieno trabalho de colligir por todo o corpo da le
&iMa~~~. ~ . Iri;'111 ptr -Drdam metbOdica ,varial.disposiçõest
folIno aé1JcreÍltes pe a malçu' partel apreseJitando assim um compendfo
regular e exacto do omcio dó dlstriniudor e do que mais compete salt..r
em materia de distribuição.

,,~~;,;~:(;~~;.',~jp~~~~ de ~úariei"iIo,
~u 9P~I~a~t~q~ ~f.R'1 e a~L!~)p~lçõ~S que rçPlJlpete~ a esta
cl~\se ~à;JuQ~CI<l.n~l~s.ft I p~'.~ ~TIM· .P., ~e Va~coneellos.
í lO). C9m rolhas em oranco para notas. as. 1;'000

" • 40 ; l... . .

". I .....ada-se DIo 'aos:vezes PQvio rets.dó& iU)I d~JIl~ho das sou
fuOUQe& QS cida4J04.JIQme~do, pfra In~tQre~ de .quarteirão, sem du
vf"á.loog Sef« 'b~w '1nda a ~.res~rrte. obTinha que contém todos os eseJa
~imebtos de que p6ssão neces~itar.

• ií~pej..o..lo da (J.D.tlt.i~o 00 Ind.iee, al'p'ba
J)e(ieo ê syslématico de todas as disposições contidas
Da Consil\uif)ã6.. PJHilica· .dQ •. Imperio e no ~Jo iddi-
eiopaL. .1 101. iIi-8o brochado.. ..~. t;~oo

. Encadernado. • ~ • Rs.~
•. 'Í1Í6 AbN é 'l .a'flia4~" desta obra; oD4ea-1itftAt_eametHi,1é acha
..-net:Nàumpto Que .e procure, que diapen.& qD1'1U1r ouva reoommeaaãçlo.
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• Rellel-torlo Geral (obra completa) ou Indica alpha
", belico das leis do lmperio do Brasil, publicadas desde
,: o começo do anno de 1808 até o presente, em segui
r Inenlo ao Repertorio Geral do desembargador Manoel

}"ernandes Thomaz; comprehendendo todos os Alvarás,
aposlilJas, assentos, avisos, cartas de lei, cartas régias,
condições, convenções, decretos, editaes, estalutos, ins
trucções, leis, obrigações, affieios, ordens, portarias,
provisões, regimentos, regulamentos, resoluções e tra
tados; ordenado por F. M. de Souza Furtado de Men
donça, doutor em sciencias juridicas e sociaes, e lente da
academia de S. Paulo. Preço da obra completa enca
dernada • • . • • • • Rs. 6~OOO
Brochada • • • • • •• • Rs. 4.0~OO

Esta obra a sI mesmo se recommenda, por ser Indispensavel a todas
as repartições publicas, como aos jurisconsultos e pessoas que lidlo
no fó."o: eBa consta de i volumes em folio, no formato do Repertono
de M. ~'. Thornaz.

• Repert.rlo tia Guarda Naelollal. (Veja-se Livre
lnài'pen,avel d Guaràa NacioTt,al.)

• Depert.rlo dali lei., Re~.I.lDento.e Or
de.. tia Fazenda, para servir de guia a todos os
administradores, thesonreiros, colleetores, juizes, em
pregados e officiaes de fazenda, e a todas as pessoas
que .têm de receber ou conlribllir, .ou agenciar nego
cias pelas repartições da fazenda naeionl1. Organisado
por Luiz da Silva Alves de Azambuja Sozano, inspector
da tbesouraria da provincia do Espirito-Santo. ~ vols.
Encadern3dos. • • Rs. ~OOO
Brochados. Rs. 7~ãO()

Tambe••e vende elD .ep....do, aos que
possuem o lo volume, o ~o volume com o titulo de

I Complemeato do Repertorlo da8 Lei. da
Fazenda, eontendo a 'e,;I.la"a. de :1.8__
a :l.S_. Preço. encadernado... • • Rs•. if)()OO

•

f
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• Devl.ta -'arllllea. Doutrina, legislaç!o, junsprn
dencia, bibliograpbia, redigida pelo Dr. José da Silva
Costa, advogado nos auditorios da Relação da côrte.
A REVISTA JURIDICA publica-se no Rio de Janeiro de dOlls
em dous mezes no formato in-io, com 128 paginas
de impressão, compondo todos os annos dous bellos
volumes com perto de 4:00 paginas cada om. Preço'
adiantado da assignatura, por seis mezes Rs. 7;00<)
Por um anno • Rs. I~O

Este periodico, exclusivamente dedicado aos diversos nmos das
leienclas jurídicas e soclaes, e collaborado pelos mais conhecidos ju
risconsultos e legistas do paiz, é dividido em quatro panes, subdiVididas
do seguinte m~do: -..
Primeira parte - DOITTRINA. -I. Artigos desenvolvendo qualquer ponto

do direilo, principalmente do palrio. - II. Consultas e parecere! de
advogadGs, e dos Institutos do Rio de Janeiro e estrangeiros.

S,gunda parte - LEGI8LAÇlo. -I. Actos officiaes, leis, decretos e avisos,
seguidos de 8l1alyse. - II. °Repertorio alphabetico e syatematlco da
legislação.

Terceira par', - JURISPRUDBNCIA. -I. Crime. -It Civel. - lU. Com
mercial.

Qwarta parte - BIBLIOGRAPHIA. - I. Critica de obras nacionaes e estran
geiras. - II. Catalogo das ultimas publicações juridieu, nossas e
estrangeiras. I

Além destas quatro partes seri publicado um BOLETIM eonlendo noti
cias curiosas relativas ã estatistiea judiciaria, aos advogados, magistra
dos, tribunaes, ete.

Com a modica quantia de 78000 em cada semestre, o magistrado, o
advo~ado, o professor ou o estudante que assignar esta publicação
adqUIre um magnifico volume eontp.ndo dissertações theoricas e 'praticas
de direito e uma bella collecção dos Dlais importantes casos Julgados
pelos nossos tribunaes, alS(uns segu;.dos de analyse; além disso seguem
o desenvol\timento· bibliographico nacional e estrangeiro, e andão ao
par com a legislação patria, que virá, ao mais das vezes, seguida de
Judiciosa critica, tendo, de mais, o indice alphabetlco da que se fOr
promulgando.

As pessoas de fOra que quizerem assignar, o poderio fazer remettendo
o Importe aos Editores em carta fechada e registrada, ou pelas agen.
cias do correio. . .

RIBAS (Dr. Antonio Joaquim) : C...... do direito elvll
bra.Ueiro, parte geral. 2 vols. encada. Rs. liIbOOO,.

~I
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IlIo.A~: ~reI" .d..I~I~~~~~ v-~~~I~.
noções pteli~ina~es. (Ob~ pre!Bi~da ~ apP~Qv~~a pel~ Ra
~o1ução Imperial de 9 de Fevcreirb ~à, .186t~ p~r~ ,servir
de 1'~Qlpéndio ,nas faculdades de direito dÇ).. &e~ire e'
s. Paulo}. I voI.· • . • • • • • • Rs. ~OOO

·1I"lro.~)"'lIele_db* e _......d..
lIe PoUfjla, ou eollect;ão dos aetos, 'àt1~IUdTt6es e
deveres deslas autoridades, rlind~tntJntaiJa Ym ~f~lação
'competente e na pralica estabelecida. CoDip8éto "~~ra o'
uso dos mesmos juizes, por J. ~. Pereira .de Va~çon.

'~1fo~. nrêeh-a. etli(ãó mafS'êbrtecta, ~61~raJêf.:~.~~.
slderavelmente aogmeotada. 4 forte vol. de ..S80 PlSl
nas, oitavo francez (1869), brochado • • 1\9.'~
·Eo~dernàdo. • • • • m. ~O

Esta ob'ra contêm, com a maior clareta tudo qUãnto ~se·àb1i.'ltlgposto
a respeito dos delegados e subdelegados nas segulBtea. m.t8~ias; ..~o
meaçto, -desUtuiçià, juramento, dislinetitos, ineQiDpattlilidicle.reero
tanleuto, alldiencias, carcereiros, officiaes, escrivies, ins~dr.es,1>us
eas, correlçóes, correspondencia Qtqçial, e[JloJ"mell1~!fQfia~o.f, Nilo
do pa.pel, ttlrçi armadà, ajuntamenlos illícitos, "socràdacl~~ .secretas,
corpos de delicto, processos deflnitivos, fOflnação d~t:Plllpa po~ meio de
·qaetxa, dellUncia ou éX~otJl'cib, recursos tiU }jlilJ~UI~ 'd~Mlt~l1eiiÔl1
Jerdlo, êt~ettçlo de ~htetleas, llan'çaS', lístA d~ 'lIlràd&, ])aUlpor~
legitimações, mappas, prescripções, prisões, termos (fê Item:.viver e
,egurança, ew.

O presUmO incontestavel ílesta oh-rá fez CÓhl 4~e J.."pri~~ta Â~ sr.
lunda edições se esgotassem em um espaço de tempõ i1ro~(S~1()Kal
nJ~, _~urtO.1 P..~dendD A pu~lic"çào, d.a Do.~a ed.\CJP, ,() .utor 18
eSD*'OU ,em aperfelfOa·J.a, o J;D.8,18 que fOI P08S1V~1, .•x.pql1MdQ~d8
err~, tQ.mando. em eOAsideraçào todas as aUe~agqes o~ol.ri~a~. apg
mentando-a com ~esquer novas disposições relativas ao assumpto.

iileeria _ Itlrekó *-e••1 appli~do àó éodigo
PbI PUrtü~uez tblÍlp~r~do COm ó CddlUo do ,Brüil
lêj~ pátrias. Codigós ê leIS êrimitlaes dÕi~Óve~ àntlgo:
e JnodernQ~, o1Jerecida a Sl\. M. o8ft D'lt.'~!91I.t Imperaoor do Brasil, por F. À. T. ai Silva (I'êrrao, abri de
reconhecido merecimento, que se torDa p~l~l e rOOblD-
men~v~~, com e~pecial~da~e a. todos QS tÍla@Js~r~9 8
'<ff6«titCJt, ~ otitrâ! pesso~ ~út! tfC!f6' 60 lDro~ 8
,oI&~ M~~~tI eftéad. êm 'o pórtugaaz. li: 00
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~".ee.... ~••enlle, contendo uma abreviada ex
posição do processo civil; os formularios de tQdas as
aeções civeis, ordioarias, snmmarias, executivas ecom·
merciaes; os formoJarios de todos os seus incidentes..

. os dO$ aggra,08 e das appellações, e os das execu
c~es .6' d~ seus incidentes; finalmente muitos arestos e "
decisões de juizes e tribunaes do paiz! pQr J. Prospero .
J~bovab da Silva Caroatá, bacharel em sciencias juri
~icàs > e sociaes. I vol. em 8° francez de 4.ti paginas
l~pr~~~~, encadernado • • Rs. 7~O

Por maior que seja o nUJPero dos bons livros de pratica do proçesso
elvll, o presente tem encontrado o mais favoravel acolhimento.' O YQ
d'emecum ê uin sJstema de fornlularios. o mais completo que teu) appa
recido, facilitando J) estu~o de. toda pratica forense, até agora desagr.a·
.taveJ e custoso p'or ser preciso conJpulsar tantos volumes por onde se.
achava eIla disseminada. Ê, pois, incolJtestavel a sua utilidade, 010 ~6
paJ:a os que vi~em' do rôro e para as autoridades não.Jetradas, como para
as pessoas de outras classes q'ue necessitarem orientar-se ~bre a marcha
de' qualquer acção elvel.

NOVAS 'PUBUCAÇÕES DE 1871.
• .a. ...e.hléa. p ..ovlnel.~, ou compilação aI...

phabetica das leis, 'deéretos, avisqs, ordens e consultas
que se têm expedido á~erca das. attr~boições e actos de
taes corporações; seguida de um trabalbo em ordem
al'phabetica, feito por ordeql do gO,verno, pelo Sr. conse
lheiro ~'l jncisco OCtaviano de Almeida Rosa; annotada
por J. M. Pereira de Vaséoncellos. I volume em bro
chura. . . . . . I. • • ". • Rs. t~ãOO

I:'rewe8 ob.e..va~~8.•,b..~ as a .....t~e. do
Dr. Salustiano Orlao4o da Silva Costa ao Codigo Com
mercial do Imperio do Brasil,; pelo Bacharel Aonibal
André Ribeiro. {vol. iDo 8° grande, preoo eooader-
nado. .. . . . • Rs. .,000 '

J t um interessante livro de I incon,te$tavel utilidade para todos que se
I.rveln do referido Coülgo, pbls 'díscute com clareza, fazendo judicio..
~AeJ.OU80br.. muimi notai do Dr. Orlando Da aua ulUma ediçAo., .
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Codlco ~e Po.tu.... da lllllstrissima Camara Mu
nicipal do Rio de Janeiro, e os editaes publicado~ até Maio
oe 1870. t volume in-4°. Preço brochado. Rs. 2~OO

En.~adernado. . Rs. 2~5()O

• Hanual de Appell.~aes e AR~ravos, ou Deducção
8yslemalica dos principios mais sólidos e neces~arios

á sua materia, fundamentada nas Lei~ do reino de Por.,
tugal. por Antonio Joaquim Gonvêa Pinto. Terceira Edi
ção, mais correcta t consideravelmente augme.ntada e
expre~ samente accrescenlada de toda a Le~i8lação Bra·
sileira até hoje publicada, por um Bacharel·...••. f volume
encadernado. . . · . . 11. • • Rs. 6~OOO

, Lhnitamo-nos a declarar, para fazer saliente a necessidade e utilidade
desta. nova edição, que só eu! relação â legislação do Brasil se acba enIO
riquecida de 656 exfensissimas.nütas.
·l'lovo HaD'I.1 Pratico do ProceS80 (JODl

altereial, 2.· edição muito augmentada. Organisado
conforme 'as disposições legislativas concernentes á ma
teria e á pratica estabelecida; seguido de um formulario
de todas as acções conhecidas nd fôro cúmmercial brasi1
leiro, contend9 o modelo das pelições, articulados 6
~otas que as partes devem offerr.CAr, os requerimentos
verbaes que os solicitadores devem fazer em aodiencia,
dos despachos e senlenças que os juizes deveul proferir, .
dos aulos, termos e cerlidões que os escrivães e officiaes
de justica devem lavrar, etc. Obra niJniaroente ulil e
indispensavel aos juizes, advogados, solicitadores e es
crivães, e enl geral a todos aqllelJes que livere~ de pedir
CDl juizo commercial o seu direito, especialmeote nos
Jugares onde não honver advogados que os possão di
rigir e expõr suas razões com as formalidades que a lei
exige; por J. J. Pereira da Silva Ramos, doutor em
direito e advogado nos auditorias do districto .da rt-~)ação

do Rio da Janeiro, au lor do Abecedario·j"uridico-co,n,
mercial; do Indicador penal, elc.-~ volumes j[) 8. o gr.
no formato do Assessor ~"orense, encadernados errl um só.
Preço. . ." Rs. 5~OOO

Amesma obra em tres partes, incluindo Lambem o For
m~~ariodo Processo das Quebras. • Rs. 7~O

l
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\~••do da prova em mawria erjmina:., ou exposiçIÔ I
comparatla (}t)S .PI incipios da prova elU lllaleria criminal,

.etc., de suas diversas applicações na Allemanha, na
França, na Inglaterra, etc., ete., pelo conselheiro intimo
Dr. E. A. Mittermaier, presidente da camara dos deputa- I

dos do Grão-Ducado de Baden, lente da Universidade de
Heidelberg, membro correspondente do .Instituto de
França, ete., etc., vertido para o fr~ncez por C. A..'Ie
xandre, adv~gado, antigo magistrado publico, e para o
portuguez por ulll magistrado brasileiro. Um volume de
mais de 600 paginas in-8° franeez. Preço, encader
nado . Rs. 7~OOO

GIII. do. Omeiae. tle "u8tl~a,·pelo Bacbarel M·
de Souza Bueno, alvogado na commarea de Itapemerim·
Um volume io '8~ grande, com modelos, encader
nado.. ..... .• Rs. t~500

Com a publicaCio defte Uvro o autor tinha em vista o interesse de
prestar um serviÇQ ao Fóro; colligindo o que achou espalhado sobre a
ma teria nos inlmensos volumes da Legislação Patria., nos Praxi~tas mais
vulgares, nos 14'ormularios, etc., accrescentando uma collecçào de me»·
delos de certidões, de intiruaçóes, prisões, penhoras, etc.

1 PUBliCAÇÕES DE PORTUGAL.
. Uodl80 civil portu8uez, approvado por carta de

j de Julho de 1867J 2& edição officia.l. t vo1. Rs. ~OO

Codl80 eom_erelal portu,lJuez, seguido de um
appendice que contém· a legisla~ão que tem alterado
alguns dos seus artigo s. I vol. •• Rs. 9~OOO

ICotll5 0 da. eODtrlbalrGe8 ~I~eta.,_ou ooncór
daocia de todas' as leis, dec rotos J lnstrucçoes, porta
rias e resoluções do governo e conselho de esta~o
sobre contribuições predial, industrial, pessoal, regis
tro, decima de juros, imposto do sello, etc. J com
abundantes notas, por José da Costa Gomes. I Tolu
IDe. • • • • • • , • ~ • • • Rs. UOOO

~I



lIaPl.. (te). Ia lépara\ioD et le di,oree, eonsidérês
IOX points de vue do droit naturel. ei'], eoolésiasti
que et de la morale, suivis d'une étude lur le ma.ria.ge
civil des prêtres, par J. Tissot. I '01. 186~. Rs. 8;)008

Ne&l... "élêmeotaires et pratiques de' droit commer
cial, t l'usage deI négoeiants, par M. Nieolin. 1 vol.
1868. • • • • • • • • • • • Rs. ~OOO

.~ du oours de droit public et administratif, pro
fessá à la faeollé de droit de Paris, par 1. Batrie. 3-
édiUon. 1 vol. t 869 • • • • • • Rs. I~00fI

Prlaelpe. _éDé....s de droit, de politique et da
Jégislalion, par M. P. Pradier-Fodéré, proresseur de
droil poblic. I 1'01. 1869. • . • • Rs.~

PreprléU (La) el la communauté das biena. depois
I'antiquité jusqo'à nos joora, par Dom Bisoard. i vols.
1869. • • • • • • , • • • . Bs. l~

4facwtle. ti.. 1I••fI.'" (La), par M. Wolowski,
membre de rlnstitul. t vol • • • • Rs. t~

IWp.e eo••I•••le••el (La), par C. Henri Midi.
t vai. 1869. • . • . . · • • . Rs. lWOO()

IleY1le tia .etarl.&. Collection des observations pra,
tiques publiêes jusqu'au ter Janvier. 1869. i volo-
~. • • • • • • • • .' • • Rs. ZOfOOO
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