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I TUODUCÇiiO.

ào publicamo estG ensaio do Direito, Publico ~r~zi
leil'o d anolyse da constituição de no 5a sociedade pohlica)
}llll'a o uso das inlelligencia upel'iores fomiliarisadas com
ê1~ sciencias socíaes.

~osso lI'ubalho nspil'u a lllenos: destina-se a auxilial' os
csfol'ço dus jll ens Bl'azileiros quP. dedicão-se ao esL~do
do Dil'eito, c que nuo têm ainda, ao menos qIJe saIba
luoS, um expo itor naeioual do priucipios funtlamentaes
de nossas leis e libel't!atles putria',

Deslina-se lumbl'm ao u o de I\ns os roncidadã\l , que,
empl'egadu em outras pl'ofis õcs, não cullivão habitualmen·
te II sciencia da legislação.

Pouca são as scientias sociae , cujo conhe<'Ímento seja
li'io utH facilitai', como a do llíreito Publico e Adm'irtis
trntivo.

i 11110 só conveniente, mas muito nece sario; que os
membros de 11111 "'~stndo, de uma sociedade livr~, soibão
quac' são seus dil'eitos e seus devere, 110 excl'cicio de
suas relações politicas e administrativas; e quaes os di
reitos e ohrigações dos poderes publicos, Cnl)VCIU aos
individuos, á sociedade, e ao govel'lIo, pois que os gover
nos :ão como as outras cousas humanas; para serem all1a
-dos e dUI'aduul'os, pI'ecisão sei' cOllhecidos., apreciados e
q,ueridos, Sem isso nuo ha espil'Íto publico, nem amO"
ás instiLuições,

Fazei' amaI' as leis é um dos maiores sl.'gl'edos e cuia~l
dos de uma legislaçuo sábia, A venera.ção religiosa cuiu
que o povo inclinu sua fronte pel'aute a autol'idade da lei~

essa venel'açã') identilica-se com o amOl' da patr~a e de
suas institulçõe , e gel'a um nobre orgulho, vÍl~tudes e
deüicações, ,..' .' _"

De outl'O lado Dão basta quel'eJ' ser livre: é preciso subel'
sústental' 3 libenlade, pal'a pollel' goza-la,

O DiI'eito Publico e Administl'ativo compl'ehendem as
mais cal'as reluções do bomem e dl) cidadüo. São eUes
que I'evelãú a ol'ige'u, natureza e extensO o de s 'u. direi-
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tos, são os reguladores das suas liberdades individ uaes c
pU}Jliclls, os arbitros conscellciosos dos interesses de todos,
e de cada um.

São lambem os 3uardas dos destinos ]]acionae quc
têm por encargo ministral' os Jundamentos do ordem e
trànquillidadc publica, manler a l'epuloçu0 c gloria (la
])atria no estl'a ngei 1'0 , zclm' ali dos interesse nacionaes,
}Joupar no interior a fOl'tUDO do Estodo e os sllcrifirios
do imposto; e emfim desenvolver 11 intellicrencia, u indus
trio, o riqueza c a fOl'ça nucional.

Poucos passos póde dar o cidadão sem que c H'ja elll
contacto com suas condições polilieus, on C0111 o olbo
da udministmção; é pois illdispensovel, que tenha pelo
menos as prinripoes noções do como e ses rllmos do direi
to procurão hal'1110nisflr a liberdade com o poder, do
como, quando, e porque alguns dm; variados direitos e
interesses do individuo são subordinados ao direito, ou
interesse sociol coBectivo , c ou lI'os não.

O plano que vomos seguir parece-nos naturol .e sim~

pIes. Nosso direito publico po itivo é o sálJia conslituição
politica, que rege o imperio; cada um de sens bellos ar
1igos é um complexo resumido dos mais luminosos príu
cipios do, .direito publico pbilosopbico, ou racional. Pro
curaremos pois desenvolvê-los; não separaremos llm do
outro: aqueBe é a nossa lei publica, este é a fonte esclore
ci.da, de que eUa foi derivada.

Confrontando-os com algum desen,olvimento, emhora
resumido, teremos })el0 menos as noções elementares da
direito ]Jublico, assim patrio, como geral, '. 1-'~ilosopbi.

co; da lei, e da sciencia, que se allxilitio, e mutuamente
J'lperfciçóão. É fi confrontação da norma reguladul'l1 com
ps maximas, ou demonslra~ões colligidas no deposito ve
nerando da intelligencia.

O estudo do Direito Publico não deve ter pOl' tarefa o·
indicar só rapidnmenLe a distribuição dos poderes IJoJiLicos,
só sua organisação, e relações fundamentaes ; convem que
accrescente mnis alguns e claJ'ecimentos, que ministre idéas,
embora resumidas, sobre o modo por que eBes fune.cionão,
sobre as condições mais fecundas, ou importantes, de. aada
um desses gl'andes instrumentos sociaes.

E pOl' isso mesmo que entraremos em algum desenvo]....
vimento sohre o poder executivo, c especialmente solJre o
con,eIllO de cslado, que poderá parecei: mais pl'oprio do



Dil'eilo Arlmiuisl.l'ali'o, do que rlo DÍl' iLo Publico. Essa
obsrrlu ão podeJ'ú ser justa, mas para minorar sua força
rellect il'cmos que não conhecemos nem um tI'abalho na
cional, que tenha publicado os primeil'os en aios relativo
á impol'tanLe ln tiluição du cons~lho de esludo, que é lüo
relacionada com muita. e valiosas queslões do Dil'eito Pu
blico; c que Lent.lo de tocaI' ne sa instiluição, não quer'eremos
tmnca-Ia, e im dar ao meno" uma noção nhreviada do seu
mec3nl mo,

OllLt'O lanLo dil'emos obl'e o desenvolvimento que ])0 •
amos dar ao ministerio publico, c ainda mais ao supl'emo

tribunal de ju ti a, e theol'ül da cas ação ou revi ta, É a parte
culminante do podcl' jlldici~l, é a na cupulu politica,
de ele,'ada tl'an cendencia. B uma nobre ln lituiçüo pouco
estudada entl'e nós, c por isso mesmo desconhecida, até por
nlnuns, que tem olH'igação l)Qsiliía de bem conhecê-la. En
tl'Undo nes a analysc, d sej,lI'emos completa·la, embora em
resumo.
f. Demais, lio'ando assim cm malOl'e::. propol'çõe os pontos
dc contacto enll'e o Direito Puhli o c o Dil'eilo Admini Ll'a
tim, e labelecel'emos desde já alguma facilidade pal'a aCOl'e •
centar' ao ll'abalho acLual algum outl'O d cal'acler propria
mente admini tl'atilo.

r-o pequeno contingente, que offerecemos cspecialmente á
mocidade JH'azileir3, fomo:. sempre fieis nos clOllS principias
que nos dominuo OI'(i.em e liberdade: lia entimentos de
no a cÇlnricção incel'a e profunda.

Di~_" 1 membl'o do parlamento fl'ancez, e dizia uma
gl'anLle ,. dade - L'Euall{/ite et la liberté sant tes base
de ta v}'aie légi 't((ti01~ , ct le (olldement ét(,},llct de l'éfai te
plll pm'fait dn genre l/lill/C/ill:

A mocidad esLlldio a é qu lU em 1lI'C'C terá de governal
o Estado: nós OUtl'OS somos 31m: que se esmol'ece qlle
sc finda, que se. apaga; cllu é a Juz que se accendt': que
CI'csce, quc Y1U resplandeceI'; l'cceoa agol'ü nosso tl'3ba.
lho, estude 100"0 depois o corrija, accrcscente ; e apel'fei
~oado o offcreça á mocidade que tem de sl1ccedó-Ia. Le-
emos !l0S'8 pecll'a, segundo nossa forçns, á PYI'amidc

d3 patrla.

J. 'TI\OlII'C \0, v



TITULO pI\ELIMmAl\~

Do direito, dali leb, e bibUograpbia 40 DII'tlUo Pub.ico,

CAPITULO I.

DO DIREITO E U S DIVERSAS ESPEClE.

SECÇAO 1.3

DO DIREITO EM GERAL, E DO DOliS GRA 'DES INTERESSES, QU~

FORM.~O SUA DI\"! ÃO EM DlREITO PUBLICO E PARTlOUL4R.

, l.o-Do DÚ'eito em geral.

o Direito, con iderado em geral, ou em sua mais alta com
prehpTI"ão, é a luz da intelligencia, ou o complexo dos seus
dictames applicado a manter e garantir as boa:;; relações natu
raes ou CIV1S, admini trativas ou politicas do homem, da
sociedade ou dos Estado. O Direito e suas correspondentes
obl'igaçõ s ão os principias, as basp fifllles de toda tl
oeiabilidade, legi lação, progre 50 e perfeição hUmana,

§ 2.0 - Dos dOllS ,q1 andes infm'esses que f01Wlão sua divisão.

As relações dos homens, desde que se reunem, ou se acbão
reunidos em sociedade, têm uma grande divisão não só naturaJ,
mas fundamental, ilivisão que deve ser bem fixarla e definida,
mórmente nos gOVP]'J1o. livres; q.le jámais deve ser confundida, _
porque della l'e ultão con. equencia de sum11la imponancla', -,
taes que estabelect'm dua ordens de cousas diversas, e de .~.

competenc as distinetas. Esta divisão é a do interesse.' geral,
col1ecti o ou commum, e do interesse particulal' ou indiVIdual.

Com effeito, de de que o hOlllem se I'I'Ulle em sociedade, 1.<10
póde deixar de reconhecer que é preciso que epta goze de
egurança, de ordem, de meios para seu progresso; e que eUe
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[len' CO!1rou -1' 1'1l'<1. a feli idade da c0Il1I1111nicLadr ;;0 -·ia I di
que faz parta; e-'~e é o intere ,e geral. EntretanLO, quando ::le
associa, o homem não renuncia as ua liberdades, ao~ seus
direitos individnaes, não se de tina, resigna ou 'acrifica a ir
'er uma machina, a..viyer ou trabalhar ó para o serviS'0 ocial,

11em isso é nece sario ao Estado; resen-a a sua intelhgencia e
faculdades. o dil'eito de suas relações privada, o arbitrio
supremo de . eus negocio., dos meios naturalmente licitas de
procurar o seu bem- er; e se é o interesse ou eu direito
parti~ular i e para garantir o gozo delle é que o homem .'e
assocm.

Sendo faci! de prever, como de facto foi, desde o berço da
civilisação, que esses dous interesses podiii.o mais de uma yez
achar-se em confiicto com grave prejuízo J'E'ciproco, a razão e
a , ciencia de todos os paizes eivikados pro uráriio dístinglúr e
separar as relaçãe" em que o intel'(~s-'e individual poeleria
contrariar directa ou indirectamente o interes-e publico, e em
(lue por isso mesmo õei'el'Ía c der o passo a e te, e áquellas em
que por 11,\'0 a{i'ecta-lo, ou ómente affectar mediata ou secun
dariamente, eleveria ser independente, liYre, C'lltregue á intel
ligencia e vontade do indivieluo.

Dahi na, cêrflo, de~de o t>mpo dos Romano', as Juas ordeno ,
de eou, as f:ociaes. a arelem publica e i1 ol'dem pl'ivada,
[·on. equpntemellte a competencia e dominio elo DireIto Pul lico
rlli Adminis!rati,-o C' do Direito Parti tlIm' ou Privado,

8.0_- Do Di,'pilo PIIMico f' do Di1'pilo. Pal'lirular.

oDireito PuhJil'O, -! (~fs PlIblicum, gllo!l acl . t~ttU7n 1'eilnlblic({'
8pectal, tem por donu11l0 toda, as relaçue elo CIdadão para om
o E tado, relações de interesse geral, e que pori8so mesmo 11GO

_ llertencem Íl. ordem priyada. EUe orgnni a as condições do lJrm
.'el' rommum, eu norte é o sallls 7Jublica sllp1'e))1(t le;l'; atteud
"protege c 'pe ialmcnte o intercs-e coUectivo, bene e. se ci1'Í
talis, e por amor delle despI'eza o ini.cres 'e indi\idu81 nos cn o~
1'111 flue lh' é subordinado, pois que fóra de .'e, ra. os nC'\r
ri'S] pita-lo COll1u um ui1'oito reconh ciclo 'i..nucp nd ntc.

() Dirpito Pa.rliculnr .1'IIS rJ1'1Út!1I'IiJ, 'luocZ (fel sÚ~.'7111m·m)/,
7idiUtall'/Il specfa/', tem pai' dominio [lS r laç:ões quP .'C' agi!;I\!
liGO C'ntrr. o eidadHo e o Esb1l10, sim C'11l1'e o,.;incli\'íclno>í na
1'azH.o ou intuito (le seus intcre ses rmticl1lnres, ,'cu principio
~ 1101'1. é guardar as liberd.acles c dirpito, inuiYicluaes, a paz

a .il~'3tiça, ,jus. ~l11l7n caíque 17'ibuendll1i1; attende o hem s:1'
deVido ao mdl\lc1uo, e nflO e occupa do bem-ser o'eral, . enilo
.·e unclal'iamente, A. convpnções particulares, sempre que n,10
infringem seus preceito., valem leis privadas pemnte elle:
freara o~ cielacliios como homem: illtelligentes flue ViV<'111 ro01
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suas libel'dad ;; ou dil' ito;.. naíUl'nes, man ipa,do. , no ;,eio eb
a ociação politica. .

Este dous direitos ou interes 'es, estas duas sOCledades
politica e ciYil, . ão ambos filho. da Ta:ÜO .esclarecida e da
complexa natureza ocial, ambos elle~ tem 19u~l..e o mesm9
lim a felicidade ele todo' e de cada um. A dIfferença esta
só~ente em proceder-se, segUl~d? a reflectida. na~u.reza de cada
um deUes, do todo para. os iJ:diVlduo,s ou dos mdlVld:uoS para o
todo. E certamente nece ano não so que a commumdade, mas
tambem que cada individuo seja feliz; é o bem-ser de tes que
ompõe o bem-, el' geral. .

Se . e fos. e a acrificar irreflectidamente O' mteresses
individuae ao só bem-ser geral, findar-:"'e-hia pelo sacl'lficio de
grande ou da maior parte da sociedade e desse me mo
pretendido bem- er geral.

~ 4.0'- De .algumas consequencias desta dirisão.

Desta important classificação c dinsão do. dou intercsses,
ou do Direito Publico c Particular, seus reguladores distincto~,

na re desde logo a diver, a competencia, a dupla exi 'tencia do
poder admini il'atiyo C' do p der judi ial, com ella a eparação
profunda de sua, attribuiçõe, que não devem FlInais ,er
confundida

'om efi' ito, Ó desde logo manifesto quc a gerencia das
relarõe. do cidadão com o E. tado, daquelJas em que a lei deu
o prt'dominio ao intere. 'e collectiyo, em que collocou e, t
lc1J:1ixo da alçada e protecção do Dir ito Publico ou \'dmini.-

tratü-o, qu \ ramo seu; é manifesto, dizíamo, que es a
g'el'C'ncia, rleve pert nc r ao poder executivo ou admini, tratiyo,
pni:-; !Jue é o ell arregado de zelar c1C'. 'e dominio.
~ mclhant e con, qu ntomcnte, o que r speita ;ís relações

rIos ('idadãos entre. i, a . eu, intere., c.', o g,ue é aelmini traçfío
~11. ju. tiça, dev~.pertencel' a ou~ro poder clistmcto, a.os.tl'iblU1~~s
Jllülrlal'l(lS; alia,.; não havrl'ft hherclades on elireJtos ('.IV1
poso tn'is, pois ql1e (l prete'\tu da ordrm, on int l' ssc g-eral, o
poder adlllini,,( l'atiyo rsrraYi::;aria todas ('11as, gu yarlllarifí o
inrerlas r prndrnlrs d . en arllilrio c ele scus rri,os.

('om rm scm c1uyj(la. C}n. nslris elc cnela E. tado, an(os clC'
e:lflS. incal' na ('0110cÇ50 de na leg'islaçüo adrninistrntim, ou cm
'cu ocligo i"il ou rommorcial, os interes cs soeiae , relli ta.

1>el11 a. qual de ,as dua 'ompeten 'ias de, cada assumpto ser
, uborélinaclo; feita porém a ela sificação, cumpre ser coherente
o }'05)1 ita-ln.; e tanto mai qne a lei pócle fazer uma ou outra.
e.'cepçã.o nos prÍll ·ipios I lUlo. ophicos, qnando reconhec.icln.
lleCc:";;ldade a. si lU o clema ndar.



'- 10-

ECÇAO 2.R

p,~ UBP!" ÃO DO PIREfTO PUBL1CO.

o D~re~t~ Publico em ua ampla generalidade é o complexo
dOll prmCJplOs rpguladores tnnto das relações do poder publico
no interior, como no exteribr do E tado. Ne sa generalidade
elle póde er dividido em interno e exterpo, e com rehellde
tampem o Direito Publico eoclesia tico.

~ 1.0 - Do Direito Publico intemo uni'üe1'sal e positivo.

o Direito Publico interno pMe ser oonsiderado em dupl
caracter, como universal, ou como positivo.

O Direito Publico interno universal, ou puramente racional,
é a sciencia do poder publico que depura, e clarece e ensina
os principios gentes, a ma. imas l'acionaes ,a condições rro
cedente' da natureza. moral do homens e rlas ociedade::l, qu
dm'em ,er attendida na ,onstituição politica do - povos, no
intuito da boa organi 'aç:ão elos poderes publicos, e resl-llva dos
direito do homem do cidadão. E' o complexo dos principios
]umi~os~s accuU?-ulados pelo e: tudo dos sabius, é a philosophia
do Dlrelto Pubhco, que tem mterrogado a rázão , a expenen
cia, a natureza das relaçãe. humana ; que tem analy ado.
combinado, e que prevê os phenomenos ociaes.

O Direito Publico intel'l1o , politico, cOl1stitucional , positivo.
on partioular, é a applicação ele sa t,heoria a um paiz pspe
eial, o rompI X? dos prinC'ipios praticos, e lei.!> po. itiva de
um povo determmado que tabelece a orgamsação de eu
respectivos poderes, as reJaçõe destes entre. i, e para com
o,,; direitos e obrigaçõe . politicas da sociedade e dos cidadãos.
O nosso Direito Publico po itiyo é :l: ?Qll. tituição do impe~'io,;
dIa é quem rege no. sa sociedade pol1tlca , os podel'es bl'azllel
1'0', no so d1l'eltos, obrig-ar,õps publicas; é o palladio de
nossa. lib rdades (' de tino'.

~ 2. 0 _. Do Di?'eilo P1lb!ico e:de1'1/O, natll?'al epositivo, maritimo,
. rb"plomal1"co , (' ecrlesiast?'co.

o Djreito Publico e,·terno póde tambem er consid.e~'ado por
Uua.' 1"a 'C'.' cufl'erente . , r.omo universal, ou como posltn'o.

O Dil'eito Publico externo uniycrsal, que dCl~omina- e tam
urm di!' ito ela. gente.' uni"ersal ,naturfll raCIOnal, ou ab 0-



luto, é o complexo dos princip~os e rr:a.ximas_da razão es~a
recida do direito naturlil appllCado a relaçoes das naçoe
entre i: a philo ophia de 'a parte do Direito Publico em
geral. . . ,

O Direito Publico externo pOSItiVO. que tambem pode deno
minar-se direito das gentes positivo, ou convencional, é a ap
plicação, ou modificação de algun des es principias, estijlu
lada por tratado ou convençõe e 'pressas, ou accessão tacita
entre maior ou menor numero de nações, para que taes accor
dos sir,üo de norma não conte tadas na direcção ele suas re
laçõe .E' o melO pratico de definir aquellas maximas racio
naes, que em alguns casos são di 'er amente entendidas ou
apElicada , .obretudo quando não são de evidente intuiÇãO.

Dinito P11blico Jl1arilimo. - A parte do Direito Publico
pxterno , ou ela gentes a im lmiver al, como positivo, que
respeita as relações maritima das naçõe , que pre creve as
regras internacionae do' difi' rente. u. o do mar, toma a de
nOnllnação de Direito Publico maritimo uni,,-el' al ou posi
ti,o.

O Di1'eito Pub7ico Diplomatico ' Lambem um ramo do Di
reito Publico extel'1!o ~m •ua i.gnificação pr~rpria especial, é
o complexo do pnnclpJO raClOnae e POSitIVO que regulão
a, relações cone rnentes á m's ões e proce os das negocia
<;õcs politi a. entre as naçõe . Como direito, é entidade dis
tin ta da ciencia diplomatica, ou diQlomacia.r DÚ'eilo Publico Ecf'!esiaslico. - o direito Publico Eccle-

. .'ia ti o pó e sei' ron. id..'rado por dif~ rentes fa e . Em 'nosso
lrn.halh , limitamo-no á parte elcHe que reQl.lla a relaçõe do I
poder tcmporf.ll com n poder ,piritual ci1'ca sacra, relaçõys
que podem .'('1' externa CllUtnclo oncernente á Santa Sé'
on rpntl'O dn igreja. nnirel'c;fll, nu int<'l'nflS I")uando roncernell-
1<"' ti igTc-'jn JHl('iOlia l.

~ ; ,o - 1)0 Dil'f'ilo Adlllini, Imtiw.

) Dil'eito _ elmiui leati,yO ~ 1U11 ramo do Direito Publico que
p~del:iaD1o' ter 'la ~ilicado no ante.c dente lo, ma qu o
IlHO hzemos , l)a1'a tratar dellc ,peClalmentc.

E te ramo do Dir ito Publico póde ser con iderndo como. cien
('ia, ou ~m? direito po. itivo.

[:0 pnme1ro 'a'o é. a. sciencia da auministraçao , a theo\:.ia
melonal da competencIa c da acçúo do poder executi,o, e ele
:;cu. ali.ente., 'm : 11.a ge. (fio e rc)açõcs com os direifo e
I brJgaçue' dos admllll.traclos, cm VI ta' do intere. e ollecti
\'0', on geral da ocie~~c1c. E' a . ciencia que e tuda. e procla
ma a, regrns. c concliç'ues g'erae, q~e são npropriadas pam
.'eg:ltntl' 11 m lh01' de. emp I1ho do serviço admim trativo, o b 01-
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el', fl. pJ'Ospet'lJa~e. i3 cial; c: q~em l.'3i\mina 0 CS~~tlrec. 9s
elementos da admlmstraçilo ,fi (ltscu oes do negoClos publi
cos, as opiniões e actos dos conselhos, e demais orgão. do
poder e:s.e utivo' é finalmente quem a. ignala o~ vicio ,indi
ca as lacuna , a reforma., o melhoramento, que o inte
resse ocial reclama.

E' pois uma ciencia vasta, que abrange a maior parte dos
v~ria~os serviç~s publico ,e que 'por is o mesm? .põe em c.on
tl'1bUlÇão, ou eXJge amplos conhecImentos, o am:ilio de mUlta
outras ciencias, -do diversos ramos do direito, ela economia
politica, e-tati tica, legislação -omparada, me mo ela proii.-
ões industriaes.

Como Di"eito Positi'l:o é o complexo dos principio e leis po
sitivas de um Estado (o Brazil, por exemplo) , que regulão a
competencia , direcção ou ge tão do eu poder executi,o quan
to aos direitos, interes e e obrigaç:õe admini trativa ela. so
ciedade e do admii1ü:traelos na e phera do ~lteres e geral.

Ene comprehende todos os sernços publicas, que não per
tencem á confecção das leis ou attl'ibuições do poder legislativo,
nem ás relações (lirio'idas pelo direito particular, 011 poder ju
c1.icia1.

E', ou ao menos (1e,e ser, a parte do Direito reguladora dos
acto da administração o pharol que demon tra como o poder
executivo e'tende e maneja sua acçilo no circulo de . ua C0111
petencia, sobre todos os ponto do tel'l'itorio, como (lev- apro
.-eitar a- forca. e recursos sociae', e re:olver a d'ffi.culdades
(lue po, fio li. citar-se contra .'eu. uteis e '10rço -.

E \,:\.O : ."

DA . 'CBDI\'f. _~o DO DIREIT PAUTrCt'f.AR.

o direito particular, denominação adoptada para distingui
10 do Direito Publico e Admindrativo, comprchende os di\'er-

os ramo:- ela leg-i lação que regulflo os direito. interes:-e. e
r0lacões civi~ I commcrciar- C' me mo -pcllae;;, como depoi' n'l
r0mô" , elo homC'm on ridadüo. Elle indne-se ou rrlacionn-.r
na ramificM:õCS constante dos egnintrs pal'agrnphos.

l.o-Do Direito 'iN·Z.

o Direito Civil, JIl~ CivÍlm~, 6 o ramo do direito parti ulUl', o
complexo das leis que reglllão n: condiçãe' 1 gitimas da." pe'
o:r, da,,; cousas, e os ett(~ito~ elas obl'igaçõe. I ou convençõe
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elebradas entre os Ílldividuos: é o omplexo das normas que
presidem ás relações particulares do homens entre si.

EUe determina o estado das pe soas, qualifica as condições
do nacional ou estrangeiro, pois que dabi resultão difierença.
importantes, marca a maior e menor idade, us direitos e de
"eres do patrio poder e dos filhos, as formas e eifeitos do ca-
. amE'nto, as Tegras da succe ão, e outras relações pessoae' '
do particulare entre si.

petermina semelhantem.ente as condições da acqlú~ição, pro
pl'ledade, gozo, e transmIssão das cousas, das partilhas, hy
potheca , e sp.rvidões, para que os intere ses individuaes te
nhão &arantia certas e fixas.

Emtim, classifica e regula a diversa obrigações civis, as
com'enções, associaçãe' particulares do. indiVIduos, attenden
do aos eus interes es, e protegendo suas liberdades, e direito:>
llaturaes.

E' o domínio, romo já di semo , em que o poder administra
tivo não tem entrada, ~enão por criminosa invasão. E' o regi
men e. pecial da sociedade varticular dos homens entre si; são
as ua transacções ancclOnadas pelas leis civis, e mantidas
. Ó~llent.e Velos s~us magistrados; ~u por outra, são seus pro
))1'10S direItos deVIdamente reconhecIdos, que lhes dão a facul
dade de governar- e a si mesmos, em tudo que lhes não é ex
P!C:: samente pl'ohibido; 1Jois que nisso con 'iste a sua liberdade
clnl

~ Z.o-Do Di1'eito Comme1'cial~

DÍi'eito Commercial é o me mo direito ciyjl, sómente mo
ilificado em algumas relações vara melhor apropria-lo [L indus
tria mercantil, [L 'uDyenien ia da riqueza publica, á indole dos
interes es, e riscos das neguciaç:ões, sua celeridade, e conve
niente expan ào. São-lhe pois applicaveis a ob ervações que
acabamos de expressar em relação á ordem civil, de que este
direitp faz parte. E' o regimen das liberdades commereiaes
pn:sidido 1101' seus re pectivos magistrados.

, 3.o-Do Di1'eito C?'iminal,

o Direito Criminal tem duas relações; wna publica, e outra
particular. '.

A primf'ira é a que respeita á imposição da pena, á infrac
ção do preceito da lei, á referencia para com a·consequente
sancçáo repressora.

'. segunda. \.u que refere-se á indemnisaçuo, ao intel'e s~
partlcular da satIsfação do damno operado.
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Jã.o obstante e::;te::. dOU5 caract l'e:> di 'tiucto::s do direito

criminal, que faz com que elle importe ao Estado e ao iitdNi
liuo, com que participe do direito publico e particular, elle é
incluido por todas as legislações no domÍlllO deste segundo
ramo, ou ante do poder judicia rio ; por is o que mais que mui
to convem premunir os direitos iudividuae , e as liberdade'
publicas, lIão só do arbitrio, mas me mo da influencia do po
der administrativo. Elle seria senhor absoluto da ociedade,
desde que tive, e a faculdacle de encaTceràr os cidadão, , de
impôr-lhes pena';' a.s ~b~l'cla~e::. politica,' n:10 teriã.o mais ffi
caCla alguma, e a::. "LVIS 1Jc<u'lão em d lelJ ore::>,

, <l,a-Do Di1'eilo lntemacionai pal'ticulwl' OIL jJrivadu.

Direito Internacional parti ulal' é o comple,'o dos lJl'inuipio
e disposições positiv'as, !:legundo as quaes a leis, o direito pl'Í
vado de uma nação, pMe ou deve ter applicn.ção 110 teLTitorio
de outra.

Este importante ramo do Direito, que afl'ecta a r laç-ões ex
teriores do Estado, e o interes e particulal' dos indivIduas, e
que como tal participa do Direito publico e particular, tem eni.
vistas e por fim harmonisar a relações da nações e de seus
subditos, evitar e re olver o confucto de suas lei particula
res, muitas vezes dis::>onantes em seu~ pl'~ceito , ou appJica
Ção; é sem duvida de mister evitar es, e inconveniente ·ci
proco tão importante.

Elle ensina, pois, amo a lei deya e::.tabeleeer suas disposi
ções a respeito, e como, na falta delias , devão os tribunaes
regular-se; qual o preceito que deva prevalecer, se o nacional
ou estrangeiro', segundo a nature!a d~ q,!-estão, os principias
da razão, uso, e accordo das naçoes cIvih adas.

Chama-se Direito Internacional particular l)ara distingui-lo
do Direito Internacional publico, quer geral, quer positIVO, e
tarnbem do simples Direito Particular interior,

Elle lida com os diversos ramos do Direito Particular civil,
commercial e cri~~, e ,c~m os processos l:e 'pectivos.

A' parte do Dll'elto CIVIl que regula o direIto das pessoas,
dá elle a denominação de e tatuto pes:>oal, e á que regula o
direito sobre as CDusas, a denomillaçáo de estatuto real.

Para não equivocar-nos nas que tões desta especie ue direi
to, jámais deveremos olvidar-nos de uma formal distincção, que
cumpre sempre ter em vistas. Commummente se diz que o Di
reito civil de um estado é applicavel tanto ao seu subdito na
tural, ou nacional, como ao estra'ngeiro; é uma expl'e::ssão ex
tensa de mais, e em que por isso na algum erro.

No Direito civil, como b m ponderava um dos illustres con
selheiros de Estado de NlI.poleào I, é essencial (.ltstillgLiir duas
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partes, Ulria, da disposiçõe qu;e sà~ da ordem e direito natural,
e que por isso mesmo são apphcavel a todos os homens, tan
to naClOnae como e trang'elros; e outra, das disposições pura
mente arbitrarias, ou formulada só pelo intere se da socie
dade civil da respectiva Ilação, c que por i o mesmo são
especiaes, e só applicaveis ao nacionaes, e não ao estralJgei
ros. São di posições e tas que, umas vezes, garantem direitos
que não devem er partilhados, senão pelo ~embros da: nacio
nalidade, e que, outras veze , iundão-'.e em Clrcum t:an~s par
ticulares, como, por exemplo, a do clima, que mUlto Importa
fi. fi...'{ação da mai~r e menor idade: .

Certamente sena um erro o applical' a estrangen'o que e::;tão
em nos o paiz, e que casárão-se segundo a leis de ua patl'ia,
os mesmos efleitos que as lei brazíleiras julgárão convenientes
para regular os illreitos e obrigaçõ s de e contracto entre eu
subditos, e as, im semelhantemente.

Em regra quanto ao estatuto pe oal o homem é dominado,
on dil'igicIo pelas leis do Estado a que elie pertenc , em qual
quer parte em que e ache, por i o mesmo que em qualida
de de subdito tal é ahi admitt.ldo, e ahi viv ,

~ -.o-Dos di!feJ'enles pi'acesso do Direito partit:utur,

É ei:lcUl>ado e 'pre sal', que tanto o pl'00e::.so civil como o
commercü~.l e ~ri~'linal, eguem. as condições e competellc~as
do respectIvo.direIto e poder; POlS que ã~ como que aCCeSSOl'1~S

delle, são melOS legaes endereçado a reahsar a acção, ou apph
cação dos preceitos des e mesmo direito,

CAPTI'ULO B.

DA DI}lR AS ESPEClE DE LEI' E DA BIBLIOGRAPHIA
DO DIREITO P BLICO.

ECÇAO 1."

DAS DIVER AS E PECfES DE LEr .

A~ leis consideradas em geral 5:0 a e:pl'essões legitima j

as normas das relações moraes do homem para com a ordem
natural, publica, ou particular da ociedade; elias recebem
diflerentes tlenominações e definições em vistas de diversas
circumstancias, como passamos a notar.
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§ 1.0 - Das leis quanto á sua 07·igem.

As l.eis quanto á sua origem,. ~u fonte donde ~ão derivadas t'

uenommfLO-se naturaes, ou posItivas.
Leis naturaes. - São as normas pre criptas pela razão natu

ral esclarecida, são preceitos que resuJtão das con~ções mo
raes dos homens, condições sem as quae não haveTIa ordem,
nem justiça entre eHes. .

Leis lJositi7;as. - São normas prescriptas pelo poder s~clUl
legitimo para manter a seguralJça dos direitos, e d.iJ.'lgir os dlffe
rentes serviços da sociedade.

Estas leis comprehendem dua classes, cu.i~ .diyisão deve
merecer sempre muita attel1ção. Ou e11as se dlfJgem a . 0
conhecer e sanccionar um preceito natmal, ou a erigir uma
obrigação puramente social, ou arbitraria.

NO primeiro caso, o principio é e' enci.a1mente justo, tal é o
da lei positiva que garante a vida, a propriedade I o~ direi~os
naturaes do homem, e que consequentemente pune a vlOleJ?Cla,
o loubo, o homicidio j neste caso basta prOI)orcionar uma Justa
repressão.

No segundo, e11a é mais ou meno" discricionaria, por isso
mesmo que é filha sómente da conveniencia social mais ou
menos bem comprehendida I ou avaliada, é obra sóment~ dos
homens, sujeita a suas pai.xões, erros, e mobili~ade ~e VIstas
e interesses j é por isso mesmo que cumpre meditar l~1UIto sobre
as penas impostas por sua infracção, sobre e~ses dehctos pura
mente politicos ou arbitrarios.

§ 2. 0 - Da.s leis quanto aos diversos 1'lt'fl10S e obJectos
elo dÚ·eito.

As leis positivas consideradas em relação ao ramo de direito
de qtlé procedeül, ou objectos a que respeituo, tomüo as cor
respondentes denominações.

Leis politicas. - Tomão e ta denominação geral não só as
leis constitucionaes, mas tambem outras que presidem certas
relações internacionaes, ou de Direito Publico Ecclesiastico,
ou de assl1ll1ptos interiores, em que predomina o caracter 1)0

litico.
Leis constitucionaes ou juncZamentaes - São as que estalle

lecem as normas e relações constitutivas dos poderes publicos
e dos direitos e deveres politicos dos cidadãos.

Leis admirl:istmti'Cas .. _. São as que ~'egulão a organisação
e gestão dos mteresses geraes ou conectlvos da socieilade e as
correspondentes relações com os direitos e obrigaç:ões dos admi-
nistrados; .
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EtiLa::; lei::; tÚU\lUJ 1l00lJC::; espec.úae::; tieffulldo os objectos a que

se referem, como leis militares , fiscaes~ ll1unicipaes, etc.
Leis ciús. - Silo as llue regulão ati direito::;, interesses e 1'0

lac;õe::; JlatUnt ti e pl'imdas dos iudi"iduos entre si. Quando
"Ilas sào OIuis 'as ou dll\'idotias recorre-~e Ú sua fOl1te, o Direito
~aturul, que forma o complemento dellas !la parte em que pro
cedem da equidade racional.

Leis cOInmerciaes. - ,":üu as que regulilo os dir itos e iute
r 'tio::; individuaes lIO exerci 'io ua industria mercll.util.

L is cl'iminctes. - I ao as que sClnccioll[lo ou reprimem a iu
fmcçuo uos pn:' 'eitos legi~e.. ; Sã? a sancs:~o ela ordem socii;Ll; e
u::; penas :>ão em geralmelOs do ion:a legltul1amentc presC11pt0:3
c empreo'ados para fazer re'1 eitar a le1 c a jUsti~'a,

~ 3.o - Dos i'erJ nlamentos.

Os regulam ntos não silo leis, suo ómente a ,tos c.la ac.1minjs
traçao, que e tabelecem, lJQt' 'ia de c.li posiçõe lllethodicas e
11 .ntro da orbita da atribUIções do Poder Executiyo , os meios
. d talhes COllY niente::; para qu a.. lei::; tenhão boa e efTecti
'a ex cução' 'omo depois melhor veremos.

ECÇ_ O 2."

D.\ BlBLIOGRAPlllA DO DUlEITO PCBLlCO E AmlI 'I:;TIunvo,

?l1Iico.

As obras e escriplos, de que nos am.:iliamos em nossO
trabalho, e que podem ser consultadas com proveito, são as
'eo'uinte :

De Lolme-Constituição da InglateTl'a.
Blackstone - Commentario sobre as leis inglezas.
Laya- Direito inglez.
Tocqueville -- Democracia da America.
lVlul'at - Principias do governo americano,
Chevalier-Cartas sobre a America do Norte.
Favard - Elementos elo Direito Publico e Aclministl'ativo na

BelgicH"
Laferriel'e - Direito Publico e AdministratiYo.
Foucart - Elementos do Direito Publico e Adminisll'uti "o.
Vi\'Íen - Estudos administrativos.
CaballtoU::i - Direito Admiuistrati o.
l\lacarel- Direi to Administrativo e Di]' ·ito Pol:itico.

2
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Silvestre Pinheiro-Curso de Direito Publico.
Sismondi - Constituição dos povos livres.
Isambert-Direito Publico.
Fritot-Sciencia do publicista.
Lanjuinais- Constituições dos povos.
Cormenill - Direito Administrativo.
Renrion de Pansey - Obras judiciarias.
B. Constant - Curso de politIca constitucional.
Graverend - Lacunas da legislação. .
De tut de Tracy; e Condorcet - Commentano obre o espi~

rito das leis de Ifontesquieu. _
Garnier-Pagés- Diccionario Politico. )
Favard de Langlade -Rep~rt~rio ~a legi lasã~. ,
Mag'mtot, e Delamare - DlCclOnano do DIreIto Publico e

Administra ívo.
Diccionario g'eral da administraç:ão- por di elOS autores.
Escolha de relatorios e discUl'sOS pronunciados na tribuna

nacional da França, de 1789 a 1820.
Cadiot-Discursos pronunciados na tribuna franceza, de

1815 em diante,
Annaes do parlamento francez, de 1839 a 184 .
Annuario historico muversal fundado por Lesur.
Bonillel', Cafl'é, Bentham-Organi ação judiciaria.
Fenet- Trabalhos prel'aratorios do Cod. Civ. Fr.
Monitor universal da França, discussões das camaras fran...

cezas, relatorios e outros artigos.
Frehx- -Direito internacional privado.
Chassat- Tratado dos estatutos.
Westoby - Legislação ingleza.
Revista ~a legislação - por diversos.
Çarré, BlOche, Poucet. e outros, a respeIto do podei' judicial.·



DO DIREITO PUBLICO BRAZIREIRO

TITULO PIUMEIRO.
Da uaçáo, sobcrania CIlollcl'c llolitico' braúleíl'Ósó

C_ PIT LO J.

1JA AÇÃO BltAZiLEmA, E TElmlTORl() E RELiGiÃO.

ECÇÃO 1."

tA 'AÇÃO BHAZiLEllU E SUA I, DEPE iDE TctA.

§ lo o. 30) - O hnperio do Brazil é a a socio.çuo politica de todos os
Bro.zUau:os. Elias formão umo. unção livre e independente, que uão
ndmitte com qualquer outra 100ço algum ele uniüo ou federação,
que se opponha íl sua iuelcpell(lcncin, - COD t. art. 1.o

S1.o - Da emancipação Dl'azileim.

. 1. - A orig'em das as oCÍl'l.çÕes naâonae está implantadà
na natureza e destino da humanidade; o viver em ociedade
é uma condição indeclinavel das necessidade intel1ectuaes,
moraes e physicas do homem; a fôrma da associação pôde
variar, mas a dependencia desse estado é providencial e
inseparavel delle.

2. - Os Brazileit'os, dominados por essa condição geral, fazião
outr'ora parte da nação portugl}-eza. Habitando territorio
diverso e longinquo, tendo necessidades e interesses differentes
da IDã.i.:patria1 con~tituindo pelo menos metade da nacionali~
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dade, certos de que os governos são instituidos para o bem-ser
dos povos, e não este para o bem-ser dos governo', tendo o
direIto e os meio:, neces arios para emfUlcipal'-::;e, pro lamárão
. ua separação; e n. . ua independen 'ia legitima gloriosa foi,
como devia ser, reconhecida nâo . 6 l)ela generalidade das
nações, mas iambem por 'ua antiga metropole portugueza,
pelo tratado ele 29 de Agosto de 1 2:-, manelado observar pelo
decreto de 10 ele Abrjl'd~ 1826.

~ 2. 0 ----- Do illlZJe7'io ou naçi'io úl'l/~ileiJ'a.

3. - Assim fundou-se o imperill do Brazil, ou por outra
phrase, a nação brazileil'a, qUE' é a associação de todos os Bra
zileiros; lue é a sociedade civil e politica de mn povo
americano livre c independente. Em qualquer parte que o
Brazileiros ~e achem, emquanto con. er....arem esse caracter ou
llualidade, fazem parte da nação, têm direito á ua protecção,
e o dever. agrado cle prestar-lhe sua fidelidade, de interessar-se
por seus destinos e por sua gloria.

§ 3.0- Dct independencíct nacional.

4. - Depois da emaneipação do imperio, êl primeira ilispo::;i
c,:üo, garantia c dever, que a 110S. a sábia lei fundamental
estabelece no seu art. lo, é o da manutenção e li fC5a ua ua
existencia nacional, livre e soberana. Elia confirma e ::ie dever
em seu art. 1.15, chamando todos os Brazileiros ás armas para
::iustentar e fuzer re peitar a illdependencia da patria; e]la
probibe a seus poderes politicos o admittir, quanto mais
celebrar, qualquer tratado ou laço algum de união ou federação
cm contrario.

A primeira condição da nação brazileira é poi::; de ser livre,
soberana, independente, assim em seu governo illterior, como
em suas relações externw .

SECÇÃO ')a,.,.

DO TERRITOmO ACro 'AL, SUA Ill'EGRlDADE, LtMlTES,
E DIVISIo EM PRovlNCL~S.

~ 1.0 a 4. 0)-0 scu tCII'itol'io é dividido em províncias na fÓl'JnG
cm quc actualmente se acho.. as quaes pudel'áõ ser sub-dh·ididas
como pedír o hem (lo Estado. Con t., :lrt. 2.0

~ Lu~ Do 1el'I'itol'io Nacional.

- . - U, lel'l'iLúriv uauiollul COUJ pl'eheuçle e vom põe-se de lOU.li~
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a J?o~ses~õcs qn n Jl1.onnrchia portugneza tú)h~ na America
Mendional ao tempo da emanClpaçuo do Brazil. Os Portu
guezes pos uião todo' estes territorio, conjuntamente com os
Brazileil'O , assim orno e tes po uião juntamente com elies
os territorios de além-mar. Separando-se, e con tituindo-se os
Brazileiros em nacionalidade independente, separárão-se, e
constituirão-se com todas a pos es õe que a corôa commum
tinha no Brazil. Essa foi a condição territorial inherente á sua
emancipação, es e o facto e direito confirmado pelo reconhe
cimento de sua il1dependencia, a sim pelas nações em geral,
como particularmente pela naçtl.o portugueza. E' o direito dos
B tado americanos; proclamando sua existencia nacional des
ta ada das antigas metropole, elIes se constitüirúo sobre
o solo ameri ano que então pos uião, salvas a.. ub-divi ões
e pontanea em E tado di, tinctos, que então realisárão.

[; 2.o-Da Integ1'ülade do Ter-ritO?'io lracional.

G. -O tOl'l'itorio do impel'Ío nao constitue sómente n. sua
mai' valio. a I ropriedade; a integ-ridade, a indi"i. ibilidad
delle é do mais a mai não ó um direito fundamental, masnm
dogma politico. E' um attributo ,agrado de ..;eu pod r o de
sua ind pel161encia' (; uma da. 1ases Ill'imordiaes de ua gran
(leza int rior exterior. E a importante integ'ridadr indi"i
si"el é fi raztl.o confiada pelo ad. Ll.5 da Constitui,fíO ao pn.
trioti mo, ~s arma. o ás forças d toclo I c éle cada um do
Brazileiro. ; elJa ; coÍl agmda no jlU'amento que o imperador
-pre-ta an I s de er ac lamado; OD t., art. 103.

~ 3 o-Dos Limites elo Ter'1'it01'io iVacional.

1. - Inn das mai' importante nece siclado . do imperio,
para conservar a paz e harmonia com o. E. tado, limitrophe.,
(! de definir c.1anunente a lin ha dos eus li mite., e de~~a arte
e"itar d intellig ncias, que tõe , o conflicto - de jlU'isdicÇi"LO.

Procedendo de a cardo com o principio ommum americano
do llti possidetis, já sati fizemos es a nece: idade ('111 rrlação
::to E, tado Ol'iental pejos tratados de 12 de Outubro de lR51 (1),

d 1.5 de tiaio de 152 (2), e bem a' im quanto á repu
blica do P rú pela convenção de 23 de Outubro de 1 51 (3) .
re ta ainda satisfazê-la pelo que to a á ~onfederação Argen~
tina, Parnguu.', Boli,ria, Equador, NOi'a Granada, Venezuela,

(1) Rellltori<' do mini~terio do negocias e-lnlllgeil'o de 1852 , 1Ull1eXO
F n. 3.

(2) Relatorio dito de 1853, annexo A 11. 2.
(3) RelntOl'io dit 'le 1853, anUeM A n. 4.
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G Ul Jl 1 za e Ianceza. Na fixação de limites o tUll 50
ps povos pre e!ir os gumes das cordilheiras, as a)tas m~mta
nhas, os nos; ISto é, procurrto, sempre que é posslvel, linhas
natmaes, e não arbitrariãs, para que evitem futuras contEsta
ções, linhas que sejão de üwil dere a, e talUbelu que uflo ob 
tem a 'lms relaçõe:; commerciae'·.

~ ".1. o-' Dc~ clú:isclO em ]JJ'otincias .

.-A divisrto do imperio em provincias, qual existia ao
tem'po em que foi promulgada a nossa lei fundamental, assim
como a actual, não é nem devia ser de ordem constitucional;
não são Estados distinctos , ou federados, sim circumscripções
territoriaes, unidades locaes , ou parciaes, de uma só e mesma
unidade geral. São centl'OS de vida, de ordem, e de acção ad
ministratlva, partes integrantes do imperio, como a constitui
ção expressamente reconhece; podem pois ser sub-divididas se
gundo e..'cigir o bem do Estudo.

9.-0 lmportante principio de homogeneidade ou U1údade
nacional, que é o laço o mais robu to da força c inclivjsibili
d~de do imperio '. mtúto lucrará com 11l?1~ boa div-i ·ão. de provín
cIas. Não é posslYel negar que uma clrnsão proporcIOnal exer
ce muita influencia a respeit ; a razuo o demon tra, e mais de
um facto o confirma,

. J:'o~' isso mesm.o que o im}Jerio é u.m e l1!1ico, q';1e ~lle ,não 6
dividido em provmcms senão llo'sentldo e fnYl de rustrlbmr on
venientemente os orgãos da administração} de modo que em
toda a extensão do paiz haja centros adequado e proximos para
o erviço, e bem-ser dos respectivos habitantes, por isso me, 
mo cu~pre s:er consequente. A 'im exige a. justiça, para: que
não haja deSigualdade de protecção, aSS1ll1 demanda a polItIca,
para que não haja influencias desproporcionaes, nem zelos,
ciumes, odio' ou perigo , que rompüo um ju to e previdente
equilíbrio.

Desde então será mais facil compôr todos os interesses, e as
demais condições auxiliares da unidade nacional, e com ella a
perpetuidade, e força do Estado. Importa certamente muito
que os centros administrativos nüo teIlÚüo raios tão a\.ten o ,
que amorteção a acçüo governamental; 6 de mister que esses
centros tenhão pelo contrario facilidade de inspeccionar de
prompto QS diversos serviços publicos , e especialmente a eclu
cação, os costumes, o caracter, n. linguagem que se impri
mem na mocidade nacional, para que as provinClas e as suas
sub-divisões não componhüo povos diversos, ciosos Oll rivae ,
mas um só povo brazíleiro.

Co~hecemos. qu~ em .n~sso paiz nã~ é .por ora possivel ulna
perfeita e defimtlva diV1São de provll1cms. Posto que uma



certa proforção territorial deva ser a base principal, é tambem
innegave que cada província demanda um certo minímo de po
pulação, certa somma de luzes e de recursos, para que possa
ter vida e agitar seus interesses e incremento de prosperidade.
Cremo ainda as im que a divi fio actual é muito defei
tuo a, e, que póde er desde, já muito melhorada. Os ho
mens politicos não devem olVIdar que um bom sy tema a
re peito de5'iará no futuro e sem constrangimento toda a
idéa de ambições federaes, já outr'ora suscitadas, Os departa
mentos em França não excedem a área de 360 leguas quadra
da , o condados na Inglaterra têm área ainda muito menor.;

ECÇAO 3.a

DA RELIGIÃo DO 1lI11'ERIO E TOI..ERA ClA DE OUTROS CULTO.,

~ 1.0 c 2.0 ) - A religião clltholicn. apostolica romana continuará a
ser II rcligiüc do imperio. Todas as outras religiões serão permit
tidas com seu culto domestico. ou partioular, em casas para
isso destinp.dlls sem f6rmn alguma exterior de templo. Const"
nrt. 5.0

§ l.°-·Da Religiao do Estado.

10.-A religião, o dever sagrado de pre tal' culto de ado
rar o omnipotente, o enhor do universo, é o primeiro e o
mai ju to de todo::> os deveres; é a lei suprema da creatura
intelligente; é o seu humilde tributo ao seu creador. E e é o
principio primordial de toda a justiça, o primeiro fundamento
d toda a moral, e tambem a lia e da virtude sociaes.

A ob ervan 'ia desse dever. e o de 'envolvimento desse prin
cipio mais ou menosapparente, con titue o culto, ou ó interno,
ou tambem exterior.

11.-0 culto interno ou interior, a fé , o amor, a adoração
espiritual, é uma relação immediata do homem para com Deos,
\ um acto privativo de sua consciencia; a liberdade de ta éum
dos direito dos mai inviola...·ei da humanidade, nem um po
der politico tem acces o, e menos imperio dentro des e anc
tuano ; quando fosse pos i....el exercê-lo, eria oflender a divin
dade, que 1'e ervou para i e se dominio.

Quando porém ° culto não se encerra só no sanctua1'io do
~oração e con ciencia, quando passa.â ser externo, a mani
festar p:ublicamente o seu pen amento , a sua crença, ou seja
pelo en mo, ou prédica, ou pelas ceremonias. rito ou preces
em commum, quando não se trata mais sámente da liberdade
da consciencia, e sim da liberdade do culto', então te'm lugar
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a int '('\,en\,;,o do L$itimo e indi. puta\l'! dil'Piío do poell'r .'ocial '
.i~ pa.ra mant r e upfender a SOCl dadc', jíl para protege , on
Slmplesmente tolerar ou não este. ou aqu lle cultos, e os
seus ministros.

O creador da ordem religiosa é o me mo creador da ordem.
temporal, é o mesmo legislador upremo; elle deu á sociedade

. politica o direito e o dever de eXIstir e de con ervar a ordem
publica, de não consentir que ella seja perturbada.

1Z.-Procedendo destes principios o no ::;0 artigo constitu
cional começou por declaraI' que a religiilo catholica apostoli
ca romana é, e continuará a ser a relIgião do Estado, pois
que feliz!llellte. ella é a religi~o., senão (~e todos, pelo meno~
da quasI totalidade dos BrazileIro . ASSIm o sen culto niio so
interno, como externo, constitue um do direitos fuuclamentaes
dos Brazileiros ; é a religião nacional, especialmente protegi
da; os que não a professão não podem er deputados da nação;
Constituiçãl.l, art. 95 § 3°' o Imperador an tes de acclamado
jura mantê-la, art. 103.

Entretanto attendendo ás mesmas consielerações já pondera
das, accrescentou o dito artig-o que os outro culto . erião to
davia tolerados nos termos por elle pre criptos e . ancciona
dos pelo art. 276 do codigo criminal.

~ 2. 0 -' Da t.olerancict ele olltros cultos.

13. - Consequentemente uma vez que não haja ,iolação do'
limites traçados pelo al't. 5°, e pelo art. 179, ~ :")0, da CJl1stLtui
cão, ninguem poderá ser perseguido por motiyo de religião, de.
de que re peite a do Estado, e nOO offenda a moral publica.

Este prmcipio de summa justiça, pois que o poder social
não tem direito de reprin1ir senão a infracção de . ua. lej~, . 
não o que offende a moral, ou a ordem e paz da sociedade,
acha-se garantido por diVeI"a. disposiçõe. de nossas lei. pe
naes.

Segundo o art. 191 do coc1:igo penal, é crime--J?erReguir por
motivo de religião aquelle que respeitar a elo Estado, e n50
oftender' a moral publica., crime que" . ujeita á pena-- ~e pri. fio
por uJ!! a tres mezes, além elflS mai' em que' o elplJl1ctllent,
po:sa J11 ·orrer.

O art. 277 do me. mo coeligo pl'ohibe e pun o nelo de n,lll
:-lar, ou zombar do qualquer culto stabe1cciclo no imperio.
Certamente eria contradictorio reconheceI' que o homom li
'vre em sua erença deve ter permi silo para ..eu culto, desd .
que fôr innocente, o entrotfl.nto deixa]' ele reprimit' taes abusos,
que domai.. afl'ectariilo a ordem publica.

Não é por~U1, nem .iá[~la.is elOyer;l ser peI~fllittido Cl11t.o n1
1;11 J1l, ou nrtos aítentn.tol'1os r111s Vf\rrlM0" j nnrl.anlf\ntfll'S da
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existencia de Deos, c da immortalidadc da alma, ou da saa
moral, e costumes pub1icos, codigo riminal. arts. 278, 279 e
280, serião princ~pios corrupto~'es de todas as virt~des sociaes:

14. - A matel'la deste e do li antecedente relaclOna-se com
um ramo e pecial do Dil'eito com o Direito Publico Ecclesias
tico, comprehende questões especiaes, que não cabem nos li
mites desta secção, nem serião proprias della; teremos de exa
mina-las quando tratarmos do mim terio da justiça, que tam
hem é dos cultos, em nosso trabalho de Direito Aclmini trativo,
se o pudermo conchúr.

CAPITULO U.

DA SOBERANIA DA NAÇÃO, SEU GO\ERNO E DYNASTIA.

SECÇÃO 1."

D.\ SODERAl 1. 1 A IOl'AL, Sl:A. DELEGAÇÃO E REPRESENTAÇ.~O.

~ 10 a, 30.)-0- Podel'cs Politicos, Legislatil"O, :1lIoderador, Exe
cuti\'o e Judicial (llrt. 10), no Impcdo do Brnzil süo delega-
ções da, nac;üo. on t., llrt. 12.

05 repre'entaute da naçiio bmzileir:t .tio o Imperador e a assem
bléa geral. ·on-t., art. 11.

§ 1.0 - Da oúe}'(tnia .Yacional.

13. -A auia lci fundamental quc l'eo'C os ·desLino. do Bra
7.il, pro.·creveu, como devia, o dogma irracional do. Estados'
ou povos patrimoniaes, do intitulaclo Direito Divino-sic '1:010,

sic jllben, siL pro 1'alione 1'olll1uas, -dogma que o andar pro
gTC~, i,'o da ci\'ilisaC;ão não tolcra, e quc o, pOYOS c o, facto.
abatem e aniquilúo. .

A idéa dr qualquer as. oeiaç'uo nacional flue se in::;titua, niío
pela. aeCllO ela ,ioleneia, sim por. ua a 'çüo normal, inclue em
S['11 seió neres. a l'iamente n. ieira. conjunta ele eu proprio po
der, cip. l'l1a pr<?J1l'ifl. .01 crania, como origem primitivA. de todos
os poderc. politicos, como a unir.a i'acuJeladr legit.ima ele cons
titui-los c deleg-a-Ios. A sobcl'ania. é o pOílel' e a inelepcnelencia

. de um po,'o quc pertencc fi. • i mcsmo, o poder em sua origem,
em seu sel' primitivo, a força intelligcnte e ,uprema da ocie
clade, ainda nltO delegada.

Nem obsta que argun~' factos anorma.cs contrariem estes
"principios; elles; >;6 servrrn Vlll'fl fl.cel1:'al' o. senti a.utol'es, e não
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para destruir os direitos imprescreptiveis das nações. Sem
duvida, é evidente que a sociedade nacional é a massa collec
tiva de seus membros, o todo dos socios, e consequentemente
o complexo de, todos os direitos. e fo~ças so?iaes; quem p0s,
senão ena, tera a faculdade e o ImperlO de dlCtar as concliçoes
de seu modo de existir, de sua. propria associação, e de fazê.
las effectivas e duradouras~ De que outra fonte nasceria o di
reito de impôr serúdão ou preceItos a homens livres, relacio
nados só pela lei$ da razão e da moral, . enhores c1e SUa
intelligencili. e de suas acções ~ D'onc1e deduzir o nome de sub~
ditos e de soberano 1 D'ond derivar a idéa de superioriclada
moral ~

A soberania é pois um attributo nacional, a propriedade
que a nação tem de sua propria intelligencia, força e poder
collectivo e supremo; é o inc1isputavel direito de determinar
as fôrmas, instituições, garantias fimc1amentaes, o moclo e
condicões da delegação do exer icio desse mesmo poder,

§ Z.o-Da Delegação elos Pocle1'es.

16. -Entretanto, como a soberania nacional repousa no
seio. da ;na9ão inteira, em sua .universalidade, corno. não é p~s i
vel mstitUlr os poderes publicas de modo (}ue seJão exerCIdos
por.eDa em massa, como não haveria em tal caso govemo, nem
governado. , revela-se natural e claramente a nece, sidade inde
clinayel de delegar a mandatarias, ou representantes seu. , o
exercicio de taes poderes.

A soberania primitiva é inalienavel e imprescriptivel, ella
ex~ste, e, pela natureza das cousa.', existirá sempre na nação,
pOIS que os homens n50 podem ahenar as faculclades constitu
tivas do 'seu ser moral, sua intel1igencia, sua vontade, não
podem tornar-se lJl'Utos; feita porém a c1elegaçflO fica ella não
só sem exercicio immediato, mas adstricta a re peitar a ordem
fundamental que para esse fim eDa mesma e. tabeleceu; essa é
a condição de sua segurança, de seu11em-ser e do seu 11l'ogl'eSso.

O exercicio deDa, a intelligencia e a forço. da acção social,
passa desde então a pertencer aos 110c1cres instituido. , aos
ag' ntcs encarregado del1es nos termos da respectiva consti
tuiÇãO; é justamente o que a nossa lei fl1ndàmental reconhece
e declara.

Nos. os poderes. politicas são pois delegaç?~s .do exercicio do
grande poder naCIOnal convementemente divJclida , não suo a .
propria sob~rania. Jlrimit~va, sim expressões, representações
delta, são faculda cs ammadas, entldacles corrclatas com a
idéa de sua origem e leis constitutivas.

_Pelo que fic~ expo. t? é .e-yidente quc taes poderes delegados
nuo são propl'ledades méliVlduaes, SIm cleposüos ele alto valor
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feitos para o bem-ser da ociedade. Sem o acto legitimo desse
deposito nenhuma individualidade, ou fi'acção. nacion~l, terá
jámais direito algum de exerce!. o pod~r. social; ena uma
usurpação, um crnne que cumpnna reprumr.

Na hypothe'e contra.~a sena forço. o concluir que a nação
era esáava ou propriedade de outrem, idéa que aifronta a
ordem moral estabelecida pela Providencia, e o bem-ser dos
homens. A nossa lei fundamental pro creveu para sempre es e
absurdo, e para empre firmou o principio verdadeiro e
inseparavel da dignidade humana.

§ 3.° -Da ?'epresentação da nação b?'azileim.

11.-Assim é que o imperador e a assembléa geral legisla
tiva, como as mais altas delegaçãe do poder nacional, são
logica e constitucionalmente o representantes da nação, ão
como que a oberania secundaria, vigente, em acção.
. O ~pera~or representa o poder, a ~agestade da nação, no
lmpeno e fora delle; elIe e a a emblea geral repre então a
umma autoridade nacional, decretão lei, que são verdadeiro

a to de soberania. assembJéa geral por si só reconhece
o príncipe imperial, re .alve a dmidas que po são occorrer na
ticce ão da corôa, escolhe nova dynastla no ca o de extiucção

da imperante, e ,'erce outro actos, como d pois, eremo ,
que e tão intimamente ligados com e sa alta representação da
oberania brazi1eim. E' por isso mesmo, que o titulo de cada

lU11a da amaras legislativas é o de angu tos e dignissimos
. enhores repre entantcs da nac;ão. - Con, tit., art. 16.

DA FÓR~lrl DO GOYEfu,O ACro rAL E DY. 'A nA BIUZ1LEIllA•.

§ l0 c 2.0) - O seu governo é monarehico-hcreditario, constitucio
l1a1 e repre eutllLlvO. ou t., art. 3.0

Ad ·llfiStin. impernnte ó a do euhor D. Pcd1'o I, nctu:u impc
l'nilol' o elcfen 01' perpetuo elo Bl'3zil. Cou t., :\1't. 4.0

§ 1.o-Da jÓ1'1na do go'te1'no nacional.

IS. - Nenhuma associação nacional póde sub istir na anar
chia, é indi pensave1 um governo, uma ordem publica, uma
organisação apropriada á sua civilisação e necessidades so'cÍaes.
A maneira por que a nação di tribue o eu poder con titue a
diversas formas de governo.

A nação braziJeira, quando emancipada, livre e independen-
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te, tinha. a necessidade de constituir-o e, e o direito de escolher
a f6rma de governo a mais adequada á Slla condições. ao seu
desenvolvimento, [lS idéas do eu prooTes o intellectual, moral
e material. Não tinha outras restricçõe senão a da sua razão
pratica, sua prendencia, sua afleic -. e idéa' moraes. a
escolha qu~ fizesse tinha por jlÚZ sónlente a Deo e os fuÍl.u'os
resultados de ua decisão.

A razão brazileira, esclarecida pela eÀ-periencia dos povo, o
sentimento de seus habito. , a previsão de ua segurança e
bem-ser, aconselhárão-Ihe que preferisse a fórma monarchico
hereditaria, constitucional e representativa. Aconselhárão-Ihe
tambem .qu~ adopta>:se, approvasse e fizesse jurar o. projecto
de constitulção que o Senhor D. Pedro I tinha felto ne se
sentido elaborar por. abios Brazileiro. , e que tinha submetlido
ao juizo nacional; aconselbárão-Ihe que cony rtesse em lei
fundamental do E tado essa obra de alta sabedoria, que fazia
sua, que sanccionava pelo seu poder.

Foi uma re, olução inspirada pela Providencia. Certamente,
a fórma de governo que preferimo é a mais elevada, philoso
phica e apropriada ás necessidade e porvir do Brazil ; lla.
reune em 1 todas as garantias, oflerece a estabilidade c
promette as maiores vantagens que um povo pMe aspirar.

19. - Por sua condição monarchica, isto é,' cl um. ó ('ent 1'0

moderador e executivo, unico e permanente, nüo:ó por sun
"ida, mas mesmo heredita.riamenf'e, como d pois "eremos, 110\,

es a concentraçúo de toda' as nttribllÍções que nHo súo legi la
tivas, em que esse. centro. todavia tem parte, o.u judiciaria,
sobre que alOda a snu tem mspecção, por es a umdacle central,
esta fórlDa de governo symboh:a a unidade e a força nacional,
a estabilidade na. vi2.a interiOl' do E tado e nas suas relações
internacionaes. E o principio homogeneo e harmonio o da
acção directora, que evita os graves illCOnYeniente~' elos centr s
collectivos de execução, cruzados e entorp idos por i léas
eljf{erentes e opposta, c1ehilitaclos por ,:ontade ou forças
dcsencontl'ada', on antes pelo pl'opl'io yicio de 'ua instituiçü.o.

~O. - Por seu caracter her{'u itario dCSYioll do Bl'nzil a nos n.
torma de governo os males que 1'e:n1t5,o, e flue outros pnjz s
têm sentido, das monarchia' pUl'ament Yitalicias ou c1cctim "
e muito mais elos gov.erno· 1 mpol'arjo', male' que a 'it<1o e
arrtlÍnão as 11ações. E a 11101 al'chia e tayel, ramo apropria
naçã.o, é o principio da seg'mança e da ordem, d[l~ tradiçõe:
nacionaes, principio que o art. 111 da no' 'a lei fnnJamental
desenyolw, como depois ,"eremos.

Evitando a 'iro a mobilidade do poder, a 'sentou os destinos
da sociedade sobre base certa, firme, não di putada, base que
não põe a existencia e o g'l'andes interes es da. naçiio 11'1

questão perioclica. C e-- u o ii "i la P li ira uos povo' de cada.
C'/. mais d monstra que aro -ilna-lI 71WII((.I'r!1({ lIc7omorrp-
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é de alia abedoria e transccndente vantagem ocial; a cOl'ôa,
ou por outra. a ordem publica, repousa não só sobre uma vida
inteira, mas como que 'obl'e a perpetuidade.

21. --Por ua base Qn titucional neutralis u os perigo da
monarchia p1ll'a, da ab orção de todo o poder legislatiyo e ju
diciaria, do poder. em limites, sem contra te, do despoti mo,
\'iZillho da tyrmmia.

Para que um g'overno mereça o nome de constitucional não
ba ta que elle seja instituido pelo consentimento nacional; é ue
mister além di o que a nature,a e extensão dos poderes poli
ticas, e sua attribuições SP.jão expresamente fixadas, e limita
ua' por disposiçõe que stabeleção o fundamento, a norma
invariavel, a regra fi_'a e uprema, assim do governo, como
dos direito' e obrigaçõe dos cidadão.. A constItuição é a lei
fundamcntal que diyide, o1'gal1isa c estabelece os limites 'e
modo por que os poderes politico. ~~Yem funccionar, e as ga
rantia. dos cidadãos.
A~ im procedeu a con tituição brazileira: ella dividio o po

deres naClOnaes, designou sua attribuições, sua independencia,
c concUl' o para o bem social; numerou as liberdades publi
cas, fixou a maneira constante de g'oyernar a o iedade; collo
'OlL as bali as aI ;111 das quaes nem um poder deve pas ar.
~o ·sa. pa~ri~ n'lo está pois sujeita á direcção ,do arbitrio '. da

,uniade ljjlIIutacla, da. escraYldrro; 'umpre so que ella faça
observar rcligio'tlmente sua constihúçãO, pois que é a sua reli
giãO politil.:a, c 'erá infallivel o eu progresso e pro peri
dade.

2:2. - Pelo elemento representativo offerece nos aforroa po
litica uma. noya valida garantia á sociedade brazileira. Os
governos têm o nomc üe representativo quando os· cidadãos
activos participão no exercicio do poder publico, para quc e te
Jill1ccioue no sentido dos verdadeiros interesses sociaes, já es-
olhendo temporaria e livremente seus repre entante , mu

dando-os, ou conservando-os periodicamente no corpo legisla
tivo, cargos que tambem 1)C'(~ m occupar, iá intervmdo como
jurados no poder judiciaria, ou como membros nas camaras mu
ni ipaes, e já finalmcnte po suindo o direito de petição, e a
Jiberdad~ da imJ?rensa. Por e te~ variad?s meios exerce a na
çào sua mftuencJa sobre os negoClos publicas, e representão os
cidadãos, ou por seus mandatarios ou por si mesmos, o direito
quc têm de ser partes componentes da soberania, e não homens
cstranhos á sua associação.

E uma combinação sublime, que colloca a sociedade, por mais
numcrosa, que seja, e sem coiifiJ ão; como' que na gerencia
imlJ1 dia ta, na cooperac;ão, ou fiscalü;aç:i:io activa do govcrno do
E. tél:uo, l'oJ1lb!n.açüo llue .ramiJica- e na::; administrações pro
I'Jll.'Ja .::; . mU11l 11 aes, e cUJa acção alarga-se tçll)tp. mm:;; quantq
llltu::. l1beraes são as Jel::3 regulamentares.



§ Z.o-Da BmziLeim.

23. - P.ara a sua ma:is alta representaçH.o escol~eu ã lla9ão ,
como deV1a, a dynastla do Sr. D. Pedro 1. Cu'cumdaclo de
altos prestigios, credor da gratidão na:cional, esse. augu~to pl'ln
cipe, sobre ser o representante da antIga soberan~á naclOnal ~o
Brazil e Portugal, foi o principal cooperador da mdependenCla
brazileira.

Por amor do Brazil renunciava o thl'ono POl'tn&uez , procu
rava fundar um Estado liV1'e , era o nucleo da ordem, do por
vir , das esperanças do Brazil, devia pois ser o seu lílonarcha
por si e sua dynastia : elIe foi, e será.

DYllastia: ~ a serie '. a sl~ccessã~, a ordem desta em ':IllJ.a
mesma famüia; a ProV1denCla perlllitta, para o bem dos Brazilel
1'os, que a que.actualmenteimpera jámais haja de extinguir-se,

CAPITULO ID.

;Bos PODERES !)OLITICOS, SUA DIVISÃO, A:tWSOS A RESÍJElTO,;

E FInI DA CONSTITUIÇÃO NACIOi'lAL.

SECÇÃO l.a

DA ENUMERAÇÃO E DENOMINAÇÃO DOS PODERES pOLITICaS •.

~ 1.0 e 2,0)-05 poc1ere~ politicos reconhecidos pela constituiçllo
do imperio do Brazil são quatro: -o.Pocler LeO'islativo, o Poder
Moderador, o Poder Executivo e o Poder Judicit~: Const., art, 10,

§ l.o-DIZ Enume1'ação elos Poelm'es Politicas.

24. - Poder politico quer dizer c1elega<;:ão mais ou menos
ampla da soberania nacional; é a competencia, a forç~ intelli
gente por elIa creada, e autorisada para exercer as attribuições
delegadas no fim da conservação e bem-ser social.

A sociedade, corrio já observámos, nao pôde existir sem or
dem, justiqa e paz, sem um go.verno que vele sobre essas ne
cessida~es indeclinaveis, não pôde pois deixar de delegar o po
der soclal. Creando um governo, delegando o seu poder, tem
elia o direito de dividir ou concentrar este em maior ou menor
numero de ramos; depende isso do systema que adopta, e etue
sendo filho de uma concepção reflectida e previdente, deve con
for~ar-liie com a$ l1orma~ e cOl1diçõe~ de uma boa organisação
SO,clal"
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assa constituição creou e reconheceu os quatro poderes
que acima enumeramos, e a elies deu as denominações que pas
samos a referir no paragrapho seguinte..

§ 2.o - Da Denominação dos Podel'es Politicos.

25. -O Poderes Politicos que como taes a no sa lei funda
mental reconhece, são o Poder Legi lativo, o Poder Modera
dor, o Poder Executivo e o Poder Judicial. Todos elIes são
expressões naturaes e necessarias da Soberania Nacional.

Além de suas leis con titucionae , certamente precisa a so
ciedade de leis ecundarias. de normas que dirijão os seus dif
ferentes serviço, que presidão ás suas relações, ás duas gran
des classes de seu intere ses, o:; da ordem social ou colIectiva,
e os da ordem particular ou civil; é pois indi ;pensavel um po
der legislativo, poder que deve ser exercido distincta e sepa
radamente, como depois demonstraremos.

Entretanto essas lei de ordem social ou intere se collectivo
ainda 9.':lando creadas pelo poder legislativo.. não produzirião
seus efleltos se não houves 'e uma outra autondade encarregada
de executa-las e de fazer observa-las, autoridade que, na con
formidade delias, deves e providenciar sobre a egurança do
Estado e satisfação das necessidades sociaes; eis pois a preci
são de um outro poder, do poder executivo.

Semelhantemente as leis da ordem ou interesse particular, e
tambem as que regulão as relações do cidadão para com a sanc
ção penal, não produzirião seus beneficos re ultados ::ie não hou
ve se uma magistratura e pecial destinada a dar-lhes vida e
applicação; dahi deduz-se a impreterivel necessidade de um
outro poder que denomina-se judicial.
. Ernfim, a conveniencia de que exista um pod~r legitimo que
mcessantemente vele sobre a manutenção da mdependencla,
equilíbrio e harmOlúa dos outros poderes politicos, dá nasci
mento ao que é denominado moderador.

Este, assim c.omo os a.ntecedente~ poderes, exi tem sempre
em toda a assoClação naclOnal, não differem senão em ser o seu
exercicio conjunto com o de outro poder, ou separado, sujeito
a condições mais ou menos restrictas, ou entre si differentes.
O poder moderador em quasi todas as con tituições faz parte
do poder e.'ecutivo; quando tratarmos de cada um delles será
a occa~ião opportu.na de analysarmos sua natureza e pecial.



- 32-

SECÇAO Z.a

DA DlVI.ÃO OU SEPARAÇ'ÃO E lfAIlMO 'lA DOS ponEllliS POLITICO::;.

§ },O :lo 5.0)-A di,isflO C h:n'Dloni& d05 Podere l'olitieos é o l,rin
cipio eonsonador do diroitos dos cic1adãob, a o mais seguro meio
de fazer effeetivlls aS garan tias que :\ eonstituj~üo atrareee.
Const., art. 9.0

§ l.o-Da Tazão fnnclafmental dct di'âseto elos PoclB'J'es.

26.-Qualldo se reflecte sobre o fl.1nuo do preceito, soure a
fOl:ça das expre~sões deste artigo constitu~ional, não é possivel
deIxar de adrrmar a extensão de suas VIstas, a alta compre
hensão e o vigor de sua sabedoria!

Na infancia das sociedades, ou antes da sua. civilisação, os
poderes politicos em vez de divididos são cunfundido' e con
centrados em uma mesma individualidade, e consequen:emen
te entregues ao impulso, e por yentura de 'varios de uma só
vontade, por isso mesmo que em tal caso el1a é illimitada, ab
soluta, omnipotente.

Os males que dabi resultão ão patentes e terriveis em suas
consequencias; a sociedade em todas as suas relações pende uo
arbitrio.

27. -Pelo que respeita a. garantias individuaes é obvio que
nem uma existe, e nem póde existir contra a. vontade ou con
tra o abuso de uma ommpotencia, que por seu proprio excesso
torna-se ir~a;ci~nal; a~qu~a-se toda a possibilidad.e. de limi
tes, de equihbno, de fiscalisação, ou contensüo pohtrca. .r ão
podendo desde então haver governo livre, não póde haver tam
bem liberdades publicas nem individaaes; o homem é escravo,
os seus caracteres moraes e intellectuaes süo degradados ou
comprimidos. A unica. garantia eventual ou precaria é a da
virtude pessoal do governante quando bem informada.

Em relação á administração publica, a sociedade necessaria
mente soffre, todos os interesses se Tesentem. Não prevalecem
os talentos, as luzes, as yirtudes em seu impulso, sIm as affei
ções pessoaes, a dextericlade dos vaHdos. Os interesses e re
lações sociaes de ordens diversas, gu~ a razão demanda que
seJã? con_fiados a po.d~res e pe~soas distlDcta~, q~le presuppoem
hablhtaçoes e condiçoes espeClaes, são confundidos, olVIdados
ou . acrificados; é o patrimonio pessoal mal dirigido e defrau
dado.

Assim e a fórllla. Yiciosa exerce nociva iníluencia. sobre os
homens e sobre as cousas, soure todas as relarões da illt lli-
b'encitt c vidtt dos imlividuos e do Estado. '
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:l"'. - Dahi s mu.nifetila. ('laramelJtc a 11 essidaue e~sencj"l

da divj ão do poder, nece sidnde que uma civilí açiío adulta
trata logo de atisfazer. Essa (li"is<io é quem -verdadeiramente
di tinO'ue e ela sifica. n' diversas formas dos O'overno', quem
extrema o que são absolutos elo: que são livres, quem emüm
opera a di:;tincç·r.o real dos different s interes 'es e serviços da
sociedade. I em lla o de voti mo nece sariamente devorá pre
valecer, pois que para o poder nã.o abusar é preciso que ~eja

divido e limitado, é p7'eciso que o]Joder contenha o poder. .
Entretanto, vara. que a cliYi iío dos poderes ministre eu' be

neficos I'e ultados, é de mi ter que eja. real, que prevaleç:a niio
só de Llireito como de facto, qne eja uma realidade e não ó
mento nominal, que seja elfectiva e n50 uma ideflJidade ape
nas escripta. E' os 'enClal que -eja re peitada., e fielmente ob-
ervada, que cada poder etIectivamente se contenba. em sua

orbita, que reciprocamente zelem de suas attribuições, niío to
lerando a inYasão e o de pojo de sua competencia con titucio
nal. Observar praticamente a :ábia dispo,içiio do art. 9 da lei
fundamental, é o grande clesideratu1', é a ...-ida real do sy tema
con:;tituciona1. Quanto mais exacta. for essa obsel'vancia, mais
egura ~ ampla serão a 1i~e~dades brazi.1eira , e mai r gu

Iar e bem ordenada a arlmmlstração naclOnal, marcharemos
então para a prosperidade; haverít crença." o' pirito nacional e
enthuslasmc.

~ :2." - D(t sepa1'Clçcio d,) }Jodel' legislalh·o.

'29. - Porque o pod 'r legislati...-o ue"C 01' orgnnÍl:ac1o c
xercido separada e distinctamentc, isto t-, onfiado a ]J150s, a

ag ntes diversos do que e,'ercom o ?utro, poderes ~ E, entre
outra: COn 'iderações, porque ~ cssenclfll n[tO accumular o po~l l'

que crea a lei om os pod re.. (lue a execull'ío, .quer ll<:> ,enudo
do interesse g raIou colle t1"o, quer no . entltlo do mteresse
individual ou ci"il.

De. de que ao poder leo'iJatiyo se accllnmla. son.1 as. attribui
ções de um ou d amhos es. cs outro podere., <!elxarm eU dp
:er a aJta autoridade reguladora. )]0 só :entic1o do intere 'se
social absoluto, elevado, de prenc1jdo de toda e,qualquer. outra.
('onsid rnçüo. Perderia por ventura. sua alta ~mpnrClalic1ade,

baixaria: de . ua região para o campo da questoe, d~ execuç'üo
e uos mteresse. momentaneos ou pessoaes. Sena forço.·o
alterar suas condições e p'reroga~ivai:j, que a~ás não devem s~r
alteradas; Elle não podena c~mtllluar a er !r:cspon~avel, pOIS

que em tal caso seria admJDlS~raclor, ou JUl~, pengoso, i:jell
correctivo. Seria emfim contranar e confundir todas as ua
conrlições. serin urna accumulaçJo irracional.



§ 3. 0 - Da separação do pode?' executivo.

30. - Semelhantemente o poder executivo deve por sua
natureza ser separado e distincto do outros poderes; deve ser
só executivo.

Cumpre que seja . eparado do poder legi lativ5, que não
possa ser incumbido de fazer a lei, por is o mesmo que e ta é
quem estabelece as normas pelas quaes elle deve dirigir-se,
quem crea os direitos e obrigações que elle deve resp itar,
quem imprime e regula as condições legitimas dos interes es
collectivos, quem estabelece limites á ua acção quem res
guarda os direitos individuae '.

Por isso mesmo que elle é o in trumento vivo, o ag'ente
politico da execução da vontade nacional consignada na leis,
e não da sua vontade pessoal, é manife to que não deve
accumular o poder legislativo. Desde que fo se incumbido
dessa contradictoria attribuição de fazer a lei, deixaria de ser
só poder executivo, teriamos o mesmo vicio e perigos que
desnaturão o poder legislativo quando incumbido da execução
de seus propnos actos, perigo da parcialidade, da concentração
dos poderes, do despotismo, teria.mos o governo absoluto mais
ou menos pronuncüido ou disfarçado.

Além de que então poderia fazpr a lei no interes e de ua
propria autoridade e não no da sociedade; accre ce que suas
eomlições e peciaes, sua unidade, e caracteres diversos dos que
são necessarios ao legislador, defraudarião as garantias sociaes.
Certamente ficaria o paiz privado do concurso das luzes, do
contraste das opiniões e veto reciproco das duas camaras do
parlamento, do auxilio da imprensa, da garantia da sancção
ou desapprovação da corôa.

Se o exeeutar deve ser acto da unidade, o resolver, deliberar,
adoptar a melhor norma, é sem duvida obra de muito . I to
deve ser sempre tarefa da intelligencia collectiva, pausada e
reflectida; aquillo 6 propriedade da acçiIo, da força, da von
tade, da unidade prompta e energica. Cada poder tem por isso
mesmo organísação, condições diversas, adaptadas á sua
missão, seus serVlços e fins ociae ; encanega-los de attl'ibui
ções heterogeneas e contradictorias eria confUndir os elemento::;
constitucionaes, e falsear todas as garantias que e tes esmera
damente procurão fundar e robustecer.

31. - Por considerações de igual valor deve o poder execu
tivo ser intei~a1?en.te ~vidido e. s~parado do poder judiei.aI.
8ão dous dom1Dlos mtelramente diflerentes, duas competenClas
que defendem interesses de ordens diversas. e que não devem
ser sacrificadas uma á outra.

O poder executivo tem por missão ou domínio a execução
elas leis ~a ordem publica. ou administrativa, leis que regulão,
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e protegem o inter· :;:;c conectivo' OÜ .,gel'aes da associaçilo ;
sua inéfole é fazer com que na relaçues do cidadão com o
Estado e.. ses interesse triumphem sempre, e ainda com
sacrificio dos inter se' inc1ividuacs.

O p.oder judicial tem. p!Jr .encargo. mI dominio a ap'p~caÇ<lO
das leI, qu formão o DIreIto PartlCular, a ordem CIVil, que
regulão e compoem os interesse dos individuas entre i na
qualidad de particulares; elJe não tem outro norte senão a
justiç:a, não examina de quem é o interes e.
. Aquelle é o defensor dos direitos c intcres e publicas,
defen 01' até certo 1onto di 'cri ionario; s u agente suo mo
veis e deUe dependentes, seu proce o expeclitiyo e sem forma
neces a.l'ia, em garantias efficazes.

E te outro é o p'rotector elos direitos e Í11teres es individuaes,
da propri dade, lIberdade, honra, viela, de tudo que é caro aos
homen. como homens: seu poder em yez de ser di cricionario
Ó re tri t:'1.mente leO'al; . eu. agentes os magi trados, são
perpetues e illdependentes ; eu lJl'Qce "O dirigido empre p lo
direito positiyo, circumdado de garantia certas, dc c1ebat s
contradictorio', e de formula millucio a completas, pr-
vidente '.

O primeiro obra illc1ependente de ser provocado, attende o
tempo, o lugare, as opportm1idades; põe a sua gloria em
prever, em conservar a sociedade e engrandecê-la, amda me 
mo com quebra de alguns interes e particulare .

O segundo é impassivel, espera que sua acção seja provocada
não attende enão as que tões existente , os díreitos em
!itigio; põe a . ua gloria em manter a liberdades e justos
mteres es do CIdadão, em dar a cada um o que é seu, sem
attender ~ que o govern~ po~' ventura ?-esej~ra.

A adnum uação e a JU tiça são pOIS entidades, são Jloderes
illteiramente diverso'. As im, e se foi para co11ocar os direitos
individuaes sob um abrigo que os subtrabi se das incertezas,
di crição e vontade moveI do poder executivo, que creou-se a
autoridade judiciaria e serarárão-se os seus distrlCtos, a ordem
e tavel da ordem move ou variavel, é patente que seria
falsear todas ssas garantias o connmdir os dons poderes.

:ç> s~e <lu a a~ini tração invadir o territorio daj~st~ç'iL
oh'lclam logo a diV1 ão hmdamenlal das alçadas do DJreIl
Publico e do Direito Partículal" dos dou interesse. distin -tos
que expuzemo' no titulo preliminar e que seria oeio'o aqui
reproduzir. Poria logo sua discrição, eu arbitrio em lugar do
cl.iieito; mbora alei civil, por exemplo, O'arantisse afi'l.CUldade
das associaçõesÍ11dustriaes, esta ou aqueli'l\. outi'aliberdade não
cerceada em prol do intere e geral, e11a, a titulo de um
interesse collectivo upposto e não preferido pela legislaçãO,
probibiria essa faculdade, quebraria as liberdades aliás garan
tidas, e prejudicaria o de envolvimento da riqueza publica e
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bem-ser individual, sacrificando tudo á imaginação domi
mUlte.

E' poi preci. o que a aLlmini 'traçCto não usurpe as uttribiu
ções dopodcrjudiciario, e que ,e ofizC'r não faça impunemente
para que e mio reproduzão abusos que in~ hzmente já temos
visto.

§ <1.0 _. Da separação elo lJocle1' J·udicial.

32. - O t odel' judicial de .'ua parte, e pelas me 'mas consi
derações FI expo'ta , pois que ü reciprocas, dm'e lambem
ci.rcumscrcver-se enl tiua orbita. EUe mio é autori ado a invadir
as raia,,> do pod~l:...legislati\-.o, nuo tem por isso me m,o <;lireito
ele deeretal' declsoes por "la. ue dISpm.:iICÚO geral. e su Sim de
estabelecê-Jas em reJaç'ão á especie que U1C é. ubordinada. Kão
po sue jurisdicÇãO para elecidir questões de orelem admini tra
tiyZl·. pôis que pertencem á competencia exclu 'iva do governo.

E facil conter o pocler judieial, no primeiro ca o pela ua
responsabilidade, e n.o 'egundo. p~r meio da instituiçãO ou
leyantamento do confhcto de attnbmção, ou recurso ao governo
ou conselho ele estado.; assim bouv sse, como é necessario, um
meio legal tão facil para conter o poder executivo; demorar
nos-hemos mais a 1'e peito quando tratarmos do onflicto.

Taes são emfim algumas da razõe' fundamentaes da divisão
do poder social em ramos diver~os e distinctos, e pelas quaes
não convem que sejão jámais confundidos.

§ 5.° - Da I-i.(l?''lnonia dos Poderes.

33. - Ao par de sua independencia, e distincta separação,
uevem todos os poderes concorrer pelo modo o mais harmo
nioso para o grande fim social. Sem o concurso unisono de
suas vistas e esforços, jámais será possivel que o machinismo
politico e administrativo funccione proveitosamente.

A divisão elos podere.' não é certa~e~te instituida para ge
r~r o choque , ~ o cO~l'fhcto, não se dIsbng~em para: que seJão
l'1yaes, ou hostIs, S1111 para melhor garantI!' o destmo , e fim
social, para. que lU justo equilibrio trabalhem e cooperem.
auxiliem-se, c uonspirem pelo modo o mais esclarecido em prol
do bem ser commnm.

Diyidem-se, e separão-se para eYÍtar a confusão, o olvido
dos negocios do Estado, e dos direitos nacionaes, para impe
dir a pre~ipitação, ~ eno, o ex esso; para que s~ aprovei~em

todas as mtelhgencms e forças na elevação do cdificlO socIal,
no desenvolvimento da prosperidade brazileira. São activida
des parallellas que convergem para uma só e gloriosa missão.
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• ECÇAÜ 3."

PO A13l!,;o 0"\ ,"BDEfJEGAÇÃO DO PODER LEraSfJ.\TIYO

'\'0 POnER "F,,'ECl'Tn'O.

lo n 30)-0 quo diz rospeito ao. limitos, e nttribuiçõe respec
tims do poderes politicos ; constitucional, e niío pôde ser nl
torado peln legislamrn<; or(linnriu" Const., nrt. 178.

A sepnmç"o renl e e~'ctivn. dos poderes, o de suas attribuições,
o niio a di"isiio pnramente nominal, é q11em con titue o grnnde
principio con el'\'iHlor do (lireit'l ocine. Con t. nrg. do art. 90.

S l.0 -Da cont1'Cldirção r/f'sle abuso, 0/1 sllbdelegaçiio
\... rom os principias do Direito em .geml. .

3.L -Do qu temo' anteriormente exposto, já. e manjfi ta
que entendemos ser niío só ilJ gitima, mas tambem mtúto no
ci, a a ubrlelegação, ou ante o manife to abuso de que tra
tamo ne. ta .secção, e que de. en,oh:eremos. om alguma ex
tensrio, por 1S, o me. mo que ell Ytu-se radicando em no o
paiz, e falseando no o ystema de go,erno. E' uma aberra
ção, que ull1pr aniquilar.

E' inconte tnvel, em face do, prinripio.. gel'aes do Direito,
que um mandatario ou ]1l'Ocumdor nüo póde subdelegar a
commis ão que lhe foi ronfiada, ,enão quando os 11S eon 1i
tuinte, ou mandante d rão-Ihe para i. o poder expr s. o e
e:,peciaJ .

Esta these, ron. agrada pelo.. e U108, e in .orporada na]egis
lação de todos os PO\'o civili,'nrlos, c: a propria razão escripta,
é a aI vaguarda, a o-al'antia dos direito uosincliY:iduo, etam
bem da sociedade. as mandante, ou ('on~tituinte", . ão os pro
prietarios do' direito., do '[Ioder, da commis ão; quem poi ,
.-enão elles, podcl'N ter a, Ji1.clLlda,clp de :"colher :--eu, r pre en
iante:", ou commi ionados! Deveráõ o, ,eu' clireitos, ou inte
re. se , . er entregue. a. quem nií.o C]ueri<1O ou não 11 nsa,ão
'onfiar? .

O.. mandantes não encanegão ..eu poderes e direito em
",aminar de ante-mijo as garantias, onçlições, e habilitações

que ru indiviLlualidades ollel'ecem, P scconfi[íonellas, pal'aque
por si mesma executem snas ineumbencia . não. egue dahi
que confiem a laeuldade ele "nbdelegur ue impôr-Ihe sub ti
tuições.que, ou nCio eonhe iiio, ou não qu~rião, ou intencional
mente evitavú.o. I 'e quizessem dar-lhe e. sa faculdade elleti a
t rião expl'e amente autori$auo.

Se este principio de eterna justiça e verclade })redomilla
inconcu. , o at; no:; negocio" de m nor magnitude, como rompê-
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10 quando se trata dos grande direitos e intere ses nacionaes,
do religio o cumprimento do mandato do povo brazilei1'O~ Como
posterga-lo quando elle stú intimamente ligado e confirmado
por nossa lei ÍlUldamentlil i E ta, ante' de delegar o poder 1 
gislativo, es e primeiro attributo da soberania nacional, teve
o cuidado e sabedoria de estabele er as condições apropriadas,
as habilitaçõe que necessariame~te deverião te~, as &"aranti~s
qtte d~verlão oflel'ecer os respec~lVos manda;tanos; so depOIS,
e mediant outras cautelas, fOI que autonsou a delegação;
como é Qois que este , defraudando todas es as providencias,
terão o diretio de fazer-se substituir por quem tem ondiçõe
diversas, por quem seus mandantes nao qUlZerão que exel'ces-
e essa commissão ~ por 1ml outro mandatano especial e inc0111

pativel~

em se diga que os repre entantes da nação não são pro
curadores do povo brazileiro, ou que não e tão sujeitos a esse
principio de direito', porquanto não só a theoria do governo
repre entativo repousa inteira sobre a base do mandato, ma
ahi está o art. 176 da constituição, que é bem expressivo e
concludente - se ordenaní aos eleitm'es dos Deputados qlle
nas p1'ocumções lhes confi?'ão especial faculdade. - São pois
procuradores dos Brazileiros, e devem desempenhar a sua pl'O
curação nos pre.cisos termo, egun~o as in trucçõ~s ou ordens
que estão para IS o claramente consIgnada na le1 fundamen tal.

Os povos escolhem o,' seus represe!1tantes .pela impo. sibili
dade que a nação tem de fazer as leIS por Sl 1I1e 'ma; conse
quentemente ~ ses mandatario. não vêm exercer dil' ito pl'lI

"pl'ios li Cju pos üo dispôr a seu al'uitrio, . im direitos alheio:,:,
\lue deycm ,'ustenlar s ~undo as conJiçàe.,; da commiS, ãu qu('
l'eceuêl'ão. 8üo apenas Ol'gãos, e wlÍco' legitimo' e ex lusivos,
) orque ning,uem Tlóde leg!slal' 'enão ,aquelTl.- qu receuêrão da
na [lO essa. cleleg ção naclOnal, qu(' c:::peclal, por .Uft natu
l'ezQ, inü, 11 ["erive!, incoll1l1luni av('1.

§ 2.0- Da contl'adicçi'ío deste abuso com {/J'tifJo, e.rpl'e ·.~os

da constituição.

35. ·-Não são sómenie os principio d? direito en~ geral
que repeliem condemnão es ~ abu o; diyer a e mUlto ex
pressas diSl)Osições de varias artigo constituciollaes não podem
de moelo algum tolera-lo. .

O art. Du, em sua elevada e lUlUl1losa compl'ehensão, deClara
e ensina que a divisão dos poderes nito só é o prineipio conserva
dor dos direitos dos cidadãos, mas tamb'm o mais segmo meio
de fazer effectn as as garantias que a constit.uição offerece.
Declara, portauto, qur;: se os .Brazileiros .querem , el' ]i,,!, s, se
querem que a consütmçfto seja uma reahu.ade, e nüo uma de-
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cepção, respeitem e fação respeitar ~ssa verdade soberana; se
querem o governo absoluto, a e craVIdão, confundão e accumu
lem o poderes.

E ta divisão, ou spparação tão formal e imperiosamente exi
gida, não é puramente llOminal, intellectual, ou immaterial; é
sim a separação real, effectiva e efficaz; é a prohibição funda
mental .~e que os agentes do pod~r executivo, o~ ?Úllistros,
po são JamaIs er, como tae:s, leglSladore. A diVlSão pura
mente ihtellectnal, essa exi te tambem no governos absolu
to ; o poder de legislar é, e será sempre distincto do poder de
executar as leis; são entidades moraes de natureza diversa;
sua accumulação, ou deposito nas mão dos me mos, ou de di
verso agentes, é que opera a concentração, ou separação, quem
caracten a realmente a diver a esppcies de governos. Essa
accumulação contraria pois formalmente o art. 90 , e põe, como
elle adverte, em perigo os direito dos cidadãos e as garantias
da' liberdade publicas.

36. - O art. 13, fiel a e a separação fundamental, diz que
a nação bl'azil ira -delegou o poder legi lativo á a em~léa

geral com a sancção do Imperador, e nüo ao poder executivo,
ou aos ministros, a quem deu attribuições diversas e incompa
íivei , e denegou a faculuade de fazer leis.

37. - O an. 15, § 80 , diz consequentemente que a assem
bléa geral é quem aeve fazer a leis, interpreta-las, suspen
dê-las e revoga-la. Os repre entantes da nação devem pois
exercer por 1, e nüo por outrem, a comllllssão que lhes
i~i pessoalmente incumbida, devem observar e c~lmpnr a cons
tituIção nos termos e pelo modo por ella prescnptos, do con
trario é 1.ola-là':

Os 1oderes politi(;os suo entidades moraes que não se agitão
nem produzem efieitos por si mesmas, que precisão de manda
tarias , que e.oerção sua força; a constituiçàO creou a assem
bléa geral para ser o mandatario legi lativo , especial, e inde
pend nte , por isso mesmo que intt'ncionaJmente não quiz que
o poder e 'ecutivo tivesse es a missão; e o que faz a delegação 1
Justamente o contrario do que a lei fundamental crd3nou 1

38. - O art. 15, § 9°, incumbe a assembléa geral de velar
na guarda da constituiçãO. Con eq,uentemente deve ser ella a
primeira a dar o exemplo de re peito á lei fundamental; ora,
como mUlto bem diz o art. 25 da con tituiÇão belga - os pode
1'es politicos detem se7' exe7'cidos pela maneim estabelecida pela
constitlá('ão ; - e quem dil'á que a maneira de legistar estabe
lecida pela nossa fosse de subdelegar essa competencia ao mi
ni teria ~ Como será mesmo passiveI fiscali ar a acção deste se
elle é simultaneamente o legIslador e executor ~

A razão e nossa lei fundamental mandão prevenir a direcção
arbitraria do poder executivo, e cerno primeira garantia nesse
sentido declal'ão que o poder que e °ecuta seja cliveI' o daquelle
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quI" faz a lei, fluO scji\() fi ,cõe de ag'f'lltr;; IIi ITel'l 11\C';::, qllr o
meio de l'"itlU' os ahusos " de di"jdir c e_-trema-Jos por 1I1odo
efficaz e de encarrega-los de vigiar-se reciprocamente. O que
faz o,abu o de que tratamos 1 Aceunmlll. essas attribuições in
compativeis, torna os mini tros omnipotentes, degrada () poder
legislativo, e o impossibilita de " lat' lia guarda da COIl. titui
ção !

O modo de velar na observancia da lei fundamental se exerce
pelo exame do como os ministros cumprem a lei, mas 'e e. tes
são os proprios que a fazem, e interpretúo, que fi cali. ação Ya
liosa poderá restar 1 Assim estragão o representantes da na
ção o seu direito e dever imminente de ser os guarda. \'igilan
tes, o contrapeso da grande força executiva! Assim olvi Ião
que o governo representativo só e:-;iste na realidade, e produz
seu fructo.·, emquanto se obse1T<10 as condiç:ões "itae. de cada
um de seus elementos, emgnanto nem um destes ultrapas. a
suas demarcações, nem se despoja dI" seu. attributos.

39 ..- O art. 36 n[o só confirma a competenc'ia de legislat'
como exclusi\7a da assembléa geral, Dlas até em l'elaçuo a ena
mesma faz a iniciativa em certas matorias privatiya da cama
ra dos deputado.. ; ora, como combinar e tes prl1lcipios consti
tucionaes, tão claramente staheleciclo.. , om o a1uso da subde
legação ~ Di tribtúo nossa loi fundamental o.. poderes, e as ig
ualou o proce so rllle cada um deyia ob 'en-ar, com as cautelas
que julgou uteis aos grandes intere 'ses naeÍonaes. ma os man
datarios do po,'O ,-il'uo Uns l1surpar, outros cd r, e ambos
alterar eS.·ati condicç'ões fundameutaes!

10. - O art. 52 diz que nüo só a propo::liçfiO, como a oppo
.'iÇão e a appl'ol:açào de'finitiva dos projecto de lpi, compete a
amba' e caela uma das camaras. Ora, como será possi"el 'um
prir esta dispo 'iç[o quando é o mini terio quem fnz a lei, e ns
camaras a conhecem só depois de feita 1

A constituíção quiz que a lei, que tem de reger o paiz , ti
vesse nascimento nas camaras , fos e nellas di cutida em pre
~ença de numero legal, pudesse ser apreciada e emendada por
cada 11lTl de seus membros tanto da maioria como da. minorm;
<.leu a cada uma um veto e estaheleceu ainda a necessidade da
sancçúo. Creando essas duas camaras numerosas, esses dou..
grandes centros de luzes. quiz aproveitar todas as idéas uteis ,
evitar o erro, considerar cada uma das disposições legislati"as
em todas as sua. faces e combinações, com toda a previsuo e
madureza; e o que faz a subdelegação 'i Diz: inu til isem-. e todas
e "as vistas e essenciaes condições do saber elas camaras e dns
garantias publicas. e o miJústerio faça a lei como quizer !

Jem se argua que quem faz a lei é a a sembléa geral pela
autorisaçúo que decreta. E. ta arguição é um mi eravel .ophis
ma, a' ~isposições que vêm decidir dos direitos e obrigaçõ~s
elos Brazllell'o não ::;{ío a. palavrl1!';'- fir.a n gOl'prnn alltr11'/-
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sado (l /a.~el· lIiJia 1f'i ,ze ele. api'opl'iaçí,o por III ilúladf' l)7!úlir~'
-slio slln as que se contiVerem no decreto que o mlmsteno
promulgar. E' dizer ao ministeL'io, creai (lireitos, obrigaçõe e
pena como entenderdes, ponde em execução, eu veL'ei o que fi
zestes depois de já ser lei, não ha neces idade de camaras se
não para a autonsação, nem questão de sancção, l)orque todas
as previsões constitucionaes a este re peito pouco valem.

41. -O art. 5.J. prohibe que os ministros, como tae , estejão
pre ente na camara no acto da votação das lei , e prohibe
porque não quiz que sua presença pudesse ter influencia algu
ma nesse a to; ora, e os ministros nos termos constitucionaes
não poJem ter '"ato e nem a i. til' me mo como espectadores a
essa votação, orno é que sem grave contL'adiCção poderáõ con
ceber, dis\lutir entre Si, votar e decretar a lei por si ó 1

·12. -O arts. 57, 58, 61 e 6-1 confirmão alnda mai o que
temos e:ll..'})osto. A constituiç[o estabeleceu a publicidade da
(li cussão das leis para que a opinião publica, a ímpL'ensa ma
nifestas e suas idéa , coacljuva. se os legisladores para que o
direito de petição pude e er exercido. E' o trabalho dos man
dataria da, naç'.üo que se faz debai'w de seus 01ho-, no capito
lio nacional, sob a in pecção de todos; então é possivel aos ci
dadiio reflectir obre as nOL'mas que e y[o decretar, anteyer,
compôr, pL'evenir seus interes ·es. Quando pOL'ém a lei é feita
no g'abinete dos ministros. quando apparece de sorpresa, onde
fi üo o' teL'mo' con titucionaes e o interesses individuae 1
quando pensou a nação, a lei fundamental, que eu preceitos
salutare , previdentes, categorico , seriüo as im defraudados1

4.3. - O n.rt. 17 , que tomámo por primeira base de ta sec
çiio, ; por i só mais que terminante para aniguilar o abu. o
de que nos occupamos, - O I]ue 1'espeilcL (lOS limÚes e aftribui
ções dos poderes politicas P ronstitucional e não póde Sf'1' alte
!'ado 7Je[as 1agislat111'as ordinarias. I 'em dm'ida não é licito
usaL' da delegaçüa ordinaria elo po,"o contra o direito funda
melltal do povo. Est ol'ganisoll o eu podere poljtico, a:'
signalou sua,' competencias, estabeleceu claramente os limites
d~stas no fi m de ga J'aJ~ til' ua li b~rdade ; era con~equenteque
dJ::;se' e, como diz, \"os lião pod iS altera r e tes 111l11tes, usur
par attribuições alhêas, nem ceder das qu vos confio; nenhum
do::; podere tem direito de exercei' senão a fnncçãe que lhe
deleguei; todo o acto praticado contra minhas determinaçõe. é
iII ~ j:p timo e al'bi trario.

O pouel' nacional em u toJo 6 um e unico, tem porém fllnc
çõc,; di. tinct.-'1s, amo a. de legi::;lnr, eX0cular e julg-ar. Cada
I'uncç'-io desta' cOJlstitu a alçaLla, os limite , as attribuições de
cada pocler eparadam ute delegado; fi. differença de caua wu
delles é insepara,cl tla differença ele . uas attl'ibllições e limi
tes. Om, se c tes principios silo exactos, e fi. con tituiç'ão ex
tl'emou o porler f'xecllti~'o elo legi'lativo,.. deu a este por
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attribuição o fazer a lei e áquelle o executa-la, se esta deter
minação é constitucional, se não póde ser alter~da por lei ordi
naria, como se poderá su tentar que uma legislatura que não
tem rni..são para reformar a constituição po sa altera-Ia'~

4.1. - A constituição franceza de 1795 dizia em seu art. 45:
" Em nenhum caso o corpo legislativo póde delegar a quem quer
que seja nenhuma das funeções que lbe sílo attribuidas pela
con tituição; " e no art. 46 accrescentava: "el1e não póde
exercer por si me mo nem por delegados eus o poder execu
tivo ou judiciario ."

As cdnstitlúções posteriores têm julgado ociosas estas decla
rações, pois que ellas se incluem virtual, ma claramente em
suas disposições, porquanto - La canstitution est la lai des
lois, la lai de taus les 2Jau7.:ain eonstitués; c'l'éés par elle, ils
ne peuvent dane y pa1'tel' atteinte. -

A constitulç[LO é o titulo que legalisa a existencia e a legiti
ma autorida,de ~a assembléa g'eral. e ta nào tem t~reito de rom
per o propno tltulo de sua ida e poder. Não pode exercer as
attribuiçõe que lhe forüo confiada:::; enito por i mesma, e pelo
modo que lhe foi prescripto, aliás infring'e eu l)roprio titUlo.

A constituição seria m smo contradictoria se depois de 01'
gani::;ar uas sábia' previsões consentisse que um poder orclina
rio houvesse de altera-las; seria autori::;ar o estabelecimento do
governo absoluto sem neces.:idade de reforma constitucional!

Dizia um publici ·ta :-quel pellt êt7'e l'état d''ll1le nation dant
la Législatm'e est d~'a11léLralement canf-radictaire Sll1' san ]J7'e
mie'!' ]J7'incipe, la eanstiíution même l Por certo que este pen
samento não deve ser avplicado ao Brazil, mas por certo que
a 'ubdelegaçüo de que tratamos é um granue abu 0, e os abu
sos do poder legislativo sü.o sem duvida o:::; mais perigosos, pLlr
isso mesmo que seu custO::lO correcti\'o pMe ser fatal.

Para demover-nos de tal abuso e justificm' a nossa lei fun
damental, basta rcflectir que e]]a não io-Dorou que as leis süo
feita nüo só para regular o:::; citlatlüo,; para com o governo,
ma:,; tambem para. dirigjl' e regular o mesmo governo e as sua
re}açõ s para om aquelJes e para cOl,n os. outros p~ .eres pu
b1Jcos, e que consequentemente não e loglCo nem llClto auto
rj 'a-lo a. regular, como queira, a si mesmo a suas relações;
esse arbitrio só é daelo e caraotel'jsa O' g'overnos absolutos,
elle nüo deye ser pcrmjUido ao poder c.·ecutivo ue um Esta
do sonsli!ucional, des~~e ,q.uc esta ,gu1.1ificaC;'ãO fôr Yerdad~ira.

,lo. - Esta questtLo ]a fUi bem delucJdada pelo poder legJ 1a
tivo belga, que reconhecen que a autoridade ele fazer a lei d ve
ser exercida callectiramente pelas camaTaS e sancçiia da cal'ôa,
c que. .ó quan~o o acto leg~::;lati\'o pur si m(':;mo estabelece os
pnucrplOs cardmcs c os bmtes em que o poder executivo deve
dela] ha r na. determinaçõe::; er.undal'ia·, ou não se traia de
tlJreüo,;/ ourigações ou penas/ ~Ó ntüo deixará de haver alJu-
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so, porque entúo a autorisação concedida não excede, ou antes
e converte em pura execuçúo só com mais alguma amplitude

de acção. A lei nesse caso é fei~a pelos repre entantes da na
ção, e segundo a normas constltuclOnaes e não por um poder
e trallho; é a tarefa do regulamento sómellte que é um pouco
ampliaua.

Concluiremo pois que a constituição brazileira não permitte
tal abu, o nem o pudera permittir . em grave erro.

S 3.° - De outTOS inconvenientes do abuso.

46. - Além da infracção da lei constitucional, ou abusos já
notados, yemo ainda outro. inconvenientes muito repulsivos.

Fica o paiz com dous legisladore , um de direito e de mo
ralisado. outro de facto e omnipotente. Pela logica ministerial,
autorisado uma vez o g'overno para leg-islar sobre uma materia
qualquer, e a autorisação nuo ce a mais, excepto se um acto
expre o vem cassa-la! Embora eja de evidente razão, que
ella c~ sa, logo que.o poder ~egisla~ivo e reune, dePl?is que a
comml são fOl exerClda , o lUlDlsteno não entende a SlID. Pelo
contrario considera-se habilitado a alt !'ar, quando julga con
veniente, não só a lei que fez, mas outras quaesquer, desde
que pen a que elia relacionã.o- e com o assumpto em que é le
gislador ; de 11 odo que as leis ficão sem estabilidade e conse
quentemente os direito ociaes á mercê da administração!

Os mini tl'O são moveis, uccedem-se á veze até rapida
mente, oada min.i:;terio tem sua politica, ua idéa ,seu ys
tcma e o dir ito de l)ô-Io em acção; resultão poi a falta: de
uniàad ,a interpretaç'ões contradictoria. , o. inconvenientes os
mnis 0Tave , d' qne temo mais de nm exemplo.

•J7. - Em ·on. eque]) ia de te abu '0 o governo por uas lei.
Hão. Ú. regula a i me 'mo, como julga melhor, ma~ subOl'di
na a . i o pod r jmli ial e suas competen .ia ; o dircito e in
ter se. civi' llo' cidachlo' ão acrificado:' ao inter ses ad
ministrativo , ou colle tivos. segundo as id'a mini teriaes. A
clivistlO fundamental entre e sas tlua orden Yitaes da socieda
de, não penele mais de dou poderes clistinctos e independen
tes, sim ele um que é tudo, e nada de outro que é nada!

Assim é que as leis civi e commerciaes, que devem ser mo
delada sobre o typo da ju tiça, que devem ter por caracter a
duraçúo e estabilJuade, que demand~o garantias permanentes,
que cle\"em ser Jilha:; de alta sabedona, maduro e tudo, profim
da wscus ão pllblica , deixão de ser as regras fixas da socieda
de civil e tornão- e entidaclês moveis do systema admini trati
vo frequentemente Ílmontdo"

4.8. - EmJim tal abu.'o póde mesmo preparar que tõe
ceis e odio$as. Supponha-se, ao menos por hypothese, que
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mudança de ministerio, ou uma outra circum tnncia qualquer,
fez com que o govemo decretasse uma lei oifen. 'iva da. liberda
des publicas e que a assembléa geral qlúzes e revoga-la, ou
cas ar a autorisação; quem ne e caso egura que seu acto
será sanccionado 1 Não sendo, continuará essa lei, como lei,
a sociedade soffrerá e a assembléa geral seria coberta de pejo e
de dezar purante toda a nação, que por certo não teria por
que elogia-la! Ella teria defrauclado sua missão, compl'ometti
do as liberdades, cuja guarda lhe foi confiaua, teria ido uma
commi selo ministerial, uma verba não. ó inutil do orçamento,
mas summamente prejudicial ! . . ..

Se não deves em prevalecer a fidelidade aos prll1C1plO. , a
segurança da previsii.o e só sim a con 'ideraçfio da' altas vir
tudes da corôa brazileira, então nflo preci. ariam05 de uma rons
tituiçúo escripta; esta porém existe e nii.o para a actualidade
sómente, sim para todos os tempo.' e cireum tancia.- ; nó' a
jurámos, é de mister que sejamo conscquente~, que sejamos
fieis ao dever e homa.

DO OBJECTO ou FIM DA CONSTITUrçc"\o.

§ 1.0 - Das garantias 0/6 promessa.' constilllcionaf's.

49. - Desde que uma sociedade eleva-se cm civjli açi'lo,
de.'cle que a noçõe llhilosoprucas do Direito Puhlico, dos
flll1damentos racionae' dos governos," vão irradiando ella
concebe e aprecia a neces idade dr consio'nar clara e sole;nne
ment~ os princip~os essenciaes, ~ maximas ~C'gulal1oms de sua.
orgalU .ação polJtlCa, e a~ g~rantL[l,. de sua. liberdade' publicas
e mdn'lduaes. E a constltmção e as . ua. prome.3. ~3.°intuito ou fim de suas normas \ uma ordrm p litica fixa
o bem de todos e de cada um; o cle.'envolvimento 11101':11 ~
0tellec~al, o progresso ~ felicidade ge~·al. 0" meio" que ella
im.lda clir!gem- e almpos lbilttar o .al'bJt.no! conter os podere en'i
ram. hmItada , consagrar os cllrelto' mdlvJcluae c. oeiaes .
por isso mesmo segurar a intervençã.o , o yoto, ou participação
nacional no governo do Estado.

A constituiçã.o destina-se a ser o laço firm e immo\' ·1 que
.ob essa condiçõe~, haja de albar o poder com a liberdade, ~
sel'vir de pharollllminoso que em harmonia guie os g'overnan
te e governado::>.

Estamo longe ~e pensar que eja il1clif~erente a garantia de
uma boa constltmçiio, como a qll POS':>UlIll0S, ma. não cluvi
damos a sev !'ar gllC as promessas lue ella en eITa, por i só. ,
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pouco podem aproveitar, por i so mesmo que a. COl1~tituiÇàO

não se suppõe isolada das condições é das consequencias que
neces ariamente deyem acompanha-la, para que libel'alise
todos os eus fructos.

§ Z.o - Do dRsenvolt:imento ela constituiçâo e sI/as }J?'omessas.

50. - Com efTeito, a con tituiçHO por si . ó é. pouco mros do
que ~m s:rmbo~o ~e e ·peranças. lisongeira.. E o fronti picio
granclio o do edlfi.cl repre. entatIvo, que para não ficar so em
simples decoração isolada demanda uas coluJUllas de seguran
ça, seu' e paços interiores, que resguardem o direitos publicos
e ilJdiyiduae , que sirvHo de oflicina da prosperidade. oeial.

E sem duvida certo que as illstituiçõe politica não são
cffectivamente boa senão quando preenchem e de empenhão
o seu fim, aliás '5.0 ó prome as ou decepções mais ou menos
amplas.

E' por i o que a liberdade e o bem-ser de um povo depende
es encialment.e de boa leis regulantentares fielmente executa
da , do desenvolvimento pratico de sua constituição; aliá
torá só o direito de ser feliz ma não a felicidade, e é melhor o
facto que o simples direito .
. De que erve ou y~le um~ promessa .onstitucional. de ampla

lIberdade pe oal ou mdll tnal, de a oelação ou de lIDprellsa,
e a respectiya lei regulamentare, ou na falta dellas os

actos da administração, f['li ~rarem es~e.s.prognosticos.~ .
A demanda a tua] da sOCledades mvili ada não é lmagma

ria ou illusoria, é real, é a segu1'ança do bem-ser que gozão e o
lJ1'Ogresso para uma maio1' p,'ospe,'ielade, é a orciem e o me
lhoramento; não p6de pois ser ubstihúda por nma idealidade.

Es n ordem .6 se mantem pelo 1'e peito á. lei, não só 101'
parte do cidadão, como tambem pelo exemplo dos poderes
publicos.

O progr sso, os melhoramentos não podem vigorar em leis
"egulamelltares, sem instituições que secundem o desenyolvi
mento e xer icio livre da intellJgencia, dos capitae e do
trabalho do hnmem.

É consequentem nte nece. sario que a administração ccntJ'al
SP org,mi e heln em seus mini terio I seu c(\nselho de estado,
e~n ~odas as suas partes, que componha as suas agencias. 11'0
vmelaes e locaes, para que possão desempenhar a sua llll são,
flUlccionar bem, sem morosidac1es I I'ejudiciaes, ·vacillações e
entorpecimentos; que seja animada de vistas largas, generosa
e não pmamente fis aes e vexatorias, vista que proscrevão os
prejuizo do s}'stel113S regulamentares e preventivo., que
tanto en?adeãO e retardão.~. forças ~ndustl'laes ~o~ po."os, e
que por lSSO mesmo os u]eltão depOls a soffrer IDJustIças e
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'Il:su~pações de outros povos dirigidos por governos menos
tumdos

Convem e ó justo contar empre com a razão publica, des
envolver o systema constitucional, não parar na inacç[ío, pro
mover a confecçáo das lei.', das instituiçõe , dos melhoramentos
nece sarios, reprimir o crime onde quer que appare<tt para
moraJisar a socIedade, isto é, deduzir as cOllsequencia logicas
das promes a con titucionaes, para que não permaneçào só
em letras mortas.

Força é confessar que a primeira das garantias de U111 povo I

é a sua civilisação· elevada, a consciencia de seus direitos, a
energia de sua intelligencia; emquanto porém e11a núo se eleva
á altura precisa qua i tudo depende do governo; e força é
tambem confessar que nenhum governo póde marchar, des
empenhar bem o :5eu fim, emquanto não e achar conveniente
mente organisado para sua missão. Se elle, que tem á sua
disposição a iniciativa, não tiver interesse e energia para se
aperfeiçoar a si mesmo, a SUd. propria ol'gal1isaçúo, o seu pro
prio poder, o que se poderá esperar quanto ao mais '1



TITULO SEGUNDO

Do l)odel' leri.slatho gel'a] 011 naciona1.

f;.

CAPITULO I.

DA NATUREZA DO PODER LEGI LA'rIYO E

SECÇAO l.a

A C0111 POSIÇÃO.

DA NATUREZA, DELEGAÇÃO E DIVI ÁO DO PODER LEGISLATIVO.

~§ 10 e 2.0 ) - O poder legislatil'o é delegado á assembléa geral cou~
a saucção do imperador. -Con t., art. 13.
3.0 ) - A u embléa geral eompõe- e de dua eumaras; elUnara de
c1pputados e earnlJJ'a de senadores ou senado - Const., art. 14.

§ l.o- Da natll1'eza do poder legislativo,

51. - O poder legislativo é a mais alta expre são da obe
rania nacional; alas os principias constitucionae do Estado,
os da moral e ju tiç.a natural q1Je elle deve sempre re peitar,
é a ua omnipotencia politica. E quem crea o direito, a obri
gação e as penas, quem l'egula os outros poderes e os cidadãos,
quem decreta as normas que devem reg:er a sociedade, em
1unma, é quem faz, interpreta e 'de faz a lei.

Quanto é grande a ua mi ão! Tem em sua mãos todo os
elementos sociar ; di põe, combina, coordena, determina, dá e
não recebe preceitos. E' omo que o creador que commm1Íca a
vida, imprime sua sabedoria, dirige a forças e movunentos
ociaes, todas as relações e variados interesses do E tado e

dos individuas.
Por is'o s~, e independente de outras attrib~9ões <iue elle

ou os seu. differente' ramos possão accumular, Ja e ,'e que é
o poder que actua com a malOr influencia sobre a sorte e des
tinos naClOnaes; e que por isso mesmo é moralmente respon
savel por estes.

E pois o grande poder que deve ser exercido por alta abe·
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doria, independencia e tleclicaç'uo, que tle"e pre 'e1' tudo, conter
os abusos, activar a aclministraçiio, de on"ol"er todos os
germens de prosperidade publica, ammar todas as liberdades
creadoras, defender todos os direito~ dos povos, pois que tudo
depende da legislação que elle decreta, e da administraçüo que
elle apoia ou censura.

Desde q.ue o poder legislativo sabe respeitar e cumprir. sua
augusta mls ão, e por I so me mo abe fazer-, e re peltar,
ninguem se aroma, nem púde animar- e a contrariar seu im
pulso animador e bcnefico; quando porém clle é o primeiro a
curvar-se ante aR mini tl'OS, póde contar certo com a . ua
degradação, e a sociedade com o abatimento de suas liberdades.

Consequ ntemellte, mmca scr~L excessivo o uidado, a pro
funda reflexão que a lei fundamental deve empregar, e que a
CaD tituição brazileira efiectiv~mente emprega! na organisação
deste poder em todas as uas faces, na composIção do seu todo,
divisão e formaçilo de cada um dos seus ramo , na cli tribuição
de suas prerogativas, no importante sy:tema das eleiçõe ; e111
fim nas diversas e variadas condições 'essenciaes, que temos de
examinar ne te e nos capitulas seguintes. E' facil em duvida
de prevel' que se o poder legislatIvo adoptar máos l)rinclpios
ficará a sOCleclade em recurso , a não ser o funesto e desespe
rado meio das revoluções, sempre fataes.

§ 2.° - Da deLegctção do podeI' legislativo.

52. - Se a historia politica mostra-nos a anomalia de dele
gar-se o poder legislatlvo sómente ao monarcha, de concen
tra-lo em uma só e mesma individualidade, que já exerce
outros poderes, revela-nos tambem o abuso de natureza, ou
conclição opposta.

A con iltuição franceza de 1'791 delegaya o poder legisla
tivo a uma assembléa unica, uma só amara; a de 1793, além
de conservar essa perigosa unidade, denegava toda a depen
dencia de ancção da parte da autoridade, ou conselho execu
tivo; a de 1818, reproduzindo o mesmo erro, apenas clifferia em
dar ao poder executiyo a ..imples faculdade de peclir a recon
sideração da medida, em uma diJação de dias ou horas. Sflo
a ·tos r \'olucionario;;, e exemplos d con. tituições que nüo pel'
durão.

O e tudo e a historialla legislação politica, a razão e a ex
perienc.ia_ demonstrüo a todo o espirito, que quer reiiectir, que
o poder legislativo jámais deve ser unüario, ..im collecti,·o, e
composto de ramos diver os e independentes. Se a UJúdade
póde por ventura ser um meio necessario de acção e for a re
volucionaria, nunca poderá ser um principio normal de orga
))iSaçãO legislativa.
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O poder legi lat;"o nece.: aT'iamente ueve ser confiado a uma.
reunião numerosa de luzes derivadas de toda' a: localidades,
Ílltel'eSSe~ e nece,,_idade , porque ati leis dependem, e são o
resultado de uma 1l11utidüo de iclén', comuinar.ões e conve
]Iienc:ia' CIlÍl' laç'adas debatidas, e que a fÍllal uê"enJ ser pre
feridas c: nforme o seu lUprito, e no entido do maior bem _0-

ial -;10 ba ta porém sa conwçito 1)01' si só, nem n. diYÍsão
em dua camaras, (; de mi ter ircumda-Ia de outra: garantias
que ainda mais segurenl o: direito;; da __ociedade. A primei
ra de ta garantia: é 'em rluyjda re onbeceL' que a corôa, que
é tamuel1l um centro de luzes. nl10 deye de modo algum :er
excluida do com])lexo da l'cpr s ntaçiio nacional, (lue pelo con
trario c1e,'e ter ( ntro c1elJa o :eu as entoo

As im, e com toda a ,~abedol'ja, foi o poder 1egis1atiyo bra
zileiro deleg'ado 8 a" emlMa. .g'C'l'a1 com (1 ;;ancçflo do impe
rador.

~ 3."- Da dici 'í'io do podeI' lerJ'i lcLlico.

;j: . - 'onw a assembléa geral \ diyidida em dm ·n.mal'lts,
a (;UIlJam d . Lleputados e a de :ellCtdor S ou senado, o poder
legi 'Iati,'o foi dL'1egado a eJla -, i to (I, n. s 'a duas ~aúlara e
ao imperador 1ela 'once::;süo, on u negaçüo de 'na sancçúo,
:egue- e qu o no ,o 110der 1 gi ·1ati,·0 é compo:to de t!'e. !'a

mos, ou nell s di"ielido.
E'ta eliYi ilo, calculada. no perfeito interesse da ordem e

prosperidade pul)lica., é uma do;' mais importantes e atida
ga~'antias que a .abedoria de no . a lei fi.mdamental deu ao
palZ ao Rell pon'] r.

Cada uma das camaras tia a '::;embléfl geral, di \'el':;,um II te
'omposta e animada, pell ando e funccionando em separado,
agita, a,-a1ia, encara o nego io::; puu1icos e as lU elidas legi:
lutiyas lliLO por uma 'Ó 1'a,ce, . im em toda a suas d.ift'erellteti
relações. -'e uma vê sómente o intere, se moveI, local, o pro
gresso mai::i ou meno imnginario ou perigoso, outra coutem
pIa o Íllteres'e estavel, geral, o principio con 'ervador; a sim
::;üo os negocio publico' e a legislaçãu bem e madurament
meelitados. E' ne 'es::iario que a medida proposta, depoi' de il
lustrada discussüo, mostre-o e ]'-a1mente util, para que os dous
orgãos inspirados por idéas elistinctas, por espirito e coneliçõe'
cliver'as, concordem em ua auopção pura ou mais ou !TI nos
modificada.

Se as paL,-ões politicas, o ena, a [orç;a de uma idéa, o fana
tismo pretlominante, o intercs'e do momento ou de partido, a
iuüul:ueia de lun nÜllistw, on dl' um faxorito da Jllaioria, a
l'!ollueucia. o entlJU 'inslllO, o tenJOr, a \"iolellcia, ou de e.io de
popnlaridaue. leva uma l'ltllJal'a a n.uopta)' precipitada ou ineli-

r.
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vidamente um projecto por ventura perigoso, a outra camara
opp'õe um dique, uI? veto ?onstitucio~lal que neutralisa a pr~
ClpItação, ou o perIgo; evItão-se aSSlm os males que uma oli
ga~chia omnipotente por sua unidade pudera lançar sobre o

p~~ minorias adquirem mais meios de expôr á sociedade as
suas idéas, por isso mesmo que não estão sujeitas ao capricho, ou
injustiça de uma só maioria; a constituição é mais respeitada
porque cada uma das camaras é fiscal da outra no sentido
desse grande interesse; a opinião publica é mais bem aprecia
da, as-leis tornão-se mais estavei , os direito têm maior segu
rança. Póde por acaso haver uma recusa infundada, mas antes
uma boa lei de menos, do que uma má de mais.

Além de muitas outras vantagens que nascem da divisão da
assembléa geral em duas camaras , a hi toria, a experiencia
politica, têm demonstrado que não ha barreiras, que uma ca
mara não quel)l'e desde que é dominada por paixões, e que se
vê só, ou omnipotente. Altera, infringe o seu regimento a ti
tulo de urgenCla, exaspera-se com os obstaculos, põe-se em
luta aberta com a corôa, não tolera sua opposiÇão embora jus
ta, derriba a resistencia, ou morre debaixo della, sacrificando
a sociedade. Uma má eleição por si só quantos males póde
produzir quando exi te uma só camara ! o governo não terá
outro recurso senão de procurar corrompê-la, recurso fatal.

54. - Em uma monarchia constitucional não basta dividir a
assembléa geral em duas camaras; é necessario crear mais um
elemento conservador, dar, como já indicámos, mais um
ramo ao poder legislativo, associar-lhe a corôa; é uma condi
ção não só util, mas necessaria, e mesmo inseparavel dessa fór
ma de governo; o monarcha perderia o seu caracter desde que
deixasse de ter esse attributo, desde que não fosse parte inte
grante daquelle poder.

Como seguindo a ordem da constituição devemos tratar pri
meiramente das duas camaras , deixamos a demonstração do
que acabamos de expressar, quanto a este terceiro ramo legis
lativo, para della nos occuparmos no capitulo 80 deste titulo
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'E 'ÇAO Z.a

DA FORMAÇÃO DA CAi\IARA. DO DEP 1'ADO., (;0 'DIÇÕES ELEITORAE'
E ~ -)lERO DELLES.

§ }.o)-A oumal'a ilos deputado. il clectim e temporaria. CoU$t.,
:trt. 35. Cadalegislaturn durará qU:lotro anuos. Const., art. 17.

§ 2.0)-Todoa os que podem Sel: eleitore (art.94) são habeis pam
~erem nomeados doputados; exceptuíio-se:

}.O OS que uão tiverem 400"000 de renda liquich annulll.
2.0 Os estraugeiro naturalisados.
3.0 Os que uilo professarem a religião do Estado. Cou t., nrt. 95.
Os cidadãos brazileu'os em qualquer parte que existiío são ele-

giveis em onda di trieto eleitoral parn deputado ou seuadore ,
ainda quaudo ahi uão sC'jão ulls(\idos, residentes ou domiciliados.
Coust., art. 96.

§ 3.0 ) ma lei regulamentar mR1·c:trá.... o numero dos deputados
relativamente íl população do imperio. oust., art. 97.

§. l,o-Da nomeaçcio e da cluraçiio elo malnilaLo dos depuLados.

5 . - Acamara dos deputados deve sem duyjda ser electiya
teml)oraria, pena de fali ear- e radicalmente toda a indole c

efficacia do systema representatlYO, de quem elia deve se' o
principal e mais robusto elemento.

Os deputados são o mandatarios, os repre entantes os mais
immediatos e ligados com a naçào. com os povos. Tem a mis
são sagrada de xpres ar as idéa. e desejos deste', de defen
der sua liberdades, poupar os seus sacflficios, servir de bar
reira a mais fOl'te contra os abusos e invasõe do poder, em
S\lmma, de substituir na a 'scmblra g ral a presença des as
fracções soci~es e da nação inteira; cumpre pois que sejão es
colhidos e eleItos por aquclies que lhes commettcm tão Impor
tante mandato, cumpre que dependão só e unicamente daquel
las de cujas idéas, necessidades e intere se , de cujo bem-ser
e progresso têm o destino de scr orgãos immediatos e fieis.
Desde que não fossem eleitos pelos povos, desde que não ti
ve. en:- de olhar empl'e pa~ Ao na approvação ou reprov~ç~o,
delXanáo de ser as expl'essoes do seu pensamento, da op1lllão
nacional. E' por isso mesmo que a sua eleição deve ser ?'eat
mente livre e g-enuina, pois que aliás invertem-se a ~ondições
de dependenCla, e não resta do systema rep~'esentatlvo senão
uma decepção irrisoria e cruel.

56. - ~ão basta pOl:ém a gar~tia da livre es~ollia, é demais
necessaflO que ella seja penodica, e que o penodo não tenha
muito demorada duração.

Além de que as idéas, necessidade , e mesmo paixões da po·
pulação 13ão variaveis) é obvio que uma commissão irrevoga-
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,el üe largo 11el'iodo pl'imriu os cUJUllJitleJil's ue lllelllOrar 11.
, ua rt'prt>~ 11 t;l(;Ün, de de:,pedir os:; 'u::; mandatario, ainda (Plall

elo inhei,.;, hUll",(IS li i IlCLlllL:l'entl'::;. L"ma tal permanellvia ii>u
lal'ia as ret:(;õe:; l' uPpt'lJdencia que deyem 'C1' attellClidas c
consultaclus tI'erlucntemente.

ElliTetanto :c n[[o pódc r('..:tar clU\'ida quc os ueputados de
"üo s r a1110\ iY j::;, ou 1101' outra, reprc~entantl's _'act, do
movimento ua,' idéa l1ucionae::;, e amoYiycis 111 periodo m}o
muito exten:,o:. utro tunto lJÜO suc:cede qUelnd tl'111 de tixal'
:;() a. duraçüo ue :-;Hl ]\1e.ll1duto; e 1\ p01' isso JUeSll10 que as cons
tituições politica::; di, crsificüú a 1·C'speito.

-ma 1',cpresentnç.üo ele) eriodo abreviado de mui::; ten~ gr~es
jnconwill nic:=,. rnyu o ueputado elo tempo n ce sano para
comprebender bem a mar '[m dos 1leg cio ))ublicos, lOuniJes
tal' o:, seus talentos e opil1iõcs, crem relaçõe . e imporlancia, e
dar força antlame1 tu a uas Tistas de melhoramentos. Re
sulta que poderá I;cr sacrificado e ll(lO recleito um mandatario
que em outra ondição seria por \'cntura muito util. Traz de
mais esse I) riodo o inconyenientc de elei(;õcs repetidas em in
tervallos mui curtos, o que tonsrr\'a no paiz certa agitaçno
111'ejuclicial em clifff.rentes sentidos, e que cumpre e\'ilar .

.1. fossa lei Itmdamental, attenden(lo estas e outras considera
(;ões importante-', JjXOl~ o periodo de ~uatro am:o , ar~. 17; du
rac-ão razoaycI, que eVlla um c outro lllconvemente; (' um ter
];lJ~ mMio entre o F1rlamento britannico e americano.

57.-A1g1lma:-l cODstituiçõ s têm adoptado a renomç:uo Ull

nual dos d putado. por tlll'ma-·. E-t exp 'clientp., 'c por lUll

lado f<lcilita ao po\'o a depl a(;üo quasi permanente de sua re
pre entn.çã , por outro incorrc nas mc mas objecç'õe' já pon
deradas, clifficulta. a formação (las maioria -, produz llma ytlcil
la.Ção excessiva, perturba a di:cussáo élas medidas importantes
que demandão tempo, conserva as ambições em jogo muito ae-
tJvo, emfim, oppõe-se á alta conveniencia de uma politica [u'
me e fi.."':a.

Não COUClllil'eu:l;os este § sem observar que, 'ID?oJ'a os depu
tados tenhão a Irnssão de representar as Idéas e mteJ'esses aas
partes territoriaes, ou fracções sociaes , por quem são eleitos,
nem por isso deixão de predominar nel1es o caracter e os dcve
res de reprfl entantes da nação, do Estado em geral, de todo o
imperio. E facil pois concluir que no conficto de interesses é
de mister fazer justiça ao bem-ser geral, embora com o sacrifi
cio do interes. e local e de sua reelelção.

~ Z.O.- Das C017.cb'ções ou llaóil-itações eteitomes elos
deputados.

5 . -A missão ele d rutado da nação é tão importauie e ao
mesmo tempo é um direIto politico tão ele\'a(lo, que nep1 elt~
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lll·\'e . el' confiada, nem lIe f'xercido, sen~io ll1Pll inniC' C'onc1ir,-e"
llUI.' mini, tI' m as ollyeníente garantias,

Con equenLemente exige a no "a lei fundamental que o an
did.ato á deputação tenha. as habili.taç?e nece ·.sarias pal'~ seI'
eleItor; ora para seI' eleItor são mdi pen 'ayelS a egumtes
condições.

Primeiramente, gue esteja no en'ectiyo exel'cício de seus di
reitos politicos. ão estão Desse caso aquelJes a quem esse
exercicio é u 'penso por alg'um dos motim enumerado no art.

0, e art. 91; nem 03 menores de 25 anl10S, 'ah-as a exepçX?e,
do § l° do art. 9:2; nem os filhos fauulias e os demais refendo
no. '~~ "-"n, 30 c JO do dito al't. 9:2.

Em segundo lugar é ele nU ter que os candidato nüo incor
rão nas e.xclusões elo art. 94, pois que aliá não podem er elei
tore~ e muito menos deputados.

Além das habilitações de eleitor é demais necessal'io que te
nhuo a renda liquida annual de quatrocentos mil l'éis, que sejão
Brazileiros ,natos e que prafes em a releg'ião do Estado, art. l:>5 .
•'em o complexo destas condições, ninguem póde ser repre en
jante ela nação na camara do deputado.
. 59. - Analysando-se a' razões que in.-rirão tae. xigencias,
vê-se que ellas são con equentes e bem fundadas.

'eria uma gl'ave contrarlicçiio conceder o gozo de um uo'
maiore di rei to politico~ áquelle que pela lei stá priYado do
O'ozo de direit\.!- menores, ou que ainda nüo tem habilitaçãe nem
ao ml.'nos para o uso dc". te..

A madmeza da idade, llue tl'êlZ o desenvolvimento ela intelli
gencia e reflexão, é de illlpreteri\'el nece sidade; o anno inex
perientes não Si1.0 certamente 0'- mai proprios para dirigir os
negocio:> publicas. Entretanto como a exio'encia de uma idade
avança a privaria a camam dos deputado. de muitos talentos
j(t desenvolvidos e energi o:;, com razão marcou-se a de 25
annos; é ao meno' em ]105S0 clima a época em que as facul
dade.. intellecluA.es abrem, nas azas e de 'on,,01\' m a sua força.
A lei diminuía me mo o ..eu rigor em fa" l' uo~ Brazileiros ca
sados c oRiciae- militar s, maiores de 21 annos, bachareis for
mados e clel'igoB de ordens sacras, art. 92: lo, pois que em
tae, circumsttLnciaR já offerecem gaxantia; ella attendeu tam
bem ao' filhos familia que selTem oflicios publicus, ~ 2".

A nece. sidade de uma renda. que indique llma ceI ta fortuna,
certa. propl'i dade terl'Ítoria l.. indusil'ial ou commel'cial, é seme
lhalltemente indispensavel. E mui:; dA uma garantia; é nma base
para a inderendencia. do caracter e "oto do deputado, de i>eu lllte
res, 'e pela manutenrão da ordem puLI; a, dn. liberdade politica
ciYil, e da pourJanç~ do ill1po 'to.• e ssa renda não é a I iqueza,
é ao menos o espirito line das ne 'e'jdades ul'g ntes, eerto
amor da reputação, certa cultura. intel1eclual ; é a exclusão da
c1a, e miseravel, mais sujeita a vistas uu esperanças enganado_
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ras e perig·osas. A exigencia de uma renda mais elevada preju.&
dicaria os talentos de pouca fortuna, ao mesmo tempo que qual
quer talento um pouco notavel terá certamente em nossa terra
brazileira facilidade de obter a que é designada.

A condições de llacionalidade por nascimento e da profissiío
da religião do Estado são fundadas em razões politicas attell
diveis. Um estrangeironatul'aü ado, que/aliá póde ser sena
dor, ver-se-ma por ventura em maior coriflicto na camara dos
deputados entre a sua pa~r!a actual e a anterio~ ; :uma maioria
que professasse ou~ra. rehglão pelo menos deseJana a reforma
do art. 50 da constltUlção.

60. - Mrdian te taes requisitos todo o Brazileiro póde ter a
honra de tão alta missão, onde quer que e teja, pois que nos, a
lei não exige, art. 96, que só pos ão ser eleitos pelos circulas
em qu.e tenDão propriedades, estabelecimentos, domicilio, ou re
sidencia; el1a com razão reconheceu que a maior garantia no res
peito é a plena liberdade do eleitor, que melhor que ninguem
consultará seus interesses e irá proeu.rar o talento e idéa qu
lhe agradem, onde estiverem.

Podem não só er eleito. como reeleitos un1a e muitas vezes,.
pois que nos a lei não prohibe, nem devêra prohibir, essa recom...
pensa ao merito, á fidelidade, ao 10m avel, ou coraj6so cumpri~
menta do mandato; seria por ventura uma injustiça feita as im
ao talento e luzes praticas, como ao eleitor e seu direito.

§ 3. 0 -Do 1lUme1'O dos deputados.

61. - r a formação da camara dos deputaclos no sa éonsti
tuição não perdeu de vistas a considerações que a razüo e a
experiencia tem cansagrado a este resl) ito.

Uma camara de numero muito limitado'Clifficilmente accumu
lará todas as luzes e conhecimentos praticas, que o variado
trabalho da legislação, dos numerosos intere ses e diflerentes
serviços publico essencialmente demanda; é tambem de temer
que ella seja menos independente, que possa ser dominada ou
pela influencia do governo , ou do chefe de sua maioria, mais
facil de formar; é finalmente dar ao povo numero de mandatarias
in~uffi.ciente para bem representa-lo e poder ser partil11ado pela
mmona.

Por outro lado uma camara numerosa de mais deve neCéssa
ria:mente ressentir-se de certa confu~ão, <.lue ubstitujrá a Or
dem ,.calma, e l1~o~~ração nas. dehberaçoes. Havera grande
complicaçtLO de opmlOes, moro. ldade nos trabalhos, pB.lXões ,
ciumes, e ambições em grande escala. , e o regimento não fôr
despotico a discussões erão interminavei ; a, ê-Io, preterirá os
talentos que não fôrem exagerados ou mais exigentes. 'Demais
cumpre não oneral' exce. ivamente os cofres publicas, nem.
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distrarnr das sciencias e trabalhos productores numero de ho
mens uteis superior ao necessario.

62.-A principal base da fixação do numero dos deputados,
é, como bem reconhece o nosso art. 97 , a populaçãO, mas em
que relação 1 As condições da divisão territonal do Estado, sua
intelligencia, riqueza e ainda outras considerações podem
exercer influencia a respeito. E' neces ario que todas as partes
do territorio sejão representadas, que haja certa relação com
os recursos e serviços publicos , certa força moral que impres
sione os E tado estrangeiros. ossa ábia lei fundamental, não
podendo combinar desde já, e definitivamente, todas essas con
veniencias movei ,sobretudo em um grande nascente imperio,
deixou e a importante tarefa á lei regulamentar; esta marca
rá algum dia o maximo de sa relação, e no entanto irá atten
dcndo ás publica conveniencias.

O numero que nos;;:a amara de deputaclos actualmente tem,
e que se vê ao no o almanak, é de 116 contando com tres
ultimamente accre cidos.

ECÇAO 3.a

DO CARACTEl,l YITALICIO, OMEAÇÃO, ESCOLHA E NUMERO DOS

E ADORES.

§ 1.0)-0 senado será composto de membros vitalicios, e será orga
nisado por eleiçíio pTOVlllCial. Const., art. 40.

§ 2. 0 )-As eleições seríio feitas pela me ma maneira que a dos de
putados, Illas em li tas triplices sobre as quaes o imperad?l es
colherá o terço na totalidade da li ta. Const., art. 43.

03 lu~are dos seuadores que vagarem serão preenohidos pela
mesma tórma da primeirn eleição pela sun respectiva provincia,
Const., art. 44.

Para ser senador requer se:
l.0 Que seja oieladiio brazileiro e que esteja no gozo de seus

dil'eito politicos.
2. 0 Que tenha a idade de quarenta annos para oilua.
3.0 Que seja pe soa de saber, capacidade e virtudes, com prefe

rencia os quc tiverem feito serviços á pntria.
4.o Que tenha de rencliluen to annual por bens. industrÍl\. com

mercio ou emprego, a somma ele oitocentos mil réí.5. Const.,
nrt 45.

§ 3.0 )-Cada provinoia dará tantos senadores quantos fôrem meta
ele ele seus respectivos deputaelos, com a dilferença que quando o
numero dos deputado fõr impar, o numero dos senadores será
metadc do numero immediatamente menol', de maneil'a que a pro
vinoia que houver de dar Ollze deputados dará oinco sen.adores.

onst., art. 41.
A provlloia que tiver um s6 deputado elegerá todavia o seu

enador, não obst,ante a regra aoimll e tabelecida. (,:onst., art. 42.
§ 4.0)-Os Pl'illOipes ela oasa imperial siio senadores por direito, e

terão assento no senado, logo que chegarem á idade de 2ó annos,
('onst., m·t. 4.6. .

§ l.o-Do camcte?' vitalicio do senado.

63.-A so iedstde tem dous grandes interesses sempre em
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:)"\';1,), li L1a l;OIl;;crra ';lo do,; :)()n.' qUI: goza, r n do prug"rr;;,;:o :
1elll iAm1 Clll sempTl: em morimento o,., intel'l's,,:c;s do \oC'Ali
dades e o interes 'e geral,

A camara dos deputados é a represelltação a tim do Pl'O
1'I'esso, dos interes 'es locaes e movei ; o senado é o outro 01'

gão, outro ramo es encial do poder legisla.tivo, qu ,sem oppôr
se áquella repre entaç<to quando suas ü;tllS forem bem funda
das, dcve fóra disso ser o repre entante das idéas con;;ermuo
ras, e do iIlteresse geral, como predominante,

O deputado deve por i so me mo ser temporario , amo\'Í"el ,
como já demonstrámos na secção anterior; o senador de\'e con
sequentemente ser inamovivel, vitalício, p 'na de lUtO repr 
sentar o priIlcipio con 'ervador , o preuominio da util dade ou
interesse geral, a estabilidade nacional.

A condiçüo do caracter vitalicio do sena lar é de alta importan
eia para que bem sQ.ti.'faça a ua missão, Uma vez e. colhido
e tá iIldependente do povo da corôa, Está independente dos
eleitores n[lO só d uma localidade ou W'O 'in ia, mas de toda e
qualquer parte do imperio; eUe núo tem que etiperar ou temer
das Eaix?~s populares, de,e a~tendê~lns só qlUUldo ,u~eis,e ju 
tas, Esta mdependente da coroa, 1101S qu nüo é sUjeIto a nova
e. 'colba, nem eJla póde dissolver o ,enado e nem mesmo aug
mental' o numero do, senadol'e'. embora pude"se desejar,

Está pois pela natureza e força da. cou. as co1lo ado em uma
posição intermeeual'ia ent.m o proo'l'esso e a conseryaçfío, entre
os interes e" movei c fixos, ntl'e as a piraçôes Jocae' c o
helU-.'er ger~l. Velho, cheio ele iHustraçõe5, rico ele tl'uc1ir.õ , ,
ele aecumulada experiencia e pratica do, neaocios publico:;,
r:onheceJor das leis da nccessidaelc de :;ua harmonia, animado
d paixücti moderadas, J1Gl'que só lhe r~'s(:10 as ,da honra, patria
0. \'JI'tuc1. s t.ranqlllll as , elle ~1ão pen~lel'a para, a lllllovaçfíu senãll
qnrulclo yrrdacleu'amcnt uhl. Perfeitamente mdep mI nlc, S -1 fI

gnnl',h, juiz rons('i neiosl entre a lil)f'r lncte P o 110 ler: . (' ('st '
J flUl'p;;rlita. o ]1l'inl'ipio la onlf\Jn quando l'palmcllle lJ.ucr o bem,
"riuella é quellll'csgual'da os l.lireito e de, tiuos sOI',üles, 'luen
tambcm . eg'UJ'a, o caractee l' }lriYi1egiu" do senador, poi:; f}ll!'
I ;lo lIa ticnado 11\'1' ::,em liberdade naClOnaJ. RIle: não ne~;al'f,

pois o "CU ,"ola ás medida, liberaes justas ou uteis, e es e voto
robustecerá muito o da camara dos deputados, tor:1ará eMitil
a denegação da san 'çúo,

Tirm ao senfldo o caracter de vitalicio, alilts muito renovado
pela morte, e YO.' tirareis avó" lllPsmos uma de ,"assas 111 lho
)'CS g'arantia, ; se não fosse es.'a eliffe~'ença e~ati duas ca,m,am:;,
.'0 io sem em tudo homogeneas, sena JnlltJl a sua divJ 'ilo ;
ujf'ita ás me 'ma,::; condiçõe::;, dal'ião O' 111e;;1110:5 re-ulta!.los,
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*2. () - Das conclições rl(~ nOllwa.çi'ío (! as oLl/1), do. . enadoJ'e.s.

6-1. - Para que um cidadão brazileiro oLtenha a alta missão
de senador é necessario que sobre elle identifique-se o concur. o
de duas vontades, a eleição popular e a escolha da corôa.

A eleição popular é feita á semelhança da dos deputados,
com a differença porém de núo ser por circulos e im geral na
provincia, e de offerecer tres candidatos :í escolha da corôa
para cada lugar vago do senado.

inguem porém póde ser incluido nessa lista triplice sem
que reuna a:s condições exigidas por no a lei fundamental, e
são dias as eguinte :

1.° Que seja cidadão brazileiro e que e teja no gozo de seus
direito politicos, sobre o que é applicavel o que já observámos
no § 20 da secção anterior.

2.0 Que seja de idade de quarenta anno para mais, idade
muito superior á que é exigida para deputado, por i so mesmo
que o enador deve ter pau::ões mais calmas, experiencia dos
llI'!g'ocio publico mais accumulada, e 'C1' m nos rapido em
~uas deliberações.

3.° Que reuna o . aber, apaciclade, YÍrtudes e serviço feitos
fi l)atl'Ía, con ideraçõe. que são recommendadas á con. ciencia
do:> c1eitorc;:; á cscolha da. corôa.

,Lo Que tenha o rendimcnto allnual de oitocentos mil réis,
no quc a lei tcm em ,-i ta as 111 ~mas garantia de indepen
dencia intere. se p la cau a publica gue já ponderámos no
~ 2° da antecedente secçfLO, e que 'em dm'ida devcm . er ainda.
mni.'· ref()l'ç'adn' f'111 relaçi10 a um .mandato YÍtalicio.

(j5. - Jlf'diantc c:,tas condj<;,ões qualqtH'r ejdadã.o brazilciro,
nind.fl mr"nlO llahll'ali, c\l10 01\ qu. pr ress l"ligiúo di"crsa da
do Estado. pui. LJue' <I I i ,) não wlnr, príelc ser apres nt:ldo á
('orna. na li ta tl'iplicp. }<..- ,.;rm r1twida () IIlodo lJ1ais liheral df'
('omprJI' um f;rnadn (,lfl Ulli:l ('onstituiç'iio 1II0llUrchira.

Cl'l'tamem o sel1illiolJl'<IZilr-il'o lltlO ~ Uni arpo ari:;tocl'atico,
11~O é funduclo na l'iq~1l'z~ terl'ito~ial, no:; morgados ou pl'ivile
golOS da nobreza hereclI ta l'Ja ; n[\o c 111 SIl10 ele. 'lmples nomeaçno
da corÔà. E' Ulll corpo l"ompo>;to de candiualo da I açfLo, d'en
1L' o quae.' a corôa. faz a C'S' lha. E' pois uma camara dc
representantes do povo, loai::; icloso.'. formada das notabIlidade'
politicas, admini,tl'll.tinls, jucE iarias, militares, intel1ectuaes

inclustriaes, a quem a Con. tituiçuo dá a inamovibilidade só
em vi tas elc alto intere;:;se pulitico, m contemplação núo de
uma época qua.lgucl' de pni.·ões so iae , sim do futuro inteiro
c g-ranrlio'o elo Brazil: Es;:;e prulCipio já tem sido 11m elemento
1in.\Yauol' ('m no::Ut" (l,yel'sas (' ,",lI'Iildn. lulas.
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§ 5.0 - Do mt11WTO dos senacl01'es edos que são taespor cli7'eilos.

66. -Em todas as constituições o numero do deputados é
maior do que o dos senadores ou da camara correspondente.
O trabalho da camara dos deputados, e sua commissões, em
regra é mais activo, ella tem a iniciactiva das medidas mais
importantes; e independente disso é justo dar aos povos, ás
localidades, uma representação mais avUltada, e por isso mesmo
bem distribuida. Demais, se o numero fosse igual, acamara
dos deputados perderia parte do seu prestigio em frente de um
senado nesse ca o preponderante pOl' suas relações e posição.

As condições do senado permittem mesmo que e1Je seja
menos numeroso, não é o representante das localidades; e
omfim essa deminuição não é inditferente ás despezas publicas.

A constituição fixou a proporção dos senadores em metade
da representação dos deputados, nos termos do art. 41 ; e não
olvidou no art. 42 a excepção que cumpria fazer em favor das
provincias que têm um só deputado, para que não deixassem
de ter o seu representante no senado.

07. -' O art. 46 confere aos principes da. casa imperial o
caracter de senadores, independentemente de elei "o e escolba,
logo que cheguem á idade de 25 annos; é uma disposiçilO
politica e uli1, que de um lado realça a importancia do senado,
e de outro identifica esses principe com os principias e habitas
constitucionaes; que colJoca-os na pr~sença da discus [o dos
direitos e interesses publicas, e que os constitue tambem
guarda.. e defeu ore. das liberdades brazileiras.

Por isso m~smo é visto que o. principes da casa imperial
não podem ser d~puta(los, pos.iç~o que, c.omo dep,ois observa
remos, poderia offerecer graveIS mconvementes, Ja em relação
ao paiz, já em relação ao governo.

CAPITULO II.

DAS ATTRIBUlÇÕES DA ASSElI1BLÉA GERAL.

SECÇÃO l.n

DAS J\TTRIDurÇÕES DA ASSEi\ffiLÉA GERAI. EM SEU TODO, E DE St:'
DIVI ·ÃO.

§ l.o-Das Ctlf1'ib71ições da assembléa .c;eml em seu cO'mple.7:o.

68.~A assembléa geral não é sámente uma parte comple
xa e essencial do poder legislativo, e1la é tambem em mUltas
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casos uma representação nacional, uma grande autoridade por
si mesma e por i só. Exerce actos que por sua natureza e em
virtude da con tihüção prevalecem por SI mesmos sem que de
pendão da yontade ou sancção da corôa. São actos privativos
dessa parte da representação nacional, attribuições especiaes
del1a, e sem as quaes a ordem social não poderia ser mantida
e consen ada, como veremos da . ecções seguintes, e como pas
samos já a indicar no § 2.°

§ 2. 0 -Da divisão das att1'ibuições da assembléa ge1'al.

69. -A att1'ibuições da assembléa geral podem ser con
sidemdas ou clas. ifi adas em t1'e relaçõe, que ão entre si
vf'1'dadeil'amcnte di. tillctas.

1.0 Como attribuiçõe' de umn representação ou poder na
cional por. i mesmo completo e i,ndependente que tem faculda
des especiaes, exclu ivamente suas, attribuições propriamente
politica e on ervadóras da ordem social, mórmente em cir
cum tancias grave. que l?ão dependem d~ : ancção, e que nem
me mo podenüo ou deyenllo ser a eUa sUJeItas.

2.0 Como attribuiçõe da representação nacional que cam
po m dou ramo do poder legi lati,o, e portanto de natureza
propriamente legislahva , dependendo por is o mesmo ela ac
es üo ou .'ancção uo terceiro ramo de se poder, que é o seu

complemento.
3.° Como nttribuiçõe do poder politico, que é o fiscal, o

guarda da constituição e da lei', e que como tal tem acto a
exercer que tamhem indepenelem da sancção.

Pa sando a detalhar cada uma de ta tres clas es de ato'i
buiç-ões, pr~c~rarelUos gllardftl', quanto passiveI, a ordem em
que a con tltmção a re~ re ou enumera.
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8ECÇ \0 2."

DA ATTRlBUlÇÕ:CS DA A sE~mLÉ.4. GERAL COXSERYADOR.·\.." DA FÓlUL\
DO GOYERNO E DA ORDEM pOLlnCA.

É ela lIttribuição ela a sembléo. geral.:
~ 1.o)-Tomar jurrunento ao imperador, ao principe imperinl, no

regento, ou regencio.. Const., art. 15, § 1.0
~ 2.0) -Marcar os limites do. autoridade do regente, qu é eleito

nos termos dós ares. 27 , 28 , 29 do ncto nddicional. Const., nxt.
15, § 2.0

§ 3.0)-Reconhecer o principe imperiltl como successor do throno
no. prim~ira reunião logo depois do seu nascimento. Const.,
art. 15, § iI.o

'SI 4.0)-Nomenr tutor ao imperador menor caso seu pai niío tenha
nomeado em testameuto. Consto , art. 15, § 40.

§ 5.0) -Resoh'er as duvidas que occorrcrem sobre n uccc são elo.
corôo.. Const., .art. 15, § 50.
6.0) - Escolher nova dynastin no cnso de extincç'ão da imperan
te. Const., o.rt. 15, § 60.

§ 7.0)-8e o imperador por cansn physicn, ou moral, cvidente
mente reconhccida pelo. pluralidade de c'lda uma das camltrn
da nssemblén, se impossibilitar para governnr, em seu IU<Tar
governnrá como regente o principe imperial S~ fôr mnior ele iic
zoito lUlllO • Const., art. 126.

§ 8. 0)-0 impernelnr nüo podCl'á sahir elo imperio elll Brnzil em o
consentimento ela o.ssembléa gemi, e se o fizer, se eutcnderlÍ que
abdicou n cor6a. COll~t., art. 104.

§ 9. 0)-0 casamento ela princeza henlcim pre nmpth·o. <la corôa
será feito 11 aprazimento elo imperador; uão exi tindo o impera
dor an tempo em que se tmtar deste con-orcio, não poder:"' elle
elfeitn:ll"-se sem approvação da nssembléa geral oust. , art. 120.

. 10.)-8e os tmtlldos eoncluielo em tempo de pnz envolverem
cessão, ou troca (Ie territorio do imperill, ou cle po es -õe a qu
o imperio tenho. direito, não ilerão l'lltilief,elo scm tCl' sielo nppro-
\'aelos pela a emblén geral. CllU$t., art. 102, 80 •

S 1.0 Do 1'ecebimento do juramento do impemdol', ]J)'il1cípe
úilpe1'l'al, 1'eyellte, 011 1·e,flencia.

70.-0 impl'I'[Ic1Ol' antes de ::; c acclamado, omo prescl'ei"e
o art. 103 da. con.'tituiçuo, pl'o:5tará na:5 nüos elo presidente
do senado, reunidas [1,."; duas call13.ra. - , o :seguinte jl1l'amr.nto :

JUI'O manter a relig·jão catholica ftPO.1tolica romana, a int 
" gridade e indivisibilidade do imperlO, o\);,;orntr e razee obser
"vaI' a canstituiçiio p litica da Ilação brazileira, e mai" leis

elo imperia , e prover ao bem "eral do Braál quanto em mim
" couber. "

O jummenlo que lwubamoil do tl'anSI~r("'Cl' 6, c tleve . er ~n

eparavel de tií.O alto poder, U'1ll1 j- elemda cle'egnçüo nacIO
nal, da sua m 10' ;,;tad A ail;,;cmb16a e'eral, repl'e;:;entando
pois a nac,:ü , eegebc a consagraçilo UO p::l.cto, da prome:'a so-
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lmunc e religiosa, que o imperante aute Deos e os homens faz
de ·tuD'prir tão grand s deveres.

E' uma renovaçúo do pacto social, tuna garantia reciproca
sanccionada pela invocação do te ten1t1llho dll. Divindade, uma
condição sem a qual não haveria direitos, nem 'obrig'ações en
tre a nação e o throuo, pois que eu implemento deve prece
der á acclamação; é ao me mo tempo uma augusta identifi
cação do monarcha com o seu ]10\'0.

E' a "elba e energica expressão Íllgleza II L(t ley est te plus
II !laula in/zen:tance, que le roy ad;. ('(tI" par la ley il mime, et
.. touis Sf'S sUJels san Tu/ees: et s~ la lcy ne fuil, nuZ ·ro)" , et
" 711// in/leritance será. "E' um yincuJo de lei, de honra e
cOl1sciencia.

O principe imperial, completando lJ anllos de idade, pre·ta
na' ll1ÜOS do pre idente do senado reunidas a dua' camaras,
o juramento " de manter a religião catholica apostolica ro
" mana, ob en'ar' a on tituição J olitica da nação brazileira, e
" er obecli nte ás leis c ao imperador. II E' a sua primeira
e 'lipulação para com a nação, e para com o augusto chefe
della.

Tanto o regente como a reg'cncia presta. o juramento <.lo
art. 103, ac rt'scentando a clausula de Jitlelidade ao imperador,
e de lhe entregar o O"oyemo log'o que elle chegue á maior ida
de, ou qu ces. e o seu impedimento, art. 126. A constituição
bf'lga, art. 7 , diz: " A datar da morte do rei, e até a pres
" tação elo jurameuto de ,eu ucco 01' ao thr n , ou do re
" 2'ente, os po<.leres con, titucionae do rei são exercidos em
" nome uo POyO belg'a pelos mini ·t['Os reunidos em conselho,
.. (' d bai'"o dr 'ua l'espoluluilidacle. "

~ 'Lo-Da limitaçi1.o da alltoddade elo ?'egenie.

71. - O § 20 do art. 15 da constitui~ão attribuia á assem
bi la geral: 1", o direito de eleger a regencia ou regente,
art. 123; e 2", de marcar os limitf's ue sua autoridade.

A primeira attl'ibuição fOI supprimida pelos art . 27, 28 e
29 do acto addi ionaJ, que a transferio aos eleitores das pro
,rjncia do imperio.

a conformidade de taes artigos do acto addicional, a elei
ção é feita em um mesmo dia em todo o imperio pelos eleito
res da respectiva legislatura, que votão vor es~rutinio se?re~o

em dous CIdadão , dos quaes um não sera nascIdo na provmcIa
a que pertencerem os colJegios, e nem um delles sera cidadão
naturalisado. O pl'esidGllte do enado, reuniàas ambas a ca
maras, é quem preside á apuração final; havendo empate é
a sorte quem deCIde. Emquanto o regente não toma posse, e
pa sua falta, ou impedimento, g'overna o mÍlústro de estadr) do
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ou impedimento deste, o da justiça, actoimperio, e na falta,
addicional, art. 30.

O acto addicional, reformando a disposição da constituição,
entendeu ser ~ais conveniente confiar, como que immediata
mente á nação, por meio de eus eleitores, essa importante
nomeação; assim consulta mais de perto o voto de todas as
localidades, e diffi.culta o triumpho de qualquer influencia que
não seja sustentada pela affeição nacional.

72. - A segunda attribuição de marcar o limites da auto
ridade do regente continua a subsistir. ElIa já foi outr'ora
exercida nos termos da lei de 1-1 de Jmmo de 1 31 em re~ação

á regencia, que então governava. .
A regen01a ou regente não é o monarcha, é a delegação

temporaria das funcções imperiaes, ou da corôa, em9.uanto o
monarcha é menor, ou está impossibilitado de exerce-las por
si mesmo; é o representante deste nos termos da" condições
constitucionaes do Estado. Ora, as circumstancia politicas
podem aconselhar Ull1 ou outro limite á sua autoridade, até
mesmo para oom mais facilidade reformarem-se abusos por
ventura introduzidos na administração; e o direito de conl:\ti
tuir IlS condições da regencia sem dllvida pertence á nação e
á sua lei fundamental.

Por outra: face cumpre observar. que uma regencia jámai::i
tem o prestlgiO do monarcha, prestIglo necessano, e que não
convem enfraquecê-la jámais tanto, que não possa cumprir
sua alta mis ão, e entregar o governo do paiz ao novo impe
rante em estado seguro e prospero.

E' attribuição cuja applicação só em tal época, só em face
do estado s001al, póde ser bem ponderada e desempenhada; é
por isso mesmo que a constituição deixoll.-a á sabedoria da as
sembléa geral.

§ 3.o -Do ?'ec('~~l~ecimentoelo pl'i?zcipe únpe?·icti.

"13. - O reconhecimento do principe imperial, como succes
SOl' do throno, na primeira reunião da assembléa gerd logo de
pois do seu nascimento, é um acto de alta importancia e pre
visão nacional.

E' uma nova confirmação do voto fundamental do paiz
dado á monarchia hereditaria, á sua perpetuidade. E' o reco
nhecimento individual authentico e solemne do successor &1.
corôa, que remove toda e qualquer duvida, como tanto im
porta á nação.
. A lei de 26 de Ago to de 18ZG determina a maneira publi

ca por que este acto é celebrado no paço do senado pela
assembléa geral, e como delle deve dar-se conhecimento ás
províncias, para perpetuar sua memoria em todo o imperio; e
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confiar ao alI,lor nacional o seu futuro monarcha, novo segura
dor da estabilidade do thronQ e destinos do Estado.

~ J.o-Da tutoria do imperado?' men01',

4. - E' tutor do imperador menor a pe soa lue eu augusto
pai nomêa em seu testamento; na falta deste é a imperatriz
mãi, emquanto não tornar a casar; faltando esta é que a
assembléa geral exerce tal nomeaçao, que nunca deve recahir
naquelle a quem possa tocar a successã.o na sua falta, consti
tuiÇão art. 130, pois que cumpre prevenir todos os perigos
possiveis.

Quando o augu. to pai do imperaclor menor exerce o inauffe
~'iYel dir~ito d~ nom~ar tutor a.seu aug,usto filho, ou existe a
llnperatnz mâl nas Cll'cum tal1Clas prevlStas, estão re guarda
dos os direitos as im do imperador menor como da nação, a
quem elie pertence como seu monarcha. F óra disso tem a
a sembléa geral não só o direito, mas o dever de verificar tão
importante nomea~·ão. 1.. tutella imperial é o alto cargo, a
vigilancia que guarda a pessoa do monarcha menor, attribuição
que não póde. perten~er á regencia por diflere?-tes mot:ivo~;

ella tem demaIS a obngação de zelar dos seus mteres e pn
vado , de attender á adini.l1istração da casa imperial e de
exercer in pecção obre os me tres do imperador, cuja instruc
ção e educação é da mais transcendente importancia.

A lei de 12 de Ago to de 1831 designou as fWlcções e obri
gações do tutor do imperador, cargo que é eqmparado em
hOnras e ordenado ás de mini tro e secretario de estado.

/'

S5. 0 - Da 'resolução de lla'vidas sobre a successão da c01,ôa.

5. -' A ordem da suece ão ao throno 'deve ser fixada por
um modo previdente e claro; deve a lei fundamental· prevenir,
quanto fôr possivel, toda a duvida e incerteza sobre tão grave
as umpto. A sabedoria hwnana porém é impedeita, e não
obstante seus esforç:os podem occorrer hypotbe es que não
tenh5.o sido evidentemente resolvidas de antemão.

De outro lado, qualquer questão ou duvida a tal. re peito é
. !:lempre perigosa, e poderia ser fatal e a solução fosse deixada
á luta dos pretendentes, ao exito d guerra civil ou das armas.

Era pois indispensavel que a soberania nacional, que é o juiz
competente, delegasse o direito de legitima e terminantemente
decidir logo uma questão de tal ordem, questão que afiecta
profundamente a segurança do E, tado. Esse direito foi por ella
commettido á sabedoria da assembléa geral legislativa, ás duas
camaras dos seus representantes, E' esse o alto tribunal a
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quem uma talltuvida. é submettida em todo~. o~ 12aiz~s c~nsti
tucionaes. A soluçHo por ene decretada deve lrnpor sJ1enclO.

§ 6.° - Do caso de extincção da dynastia i1l1peran1e
e escol/ta de nom.

76. -Extinctas as linhas do' descendentes legiti]]]o~ e
successivei. do, enbor D. Pedro I ainda em vida do ultimo
descendente e dmante o seu imperio, escolberá a assembléa
geral nova dynastia, con t., art. 118; tendo a iniciativa a
camara dos deputados, art. 36, . 3°. como a rerresentaçüo mais
immediata do povo.

Na hypotbe e prevista, que a Providencia nuo permüta lJ.ue
jámais se reali e, reverte â nação a delegação que elJa fizera
do poder imperial, dá-,'e a devolu\üo de tüo p'ande deposito
para as miíos elos depo:üantes. ]:<..ntão a nação, qu' nfto pólie
reUlúr-se em llla~,'a e logo, como exige a neces idade do E'
tado, é Tepre.sentadl1 pela a 'embléageral, qu' e col~le lIma
nova dynastla, proclama essa gTande adopção naCIonal o
verifica o tran>;norte la soberania delegada.

E' um assull.tpto de tanta magnitude que devêm CID dm ida
ser previsto, eventualidado em liue dissolve-'e ipso jU?'e o lac;o
que l)rendia a nação o a sua dyna tia imperial, que consermva
o direito ao tbrono incontestavel e com elle a seguralJça do
Estado.

No dever ele pro,idenciar sobre ua sort , nHO querendo
alterar sua fórma de governo e sim conserva-la, não podendo
esta continuar por falta do luEres natus, torna-s indi. pensavel
essa grande adopção nacional, o luE7'es factus.

Esta attribuição extraordinal'ia nece sal'iamellte uev ria,
como já dissemo.', ·el'. depositada em mãos de alguem; ena 11ão
podena ser commethda a nenhuma outra repre entaçfto que
não fosse a assembléa geral. Só e:Ja é quem poderá ver todas
as conveniencia , toltas as combinaçõe , e a final proferir a
escolha que melbor segure os grandes intere ses nacionae .
Em todas as monarchias con titueionaes os factos extraorclina
rios, que est~LO fóra. !lu cU!' o r guIar das leis, e os remedias a
apElical', são subordinados ao seu parlamento.

a art. 118 da consto manda com razão que tão alta. escolba
se faça ainda em vida e durante o imperio do ultimo descen
dente da dynastia anterior; é mais ulTla condiçüo de ordem e
segur311ça que destilJa-'o a livrar .0 Estado dos perigos que
podem occorrer em tão solemnc conJullctura; além do que n[(o
l;Ql1vem que a su cessfto ao thro11o fique interrompida por
tempo algum.

a art. llD declara que nenhulU e trangeil'O p uerá succ.eder
lia corôa do in perio ua Bl'~úl, c l'oll~equellte)llcnte ~el' e~(;o-



lhido. Além de l1ue o lIn 01' da pa lria IJ uma das maiores
garantias lU o imperante pótle o{{erecer á naç&o. uma ial
succcssilo teria outros úlconv nientes que s 111 duvidaeumpre
c"i tar; poderia aeemnular-se fi ueces. <lo de um outro throno
c . er muito prf'jllc1icial ao Brazil.

~ 7. o - Da ?'mpossi6ilidade 2lltysica ou moral do imperante.

77. - A COB tituição em sua sabedoria procurou pl'e"enir
toda a eircumstalleias que podem coHocar, e que alg1Uuas
vezes já têm po to em perig'o os Estado '. Na hypothese de ·te
paragrapho, que a Providencia removerá sempre do Braúl, o
governo do Estado nilo poderia certamente ser interrompido,
nem continuar com uma direcção anormal ou ünpos,iyel.
Desde que o imperante estivesse em tal oflrimento y r-sc-llia
impedido ~e goy~rnar; suas prer~g.atiYa imperiae sel~ àuvida
mio c extmgmnão, mas o .\.erelCIO do poder nccessanamente
d veria pa 'sar a. seu ::iUcces 01' nos termos prescripto , lTIesmo
para que niuguem abu asse do augu to nome do monareha.

Entretanto, para que lJossa. julgar-se existente Ulo fatal
impossibilidade, é es encial que clla seja evidentemente re
conheeida pela pluralidade de cada uma das cumara',
con t., art. 126.

~ .o - Do consentimento para o impe?'ador sedá?' (óra
do im21e1·io.

7". - om razüo faz o art. 10,1, da constituição dependente
do consentimento da assembléa geral a saJ:úda do imperante
para fora do imperio. Sua presença e residencia dentro deste
nuo é sómente de aJt.a n ce ::;idad~ para a admini tração, é
tambem uma garantia de ordem, de segurança, de re 'lU"OS
nacionaes; ell- é inseparavcl da naçiío, e não é admi si-reI que
a dirija. e governe de fóra do E. tado, ou que deixe de go,er
na-ln. Por i o a sahida do imperante para iora do imperio
sem intelli.gencia, s.em pccordo com ~ ~ssembléa geral e contra
este preceito eonstltuclOml1, tüo pOSltlYO e fundado attesta a
sua separação formal da nação e de su~ lei fundamental e
e tabelece positivam nte a sua renUJlcia ao thl'ono, a ua
a11cucação.

§ 9. 0 -- Dct appl'o'tação para o consurcio elet 1J1'i'llceza herdeim
ln'esllmplÍ'/;a da c01,ôa. .

79. - O consorcio da princeza herdeira pres1UnptiYrl da
corôa é de summa importancin para n nação; seu a.ugu to

v
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esposo deve vir identificar-se e por uas relações influir sobre
os destinos della; é o que prevê e contempla a constituição em
seu art. 120.
Vive~do o imperador a nação com razão confia em sua

sabedorIa e aprazImento uu approvação: todas as consHlerações
naturaes e politiea dão-lhe inteira garantia a re 'peito.

Não existindo porém f'lle tem a nação a neces~idade e o
direito de, -por meio de seus representantes, examinar e ex
pressaI' quaes sejão as melhores condições e cOllyenit'nt:Jas para
a felicidade da augusta princeza, de seu throno e do imperio,
isto é, de signifit:ar sua approvação ou pedir ulterior reconsi
deração.

As relações do Estado, suas instituições, suas neces idades
e -porvir não podem ser então olvidadas, nem a uccessora do
throno qlfel't'r~a quP fossem. Ella é por todos os titulos perfei
tamente l<lentificaua com a nação.

§ 10. - Da app1ymoção ou 1'ejeição dos tratados que envolvem
cessão ou t1'oca de te1'1'itoJ'io ou possessões do impe1'io.

80. - Embora a attribuição de celebrar tratados pertença
ao poder executivo, nos termos do art. 102 ~ 8" da con titUl
ção; emhora na presença de uma guerra e urgencia das
circum. tancias, que não podem todas ser pl'evistas e que podem
recusar delongas, eja por ventura irremediavel a cessão ou
troca de fllguma parte do territorio ou pos es 'õe do impelia;
é manifesto que qnando ttll estipulação é contra -tada em tempo
d~ paz, nenhuma razüo p'~e .prevalet:er para que a ratificação
dispense a approvação prevIa e bem reflectIda da as embléa
geral, ou a sua denegação. E' uma sábia disposiçãO constitu
cional que jámais deverá s~r preterida.

Ainda quando a cessão ou trOl'a nãu tenha materialmente
grande importancia, tem elHpre moralmente ~uita. p.ó.de
Importar a separação de Bra~ile~ros de sua patna por eflelto
da separação ou cessão do terntorlO em que reSIdem, mteressar
a segurança do Estado, alterando suas linhas de fronteira ou
de navegação, ou emfim affectando outl'as conveniencias rela
cionadas com interesses graves. Envolve modificação da juris
dicção territorial, e em todo o caso um grallde principio, o da
integridade do territorio nacional. E' pois um acto em que o
paiz deve ser previamente ouvit.lo por meio de seu represen
tantes ou assemhléa geral.

Nós tel'emos de occupar-nos novamente deste assumpto
quando tratarmos da respectiva attribuiçào do ~uder executivo.
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I EC .\0 3."

DA ATTRIBUrçÕES LE'JTsr. Tl '.\. D.\. A. SE~lBLi.\. GERAL.

~ lo a 3.0 ) - R' ela nttribui<jiíO (b assembléa gelal fRzl,lr leis, in-
t rpretR-las, SI1 peudê-In~ revoo·R-las. Const", art. 15, § 80 • e
Act. Add., :u:t. 25.

§ 4. 0 ) - Fixar nnuualmente as dospezRs publieas e repartir lt
contribl1ição (1ir~eta. Const., arL.15, § ]0, e :u:t. 171 e 172.
5.0)- Fixar anuualmente sobre informaçiio do governo as forças
de mnr e terra, ordinarias e extraorelinarias. Con t., art. 15, § 1] •

6. 0 ) - Conceder ou negar a entrada ele forças estrangeiras (le
terrR e mal' dentro ,lo imperio ou (los porto deUe. Const., llrt.,]5,
1\\ 12.
7.0 ) - Autori ar o goyerno paxa eonb'ahil' emprestimos. Const.,
art. 15, § 13.
8. 0)- E tabelecel' meios convenientes l'ara (Tpagamento ela (liyida
publirR. Con t., art. 15, ~ ]4.
9.o)-ReguIRr a ac1mini trnção dos bons naeionaes e decretar a
sua aHenaÇilo. Const., art. 15, 15.
10.) - Crcar ou 511pprimir emprego- publieos e estabelecer-lhes
ord undos. CQU3t., lU't. 15, ~ 16.

§ 11.) - Determinar o pc 0, yalO}', in crip<jão, tJ·po e deuominnçoiio
das moedas, as im como o padrão do pe os e medidas. Const.•
m·t. 15, ~ 17.

~ 12.) -O presidente da proYineia elwial'li ti as"emhléa geral e no
gO\' ruo cópias authentiens (I!) todos os aetos legislativos pro\·in.
ciae ql o tirerem si(lo promulgado , afim dr e examinar se olrou
dom a con tituição, o impo to gorao, 05 direitos de ouh'as pro
"inoias on O, trntados, ea 05 unioos em quo o POdOl' legi lati\'o
geral o poderÍlreyogar. Aet. Add., art. 20 .

..ã 13.) - Compete mai á a <llubléa gerRI assignar flota?iio aoimpe
rador ("\ imperatriz, Const,,. !lrt, 107, alimentos ao prlUcipe i..1npe
rial, ar(, 109, dotes aos principe e priueezas, arts, 112 e 113,
decretar a roforrnll da constitnição, arts. 174, 171; e 177, e a su 
pensíio da fonmüi(lnde quo garantem fi. liberclnde individual,
art. 179, ~ 35.

& 1.0 - Da atlribuú;fio ele decretar onfa;:er a lei.

1. - O art. 15 S 80 da con tituiçào resume toda as aUri.
blúções le~isIativas da assembIéa g mI nas suas expressões
(a:zel' as leis, intel']J1'eta-las, SllS7Jendê-Las e ?'evoga-las, Os
p'aragrap~os segtúntes, ~e que depois nos oc~uraremos, não
fazem maL'> do que applicar es a mesma attnbUlção geral a
alguns as,sumptos que por sua importancia e condições espe
oiaes attrahem uma attenção particular da lei fundamental. '

Por maior clareza trataremos neste paragrapho da confecção
da lei, e no segtúntes de sua interpretação, suspensão ou
revogação.



Já em n. 51 üis mo' que f'ulíDS as c tldiS'õ s cOl1stitucio
llues do Estado, que são o I ropl'io titulo do poder legislati,o e
que por isso mesmo ~llc não póde infring-ir, e r-alvos os princi
pias da moral e jURtiça tema, e e poder quanto a tudo o
mais 6 a intel1 igencia c omnipotencia social, a mai alta
eJ..llfessúo e força da soberania nacional.

Fazer a. lei 6 prescrever n.' normas, os preceitos CJue cl vem
reger o. homens e as cousas, as autol'iàades e a so i d.ade cm
todas as sua relações; 6 exercer LI. alta faculdade de regular
toda a força ociaes, seu de envolvimento, os destinos
publicos, de fazer n. prosperidade ou a desgraça do paiz, pois
que a sorte do Estado depende mais que muito de sua
legislação. .

Tudo que é crear prin ipios, regras ou disposições geraes,
dar, tirar ou modificar clireito. ou obriw~ções, impôr devere,
prohibições, privilegias ou limitações ás faculdades do homem
ou do cidadão, estabelecer multas ou penas civis ou criminaes,
é não só da alçada da lei, mas de seu dominio exclusivo, que
n[o tolera que outrem enão elJa telJba esta grande autoridade,
porque ella e só eBa 6 a competente e pri,atim eJ'111'cssão da
vontade e sobera,l1ia nacional. Const., art. 119, ~ 1.0

Esta immen a faculdade 6 pois justamente a <lue pertence á
assembléa geral. salva a dependencia da ~ancçü.o, que 6 o seu
complemento nece~sario e valio a garantia.

82. - E' facil de comprebender que a lei nunca deve ser
feita senão por e para a utilidade social, Const., art. ]19,
~ 2°, gue seu pens~mento e fim não ~ ~e restringi.r ~s liberda
des, Silll de protege-las; de dar estabilIdade aos i:hreltos e não
de comprimi-los ou sacrifica-los; de fazer o governo amado e
por isso mesmo permanente e forte, e não mal visto, precario
e fraco.

A sabedoria do legislador precisa quando faz a lei ver tudo,
não olvidar uma só relação importante da sociedade que possa
ser affectada.

Em relação ás leis politicas, administrativas ou regulamen
tares é essencial que seus preceitos não só sejão fieis aos
principias constitucionaes, mas ÍJlspirados sempre peja índole
destes, apropriados ás bases fundamentaes da ociedade. Elias
devem conservar os poderes politicos em suas orbitas e des·n
volver o seu exercicio e actiVIdade no sentido dos interesses e
direitos protectores da sociedade e dos cidadãos.

Firmada a liberdade politica e administrativa é de mi ter
não olvidar que a liberdade civil é o maior dos fins sociae , e
que não convem que o abu o administrativo possa prejudica-lo.

Em nosso titulo preliminar já observámos que as leis civeis
e commerciaes têm caractcrf'S especiaes, que devem merecer
uma attenção muito particuJar do legislador. Devem ser claras
para que toda a sociedade possa comprehendê-la hem, com-
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pIetas para gu nada fique ao ar1Jitrio, c taveis e permanentes
para que os direito e a fortunas Ilão yacillem, e para que se
entranhem nos habitas e moral do p0'·o.

O codigo civil francez ~ sem duvida um grande titulo de
gloria pfLra o genio de apoleüo I e sabó que o coadjuvárão;
ene tem atravessado e atravessará as revoluções; imitado,
cercado de homenagens, entranhado no' co tmoes, conhecido,
commentado; depurad ue duvidas, é cou'Jp que um grandioso
templo em que e tão abrigados e seguros os direitos civis dos
Franc zes; el1e é e será um titulo de yeneração e de audade
para com o homem ql1 via. tudo, queria tudo e podia tudo.

~ 2.° - Da altl'ilmiçfín de inlp?7J'l'etu)' as leú.

83. Oa umpto da interpretação das leis ; muito valia o,
é uma questüo fundamental que joga com importantes materias
do Direito Publico, com a divisã.o e independencia dos poderes.

que por is'o mesmo demanda i .Léas bem assentadas e exactas.
Julgamo pois cOllveniente ~xa~inar G que se.i~ a inte,rpre

taçao em geral, a quem 'omp] ta mterpretar a leI por VIa de
at~tori~lade, e quaes sejl10 :os er-reito' ~essa interpretação; o que
eJa a mterpretação por vI'l de doutrmn, a quem elia pertenç.a,

e 'finalmente quaes os abusos que, e pretendem introduzir em
nosso paiz sobre 1'"'0 grave materia.

1, - A interpretação considerada em geral ó a declaração,
a explicação do sentido da. lei, ou 'eja por "ia de autoridade,
ou de doutrina judicial, ou doutrina commum, i to é, opinião
dos 'abio ou juri consultas.

Ha puis duas, e só duas, épecies ue interpre açilo, por via
de autOl:idade ou por via de dou~rina, e ellas . Clo tão.<? ti!1ctas
em sua lmportanma, ÍorÇ1. (leItos, que nüo podem Jamms ser
confundida' .

85, - Interpretar a lei vor via de autoridade ou via legisla
tiva, por medida geral, ab tracta ou authentica, termos que
sIT f'qui\'alente-:, é determiuar leaitima e competentemente
qual o verdadeiro sentido ou di posição que a lei encerra, e
que deve ser obseryada sem mais duvida ou hesitação, é em
.'U01ma estabelecer o direito.

E ta interpl'ctaçüo I ertence essencial e exclu i"amente ao
poder lpg·i.lati,o, nilo só p la determinação expressa e cate
goricn do artigu con titucional que desenyolvenJO' e do Acto
Add., al't. ;2;J, como pela natureza de no o goyerno, divisão e
limite do' podere' politi o.. I em duvida que quando isso não
fos. .mai qu expre:.o, ainda a sim ,mesmo resultaria dos
princi11ios constitucionaes amo uma cOllscquencia e necessidade
indecllllav 1.

Só o poder que faz a lei ti o unico compeient para declarar
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por via de autoridade ou por disposição g'eral obrigatoria o
pen amento, o lJreceito de11a. Só elle e exclusivamente e11e é
quem tem o direito de interpretar o seu proprio acto, suas
proprias "\ i ta , •ua vontade e seu, fin . Nenhum outro poder
tem o direito ele interpretar por"igual modo, já porque nenhuma
lei lhe deu e . n. ia uldade, jú porque seria ab urda a que 111e
u' se.

rim irull1enÍl' é - isi,,"e1 que nenhum outro poder é o depo
sitario real la yontade e' intelligencia elo legi lador. Pela
necessidad" ue ápplicar a lei deyc o executor ou o juiz, e por
~stud~ póde o juri con ulto, formar sua opi!1i~o a ~'e pe~to. da
mtelligenc,a deDu; mas querer que essa oplmão seja mialhvel
e obrigatoria, qu- seja regra geral, seria dizer que poso uia a.
faculdade de adiyinhar qual a vontade e o pensamento do
legislador, que não podia errar, que era o possuidor de sa
mesma intelligencia e vontade; e isso seria certamente irrisorio.

DelJois disso é tambcm obyio que o poder a quem fos-e dada
ou usurpasse uma tal faculclacle predoiniDaria desde logo sobre
o legisladur, inu jlisaria ou alteraria como quiz sse a~ attri
buições de te ou disposições da lei, e seria o verdadeiro legi 
lador. Basta reflectir por um pouco para reconhecer esta
yerdade,. e ,,"er que ~nterpre~r a le~por disposiçãO obI'i~at?ria,
ou por VIa de autorJc1adc, e não so fazer a leI, ma' c amda
mais que is o porque' ' predominar sobre eHa.

Com eH' ito, a interpretação 1Jo1' "ia de autoridade. que t ll1

força obrigatoria, em que é distlllcta da lei! em que diRere da
disposiç.'io que modifica ou reforma e'. ta i Em nadcL certament ,
porque int.f'rpretar lar sse modo (~ Iegi:slm' , é stabelcccr a
norma reguladora que cleye ser obedecida.

Nuo é ,'ó fazcr a lei, é mais que isso, lí di 'pôr della e da
yontaue e forc;a 1110l' ,1 do legislador, é inutili a-lo E' eYidente
que tal interpretarüo obrigi:ltoria sub tJtu uma yontudc ou
preceito claro, preciso. terminante, á vontade e norma legi la
tiva, que inculcou omo duvidosa, desconhecida, incerta, sem
força ou não cornprebendida. Ora desde ent~o ú manifesto que
a yontade do interprete é quem domina, pas..a a ser a yerda
deil'a. lei, e o a.cto do legislador, a norma da soherania racional
deixa dp. ter valor;]19l1ill, serye apenas de pretexto para o
lwedomilJio de um outro poder. J~' mai -, do que faz 'I' a lei,
vois. que é a f~cul~~de de ~11od.ificar, alterar, J:estringir, con
tranar, emfuu lllutJlI..:al' a leI eXIstent.e, e e qUlzer at ~ lJnrlar
do legislador e de sua vontade, tomada impotellte e i I'risoria.
Tal pretenç[o não é só igual, é maior que a ele ser legj ladO!';
a declar.ação briga~oria não só é lei, ma' aDl11l11a qualquer
outra leI que não seja e]]a.

Só tem pois o dir~ito de interpr~tal' a)ei por via de autori
dade, ou por dlsposlÇ'ão geral obng'atona, de por esse modo
resolvel~ 011 decidir as duvidas/ de expressar o proprio pen, <1.-
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menta legislativo e a maneira por que quer e manda que elle
seja observado, em summa, de constituir regras de direito
aquelle que faz a lei. E' uma dependencia. complemento o~
parte e sencial do poder legislativo. A interpretação obrigato
ria deve ser iniciada. di",cutida, votada e suj ita á sancção
segundo os tramJtes COlI tI tucionaes , como lei que é, e acto da
soberania naeiOllaJ.
. O poder executivo ou judicial ão perf~ita e cOl:opletamente
mcompetente para pl'Oceder a este re"pf'lto por Vla de autori
~ade, por i o me 'mo que ~lle' não têm a autori~ade ~egisla
uva, que não são deposltarJOS nem da vOlltad~ e rntelligencia
do legislador, nem de ",eu pau 1', emfilll por JS o que não são
enão :>Ubtlit05 da lei, que não podem disEôr della e que são

.apenas seus e_ e 'utore ou applicador 5. Tudo o mais é um
sopbi ma gr'(ls:>eiro, que Ó serve para til'ar creditJ á admiJ1Ís
tração e advertir os povos do de ej<> de invadir as attribuições
do poder legi laJ,(lr. .

Nos guvernos absoluto, em que a corôa reune em si todos
os poderes, em que rUa é por.i sO lllPsmo a l.egislad.ora, accu
mula cprtamelJte o ciJrelto de mterpretar a lel por "I'la ou deci
são obrigatoria. de as,im resolver as duvidas ou obscuridades
que !la pMe apresentar. A!nda entno os ,rrúni ~tros não têm
essa hlCuldade, pOIS que ena u:>urpa-Ia a coroa, não podem
exercê-la por avisos ou -'Sortarias, ella ó e manife ta por
diplomas du monarcha; e",la era a doutrina da nossa Ord. do
lIv. 2u , tit 4l, e a opinião geral do juá.con:mItos, nem
podia ser outra.

Quanto aos go\"emos constitucionae , em que os poderes
são diyididus, mio ha um só exemplo de que a autoridade exe
cutiva pretenda sPl1wlhante Jaculdade, a não ser o nosso
ministerio; seria TIlf' mo uma contradicção flagrante com todos
os pnllcipios C'onstitucionaes, seria o reconhecimento de dous
legJ:;ladol'e::; suberallos e mUItas ezes oppostos.

Esta IT atena já foi tão bem discutida e demonstrada em
França, que nada dei,'ou a de ejar; nós faremos uma breve his
toria da questão, poi que ella pOl' si me nla e clarecerá per
feitamente o assumpto c deverá senir-nos de pharolluminoso
para d 1encler nos o regilllen onstitucional e as liberdade bra
Zileiras

A onstituição de 22 de Frimairc, armo 80 , dispunha no art.
52 " que o conselho de estado, que era parte integrante do
poder legislativo, sob a direcção dos cons1l.1es, seria encarrega
du ele reaigir o, projecto de lei e regulamentos da admini tra
Ção publica; e (le 1'esolcer as dijftculdades que pude em oc
correr em maLeria admúzistl'ati7;a." .

Abu;;al1llo do sentido deste artigo, que não dava ao governo
c.onsulal' sentio ~1,j.nterpretaçllo em matel'Ía de justiça adlllinistra
tl.Va l ou de adm1m1ôtl'ação contenClorsa l oregulamen10 do congelho
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de csiado de D de i\'ose anno,", :l1'L. 11, accresc lllou-llu,: [\,
attribuição de de emolyer o sentido da~ leis em materia de con
!lictos e ,assumptos contenciosos da ad.lllini tr!lçüo, c isso por um
modo vago para pod r ser distendido.

Verificada esta Iwimeira uSUl'paçúo diviüo sem duvida vere
ficarem-se as suas consequencias. .... sim, e apro\'eitando-se
da lacuna da lei de 21 "\ ento e anno 0, art. 18, sobre a côrte
de cassação, que não previra o caso, de que um terceiro tri
lmnal discordasse da opinião daquella côrte e da nece . idade
de um expediente para resolver a consequente questão, que
não denria ficar indecisa, obteve o governo do corpo legisla
tivo a Lei de 16 de I etembro de 1801. Declarou e ·ta, que
u havia lu~ar á interpretação da lei, de de qu~ a: 'ôlte de ~as

sação anmula e uma seO'unda sentençf!- pl'Olpl'lda em ulhma
alçada entrE'ras me mas partes, quando lmpugnada pelos mes
mos meios; e que essa interpretação seria neste caso dada em
fórma de regulamento de administraçúo publica. "

Assim se estabeleceu. ob o g'overno consular e imperial essa
nova especie de interpretação, que aiDeIa assim núo lhe confe
ria o direito de interpretar as leis em geral, direito que llllJl

ca eUe teve e . ó sim na hypothese pre"i ta e para o ca o
deUa, sem formular regra ulterior.

Apezar dessa limitação, era. em cuvida um direito que não
devia ser conferido ao governo e conselho de e tado, embora
este fosse parte integrante do poder legislativo. A ser a deci
são geral deveria pertencer ao legi lador e não a uma parte só
deHe, a ser casual e só para a hypothese, deveria competir fi.
}Jropria ?ôrte de ca~saçüo. Não adn:ira pOl'(ím, como bem pondera
Cormenm, que s~ fosse operando tua grande concentração de po
deres sob a corôa imperial, porquanto " já então havia dou
legisla~ores , ~ de direi~o , cujos poderes desprez~do: ,ou a.ntes
e cravlsados, lão dormmdo no selO de uma con btmção morta,
e o poderoso legislador de facto, de quem o con~elho de e tado
era a alma e que valia tudo. "

Era consequente pois que em taes circum tancias o governo,
se quizesse, não só explicasse as ambiguidades da lei, supprisse
sua lammas, como mesmo fize. se a lei, pois que em fundo c
realidade elle era o eft'ectivo legislador, e poderia até dízerfran
camente ao corpo legislativo, que só existia por formalidade,
que queria por si só legislar.

Essa usurpação, po. to que consentida, todavia desgostou
muito os tribunaes e a todos os homens illtelligente. , POlS que
importava uma quebra lia segurança dos direitos socin.es que
l?~nha á mercê do governo, e foi por isso que tratou-o c de llnl
lítica-la desde que teve lugar a re tauraçüo.

Luiz XVIII prometteu restituir essa interpretaçüo ao respec
tivo poder, e com effeito passou logo em ambas as ca.maras o
])I'ojecto ele lei cl 21 de ,"'et mhl'o ele 18]4, vel'ifieando es..a
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1'cstlLlliçúo. , oUl'cveio o imperio do_ cem rlia . e o p1'oprio Na
poleão, no s u Acto Acldicional Lle 1815, art. 5 ,niÍo se olvi
dou de confirma-la e ceder dessa u';11rp'tção.

O' cem dia,; derramárão terrivei calamidaüe' sohrt: a Fran
ça, fizerilo o eu O"overno meno liberal, mas apezar di'so, me
diante a opposição dos tt'ibuuaes á" orelenanças de interpreta
ção os esforço da camaras legislativa que ficárão sem a
iniciativa, o O'o,erno teve ele ceder.

A, camara, r. cla;márúo c0t:'tra esse abuso inco~p8:ti~'el com
o systema con tltuclOnal, peclíxão ao governo que llllClasse uma
lei que o ol'rigi se. E te quiz sustentar a lei de 16 ele Setem
hro de 1801 re tri.ngindo-a ó ao caso dclla. O conselho de es
tado, em a\; o de 21 de 1 ovembro de 1 23. approvado pelo
l' i em 11 de Dezembro 'eguinte, que f>e póde ver no boletim
da leis ou na obra de Grayerend, mtitula'la LaCtlnas da Le
gislação, tom. 20 , pago 31, allegava que e a attribuiçúo da
corôa era c~mpati\ el co~ o systema 011 titucional, porque
n50 . exerCIa, enão depO! de duas cus ações, que não pa a
va de uma interpretaç50 judicial necesfiaria para decidir ll. ques
tão pelldentc que 11.5.0 deveria ficar inde i a, e só para aquelle
,aBO, ,em que servisse de regra para o futuro.

As camaras porém arguião que a corôa n50 ·'ra nem leO"isla
dor nem jtÚZ, que, ua incompetencia era manifesta e reprova
da p la con. tituição, d s rte que o proprio gOíerno de Car
los .f.r, qu não póde el' uspeJto, t vê de iniciar, pelo eu
habil milli tro o conelc de Portalj , a lei que foi sa.nccionada
em 3' de Julho ele 182 . e depoi ubstituicla pela dó lo de Abril
d 1 3i.

As'im terminou- _ e;'sa importante qu tão pela força de
uma constituição que não em, expl'es:a a 1'e peito, cm que as
camaras n<1u tinhão iniciatiya, c qu~ era muito e muito menos
lib ral que a nos a.

Cau.'f1ria pois orpresa ou ria. ridiculo que em face de nos
S:tB leis con 'tiillcionaes, dos attl'ibuto' de -nosso poder legisla
ti VO, da inc1 p ndcncia do r d I' jndicial'io t,íO nece saria ás li
b"dade' e direito·' inclividllae', e c1 poi,; cln trinta annos do
n :>,;.) \'e,;im~n p liticJ, S'l pl"tende 'J de~poial' e te" podere
ele Slla-s pI'el'ugativas tutellnre3 pa.ra com ella: enriquecer o al'
iJitrio e U:3t1l'p:1ç.1o ministerial, 'cria ncces'neio que o' 1'epl'e
'entant ' da na.ç,L c,tiyc"5E:m muito di"tra.hido ou muito cles

l11llralisado' pa.m tolcrar ess l'Íme,
De,;ie que ia.l sucedc,;'e, as I i, civis, cOJl1lUerciaes e cri

mina s uã 'Jri.lo 111 is <1.' que o legislador e tabele e "e, im
quaes a vontad ministerial d termina. se pelaintelligen ia obri
gn.tol'ia que rixa 'e, O' juizes c tribunaes elevel'ião renuncia!'
fi. sua intellig neia, honra e Juramento de fidelidade á lei, e tor
nar- (' instrulllentos g 5, ignobei', ou e 'cravo' des, a inter
pretaç'Lo per mptOl'i(j. A socirc1a le, seu, direitos e garantias
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civis, commerciaes e c~'imillaes nada mais terião a espe.rar ~e
representantes que lTalllão seus deveres sagrados, de lms noml
naes e de juize;:, dependentes, que terião tuJo a temer ou e pe
ral' dos nüilÍs ros; o poder executivo ou mini teriaI sería o ver
dadeiro e unico poder, ou o dominador absoluto.

J. em objectem os falsos ou perigosos amigos da JUonarchia
q11e a sim se diminuem os poderes ua corôa. Esta em sua alt'l
in elligencia conhece melhor que elles que não tem nem quer
mais poderes do que aquelles que nos'a leÍl:l fundflooentaes
lhe dão, e que são grandes e d;gnos de toda a vencmçi'io e obe
diencia.. E' ruais afta, mais eie\ado, e digllO da corôa interpre
tar a lei por via obJ'ig'aloria collecti"amente com as dua a
maras da as emblt-u geral, com os repr sentantes a naçilo, om
os voto ,de sem; povos, do qne sómentc com seus mini, tros,
agentes moveis do poder executivu, muitas "eze' discordante'
e sempre precarios,

A corôp. não é sómente o centro director, a alta inspecçüo do
poder executivo, é ainda muito mais que isso, é o grande poder
model ,-,,01', é um ramo e..:spncial do poder le"islativo, e con
sf'quentemente nenhuma ipt,'l'Pl'etação de I ,i lJóde ser obriga
taria no ünperio do Brazll sem que dIa olJ;:,il,lil. Os mini 'tl'OS
sim, esses não :,âo senào simples e.·ccutore ' da lei',

Cumpre pois que o podcr executivo não qu ira usurpar at
tl'ibuições quc nilo têm pai;:; que, como bem diz um publicista:

/ -Dans les ,qrnn:el'1leJ11e'11S l'epI'hentatif's, si le pOif'l:l)ir e éCLltlj
tencl à granelir sa sp/ú're, on lIIu1'clte UI'S le lJOéi1'OÚ' ubsolu,

1 àü lIaS denloJ'ar'IlJO::i mnis subl" e,t" qUI ",t. o, 11"}:; que a
seu r peito não póde haver duvida; 19 .ma valllJ~a, L' U Slllllp
tu claro, eYidente e geralmente rec',( 1 he ,uo Je'd o tempo do
ROlJlUllOS, que-Ejus esi legem i7lteJ'jJi'eian, c/ljus est legem
cúndere, li " 1, DeU, CUll. ue LegiLJus,

ConclLÚl'emU3, pois, q.lC a interpretação por via de autorida
de, PUI' mclllda geral, ab~traeta, authentlca, por detem1Ínaçtiu,
re;:;olllçcio, dl>c!arl1ç'llo ou d cisão obrlgatoria, pois que todos
:te,' termos são, ynonymo:, pertcnce só e exc111"ivamentc ao

poder legislati\'o, e de nenhum modo ao poder e.·e 'utivo, quae;:;
llucr que :ejüo as denolllinaç'ues ou sopbisma 1Tl1l1i -t riae:.

86. -E/leitos da 111/P'J'p1'elação jJ(J)' medida gel'al Oll de au
toridade, Dc:de qualllln Ó0stel. intcl'prctuçflo obl'igatoria? Rr 
peIta ::iÓ ao futuro ou refcl'c-:e lamhcm ao pl:ls:ado ?

----Est~ impol'tm~te que~tf\~ Lle Dir ito Publico jíL estú muito c 
dareclda no,' pmze::õ COn.,tltllCJOnaeli. Enl rpgra a decJal'3rilo da
lei nüo obriga senüo de sua promulg-açflo em diante, e nà~ des
de o tempo da lei illlt'J'pl'etnda, excepto se por di 'posiçüo ex-
cepcional e cxpn lisa tÔl' o Cl,ntrario determinado.

Cum effeitu, é principio gLrnl e de ['ternn iu:tiça que toda f7
qualqu l' que;ot<Io, direitos ou obl'iga,:ões, 1 5.0 dcvem ser dcci
(lidos ou julgados /Senão el yirtucle (\e leis pl'eex1;:;tentes i que
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a lei não deve regular senão o futuro e nunca o passado, llue
ficou fóra do seu aominio; que o legi lador sómente prevê e Já
mais revolve o que e tá con ummado; que a lei não existe senão
porque foi feita e não existe ante de feita; finalmente, que
se a lei era obscura, se induzia a uma má intelligencia, isso at
testa uma falta de attenção delle legi lador, falta que não deve
er reparada pelo acrificio da fé publica e da ju tiça. E e

mesmo é o preceito de no sa constituiçãO, art. 179, § 3.°
Embora algumas opiniões objectem que a lei interpretativa

é ó uma declaração da lei já eXl tente, que os erros não cons
tituem ~reito ,(âo menos quando não ,estão co~summados por
tran acçoe ou entença0 que não da- e por lS o yerdadelra
retroactividade, embora accumulem outras objecções; é certo
que taes razõe não passão de e pecio a ,não têm outra força
que não seja a do habito ou ])rejuizo.

A lei por. er declaratoria nuo deixa de 'er lei , não deixa de
e·ta~elecer uma regrà, que pelo menos n~o .foi entendida '. que
por 15::;0 vem a er nova, POJs que não eXl lia antes de fel ta e
conhecida, e a sim o dar-lhe uma data contemporanea com a
da lei interpretada, não se funda na l'ealidad, enão sobre
nm artificio de palavras, quando peh-oontl:ario: oportet, ttt lex
moneat , ]J7'ÍllSq liam /erial.

Basta. que dahi l~e uI te , e sem duvida alguma resulta, o
facto LIa retroactiyidacle, para que ella eja radicalmente não
á inju ta, como perigosa: sempre que a. retroactividade tiver

lugar, a eQ1lrança desappareceJ'á.
A. Jl1.aiorl:'bua fé publ!( a poderá se~' ilJuc?da, .e com elJa. todos

O' direito que se fundarão obre a mtelhgenCla predommante
dos tribunaes. Seria o legi ladur um senhor absoluto de quem
13 nd~ ra sempre o arbitrio de fiherar lodo o pas~ado , destruir
torlo, o tlireito. , c toda.' a liherdades. O abuso da má in
tcllio'cllria da lei nunca :-; rá tua prcjudicial como o abu. o da
retroactividade, este r media sena peior que o mal.

E' pai concludente, que limt tal lei deve obrigar sámentc de
sua promu]gaçfLo em diante, dominar só o futuro, não o pa 
sado. Deve er CaD 'iderada corno li)) direito no,'o, dCJ:s.ando-se
a autoridade da lei anterior, qual lJa era, se Jara, clara ~e

obscura, 01 scnra; a... 'im, ou tal (!ra. ella , as 'im perntaneç'a
quant/l ao passado, s tribunae que continuem em relação
ao pret rito a. app]ica-]n segundo o principias geraes do di
rito. PraYi lencle- e para o futmo por uma 11o,"a lei, como
um direito novo. 1\ lém de . er is~o ue justiça., t.erá o 1 gi.la
dor de mais a utilliberdaue de estabelecer as regras que julgar
prlJveitosa..;, em a necessidade de c nformar-.:c com esta. ou
aqueDa inteJligencia an erior,' sem estilr preso ás pa]anu da
] 1 antiga, nem ao 1 111or::;o de ferir direItos e interesses em
maior ou meDOl' numel'O e importanc:ia.

Posto que tal deva ser fi, r gra geral, cumpre to~avia reconhe~
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ceI' que razões especiak. ima d alta utiüelaue publica podem
Jc-mr o legislador a nsar Lle~ta attribuição por mouo ex
cepcional.

Da luminosa discus ão havida na camara dos deputados em
França, assim em _faio de 1827, com em 23 de Março de
1836, resultava, e assim parece justo, que o legi laclor só em
dous casos poderá dar força de anterioridade á lei declara
toria.

1.0 Quando não ofrender direitos.
2. 0 Quando graves intere ses publicos, ou ante::> politicos, as

sim exigirem imperiosamente.
O ministro da justiça dizia então, e dizia muito bem, que

essa attribuição interpretatiya, como principio, podia ser um
direito do legislador, ma que em sua npplieaç<10 e con83quen
cias podia ser direito muito perio' '0, e que por isso me, m
uemandava muita meditação, sabedoria e ju tiça.

,/' Consequelltemente quando o legi;;lauor CIuizer que a lei. de-

(

c1aratoria domine tambem o passado, 'de mister que formu
le expres, amente essa determinação, aliás náo domiJmrá se
não o futuro. Cumpre sem duvida reitectir que para uma lei
er interpretativa ba ta que tenha por ohj do o ser ueclm\ 

toria de outra, pois que ÍJlterpretar é dcdarnl' o sentido da
di po iÇão interpretada, ma que por isso ·ó não se segue que
ps a decl.ar~ção deva ?:pw JW'e t~r eíl'eito retyoatti\'o; s~o duas
cou. as clistmctas. ASSim se a lei dec1uratol'la n[io conÍ!yer es
s~ clausula, deyel:á pre\'alccer a r gra da justiça e os nrinci
PlOS geraes do dn'eIto, qne estão de accnrdo com os do art.
110, -~ 311 , da constituição, e em conformidnde dos quae a 1 i
rege 'ó o futuro, e não o passado. propl'io Direito Romano
quando o systema constitucional crá. ignorado 1á. dizia: Le,gis

• ei constitucionesflltu?'is cel'lum ut da/e.rormaJi~lle,qociis , non
acl Jacta l)?'Ceiel'ita ?'el:ocari, nisi ?wminatill1 , et de p/'ll1teJ'ilo
iem:po?'e, et adIU/c pencleniiblls ne.gotíis cau/u n sil. X

Em materia penal sobretudo é illcontroyprso , gue nunca a
leí pócle ter efIeíto retroactiYo em pl'E'juizo d inuicmclo ou ac
cu.'ado. O contrario seria um pl'ínelpio 1J:ll'b' i'0 e funesto; a
pretexto delle poderia um cidadfío . Ci' cm qllulclllCr tempo pre
so, e punido por um fact que ]1:'. tic;ll'[t e qu' ninguem con
siderava punível até a d:l.tA. d uma lei no'a ,(lU úel'a C011

demna-lo. A lei em tal materia mio l"C l'Dub:ll'-lhe l'lelll mes
mo o beneficio que pos"a deduzir da o!J.wU!'idaJp ou duyida ,
qual existia. Pelo ontrario 1,01' 11m c 1u,;[nnLc primipil) d
equülade g'eralmente arlmittidll ('(1!';!u,na-:;c.:; !Dpr" applim}' a.
pena no sentido mais 1'ayorflYel ao l' ~o , e pllrtanto a pellfl. no
yamente decrelada para o facto, 'pl:llHh e11, (> !1l"110l' qu a
pena anterior.

Quando fi lei dcclal'atol'ip" não oÍTcn,le dir['itn,~, co no flcima
di, semos, ou antcs conlil'fllil o· fll't ;. , como li la l·i de alll-
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ndia, ou de reconhecimento da divida publica, ou revali
dação dn 1'0s 'r," , póle s m inconveniente ter applicação 1'e
tro,;pectjya, 1'01' i 50 que em tal C.f]SO não perturba, não inver
te direitos, não tem clft'ito l'etroacti,'o, 1'OlS que por este só se
entcude , ou carnctcrj 'a ,aquelle que annulla direitos, ou re
pr!me acto:; ~nterjorc ,circum tancia sta que o torna odioso,
llllu 'to e pengoso.

·87.-[nlerprefaçüo judicial, 01l por via de doul1'ina quanlo
ás leis do direito ('ommUJJ1. - Além da interpretação legislati
\ê1., ou por "ia dp. autoridade, (' geral, exi te , como ja men
c.ionámo, , a intcrpretaç:1o por YÍa de doutrina, ou em detalhe,
em applicacão hypoth tica , ou individu~.

Para qud elia ~ ('.ia bem comprehenclida é de misier studa
la desde os eu lUlldamentos, para então chegar com seguran
ça ás 'Uf13 conclusões.

As lei não podem wr iudo e todas a circumstancias, não
podem e tabclecer normas po iti,a' para cada um dos casos
crue tcnhüo de oc~orrcr , e quando fosse isso po sivel '. a legis
laçüo tornar-se-11m tal, sena um dedalo ue tal orte lmmen o
que não hav"ria 111 'lDoria , nem raziío , que por elle soubes e
caminhar.

E' pois irt'emediavel que a leis circumscrevão- e em prin
cipios , ou thc es geraes, e que só previnão o que podem an
tever; ma por isso mesmo manife ta-se que é tambem irre
mediavel, que aJguem tenha a faculdade, quando indi pen a
vel , de interpreta-las quanto aos factos que se pas ão, e que
demandão solução.

Em rigor es a faculUade a ninguem devêra ser dada . enão
ao legdaclor, não deveria haver senão a legi lativa, e nüo
outra. qualquer. Dcs ~ rigor po~ém r:asc~rião inconv~niente.·
e pengos totalmente madmJss1YeJs. Flcaníí.o as questoes em
,oluçüo, at; que o lcgi lador fosse con ultado, e a olução de.'
te succederia ao. facto' em vez de anteceder, não haveria se
gurança alguma de direitos, teriamos um poder tyrannico ,
que accumularia a autoridade judiciaria.

As im sendo indispen avel administrar a justiça e não sendo
l)o:5sivel recoúer ao legislador, nem applícar a. lei sem reco
nhecer c quaJificar os facto ,sem. examinar o pr ceito daquel
la, em entendê-la, sem interpreta-la, sem combinar sua pa
lavras com o seu e pieito , com outras leis con lativa ,dedu
zir sua força, comprehender suas vj tas; tornou-se forço o dar
es,a faculdade aos Juizes, a 'socia-los de algumafórma ao poder
lcgi ·la~iyo., e ao mesD1? tempo dal:-lhes regras para o uso ~es
sa attnbUlção ,ama da a nossa le1 de 18 de Ago to, redUZI-la
a. det~he e prohibir-lhes quegeneralisas e suasdecisõe por
dis~oS1Ção geraL
. li oi de misier ao par disto ordenar-lhe que não deixas em de
Julgar a pretexto de lacunas ou obscuridade das leis, pois que
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com esse pi' texto ficariuo autol'i ados a denegar a justiça ou
a demora-la como quizessem.

A interpretação judicial, Oll lJOI' úa de doutrina, p1'Opl'ia
mente dita, consi te pois na faeullacle que a lei deu ao juiz,
e que por isso elle tem, de examinar o verdadeiro sentido, o
preceito da lei, ou do~ principias do direito, e de applica-Io á
questão ante eUe agitada tal qual o comprehende ,e ob sua
re ~onsabilidade.

E ta iriterpretação, esta deducção logica pertence a elle e só
a e11e, e não é mesmo pos;;ivel pl'etender que não lhe pel'tenç.a,
o~ que p rte,nça conjuntam~nte a ~utrem, po~que sem e ~e
direIto exclu IVO, e11e, que c o apphcador da leI, não poderm
cumprir o dever de seu carg'o, e l1ito menos ser re ponsavel.

Tal é a interpretação judicial, ou doutrinal propriamente
eJ,ita, a da c~m~etenelados juiz~s e dos. tl'ibunae' .superiores,
orgão constltuclOnaes e pl'lvattvos, UlllCO auton, ados para
declarar, o que segundo a lei do direito commum é con e
quente, licito ou prohibido, punivel ou não, '\alicIo ou nullo.

São elles os unicos ehamados pela constituição para na ap
plicação de sas leis estender, esclarecer, e me. mo supprir, uas
disposições segundo seu e pirito quanelo incompletas, obscuras ou
omls as. Elle' têm para ISSO o recurso dos principios gerae'
do direito, as regras da justiça, são lle,'ses caso magi. trados
da lei, ela jurisprudenci.a, e da equidade dos arestas e o tu
mes, e como que al'bitro::ô legitimas entrf' a partes -derzuiblls
causis sCTiptis le,qibus non utinlUJ', id custori oportet quod
m07'ibus, et consue4udine 'inductwn est.

Suas disposições são proferidas depois de longa e luminosa
disposição, ouvidas as partes, mediante formulas que mini trão
ampla garantia, e que debatem qual a melhor intelligencia
da lei.

Esta competen ia não só é consagrada I)cla lei fundamental,
pela institlllção e inelependellcia elo poder judiciario, mas é ele
alta importancia, e ampla garantia para a socieclade e para os
direitos individuaes.

Por certo que se o juiz pudes e ser obrigado a applicar a lei,
não como dle a entendesse, iro como lhe fosse ordenado, re
duzido a um estado puramente pas ivo, feito instrumento ma
terial elo ministerio, que conceito mereceria, que protecção of-
fereceria ~ .

A maior e mais nobre garantia que o. juizes e tribunaes
judi.ciarios ministrão á sociedade, é a da sua sabedoria. e ver~

dadeira independencia elos outros poderes. Esta é quem abri
ga os cidadãos, quem lhes dá a certeza que nada têm a temer
ao governo, e só sim da lei, quando a infringirem. A lei está
feita, seja boa ou má, os direItos e obrigações cantão com ella
qual é, applique-a pois_o magistrado, e responda pelo uso que
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fez da autoridade que a c.mstituiçao conferio-Ihe, autoridade
propl'ia dil'ectamente delegada p,..la nação.

O juiz póJe como o l5ovemo errar, póde me mo prevaricar,
mas é pOI' e sa pr yi~ão que a lei creou um ysterna de mEios
adequado" para emendaI' seu pno, ou punir sua prevarição, e
es e é o unico svstema que ofterel.e garantias.

Nesse intuito declarou 11 lei que a sua interpretação doutri
nal nfLO estabelece regra gpral, CJue não tem mais autoridade
do que a da r~z~o pm qu~ se funda, que não é obrigatoria
para os outros JUlze " e mUlto menos para o que lhe ,.ão su
pel'iol'e . Estabeleceu o recurso, por cujo melO o tribunaes
competentes exammão de novo a que tão tanto de facto, como
de di~eito, e de no\'o julgão, cunfirmão, revogão, ou moclificão
a dpcl ão, como a justiça exige.

O que sobretudo completa este rtema, e por um modo
e~caz quando bem O1'gani ado, o que dá á interpretação dou
tnnaluma gTand -pureza força, I" a sá.bia instituição do u
pn~mo tribunal de justiça Por meio do recl1l'so de revista,
que a lei abre pela. fa.ba interpretação, ou fal a applicação de
seus prcceitus, evita-se o erro e o abu o, e obtem a sOCled'lde
a segurança dos seus direitos, como depois melhor demons
traremos .

. Antcs de terminar nos a demonstração julgamos conve
))]e~te rec:tificar uma expreSsiio confu 'a, que não deL'\a de pro
duz1l' qUlvocO' ::;0 1'0 ste fi 'um pto.
. 19' ns clInfllnclf'Tn a ntl.l'iblliç[LO que a lei deu ao~ jmzes, a

. lI1terprt'taçfio dlJutrinal. on jutlil'ial'l~ -propriamente dita, com
a. font ':-l, op"llõe', uu e:;c1art'l:imen to , de que eJle' se sen'em
para e~tab>leL'(;'I' su' d cisão, ou doutrina, e dão a es,a~ fontes
ou opilliõ ::. a me::lma denominação.

Certamente que os juizes para formar seu -pen amento es
tudao não s' o l:'spil'ito da lei ~ da ju ri prudenCla, os al'e tos e
exemplos, ma' tal! bem os e::.eriptCls e o-piniões dos juriscon
sul tos ; tudo isso concorre para e..iclarecer a doutrina, mas
essa intelJi6'cncia moi ou meno", CClmmum, é cou fi diversa da
fac.uldalle dada ao juiz, e do direito exclusivo que elle tem de
c?tabelecer a dQutrina, que deduz da lei seg:mdo ua conscien
ma e r pOJlsabilidatle.

E' obvio que fi qupstães de direito, que se movem perante
o juiz, provêm do diffel'ente entidó que cada uma da Pl!trt s
attribue á lei, e que procura apoiar das opiniãe ou as 'l'lptos
dos' jurisc.onsultos; e é tambem obvio C[ue tues questãe não
têm ele ser decididas por e sa opiniões, ou doutrinas da pa:r
te', nem de tere iro, sim pem attrlbuição conferIda ao magIS
trado e interpretação que elIe dednzir da lei. Assim, é bom
notar-se que, embora-alguns em sentido O'eral denominem tam
bem como ~nt(;1'P1'etação dout1'inal o complex? dessas opÍ!Ú~es)
esta denommação geral não deve ser confundida com o direito,
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com a attribuição exclusiya elo juizes, de applicar a lei tal
qual a comprebenderem, ou conforme a sua propria interpre
tação, ou Joutrina judiciaria.

Do que temos exposto, conchüremos não. ó a competencia
exclusi~ a elos juizes e tribunaes, quanto a esta interpretação,
mas ainda para maior clareza, diremos que o governo não tem
direito algum Je envolver-se ne sa competencia que lhe é de
negada, e onde não póde ter senão simples opinião; que cum
pre-lhe mesmo não manifestar, como depois melhor demons
traremos.

88. - Intel7Jretação doui1'inal, quanto ás leis da ordem
administl'ativa. Pelo que respeita ás leis admini 'ÍTat.ivas, a
illterpreta.ção doutrinal pertence sem duvida ao governo; ene
é o magistrado, o orgão encarregado da sua execuç10, é quem
applica essas leis, e por consequencia quem deduz seus pl~ecel-

tos, e firma sua inteUigencia.. .
Os admiTIi tradores subalternos em regL'a ão obrigados a

conformar-se com es a intelligencia, poi' que não só servem
debaixo de suas ordens, mas nem mesmo têm poder proprio;
o governo central pOL' si, ou por seu con 'elho de estado, é
demais o centro de unidade e de unifoL'midade da jurispru
dencia administrativa.

Em resumo, são 2- esse respeito applicaveis correspond~nt~
mente as observaçoes que fizemos em relação ao poder Judi
cial, quanto ás leis de sua alçada, ou competencia.

O poder administrativo tem além disso, não só a interpreta
ção doutrinal, mas mesmo authentica dos seus regulamentos,
que nunca devem exceder de suas attribuições; é a autorida
de legitima que os decreta, modifica e revoga, é quem escla
rece, ou declara. eu proprio acto. Todavia quando um rpgu
lamento, ou um outro acto dene, como um tratado, affecta
direitos individuaes, ntáo a interpretação doutrinal pertence
ao tribwJal judiciario desde que este fôL' competente para co
nhecer da questão, por isso mesmo que a materia perde desde
então o caracter puramente administrativo, entra no direito
commum, e tem de ser decidida de accordo com os termo.
deste.

89. - Abuso elos !JO'I:emos a respeito da inie17J?'elaçcio das
leis. Não ob tantc a exactidão Jos prmcipios que temos de
duzido, alguns ministros têm entendido que podem enriquecer
o lJoder executivo com o despojo dos outros poderes, e como
por cau a de se abuso é que Já temo' ido extensos, cumpre
que acab~l~os de concluir o que ainda nos resta a expôr.

A admlDJstraçú'o nUo tem tltulo algum para envolver-se na
interpretação das leis, {l execepção damtelligellcia doutrinal das
que são da ordem administrativa, como já observámos.

A interpretação por via de autoridade ou de medida g'eral
em todo o caso pertence só ao lJoder legisl;:l.tivo; a doutrinal em



mat~ria:; do direito par~cular 011 commwn perten.ce aos juizes
e tnbullaes; que outra lllterpretação compete POl::; ao govel'llo
a não ser a doutrinal das leis ad.ministratiya:ô ~

[to lhe resta, quanto ao cbreito commum, senão simples
opinião 'em força obrigatoria, opinião que por mai . de uma
razão não convem que elle manifeste.

A con tituição e as leis organica' do supremo tribunal de jus
tiça coo iderão esta beBa instituiç'ão como o centro uuicá da
administração da justiça civil, comercial e criminal, como nexo
de sua unidade, de 'ua uniformidade; é elle quem tem por prin
cipal missão defender a lei, firmar a ,"ontade do legislador e.
tauelcer a "erdadeira interpretação doutrinal. Era com eflei
to iodi pensavel que o preceito das leis fosse re peitado em toda
a sua pureza, e con equentemente que houvesse um juiz dos
juizes, um censor das sentenças ela religiosa obsen·a.ncin. do
âireito , da lmiformidade da applicaçâo du 1('1 , sem o que esf.a
não 'ria igual para todos; e por isso mesmo que esse centro
llão pocba , nem devia ser o g "erno , foi que creou-se aqueJla.
belJa instituição, em que predomina alltes o caracter politico
que o de simples julgador.

Q.uererá apezar cbsso o ministerio ser um outro centro ri"<]l ?
Qual dos dous deyerá predominar? Se fôr o ministerio ficará
revogada a constituição; se concorrerem ambos teremos duas
unidades, duas uniformidades, oppostas ou divergentes, i to é, a
confusão e a anarchia, promovida juntamente por quem de"êra
dar o exemplo de respeIto á lei e á ordem publica ref1.ectiLla e fixa.

Com'em ao proErio g'overno a seu Jecoro e força moral, mio
sujeitar suas opimões a serem preteridas e meno prezadas. Po
derá mesmo sue eder que o magistrado, que reineicbsse em des
respeitar a interpretação uO" tribtmae . ,para e~ir a opinião
ministerial, fosse por elles l'esponsabili o.elo c pumdo. Comem
lhe nft? et:volve!- .e em. q~estões particl~arcs, que esta.belccenl
ou preJucbeão dIreItos CIVIS, que determlllão ou removem a ap
plicação de pellas; estas que tões são do domínio judieial; en
cerre- 'e o governo em sua grande orbita das relações dos cidadãos
com o Estado e não a ultrn.pa se. \

Admira, como já ~ssemos, que no Brazil, el~pois ~e 3.0 ~nnos
de sy tema onstltuclOnal, ponbão-se em dUVIda prrnclplOs de
que nunca duvidou-se, nem mesmo no systema absoluto, que
dava á. casa da supplicação e ás relações a interpretação eloutl'i
!la!, lavrando até assentos com força obrigatona.

Um rei absoluto a quem um juiz ignorante de _eus deveres
e da independencia do poder judicial, consultava sobre a in
telligencia de uma lei jucbeiana, respondeu-lhe - a vontade da
lei está na lei, estudai-a e conformm-vo ' com ella, assim CWll

prireis a intenção do legislad.or-volllntatem ?'egiam in legilrus
ltabes,o iUis oátelllpcm, aí nosím cognoces?'is adiml'lm'e 'lJ/an
rlata, - O que deveria dizer um governo con ·titucional '1

6
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A~sistindo Jacq~e~J o julga!Uento de .uma causa e queren~o
manifestar sua oplmao, o JUIZ advertio que eUe não podia
emittir opinião alguma a respeito, e esse principio foi con ignado
no estatuto 60 do seu reinado - soit semblablement déclm,é I

que ni sa magesté, ni son conseil p?'i1:é, n'ont juriseliction POll

voi?', autorité d'examine?' m~ rnettre en quention, .déte?'mine1' ,
ou disposer eles biens eles sujeis ele ce 1'oyaume. E o principio
de que o governo não deve de modo algum influir sobre o re
gimen 'dos direitos e interesses particulares confiados á ordem
judiciaria,

Destes e outros exemplos .é que o poderjudicial inglez deriva
a alta reputação em qu~ é.ndo; taes magIstrados sabe~ de um
lado que elies serão miallivelmente pumdos se prevancarern,
mas sabem tambem de outro que são vprdadeiramente inde
pendentes, e como taes protegidos com toda a efficacia pela lei
e pelo parlamento; que não têm que temer, nem que receber
inspiração alguma do governo.

E' pois manifesto que não assiste aos juizes obrigação algu
ma de obedecer ás opmiões ministeriaes a semelhante respelto,
desde que illegae , e só sim de cumprir o seus proprios deve
res, de applicar conscienciosamente as leis.

90. - Dir-se-ha porém que o governo tem o direito de
e~edir regulamentos, e que para i o precisa entender a lei e
dingir-se segundo sua propria consciencia. Posto que tenhamos
de tratar depois ~a f~culdade regulamenta! quando occupar
mo-nos dessa attnbUlção do poder executlvo, responderemos
desde já ao sophisma, referindo-nos quanto ao mais á secção
respectiva.

Esta objecção não tem valor algum. Ainda quando nenhuma
duvida possa mover-se sobre a latitude dessa attribuição, isto
é, se elia se refere sómente ás leis da ordem aclmini trativa ou
tambem ás da ordem civil, é claro que se o governo, para ua
propria intelligencia e consequentes detallies da execução,
necessita comprehender a lei, dahi não, 'e segue que tenha o
dileito de impôr ao.' tribunaes por modo obrigatorio a sua
intelligeneia. De duas uma, ou essa intelligencia é exacta e a
mesma dos tribunaes, ou não; no primeiro caso não haverá
questão, não imporá; no segundo caso, isto , de de que os
tribunaes entenderem que a opinião do governo infrillge a lei,
certamente que postos no dilemma elies obedeceráõ esta e não
aquelia. Dar regulamento não é poder alterar o preceitos da
lei e forçar os jUlzes a viola-la.

Os regulamentos são actos e modos de mera execução e não
de legi lação, são disposições geraes e moveis do poder execu
tivo, ,revestidas de certas fórma , que preparã.o. os meios, ~e

termmão os detalhes e coordenão as proVIdenClas necessanas
para que as leis sejão facilmente executadas, para que não



eneont en obstaculo~ em nenhum te' po. o 'ClUTeJ eia ou parti'
do E iado.

, em du\'ida, faeiliü r n exel'uçuo <la lni nüo t- fazeI' jei ou
illterpr ta-ln. oUJ'i!;atfll'ia Hl'llte, o quP \al o 11Ie'I\I'1' a jlll.elli
ge,lciu. leg-al qur, ('01J\" m/'Io on por na de l'OU: 'ilU 'l)('ja. Ü
I' .. bl'!c 'ida pt>l a to r 'g"\IlnUlentar, COllJ(jUanto 110nde1'0, ii,

JlÚ pa S~ Je uma opiniiHJ n 1 Iltml.l'inn COnl1llUlll, COlll!) a dI'
bio;,..
E' o que dizia rhanrcllc)' de Ai.' ao propri(1 g Y'1'I10

ab'oluto de Luiz XV: " 'enhor, 11llanc10 o YO :iO lllÍ1Ü 'tro 1\,11J'
" com a l'azão e com a lei sua~ palavras yigorão-se 111utua
" mente; quando eJle fana , em 10i não pócle er garante nem
" de si propl'io; quando fa1la contl'a a lei, embom in 'oqu {)
" nome de "O' a von taJc, i o em vez de fortifica-lo não 'el 've
" !'enüo para fazê-lo suspeito, porqne vos a vontade não é essa
" que elle ind viclamente pre'Ull1c u allega, e llem e11a ba tám
" para con titllir regra legal. "

Este são o priuC'ipios por mais (le uma vez fu'm dos p 1,l
côrte de ca 'sação em França, ou ante" o que predommil l )

como incontroyer os no Estado constitucionae e ulli,os
~mpatiycis com a dÍ''vi';''ío e independ n ia do podere' poli

tico..
• ·iJ Inolnterl'n o ~O\'el'no llem ao mel10 t m a a.ttTibuiçuo

regulamentar; na l' rança antes do ar.tual imperio o proprio
c n 'elho ele e tado, em 15 de Feyereil'o de 1832, e.::pre sa
m ntc declarou que a inteJligencia dada pelo gO\'8rno ás leis
não pa saya de. opinião, embora mmto re peitavel; a consti
tuiÇão b 19a, além do seu.. arts. 28, DZ e 95, cletermin cm
eu al't. 107 .. que a côrt tribunaes não appliquem a

" deei ões e r .~ulamp.nto- ~'erae ,provinciae ou ]ocac:-:,
" fju'uutanf 'Ju'ús seront cunjormes aUT lois. "

C rtamf.mte o juize.. 1êm 11tH' llrimeiro "agrado dever
obselTnr religi.o amente a lei" e sa normas permanentes qu
::legurão os direito' da ocietlac1e do individuo ; ahi e tá sua
honra, con. ejencia dignidade. e náo na in piraçõe movei"
ou arbitrarif:ls dos ministros que uccedem, e cada um dos
quaes poderá entender a lei por fórmn diICf>:a e levar a. con
tradícção e ronfusli.o aos tribunae._.

Este proceder é- me mo prescl'ipto, ao menos nrtualmente,
pelo Cou. do Proe. l'l'imuUlJ, art. 53, R gul. de 31 de Janeiro
de 1842, art.. 4Ç}5 496, 97, -19 . e ,19 , Regul. commercial
de 25 de IJoyembro de 1850, art . 11 e 28, lei de 1 de Se
tembro de 1828, art. 19, e obretudo mm terminantemente por
no 'sas leis fundamentaes. Ma.ntenha- e eaua poder cm sua
orbita, que e . e é o -el'dadeil' e o mais r ,peita 'el de todo
os regulamentos, o mais digno da civili açã.o bl'azi1 ira.
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§ 3. 0 - Dct suspenstío e 1'evogação das lais.

91. - Em regra a autoridade das leis não deve ser suspen
sa; se eDa nã.o é util seja revogada. Entretanto razões de im
portante interesse publico, Cll'cumstancias especiaes, podem
a onselhar ou exigir a suspensão por algum tempo de uma lei,
de um imposto, da liberdade da exportação de viveres, etc.
Portanto era sem duvida necessario que a con tituição reco
nhece 'se esta attribuiçã.o do poder leglslatiyo, e só del1e.

O go~erno, salva a excepção expressa do § 35, art. 179 da
c~nstltlUçáo, não t.em autondade de suspender a execuçã,? de
leI alguma; sua mIssão é de execllta-lt]. e não de suspende-la;
elle não é legislador.

92. ...,.- Revogação..- As nec!:', sidade' e intere ses SOClaes,
mórmente os da ordem administrativa, são moveis e variaveis ;
é preciso que a leis estejão em harmonia om elles, e por isso
mesmo que sejão revogadas quando pela mudança das circum
stancias se achão em oppo, ição.

Só o poder que faz a lei é ompetente para revoga-la, quel'
expressa ou implicitamente no todo ou em parte.

A revogaç:ão é expressa fiuando uma outra lei explicitamen
te determma que aqueDa de que se trata não vigore mais, que
deixe de ser lei; é Implicita quando não manifesta expressa
mente essa determinação, mas não obstante resulta eDa de
suas novas disposições, por isso que são incompativeis com as
que existiuo. .

Quando a revogação não é total, e só parcial, a lei anterior
não perde a força senão naquillo que é inconciliavel com a lei
)Jova.

A revogação por simples desuso não póde prevalecer lIOS Es
tados cOlIstJtucionaes, já pelo abuso e perigo desse principio,
pois que o desuso n~o é legislador, já porque nem ao menos
subsiste a razão que o faz tolerar nos governos absolutos. O
poder legislativo reune-se todos os alll1OS, o governo, os tribu
naes! os cidadãos, a. imprensa, p.ode~ prov~ca~' a rlfvogação ou
modIficação con:vemente; não e POlS admissIvel lUvIgorar-se
anonymamente um acto da soberania nacionaL

§ 4.o -Dct.fia;ação.rla despezcts rnlblicas e 1'epa1·tição da
conb'ibtttção clZTecta.

!JS. - Esta a.ttribuiçilo legislativa da assembléa geral esti
sem duvidLt illehLida lHl attl'íbuiç:ilQ geral de fazer a Tei de 'lLle
tratámos 110 1" p.tragmpho anterior; pudera pois parecer des
lJcL'éssario especiulisLt-la separàc1amente, Eutretalllo, como é um
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dos assumptos legislativos de maior importançia social, enten
deu a nstituição, e bem, que devia nua ó fazer essa espeei
ficaç,lo, mas ordenar que tal attribuição fos. e exercidaannllal
mente.

Para melhor desenvolver, ou antes assignalar as importantes
dependcncia de taattribuição, indicaremo em numeras diver
. o:; o seu cara ter ou natureza legislativa, o es larecimentos
que demanda, a garantia que olferec . a sim politicas como
aclmini trativa, finalmente qual, eja. o seu complemento ou
a on equente pre taçúo de Gontas.

DJ.- ell caracte'J' legislatito. - O buclget ou orçamento do
E't.:1.do é o acto que em cada anno fixa. e autori a o montante
da,' despezas publica e con equentemente os meios de occor
reI' a ellas.

T 111 pois dua ~t1,Ce ou parte"' entl'e . i liga las e ambas inl
portantes. ToLlavla a questão das de pezas e do eu montan
te é quem ~eve fi:xa~ a maxima att~nção, porquanto, qua s
quer. que se.1ã~ os mCldentes, m ultima.an~ly e eDa é que de
terlTIma o malOr ou menos pesado sacrificlO do povo, que é
quem paga. A escolha do meio.. de oc orrer ás de peza ,dos
meios de receita, é sem duvida tambem muito importante,
mas é evidente que quanto mais reduzida fôr a despeza ,·mais
liberdade e melhore expedientes terá o pocler legislativo para
verificar a e colha de es meio I que não devem ser levanta
dos enão na proporção daquellas.

Ora, e é o povo quem tem de pagar as despezas publicas,
se \ de1le que ,e tem de exigir annualmente o sacrificio de
uma parte do . eu trabalho ou propriedade I é manife to que
el1e deve er ouvido para que preste o eu consentimento.
Quando não fosse um acto ue soberania e de seu proprio di
reito, seria dever de rigoro a ju tiça.

E' portanto uma attribuição essencialmente legislativa e que
impõe pe, ada. obrigações I que desfalca as propriedades lJ1

dividuae , o que não póde ser legitimado senão em virtude de
uma lei I nem por maIS tempo, por maior porção, forma ou
condições diver"as do que f:Jlla determinar.

Deve pai ser ouvida a dação por meio de seus representan
tr', para que mediante essa garantia seja juiz da nece ,idade
ou con\'eniencia das despezas publica , da totalidade denas
cJinparada om suas força ,para que examine, escolha e pre
fira depois de acurado e tudo o, meio, de receita meno one
ro o',

Por maior segurança COllvem mesmo que a iniciativa are. 
peito, a prioridade di indicação e discussão, pertença a seus
reI resentante mais immediato ,como veremo quando de sa
iniciativa tratarmos.
, Seg'ue- e que a fixação da receita e despeza é objecto de

lei annua, por is o me mo que a nece sidade. publicas varião,
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e que é a. sllmpto exclusinunente d~ lei ~ em ~n 'equenci~ .do
qlle o governo por pretexto ~lgum DUO pode, llUO deve e2\lgu,
ou aggravar, a titulo de regulamentos, ou por qualquer outro,
Q ~ª-cflficiq do po-.;-o; aggraval' seria impôr, con\'erter-se em
legislador. e isso em materia tão grave e onl'rOSf1..

CtWJpre que o podei' legi lativo zel quanto (leve, !lesta at
tribuiçlW, qu_e o povo conferio-~he para n;)o ~r 0p-Pl'imido. A'
propQrçãp q1+e os gOyel'nos "ão llnpunemente illudindo . eu de
Ver . a Í'0speito, as fortuna. individuaes vão perrIendo garflll
tips, ~ el!q.p d~sfaJcaqfLS , fi 'ando á mercê do ministros, que
por isso mef:imo !5 tornão prodigo . E proporcionalment o
poder legi.lllti, o "ai perdendo ua. Jorça moral, se o abu o
augmenta c ene eria me,,;mo de. nece ario ou antes econo
mico poupar a de peza que cau a. E' por i so me. mo que não
comprehe)l.derpps comO pos'a o legi lador delegar eu poder
ao gpvernp em tal 'as 'UII'I!1to !

95.-Escla1·eci1jwnlos l1Idispensm:eis. -Para cqm acerto de
cretar umrr tal lr.i, que aft'ec~a ~odo o !?en'iços publico '.
todo o r.'cUT. os socmos, silo 1l1clt. pen a"elS amplos c1arecl
montos. A COll tituiç'üo prc\'io, e pai' isso, cm eu art. ln,
uet.erm!nou que o ulil1istrn da fazenda, dppoi' de l' 'cher do .
Q~ltràf:i l:Jjll i tl'o' Op Ul'l;llll1el tos relativo::! ás clespczas clco suas
Tepartiçoes, apre,'j:!llte lia amara dos deputadq " logo que eHta
C'stiver reunida, o orçmnento o'eral de todas as uespeza publi
ca:> do flnno fnturo I e ela. iDT[lortancia de toua . as ontl'ibui
~pes e renr1~s l?llhli~a~; ~ a. lei de F de Dezembro de 1830 ,
art. ,bl CUj?l dlSpOS1)'ilo c permanente, defimndo o tempo e11;
l~tle essé], apresentaç[io deve ter lugar, declarou que sena ate
o di!t 8 ele Maio, isto é, que seri;:t dentro de cinco dia conta
dos da abertura da sessão orclinaria.

Para maior illíormalrão determinou esta meSllta lei em eu
art. 42, qU(l o ministro de estado apre entem de mais até Q

clja 15 de Maio, isto é I até doze dia clepoi de aberta a ess[o
ordinaria, relatorios impressos em que mui ircumstanciada
mente exponhão o estado dos negocios a cargo de cada repal'
tjçr~o , as rpedida;; tomadas para de;iempenho de seus dev res ,
e a necessidade ou utilidaq.e de augmento, ou diminuição de
suas re;lpectivas despeza .

FinalJ11ente CDIrO a conta I ou balanço elo anno , ou exerci
cio anterior, muito esclarece a materia, a me. ma lei o exio'iQ
nos termos que depois veremos.

Tae~ orç;amentos devem guardar o methodo deternli11a.do
p~lo art. 4: da l'(Jfel'ida lei, methodo desel)Volvido segundo
lnodelo reco!nme!1dado pelo avi o de 16 de Novembro de 1833.

em o complexo dC1 tes e clarccimentos, e sem o conheci
mento elo 111ovill~cnto incIustrilll do paiz I mio é' possiv('] dnr
l.~:>~o segl1l'o no vf:j.sto rampo dos orçam 11 tos. .

9(1. -Grt1'Cl1Ilict 7Jolili(·a.- Ill,'siticün alo'uns Ktn fltlriblli-
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Ção como uma garantia da reunião periodica das camaras, e
~omservação do systema constitucional; não é porém essa a
face, ao menos em nossa opinião, de sua maior importancia.
Se o direito e alta conveniencia da reullião periorlica do poder
legislativo pen~esse só do seu voto an~ual das despez~5 pu
blica , s~ não tive.sse por base a necessldad~ ~? cumpnmento
elo preceito constitucIOnal, e sobretudo a clvílisação, a força
da vontade nacional, parece-nos que essa garantia seria mui
to precaria, pois que o governo suppricia tal voto.

Outro tanto pensamos quanto á opinião dos que nella di
visão a faculdade de denegar ao governo os meios necessa
rios para manutenção e andamento dos serviços publicos, no
intuito de coagi-lo a uma mudança de politica, ou de ministe
rio; seria a nosso ver um pessimo expediente. Se não ha opi
nião publica, o governo, ao menos para o que lhe convenha,
achara recursos, e porá a odiosidade da medida sobre as ca
maras. Se ha illustração nacional, e sa politica, ou ministerio,
não poderá prevalecer por muito tempo. Em todo o caso seria
mais que injusto fazer pesar sobre a sociedade innocente, so
bre seus intere ses publico ,sobre o credito nacional, sobre as
diversa ela. ses de empregados, tiío grave sacrificio, tanta I

oppre são por culpa alheia. Seria me mo provocar uma revo
lução, cujo exito fôra impossivel de prever, mas cujo estra
gos seririo certos.

Cumpre entretanto examinar qual é a duração das contri
huições 111'azileira , ou o tempo pelo qual os subditos do impe
fio e tão ado trictos 11 solvê-las; se só pelo anuo financeiro, salva
Sua renovação periodica, ou e sem limitação de tempo, em
quanto a lei constitutiva de cada uma não fôr expressamente
revogada ~

O art. 171 da constituição declara, quanto ás contribuições
~li?'ectas, á e~cepção daq~ellas qu;e estiverem app~cadas aos
Juros e amortIZação da diVlda pul5lica, que ellas serao annual
mente estabeleCidas pela assembléa geral, mas que continua
rá~ até que se publique a sua revogaç~o,. ou que ~:jão s~bsti
tUldas por outras; revogação ou SUbStJtUlÇão que Ja se ve que
4epenele ele sancção. Assim. combinando este artigo com o
§ 10 do art. 15 ibi, repartir (annualmente) a contribuição di
~e~ta, parece que esta classe de contribuições é de duração
il1unitada ou indefulida, e que sómente a sua repartição é que
depende da lei annua.

Pelo que respeita ás contribuições indÍ?'ectas a constituição
n~da diz, e consequentemente pende isso do como o poder le
gls]a~ivo expressar-se na lei que' institue cada uma deUas, ou
na leI annua do orçamento.

O art. 41 da constituição franceza de 1830 dizia; II O im
II posto territorial não é consentido senão por um anno; os
II Impostos indirectos podem ser por mais annos. "e inde-
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pendente de lei expressa, o governo francez no art. 20 de seu
bello regulamento de 31 de Maio de 1838, que bem póde ser
vir de modelo para os governos cOllstituclOllaes, declarava
que as receitas (sem distincção alguma), e as despezas publicas
relativas ao serviço de cada exercicio, erão autorisadas pelas
leis annuas.

Em todo o coso os Brazileiros não ão obrigados a pagar a
contribuições senão em virtude de lei, e nem por maIS tempo
do que aquelle que esta marcar. Nossas leis do orçamento
podião sel' mais expressas a este re:>peito.

97. - Gamntia administmtiva. - A face por que conside
ramos summamente importaIlte a lei anIma dos orçamentos das
despezas e receitas publicas é a administrativa, é a da economia
dos sacrificios do povo e do aperfeIçoamento do systema das
contribuições, para que pese o menos poso ivel sobre os contri
buintes.

Esta lei joga com todos os sen-iços, ou despezas publicas,
dá pois lugar e obriga o poder legIslativo a examinar não só
como esses serviços são feitos, mas a investigar e reconhecer
a necessidade ou utilidade de cada uma da despezas e do seu
respectivo montante; força os ministros a esclarecer e justifi
car cada verba della e a corrigir o pouco zelo ou infidelidade
do desempenho dos deveres dos adllJinistradores.

Fixando ou regulando annualmente as despezas publicas, os
representantes da nação têm o direito e o dever de diminuir
todas aquellas que ntLO derem á sociedade um proveito corre 
pondente, amo, por exemplo, a ele theatros, que devem ser dei
xados ás subscripções particulares, dos que quizerem e pude
rpm ter essa distracção, e não ser mantidos á cu ta dos sa ri
fie·ios do pobre, pois que não são obrigações sociaes; o fun le
gitimo das despezas e o unico titulo legal do imposto é o sen'iço
pul)lico.

E a occasião que elles têm de recordar-~e que é ju to e ('on
yeniente reconhecer como as mais uteis e reproductivas das
Llespezas as que se destinão a auxiliar o trabalho, a fertilisar
;1- fontes da producção e riqueza publica, o desenvolvimento
d'as forças industriaes, as vias e meios de communicação e trans
porte, a acquisição de braços para o trabalho. São avanço que
mÍJ1Ístrão amplas retribuições ao governo, á sociedade e aos
individuas.

Pelo que toca ao systema das contribuições a importan ia
dessa leI é tambem de immenso alcance. Têm os representantes
da naçúo millualmente o direito e opportunidade de recon ide
m-Ias, de conservar, modificar, supprimir ou substituir caJa
uma dellas, ou por efteito de melhor estudo, ou de mohiliJade,
ou variaçü.o nas necessidades, conveniencias, ou circunl'
tancias sociaes.

O imposto é reconhecido como um mal, posto que neces ario;
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é de miste!' que e se mal se limite é sua propria natureza, e que
não seja aggravado por outros aecessorios remediaveis, que não
prejudique o trabalho, q~e não embarece a producc,:ão, que guar
de Justiça pe~an~o com 19ual~ad~ , não exced.endo as facUlda
des. do contnbumte, não amquilando O' capJtaes.

E tambem a occasião de examinar os regulamentos fiscaes do
governo e de cohibil' seu' abusos para que os impostos sejão
arrecadados sem vexame, nas épocas e fórmas devidas, segun
do o modo de percepção legal, com economia e eg,uidade ; em
fim nos precisos termos da lei, sem que sejilo distentidos ou
aggravauos pelo pensamento sempre dominante do fisco.

Se os representantes da nação, se os deputados das diver as
provincias, defenderem as diversa' industrias, se efl"ectivamen
te puzerem em acção a sua luzes e o eu zelo, é obvio o Íffimen
so proveito que o paiz recolherá annualmente da discussão dos
orçamentos: As lei. fi. caes ~r~o b~lll mcdita~as c clara .' para
que não deucem arblÍrlO ao rnrnlsteno ; hawra grande diffieul
dade de abuso aclmini trativos.

9 . - Brllanços ou contas. - Para completar porém a ga
rantia que a lei annua tem em vistas dar ao paiz, é indi ôpensa
vcl ver ou reconhecer exactamente o como ella é observada. Os
orçament03 são estimativas, presumpções, previsõeó) do servi
ços e do meios cOl'l'espondentes e autorisados. E de mister
qlle os legisladores e o paiz aibão e os ser iço publicos fo
rão d s mpunhados e a despeza efl"eituadas ou não na confor
midade do re:pectiyo orçamento, ou se o ministros passárão
creditos de umas para outras rubri a ,ou creárão rubricas novas
e não contempladas. Se a renda forão bem arrecadadas pelo
modo e termos legac ,e como eml regadas; qual o seu producto,
a im como o montante da despeza e ultimo resultados de sal
do , ou debito.

Sem esse contraste, sem es a prova real, sem contas devi
damente processadas e tomada, os orçamentos são meras e
insuffi ientes formalidades. Os ministros preieriráõ, ou farão as
despezas que quizerem; empregaráõ, antlCiparáõ rendas, crea
l'áõ creditos, e em summa disporão dos recursos do Estado a
seu contento. O corpo legislativo ignorará grande parte de
seus disperilicios e despezas occulta.s, só saberá de algumas
tardiamente, e .por. ventura Se}ll prova; a resp~ns~bilidade le
gal, sempre difficll, não era ao menos ~upprumda pela res
ponsabilidade moral.

Tendo em 'i Las e ta e outra con iderações , ordenou o
art. 172 da constituição que o ministro da fazenda apre en
ta se annualmente, logo depois da reunião das camara . um
balanço geral da receJta e despeza do thesoul'o nacional do
anno ante edent ; a lei de 15 de Dezembro de 1 3D, art. 32 e
3D, determinou a maneira. por que os balanços, tanto da de 
peza como da receita devião sel' organisados. Hoje elles fol'-

-
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mulã:o-se, não por anno, sim por exercicio, segundo a dispo
sição da lei de 20 de Fevereiro de 1 40.

ão obstante porém estas cautelas, e o direito que as cama
ras têm de nomear commis ões para quaesquer exames sobre
o thesouro, direito já outr'ora consignado no art. 38 da dita
lei de 15 de pezembro, é facil perceber o quanto são eilas in
completas. E de summa nece sidade a creação de um tribunal
de contas, devidamente organisado, g,ue examine e compare a
fidelidade das despezas com os creditos votados, as receitas
com as leis do imposto, que perscrute e siga pelo testemunho
de documentos authenticos em todos os seus movimento a
apphcação e emprego dos valores do Estado, e que emfim
possa assegurar a realidade e legalidade das contas. Sem es e
poderoso aUxiliar nada conseguiráõ as camaras.

99. - Concluiremes este paragrapho observando que a dis
cussão, leis do orçamento, e re pectivos balanços, interes fio
não só o proprio paiz, como esclarecem tambem os paize es
trangeiros sobre a situação do respectivo governo. Por e e
elementos avalia-se a força das. uas finança' e credito, o e ta
do da sua civilisação, a boa ou má admini tração, ou observan
cia das leis, a firmeza das suas instituições, a garantia da so
ciedade; emlim, a altura da intelligencia e inclependencia das
camaras legislativas, que equivalem a grande, recursos. To
~os os hom~n e p~zes illustra~os sabem que n.ão ba leis que ar..
fectem mal as liberdades e mteres es dos clclfldiio. , que de
pendão de maior zelo e sabedoria do poder legislativo, elo que
os dos orçamentos e balanços; a respectiva di!'lcUS 'fio revela
pois, e orienta muito o jUlZO que deve formar- e das condi
ções da l'lacionalidade.

§ 5.o - Da fixaçc70 de fm'ças de mm' e te'l'1'a.

100. - Es a outra attribuição da assembléa geral está tam
belp inpluida na attribuição geral de legislar, mas é tamhem
tão importante, que a constituição julgou que devia especifi
ca-la em separad.o , e determinar que fo se exercIda annual
mente.

Examinaremos qual a natureza da força publica em geral,
ela guarda nacional e policial, qual a da força de linha em p~r

ticular, sua fixação, e esclare~lm~ntos que eilà. deT?anda, dis
.tincção da fixaç~o de força ordm~n~ e ext~aordmana, e final
mente as gllrantlas que esta attnbmção oflerece.

101. -·F01'Ça publica em ,qeml. -Em seu complexo, ou
generalidade, esta força é a nação armada em massa, é todo o
poder da sociedade, a reunião inteira das secções de forças
cLeila, da guarda nacional, do exercito de linha de terra e mar,
dos orpos policiaes, emfim de todos os nacionaes, como bem
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expressa o art. 145 da constituição, quando manda que todos
o Brazil~iro peguem em armas, se tanto ror necessario, para
sustentar a independencia e integridade do Imp~rio, e defen
dê-lo dos seu inimigos internos ou externos. E a grande for
ça levantada e agitada pelo celebre e memoravel decreto da
convenção franceza de 23 de Agosto de 1793, em que se lê o
seguinte:

"Art. 1.9 Desde este momento até aquelle em que os ini
mig'os tiverem sido expellidos do territono da patria, todos os
Francez e tão cm requisição permanente para o serviço das ar
ma . Os homens feitos irão ao combate, os ca ados forjaráõ
armas, e tran portaráõ vivere , as mulheres farão barracas e
roupas militf}re , e serviráõ nos hospitaes, as crianças desfiaráõ
linlio para a ferida, o velhos irão para as praças public~

excitar a coragem do- guerreiros. "
E te decreto, que punha todo os Franceze e todas a suas

·fortuna á di po iÇão da França, e que foi recebido com orgu
lho e gratidão por demon trar quanta era a confiança deposi
tada sobre a coragem e dedicação franceza, indica bem o que
seja o todo da força de uma nação, quando se sabe excita-la
para esmigalhar a aggre, ão do e trangeiro, ou o perigo da
patria.

Fóra dos omndes perigo porém, é claro que a força publica
não pódc ser exercida por todos o nacionaes, que têm muita
occupações diver~as e e senciaes paTa sub i tencia do E tado,
c de seus r cm os. Dalú procede a neces idade de cla ificar
as di!:ferentc relações da egurança nacional, e ele organi ar
con enientemente a forças correspondentes.

102. - Gua1,da nacional. - A guarda nacional é a maior
força, é a nação que se guarda a si mesma, quando cumpre
que ~lla auxihe a~ forças l?,0liciaes, ou de linha, na segu~ança
mtenor ou exterlOr do E tado; que defenda a consutmção ,
r~p'rima os grandes crime.s e males da repeJ1ião e guerra
CIVÜ, que mantenha a umdade da nação, e restabeleça a or
dem e tranql1iJlidade publica, ou que faça respeitar as frontei
ras ou o 010 sagrado da pau'ia contra a in oleneia estrangei
ra. Fóra })orém dessas ou outras circumstancia grave a
guarda nacional não deve ser hamada ao erviço, por isso
mesmo que não é uma força ordinaria, e porque so1:}re ser
pesado sem necessidade que o justifique, Vai distrabir intel1i
gencias e braços que se occupão em serviços productivos, e
?utrariar todos o, principios economicos de uma boa admi

mstração. E' nor is o mesmo que a subdivisãó da propria
gU!1rda nacionat activa em simplesmente activa, e moyel não
delxa de ser util, pois que, quando é indi pensavel infringir
tal ~'egra, os inconvenientes ao menos são mp.l1ores. A lei 01'
gamca desta milícia civica é digna de toda a attenção pelas
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variadas considerações que ella deve attender; a que acnlal
mente vigora é a de 19 de Setembro de 1 50.

103. - F01'ças policiaes. - O 'erviço da egurança internA.
demanda forças especiaes; ao mesmo tempo que ellas não pre
cisão do espirito e pericia militar, quae. demanda o exercito
de linha, exigem habitos apropriado-, vigilancia constante e
adextrada para a prevenção dos crimes, captura dos delin
quentes, e mesmo expenencia e conhecimento das condicõc;'
dos perturbadores profissionaes da tranquillidade publica.•

Esta força simultaneamente civil e militar tem sua orgA.ni a
ção particular adaptada a eu fim; clla não deve exc d r da
1ixação neces 'aria, mas n[o deve ser menor, que a precisf\..
Sua ~sciplina deve ser firme, é mn instrumento da lei e or
dem mtenor, não deve ter outra vontade senão essa, e a de
ser fiel ás autoridades admÍ1üstrativa ejucli iarias, debaixo d
cujas ordens serve.

104. .-:..... Exe1'cito df' linlu:t. - Esta força e pecial tem por
grande e principal missão manter a segurança externa do E. -'
tado , repellir , ou ir desarmar o llúmigo , desafirontar a honra
nacional, manter seus direitos nas relaçõe internacionaes. E'
a guarda da soberania exterior, que deve ser energica, aguer
rida, cheia de pericia militar, de amor da patria e de sua glo
ria, proJ?1?ta a marchar, mantida p~ra por uma di~ciplina se.
vera. E força que não se crea em dias; que compoe-se de di·
versa. armas, estudos, e habilitações lmpOl'tantes e ssen
ciaes.

O quantum desta furça depende de diversas relações uo paiz,
como são as Silas fronteira ,condições geograpbicas , seu sys
tema. de defe a, situação de relaç:ões intemacionaes , força dos
outros Estados, pontos de guarnição fixa, ou montante à.~lla

para avaliar o exercito de manobras disponivel; c de outro
lado dos recursos que a população e as rendas publica sub-

o ministrão.
105. - 111.a1·inlta milita?'. - A força maritima tem tambem

uma bella e nobre missúo especial, semelhante, e muitas vezes
a, saciada á do exercito de terra. Ena defende os interesses,
os direitos, e a segurança do Estado em . uas di~rsas rela
ções maritimas.

A navegação, o commer io maritimo, é não só de grande
vantagem, mas é mesmo uma nece' idade para o desenvolvi
mento de todos os elementos de riqueza c força do::. povos. A
charrua e o navio são os laços e motores de toda a sociedade e
ci 'ilisação humana. Da nece sidade de ter uma marinha mer-
ant-e resulta o dever de prot gê·la. Indep ndente, porém, des

se valioso serviço, que a marinha militar presta, é ena quem
no caso de guerra maritima defenue o litoral do E Lado, que
bra os recur os e forças inimigas, e vai tentar nos porto. e
costas <lo belligerante operações muitas vezes decisivas.
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Os na.vios de guerra são baluarte fluctuantes , que levão a
acção do poder nacional aonde lhe convem sustentar seus di
reitos; parece demonstrado que quem dominar o mar domi
nará a terra.

Uma marinha militar não é obra de um dia , nem quanto ao
seu material, nem quanto ao seu pessoal, que demanda estu
dos variados, pericia e habitas especiaes á vida do mar; para
crea-Ia é preciso um systema meditado e uma constancia per
manente.

O quantum della depende não só de considerações emelhan
te á que antes ponderámos, mas ainda de outras e peciaes ,
mórmente quanto ao pes ·oal.

106. - Ca1'acte?' da attTibuiçi'to da ji:mçao de forças. - O
Estado demanda pois a existencia e conser -ação de forças
permanentes de mar e terra; mas quem deverá fixa-las 1 Para
lenll1ta-Ias e mantê-las é indispel1 avel exigir do povo um
certo numero de homens, ou por outra, uma contribuição de
anglle e de liberdade; é portanto necessario ouvi-lo e obter o

seu con entimento por meio de seu representantes; é uma
attribuição legislativa.

Accresce amda que a maior ou menor g.uantidade de forças
importa maior ou menor despeza ou sacrificio dos contribuin
tes, maior ou menor desfalque na producção, Uma força ex
cessiva póde mesmo ser perigosa, ameaçar as instituições e
liberdades publicas,

Consequentemente a lei e só a lei é quem deve determinar,
fi"ar a quantidade das forças, tanto de mar como de terra.

No governo absolutos sta fi"ação depende da vontade do
governante, que ómente consulta suas idéas e não as variadas
relações que ella tem com os destinos e bem-ser do Estado;
110S governos constitucionaes nenhum poder tem o direito de le-

antar força alguma senão em virtude da lei e nos precisos ter
mo . della; se o ministros tives em essa attribuição poderião
onerar o Estado e comprimir suas liberdades.

107. - EscLa1'ecimentos necessa1'ios. - Para fixar-se com-e
nientemente a força publica, quer de mar quer de terra, cum
pre ter em vistas a necessidades vigentes do serviço e segu
rança do Estado, de maneira que não f'lobreexceda, nem sejain
su:fficiente, que não haja um sacrificio de necessario de homens
e de fortuna social, nem tão pouco falta nos indispensaveis re
cursos militares.
. A frxação das forças deve er pois proporc~onada ~ nece
Idades; como esta são mov~i ,ou yanaVel ,por ISSO me ,

mo ella d ve 'er annua, e mmca .determinada senão depois
da "[lreci 'a ÍJúornw.ç:ão do govemo. E este quem est.,1. mais ha
bilitado para al 'ular, ou ali Les reconhecer a quantiuade nece '
s[11'ia; é clle (luem re::;pol1de 11e1a segurallç:ll ÍJlterior e exterior
do Estado; deve pois apresentar a respecitvll proposta.
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A lei de 15 de Dezembro de 1830, art. 41, cuja di posição é
permanente, determinou que os ministro da guerra e marinha
até o dia 8 de Maio, isto é, até cinco dias contado ela abertu
ra da sessão ordinaria, apre~entem as informaçõe. neces aria'
para a fixação das respeitivas força .

108. - Fi.7:ação o'rdina?'ia e e.'ctmo?'dina?·ia. - A fixação de
forças ordinarias não offerece diJIiculdades , pois que póde :;er
bem prevista; outl'O tanto, porém, não acontece a J'e peito da
fixação da forças extraordinarias, que só poderá ser bem cal
culada á face da e:-..i.gencia que a motivar. Todavia, como esta
exigencia naturalmente ha de demandar uma convocação ex
traordinaria da assembléa geral, convem, para que o Estado não
soffra nesse intervalio perda de tempo, que o governo tenha
faculdade de ir desde logo levantando a forças addicionae.· pre
vistas e autorisadas; elJas e a guarda nacional, que é um torte
baluarte ela segurança do imperio, darão tempo á assembléa
geral para pôr em acção os recur os nece aJ.:io .

O art. 146 da constituição diz: II Emquanto a as embléa
geral não de ignar a força militar permanente de mal' e terra,
subsi tirá a que então houver, até que pela me 'ma assembléa
sej~ ~ltera~a para mais ~u para men~s; n. por i· o me. mo. que
senamadmlsslvel uma clispersão, ou llcenClamento gemI ou Irre
flectido do exercito.

109. - Gamntias que esta att1'ibuiçlio ofje?'ece. - Além das
considerações já expostas 1 offerece esta attribuição outra ga
rantias importantes.

É um elemento de paz em relação á politica exterior; por
quanto, embora não impossibilite, não deixa de difficultar uma
guerra caprichosa, ou imprudente; 6 tambem um elemento e
discussão que elevará o espirita nacional, a força moral e ma
terial do imperio, desde que se trate de uma guerra justa. To
dos os meios serão previstos, os recursos accumulados e o enthu
siasmo e dedicação desenvolvidos. Em todo o caso os represen
tantes da nação exerceráõ a devida influencia obre a politica.
externa.

O poder legi lativo tem a sim o deye.l' e oppor~u.nidade de
exammar annualmente o estado da admlillstração milItar e na
v~l, seu material, sua organisação , systema de promoçõe , re
compensas 1 emfun todas as condições do exercito e armada no
intuito de melhorar sua sorte e adoptar todos os aperfeiçoa
mentos que fôrem sendo conhecidos.

Fi calisará periodicamente o emprego da força, para que não
tenha applicação senão no bem do E tado; terá opportunida
de de ir tambem melhorando o importante sy tema elo recruta
mento , para que não penda e se conserve puro do arbitrio , ou
abusos lninisteriaes.

110. - O art. 150 da constituição faz ao exercito de terra e
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mar uma promes a, que cumpre satisfazer, e sobre que fare
mos breve observações.

Primeirameute, notaremos que a força publica, o exercito de
terra e mar, tem suas l)ases cOllstitucionaes, que fixão certa
concliçõe' na, que são e senciaes, e que não podem ser al
.tel:adas por nenhuma ordenança, que de.em ser sempre e ta
veIS e reguladoras.

1.0 A força puhlica é es encia1mente obediente, e jámais
póde reunir:- e, sem que lhe seja ordenado .por autoridade le~
tima, constitUIção, art. 147. Este preceito fundamental e a
base da segurança ocial, em e11e não seria po sivel conter
um~ multidão de homen armado ; o exercito seria um grande
pengo; cumpre que elle seja puramente passivo, que nêo deli
bere, sem isso seria impo-sivel que a força legitima de um
homem pudesse prevalecer sobre as idéa de milliares.

2.0 Ao poder executivo compete privativamente empregar a
f~rça armada de mar e terra, com~ bem lh,e parecer conve
lllen~e a egurança e defesa do lmpeno, constIt~ção, art 148.
A clirecção e empreO'o da força não póde partir senão de um
ce~tro de unidade; o desenvolvimento della exige, não só ce
~el'ldade nas ordens, mas harmonia nos movimentos, nos pro
Jectos e vistas, na impulsão e acção; exige uma só vontade
um motor unico, e este não póde ser senão a corôa, o poder'
que 1'e ponde pela egurança interna e e..'Cterna do E tado :

3.0 O officiaes do exercito e da armada não podem ser pri
vados de suas patentes senão por sentença proferida em juizo
competente, constituição, mt. 149. E ta util di po iÇão, que
ff!-z prezar o posto militar s, é uma segurança dada aos offi
claes, que aliás poderião ser capri ho amente demittidos ape
zar de seus serviço~, desde que incorres em em desagrado,
quando deyem ter todo o direito á sua honra e posição.

lU. -Ao par destas ba es o art. 150 da constituição com
razão exige uma ordenança especial, que regule a condiçõe
Jegae. do exercito, suas promoçõe , soldos, disciplina, refor
~as, pen õe , recrutamento. O que re peita á organisação
lU~eriol' do. corpos, sua formaÇ<i.o, manob~'as, economia, di ci
plina secundaria, ou detalhes delJa, tudo ISSO é da alçada mo
veI dos regulamento ; mas os a sumptos anteriores não podem
pender senão da lei.

Quanto ás promoçõe , temos a lei de 6 de Setembro de 1 50,
e di. po ições addiclOnadas a e11a. ElJa se fazem gráo por
grão, por antiguidade, merecimento e di tincção. O primeiro
po to de officià1 não póde pender senã.o de habilitações legaes,
ou julgadas pelo governo, por i o mesmo que é de nece !;!iô-ade
gue ao menos certo numero de moços c~mece logo na fo~ça da.
idade a habilitar-se para os postos superIores, o que todavla não
exclue a experiencia adquirida pelos inferiores que tiverem



-·96 -

merecimento; a esse 1'e peito o interesse do bom serviço mili
tar deve ser o principio predominante.

A escolba ahre os postos superiores ao' talentos, merito e
serviços, e sem -duvida que á medida que se elevão os pos
tos, maior é a necessidade de energia e capacidade; cumpre
todavia que a lei remova quanto posslVel o perigo do patronato.

Os soldos, ou vencimentos, não podem certamellte ser íi"u
dos senão pela lei; posto que indispen. a"el, é um dos maiores
encargos que pesão sobre a nação.

A ilisciplina é a úda e a força do exercito, sem ella não ha.
subordinação nem 8Q'urança; é indispensavel a dedicação, ou
abnegação do soldado. A disciplina militar tem uma divisão
natural e importante.

Ha falta cli.eiplimHes ]JOUc.o gra.ves, mas que precisão ser
promptamente corrigidas, que não tolerão proccsho que não
seja de simples rapic a illformilç'ão; ena el"tabelecem uma
autoridade e competLl1taa Ju::ó chefch, Llue mi ) lh s póde ser de
modo algum tirada, salm a queixa cont ra OS" 1.JU"os. Ha outras
que, embora de mais alguma gravidade, todayia nilo consti
tuem crimes propriamente ditos, que não demandão um conse
lho de guerra, mas que exigem comtudo um conselho de dis
ciplina, por isso mesmo que impol'tilo punição omparativa
mente maior.

Ha crimes militares, violações formaes dos deveres do
soldado, que exigem punição severa, e por i o mesmo um
conselho de guerra, um proce . o que re guarde a innocencia,
ou attenue o facto, como 101' de ju tiç:a.

Em todos esses casos as penas devem p nder da lei, e não
da fantasia dos chefcs.

.4- sepal:ação entl'e os c~imes, e consequentemente o fOro
mIlitar e CIVll, não é sem drfficuldades.

São crimes militares sómente aquelles que infringem as leis
militares, os deveres do soldado como soldado, o seu serviço,
subordinação ou disciplina. Uma ameaça, uma injuria, ou fe
rimento, em regra são crimes civis, mas e elles fôrem prati
cados por um soldado contra seu superior, embora fóra do ser
viço, ainda a sim não atacaráõ a subol'dinação militar '1 Que
disciplina poderia haver nos acampamentos, ou quarteis, se ()
f~ltO entre soldados fosse proces.sado peran~e os tribunaes ci
VIS 1 Caso o corpo marchasse, senão elles deIXados no lugar do
d~l~cto, ou ficayião impunes pela iJlcompete~ciada jUl'isdicç~o

ml1itar~ E' POlS uma que tã.o de competencra que deve ser fi
xada pela lei, que relaciona-se com considerações e detalhes
importantes, mas em que não podemos aqui entraI'.

As reformas e pensões, o modo de contar o tempo para a,'
primeiras em serviço de paz ou ele guerra, o quantum e con
dições das segundas, já p~r antiguidade, já por sel'vjç:os nota
veIS, nã.o podem tambem lundçu'-se senão em regras legaes,
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o recrutamento é um uas faeLo:; que affecUio summameute
a' liberdades indiyiduaes, entretanto não é possiyel contar com
engajamentos voluntarios sufficientes, mórmentc em caso de
guel'l'a, e por ventura meDOS com a conscripção em vistas
de nos.a pop~ação tão het~r~genea. E' portan~ indispen~a~el
que seja a leI, e não o arbltno, quem cIetermme as condiçoes
da leva forçada, que previna e remova os abusos. Se a guar
da nacional activa tivesse uma subdivisão, que classificasse
uma guarda movei, não poderia esta concorrer ao menos em
uma certa proporção annual para auxiliar o complemento do
exercito de linha?

O systema de defesa do territorio, de fortalezas e outros
estabelecimentos militares, constitue assumptos connexos com
a força publica, mas que interessão mais ao direito, ou alça
da administrativa do que ás questões do Direito Publico,

§ 6,o-Da concessão ou denegação, da ent'l'ada no impe1'io de
(m'ças estrangeims de ?nm' ou term.

112. -A entrada de forças estrangeiras dentro do imperio é
materia de grande importancia, para que a con tituiçüo olvi
dasse que eDa deve ser determida por lei, e que se assim não
fos e. ficaria inutilisada a attribuiçi.io da assemblra geral de
que tratámos no paragrapho antecedente, attribuição que está
inteiramente ligada com a do presente paragrapho, como no
decurso delle veremos.

A entrada de forças estrangeiras no imperio póde verificar
'se por diversos modos e com differentes fins. por navio de
guerra e desembarques, ou entrada pelas fronteIras de terra,
com o fim de asyJar-se, de obter transito, de occupar o terri
torio ou "parte eleHe, ou de prestar serviços no imperio; trata
remos rapidamente destas l:iwctheses.

113. - Entmda ou estada de jO?'ças estmngeims nos 'PO?rtos
OIL ag1las te?'rtiO?'iaes PO?' escala ou ?'efresco. -Ainda mesmo
em tempo de paz a entrada e demora, embora amigavel, de
grande torça de navios de guerra ou tropas estrangeIras den
tro dos portos, babias ou aguas territonaes, é assumpto que
demanda muita attenção; quando mesmo innocente póde isso
aflectar não só a policia do porto, como a segurança elo terri
torio, as condições de salubridade e de subsistencias, mover
questões sobre a faculdade ou nüo de desembarque, _ou sobre
outras muitas relações que não devem ser indistinctamente en
caradas. Ora, é inquestionavelql1e só a soberania territorial,
e consequentemente só fi. lei, é quem tem o direito exclusivo
de regular os principias, os termos, ou condições da respectiva
conce são ou denegação.

Em ca~o de gtlf'rrfl e de neutra1idadr. do íUlpel'io a materja
..
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exige aínda maiores previsões para evitarem-se reclamações ou
quebra dos deveres de neutro.

Em circumstancias normaes não só os Estados concedem asy
lo, quando demandado, ou outros soccorros ou favores de hu
manidade, mas mesmo os actos de amizade que o uso geral
tem estabelecido a respeito entre as nações civilisadas indepen
dente de lei positiva, mas em regra os regulamentos dos por
tos, que devem sempre ser respeitados, marcão, qUfl:n~o trata
se de grandes forças, o numero das que serão admittIdas por
sua vez ou turno successivo dentL'O dos portos.

Em circum tancias especiaes, ou em todo o caso , a assem
bléa geral, a lei, tem AO direito ~e regular semelhante .concessão
ou denegação como for convemente, o que não lhe Impede de
attender us usos consagrados.

114. - A ent?'ada de fm'ças de tm'1'a pm' desemba?'que ou pelas
frontei1'as tm'?'es.tres demanda não só a mesma, mas ainda
maior attent,:ão. E de DÚster reconhecer desde logo ofim da entra
da, que não sendo em demanda de asylo, não póde ter lugar
sem prévia concessão.

A concessão de transito por te!'ra mesmo em estado de paz ,
e desde que se·trata de forças avultadas, não deve ser ,facUlta
da senão nos termos da lei ou de accordo com a assembléa
geral. Envolve questões de policia, subsistencia, alojamentos,
e sobretudo de segurança do Estado, que não podem pender
sómente da vontade do governo, e muito menos sendo o tran
sito para um belligerante,

115. -.A aJm'lssão de taes (m'ças pw'a occu.pa?' ou gUa?'ne
ce?' pa1'te do te?'l,ito?'io Oll nelle p?'esta?' se1'Viço militar, não
póde sob pretexto algum ter lugar em autorisação da assem
bléa geral, sem lei expressa,

O governo sem esta não deve commetter o serviço militar,
c?nfiar os po tos, as armas, a segurança da nação senão a na
ClOnae '.

A ,experiencia'teI? mostrado quanto é perigo o confiar a força
publica a mercenarlOS, que em regra não conhecem senão a
mã? que os paga, e algumas vezes nem a essa, quando achão
malOr paga.

Em geral são instrumentos de despotismo, pois que falta-lhes
o amor da patria , dos amigos, dos parentes, da sua sociedade
natura!. Accrescem as rivalidades, ciumes e os conflicto!': com
as fOI'ças nacionaes, que .são se~npre muito prejudiciaes., .

Não obstante, como é Imposslvel prever tudo, a constitUIção
êm sua s~bedoria não e tabeJeceu prohi ições categoricas e Íll
declmavels; fez esta e as concessões, ou denegações Slnterio
res nos termos expostos dependente da autorisação da assem
bléa geral, ou da lei nacional.

Sem estft: importante p.l:ecaução , que inclue o recrutamento
de esttangeIros, embora Ja resIdE'illtes no imperio, 'Pudera um. , .
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ministerio infiel a seu jurllmeuto indepewler das camal'a e tell~

tal' contra as liberdades publteas.

§ 1.0 - Da alllol'isaçào para empTestímos nacionaes.

116. - Esta attribuição da assembléa geral está intimamen
te ligada com a de que tratámos. no anteceden.te § 2°, isto.é,
com a fiJcaÇão d s despezas publica e dos melOS necessanos
para solvê-las; foi mesmO por guardar a ordem, quanto po~

sivel, das disposições constitucionaes, que não fanámos della
em seguida daquella.
~Os emprestimos publicos dcstiuão- e a despeza e importão
o com umo anticipaclo das r ndas dos contribuintes, resol
vem-se em imposto ,em sacrificios mai ou menos pesados,
em amortização preci a, ou eventual, mas mediante sempre juros
mais ou menos altos.

Excrcem sempre grande influencia sobre o E tado, e em todo
o caso impol'tão o emprego e u o do credito nacional.

Quando só por estas razões já não deve' em pender de au
tori ação da as embléa ~'eral, terião ainda por outra' a mes
ma dependencia. em <lu .da creão direitos e obrigações entr
os mutuante . o E ..tado, que não de"em ser e tabelecidos Se
não por lei, c ainda quando a solUÇão des-as obrigações fo se
dcrivada dc propriedade. nacionaes, importaria i so uma alie
nação de recurso publicos, que só o legisladol' poderia auto
risar e ga antir.

E' pOl uma attribuição que e sencialmente pertence á as
sembléa gera}; e ~e n~? fosse, 6 evidente que. o gove~no ,
desde que qUlzesse mutl1isar aquella outra attnbmção legiSla
tiva de fixação da despeza e receita publica, poderia com
prometter a fé e credito publico, alienal' a relldas do Estado,
dispôr do presente e elo futuro, burlar emf1111 do poder legisla
tivo; seria instituir o poder absoluto, o inteiro arbitrio sobre a
fortuna c bem-ser ocia!.

117. - Garantias. - Além dos principios con titucionaes ,
qu~ assím prescreveu; essa attrib.mção da.as embléa geral, é
de Importante garantIa para a sOCledade, amda em outros sen
tidos. Quanto mais importantes são os emprestímo', tanto
mais convem que elles sejão bem e tudado em todas as suas
relaçõe ; é o concul'so das luzes dos representantes da nação,
o exame de todas as conveniellcia O'eraes e locaes, quem deve
reconhecer a verdadeira necessi laâe desse meio extraordina
rio, Q. preferencia des e a outro~expediente , o modo e as con
dições por que deverá ser negociado. para que o sacrifício seja
o menor possivel. A equidaae mesmo deve entrar em vistas;
certas de pezas improduutivas, ao menos pelo que pertence á
interesses materiaes, devem ser com prefel'encll1 sustentadas
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pelo imposto 1 para não gravar as geraçõe futuras de de qu
não gozem dos beneficios.

O Brazil tem contrahido differentes e avultados empre ti
mos, assim no imperio, como no estrangeiro 1 que custão-lhe
sanrificios bem pesados; póde-se a esse respeito consultar as
leis dos orçamentos, e relatarios do mini terIO da fazenda.

A titulo de depo itos de bens de orphãos, de defuntos, e
ausentes, de cauções e descontos de létra ,ou bilhetes do the
sonro, ou alfandegas, verificão-se tambem emprestimo publi
cos mais ou menos avultados, por prazo mai ou menos lar
go, por maior ou menor juro, que só 'ão legitimos nos asos,
e nos termos autorisados pela lei, pois que não podem pender
da mera vontade do governo.

fi 8.0 Da determinação dos meio nece sa1'ios pa1"a o paga-
mento da divida publica. _

118. -Esta attribuição legislativa está tambem ligada com
a do § 20 , com a lei de fixação das despezas e rendas ou re
cursos publicas,

As dívidas legitimamente ontrabidas pelo Estado consti
tuem uma obrigação sagrada, que deve ser exactamente cum
prida nas épocas e termos correspondentes, é um dever de
rigorosa justiça, um empenho da honra, fé, e credito pu
blico.

Para isso precisa o tbesouro nacional de recursos certos, de
impostos, ou applicação de alguma outra renda, que seja af
fectada a esse serviço. E' pois uma questão de despeza e de

, receita, que depende do poder legislativo; ene, e só eBe é
quem tem o direito de criar, escolber, ou determinar quaes
devão ser os meios convenientes para essa solução, quaes os
menos onerosos á sociedade nas circumstancias dadas.

A divida publica, as obrigações pecuniarias contrahidas pelo
Estado, podem ser, ou compôr-se de diversas verbas, como as
seguintes:

De rendas perpetuas, que não se extinguem, ou só se ex
tinguem quando o devedor prefere reembolsar o capital para
exonerar-se da prestação da renda.

De rendas contractadas com amortização certa além do res
pectivo 'juro, que se extinguem em tempo determinado segundo
a força da amortização.

De ~endas ~italiClas, que 'e.extinguem por morte daquel1es
em CUJo provelto são estabelecIdas.

De ~vida flu.c~an!e, ou obrigações temporarias, operações
de credito, antlClpaçoes, a que o tbesouro publico nos termos
da lei recorre para obter valores, que lhe permittão esperar
pela entrada regular das rendas puhlicas.
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A lei de 15 de Novembro de 1827 , e disposições posterio
res , reconhecêrão e regularisárão a divida naci01lal interna, e
a respectiva caixa de amortização; reconhecêrão tambem a
divida publica externa.

As leis brazileiras têm conservado e conservaráõ em sua
integridade o credito nacional, de que o paiz com toda a razão
tanto zela, e por isso mesmo jámais se olvidárão de affectar
opportuna e sufficientemente os meios necessarios para o ser
VIÇO da divida publica.

~ 9.0 Dos 1'egulam.entos pa7'a a administmçào dos bens na
cionaes e a1lt07'Ísação pa7'a a sua alienação.

119. -A administração dos bens nacionaes, o maior ou me
nOl' aproveitamento delles, interessa muito assim os serviços,
como os recursos pul11icos, liga-se tambem á receita e despeza
do Estado; e consequentemente deve sem duvida ser regulada
pela lei, pender da assembléa geral.

A expressão geral de bens nacionaes comprehende todos
aquelles cujo domínio pertence á nação ou Estado, na quali
dade de proprietario. Esses ben podem ser distinguidos em
diflerentes classe..

Dominio gm'al da naçelo. - Nesta elas e ou denominação,
se incluem os bens immoveis e moveis que a nação ou Estado
adquire, e conserva em virtude de sua personalidade politica,
que representa a sociedade, que resg'uarda a fortuna della;
bens que, posto que nacionaes, não podem ser gozados pelos
particUlare. como direitos individuaes, embora possão por elles
vil' a ser obtidos mediante os meios legaes, como as terras
devolutas, terrenos da marinha, as matas, minas, salinas, bens
vagos, dividas activa, etc.; sobre as terras devolutas póde
consultar-se a lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850, e regn
lamento de 30 de Janeiro e 8 de Maio de 1854, e sobre os
terrenos da marinha o aviso de 20 de Outubro de 1832.

Dominio da C01'ôa.-A parte dos bens nacionaes que é af...
rectada ao g'ozo da corôa, e nesse sentido desmembrada do do
minio geral, toma esta denominação; é inalienavel.

Dominio )Jublico.-Por esta denominação, commummente
se indica a parte do bens nacionaes que é affectada immedia
tamente ao gozo e erviço comB1um ao povo, como as estra-.
das, canaes, rios navegaveis ou boiantes, etc.
. Dominio especial da nação, O1l p1'Op7'~OS nacionaes. - Ql.l;e
mcluem os bens que a nação pOiSsue por tItulas, ou para serVI
ços especiaes, como estabelecimentos, ou edificios publicos, for
talezas, fabricas, fazendas, etc.

Em regra, o Estado ó deve possuir e aproveitar por sua
conta como proprietario, aquillo de que e11e, a corôa, ou uso



- 102-

puhlioo r~almE'nte "pl'eci c; os demai b ns devem oppol'tuna
irl Etc ser alienados em favor da indu::,tl'ia particular; convem
que tenhão mobilidade, que sejão bem aproveitado ; lucrão o
individuo' e O Estario,

§ 10. - Da rl'façi'io e Sllpp?'essl/o de en1J])'egos, e r'slaúeleri
menta c/r' seu. onZenados.

120.~A creaçtlO dus eml)regos não importa sómente de 
peza publica, importa tambem autoridade ou flIDcçõe . E' pois
a lei, e só a lei, quem deye fixar o numero dene , determlllar
as qualidades, ou habilitações do pretendente., suas obriga-
ções, responsabilidades e vencimentos. .

r ito convem crear enão os que são realmente necessarJOs
para o serviço publico, e só nesse intuito, aliás será crear des
pezas ,uperllua" p, 1'0ub8;1' ao trabal.llo, á, pToducç~o, homens
que nena ocrupado. poderJão er utel. a 1 e ao palíl.

Se e ta faculdade fo . e deixada ao poder e.'ecutivo, daria
111gar a muitos o.bu o. ministeriaes, que ainda as im em I arte
se effecturLO a titulo ele ommissões gratificada .

,:'eria mais um meio mini. terial de attendel', não os interes
ses reaes ela sociedade, ma- sim u protecçõo incliviciuaes, a
C0!1VellÍ ncias de pnrtidoF de maioria, de con er\'ac;ão 111'0
prul..

~ ll.·-,Do Tegulamento monetu?'io e dos pesos e medidas.

121. -A. moeda é quem üwilita a troca, u permutação dos
productos do trabalho do homem; é o prociucto por cUJo meio
elle obtem aquiJlo que especialmente preci..a, E' a mercado
ria ele u. o e apreço commum, o intermediario, o in trnmento
das tran. acções, o agente da cir ulaçuo do valorC's, a alma
elas rclnçõe. commerciae ; n50 é po iíel prescindir elo uso
dena.

Ao par ele sua l)C'ressidado, a scirneia economica trm de
monstrado que o poder publico não deve deixar n. moeda ao
açaso, ou ao puro arbitrio particular, e sim adoptar um syste
ma monetario bem meclitado, que evite o erro, n. fmude os
prejuízos e perigos dos particulare e elo publico.

Não ba,st!1, como a sciencia aconselha, adoptar o ouro como
o producto, ? m~tal preci.o o mui' apropriado paTa servir de
moeda; é alem disso de ml ter determmar_a pureza que como
tal deve ter, reduzi-lo a peças, tomando um peso por unidllde,
ou termo de comparação, e assignar-lhe o valor nominal, ou
I!-u~erario, a lei do pagamento. E' o q11e fez a nossa lei de 11
de Setembro de 1846, determinando a pureza do ouro em 22
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quilates, e o valor numeraria da oitava assim afinada em
4#000.
. Adoptado o systema é de mister evitar a fraude, tanto em

relação á finura. como em relação ao peso, pois que sem isso
não e obterá a fé e confiança publica.

Tudo isto é ohjecto de lei, e é tambem por is o que a cons
tituição attribue ao poder legi lativo a determinação do pe o,
valor, insáipção, typo, e denominação das moedas.

Assim. adoptada uma. fórma conveniente, r~vestida a peça
de uma mscl'lpção publica, de um cunho conforme o padrão,
ou regulador autorisado. terão os particulares e o publico a
certeza de ua fidelIdade e integridade, independeráõ de con
frontar seu pes:> e toque.

A uniformidade no systema, e a denominação geralmente
conhecida das moedas, ministrão tambem importante facilidad
ás tl'ansacções. .

122. - Seme1hantemente, a segurança e facilidade das trans
acçõe' depende da exactidão do pe o e meclida , exactidão
que remova o erro e a fraude, depende de um y tema unifor
me! que evite a nece idade de calculos e reducções, que oe
caslOnão engano, de pezas, e con om m o tempo em pura
perda.

E' nece ario para i o um typo, um padrão autbentico, le
gal, permanente, e que tenha 'ondlçõe naturaes, que o pos
ão contm~tar em qualquer tempo e lugar. Es e padrão não

de,e er e 'tabelecido senão pela autoridade da lei.
A uniformidade de pe os e medidas não é um grande bem

sómente para a:s clivel'sas provincias, 011 parte de um mesmo
E tado; seria tambem de uma grande vantagem commum
para todos os Estados a adopção de uma uniformidade geral.
A lei que estabelecer taes padrões não deve olvidar-se deste
deside1'atu7n, que é um dos assumptos de esforços economicos
dos sabios.

§ 12, - Da inspecção legislativa da assembléa ge'fal soo?'e (~s

assembléas p?'ovincaes. ,

123. - Se não houvesse UUla constante inspecção constitu
cional do poder nacional sobre as assembléas legislativas pro
vinciaes , se estas pudessem violar as condições e limites das
leis fundaú'lentaes do E tado , não só as pl'Ovincia pôr-se-bião
em luta entre si , mas os vinculos da nacionalidade assim en
fraqu cidos seriüo em pouco tempo dfs:ruidos. A constituição
e o acto addicional nao terião existencia senão precaria, ou
nem mesmo essa.

A esperança que o presidente da provincia não sanccionaria
os actos inconstitucionaes , po to que ele algum valor, não se-
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ria por si só completa; o espirito de partido, um erro poderjn
fru t~a-Ia • e ~ão restaria e!fl tal ca o corrcctj \'0 nJgl~I1?'

FOl para eVItar uma tal di solução, que o acto addlclOnal es
tabeleceu o salutar preceito do seu art. 20, quP está em har
monia com o art. 16, e tambem com o ar1. 70 da lei de inter
preta<?'io de 12 de Agosto de 1840.

. A assem~léu: geral de e cassar toda a l~i "provincial .q~e
dIrecta ou mc1Jrectamente oflender a constJtUlç[lO, os bml
tes traçados pelos ~J!s. 10 e 11 do acto addicíonal • 08 int~
resses, ou as HnpOSIçoes geraes da nação, os tratados e os dI
reitos de outras províncias.

Não basta porém que a assembléa geral tenha esse direito
c dever. é de summa necessidade que não se olvide de cum
prir tão importante obrigação. que as respectivas commissões
da camara dos deputados e do senado não deixem vigorar e
permanecer esses actos illegitimos. nilo só pelo pessimo pre
cedente. como por uas consequencias tanto mais nOCIvas
quanto mais inveteradas. .

Cumpre ter diante dos olhos, e zelar com ciume, os princi
pios que são fundamentaes da união nacional, por isso mesmo
que eBa é ~ unica base poderosa de toda nossa grandeza, e
seguro porvll'.

O conselho de estado deve examinar cuidadosamente todas
as leis provinciaes, e o ministerio deve ser o primeiro a acti
var perante as camaras a cassação das que fôrem inconstitu
cionaes. A constituição é a lei das leis.

§ 13. - De outTas att1'ibuir;ões legíslatíws da assembléa geral.

124. -Não enumerámos no principio desta secçào as at
tríbuições que a assembléa geral tem de assignar a dota
ÇrlO ao imperador e á imperatnz, os alimentos ao príncipe im
perial, os dot~s ~os principes e princezas; a de decretar a re
forma da constitUição; e emfim a de suspender algumas das
formalidade. que garantem a liberdade individual; nuo as
enumeramos senão para integrar o quadro dessa classe de at
tribuições legislativas, pois que reservamos esses as umptos
para deBes tratar em seus lugares competentes.

No título do poder moderador faremos algumas observações
sobre as dotações, alimentos e ilotes; no capitulo dos direitos
politicos nos occuparemos do que respeita á reforma da cons
tituição; e quanto á suspensão das sobreditas formalidades, é
essa materia connexa com as do capitulo dos direitos indivi
duaes, e ahi analysaremos o respe tivo paragrapho con. tíhl
ciona1.
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SEcçi\o 4. a

D.~, ATTRIBurçÕES DE INSPECÇÃO OU FISCALISAÇÁO CO STITUCIONAL.

É dn attribu.ição du assembléa gemI:
§ l.o)-yelal' na. guarda d~ constituição e promo,er o bem geral

da na9llo. Constlt., art. lD, § 9.0
§ 2. 0)- A assembléa "'eral no prinoipio das suas sessões exnminartí.

50 a constituiçiio ~ottica do Estado tem sido oxactamente obser
vada para prover oomo fôr j usttJ. Cúnstit., art. 173.

§ 3.0) - Ia morte ao imperador. ou vacancia do throno, instituir
exmne da admiulstraçlio que aoab8u. e reformllr os IIbusos nolla
introduzidos. Constit., art.15, § 8.0

1. 0 - Da inspecção em todo e qualqlle1' tempo e pml1wção
do bem ge1'al fia nação.

125. - O art. 19, ~ 90 da constituição confirma uma attri
buição que o direito de fazer as leis por certo importa; elie
inclue necessariamente o direito de inspeccionar , de examinar
se enas são ou não fielmente observadas, aliás de nada valeria.
De que servirião as mais benas leis se não tivessem execução,
ou a tivessem morosa, ou infiel 1 Uma lei mal, frolL"'\.a ou infiel
mente executada, deixa de ser a lei decretada, passa a ser uma
cou~a div.ersa e por ventur.a prejudicial, ou oppl~essiva; desde que
a leI é leI deve ser cumpnda com zelo e exactidão.

Cada poder deve com eJi:eito ter as faculdades legaes neces
sarias para satisfazer sua missão; a assembléa geral tem a
missão de etrectivamente dar boas leis á sociedade; é consequen
te que desempenhe a missão connexa de fazê-las praticas e
~eaes. Assim como a sancção das leis exerce uma conveniente
mspecção sobre ella, assim tambem ella ,deve exercer sobre a
fiel execução de seus actos legislativos. E o jogo dos poderes
que se apoião e se corrigem, que são reguladores, que garan
tem o systema constitucional.

Este direito de inspecção em todo e qualquer tempo, em que
o poder legislativo se reune, é mil dos principaes attributos
que a soberania nacional delegou-lhe; é uma garantia, um exa
me, que a sociedade, os adnunistrados exercem sobre seus ad
ministradores, um correctivo valioso e indi pensavel contra os
abusos ministeriaes, correctivo que procede da indole e essencia
do governo representativo, que sem ene não se poderia man
ter.

126. - De todas as leis as que demandão maior inspecção,
por isso mesmo que demandilo o mais alto respeito, são as leis
constitucionae . sun observancia deye ser relJgiosa., pois que
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são o fundamento de todas as outras e da nossa existencia e
sociedade politica. São os titulos dos direitos dos poderes po
liticas, e não são só titulos de seus direitos, mas tambem de suas
obrigações, n~o são só ?rasões da ~utoridade, são tam~em ga
rantias dos cidadãos; ligão o subdito e o poder; é por ISSO que
a constituição ordena á a sembléa geral-que vele na [Jua?'C[a
de seus p1·eceilos.

A principal vigilancia que a assembléa geral cJ.eve exercer
é que o poder executivo se encerre em sua orbita, que não in
vada oterritol'io constitueional dos outros poderes, é a primei
ra condição da pureza do sy tema representativo e que decide
das outras; que J1el::ipeite as lIberdades individuaes.

A exacta ob ervancia das leis ordinarias, das leis fiscaes,
cujos abusos s~o mui 0P1?re ivo. , das que promovem .os me
lhoramentos vltaes do palZ, como sua. e tradas e colol1Jsação ,
cuja omissão tanto póde affectar a sorte do povo, mAm de todas
as normas da soeiedade, muito interes!'\a t~ naçfio, ao pu de en
yolvimento c bem-ser.

Além da insppcção sobre a obsermncia das leis, cumlJre
tambem á assemblé~ geral examinar e reconhecer se o .gover
no tem ou não exerClUo bem, se tem empregado no s ntldo dos
interesses publicos o poder discricionario que a. leis lhe
conÍlão.

El::itafiscalisação. que tanto importa aos direitos sociaes, não
póde ser prejudicial ao ministros que bem cumprirem seus
devere , antes concorrerá para realçar sua for a moral e fazer
bem conhecido o valor de seus uteis serviços.

127. -O direito de que tratamos póde ser exercido por di
versos meios, segundo as circumstancias e xigencias.

~óde ser exe~ci~o por meio de disposições legislativa~ ? que
obflguem n. admIDlstração, e a seus agentes, a dar publiCIdade
a. ~ertos actos, afim de que a sociedade possa c?ll~ecê-los e ve
rificar se estão ou não úe accordo com a constltillçã.o , com as
leis e com os interesses publicos , e consequentemente exercer
o dil'~to que o artigo 179, § 30, d~ lei flindam;Dtal outorga
aos cidadãos, a sua censura pela Imprensa. E este um dos
motivos que recommendão a publicidade dos relatarias an
nuae, do ministerio, e de outros esclarecimentos periodicos,
que habilitão assim a sociedade, como os repre entantes dc'1.
nação, a avaliar os actos ministeriaes.

PÓde ser tambem exercido por meio de commissões , ou ÍD
queritos, que penetrem nos detalhes da gestão administrativa,
mórmente quanto á ad'[,inistração financeira.

Exerce- e igualmente por occasião da di cussão dos orça
mentos e fixações de forças annuas, pois que se entrelação
co.m todos os . erviços publicos, e com o modo por que são
feltos.

O direito de interpellação 7 que é inseparavel ou conjunto
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com A ta atfribuição, ou o direito de pedir esclarecimentos ou
detalho s de um acto ou sel'V1ço admini 'tl'ativo qualquer, direi
to que pertence a ca;da um dos representa~te:; da nação, é
tambem wn outro meIO de exercer esta fiscallsação.

Finalmente ella se exerce nos ca os grave pela accusação
e responsabiliJade moral ou,legal a;o:itada: .contra os ministros,
qu~ abu [o do poder, que so Ines fOI confiado para ser empre
gado no cun,1pl'lmento das lei , e no de envolvimento do in
teres e socJaes.

Para e ·ta insppcção geral ou permanente, a lei não marca
nem devêra marcar tempo, elJa deve e1' exercida sempre que
fôr necessaria.

128. - P1'o11w1;er o bem ,qeml da nação.-E ta attribuição,
que é illtimamente rela ionada com a anterior, é in epa1'avel
dos representantes do. nação; truta-se do bem-ser desta, quem
terá mais direito de intervir a respeito, do que e11a meSJlíIa
ou mais utilidade em promovê-lo 1

EUa inclue por isso mesmo o direito de discutir, de exami
nar a politica, assim interna como externa, eguida pelo gover
no, ou que elle pretende seguir, e a sua direcção administra
tiva mais ou menos ade.'tl'ncIa, inclependentempnte da que tua
de infracção das I is.

Inclue õ du'eito de indicar a politica que deva ser preferida,
as medida' ou impul ão administrativa mais convenientes a
adoptar, os melhoramento que cumpre attender , emfim o di
reito de promoyer todo os erviço publicas ou directa ou indi
rectame'lte, por meio de projecto de lei ou de advertencias ,
de recommendações ou cen ura .

E' a util e legitima influencia da nação por seus represen
tantes sobre as propria' attribuições do poder executIVO ex
pre sa:mente sanccionada pel~ lei fundamental do E?tado , ín
ftnencIa sem fi. qual niío havena ystema representativo.

§ Z.o-Inspecção ou fiscalisação pe1'iodica,

129. -Posto que a constituição reconheça, como acabamos
de expôr, o dírClto que n. a 'sembléa geral tem de examinar fi.

mar ha da administraç[LO, e velar na guarda da leis do Esta
do, em todo e qualquer tempo; todaVIa, para mai garantir os
grandes interesses publicas, positivamente ord na que e sa
mspecçú.D tenha. enlpre, ou periodicamente lugar no começo
de cada se são.
Par~c~ que em c~mprimento desta dispo?içüo deverião as

comnussoes de COllStitUlçãO, ou outras espeClaes de cada uma
da. camaras , fazer unnualmente um re1atorio, dando conta [L
respectiva camara de qualquer infracção que em virtude de
~eu exame entendessem ter sido praticada pela mínisterio DO
Intervallo das sessõe .
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Seria um grande correctivo contra as invasões do poder,
contra os abusos ministeriaes, correctivo periodico, por si só
de muito alcance

Podem os representantes da nação ignorar um acto abusivo
dos ministl'Os, póde aquelle, que por ventura conheça, não que
rer por motivos pessoaes indica-lo, ou temer que não seja to
mado na devida consideração. Um dever oflicia! imposto a essa
commissão, e que affectaria sua honra quando mal de empe
nhado, tornaria muito eflicaz esse valioso correctivo. A SIm
ples certeza de-sa inspecção, ou exame annual que a constitui
ção com tanta abedoria determina, pOl' si só exerceria muita
influencia, por si só impediria muito que os depositarias do
poder .fizessem delle máo emprego.

A constituição considerou este exame periodico tão impor
tante ou indispen avel, que o clas ificou no seu titulo 80 , á
testa das garantias dos direitos civis e politicos dos cidadão
bmzileiros. Cumpre porém confessar que acamaras brazilei
ra ha tempo que pouco, ou nenhum exercicio dão a esta sua
attribuição; aguardemos a eleição por circulas.

§ 3, o - Da inspecção p01' mm'te do impemdo1', mt vacancia
do i/trono.

130, - A disposição do § 80 , art. 15, da constituição está
em accordo, ou harmonia co'm o que temos observado nos nos
sos c1o~s paragra{lhos.anter.íores; ella tem em ,;,istas um sys
tema mteIro de fiscali ação, uma ampla garantIa, que repro
duz cm toda a opportuuidade que se offerece, para bem segurar
0.3 dircitos e interesses sociaes.

1-a morte do imperan te ou vacancia do throno, ha sem du
"id3- maior facilidade, occasião opportuna e natural para im
'Pl'imÍl' á admini tração do regente ou regencia, cujas attribui
çõe:3 p,odem sey discretament~ limitadas, ou á do novo governo
Impel'lal, a dIrecção convemente, c para refurmar o abu os

,anterlol'es aiuda não corrigidos. <10 ha então a temer a 0'P
posiçüo lle algum grande pre. tigio, de alguma grande autori
dade.

Prevendo pois essa opportuni.dade, a constituição manda que
seja ella aproveitada para rectificar-se fi. ordem legal, o regi
men do Estado; é o me. mo que dictão os principios constitn
ci~naes da Ingláterra, .e que seu parlamento tem por vezes
felto com grande proveIto da nação.
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C PITULO ID.

DAS ATTRIBUJÇÕES ESPECTAES DE CADA mIA. DAS CUrARAS.

DA. ATTRlBUIÇÕES E PECIAE DA CAMARA DO DEPUTADO";.

E' privativa da camara dos deputados a iniciativR:
ti 1.0)-1. 0 Sobre impostos.

2.0 Sobre recrutamcnto.
~ 2.0)- 3.0 Sobre escolha de nova dyna tia no caso de cxtincçíío

da lmperante. Const.• m·t. 36.
Tambem principiarãõ na oamara dos deputados:

ti 3.0)-1.0 O exame da administl'ul"iO passada, e reforma dos
abusos ~lella introduzidos.

ti 4. 0)- 2. 0 A discussüo das propostas feitas pelo poder executivo.
Coust. , nrt. 37.

ti 5.0 ) -A proposiçüo parn, reforma de álgum artigo constitucional,
quando necessaria, Cleve ter origem na camara dos deputado .
Coust. , art. 174.

~ 6.0) -E' da privativa attribuição da me-ma oamara decretar que
tem lugar a accusaçiio dos ministros de e tado e conselheiros de
e tudo. Const., arts. 38, 48, 133, 134 c 143.

§ 1.o - Da iniciati'l;a sobre o im:poslo e 7'eC1'1.damento.

131. - A con tituição dando em geral a cada uma da camara
a inic.iativa das lei, fez todavia algumas excepçõe a esse
principio, em vistas de maior segurança das liberdades publicas.

Os imposto e o recrutamento no dous gravame que pesão
muito obre os povos, ão dous graves sacrificios do trabalho
ou propriedade, do sangue e da lIberdade, são dous assumptos
em que a nação demanda toda a poupança, meditação e
garantias.

Para robustecer e ampliar essas garantias deu a lei funcla
mental a iniciativa a respeito á camara dos deputados, como
seus representan tes maIS immediatos, como aquelles que
dev:em ser os mai . independentes da influencia mmisterial e
maIS dependentes dos povos, com quem estão em contacto
perm.anente e de cujas affeições e confiança depende a sua
reeleIção, ou sua desautoração desq.e que olVIdem seus deveres.
. Tal iniciativa não é um attributo indifferente, é pelo contra

~'1O de muita importancia. A lei do orçan1ento' qualquer pro
Jecto obre contribuições, a lei da fixação de forças, o recruta-
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mento de mal' ou terra, toda e qualquer medida que importar
algum desses sacrificios, não póde ter nascimento senão no seio
da camara dos deputados.

Esse privilegio da proposiçãO, es. a prioridade de exame, ae
discussão e de voto, exerce grande influen ia. Dá. aos deputados
uma esphera superÍtlr de actividade, uma força maior na fisca
li açã<;> desses sacrifi~ios, e dos serviços p~~licos que estão com
elies bgados .. A manifestaç~o,de ~ua . opmlOe a re peito actua
como a manifestação das ldeas lmmediatas do paIZ, de suas
localidades.

Se essa camara rejeita a medida, a rejeiç:ão é peremptoria,
poi que o~ sen~do não póde propô-la:; .se adopta, os termos '~a
adopção vem Ja acompanhados do JUIZO expressado, das cu'
cumstancias dos debates, de uma infiuencia moral ou predo
minio importante, que gera impres ão sobre a opinião publica
e que deve ser bem considerado pelo senado, que antes disso
não é chamado a manifestar suas ldéas.

Accresce que por uma con equp.ncia logica e rigorosa o
senado não póde mesmo emendt:t.r tae' projectos no fim de
augmen tal' por f6rma alguma o sacrifício do imposto ou do
recrutamento, ou ele substituir a contribuição por outra mais
onerosa, pois que seria exercer uma iniciativa nessa parte. Seu
direito limita-se a approvar, rejeitar ou emendar somente no
sentido ele diminuir o peso ou duração desses gTavames.

A logica exige mesmo que tbdas as medidas que impoem
novos encargos sobre a nação, que re olvem-se em impostos
ou recrutamento, como um tratado que affectasse os direitos
de importaçrto, uma cessão territorial que fize se perder as
contribuiç?e~ do respectivo t. rritorio, exige, diziamos, que
tenhão pnondade de exame, discu 'são e voto na camara do
deputados.

Tal é o privilegio que acamara uos communs mai zela na
lnglaterr~; ella não tolera que nenhuma medida que tem
refação directa ou estreita com o monelj-bilt possa ser iniciada
na camara dos lords, e muito menos pelo gü"erno.

§ 2.o -Da iniciati'l:a na escol!ta de no'Ca clynastia.

132. - F sta iniciatim é tambem de summa importancia;
para reconhecê-la basta reilectir que elJa recahe sobre uma
aas mais valiosas deliberações que a a 'semblpa geral p~de

tomar, sobre a escolha dagu 11e que tem de ['eceber o depuslto,
guarda e exercicio da mai alta representaçã.o do pocl~r publico,
e de transferir a sua succe são. E' tuna escolha que necessa
riamente põe em acçãO e movimento o espirita nacional, que
decidirá em grande parte dos de",tinos do paiz.

P r is. o mesmo é tqm ell jU::lt é gal" ntia. transe ndentP1
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que os representantes os mais immediatos e :tlU~erosos da
nação sejão os primeíros a indicar, a manifestar onde estão as
sympathias, o amor, a confiança dos povos, das provincias e
locahdades; qual a ~scolha que reune maior numero de seus
votos, qual o seu maior desejo ou preferencia.

§ 3.o - Da iniciativa sobl'e o exame e ?'ef01'/1w, dos abusos
da administ?'ação finda.

133. - Semelhantemente é con equente a nossa lei funda
mental quando dá a iniciativa do exame e reforma dos abusos
ainda não corrigidos da administração finda á camara dos
deputados. São estes não só os m:mda±arios mais immediatos
e dependentes da naç:üo, mas oS primeiros representantes das
idéas da liberdade, do progresso e da pureza constitucional.
São os encarregados de promover, decretar e su tentar a
accusação dos mini tmB por taes ablbo , e por is::;o mesmo o
mais competentes para assignala-los, e iniciar as medida
nece arias l?~ra que, ou. nüo e repro~~ão na nova adminis
tração, ou alias seJão devldamente repnmldo..

sJ,o-Da iniciativa de exame das )J1'Opostas do )Joder
eXeCltti7;o,

13.,1" - Ainda (1uando as propostas do poder executivo não
envolvão questões que se re olvão em impostos ou recruta
mento, ainda assim é uma dispo-ição muito previdente a que
dá a prioridade do exame della::;, quaesquer que .. jãO, á camara
do deputados.

Seguramente ha muitos outros a umptos que não ão me
no gra es Uma proposta para a suspensão das garantias
constltucionaes, para a reforma das leis, ou do processo CJ'imi
nal, para suppre ão do jury, para restringir as liberdade
civis ou indulStriaes, e muitas outras emfim podem mais ou
menos adornadas ser offerecidas por algum ministro.

Independente de tratar-se de objectos mo graves, é fóra de
duvida que nenhum ministro apresenta uma proposta senão
quando Julga spr o BPU objecto ele importancia. Ora, as pro
postas do poder executivo só por serem delle as umem vali
mento; além disso os ministros desejão, e mesmo fOl'cejão para
que sejão adoptadas; considerão a rejeição, ou a emendas es
sell"iaes, como um carta dezar, ou falta de força moral, ainda
quando não fação da adopção questão de gabinete.

E' pois consentaneo com as previ 'ões d systema cOllstitu
~ional, que taes propo tas, qualquer que fÔl' o seu objecto, e
Jão subordinadas a e ::ia parte da representaç.ão nacional a mais
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popular, a mais numero~a., e que deve seI' a mais independ~n
te do ministerio; é uma garantia que contrabalança a 1l1
fluencia ministerial

§ 5. 0 - Da iniciativa ~e 1'ej'o1'1Ila de algum a1,tigo
constüucwnat.

135. --Das considerações deduzidas nos paragraphos ante
cedentes, já poderiamo inferir que a proposiçãO para qual
quer reforma constituci.onal não deve jámais ter origem senão
na camara dos deputados; occorrem porém ainda outras ra
zões, que reforção esse principio.

E' obvio que uma tal proposição nunca deveria ser originada
pelo impulso do governo, fôra isso autorisar uma facUldade
perigosa; é claro tambem que não deveria ser iniciada pelo
senado, pois que seu espirito e missão conservadora é menos
propria; bastaria pois esta dupla exclusão para estabelecer a
these constitucional, a competencia privatIva da camara dos
deputados.

Cumpre ainda observai' que se uma. reforma constitucional
póde" ser promovida no sentido de dilatar as liberdades e ga
rantias nacionaes, póde tambem ser dirigida em vistas, ou
sentido opposto. Ora, a camara dos deputados é a parte da
representação nacional especialmente encarregada, não só de
guardar as liberdades consagradas pela constituiç'ao, como de
promover o melhoramento e o progresso social, o movimento
aas idéas do paiz. Assim, se as clrcumstancias, o tempo, a
experiencia, a modific.ação dos interesses politicas, aconselha
rem alguma alteraçãO, ou aperfeiçoamento na lei fundamental,
é consequente e logico que essa manifestaçilo seja feita por essa
parte da representação nacional.

Demais, um tão valioso assumpto jámais deve ser iniCiado
senão de perfeito, real, e inteiro accordo com o pensamento e
desejo da nação, e por certo que nem uma parte dos represen
tantes do palZ é tão propria, tão ligada com elle, tão compe
tente para o effeito como a camara dos deputados; é ella quem
melhor conhece o espirito das províncias, das localidades, as
idéas predominantes.

Posteriormente trataremos deste importante assumpto, e
então entraremos em mais amplo desenvolvimento, como elle
exige.

§ 6. 0 - Da att7'ibuição de dec7'eta?' a accusaçao dos minist?,os,
ou conse111ei?'os de estado.

136. - A responsabilidade dos ministros é o principio funda
mental, a base do systema da monarchia representativa, que
/Sem ella seria puramente nomímal.
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A inviolabilidade do lllOnarc11a é a pl'opria mOlJarc!lia, li a
condiç:ão essencial deHa, e aquella resvonsf'lbiJic1a r]e 6 o correla
tivo, &. garantia desse dogma, ó o direito dos povos livres, que
nasce da natureza elas conas, elas relações da corôa com a na
çoo, relações que se exercem pelo intermcclio dos 'ninistros.
São e]]es os primeiros e indispensaveis agentes encarregados

. de cxercer na forma .da co~stituição ~ aCl(:1o do poder executi
vo, a gestão dos ser lÇOS e mteresses pubhcos.

Se os ministros não fossem responsaveis, todo o systema
C011 titucionaJ seria falseado, ou antes aniquilado; as lE-is, as
liberdades, e garantias sociaes, serião sacrificadas pelo com
pleto absolutismo de um poder, que não teria correctivo senão
nas revoluções.

A sua responsabilidacle não é pois senão a logica e indecli
navel obrigação que eHes têm de elar conta do mão uso que
~zel'ão do poder publico, confiado pela lei ~o Es~ado, ~ d~ sof
freI' a sancção penal desde que esse uso tiver sldo crumnoso.

A lei fundamental do Estado certamente não confia-lhes o
poder, 'enão para que o exerção como um principio de protec
ção e de ordem, senão para que defendão o reinado das I is,
do direitos e garantias da sociedade e dos Ílldividuos.

Seus abuso afhontão essa importante missão, causão per
das con~id~l'~veis, oflensas, que de~na.nclão ,reparação; a. socie
dade e mdivlduos não devem ser vlctimas mdefesas, pnvadas
de recursos.

Os crimes destes alt03 fun cionarios nüo ameação só o paiz ,
e]]~s exercem algumas ,ezes uma fata;!. influencia sobre a pro
pl'la corôa.

Consequentemente a constituição brazileira, com toda a sabe
daria, n[1.O ó firmou a responsabilidade ministerial em seus
a.rts. 132 e 133, que depois desenvolveremos, mas declarou pri
vativa da camara dos deputados a attribllição de decretar a ac
cusação, assim desses agentes do poder executivo, como dos
conselheiros de estado, altos iimccionarios, cujos conselhos
muito podem influir. obre a sorte do lmperio.
. Ainda quando o senado não hOllves~e de ser o tl'Íbl~n~ ele
Julgamento de taes empregados, é manifesto que a attl'lbUlção
de que nos occupamos não deveria ser encarregada senão aos
deputados da nação, guardas avançados de suas institujções
e lIberdades.

137. - A lei de 15 de Outubro de 1827 marcou o modo e
ter~nos, SCgUll~O os quaes esta att,ribuiç'ão deve e1' ex l'eida.

Em confonrudade della toclo o cldad<1o ou merobro de uma
ou outra c.amara, póde denunciar os ministros, ou conselheiros
de estado, por crimes de

A

responsn.?ilidade; e as c~l1l~uissões da
camara dos deputados tem nüo so esse mesmo direito, mas o
dever de exercê-lo clesde que no exame de ~aesquer negocios
reconhecerem a existencia de taes delictos.

s
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A camara dos deputados, desde que uma tal denuncia lbc é
apre entada, n.1anda examÍJ1a-la por ~ma commissão espec~al ;
e sendo attendivelordena que se colli)üo a provas neceStianas.

Depois de outras solemnidade , clue essa lei estabelece, jul
gando: e procedente a d~nuncia, decreta a accusaçilo. Uma
commlssão, composta de cmco a seie deputado', que e colhem o
seu l' laior, é incumbida de agitar aaccutião perallte o ·enado.

138. -Mediante estes e outros termos, teve a constituição
e eScia lei regulamentar em vistas dar á sociedade garantias
reaes e 'não sllTIplesmente apparentes ou illusol'ia .

Os IÍúnistros têm ainda aSS1l11 muitos meios de frust! ar a sua
responsa.bilidade legal. Elles procllf,10 ter nas camara grande
numero de ftmccionarios dependentes seus, que por isso mes
mo oppoem-se a que se decrete sua ac usaçilo ; procuruo for
mar sempre uma maioria que os proteja, e usão para isso de
differentes recursos.

Se a aceusação fo e commettida a qualquer funccionario
menos independente, que uma commissão da camara dos dc
putados, seria fraca ou illusoria. Pelo contrario d sde que a
maioria da camara tiver a necessaria energia e independencia
para decretar a accu 'ação, eUa será consequent na escolha
eles a commissfio, que exercerá sem duvivida muita influencia
sobre o prOCESSO.

No caso de dissolução da camara do deputados ou de en
cerramento da sessão, um dos primeiros trabalhos da sessão
15 guinte será a ontinuação do processo começado.

A lei de 1827 trata sómente dos crimes de responsabilidade;
nos delictos individuaes dos millistro ou conselheiros de estado
a accusação ~ agitada perante o senado pelo procurador da
corôa! COnstlt. '. art. 48; a .parte offenclida porém não J;óde
ser prIvada do direito de auxilia-lo, tanto mais quando na falta
que ha ~e um processo especial a l'etipeito, devem necessaria
mente VIgorar as regms geraes do direito commum.
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'ECÇ o Z.a

DAS ATIIUBUIÇÕES E PE IAES ])0 SENADO, E SUAS REUNiÕES

EXTRAORDINARIA '.

E' ela nttribllição cxc1u&im do seuado:
~ 1.0) -1.0 Conhecer dos delictos individuaes eommettidos pelos

membro' da familia imperial, mini.tros de est.ado, conselheiros
de e tudo o enadores, e dos delicto dos deputados duraute o
período da legislatura. Const., art. 47, ~ lo, e art. 48.

~ 2. 0 ) - 2.· Conhecllr da re pon ubilidado do secretnrios e cou c~
lheiros de e·tado. Con t., art. 47, ~ 20 , e art. 48.

~ 3.0 ) - 3.0 Expedir cartas de convocaçíio da a sembléa , caso o
imperador o niio tenha feito dou mczes depois do tempo que a
constituição detel'lniJlR, para o que e reunirá o senado extmor
elil1:uinmente. Const., lll't. 47, § 3.0
4. 0 ) - 4.u Compete uo euado. em cou&elLueneia do art. 47, 40,
da 00u t.. e elo art·. 27, 28, 29 e 30 do acto addieiona1 , ex
pedi r ordene para a el ição llo regente, uos termo. do ar . 26 ,
lLllundo o que sen'e proyisionalmeute o não faça.

~ 5.0 ) - As scõ õe do enado comel'ão e acabão ao ruc 1U0 tolUpO
que as d'1 camara el 5 deputado. Coust., art. 49.

A' ex.cepção do ca os ordenndo pela con titllição, totla a reu-
nião uo senado fóm do tempo das sões da clIlUarn dos deputa-
elos é illicita e DuUa. Coust., art. 50,

1.o -.Do conlLecimenLo elo delicLas indivicl'llaes mencionados
pelo arL. -17 da consLituição.

139. -O::; delictos ommettido:l pclos membros da familia
imperial, ministros ou conselheiros de estado, senadores, Oli
d.eputa.do:; durantc o pCl'iodo da legi latura, ainda quando pu
~all1ente individuaes, demandão por graves consideraç'ões de
mteresse publi '0 um tribunal especial.

De um lado cumpre não olridar a importancia de tào altas
p~r:;onagens, de tão altas relações ou funcções, de sua influen
Cla sobre a ordem social. E' de mi ter que a pai"\:ões politicas
ou populares não possão predominar sobre o tribunal, oujuJga
dore ; que estes sejão superiores a toda a influencia injusta
contra taes indiciado .

De outro lado é i.nclispensavel que a côrt de um tal juJza
mento tenha uma inteira independencia, que não se resinta
da influencia pessoal, ou das relações dos accusados.
. E' de mister que tenha uma alta illustração para apreciar a
lmportancia, a justiça, as consequencias de que tão tão gTave
e dos resultados de sua decisão. Não é assumpto do fôro com
mum, elle não pocleria oflerecer a' garantias necessarias.

O complex.o elestas e outras considerações demandava sem
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duvi<la um tribunal especial e eleyado, c nenhum pud.era ofIe
rece~' garantias iguaes ás q~e o E nado ofrere~e. Sua_ll1depe~l
denC1a, sua honra sua poslç.,lo elevada '. su~ Jllustraçao, ~ rao
todas as considerações politicas, toda a JU tlça, t do os mte
resses valiosos da , ociedade.

A accusação em taes casos é agitada pelo procurador da
corôa. Const., art. e18.

§ 2.0 - Do julgamento da ?'esponsauiliclade dos ministros
. e consel1wi?'Os de estado.

14.0. - Já obsen ámos em n. 136 que a accusação dos crimes
de responsabilidade destes altos funccionarios é decretada e
promovida pela eamara dos deputados. Já. vimos tambem que
essa attrihuição foi commettida a . sa parte da representação
nacional; por isso mesmo que tae, delicto aflectão proitmda
mente a ordem e interesses publico , por si e pela ele"ada
posição dos deJiJlquentes.

Ora, se nos proprios crimes individuaes de -te. reconhecemos
que o julgamento no fôro commum não ofiel'ecia todas as
garantias desejaveis, é consequente concluir que ainda menos
ofiereceria no caso de responsabilidade.

Era pois de mi ter confiar semelhante julgamento a um
triblmaI inteiramente independente dos mini. tras e conselheiro.'
de estado, superi.or á sua influencia, e que ao mesmo tempo
não se escravisasse á influencia da camara dos dellutados, a
um tribunal de justiça politica firme e il1ustrado, que não
attelJues e senão a lei os iuteresses reaes da naç'üo. J eru
mesmo convirula que a camara do deputados fosse 'Por sua
commissão requerer perante um triblmal commum ou inferior.

3.0 - Dct convocação da assembtéa .c;(Jral quando não feita
pelo pode?' executivo.

141. -. O poder executivo tem, na fórll1a prescripta pelo
art. 10Z, § lo da constituição, a obrigação de convocar a nova
assembléa geral orclinaria no dia 3 de Junho do 3° anno da
legislatura existente. Potlia essa convocação independer desse
acto do poder executivo e verificar-se de pleno direito. em
virtude do preceito constitucional por si só; é porém não só
uma attribuição de homa, como uma manifestação periodica
da id ntificação dos poderes nacionaes com a lei fundamental:

,Ia é de presumu' que a convocaçfi.o da nova assembléa
geral seja jÁmais olvidada; entretanto a lei, que deve prever
tudo que pMe affectar os grandes interesses do E, tado, assjm
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l)roc~delldo impôz, ao, senado o de\'e,r em tal bypothese de
reullIr-sc extraorc1manamente e expedir a conYOCl'lção.

§ 4. 0 - Da expedição de ordens pam a eleição do ?'egente,
quando demoradas.

142. - Em consequencia dos arts. 21, 28 e 29 do acto
addicional, não compete mais á as embléa geral a eleição do
regente. Quando finando-se o imperador não deixa parente
algum que reWla as qualidade~ exigidas pelo art. 122 da
constituição para ser o regente do E tado, é este governado
pelo mimstro do imperio, e na sua falta ou impedimento pelo
da justiça, até que tome posse o regente quatriennal eleito nos
termos daquelles artigos. Ainda assim subsiste esta att1'ibuição
con ervadora do senado para o effeito de ordenar a leiç'ão do
elito reg'ente, quando o provisional, o mUlistl'O que como tal
go\'erna, não o faça, em deüilo tempo.

. 5.0 -Das 1'euniões extmonlina?'ias elo senado.

143. - O senado não tem autorisação, nem fim constitucio
nal para reunir-se senão cm duas circumstancias, ou para
trabalhar como parte da a embléa geral, ou para exercer por
si só a attribuições que a constituição confeno-lhe.

r o primeiro ca o , ua e sões começão e acabão ao mesmo
tempo que as da camara do::> deputado ; no segundo suas
reuniões ão previstas e até determmada , como vÍlr.o~ nos
paragraphos antecedentes.

Fóra desses casos toda a reunião do senado seria contraria
á lei fundamental, não teria caracter legal, seria perigosa e
por i so mesmo illicita c nulla,

Algumas duYidas se têm todavia movido se o senado póde
ou não exercer as attribuiçõe dos ~§ l° e 20 do art. 47 da
ccn tituição na ausencia da camara dos deputado . O art. 50
parece não oppôr prohibição alguma, comtudo cumpre ob P.1Tar
que aJguma differença occorre entre a dua hypothe e de ses
puragraphos.

Quando a accnsação é promovida e sustentada pela commis
são da camara dos deputados, póc1e sem duvida ser muito
conveniente e mC::>U1o.conscquente apre ença desta, para. que
pos'a inspeccionar os termos de execução do seu decreto.

Quando porém a accusação é da competencia do procurador
ua corôo., a presença lia camara dos deputados ' ue todo
desnecessaria; e não vemos porque impedir o julgamento.

;Além ele uma jus~iça mais. prompta, essa int~lligencia
oflcrece a convemel1Cla de desunpedll' o tempo da sessão
ol'dinaria. cl? sel~ado, para que possa melhor cumprir os seus
eleveres letpslatlyo, ,
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CAPITULO IV.

DAS PREROGATIVAS, ACCUniULAçÕES E lNCOMPATlmLIDADES

DE EXERCICIO, E S nSIDIOS DOS lIJEMUROS DA ASSmlBLÉA

GERAL.

'EÇCt\.O Ln

D,IS PREROGATI....AS DO,' MEMJlROS D ASSE f13L]~A GERAI",

§ 1.0) - Os membros de cada umac1ns camaras siío1Iwiolavei pelas
opiuiõcs quc proferil'em no exercicill de suas ft111Cçües. Const, I

l1rt.26,
§ 2. 0 ) - <'enhum > Ilndor ou deputado durante n sua depntnçiio

púde .cr preso PO)' autoridade nl!!t111Jn, salm por 01't1cm de .llR
respeeti'l1 camnra, mcnos em flagrante delicto de pcnn capital.
'on·,t., art. 2i,

§ 8. 0 )-Se algum senador ou ileputado fôrpronuncinl0, ° juiz,
suspendcndo todo o ulterior procedimento, dBriL onta (L sua l'e5
pcctivl\ camam, a qual c1 cielir:\ se ° processo deve contiuuar e o
loemuro ser ou niío su pen o 110 excl'cicio elc suas fuuC\,üe •
COII.t•. art. 28.

~ 1.° - Da 1'n'dolabilidade dos ?'ep1'esc-nta71tfs da 7UlÇ'(io
P0l' suas opi1l1·ões.

V1'1. - A inviolabilidade do::> representantes da naçii.o quanto
ás opiniões que proferirem no exercicio de suas funcções é um
attributo, uma cOlJdição es. encial e in, eparavel da xistencia
das assembJéa' JegjslatiYa ; é o principio de alto interesse
p,ub1ico que anima a liberdade ~as .di cu' ões, é a ~dependen

Cla da tnbuna, o dogma constJtu 'lOnal, a soberama da nação
no exercicio do poder legislativo.

Os representantes da nação não devem certamente obedecer
senúo a seus deveres como mandatarios do paiz, senúo á sua
honra e consciencia, ás inspirações sinceras do 'lue julguo util
ao serviço de sua I aíria.. ElJes elevem combater os auu o',
quaesquer que ejão e elonde quer que provenhão.

E' pois obvio que, para que possuo desempenhar essas
valicsas obrigações, devem ser inyioJaveis por sua' opinjõe,
proferidas no e!.ercicio de suas funcções, a sim no pr sente,
~omo em todo o tempo, Sem essa garantia ficarião sujeitos a
lllcomrnodos, perseguições e reacções.

Quanto ás opiniões proferielas fóra do exercicio ele suas
funcções, elles não figurão senão como simpl s idac1ãos, não
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repl~ese?tão a nação;. se nell~s .~ouver algum delicto se~'á ell.e
sUJeIto a acção das leI , ao dU'elto comm.um, salvas as diSpOSI
ções que exporemos no paragrapho segumte.

E ta inviolabilidade legal não produz a inviolabilidade moral
na opinião do paiz, que certamente tem o direito de apreciar
como os seus representante cumprem o seu mandato e a
liberdade de reelegê-los ou não, segundo seus actos e opiniõe .

" 2.° - Da p1'ohibição de sua p1'isão antes de culpaJonnada,

145. - A ÍJ1Violabilidade de que tratámos no par~rapho
antecedente seria precaria ou illusoria se ella cobris e somente
as opÍJüões, e não as E~ssoas ou os proprjos ~tos. dos repre
sentantes da nação. E para prevemr a írau'éfe ou Illu úo que
a lei fundamental determina que, ainda quando incliciados ou
encontrados em fla~'rnnte delicto, mesmo de crime inafiançavel
I alyo ómente o ae pena capital, de que depois tratal'emo ),
não possão elles ser presos por ordem ou mandado preventivo
de autoridade alguma, sem que preceda determinação prévia
da ua respectiva camara.

A im, se um representante da naçíío fôr por qualquer
modo indiciado de crime inafiançavel, salvo o de pena capItal,
a autoridade que o quizer prender antes da formaç;:lo da ulpa
peclirã á respectiva camara autorisação prévia, e esta, á vi ta
~a rcqui 'içüo, poderá cohcedê-la ou denega-la conforme julgai'
JU to e acertado.

E' por e. te modo que 11 independencia dos representantes
da nação, e com elln. os direitos do paiz, o exercicio da. obe
rania nacional, ficão perfeitamente alvos. A dignidade da
camara não acrificará por certo nem os direitos de um mem
bro eu, nem o deveres ele ju. tiça e da politica, depoi que
tiver maduramente apreciado a importancia do as umpto e
da circum tancias ~ue o rodearem.

146. - A ÍJlvio~abilidade porém quanto aos actos em fla
grante delicto deveria certamente ter um termo, e não ser
absoluta e illimitada. Nesse caso de flagrante delicto, e de ser
elle de pena capital, haveria excesso em não legitimar-se de de
Jogo a prisão; a moral particular e publica resentir-s -hia
I~luito. Era sem duvida ÍJlclisp~nsavel estabelecer uma garantia
fil'me contra o abuso da autondade, contra uma prevenção por
ventura fraudulenta; quando porém o repre entante da nação
é encontrado cm acto de culpabilidade tão grave, em face de
prova patente, de apparece o temor do abuso, e dá-se a
~rgencia de 11l'ovidenciar e evitar a continuação e can equen-
Clas do crÍlne, que podem dilatar-se. .

A autoridade que então verificar a prisão deverá communi
ca-Ia immediatamente á r~ pectiva camara, se esta estiver
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reunida, ou logo que se reunu, e eUu. írm sem dmida o direito
lliío só de mandar soltar desde logo o membro [3eu, como de
determinar que o respectivo processo mIo continue, como

- ,"eremos no paragTapho segt~nte. São iIJações log'ica~ d.o
nrt. 27 da 'onstülllçào, e eXJgJda pelas prerogabvas e digm
dade das camaras.

147. -Esta inviolahilidade quanto ao deputado começa
de, de que ene é eleito, mas não se prolonga senão 11 10 tempo
em que perdura o seu caracter, pois que a constituição é
expressa nas palavras d:nmnte sua deputação,. quanto ao
senador, é vitalícia, porque assim é o seu cargo.

E' uma condição concommitante e inseparavel do caracter
de representante da nação que começa e acaba com eJle. Os
delictos commettidos autes ou dep,ois sujeitão portanto esses
simples cidadãos aos efreitos eh lei commum.

li 3.0 - Da l)7'OlLibiçtío de sua ]J1'isão mesmo clepm's
de cu.lpa formada. .

H8. - Quando não se trata de prisão em flagrante delicto
de pena capital, ou nos termos expostos no paragrapho ante
cedente, e sim depois de culpa formada, seja ou não o crime
inafiançavel, pois que isso é mdifferente, nenhuma autoridade
pócle, não ob tante a pronuncia, fazer prender o representante
da naçi'io, pois que o seu deyer é de uspendcr todo o ulterior
procedimento, e nos termos do art. 28 da constituição dar
parte á respectiva camara, para que esta re. olva se o processo
deve ou não continuar, e no caso affirmativo se o seu membro
eleve ou não ser suspenso de suas funcções.

Em vista de tal communicação acamara deye examinar o
assumpto, especialmente em sua. face politica, e e::;tabelecel'
'ua determinação,

Se decide que o processo não deve continuar, sua resolução
é peremptoria e termina toda a questão. Ainda quando o
membro seu estivesse preso, por haver sjdo capturado em
flagrante delicto de pena capital e não ter sido solto antes,
serm desele então posto em liberdade.

Caso porém delibere que o processo continue, então de duas
uma, ou determina. que não obstante isso elle não seja suspenso
do exeFcic~o de·suas t'uncções, ou dete~'mina que fique suspenso.
No pnmelTO caso, embora a pronunCia scp por crime inafian
çavel, ipso jacto o represenhnte não póde ser preso, nem
mesm~ depend~ de firtnça, país que 6. isso urna consequencia ou
neceSSIdade 10glCa que resulta ela dehberaçüo. No segundo ca~o

f)arece-nos que a prommcia d~ve ter t~dos o.' seus"effeitos
egaes, e nem vemos porque aSSIm não seja.

149. - Esta g'arantia é o complemento, é .quem integra .0
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privilegio da. il1vioJa.1Jilida~e (~ representaç~o nacional, quem
re.;guarda a delegação Jeglslattva da soberama da nação.

Sem duvida o mao-istrauo póde e mesmo deve instituir o
processo desde que ta crime, mas feito isso e decretada que
seja a proJ.luncia,. por is~o que haja fundamentos llara eUa,
deve respeItar as lillll1umdades da representação nacIOnal.

Desde que houver delicto, desde que razões politicas se não
oppuzerem, parece fóra de duvida que a camara deve consentir
na continuação do processo: esse é o direito commum, assim
exige sua propria dignidade e a do representante da nação,
que deve ser sempre pura; elIe que se justifique. TuJo o mais
ser~.uma falsa applicação do prin~ipio .do.privilegio, da invio~
labihdade, que certamente não fOl ln tltUJda para proteger a
impunidade do crime, e sim sómente a independencia legisla
tiva contra os abusos.

Quando a camara delibera que continue o processo, é eUe
remettido ao senado, constituiçãO, art. 47, § lo, materia esta
de que depois trataremos.

SECÇAO 2."

DAS ACCU~lULAÇÕES, DiSTRACÇÕES E INCOMPATIBILIDADES DE EXER
crcIO IMULTA:NEO DOS MEMBROS DAS CAMARAS.

§ 1.0) - Os senadores e deputados podel'tLõ ser nomeados pnl'n o
COl"rro de miui liras d~ c tndo ou couselheiros de estado, com o.
difi~ren.o de que os senadores continuão a ter assento uo senado.
e o deputado deixo vago o seu lugar do. camara, e se procede o.
uovo. eleição, na qual póde ser reeleito e accumular as duas func
ções, Const., arli. 29. Tambem accUlnulão as duas funcI.ôes se já
exercião qualquer dos mencionados cargos quando forão eleitos.
Con t., nrt. 30.

§ 2. 0)- No intel'l'ltllo das se3sões não poderá o imperador empregar
um seno.dor ou deputado fóra do imperio, nem mesmo irão exer
cer seus empregos quando isso 05 impossibilite para. se reunirem
no tempo da couvocaçiío da, asselUblóa geral ordlDana ou extra-
ordinaria. Consli., a,rt. 33. .

e por alO'um QllSO imprevisto, de que dependa a segurançn
publica ou oObem do Esto.do, fôr iudispcnsavel que algum senador
ou deputado saia para outra, commisBão, 1\ respectiva camara o
poderá determiuo.l'. CousÍi., arli. :14.

§ 3.0)-0 exercicio de qualqucr emprego, á excepção do de conse
lheLl'o de estado e mini t1'O de estado, cessa interiuamente cm
qUR11tO durarem 0.5 [unc\'óes de deputado ou seuador. Const.,
ast. 32.

§ 4. 0 ) - Não se póde ser ao mesmo tempo membro de ambas as
camaras. ('on t., arli. 31.

§ 1..0 -- Da accumúlação do ca1'go de minist1'O ou consel1lei1'O
ele estado com o de membro das camams. .

150. _. Posto que os cargos de ministro ou conselheiro de
estado sejúo alta. e fstreitamente ligados a um poder distincto
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do poder legislativo, e sobre o qual este deva exercer fiscali
sação, todavia muitas razões prevalecem para que a lei funda
mental consinta na accumulação desses cargos com o de
representante da nação.

O interesse do Estado póde exigir, e muito, os serviços de
um senador ou deputado no ministerio ou no conselho de estado.
Por outro lado é tambem util que, salva a garantia de reeleição
do deputado, possa o representante da nação ter es a nobre
ambição, a facilidade de pôr em pratica idéas proveitosas, de
imprimu: ~ma util direcção ou impulsão aos negocias publicas.

Os IDlJUstros que são membros das camaras prestão os
esclarecimentos necessarios no correr da 'discussões, ou
voluntariamente ou desde que são exigidos, o que muito
aproveita. Têm opportuniclade de rectificar suas idéas e actos
em vista dos debates e objecções bem fundadas, de ser censu
rados quando mal dirigido , de sustentar as medidas tomadas
quando uteis; illustrão-se assim os negocias e a opinião
publica, a quem essa cir um tancia mais de uma vez i resta
uma ju ta homenagem.

Como o senador é vitalicio não haveria fundamento para no
caso desta accumulação sujeita-lo a uma nova eleição e esco
lha; quanto ao deputado, a constituição combina sabiamente os
direitos da corôa com os do povo, ,ujeitando-o a uma nova
eleição. •

Assim resalva e dei.,a aos eleitores a liberdade e facilidade
da não reeleição do deputado, desde que este aceitou o cargo
de mini 1,1'0 ou conselheiro de estado, quando por esse ou por
algum outro motivo tiver perdido a confiança em que fôm tido,
ou mesmo porque julguem preferivel substitui-lo por outrem
na representação, cliyidindo assim as funcçõe, em vez de

,accumula-las.
Quando aquelle que já servia como ministro ou conselheiro

de estado é eleito cleputado deve sem duvida accumular amba
.as funcções, pois que os eleitores sabião que estava em tal
exercicio, tinhão a liberdade de não dar-lhe os seus votos; e

.dando manifestárão não só sua confiança, como a intenção de
'que essa a cumulação tiyes e lugar,

§ 2.o -,- Dct clist1'acção dos 1'ep,'esentantes clct nação pct1'a out1'OS
emp1'egos,

151. -Não é permittido ao go erno empregar um repre
sentante da nação fóra do imperio, nem manda-lo exercer
emp~ego fllgum, a~n.da mesmo. dentro do imperio, desde
que lSSO' O;lll1posslbillte de reUl1lr-se no tempo da convocação
da assemh16a geral ordinaria, ou extraordinaria. Independente
de intervenção do gover)lo, o proprio representante da nação é
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inhibido desse exerClClO desde que po sa dar-se o resultado
previsto.

Não só é inadmissivel a preferencia de serviço algum ao de
representante da nação, mas accresce que se o governo tives e
tal faculdade pudera achar nel1a um meio de remover das ca
maras o representantes de maior infl.ue~cia por seus fu:lentos,
por sua força moral, e veneração publica; pudera pnvar as
camaras, os eleitores e o paiz, de serviços por ventura muito
importantes na presença das circumstancias politicas deste.

Todavia, prevendo a constituição que póde não dar-se esse
abuso, e ser muito util empregar um representante da nação
no desempenho de alguma valiosa commissão, para ll: qual te
nha .habilitações e pecjaes, faculta ao governo o pedir o con~

enbmento da respectI,a camara.

. 3. 0 - Do exercicio sinwltaneo de outro emprego.

152. - O exercicio de qualquer outro emprego que o repre
sentante da nação possa ter, que não seja o de ministro ou
conselheiro de estado, cessa interinamente emquanto dmarem
as ses ões. A constituição não quer que, durante o periodo da
actividade de suas íuncções, seja elle distrahido de ua alta
mis ão,. nem que divida sua attenção para com outros deveres;
essa JnlSSíí.O, para ser bem desempenhada, demanda attenção
e estudos incompativeis com tal distracÇilo.

A letra do art. 32 <la constituição é tão clara que não dei.\:a
lugar á duvida, e con ultando o espirito de semeHiante precei
to v~-se que elle reforça a dispo lção littera1. Accresce mes
mo que esse outro emprego tambem não seria bem servido
durante e se tempo, e que não fôra consequente ser isso cen-
urado na camaras de de que a in1ultaneldade fosse permit

tida.

§ 4. 0 - Da inco1l1patibil?"dade ele exercicio em ambas as
camaTas.

. 153. ·-Deixando por ora de parte a importante materia das
rncompatibilidades eleito1'ae5, de que trataremos quando nos
occuparmos das eleições; hmitar-nos-hemo a ob ervar, em re
lação a e te art. 31 da constituição, que a sua di posição é de
eVIdente necessidade.

Ainda quando as horas das sessões fossem diversas, cada
um~ das camaras, além de ter fins e attribuições em parte es
peclaes, tem tamhem o direito e o dever de examinar os actos
da outra, de dar-lhes a sua approvação, ou oppôr o seu veto.

Se tal faculdade, pois. fosse consentida e verificada, mór
mente em relação a muitos, importaria de facto e de direit
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uma cOl1tradicção manifesta e muito prejudicial, com os prin
cipias constitutivos da diyisão da a sembléa geral e com as
garantias dos interesses publicas; seria uma faculdade por
todas as suas faces nociva e perigosa.

SECÇÃO 3. a

DOS SUBSIDlOS DOS i'lE~mROS DAS CAi\1AR S.

§ 1.0) - Os deputados vencerlÍõ duraute as sessões um subsidio pe·
cuuiario t-axado DO fim da ultima sessüo da legislatura antece
dente. Além disto se lhes arbitrarft uma indemnisaçiio para as
dll-pezas de viuda e volta. Contit., art. 39.

§, 2. 0)- O subsidio dos senadores ser:\ de tanto, e mais metade
do que til'erem 03 depntados. oustit" !Irt. 51.

§ l.o-Do subsidio, e auxilio ele viagens dos deputados.

154.-A questão, ou convemencia de abonar ou não um
subsidio aos aeputados, de eJÓgir que tão honrosa missão seja
preenchida gratuitamente, tendo em remuneração a gloria que
della resulta, tem razões valiosas por uma e outra face. Nossa

. constituição resolveu-a aflirmativamente, e em nossa opinião
com muito acerto.

E' o meio de aproveitar os talentos e virtudes que, possuin
do pouca fortuna, ou se recusarião, ou softrerião ruinoso sacri·
ficio, entregando-se ao serviço do E tado sem os recurso ne
cessarios, sem essa compensação. Abre pois o accesso á tri
buna ao merito sem riqueza, o contrario seria estabelecer a
ari tocracia da riqueza, uma desigualdade po;itica contra a in
telligencia.

E~ta.disposiçú.o não oflende, C0111"O aJgUlls sem ra~ão arguem,
a digmdade dos representantes U~ nação; e por ISSO mesmo
náo (leve ser permittida a renuncia; pois que seria pÔ lO em
pratica uma causa, ou ao menos uma apparencia de humilia
çáo, que excitaria sacrificios a muitos que não poderião reali
sa-Ios.

O subsidio actual marcado pela lei de 13 de Setembro
de 1852 é de 2:4000#000, haja ou nú.o prorogação, e a ajuda
de custo da viagem annual de vinda c volta, clesignadH. pejos
decretos de 2 de Abril de 1853, e 28 de Fevereiro de 1854, va
r!a ele 1501000 até 1:2001000 segundo a distancia das provín
CIas.

§ 2.o- Do subsidio elos senad01·es.

155. - Ainda quando se assigne aos deputados um subsidio,
llócle prevalecer a questão ele nUa arbitra-lo aOS senadores. ii,.
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constitlliç:ão resolvcu-a porém tambem pelo lado affirmativo,
mandando abonar tanto e mais metade do que se abona aos
deputados.

Se elia não houvesse preferido este expediente, então deve
ria ser consequente, exigindo que o candIdato ao senado tives
se uma renda maior do que aquella que elia designa, e desde
então dar-se-hião os inconvenientes ponderados no paragra
pbo antecedente, mármente em um paiz novo, onde ha poucas
fortunas feitas e reunidas á intelligencia.

Os senadores não têm direito a auxilios de viagens, por isso
que a lei presume que elies têm, ou devem ter residencia na
côrte, capital do imperio.

CAPITULO V.

DA D RAÇÃO DE CADA LEGISLA'fURA, NOi\/EAçl0 DA nlESA,

YEnIFICAÇÃO DE PODERES E POLICIA DAS CHIARAS.

SECÇAO La

DA D RAÇÃO DE C:lDA LEGISLATL'nA, SE ~ÕE fMPERllES E
SE CEREMONJAL.

§, 1.0) - Cnda Iegislatma Chll'l\rá quatro almo;; e onda sessüo nu
Dual quatro mezes. CODStit., art;. 17.

~ 2.0 ) - A sessão imperial de nbcrtura será todos os RUDOS no dia
:l de Maio. cnstit., art. 18.

1'llll1bem será. imperial n sessão de eneenamento, etanto c ta. como
a da abertura, se fará em a semblén gemI, retulidllS ambas as
cnmnras. onstit., art. 19.

§ 3.0 ) - Seu ceremónial c dn participaçüo ao imperador sern feito
11n rÚl'lnn do regimento interno., f'onstit.. art. 20.

§ 1.0 - Da elu?'ação ele caela legÍi>lat~t?'a.

156. - Cada legislatura, isto é, o tempo por que perdura a
deputação, o direito que os deputados têm de legalmente reuni
rem-se nas sessões periodicas ou mmuaes, é de quatro annos.
Havendo porém dis oluÇão julga-se finda a legislatura dissol
vida e a nova eleição prolonga-se por quatro annos , não haven
do outra ·dissoluÇãO, forma portanto uma nova legislatura.

A duração de quat.ro annos é bem calculada. Dá tempo ao
deputado para manifestar, desenvolver e sustentar as medid.as
que julgar uteis aos interesses do paiz, evita os inconvenientes
de eleições reproduzidas em intervallos muito .curtos, e de outro
lado renova essa parte eh" r presentação naeIonal sem grande
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den~ora, para. elue !lla expre. _.e~ C0111 fi~elidade o movimento di1;s
icléas ras'111oclificaçoes da opmmo pubhca ; para que o voto ele1
toraI 'depure, reeleja ou rejeite os deputados, onforme tiverem
ou não desempenhado os s'eus deveres, conservado ou perdido
a confiança, como já ponderámos em n. 56.

157. - Pelo que toca á sessão annual ordinaria manifesta-se
que a disposiçãO do art. 17 é não só consequente com o voto
periodico dos orça~entos, e da fixaçao de forças ~e mal' eterr~,
como com a neces 1daele de rever e melhorar a legIslação él,o pmz
e de decretar as medidas que possão ser precisas ou uteis. E tam
bem consequente com o exercicio do ilireito qnc a assembléa
geral tem, ele examinar a marcha da· administração, a obser
vancia das leis, e finalmente com a indole do systema repr sen
tativo, de que é uma llecessaria consequen ·ia.

A sessão annual por'isso lTlesmo é de pleno elireito, indepen
de de convocação especial. Sua duraçã.o (levia certamente ser li
mitada ~ ~unca perm.anente, pois que seria um ll:buso perigoso.
Sendo lillütada, se alnda. aSSIm durasse por Imutas mczcs tor
nar-se-hia gravemcnte incommoda aos reprcsentantes da naçúo
e inconciliavel com o trabalho, o estudo e attençüo que túo
alta missão demanda, e torvaria a marclm do poder executivo,
o andamento da administração. A ser de dura<;:üo muito curta
nãQ bastaria para a expedição das leis annuas e muito menos
de outras medidas uteis ; o prazo de quatro mezes fixa pois um
tempo .razoayel, alé~ do qlle póde?- sessão ser prorogada quan
do aSSIm eXlJão os mteresses publIcos.

§ 2.0 -Das sessões irnpe1,iaes de abe1:í1tm e enCe1'1'amenío
elas cama1'as.

158. - O inlpel'adOr em pessoa, aeolUl)anhalo de seus minis
tros, abre a seSStlO anllual ou ordinaria no dia 3 de Maio e111
assembléa getal, reunidas ambas as camaras sob a direcção do
presidente do senado, ad. 22. . .

A presença do m~nal'ch.a no selO .d(~ j'epresentaçflo naciom),l
é sempre uma granchosa e unportilnilsSIllJU solerrrnidade da sobe
rania nacional.

Elle recita o discurso ela corôa, expondo o que mais importa
ao Estado, á sua politica interior e exterior, manifesta suas
vistas, recommenda os projectos de maior importancia, revela
os resultados que espera do pensamento que ilil'ige o governo,
os effeitos mais importantes que já tem obtido, e deixa o mais
da administração para os relatorios dos ministros.

O discurso da corôa é redigido em conselho dos mini. tros e
sob sua responsabilidade moral.

A resposta de cada uma das camaras em regra não deve pas
sar de u.m acto de respeitol3a cortezia? elifferindo o exame dos
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act~s governa:mentaes para opportunidade~ ulteriores; póde
porem excepClonalmente envolver em sua discussão ou mesmo
expressar o resultado do exame ou apreciação de alguns actos
mai valiosos, pOl' modo que firme ou abale a força moral, a
confiança em que possa ser tido o ministerio.

A sessão imperial de encerramento tem tambem lugar por
modo igual cm as 'embléa geral; o imperaclor lê o discmso do
euoerramento c declara fechada a sessão.

I

§ 3.0 - Do ce1'emonial observaelo pelas cctmams, e assemúléa
geral.

1. 9. - Logo que cada uma das camaras tem reunido meta
de mai um ue seus membJ'os, const., art. ;23, logo que ha
numero legal para se abrir a assembléa geral, dá parte ao mi
nistro do Imperio, peduldo dia, hora e lugar ~m' que o im
perador se clig'ne receber a sua deputaçãO. ObtIda are 'posta
do ministro dil'ige-se uma deputação de cada uma das camaras
á presença do monarcha para pedir re peitosamente que se
digne d~. ignar dia e hora para a missa.do E .pirito-Santo, e
bem a' 1D1 a hora e lugar para a sessão llupenal.

TO dia e hora aprazada para a abertura da sessú.o , a1UllUl
ciando-se a chegada do imperador e da imperatriz, sahem duas
grandes deputações omposta' de deputados e senadores para
esperar S.S. lVl.M. á. porta do editicio, que costuma ser o
do senado. Entrando o imperadur na sala é recebido pelo pre
sidente e secretario, que unindo-se á deputação acompallhão
S. lVI até o thl'ono , no qual tomando as ento manda que e
assentem os senadores c deputaclos. A imperatriz é acompa
nhada até a tribuna imperial.

Depoi de pronunciado o di urso da corôa, retirão-se SS.
MM. Com o l11e::imo ceren:tonial.

SECÇAO 2."

b.<\. NOMUÇÃO Di\. MESA, VERIFICAÇÃO DE 1'ODEltE É POLICIA
DAS CAMARA.·.

~ 1,0 ,~3.0) - A nomeação dos respectivos presidentes, vi'ce-presi
dentes e seoretarios elas camaras, verilioaçiio dos poderes de seus
m~mbros , juramento e sua policia interior, se executaní. na fôr
ma de selts regimentos. Consto , art. 21.

§ l.o-Da nomeação ela mesa.

160, - AIgl1mas constituições indevidamente derão a no
meação dos presidentes das camaras ao g·oyerno,. Essa nomea"
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ção, assim como a do vice-presidente e secretarios, devem ser
filhas da eleição e confiança das camaras. São cargos que exer
cem muita influencia não só na ordem, andamento e prefe
rencia dos trabalhos, como na marcha, imparcialidade e fran
queza das di cussões.

O presidente tem necessariamente um certo poder discriciona
rio, que importa muito; é para desejar que elle marche de
accordo com o ministerio sempre que tôr possiyel , mas nunc~
que e sujeite a exigencias dos ministros, quando inadmissl
veis, ou pi'ejudiciaes ao credito, liberdades da camara ou ao~

interesses publicos.

§ 2. o - Da v.e1·ijicação dos podm'es eJw'amento elos memoras das
camm·as.

161. - A verificação dos poderes dos membros de cada ca
mara é uma attribuição essencial delia , é uma fiscalisação
importante, em que deve exercer uma autoTidade plena e ex
clusiva. Sem isso não teria correctivo a oppôr ás millidades ou
violencias ~ommettidas cOJ.ltra a lei e pureza das eleições, con
tra a admlssão em seu selO de homens que não fossem verda
d~i!os representantes da nação, que não tivessem mandato-le
gItlJ110.

Em tal caso o ministerio ou facções lJoderião abu 'ar, violen
tar as eleições, e impôr ás camaras creaturas suas a despeito
dos direitos do paiz, e das liberdades de 'sua reprrsentação
nacional.

O juramento exigido do, membros das camaras é mais um
vincUlo de honra e de religião, que contribue para o inteiro
cumprimento de seus importantes deveres.

§ 3.° - Da policia intel'im' do paço das cCtrna1'as.

16:2. - A policia interior do paço das camrtras pend de
cada uma deHa , da ommissão a que é incumbida na fónna
do respectivo r gimento. Ella attende a seguru.nç.a e asseio do '
edificio, a ordem nas gal rias e corredore ,previne a pertur
bação do silencio ou das discus ões , faz prender os infractores
do regimento, quando delinquentes, e envia··os ao juizo compe
tente. Tem para isso seus empr~a(losl e guardas proprios.
. Quando tratarmos elas discussoes ,mencionaremo as dispo-
sições do regimento a respeito. .



- 129 -

C.\.PlT 'LO "1.

DO nEGL\IEl'i'l'O Il'iTEnl'iO DE CADA "U1A DAS C.\MAIIA

E DE AMBAS NO CASO DE FUSÃO.

ECÇ.\O 1."

DAS ,'ES, ÕE D1AHB.S, )1A lORLA DE \"01'0" E PUBLICIDADE
DOS TRABALHOS.

1.0) -1\iio se 110t1eui cclebrm' sessão em cadR uma das camaras,
scm quc csteja reunida n metade e mnis um dos seus rcspec
til'os membros. Coustic., art, 23,
2.0)-05 negocios se rcaol\'cráõ pela illnioria absoluta de lolos
dos mllillbros presenlc•. Uonstit" llrt. 25.

§ 3.0)- Ás sessões ue CRua uma dos cumaras serão publicus, li
excep';ão uos casos em que o bem do 11: ·tado exigir que sejiío
secretus. Constit., art, 21.

S1. o - Do 1lLllIWI'O legal de memb1'os das callutras )1M'Ct ct
abel'tu?'a ela sessão d-ia1'ia.

163, - O regimento interno das camara é um l'l:gulamento
de umma importancia, é um systema reflectido de dIsposições
e formula' que re~tringem, dilatão, ou gOycrnilo o direitos
dos representantes da nação, e ,eus a tos no seio dellas, o
modo de deliberar, uas liberdades, que e. tabeJecem o metho
do, e itão o inconvenientc, previnem as difficuldades. Fui
por isso mesmo que a conslituiçáO deixou n. cada uma das ca
maras o clil'eito de orgalli 'ar esse regulamento, salvas algumas
condir,'ões, (lue por su<l: ÍI~pol'tal\cia ~lJa desde logo u 'terminou
cumo bases, que llão dCYJllO :Cl' dU\ldosas ou altE'radas.

A primeira destas condiçõ ti ti a da pr tiença de numero le
gal, ou metade e mais um pelo menos dos membro,' da canla
m para que po 'sa. haver sessão. E' uma disposiçãO previu n
te, pois que se bastasse qualquer nmnero, e portllnto qualquer
maioria, poder-se-Jlia dai' abusos e perigos mui prejudiciaes.
A lei pudera exigir numero aiuda lUaior; limitou-se porém li.

esse, para não dili:icultar a legitimidadc do voto ou decisão,
ilifficuldadc que creseeria lia proporção de uma maior e,}.,i
gen\,;ia,

§ :l,,u - Da ma'i01'ict absolida de 'Voios.

161. - Para que as resoluções sejão procedentes, 11[0 exige
no,;sa lei fundamental um numero certo I ou especial de VOt08,

V
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sim a simples maior'a, i to ~, m talle e mais um os votos dos
membros presentes.

Este art. 25 tem pois relação com o art. 23, e de sua com
hillação resulta que pouco mai~ da quarta parte dos mcmbros
de uma camara é suHiciente para na au encia dos demais es
tabelecei' legalmente uma decisão.

A constituição deixou ao ren'iJllento interno a determinação
do modo pratico da vota~'~o ])01' escl'Utiuio publico, secl'et<:,
oxpressITo vocal ou symboli a, como e]]e em vIstas da matena.
julgar preferivel.

S 3.0 - Da publicidade dos Lrabal1ws legislati'&os.

165. - A publicidade da sessões 1 e me:mo dos trabalhos
das commissões, é uma condíçilo e ::ien 'ial e inóeparavel do
~ys~ema representativo; Ó l~ece s~rio e justo (IU~ o paiz assista
a discus ão dos seus negocIO e mteres'e . Seria ab urdo qu
o go,erno ou as camaras quize sem occultar a maneira porque
cumprem eu mandato aos olhos dos mandantes, ou roubar
á nação o conhecimento da marcha de sua vida politica e ad
ministrativa.

Essa pul1icidade tão importante porém não resulta sámente
de franquear-se as galeria ao pequeno numero de ouvintes
que pos üo ir assistir o. trabalho ; re ulta prillcipalm nte da
reproducção sincera e illtegTal das discussões por via da im-
pren 'a e di ~ribuiç'ão dos impres o. pelo. paiz. .

E' essen lal que a pu~hcaçü.o Seja; s~nce!,a POI. que um~
conta, ou reproducção mfiel ou de ma 1é, c um crime, ou oi
fenda o representantes da naç:ão ou illuda a e ta. Seria rou
bar a illviolabilidade moral, commetter uma calumnia contra
os membro.s das camara .

A publicaçi10 interessa tambem muito ao estudo das leis,
fazendo conhecer as vi. ta' e motiv dellas. Interessa ao cre
~ito e segurança publica, dirige a, opiniüo do paiz, leva a
mstrucção e o mteresse do nego lOS do Estado a todas as
classes; é finalmente o melhor meio que os eleitores têm de
avaEar O::i serviços dos s U::i eleitos, e d inspirar-se a con
fiança na' leis.

Entretanto motivos grave J)odem tornar nece sario o se
gredo de alguma discus ão ou eEberação. Para que a. sessão.
s~ torne secreta é preciso que seja isso requerido e o reque
rimento a signado por um certo numero ele membros da cama
ra ou que, ha.ja pedido de WI1 ministro. E."aminada a materia
a sessão á contmúa secreta qua.ndo a. camal'a reconhece ser
assim realmente necessario.
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~ l.o O 2.0) - Jli'a rounião daô eamaras o presidonte elo senado di
rigirlÍ os trabalhos; os deputados e senadores tomarúõ lugar 10
distiuetamente. Const., art. 22.

~ 1.o Da clÍJ'ecçao dos traballws no caso de fusão elas
cama1'as.

166. - Io caso de fu 'tio das camaras o presidente do sena
do é quem pl'e ide e dirige os trabalhos. ob ervando o regi
mento interno do enado no que é applica e!. Con idem-sp
então a assembléa geral como que i'o~'m~lJ]~o uma só e unica
Cc'lmara. , eu" memoro tomüo lucrar llleli::;tmctamente e a vo
tação é tambem promiscua.

independente da l' uni50 da camaras, quando o enado jul
ga que uma rcuniJo de uma. comllli '<ia. ua com outra. da a
Inara elos deputado póde dar um resultado util, convida e 'ta
para adoptar esse expediente.

~ z. o - Dos casos em que lem Lugal' a 1'ellniâo elas camm'as.

167. - Tem lugar a reunião das camaras para a abertura
e encerramento da asserobléa geral ou celebração elas ses ões
i1l1J:leriaes, na fórma pre cripta pelo art. 18 e 19 da consti
tuição.

Tem tambem lug-ar para rec bel' o jununento do imperador
no termo do art. 103, e do herdeiro pre umpti o da corôa cm
conformidade do art. 103 , assim como para o reconhecimento
do principe impcria.1 como successor do throno art. 13, § 30 ,

e leI de 26 de Ago to de 1 ZG.
RcuneuH; iinalUJente ella::; lH1. hypothcse prevista pelo art.

61 dr1. COll-titui,'uo, a:;::;ullII1to de yu po::;terionnente trata
remos.
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CAPJTULO VII.

1>Á I'ROI'OSIÇÀU, OI'FOSIÇ:\U, FUsXO E AI'PllO\AÇAO DOS

l'nOJECTOS DE LEI NAS CAMAIlt\S.

, ECY.\O l.~

D.\ l'ROV0::ilÇ'.\O, ])15 'c ".\0, E~m;\j)AS F. ADDJ7ÇÃO O llEJElÇÃO
DO PROJECTO DE LEI E RE~lES A Á 01:THA CA~L\lU.

l.oj-A propo.i uo. opposição e lIpprO\'sçüo dos projectos de lei
compote a cada uma das cllmorns > Const" art. 5_.

§ 2.0 o '1. 0 ) - Em geral os proposiçúes que a enlllal'R dos deputn··
dos ndmittir, e approvnr, seríio remettidas !I CaUl!lra dos senado
res com a formula seguinte: c A cnmura dos deput~dos envia ao
senado a proposj~íio junta e penca que tem lugar pedir·ie ao im
perador a sua sancção.. 'onst., nrt, 57.

§ 1.0 - DCt proposir;llo OU iniuictlha das leis,

lG . -- A iniciatiya o lureito de propôr os projectos de leí
ou medidas necessal'ias ao paiz > é muito valioso, é uma attri
buição importantissima. A sabedoria da constituição deu-a,
como devia, a cada uma das camaras, salvos os casos em que
é privativa da camara dos deputados, e tambem ao poder exe
cutivo, como depois veremos.

Sem esta attribuição , ou desde que ella fosse exclusiva de
lun desses ramos do poder, os outros ficarião enervado e depen
dentes de uma vontade e impulsão estranha. 'em ena não ba
meio efficaz de reformar os abusos, nem emulação nobre, res
peito, força e dependencia reciproca.

E' finalmente ella quem faz com quecada uma das camaras
seja um orgão do povo devidamente animado, para expressar
as necessidades do paiz e propôr as medidas adequadas para
satisfazê-Ias. E' aSSlm que o paiz aproveita todas as luzes e
melhoramentos e. pontaneamente origmados no seio de cada um
dos ramo.' do pocler legislatiyo.

Consequentemente cada representante da nação exerce a lnI
ciativa! formula e apres.enta vor escripto ? projecto que julga
convemente, para que seja tomado em consIderação nos termos
do regimento da camara.

§ 2. () - Das discussões.

169. - A nosso. lei :lil11damento.l deixou o regímen das di.'
cussões á previdencia do reg'imento de cada Jlma das camal'as ;
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é um importante assumpto , que orferece diversas faces a con-
templar e ~ada uma dellas muito ,:aliosa.. . .

E' ele un. ter um ,ystema reílecildo, que ente a precIpItação
QU sorpre a, que segure o direito que cada representante tem
de manif'e tal' sua opinião, mas que não eternise a questão, que
mantenha a lJlena liberdade dos debates, mas que evite abuso ,
offensa lJessoaes, imputaçõe odiosa', que compromettem o
decoro parlamentar.

Para premunir cada urpa das camaras do etfeito dos discur
sos eloquentes, da sorpresa, da precipitação, do enthusiasmo do
momento, para garantir a calma, a meditação, o maior acerto,
estabelecêrão os regimentos de cada llma das camaras tres dis
cus-ões distmctas e separadas por intervallos ueterminados.

A primeira discus ão tem por objecto o exame geral e png'lo
hadamente do projecto, seus principios ou bases, sua constitu
cionalidade, . ua utilidade, ou opportunidade. a segunda exa
mina-se e debate-se artigo por artigo epuradamente, cada de
talhe, sua applicação, suas con equencias. Ja terceira é o pro
je to novamente debatido em geral, no seu todo, e em relação
ao' artigos alterados; e havendo alguma emenda no"a é a ma
teria sujeita a uma nova ou quarta dJscussão.

Desta marcha reflectida, deste::; dilferentes gráos de instruc
Ção, resulta não ?ó a illustração ela materia, como a madUl' za
da deliberação. E marcha que dá tempo á imprensa, á opiniãO
publica para manifestar-se. O regimento prevê entretanto o
ca os de urgencia e providencia a respeito.

110. - Para a, segurar o direito que cada representante tem
de fallal' sobre a materia, evitando- e ao me mo tempo o abu o,
marca o regimento o numero de "ezes que el1e póde pedir a
pala"na em cada di cussão, não fica isso ao arbitrio ; e certa
mente cada representante depoi de ter ouviuo as diver as opi
lliõe mais ou menos exactas, as idéas difl'erente ,ou nnva , de
pois de ter reflectido sobre ellas, póde tel' novos e uteis pensa
mentos, ou rectificar as uas, ou as alheia, convicções, e
aperfeiçoar as m didas projectadas.

Pelo que re, peita á liberdade da, discussões deve ella ser am
pla como a primeira ne e' idade ou lwimeira garantia das opi
niões legisla:tiv~,. Desde ql~e a. s~111.não fo 'se, não poderia ha
\'el' verdadeIra mdependen lf\, de Id a , c n ma de abuso', de
bate isento de toda e qualquer influencia, ou coacção. como ;
Pi> en ial.

~ -fio 11a duvida que a dignidade da amara, o decoro r (;Í

proco dos seu. membl'Os, ou cLeyido aos mini~tros, ao empre
gados publico ,ou cidadflo , offrem desde lue um repre en
tante olvida a::; attenções que o regimento manc1a guardai',
Nfio ha duvida que a. força. moral, a. magestade da represen
tação nacional é arrectada, quando o representante da nação
se esquece de sCl(proprio caractrr , SGU brio e honra pessoal;
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entretanto não ,e deye dahi dcrinr a restri ção da liberdade
das ruscu sões, c só ,im ])1' vitlencia, , reflectidas I que cohi
hindo tne" obusos mantenhão todavia essa liberdade .

.r-fio ha remedia senão contar de antemão com as paixões;
f'S~fl é a l1a1ureza humm111. Dando, como cumpre I ao presi
dente de accordo com o regimento um ju to poder disCl'iciona
rio, é todavia neces urio mio de pojar o representante da na
ção do direito de continuar a manifestar suas opiniões, não
confundi-las com o abuso de suas expressões, não sacrificar
os membros da minoria como yictima da maioria; e emfim
alvar as condições do sy tema repre entativo, que estão liga

das com gra.nde intere ses publico .

~ 3.° - Das emendas e adiamentos da ]J?'o]J?'ia camam.

1'71. -: Uma outra. faculdade que c tá ligada com nlibel'da
de das discus ões e aperfeiçonmento do projecto é a que tem
qualquer membro da cnmara de ofterecer alterações, ou emen
das, que melhorem sua di posiçõe', ou supprimfio ns incon-

eniente', de propôr algum ncliamento pnra aLterem-se e,
clarecimentos ou exame pl'évio de commissões , ou alguma ou
tra conrlição util ou opporiuna. O lll'oponellte é olJrigndo a
motivai' a sun emenda ou auiamento, c de de que consegu l'

demonstrar a sua conycniencin outem a 'un ado11Ção,

§j4.o:- Dct adopçtio 01l ?'f!jeíção elos lJ?'ojectos e S1lCt T('messa á
outTa cama?'a,

172 - Finda a ultima discussão, o proje ·to ou é r jeitado I e
nesse caso não lJóde ser reproduzido nn mesma sessü.o, ou é
adoptado, e em tal caso, depois de redigido é enviado á outra
amara.
Esta remessa \ feita nos termos do art. 51 da constituição,

mediante a. seguinte formula: " A camara dos deputado,' 011

senadores envia â camara (a outra) n proposiçüo jnntn. e )1('71
sa til/e tem lnga7' pedir-se ao illljJel'ctcloJ' Ct sua sctncçíio,



-135 -

,'ECÇÃO 2.:t

DA OPPO rçÁo Ot: El'rJE 'DAS DA Ol'TRA CAMARA E PARTlCrPAçÃO
RESfECTrYA.

§ 1.0) -Se o senado (ou a camara dos deputados) depois de ter deli·
berado, julga que nÍlO pôde admittir a proposição ou projecto, dirá
nos termos seguintes: < O senado torna a remetter á camara dos
deputados a proposição tal, á qual niio tem pedido dar o seu con~
sentimento. Constit. , arc. 59.

O me mo praticnrfl. a camara dos deputados parn. com a do senado,
quando neste tiver o pr jecto a sua origem. Constit., art. 60.

§ 2. 0)-8e a camara dos seuadores (ou deputados) llão adoptar in
teiramente o projecto da camara dos deputados, mas ee o tiver al
terado ou addiaionado o clIviar4 pela mancira seguinte: < O se
nado envia ã aamara dos deputados li sua propo ição tal com as
emendas ou addições juntas, e pensa que com elias tem lugar pe,
clir-se ao imperador a sancção impednJ Constit" art. 58. »

~ ].o -. Da oplJosição ou 1'eJeição da out?'a camara, e
pa7,ticipação 1'eslJectiva.

113. - Este art. 59 da constituição confirma o principio j{L
por .na e tabelecido no art. 52, que a appo ição dos projecto
de leI ompete a cada uma da camara'.

Este dir ito de opposiÇão ou rejeição, que cada uma das ca
mara xel'ce, é importantis imo, é quem completa sua ac
ção e influ ncia no podel' legi lativo; é o veto pelo qual cada
uma dellas equilibra a acção da outra, é quem realisa a gran
de vantagem da di'l'i ão da a sembléa geral em dua ca
maras.

Já observámos em n. 63, que convem que cada uma das
c~mara seja animada de idéas derivad~s de sua missão espe
cIal t de sua origem, natureza, idéas que convirjão sempre para
o me mo fim o mteresse social, mas que examinem madura
mente os clifferentE' meios de chegar a elle com segurança e
ordem,

Já vimos que a eamara dos deputados em grande parte re
presenta os interesses das localidades t as ldéa moveis, o
pel.lsamento do progresso, o movimento social, ~l1a~s .ou menos
sofrego; e o senado o.' intere:se gemes, o prillclplO conser
v~dor, a idéas de segurança do bem-seI: s~cla1. E . e é o g'e
lUO do ystema representatrvo; a con tItmção deVIa serYlr
se deue, e em sua sabedoria servio-se , como uma garantia,
um instrumento de perfeição para conseguir o movimento, o
pyogresso quando real , e paralysar a innovaçilo quando pe-
l'lgosa. .
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E' pai;; a ga.raniia que evita o pendor tlo jn(('I'c3~ do mo
mento, da paixã0 politica., do pr dominio de uma deputaçtío,
ou de um partido que dá á sociedade a firmeza do mteres. e
permanente, da reflexão e calma, da forç.a da opinião geral,
da igualdade dos direito.

Se o senado dei..'Ca influir-se pelo poder, se não contem a
invasões, ou idéas menos liberaes, as metlidas ll'etendiclas pe
los ministros, a camara dos depuk1.dos oppãe-Ihe o . eu veto,
e as liberdades publicas con ervão-se perfeitamente garan
tidas.

Se, pelo contrario, a camara dos deputados pretende innova
ções arriscadas ou desnecessarias, o enado neutralisa o perigo
que dahi pudera suscitar-se contra a ordem e interesses reaes
do Estado. Seu voto entretanto não impede que a camara dos
deputados reconsidere a medida, e a reproduza em outra ses~

sUo; elie não será me 'mo denegado quando a medida fôr ver
dadeiramente util, pois que em tal caso, seu patriotismo e a
força da opinião publica illuminaráõ sempre suas deliberações.

E' essencial, pois, que cada uma das camaras tenha este di
reito, este 'Ceto reciproco, e que tenha no exercicio deHe a mais
plena e ampla liberdade. Sem isso o grande principio da divi
são da assembléa geral será pmamellte nominaL e nominaes
tombem as garantias que elle offerece ao E tado, aos grandes
interesses e liberdades publicas, á permanencia das institui
ções nacionaes.

O artigo que desenvolvemos determina o modo de participa
ção deste veto á outra camara.

~ 2.u ·-DCts emendas da oUt1'f! camara, e J)(t1,ticipação
1'espect~'1:a .

114 -Cada uma das camaras tem o direito, não só de op
pôr o seu veto, mas de, em vez de oppô-lo, emendar o projecto
que a outra lhe envia desde que entende que emendado póde
ser util:

E' UI1: direito reciproc?, um meio de- aproveitai' e aperfeiçoar
fi::; medidas que convrmentemente aIteJ'atlas J1iio de,'em !"rr
rejeitadas; é dar a cada uma da camal'fl o direito qur cada
membro dellas tem en;r seu seio; é realisar a parti .ipaçüo in
tegral da assembléa geral na confccçiio dn. lei ...

Quando uma camara altera o projecto recehido da outra,
de.ve dar-lhe disso participa.Ção nos t nua que o art. 58 deter
mma.
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SECÇAO 3.n

DA FUSÃO DAS CAMARAS:

§ 1.0 n. 3.0)-So a camarn. dos deputados (ou senadores) )1ão ap
provar as emendas, ou addiyões clo senadll. ou vice-versa, e toda
viu. acamam recusante julgar que o projecto 0 vantajoso, poderá
requerer por llnla deputayiio de tres membros a reunião das duas
camarRs, que se fará na camam. do senado, e conforme o resul
tado dn. discussão so seguirá a que {'lir cleliberado. Constit.,
nrt, 61.

~ Lo-Da solicitação dafusão.

115.-Quando a camara, em que o projecto teve origem,
recebe este da outra camara acompanhado da )?articipação
- que não póde adopta-lo nos tennos em que L!te fora 1'emetti
do, mas que o adopta sendo em.endado, ou alte1'ado pela manei
1'a que propõe; -aquelJa camara, dizemos, póde tomar diver
sas deliberações.

Póde adoptar as emendas ou alterações, e consequentemente
pedir a sancção imperial.

Póde rejeitar o projecto, e com elIe as emendas ou altera
ções, ca. o em que fica prejudicada qualquer questão ulterior.

Póde finalmente não adoptar as emendas, ou alterações em
parte ou no todo, e ainda assim entender que o projecto é util.
Neste caso, tem direito de pedir por meio de uma deputação á
Olltra camara a fusão de ambas em assembléa geral.

§ 2. o - Da Tesolllção da outm camam.

176.-A questão se a camara a quem tal requerimento é
clirigido tem a liberdade de annuir ou não á fusão, ou se é
obrigada a aceita-la, j{t foi muito agitada, e definitivamente
rlecidida cm 18,15 no sentido afHrmatlVo.

ão repetíremo as muitas razões que entúo foruo produzi
das para e. tabelecer e. sa importante decio Jo, e . ómcnte al
guns dos fimdamentos della.

Parece com ef!eito que o direito que a constituiçã.o dá á
camara que recusa as emendas da outra, é de requerer, de
solicitar a ti.1S~0 e não de intima-la, de iml)ô.-Ia ~ outra. Orl;t,
desde que é somente de requerer, e não de lInpo-la, é. mam
festa que a esta outra assiste o direito reciproco de resolver,
de deClclir se annue ou não á medida f)roposta.

Para resolver se annue ou nlio l pe o que toca ao senado, é
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claro que, não ignorando este a desigualdade do numero de
membros de cada camara, terá de resolver a seguinte questão
ou dilemma-o que convem mais, a adopção do projecto ainda
mesmo sem as emendas, ou sua r~eição não vencendo-se es
tas1 Se julga que é preferivel a adopção do projecto, embora
sem as emendas; então de, e convir na fu ão, se julga o con
trario, então não deve annuir, pois que aliás seria ou imprevi
dente, ou trahiria seus deveres sagrados para com o paiz, suas
sincera convicções em razão alguma.

Em verdade é facil comprehender que tendo a camara dos
deputados numero de membro mais que duplo dos do senado,
e sendo a votação promiscu~, tres quart8;s partes daquelle é
bastante para vencer, não so o voto unamme do enado, mas
ainda a outra quarta parte de seus proprios membros.

Seria a lei adoptada, não pelo voto das duas camaras como
a constituição quer, sim e ómente por essas tres quartas par
tes de uma deUas, e i to sem que ao menos o enado conviesse
nisso, e. que dest'arte se pudesse dizer que concorreu ao me
nos indirectamente.

E~te seria o resultado, não. só da opinião daquelle~ que en
tenclião que o senado não bnha a liberdade de delIberação,
mas mesmo do proceder do senado, ainda quando reconhecen
do seu direito, lião previsse um re ultado tão facil de antever.

Perderia o direito de emendar ou alterar, e só teria o de
rejeitar peremptoriamente, o que seria um grave mal. Dize
mos que perderia o de emendar, por isso mesmo que esse cli
feito só valeria quando a camara dos deputauo. con enti se,
poi que aliás o nullificaria por meio da fu ão, quando a cons
tituição deu-lhe um direito perfeito, e que não póde ser nulli
ficado, ao menos sem o seu consentimento.

Por ultimo, em tal caso o que ha, não é um só projecto,
sim dous; o original já rejeitado pelo velo da caI!1ara, qu~ o
não adoptou, e o novamente elaborado, emendado por occaslão
desse outro; não é pois admissivel que uma só camara, rejei
tando este faça resuscitar ou instaurar aquelle por meio da
coacçfío da outra camara ; seria aniquilar a divisão da assem
bléa geral, o veto r ciproco, as garantias que a con tituição
com tanta sabedoria instituio como fundamentae..

§ 3.o-Do ?'es1dtado a:lfi?'mati'W Ott ne.qativo da fusão.

177. - Se a resolução de que tratámos no paragrapho ante
cedente fôr affirmativa, seguir-se-ha a reunião das camaras
em assembléa geral no paço do senado, e epois de discutida a
materia, prevalecerá a solUÇão que a maiona de votos estabe
lecer.

Se, pelo contrario, a resolução fôr negativa, deixará de ter
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lugar a fu ão, e equivalendo então isso a um veto, cahirá o
projecto, o que toàavia não impede que eUe seja reprodusido
em uma ou outra camara com modificações, ou sem eUas nos
termo' de seus regimentos.

Merece er estudada a lei portugueza de 21 de Junho de 1849,
regulamentar do art. 54 da constituição de Portugal, que re
sorveu a sua questão correspondente á do nos o art. 61. Deri
va-~e e a I 1, ou antes desenvolve suas disposições sobre o
principio já adoptado pejo senado no art. 125 de seu regimen
to, o ensaio, ou expediente de comissã mixta.

SECÇÃO 4."

DA APPROYAÇÃO DA OUTRA CAlIJARA E REME SA Á
cçÁo.

§ 1.0) - Se qunlquer das duas camaras. concloids. a discussão,
adoptar iuteiramente o projecto que a outra cnmara lhe enviou.
o reduzirá a decreto e depois de lido em sessão o dirigirá ao im·
perador em dous autographos assignados pelo presidente e os
dous primeh'os secretarios, peduldo-lbe a sua sauação pela for
mula segllinte. - A assembléa gemI diL'ige ao imperador o de
creto incluso. que julgn 'vantasojo e util ao imperio, e pede fi
S. 111. Imperial a sua sancçiio. Constit.• art. 62.

§ 2.0 ) - Esta l'emessa serú feita por uma deputação de sete mem
bros. euviada pela eamara ultimamente deliberante, 11 qual ao
mesmo tempo inforlDaI'(L a onera camara. onde o projecto teve
origem, que tem ndoptndo a sua proposição relativa. á tal objecto.
e que a dirigio ao imperador. pedindo-lhe a sua saucção. Cons
tit.• art. 63.

~ l.0·-Da approvação da camam a quem o p?'qjecto é
?·e?nettido.

178. - Se acamara, a quem um Erojecto é por outra re
mettido, em vez de usar de eu veto e do direito de emenda-lo
ou de altera-lo, der-lhe sua approvação, se concordar em sua
adopção tal qual o recelJeu, tem ne se caso lugar o que deter
mina e te art. 62. E' o projecto reduzido á formula de decreto
redigido, c lida a redacção em ses ão da camara. Antes de ser
~p~rovada a redacção póde ser eJJa !Ião só aperfeiçoada quanto
a dicção, ou clareza, mas mesmo Impugnada quando em'olva
aJgt~m engano , contd~cçã?, ou. escape alg'um absuyd?, ao que
eqmvalena qualquer diSpOSIÇão mfractora da con tItUlção.

§ 2. 0 - Da ?'emessa á sancção

179. - Approvaela a redacção é nomeada a deputação ele sete
membros, que eleve levar o projecto de lei á presença do im-
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perador e pedir-lhe a sua san ção, seo'undo a formula estabele
cido pelo art. 03.

Segue-se a sancção, ou denegação deHa, assumpto de que pas-
samos a tratar no capitulo seguinte. .

CAPITULO VIII.

DA SANCÇÃO no IMPEnADOR.

ECCAO La,

DA SA rcçÁo m,1 GERAL E PRAZO DELLA.

§ 1.0) - o imperador flarlÍ ou nep:ará a sllncção em cada decreto
dentro de ummez depois que lhe fôr apresentado. Censtit., art. 66.

§ 2. 0 ) - Se o não fizer dentro do mencioDado prazo. terá o mesmo
effeito como se expressamente negasse n sancção, para serem con
tnelas as legisll1turas em que poderá 'lÍllda recusar o sen consenti
m nto, ou reputar-se o decreto obrigatorio por haver j!L negado a
sancção nas duas antecedentes legislatnras. Constit., art. 67.

§ l.°Da sancção em geral.

180. - Já vimos no titulo antecedente, em ns. 51 e seguiu
tes, que na conformidade do art. 13 da constituição o poder
legislativo é delegado á assembléa geral com a sancção do
imperador, que por isso. é ell~ clividido em t~'e ramos. a duas
camaras e a sancção lmpenal. Tendo pOIS exposto o que
respeitava aos dous -primeiros ramos, trataremos agora neste
capitulo do terceiro, isto é, da participação do imperador na
coruecção da lei.

A sancção é a approvação ou desapprovação, o consenti
mento ou não, o voto ou 'teto da corôa, como terceiro ramo do
poder legi lativo; é o acto complementar necessario para que
o projecto de lei assuma () caracter e . e converta em lei. E' a
attri~uição do l)O~er ~noderador descripta no a~·t. 101, § 3" da
constltwção, attnbmção que deve ser exerClda com plena
liberdade.

A necessidade ou dependencia da sancç.l0, a con," niellcia
de dar-se á corôa o direito rle examinar o projecto de lei, e,
depois de madura refiexã.o, de adopta-lo ou lião, é patente, ti
uma garantia politica de tão elevada. importan ia, que nüo
póde admittir contradicção razoavel.

Q!Ialquer que seja a face pela guaI se contemple a sancção,
eDa revela-se como um grande elemento de aperfeiçoamento
das leis, de haúnonia enLre os poderes politicas, de orelem
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contra os perigos ou alm 'os, e crnEm como um attributo in:;c~
paravel da monarchia constitucional.

E' sem duvida um elemento de aperfeiçoamento das leis; e
lJara reconhecê-lo lJasta um pouco de reflexão. Embora se deva
contar com as luzes das duas camaras, ninguem pretenderá
que seja impossivel que escape á sua attenção, previsão, ou
mesmo a. uas convicções, algumas omissões, imperfeições, ou
disposições prejudiciaes, ainda abstrahindo ele idéas de partidos
ou paixões politicas.

Ninguem duvidará tambem que a corôa por. i, e auxiliada
do conselho de estado e do conselho de ministros, é um grande
centro luminoso, e o que é mais, de luzes praticas. E' o centro
da administração do Estado, que reside na mai elevada emi
nencia da sociedade, que dessa altura vê todas as suas relações,
todos os seus serviços e necessidades, que está em contacto
com ellas, com a actualidade e com o futuro. E' pois sem
duvida necessa,rio ouvir e aproveitar e::ise centro de luzes.

Elle é quem tem de fazer executar a lei, de responder pelos
rc'ultados i e conhece que elJa é imperfeita ou prejudicial
seria um contrasenso forçd.-lo m suas convicções ou desprezar
sua previsão; o que cumpre clesde então é reconsiderar o
projecto, e, ou deSIstir delle ou aperfeiçoa-lo no sentido conve
niente; . é o mesmo principio que aconselha a divisão da
assembléa gel~al em duas ?amaras, e que dá a cada uma dellas
o 'lJeto ou clir81to de opposlção.

Embora a corôa possa uma ou outra vez enganar-se em sua
previsão, este mal é incomparavelmente menor do que aquel1es
que resultarião da denegação de tão essencial attribuição.

EUa importa tambern radicalmente á haemonia dos poderes
politicos.

As leis devem ser acto de união da sociedade com os pode
1'es lJubJicos, e destes entre si, e não actos de repulsão ou
ho. tilidades. Ora, desde que se denegasse esse attributo á
coeôa, ter-se-hia nece' ariamente creado um antagonismo
entre e11a c o poder legislativo, entre a lei e o seu executor.
Se aquelle que guia o carro do Estado não tives e voto sobre
o eurso deIle, se o dirigi se debaixo de coacção, por certo que
nem iria contente, nem deveria responder pelos acontecimentos.

Sem essa attlibuiç50 a corôa, o poder moderador, lIão seria
representante da nação, co-legislauor, parte integrante da lei,
não teria tamhem meios dc evitar que o poder legislativo
usurpasse as pl'opria atteibuições do poder executivo ou do
judicial, que alterasse e confundisse uas attribuições, e con
sequentemente que muda se a fórma de governo.

Não poderia })ois manter sua pl'opria harmonia, e muito
menos a que deve existir entre os ontros poderes.

E' portanto u.m elemento não só de harmonia, mas tambem
de ordem, que neutealisa os-perigos que nisso houyera, assim
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oamo a.lnda Qutl'O. inc 011enclen 1.0 tal 'nvnsl(o ou oon",
fuscro.

As camaras têm por 1111:;5[0 pl'ogl'ess mai ou m nos
sofrego, desde que o entendem convemente; o govel'llo é ele
todos os tres l'aj110S legislativos o mais proprio para ver o que
é perigoso ou inconveniente; aquellas servem mais para pro
pôr, este para recusar.

CoHocada a cOl'ôa sem l'ivaes acima de todos os interesses
do momento, animada de seu principio de perpetuidade. supe
rior a todos os partidos e paÍXõe , não podendo ter verdadell'a
gloria e força senão na felicidade e vigor da sociedade, senão
na estabilidade ele suas instittúções, na prosperidade nacional,
quem deverá temer e desviar mais do que ellcl. qualquer tenta
tiva ou lei perigosa 1

Os partidos succedem-se, têm épocas .de predominio, de
injustiças, de intolerancia, falseão as liberdades de seus l'ivaes,
tentão exclui-los de seus direitos constitucionaes, c desde então
é necessario que a oUlnipotencia legislativa tenha nm correctivo
dentro eni si me ma.

Finalmente, em uma monarchia constitucional a corôa deve
possuir todo o poder que é comI ativel com as liberdades
publicas: a monarchia fraca não é monar !lia.

O, poder do monarcha deve certamente er revestido dos
attributos necessarios, de verdadel1'a força moral e legal, do
prestigio, da consciencia de que exerce verdadeira autoridade.

A corôa não seria um poder, e menos indepeBdente, sim e
apenas um mero instrumento de execuçélo, desde qlle não
possuísse essa attribuíção; seria mesmo um instrumento tem
porario e não perpetuo, moveI e não fixo, desde que as camaras
assim determinassem.

Conchúmos portan-:.o que esse con urso de luzes e garantias,
que o primeiro magistrado da nação assim o(t(~rece, é iodis
pensavel. Dizia lVIirabeau, que julgava tão necessario o veto
ou sancção que antes quereria viver em Constantinopla abso
lutar do que na França constitucional, desde que o rei o não
tivesse.

A couveniencia é inquestionavel, o llue póde oflereccr aJgu
ma 9n~stão sào os termos que devem assignar limit,es a essa
attribUlção, do que trataremos nos paragraI hos segmntes.

§ 2.0 - Do prazo pam concessão ou denegação da sanqção.

181. - Desde que o monarcha tem o direito de conceder ou
denegar sua sancção, é consequente e necessario que use dellc
como julgar conveniente ao bem do Estado. Não é porém
admissivel a duvida ou incerteza por prazo indefinido, se a
sociedade deve ou não contar com as disposições do projecto
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e 11 u lhe ú' . bm tiido, c qu 1 e~udo flua res luçâo,

ntlectal'a 1101' uma ou outra fôrma os direitos, obrigaçãe
e intere ses sociaes, que no entretanto estai'ão como que
llspenso .
E' pois por isso que o:> art '. ü6 c 61 marcão o prazo de um

mez, 'ontado da apresentação do projecto, para. o exercicio do
mesmo direito, qualificaf.ldo o ~ilencio d.a l'e oluçú.o como uma.
denegação formal, de ClllO ef1:elto d pOl nos oceuparemoti.

SECÇAO 2. a

DA CO CE SÃO, OU DE rEGAçIo DA SANCÇÁO.

§ 1.0) - Se o Imperador adopla" o projecto da assemb1éa gemi,
se ,"p"iOlirlL as im: c O lmperailor couseute.» om o que fica
Hanceionado, e no' lermos de ser promul:;ado como lei do impe
rio; o um dos dou autographos, depois de 115 ignados pejo im
perador, será remettido para o arehivo da eamlll"a que o euviou,
e o outro ervil'á para por elie se fazer n. promulgação dll lci pela
respectiva sccret..'U·ill de e lado, onde será guardado. GOllstit.,
an.68.

§ 2.o)-Reeusando o imperndor prestar o seu eousentimento, re 
ponc1erít nos termo seguintes: c O imperaclor quer meditar sobre
o projecto de lei, pam n. seu tempo. e resolver. » Ao que n. ea
mllIa responc1el'n, fJ uo louva a . . 1\1. 1mperin1 o in teresse 'Iuc
toma pelllllllç'o. Constit., m·t. 64.

§ 3.o)-Est<l. denegação tem effeito su peusi\'o ómente; pelo que
todas as vezes que c1uas legi latura , que se seguirem nqueUa
que tiver approvacl0 o projeeto, tornem snecessivamente a apre·
senta-lo nos mesmos termos, entender· se·hn que o imperador tem
d,tc1o a sancção. Coustit., art. 65.

§ 1.o-Da C011CPSS1IO da sctncçào.

1 2. - 'e a. corôa., usanuo do direito que tem, entende que
o projecto é util, opcede·lhe a ua sancção, e de de entelo por
e sa acces ão, ou acto complementar do terceiro ramo elo po
uer legi lativo, ene se converte e pa 'l:ia a ser lei do Estado, e
guindo-l:ie os termos que este art. 6 determina.

Antes da reforma da consti tuiçtio, o onselho de estado, em
conformidade do art. 142, combinado com o art. 101, ~ 30 , de
v!~ ne essariamente ,er ou,,?-elo a respeito. Emhora' sua opi
lUao fosse meramente con ultlVa, embora. a conce são, ou de
neg~ção da sancção ficasse empre livre, é visivel que essa
auaien?ia nece saria era mais uma garantia importante. Hoje,
pela lei de 23 de Novembl'o de 1 41 ella é puramente faculta
tiva. ~sso mostra que as l)aixões politicas, ou suas incon 'e
q!1enClas muitas vezes em ugal' de dar, tirão garantias á ,0
sledade.
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s :".o-Da denegação da sancçaoó.

1 3. - Ao direito de con essão da sancção está ligado o ~le
denegaI-a, desde que a corôa entende, que em vez de util,
póde o projecto ser prejudicial ao Estado.

Não reproduziremos, o que para sustentar este direito, já
expuzemos em n. 1 °deste cavitulo; ob el'varemos porém,
que . e conyem que o conselho .de estac~o se.i~ ouvid~ quan~o
subsIste a mtençüo do consentImento Impenal, mUlto maIs
convem na hypothese contraria.

A denegação é sem duvida um direito, mas um direito que
não convem er senüo bem applicado, que não deve ser gllstO
mesmo para que exerça toda a sua fon;a moral.

Um projecto approvado pelas duas camaras sem opp siç:ão
ministerial, ou predominando obre esta leva sempre com igo
runa importancia mais ou meno ampla segundo as circuLn
stallcias; nada perde e se direito em illustrar-se amplamente
antes de pôr-se em acção.

§ 3.o-Dos e/leítos ela denegaçi'io d(t s(t1lcção.

lLJ4.-Já observámos no fim do n. 180, que apezar de ser o
7:~lo da corôa um clireito e garantia indispensaveT, todavia con
vinha estabelecer com toda a sabedoria os seus limites, pois
que muitas e graves considerações do interes e publico as im
demandão.

Foi o que a constittução brazileira fez em seu art. 65 pelo
modo o mais conveniente.

Por um lado attel1deu ena que a corôa, assim como a as
sembléa geral, apezar ele toda a ua sabedoria, póde ser mal
aconselhada por seus ministros; que, se o predomimo perempto
rio da assembléa geral seria um grande mal, ou de um grande
perigo, uma denegação da corôa perpetuada indefinidamente,
tambem poderia ser um mal on um I erigo; e que de. de então
não convmha que esse direito do throno brazileiro fosse abso
luto ou illimitado, sim temporario ou suspensivo.

Por outro lado, regulari::;ando os termos desse direito limi
t.:'l.do, combinou de novo valiosas garantias Não é um prazo
summamente longo o de duas legl latUl'as posteriores, mór
mente no caso de alguma disssolução; não é tambem sem ra
zão que na hypothese então prevista tem-se a sancção como
concedida.

Em verdade, quando tres legislatul'as peuem a adopção ue
um projecto reconsiderado tantas vezes em repetidas discus
sões, quando elle é reclamado nos mesmos termo~ por manda:
tarios ela nação, nomeados em diyersas eleiç'ões, qlltluclo a 01)1-
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I~l(~ publica ass~~ insta, pois que seJ~ ella não é pos:sivel pe!,"
slst!r nessa solicItação. deve conclUlI-se que a medIda é uti1.·

No entretanto, a corôa ainda então não está privada de mais
uma consulta ao paiz, do seu direito de dissolução, antes que
se complete a ultima adopção obrigatoria.

E' um systema tão rrevidente que sem duvida estabelecerá.
um accordo antes da conclusão de sens termos; e em todo o
caso nunca creará uma impossibilidade, que é sempre um erro
poli~c? _e de graves consequ~ncias, um.perigo que ameaça as
mstltmçoes. O veto suspensIvo vem pOIS a ser um appello ao
povo por duas legi laturas.

CAPITULO IX.

nA INTERVENÇÃO DO PODER EXECUTIVO NA CONFECÇÃO

DA LEI.

SECÇAO 1."
7

DAS PROPOSTAS DO PODER EXECUTIVO E stTA DíscussÃo.

§ 10 e 2. 0 ) - O poder exeoutivo o:erce, por qunlqul}r dos ministrOS
de estado, a proposiÇll0 que lhe compete na formaçâo das leis; e s6
depois de examlDada por uml1 ('ommissiio 811 camnr" do. deputa
dos, onde deve ter principio, poderá ser convertida em projecto
de lei. Constit. , art. 63.

Os mini tros podem ãesistir e discutir a proposta depois do
relo.torio da commiss.lo, mns não potleráõ votar, nem estarão pre
sentes 6. votação, salvo se fôrem Eeuadores ou deputados. Constit.,
art. 5<1.

§ 1.0 - Das p''Opostas do pode?' e.'Cecuh'vo.

185. - Esta ~sposiçüo que faz a pr~po~ição d~ l:e~ C?mffiUm
ll.o poder executlvo, sem em nada prejudicar a 1l1lclahva das
ca:maras, é mais uma das perfeições que caracterisão a nossa
leI fundamental, é de alta conveniencia.

Ninguem deve estar mais ao facto das necessidades e relações
sociaes do que o governo; ninguem tem tantas facilidades como
elle de colligir todos os esclarecimentos, informar-se de todos
os factos, ideas e opiniões. Está ao leme do Estado, tem todos
os meios de illustração, a valiosa coadjuvação do conselho de
estado, as consultas dos tribunaes, ou commissões que póde
crear.

I?evia pois ser chamauo a aU.'I{iliar a assembléa geral: é um
valIOSO concurso, tanto maií! util e neeessario quando é elle

, 10
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que tem de ser o executor, que deve pl'f'ver e apreciar RS

'di posições mais convenientes, que melhor conciliem todos os
interes es e concorrão para o bem-ser social.

Por outra face, esta attribuiçiío impõe ao poder executivo
gtaves obrigações; desde que elIe tem uma tal faculdade, e
tantos meios de bem preenchê-la, é indesculpavel toda e
qualquer omi são sua em melhorar a organisação administra
tiva, e em propôr quaesquer outros melhoramentos importantes
que o Estado r~clal11e. _. _ .

Para premuh1r todav~a.aso?lCdade ou as libe~'dade pulJhcas
de alguma pretenção milllsteTlal que pud s e affecta-las, ou de
alguns sacrificios. por ventura mai cust~so " a con tituição
com razão deterromou CJlle taes propo ta ios em apr sentadas
na camara dos deputado, fo sem por c1Ja examilladas, e ó
depoi~ dis o con ertidas ~m projectos d > ~ei, quando de. ua
apFeC1~ção resulte a c?nvICção da convemencm ~a l?edida,
dI pO~IÇ~O esta que esta de accordo com a do art. 07, ~ 20 , da
constitmção,

~ 2,o - Da discussão das propostas do poder exeCll tivo,

186, - E' sém duvida conveniente que os ministros as-is tão
e di cutão a proposta que apresentárão, já para de. nvolvp.r e
su tentar a idéas della, já para ministrar as informaçõe e
escla~ecimentos 11ue ~s camaras po ão pr~c! ,ar, afim de bem
apr Clar a questão e forn1Ul~r ,seu voto definitnro. .

Elles não são porém admlttldos a votar, pOIS que na sD11ples
qualidade de milli,tros nfio são membros das camaras ; é mes
mo probibida ua as i -tencia á votação, para que nüo suc eda
que por contemplação para com Jles um ou outro voto e
modilique, ou se minore a liberdade que nesse acto deve
sempre prevalecer,

Estas considerações deixíio de predominar quando são-si
multaneamente membros da camara, pois entãu têm direitos
COllJO laes.



SECÇ U ~,h

o. APPROY.\Ç,\'O ou REJErçXO D,\S PROPOSTA, .

~ 1.0 )-Se acnm~rndos deputados adoptar o projecto o remetterá li.

dos senadores com 11 se....ninte formula: c A Camll1'll dos deputados
euvia {~camara rIos senadore a propo içi'ío junta do poder execu
tivo (com emencla ou .em ella). e pen a. que clia tem lugar.>
Constit., art. 55.
2. 0)-"e nüo pôde adoptar n propo içiio participará ao imperador,
por uma depntação de s~te membro, da maneira egninte: c A cu
roam dos depntados te temllnha ao imperador o en reconheci
mento pelo zclo que mo tra cm vigiRr os interesses do imperio, e
lhe sUJlJllica rcspeito amente digne-se tomar cm ulterior consi
cleração a proposta elo governo.• Con tit .• art. 56.

~ 1.o - Da appl'ouarão da proposta.

181. - A proposta do poder xe utivo é livremente di cu
tida, emendada ou alterada, como a camara dos deputado
entend conveniente aos publicas ÍJltere -es; e sendo a final
approvada . rem ttida ao senado, com emendas ou sem ellas,
como fôr adoptada. A formula ele 'sa remes a é estabelecida
pelo art. 5..
. ,'eg'uem no senado os me mos termo' que já expuzemos
anterJOrmente. O ministros podem ir as IStir á respectiva
di cu são nesta outra eamara, para o que são convidados.

O direito que cada uma da' eamar'a tem de convidar os
ministros para a sistir á cliscu silo, ain~a mesmo quando se
não trate de propostas do poder executlvo, é um dos seus
privilegio efficazes. E' um meio não ó de informação, como
de in pecção constitucional.

Todo e qualquer membro da camara tem assim facilidade
de intCl:rog~r o ministro, que não p~de ill,!-dir as. perguntas
com a facilIdade que a cOl'l'espondenCla escnpta D1ll1l tra, não
póde soccorr r-se de e'l'a ivas ou equivoco, e sim vê-se obri
gado a dar l'espo tas exactas e satisi'actoria ,pai que qualquer
artificio é logo analysado ou cen urado.

Obtem-se consequentemente os esclarecimentos necessal'Ío
em ~elongas, l~qui~a-se logo .a verdade, os erros, o mellior

expediente ou diSpOSIÇão prefeflyel.
. Nem .ha ponlue temer a presença dos ministros ?u sua
mfluenCla; quando esta não resulta de seus talento, Vlrtude
e erviços, opera mais ás escondidas do.que pe~ante as cama
r!,lS. Emfim, elles são orgãos necessanos de informação; a
di cussão se facilita e abrevia; podem promover emendas que
estabeleção a harmonia de vistas dos dous poderes. Elles mes
mos por esse meio compenetrão-se melhor das idéas dos legis
ladores e habilitão-se a dar uma melhor execução aos actos

r
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legislativos. Não podem, não devem por isso mesmo recusar-se
ao convite das camaras.

§ z.0_Dn 1'r{jeiçeio d(~ J7?·o2Joslc~.

188. - Quanuo a camara dos deputados julga que a propos
ta não é conveniente, ou quando em seguieta da discussão a
r'ejeita, tem o dever de fazer disso uma resp itosa. communi
cação á corôa, pela formula determinada no art. 56.

Na Inglaterra a corôa não tem a faculdade de apresentar
propostas ao parlamento; entretanto, quanüo um ministro jul
ga conveniente apresenta.r algum biJl, fa-lo em seu nome pes
soal como membro da camara, ou faz com que seja apresenta
do por algum outro membro.

Julgamos melhor a nossa disposição constitucional, mas tal
vez fosse preferivel considerar as propostas como proposições
puramente miJústeriaes. Seria uma maior cortezia para com a
corôa, que tornaria desnecessaria a cleputação de que trata
este artigo, e abstl'ahiria toda a iüéa de que a camara dos de
putados nfio annuisse a uma proposição produzida em nome da
corôa.

CAPITULO X.

DA PROlllULGAÇÃO E ÉPOCA EM QUE A LEI OIlRIGA.

SECÇAO l.a

DA PROMULGAÇÃO, PUBLICIDADE, E TRANSMISSÃO
DOS EXEMPLARES DA LEI.

1\\ 1.0) - A formula da promulgação da lei serã oonccbidlt ifós s€·
guintcs termos: c Dom N. por graça de Deos, e uuanime aecla
mação dos povos, Imperador Coutitucional e Defensor Pcr'Petull
do Brazil; Fazemos saber a todos 05 nossos subditos, quc o
asscmbléa ~eral decretou, c nós queremos a lei seguinte (n in
tegra da 101 nas suas disposições s6mente). Mandamos portanto
fi todas as autoridades a quem o conllecimento e execuçíio da
rcferida lei pertCJncer, quCJ a cumprão, c fa\:lio curnpriL e guardn,
tão inteiramente como nella CJ contem. O secretario de eetaífo
dos negocias (o da repartiçíio competente) a faça imprimir, pll'#
blicar e correr. » Constit.. art.69.

~ 2. o)-Assignada n lei pelo imperador, referendnda pelo secreta'
rio dc estado cl'mpetente, e selJada com o sello do ÍlIlperio, sc
guardará o original no arcbivo publica, e se rernetteráõ os exem
plares deila impressos a toclas as enmarns do im~erie, tribunaes
e mais lugares, onde comenba fazer-se publica. Constit., nrt. 70.

§ l.o-Da pro?nttlgação ela lei. /

189. - A formula pela qual as leis devem ser promulgadas
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é a que fica. pl'escripta no art. 69, que manda que o respectivo
ministro, em . eguida, as faça impnmir, publicar e correr.

O que é pOL'ém a promulgação em ·i mesma independente
de sa l'ormula? A promulgação é a annunciaç<1O solemne feita
ao publico da existencia da lei, é a leitura, a voz deila mani
festada officialmente pela autoridade, que adverte a sociedade
do dever de observa-la, é o acto que comprova o assentamen
to dessa nova entidade legal no corpo do direito.

A nece idade da promulgação é patente. Embora a lei co
mece a exi til' desde o momento em que recebe a sancção im
perial, ella núo pMe ter execução 'enão depoi da promulga
Ção, pois que este acto é, como dissemos, quem aununcia á
ociedade que ella foi sanccionada, antes di so o publico igno

ra se foi, será ou não, pre ume que ainda não foi, por is o
mesmo que nada annunciou-se; consequentemente até então
l1ão póde exercer sua força coercitiva.

Em que porém consiste, ou o que constitue propriamente o
acto da promulgação?

a França entende-se que o acto que constitue Jlropria
mente a promulgação da lei é o de sua in erção no ButLetin
da. leis no termo da ordenança de 21 de Jovembro de 1816.

Entre nó entende-se que lla resulta da publicação da an
nunciação official, feita na secretaria de estado respectiva Eelo
official-maior delia nos termo do art. 30 da lei de 4 de De
zombro de 1830, que abolio a chance1Jaria-mór.

§ Z.o-Da pllblicidade ela lei, e 1'emessa de e.xemplm'es delta.

190. - ão basta que a lei tenha a sua publicaÇão, ou pro
mulgação de direito na secretaria de estado ou chanceilaria, é
demu.i· ju to que haja toda a publicidade, toda a notoriedade
pO', ivel d ssa promulgação, nüo só na localidade em que ella
:e fez, como m todo o Estado, Antes disso, o conhecimento
da T;>romulgação poderá . er objecto de presumpção, mas não
ele facto certo ou real.

Ora, como é sem duvida preciso que realmente se faça pri
meiro saber o que a lei ordena, para depois exigir com razão a
ua observancia, torna-se manifesto que é de mi. ter auxiliai' a

pl'esumpção do conhecimento deDa, de todas as providencias e
meios que produzão a notoriedade geral.

.E' por is::;o que o art. 10 e o anterior, mandão que, eilada a
lei, o que tem lugar na secretaria de estado ela Justiça, antes
de guardar-se o original n~ archivo l?ublico, in:primão-se os
e::,~n~plares ne~essarlOs e seJão remettldo::. aos tnbw1aes, I,nU
mClplO , e mal lugare onde conveüha que se fação publicos
ou notorios.
~ssa p';1blicidade nas pr~vjncias é feita por. meio ue editaes

alem da lluprensa, sob a mspecção dos presLdentes deUas, e
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dos juizes de direito, no termos do regulamento do lo de Ja
neiro de 1838, art. 16 e seguintes.

E' indesculpavel a morosidade que a imprensa do governo
gasta entre nós em dar publi idade ás leis.

SECÇAO 2,a

DA ÉPOCA E.l Ql.'E A LEI CO"\ffiÇA A OBRIGAR.

Oportet IÜ lux mone:lt, prinsqunID ferillt,

§ 1.o - Dos ]J7'incipios que detem clete?'rnina?' essa época.

191. -Do que ponderámos na secç;.l.o anterior, manifesta-se
que a lei nunca deve ser reputada obrigatoria antes de ua
promulgação, e que me. mo rI.epois desta é justo marcar al
gum prazo para que ella tenha toda a publicidade, toda a no
toriedade, ou ao menos para que se pos a com razão pre umir
que tem. Qual deyerá porém ser es e prazo, ou como se fixa
rá melhor o momento em que a lei deva começar a ter força
coercitiva 1

Algmls outr'ora entend'rão que a leis não dEV~ÚO obrigar
sf'não do clia em que os exemplares ofT:iciaes dellas hega em
e fo sem publicamente lidos nas cabeças dos respe(;tivos
districtos ou centros de população. Foi o systema adoptado
pelo governo portuguez em relaçiio ás comarcas do BJ'azi) ,
quando colonia, pela lei de 25 de Janeiro de 17M}, segundo
a qual as I is l1HO obrigavão senão depoi - que tinbão pubIi ·i
dade oflicial nas cabeças das comarca .

Este sy tema porém é inadmis ivel pelo muitos inconye
nientes que ofl'erece. A f01'ça obrigatoria da lei ficaria depen
dente do arhitrio ou omissão elo governo, ou autoridades
subalternas, desde que demorassem a remessa de tª,es exem
plares, penderia da morosidade dos portadores e de muitos
outros accidentes; não haveria tempo prefixo, seria muitas
vezes já conhecida a lei sem poder ser ainda invocada, á espera
do recebimento material das communicações, e estaria por
ventma já em observancia em lugare . mai longinquos.

Outros julgão que o melhor ystema é determinar que a lei
se torne obrigatoria em um tempo dado, depois de sua pro
mulgação, em todo o Estado. Este expediente tem tambcm
alguns inconvenientes; ficão o lugru da promulgaC;'ilo, u côrte
e os lugares vizinhos, privado,;; do lJencficio da leI já conhecida,
sámente á e pera que expire o prazo geral, que em um gTande
Estado, como o Brazil, em vista de grandes di tancifts de suas
províncias, ou ha de ser illusorio ou extenao; e essa 'uspensão
póde prejudicar as transacções 01\ dir itos,
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E outros finalmente opinão que a lei seja obrigatoria no fim
de certo numero de dias con~ados da promulgação no lugar
deDa, na côrte; e em relação aos outros lug"lres no fim desse
prazo, e mais tantos dias quantas vezes houver uma distancia
de leguas determinada entre a côrte e a capital da provincia,
ou cabeça da comarca de que tratar-se, presumindo-se que
desde então é a lei abi conhecida.

Elles allegão que a unidade de tempo não é essencial, e que
d de que o governo fôr activo em remetter os exemplares da
lei, ou a gazeta ofliciai que a publique, nenhum inconveniente
haverá; que a época da obrigação coincidirá quasi sempre com
a pos e do texto; é o systema francez.

§ 2. 0 - Da época em qtle a lei ob1'iga ser;undo nosso dú'eito.

192. -Segundo o nosso direito, ord., liv, l°, tit. 2°, § 10,
as lei tornão- e obrigatorias na côrte desde o oitavo dia de
ua promulO'ação na chancel1aria, hoje na ecretaria de estado

respectiva; nas comarcas porém não ão obrigatorias senão
depois de tres mezes contados do dia daquella promulgação,
ibi: E tanto que qualqve1' Lei OIL m,d. lÔ?' publicada na cTtan
cella1'ia, e passa1'e1n t7'es mezes da publicaçao, mandamos que
lo,go ltaJa e/leito e vigo~', e se.,qua?'dem em tudo ... pOl'é7.n ern
1Wssa C01'te 1ta'Ve1'ão elfezto e vzgm' C011 O passa1'em otio dzas da
sua publicação,

A lel deve ser promulgada no dia de sua data, j to é, de ilua
anrção, e, não sendo po -ivel, logo em seguida, e nel1a e

deve lançar e datar a verba de sua promulgação,
Parece-nos que no o direito deve ser melhorado; não ha

razão alguma para que uma ou mais comarcas confimmtes com
a côrte per m por tres mezes, quando a lei já nesta obriga;
póde uma tal cil'cum tancia prejudicar gravemente as relações
entre localidade t.ão vizinhas, relaçã s frequente e ujeltas
por tanto tempo a di po ições de direito entre si diver as.

Quando a lei contém em si a clausula de que obrigará em
prazo diverso do prescripto pela sabredita ord. , deixa a regra
desta de ter o seu efielto, que nesse caso é substituido por
es a clau ula.



TITULO TERCEIRO.

Do poder legl!llBtho prodnclal.

CAPITULO I..

DOS INTERESSES PROVINCIAES, PODER DAS ASSEMBLÉAS LEGlS

l.ATIVA·S, SUA UNIDADE, MANDATO, NU!IERO E CONDIÇÕES

ELEITORAES DE SEUS MEM~ROS.

SECÇAO La

DOS IN1E'lESSES PF.OVINCIAES E DAS RESPECTIVAS ASSEMBLÉAS

LEGISLATIVAS.

§ 1.0) -A constituição l'econheco e garante o direito de intervir
todo o cidadão nos negocios de sua provincia, e que síio imme
diatnmente relativos a seus interesses peculiares. Constit. , art. 71.

§ 2. 0)-0 direito reconhecido e garantido peloart. 71 da cOllstitui
çíil) será exercido pelas camaras dos districtos e pelas assembléas.
que substituindo os conselhos gern6s se estabelecerM em todas as
provincias com o titulo de assembléas legislativas pro\·inciaes.
A autoridade da nssembléa legislativa da provincia em qne estiver
a côrte não comprehenderá a mesma côrte, nem o seu municipio.
Act. A<1d. , nrt. lo, substitutivo do art. 72 dn Constit.

§ l.o-Dos interesses provinciaes.

193. - O Estado, a sociedade politica tem interesses ue
diflerentes ordens:' tem interesses que por seu caracter ou
magnitude, onde quer que se agitem, affectão toda a naciona
lidade, importão ao bem-ser, segurança ou relações della; são
os interesses geraes ou nacionaes. Estes não podem ser dirigi
dos e regulados senão por ella; é negocio de toda a associação,
s5 os seus representantes geraes têm o direito, e direito exclu
sivo, de regula-los, nenhuma localidade ou fracção nacional
tem a faculdade de dispôr delles, ou de compromettê-los ou
prejudicar de fórma alguma.



-153 -

Tem outros interesses que não afIectão a nação inteira, que
não lhe importão immediatamente,_que respeitão mais a uma
certa porção ou certo numero de cidadãos, a uma provincia ou
localidade; são o. interesses provinciaes, municipaes 01.l10caes.
A justiça e as verdadeiras conveniencias sociaes exigem que
estes sejão dirigidos e regulados pOl' aquelles a quem elles
pertencem. Exige a justiça, por isso que seria injusto dar a
ilirecção de taes interesses a quem elles importão menos, e
denega-la áquelles a quem afIectão immediata e valiosamente.
Exigem as verdadeiras conveniencias sociaes por muitas razões
terminantes. Demandão conhecimentos locaes, soluções acer
tadas e promptas; e o governo ou poderes geraes não têm
esses coD11ecimentos, não podem obtê-los senão com muita
morosidade, e por ventura inexacta ou infielmente; e, ainda
quando obtenhão as melhores informações, não têm o tempo
necessario, não deveráõ desviar sua attenção dos negocios
geraes para fL'{8.-la sobre negocios locaes. Entretanto, estes
não devem perecer, pois que a somma do bem-ser e da riqueza
das provincia é quem compõe a felicidade e riCI.ueza nacional;
devem portanto ser enLregues a quem por direlto pertencem.
A grande sociedade nacional tem á sua sombra e debaixo de
sua inspecção e protecção diversas sociedades parciaes, pro
vinciaes e municipaes; e as provinciaes são sem duvida de
todas as mais importante .
. O direito de intervir ou antes de dirigir taes negocios ou
mteresse é o que o art. 11 reconhece e garante, salvas as
necessarias limitaçõe , de que depois trataremos.

§ 2.° - Da nattt1'eza do pode')' legislativo p1'ovincial.

194. - Do que temos deduzido Já manifesta-se que o poder
legislativo provincial não é uma delegação da soberani.a nacio
nal, não é um pGder geral, e im uma representação puramente
provincial, e autori ada sámente para a mi.ssão que as leis
fundamentaes do E tado lhe incumbem.

As assembléas legislativas provinciaes, como bem expressa
o art. lo do acto addicional, não são creadas senão para o
exercieio, senão para realisar o direito qu o art. 11 da
c?n. tituição reconhe~e .e garante, i 'to é,. para ~rig'ir 03 neo"o
c~os puramente provlllClaes, os que são z?nrnedzatamente 1'e1a
ttvos a seus interesses pecllliaTes.

Sua alçada encerra-se no circulo das attribuições que o acto
addicional conferio-lhe, e em caso nenhum páde penetrar no
dominio dos interesses geraes ou nacionaes. p: a~sembléa geral
é a representação da. nação, de toclas as prOVillCIaS e partes do
Estado, da igualdade do direito; as as::;embléas provinciaes
não São senão a representação das cidades ou localidades da
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provincia, representação parcial subordinada á naciopal no
termos da constituição.

SECÇAO Z.'l

DA U IDADE DAS ASSEMBLÉAS LEGI LATrvAS, NOMEAÇÃO E D RAÇÃO
DO MANDATO DE SEUS MEMBROS, f1jMERO E CONDIÇÕE ELEITO
IiAES DESTES.

§ 1.0)-0 poder legislativo geral poderá decretar a organisação de
uma segunda camara legi3lativa para qualquer prO\wcia. a pedido
de sua assembléa, podendo esta segunda camara ter maior duração
do que !l. prim,·ira. Act. Adc], , art. 3.0

§ 2. 0 ) - A eleiçüa destas assembléas far-se-ha da mesma maneirn
que se fizer a dos deputados á assembléa gerallegi lativa, e pelos
mesmos eleitores, mas cada legi latura provinciaT durará s6 dous
aunos, podendo os membros de uma ser eleitos para as seguintes.
Act. A.dd., art.40 (constit., art. 74).

§ 3.0)-0 numero de membros de cada a sembléa legislativa pro·
vincial é alteravel por lei geral. Aot. Add.. art. 20 (constit.,
art. 73).

§ 4.0)-A idade de vinte e cinco annos, probi<1ac1e e decente subsis
tencia são as qualidades necessaria pam ser roembro (destas
assembléas) destes conselhos. Con tit., urt. 75.

l: l.0-Da unidade ou divisão das assernbléas legislativas.;.,

195. -Em n. 53 observámos que a divi ão da a sembl la
geral legislativa em duas camaras é ])<10 só de alta conveni 11
cia, mas de indeclinavel nece sidade.

Reconhecemos que ha clifferença entre a assembléa geral
legislativa e a aósembléa legi lativa provincial, entre os gnm
des interesses do Estado e os intere ses puramente lo aes,
entre um poder soberano e um poder limitado, que se exerce
sob a inspecção daqueJe. Ainda assim porém quasi todas as
razões que já desenvolvêmos prevalecem, e aconselhão a divi
sp.o das assembléas legilativas em duas secções, senão em
todas as provincias, ao menos naquel1as que por sua população,
illustração e meios financeiros possão desde já pe1'mittir esse
grande melhoramento.. .

E' uma questüo de tempo, POlS que é uma consequencla
directa dos sãos principias que a constituição adoptou, da
diversidade real dos interesses sociaes, da previdente conve
niencia ou necessidade de remover a precipitação, as paixões,
os erros e perigos que dominão fi'equentes vezes nas discussões
de uma só camara, de obter sempre exame profundo e inteira
madureza nas deliberações; e muito princlpalmente quando
nem ao menos existe o correctivo da dissolução da assembléll
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legislativa provincial, nem dependencia da sancção da presi
dencia que não possa ser removida pelos dous terços de votos.

Foi por estas e outras considerações que o art. 3° do acto
adclicional já consagrou a opportuna creação de uma segunda
camara nos termos que pre creve.

Esta segunda ,camara deve sem duvida, ~r maior duração e
renovar-se parClalmente. Em nossa 0pullão seus membros
deveráõ ser propostos em li tas triplices á escolha da corôo.
por intermedio das presidencias; seria isso mais um elemento
ae ordem e de união nacional.

Teriamos o poder legislativo provincial dividido como o geral
em tre ramos, divisão que por todos os principios é funda
mental, e que por isso mesmo deve ter esta applícação, e
representar nas provincias a imagem do governo do E tado,

Re ervamos -para ,a secção competente o que respeita á
sancção da presldenCla.

§ 2.° -Da nomeação e dumção do mandato de seus memb'ros.

196. -O processo da eleição dos membros das assembléas
legislativas provinciaes é o mesmo que se observa na eleição
geral, os eleItores são tambem os mesmos, como melhor vere
mo no titulo das eleiçõe .

A duração porém do mandato provincial é de dou anuo,
e não de quatro, saha a reeleição. E ta differença é bem fun
dada, attenta a diver idade das dua mis ões, a maior facili
dade que ba de renovar uma eleiçãO puramente provincial,
e o menor excitamento inconvenientes de. a renovação que
portanto pócle ombinar- e om a vantagem que assim têm o
eleitore de reconduzir ou mudar o seu mandatarios.

E ta eleição faz- e por circulos na fórma pre cripta pela lei
que ultimamente adoptou es a reforma; lei de 19 de Setembro
de 1855.

§ a.o-Do nume1'O de 'l1u3'mb1'os das assembléas p1'ovinciaes.

197. -O art. 2,0 do acto adclicional estabeleceu o numero
d~ n~embrm, das a embléa legi.sla?vas de cada uma da pro
Vl?Cla, endo de 36 nas provmclas de Pernambuco, Barna,
Rio de Janeiro, Minas e S. Paulo; de 28 nas do Pará, Mara
nhão, Ceará, Po.rabyba, lagôas e Rio Grande do ul; e de
20 em toda as outras.

O numero porém de membros de taes assembléas é altera
vel por lei geral, e sem duvida devia assim ser, já porque de
ve e tal' em relaçú:o .com a população das provincias, Já por
que no caso de diVISão das ditas assembléas em duas secções
ou camaras, terá essa divisão de influir a respeito.
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Em conformidade da previsão uo acto addicional, a lei n. 842
de 19 de Setembro de 1855, art. lo, § 16, elevou a 42 o nu
mero de membros da assembléa provmcial da Bahia, a 40 o
numero dos de :Minas Geraes, e a 39 o de Pernambuco, como
melhor se verá das disposições desse paragrapho.

§ 4.0 -Das condições eleitomes dos membros das assembléas
legislativas pl'ovinciaes.

198. -O acto addicional, nada innovando a este respeito,
deixou em vig'or o art. 15 da constituição; entendemos por
tanto que a idade de 25 annos, probidade e decente subsis
tencia, são as habilitações necessarias para ser membro de
taes assembléas, uma vez que o candidato esteja no g'ozo de
seus direitos politicos,

Se o acto addicional pretendesse outras, ou mais definida
condições, devêra expressa-las; no seu silencio cumpre ap
plicar aos que substituirão os membros dos conselho geraes
as condições que para estes erão exigidas. Tocaremos de novo
nesta materia, quando tratarmos do gozo dos direitos politicos.

CAPITULO II.

DAS PREROGATIVAS E INCOMPATIBILIDADES DOS ME~IBROS

DAS ASSEMBLÉAS LEGISLATIVAS PROVINCIAES.

SECÇAO La

DAS PREROGATlVAS E SUBSIDIOS DOS :\lEMBRO DAS ASSEMBT,É:\S
LEGISLATIVA PROVINCIAE,

§ 1.0)-05 membros das nssembléas provinciacs seriio invioln"eis
pelas opiniões que emittircm no exercicio ele suns funcções. Aeto
Addic., art. 21.

§ 2.0)-05 membros elas nssembléas provinciaes venceráõ diaria
mente, durante o tempo da~ sessões ordinarias. extraordillarias
e das prorogações, um subsidio pecnl1iario. marcado pela assem
blén. provincial na primeirn. sessiio ela legislntura antecedentc.
Teruo tambem. qnando morarem l'óra cio lngar ele sua reuniiio,
uma indemnisaçíio annnnl para as ele-pezas da ida e volta mar
cada pelo mesmo lnoelO, C proporcionada á cxtensiio ela viagem.
Acto Aeldic., llrt. 22,

§ Lo-Da inviolabilidade elos memb1'OS das assembléas le- 
gislativas p7'Ovinciaes.

199. -A garantia de inviolabilidade que em n 144 demons
trámos ser indispensavE:l para que os representantes g-eraes da
nação possão bem preencher sua alta missão, tem applicação,
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é demandada em relação aos memhJ:os das assembléas legisla
tivas provinciaes, não em toda a sua extensão, mas no que
essencial.

Estas assembléas, além de decretarem as leis provinciaes, e
entre ellas os impostos, têm de fi calisar ua exe~ução, de
censurar os abusos, de velar na guarda da constltUlção na
respectiva provincia, e de exercer outras attrihuições importan
tes; é de mister, pois, que tenhão a necessaria garantia de in
teira liberdade e independencia de opiniões, sem o que não
poderião bem de empenhar es es encargos do serviço social.

E' a garantia indispensavel ou es. encial que o acto addicio
llal esta.beleceu; e se não dilatou-a em toda a extensão dada
aos representantes geraes da nação, é porque não subsistem
as mesmas razões, as me mas attribuiçõe politicas, unicas
que podem justificar privilegios tão exorbitantes, e que não
podem ser prodigalisados sem grave perigo da ordem publica.

§ •. 0 -Dos subsidios elos memb1'OS das assembléas p'~vinciae8.

200. - Já demon trámos anteriormente a conyeniencia e jus
tiça de. ~'etribuir o serviço da representação geral do Estado,
de auxilIar os talentos que não t m grande fortuna, e que de
vem er aproveitados; essas razões subsistem e são applica
veis ao serviço. das ~'epr~seDtações provinciaes. . .

Estes S~bSldios di~ersificãonas ebflerentes provillClas segun
do suas clrcumstanClas; elles são marcados nos termos pres
criptas pelo art. 22 do acto addional.

SECÇ O 2,a

bAS t COMPAtIDILlDADE8 RELATIVAS AOS ~mi\mROS DAS ASSEMBLÉAS

LEGISLA.TlVAS PROVINCIAES.

~ 1.0) - Os membros das nssemblél1s ]ll'ovioeiaes que forem em·
pregados publieos oilo ]loderáô, durante a ses ões, exercer o
seu emprego, nem accumular ordenados, tendo llorém a opçtio
entrc o ordenado do emprego e o sub.idio quc lhes competir
como membros das ditas assemblóas. Acto Addic.• art.23.

1\\ 2. 0 ) -l\iio podem ser eleitos pam membros (elas nssembléns
provincines) do conselhc geral, o pre idente da provincia, o
secretario, e o commandante das armas. Constit., art. 79.

§ 3.0)-0 ~ 20 do art. lo da lei de 19 de Setembro de 1855
estabelece us incoIDl,latibilidades relathns de ontros emprel?u
dos além dos menCIonados !lO ai,t. 79 na constituiçtio; eltas
comprehendem os genemes em chefe, os in3pectores de fnzeo
da, chefes de policia, delegados e sub-delegndos, juizes de
direito e munieipaes.

S 1.0 - Do exeTcicio simultaneo ele outro e117p1'ego.

201. - O art. 23 do acto addicional prohibe que os mem·
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preg'ados publicos pos [o exercer seus empregos .Jgl'ante a
sessões; prohibe o exercício simultaneo, e dá preferencia ao
serviço da assen~bléa. Deve porém entender-se que esta dis
posição é limitada aos emp'reg~dos na ~ne ma provincia, e que
não se estende aos que depOIs de eleltos sfio empregados cm
outras, por isso que desde então trata-se de serviços provin
ciaes diversos, e que não tem titulo de preferencia entre ,·i.

Dando o acto addicional preferencia ao serviço legi lativo
provinciál, c1eL"Ca todavia a opção do ordenado ao empregado,
para que não seja prejudicado por essa preferencia.

§ 2.o-Das incompcctibilidades constitucionaes.

202. - O art. 19 da constituição não foi revogado pelo acto
.addicioual, e certamente que as funcçães da presiu ncia da
provincia! que constituem tambem un! ramo d? P?der legi la
.uva provll1Clal, são por sua natureza mcompatlvels com as de
membro da respectiva assembléa. A incompatibilidade do car
go de s€!crehrio e do commanclante das armas, fllJlda- e uilo
só na ":(alta que taes e~npregad<?s fariilo ao serviço geral, lI!as
além disso em outros l11convementes qu são de s1l11ples In

tuição.
§ 3.0 - Das incompatibilidades ela lei eleitoral.

203.-Além das incompatibilidades do paragrapbo ante
rior, de novo reconhecidas pela lei de 19 de Setembro ele 1855,
estabeleceu demais esta as dos generaes em chefe, inspectol'es
de fazenda geral e provincial, cbefes ele policia, delegados e
subdelegados, juizes de elireito e municipaes, pejo que toca
aos collegios eleitomes dos districtos em que exercerem au
toridades ou jurisdicção. Os votos que racahirem em tae. em
pregados para membros das assembléas provin iacs nesses col
Jegios serão reputados nu11os. Nós trataremos desta materia
com mais desenvolvimento quando no::; occuparmos da::; elei
ç:ões.
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CAPITULO III.

DA REUNIÃO, E SESSÕES DAS ASSEMBLlhs LEGISLATIVAS,

NOMEAÇÃO DA MESA, REGIMENTO INTERNO, E PUnLICIDA.DE

DE SEUS TRADALl1QS.

8ECÇAO 1."

DA REUNrÃO, E SE ÕES DAS ASSEMBLÉAS LEGISLATIVAS.

§ 1.0) -A sua primeira reunião far-se-ha nas oopitnes das provill
cias, e as seguintes nos lugares que fôrem designados por actos
legislativos provincíae . Acto Addie., RJ·t. 5.0 Constit., art. 76.

§ 2.0)-Torlos os RImos haverá ses fio que dmará dous mezes,
podend'l ser prorogada quando o jull!;fil' conveniente o presidente
da província. Acto Addic., nrt. 7.0 onstit., art. 77.

§ 3.0: -O presiclente da provincm assi tirÍl á installação da Il em
bléa legi laniva prO\~llCiAI, que se fará no ma que elIa m~rcar,

terá a ellto igual ao pr sidente dellll, e II. uo direita, e ali diri
girll II. mesma ossernbléa a sua falla, in truíndo-a do estado dos
negocios publicas, e dus providencias que mais convier ll. pl'Ovin
cia para seu melhoramento. Acto Addie., art. 8.0 onstit.,
art.80.

§ 1.0 _. Do luga·)' da ?'eunião das assembléas p?'ovinciaes.

20,1. - O lugar ela reunüio, ou f' sno allnual tias assembléas
lr:gi'1a.:tiya provinciap , fo~ deixado, á excepçã? da p,rimeira~ a
dli:ipOSlÇÚO de um acto Jeglslat;yo da assernblrn.. E uma dls
POsiÇi\0 a DO.:;O "er pouco fundada. e que róde produzir re
sultado muito illcoD"enientp . Embora as a s mbléa provin
ciae.-,; tenhüo a not?"el attribui\ão de dc.creta,r a mudançn, ~a
capItal das provlncm', art. la, § l0, attl'lbUlÇ''jO de que depOls
tratlU'e1l10S, é manifesto que pela amplitULle l1este art. 5° po
dem, independente dessa, mudança, designar para sua l'~UlÚão
uma cidade qualqupl' da pl'o,vincla., e vencer sua d~termll1ação
por dous terços de votos, alUda quando não clancclOnada pela
presidencia, art. 15.

Teriamos em tal caso a assembléa legislativa flIDccionaudo
e.m lugar diverso da sécle do governo provincial, .sena o pre
Sidente obrigado a deixar a admimstração e negoCIOS publIcos,
a fazer uma viagem de ida e volta mais ou menos larga, e por
ventura em circuOlstancias politicas auormaes, ou aliás as re
lações entre a presidencia e a assembléa tornar-se-hião moro
sas, e a primeira autoridade da provincia teria fóra de suas
vjstas e inspecção a segurança publica, o estado politico da
CIdade que servia de lugar da reunião!
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Se por mn lado manifestão-se estes inconvenientes, por ou":
tro .não vemos q~aes as vantagens, ou fun~ament~s desta dis
pOSIÇiio. A localidade natural e normal o a capItal da pro
"incla. Se e~ta se acha em estado de desordem tal, que a lei
não póde superar desde logo, é melhor que no entretanto não
se reuna a assembléa.

§ 2. 0 - Da sessao Cln7mal e sua pl'o1'Ogar;ão.

205. - A necessidade da sessão annual é marnfesta, não s6
por cB:usa da fixaç<lo d~s des[lezas e rendas annua:es, ma" para
a revIsão de outras leIS, melhoramento dos servIços pubhcos.
e sua fiscalisação.

O termo de dous mezes é razoavel, e tanto mais quando esse
termo póde ser prorogado, desde que alguma medida impor
tante, ou a afliuencia de negocios assim aconselhe.

§ 3.o-Da sessão ele ~·nsiall((ç:â'o.

206. -A sessão de installação verifica-se 110 dia designado
pela assembléa, havendo numero legal de membros.

O presidente da provincia assiste á installação nos termos
determinados pelo art. 80, e dirige á assembléa sua fa lla , ins
truindo-a do estado dos negocios publicos e das providencias
que mais convier á provineia para seu melhoramento.

E' uma conveniente imitaçf'o da marcha dos poderes cen
traes do Estado, uma util combinação, ou reproducção dos ter
mos do systema representativo.

Como o acto addicional talvez sem razão denegou ás presi
dencias a faculdade de fazer apresentar ás assembléas as pro
postas que possão julgar convenientes, devem os presidentes
e~ sua falla aproveItar a opportunid~de para prestar es.se s~r
VlÇO ao menos em relação as necessidades, ou convemenClas
já conhecidas e estudadas.

O acto addicional não obriga os presidentes a assistir á ses
são de encerranlento.
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SE «\.0 :2. a

D.I ~IE, .\, REGUlE TO DAS ASSE:IlBLtAS LEGISLÁTLYA'5 E PCIlLLCIlJ.\DE
DE m:S TRAI'AUIOS.

§ 1.0) - 1;. nomeação dos rcspecth'os preBi~pntes e secrctarios..v~
rificaç[io dos poderes de seus membros, Juramento, e ua polICIa
e economia intel'1lu, far-se-ha na f6rm~ de sous regimentos.
Act. ArId., art. 6. 0 Con til., nrt. 76.

§ 2. 0 ) - Compete ús assembléas Iegislativ_s orgalliiar o regimen
to' internos sllbre as eguiutes bases:

1." Nenhnm projecto de I i ou re;oluçiio poder:í. entwr em
discus [io sem que tenha sido dado par L 01 dem do dia pelo menos
vinte e quatro horas antes.

2.'1 Cada projeelo de lei ou resoluçiio pns;nrj p lo menos por
tres discussões.

3. 11 De uma a outra discussiío nílO pod.1':" haver menor-inter
vallo do que "inte e quatro hora. Acl. A'ld .• nrt. 11, § 1.0

Para hll"pr ses ão de"eri acbar-se reunida mais da metade do
numero de eu membros. Constit., n1't. 78.

§ 3.0)-0 seuslrllbnJhos 01\ sessões seriiopulllicJs. Arg. doart. 82
da constic.

,
S 1.0- Da nomeação da mesa, '/,'(fJ'i(.caç.ito dos poderes ep?Zicia

inferna das assf..'1nbléas p'ovinciaes.

:207. - Para llJaI1t'r a indcpcnueIlc-ja das assemuléas legis
lativas, o direito de julgar da 1 galidadc da el i~'<lo de seus
membros, e a liberdade de reo'ul"lL' como entelldão conveniente
a ordem ele eu::; trabalhos, d u-Ihes o acto addi ional, no
art. 60 ,-a faculdade de r gulamentar o proces o de taes mate
rias por meio de seu regimento; póde Yer-sc o que a. 1'e peito
de taes a um-ptos já obscrvámos em ns. 161 c seguintes.

§ 2,0- De outms elis}Jos?'ções elo seu1'f'gúnenfo interno.

20 . - Além das disposições que acabamos de refcrir, a
acto addicional m seu art. 10, ~ l°, deixou ás assembléas
provinciaes o direito e liberdade de organi ar seus regimento
mtemps, nos termos convenientes, salvas as bases que cxpres-
amente üeterminou l)ara segurar a. pausa das discu sões e

madureza das resoluções, bases ás quaes se deve accrescentar
a do art. 7 da con tituiÇão, que o acto aeldicional não 1'eyogou
e que é tambem fW1damentaI; em caso nenhum poderá hayer
sessüo sem que se ache reunida mais de metade do numero ele
seus membros.

N<lo damos maior desenyn}yjnlC'nto a c,_ te paragrapho pO,.
H
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isso mesmo que já nos occupámos de materia ieleniíca em
relação á assemb1éa geral.

§ 3.0 - Da 1mblicidade dos t1'aballws das assembléas
]Jl·ovinciaes.

209. - A respeito da publicidade dos trabalhos das assem
bléas legislativas provinciaes é applicavel quanto já expuzemos
em n. 165. Essa publipidade é conelativa elo systema repre
,'entativo, é illseparave1 del1e, é a manifestação feita á socie
dade dos interesses ou neg'ocios del1a, e ela maneira por que
seus mandatai'ios cumprem seus deveres. Só em ca 'os excep
cionaes póde ser licito interrompê-la por momentos.

CAPITULO IV.

DAS ATTuúmIçÕES DAS .ÁSSElIIBLÉAS LEGISLATIVAS PllOVINCIAES

E nESTIHCÇÕES DELLAS.

,ECÇÀO 1."

DAS ATIRillUIÇÔES DAS ASSBMBL:b:AS LEGISLA.TIVAS l'ROYIN'CIi\ES
E ,'UAS RES'I'RICÇÕES EM: GERAL,

§ 1.0 - Das (~tt1'ibuições em ge?·ai.

210, -·Nenhuma duücla póde haver de que a c.reação elos
conselhos geraes de província foi uma instituição constitucio
nal, um germen politico ele abedoria e de lisongeiras espe
ranças. COnYÍJ110s tambem com ÍJlteira convicção em que esse
principio fecundo devia ser clesde já mais desenvolvido.

Já em n. 193 .oh;erv~mos que os ÍJ1teresses P!ovinc~aes ou
10caes, que não affectüo lInmecliatamentc as relaçoes naClOnaes,
devem çertamente ser deixuuos ás províncias ou 10.caJidades.
A razão politi 'a esclarecida, a civiJisação actual, não cura ele
concentrar mais' ou mellO poder admini trativo, sim de pro
mOl'er o bcm-ser do Estado e de todas as suas partes compo
nentes pela melhor fórma possivel, de preencher bem o fim da
associação.

Se a centralisação a respeito de algumas materias, mórmente
politicas, sem duvida é um elemento de força, de unidade e
orelem nacional, a respeito de outras torna-se elemento de
enervação e torpor social.

E' necessario que um olho.T penetrante, que vístas profun-
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das, 'aibào apreciar e reconhecer com exactidão a natureza do::!
interesses para bem dividi-los em suas classes,

Todos os interes e graves, ou que por sua natureza podem
affectar a naçüo, demandar sua acção immediata, a uniformi
dade nacional como indispcnsavel, a observaneia de principios
politico gel', es, todos elle.;; develu ser centralisados sob o
impulso dos poder s gemes, Felizmente não formamos um
grupo de republi 'as federada , de E tados independentes mais
ou menos allia~os, iro um todo nacional, que prevê a. gran
deza de ua nus úo, um futuro de força e de elevada il11"pOr
tancia na balança da nações, ou antes do mundo,

Tudo porém que por ua natureza ou gravidade não entrar
ue3 a cio. se, ou ante:; tudo aquillo que affecta1' 'ó o bem- er
provincial ou local, deve pertencer aos especialmente intere 
sado nesse bem-ser. fio ,ó é justo, ma' é politico; é o ele
mento do amor da patria, é a escola da' habllitações politicas,
é o foc<o da actividade, da riqueza, da felicidade geral, do brio
e do poder lli1. nação nas provincias.

A vida _ocial não de"e estar em um só centro senão no que
é e encial, no que é vida nacional; a local deve e tal' nas
localidade:;. Então, por mai ' e.'Lenso que seja o E tado, a sua
uniu.o póLle ser incüs olu 1, as distancia' de apparecem, o
iutere -es identificão- e porque se harmoni 'ão, a nacionalidade
não é um peso, sim lIma grande necessidade, a força, o res
peito, a preponderancia. fão se espera enão por aquillo que
todo conhecem, que devem esperar, não ha queL'{as de moro
sidade ou incuria.

Entr tanto, quando e trata de praticamente definir e sepa
rar eiS as duas classes de lnteres~es, a tarefa torna-se de uma
mag-nitude e responsabilidade maiiS que graye.

Para que melhor po amo analysar o omo o acto adclicional
l'esolv 11 tüo importante problema, dividiremos em ü'es ela ses
as attribuições das a -embl ~as legi 'lativas provinciaes, guar
dando quanto possiYeI a ordem seguida pelo dito acto addicio~

na}, e faremo' a respeito de cada uma da attribuições resu
mIdas ob ervações.

S2.0 - Das ?'e:;tl'icçõe:; dessas (tttl'ibuições em ,geral.

. :..11. - Ao 1Ja1' de::isas justas prcrogativas conferidas ás pro
ymcias convcm pois não consentir que :uns assembléas se
Julguem autol'l~ac~ac:; a dispôr de pri~cil?i~s ou interes es gel:aes
da nação, de direItos ou liberdades mcliVlduaes dos re pectlvoS
habitantes, que não podem ser diflerentes nas diversas locali
dades e quc dependem só da lei nacional. Convem não tolerar
t~ndencia alguma de considerarem-se as províncias como indi
vldualidades á parte, de pôr suas idéas ou intere ses em oppo
slção com as leis, principios ou serviços gE?raes. Es a tendenCla;
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quanto mai5 quaesquer actos dessa JHliureza, ellüaquecel'ia
muÜo a segurança do governo constitucional, a força do Estado
e todo o seu futuro, que repou'u sobre a grande unidade
nacional.

Tratando da inspecç·rto ela asscmuléa grral ,-,oure as leis
pro"inciac3, m n. 123, já lizemos ulg-umas ohsen'açõrs::t sic
respeito, e 118, u1lillla "crfão deste capitulo pro 'uraremos d la
lhar melhO!' stas importantes restrieções u JillJitcl:; uns attri
buiç'ões Jcgislati \'as provinciaes. E' o proprio mno!' da patria e
liberdade í}uem eleve ser austero sobre trio valioso assumpto.

SECÇÃO 2."

DAS ,\TTllJUUIÇÕER DE ~ml~AS PROPOSTAS SLJ30rmIN1IDI\S .í. A,;SBM

BLÉA GEl1.J\L, LJ~nTAçÕES A REf'l'ElTO E SCA pOLrçÁo.

~ 1.0) - Compete ,Is assen,bléas legiblativas J.1ro\~noiaes propíil',
discutir e clelibcr"r 1la conformidade elos arts. 8], 83, 8~, 85, 86,
87 e 88 da constituição. Aet. add., art. lJ. o

Bstes conselhos terão por principal objecto propur, c1iseutÍl' e
deliberar obre os nego ios mais intere santes das suas provineia ;
formanelo projectos pC"uliares e accommoela(los íLS suas locali
.laelos e mf!cncias. Const.it., art. 81.

§ 2. 0 ) - Não se podem propôr, nem deliberar nestes conselhos
projectos:

1.0 oble interesses gemes da l1açiio.
2. 0 Sobrc quaesqucr ajustes c1e umas '0111 outras provil1cias.
3,0 Sobre imposições (gorlles), cuja iniei'Ltil'lL é da compelencin

pllrtieuJnr c1a mnnam dos c1epUlltdos (assim se deve ou tender
depois elo acto adrliciol1al).

4 o Sobre execuçoio de lei', devcnc10 p01'ém c1irigil' a esto res
peito representações motivadas lL a sombléa geral o ao potler
exeoutivo conjuutamonte. Constit., art. 83.

§ 3.0) - As resoluçúes .105 cOll_elllo' geraes elo província se"ão 1'0'
mettidas diroctnmente ao poder exeClltivo pelo illtel'medio elo
presic1eu te da pruvillcia. Constit., art. 84.

Se a asscmlMa geral Sç achar a esse tempo reunida lhe seriio
immeeliatamente enviadas pela respectillt seeretaria de e tuelo,
para serem propostas como projectos de lei, e obtor a ap~rova~iio

da assembléa por uma uniea discussão em eaela camara. Uonstit.,
11rt.85.

Nfto se achando fi este tempo reunida fi assemhléa, o imperaelor
as manelnrlL provi orianiente executar se julgar que elias silo
elignas de prompta pl'ovielencia, pela utilidade que de sua obser
vaucia resultará ao bem geral da provincia. COllStit. , art. 86.

Se porém nilo OCCOlTercm essas circumstancias, o imperaelor
declarar!, que-suspende o sou jnizo li respeito claque]]e nogocio.
Ao que o conselho responderá que- recebeu mui respeitosamentc
a respostadeS. M.I.-Constit., art. 87.

Logo que a assembléa geral se remlÍr lhe serão ellviac1as assim
essas resoluções suspensas, como as que estiverem em exeeuçiio,
para serem discutidas e deliberadas na J'órma do art. 85. COllstit.,
art, 88.

~ 1.0 - Das propostas das assernbléas p?'ovillciaes.

212. - O acto ac1clicional n50 snpPl'imio o c1ireito, que f1.
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con tituição da\'a aos conselhos gemes, de propôr aos poderes
centraes o que julgassem convenient á sua provincia, antes
confirmou e e dlreito; o que elte fez foi determinar de mais
as materias sobre que e11as, em vez de simplesmente propôr,
po~iãO legi lar; ma ,quanto aos negoci?s ~obre que não po~em
legIslar, conservou-lhes essa outra attnbUlção, salva a hmIta
rito de que trataremos no paragrapho segmnte.
, As lm, posto que não pos fio legi lar sobre um porto mari
timo da provincia, sobre uma estrada geral que por e11a passe,
sobre estabelecimento nacionaes de instmcção publica e liiohre
muita outras materia~, podem todavia propôr os projectos
que julguem convenientes a respeito, discut~-los e deliberar se
os adoptão ou não, para que omo taes suhão á presença da
assembl la geral e do governo imperial.

E' o que dispunha o art. 81 da constituição, em harmonia
com os arts. 71 e 72, e o que confirma o art. 90 do acto addi
cional; é uma clas e de attribui 'ões distinctas das que este
eOlfere pelos seus art . 10 e 11. E' um direito que dilata a
e phera do.pod~· provincial, e que .0 habilita.a pedir e formu
lar as modltiC<'lçoe que certas medida ou le1s geraes possão
demandar em relaç5.o ás circumstancias peculiares de uma ou
outra provincia; direito precioso e que não póde dar resultados
noei\'os, pois que esses projectos nüo terão seguimento desde
que não mereç50 a approvação do poder g·eral. Taes propostas
derem ser con ideradas como simpIe repre entações, e podem
portanto ser emendadas pela a embléa geral'

§ 2.° _. Das lúnilações do sob/'edito dÚ'eito de P7'Opostas.

213. - E -te direito de propôr, ou ele formular projectos, era
limitado pelo art. 83 ela constituição, e o art. 90 do acto addi
ciunal manda ob ervar a disposiç<io des:;e artigo. Em conse
quencia. as a semblélls pl'ovinciaes não podem dirigir ao poder
geral proposta. obre inter ses geraes da nação, obre ajustes
de uma' com outras provincias, e menos eneitua-los, obre
impo to geme e obre execuçfío de leis, a ujo respeito tem
wcIavia o direito d.e representar quanto convenha, no termos
do referido art. 83.

A lli cussão de taes ma.terias poderia occasionar muitos
inr.ollveniente no espirito da pl'ovincia', nem sempre serião
nlJreciaelas com toda. a imparcialillaele, nem com todos os
('selar cimentos neces arios. Têm elln seus deputados gentes
e senadores, que süo os eus legitimos repre cntantes para
ad\'ogar s u interes es a respeito; têm além di o a imprensa
livre, r>m os respectivos idadãos o direito de petição, para
que pois ele viat a assembléas legislativas provinciaes ele sua
util missão e pecial, e consentir que ntrem nesse terreno, e
por ventura armadas de paixões ~
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E' portanto uma restricçffo que l1ão deve ser censurada, e
que evitará projectos contraclictorios ou oppostos das divérsas
provincias em materias tão gTaves. O que e sencialmente per
tence á nacionalidade deve ser pelo poder nacional apreciado.

§ 3. 0 - Do ]J1'Ocesso (' sol-ução das sob7'editas jJ7·olJosfas.

!?IJ. - O art. 9" do acto addicional, mandando observar os
arts. 84 e seguintes da constituição, cOllfirmou os tramite a
seguir sobre este a sumpto.

Taes propostas são dirigidas por intel'medio das presidencias
ao poc1er executivo, o imperador póde manda-la executar
pr?visoriamen~e, e. em todo o caso são apresentada .á as. e111
blea geral legIslatIva, onde são convertldas em projectos de
lei, ou como taes considerada'3, e sujeitas a uma só discussão,
para obter ou não a sua appl'oYação seg'undo o scu merpci
mento. Ao sim combina-se o inime' e geral com o proYincial.

SECÇÃO 3. 3

Compete fls assembléas legislatims provinejaes legislar:
§ ] .0) - 1.0 Sobl'e a divisão civil. judiciaria e ecde iastica da rC5

p ctivR pro\'inoiu, e me~l1lo s<JIJT u. lDudnn~a da sua cll(lital (lHl'a
o lugar que mnis convier. Act. Adil., nrt. ]0, ].0

§ 2.0) - 2.0 Sobre instrucção publico, estabelecimentos proprios a
]11·ornovti-ln. lI(lO com prchendenclo as faculdndes de medioina, s

ursos j uridicos, academias actualmente xi~tentes, e utr~s

quaesquer e tabeleoimcnto.. de illstrucç:io que pam o futlll'O f;,rem
crpados por lei geral. Act. Add., urt. 10, § 2.0

§ :3.0)-:3 ° 801n'e os caô03 e a fórma por que pC,de ter lugar n ue~a·

proprin,~o por utilidade munici(lal ou provincial. Act. Add., an.
10, § 3.°

~ 4.0) - 4.0 Sobre a policilt e economia munioi,pal, procedendo
propostas das camaras. Act, Add., art. 10, ~ 4.0

§ 5. 0) - 5.0 obre a fixa,uo das de pezas lllnnieipaee c provineiacs
e os impostos para ellas necassarlos, cemtnnto que estes niio pre
judiqu fi ae imposições gel' es elo E tado. As camaras poderi\õ
propôr os meios ue oeeorrer :lS despczas dos seIlS municipios.
Act. Add., art. lO, § 5.0

As despezas ptovinciaes ser~o fixadas sobre orçamento do presi·
c1ento da pro"incia; c as munkipaes sobre o orçamento das respec
tivas camaras. Act. Add., art. 10, § 60. in liu.

§ 6.0) - 6.0 Sobre a repartiç~o da eontriliuiç~o directa pclos muni
cipios eh provineia, e sobre a fiscalisaçi:o do emprego das rendas
publicas provineiaes e munieipaes, e das contas da sua recüÍta e
despezn Act. Add., are. 10, § 6.0

§ 7.0) _7.0 obre fi ereaçii'J, suppressão e nOllleal'ão para os em
pregos municipaes e provinciaes e estabelecimento dos seus onle
nados.

São empl'egos municipaes e provipciaes tod05 os que existircm
nos municípios e pl'ovincias, Ú e."{c~pção dos que dizcm respeito:
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Â' ndministrR9Ílo, arrecadaçiío e oontahilidaile (la fazenda Dll.-
cional ;

Â' administração dn guerm e marinha;
Â' dos correios geraes.
Dos cargos de pre ideute de provincia, bispo, commaudante su

perior da guardn nacioual, membro das relações e tribunaes supe
riores; e elO prega ios das faculdades de medicioa, cmsos jmidicos
e academias, em conformidade da dontrina do § 20 deste artigo.
Âct. Add., art.lO, ~ 7. 0

§ 8.0)- 8.0 Sobre obras publicas, estradas e navegação no interior
<1a respecti yo. provincia, que não pertençiío á admioistraçlÍo geral
do E~tado. Act. Add., art. lO, § 8.0

§ 9.0 ) - 9.0 Sobre a construcçüo <1e casas de prisão, trabalho, cor·
recçíio e regimen <1eU:l.s. Act. Add., art. lO, § 9. 0

§ 10.) -10. .'obre ca as ele soccorros publicos, conventos e quaee.õ
quer associações politicas ou religiosas. Act. Add., art.lO, § 10.

§ n.) -11. , obre os casos e a fôrma por que poderáõ os presiden
tes das provinoias nomem', 5uspencler e ainda mesmo demittir os
empregados provinciaes. Act. Add., art. 10, § 11.

Tambem compett~lhe :
§ 12.)-2.0 Fixar sobrc informação do prcsidente da provincia li.

força policial respectiva. Act. Add .• art. lI, § 2.0
§ 13.) - 3.0 Autorisar as camaras municipaes e o governo provin~

cial pala contrahir empre timo com que occorrão ás suas respec
Q tivas despezas.

§ 14.) - 4. 0 Regular a adminlstrn~ão dos bens provinciaes. Uma lei
geral maIcar(J. o que são bens proviucilles. Act. Add., al't. lI,
§4.0

§ 15.) - 5. 0 Promover cumulntivamente com a assembléa e o go
verno geral a orO'ani açiio da estatística da pro\'Íncia, II cate
chese e oivilisação do indigenas, e o estabel cimento de eolonias,
Act, A<1d., art. 11. 6.0

§ l.o-Da divi fio ci'L'il, Judici({ria eecclesirlslicct, emuilançct
da capital da p?·ovi71cia..

~15. - E~ta l)rimeira attrillUição dada ás a_semblé~s ~eg'is
labva provlDclaes não nos parece conforme ao prillClplOs.
Comprehendemos que ena hves em o direito de decretar a
diviSão provincial que fosse necessaria para a boa execução
das leis e serviços puramente pl'ovinciaes, como a sua divisão
fi calou de conectaria , de instrucção publica, de estradas
proYinciae , e por ventura outros objectos.

A divisão porém relativa a erviços geraes não deyêra de
modo algum deixar de C011 tituir um direito do podei' nacional,
que de reta e regula esses a sumptos. A divisão judiciaria não
póde deixar, ao menos em graves inconvenientes, de perten
cer ao potler que tem o dir lia de decretar os codigos ou leIS
do pl'ocessü civil e criminal. Taes processos silo inseparaveis
da organisação judiciaria, da l:on::;tituição e alçadas dos tribu
naes de primeira instancia, do estabelecimento regular dos
tribunacs de recUTSO ou de segunda illstancia, dos t~rmos
correlativas dessa divisão. E' um só todo, tlue eleve ser calcu
lado em tod.a a sua comprehensão, em seu jogo regular e per-
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feita harmonia. Dar parte de e todo a um e outl'a parte a
outrem é não querer uma ordem regular, uma cone pção
completa e homogenea.

Outrotanto succede com a divisão ecele iastica. O serviç:o
da religião do Estado é assumpto de grande interesse nacional,
e que affecta mesmo as relações exteriores do Estado para
com a Santa. Sé. E' assumpto que demanda unida:'de de vi tas,
um s)'stema previdente, ju~t(1, que não protrja nmas provincias
ma.is do que outras.

Se uma. assembléa prm!ncial quizesse abusar desta attribui
ç~o podena, senão uppl'1l:mr todas as co;narcas cm s~a l'Eo
"/1JlCla, :pelo menos redUZI-las a uma so, o que eqUl\"alera
frustrar a admini tração da ju tiça, deixar o réo impunes ou
, em julgamento, enervar assim as lei do proce o e acção do
poder central. Poderia emelhantemente aniquilar o serviço
dos parocho " o serviço da religião do Estado; erá por ventura
is. o um principio regulad Uma uppressão total acharia ainda
um correctivo na declaração da incon titucionalidade da me
pida, por isso que inutilisára abertamente um direito constitu
cional do poder geral, mas a reducçüo desde quando cemeçará
a 'er inconstitucional, embora seja logo visivelmente prejudi-
ial 'I Deveráõ os dous terços de votos dispôr assim ela segurança

de lUna provincia ~

. O 0.1 uso contrario, de multiplicar de mais as comarcas ou
Í1arochias, gera tambem graves incon -enientes. Onerão desigual
c injustamente os coires nacionaes, e caso o governo entraI
Jlilo queira vcrificar O' provimento:, teremos e as localiuades
ou s m administração judiciaria e religiosa, ou com auminis
traçüc interinas por tempo indefinido e om gTave pr juizo
publico; em todo o caso dar-se-ba um confucLo muito prL'ju
ilieial.

Pelo que toca á mudança mais ou meno arbitraria da capi
tal da provincia é necessario desconhecer, ao menos por mo
mentos, a importancia que em muitos casos esta questão pôde
ter para tirar ao poder geral seu direito a re peito. O estabe
lecimento ou designação da localidade da capital ele uma pro
\'incia é complexa com a defesa desta e com a sua segurança
illterior, mármente em relação á provincias maritimas ou
collocada~ sobre territorios que connnão com outros E tados.
1 Tão é pois um~ questão ~ám.ente ele serviço provinciae~, sim,
de caracter pohtlCo e mUlto Importante, que quando maJ~ lião
fora pudera inutilisar muitos e "aliosos e. tabclecimentos
geraes da capital abandonada.

BastavR. qne sobre taes a sumptos as assembléa, , provinc'iaes
~iYessem a faculdade. de propôr o que julgas em conven~ente,
!ormulando seus proJecw~ e submettendo-os á sabedona da
assembléa geral. Cumpre confessar que o acto aduicional em
mai ele uma disposição foi obra de precipitação.
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§ 2.° - Da inst'l'l/cção pll~licct e estabelecimentos
1'espectwos .

216. - A attribuição constante deste paragrapho parece-nos
não só muito util, mas muito bem concebida.

O acto addicional, habilitando as provincias a desenvolver
sua intelligencia, nüo inhibio o governo geral de coadjuva-las,
não só por meio de uma universIdade, onde roais convenha, de
faculdades superiores, ou de lycêos, como nem mesmo de
escolas ou e tabelecimentos de instrucção primaria.

Se destinassemos os fundos que annualmente se consomem
no theatro provi orio para crear um elemento de unidade na
cional, pOdl~ o governo geral. ter duas ou t~es. escolas, bem
dotadas, de mstrucção pnmana em cada prOVillCla. Desde que
os professore fossem bem pagos serviriüo de modelos por seu
methodo, seu compendios, sua educação religiosa, moral e
politica para o professores provinciaes; os fructos compensa
rião e e cuidado.

De de que e queira fundar uma nacionalidade, uma unidade
populal', dever- e-ha necessariamente reconhecel' que essa
grande condiçao da integridade e força dos Estados está sobre
tudo na euncaçiio das gerações que e suecedem, até que a
aCÇ<lo do tempo e do habitos assim animada imprima e
tra.n mitta a uniformidade que para isso é indispensavel.

osso. administração por m elltende que deve abdicar o.quel
la ath'jbuições relativas ás provincias, que o acto addicional
lhe não tirou,' desde que nüo pertencem a certas faces de
politica palpavel ou do momento; o futmo precisa er visto
de antemão.

~ 3.o-Da desapl'0p1'iação. p0,7' utilidade municipal
ou pl'omnczal.

217. - Esta attribuição é sem duvida muito importante,
mas certamente devia er conferida ás assembléas provinciaes,
já para não enervar os melhoramentos por ellas decretados na
orhita de seu poderes, já para evitar a delonga de resolução
do poder g'el'al sobl'e essa medida quando necessaria.

As leis provinciaes a respeito têm demais limites estabele
cidos nas garantias de que a constituição reveste o direito de
propriedade, têm modelos na lei geral, não ha porque temer
abu os, mórmente se as presidencias souberem cumprir bem
os seus deveres.

§ 4.0 - Da policia e economia ?nltnicipal.

218. - A attribuição de que trata este paragmpho compl'e-
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bende sómente a policia municipal e não a policia provincial,
sobre que as assembléas legi lativas não podem legislar, como
foi com razão declarado pela lei interpretativa de 12 de Maio
de 1840.

Para que ella possa ser exercida mesmo sobre a policia
mun.icipal é de mister gut:: preced~o propo?t~s da~ .camal'a~ ..

Fmalmente, tal attribUlção refere-se 50 a POliCIa. admmJs
trativa e nüo á policia judiciaria, como tambem declarou n
referida lei.

Todas estas determinações suo muito valiosas, e têm sel\S
fundamentos na ordem publica e bem entendidos interesse do
Estado e das localidade .

A policia em geral é a constante vigilancia exercida I ela
autOrIdade para manter a boa orliem, o bem-ser publico nos
differentes ramos do serviço social; ó eBa quem deye egurar
os direitos e gozos indivíduae~ e evitar os perigos e os crimes.
Chama-se administratiya ou preyentiva na parte em que se
destina ou dirige a manter taes gozos c prevenir os delictos, e
então entra na competencia do poder administrativo; chama-se
judiciaria quando tem por encargo rastrear e descobrir os cri
mes que não puderão ser prevenidos, capturar seu autores,
collig·ir <!s.indicio.s ~ proyas, e entregar tudo ao~ ~ribunacs.

A pohcIa admlllIstrabva não admltte outra dlYI::ião que não
seja gero.l ou local , não admitte a qualificação intermediaria de
provmcial. Concebe-se bem as necessidades especiaes do mu
nicipios, de suas fontes, illuminação, limpeza, mercados e
outros seryiços, mas não iguaes e pecialidades como caracte
risticas de uma província inteira, sem attenção ·a outras ou ao
E tado; desd~ então o assumpto é tão extenso ou importante
que deve por necessidade er clas ificado na policia geral, pois
que uma provincIa não é uma pequena localidade, sim uma
grande parte da nacionalidade, com quem agita valiosas e
continuas relações. O que produzirião regulamentos sanitarios
difterentes em cada provincia1

E) pois bem declarado que a attribuição em questão não se
refere senão á policia municipal e não á provincial, que é
geral. E' tambem muito ju ta a exigencia de que precedão
I ropostas elas camaras municipaes, eIras estão a respeito para
com as a sembléas provinciae como estas para com a assem
bléa geral. Cumpre respeitar a so iedade municipal, sua
camara , que melhor póde reconhecer e apreciar O' intere es
da localidade.

A poljcia judiciaria é por sua natureza sempre geral, pois
que o interesse ela repres'ão dos crimes nunca pócle deL"<ar de
affp.ctar a segurança e o interesse de todos, da sociedade in
teira, que deve proceder com unidade, monta-la ele modo que
os seus respectivos agentes se entendilo . e .concorrão em toda
a parte para captur~r e entregar os Cf1mll10SOS e as proval:1
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dos crimes Ilas mãos da justiça. E' pois exacto que semelhan te
a~tr~buição refere~se ó á policia admini trativa e não á judi
Clana.

Pelo que toca ao regímen economico das municipalidades é
de neces ario demon traI' que seria muito inconveniente, senão
absurdo, legislar a respeito sem que fossem ouvidos os conhe
cimentos e mteres es locae , i to é, sem ua iniciativa.

§ 5. 0 - Da, fi:mç:ão das despezas rnunicipaes ep1'Ovinciaes
e impostos 1·especti'Cos.

219. - Desde que o Estado tem reconhecido quaes suo as
despezas de caracter geral OH nacional, e quaes os melhol'es
meios de occorrer a ellas, dcye deixar o que r 'peita a iguaes
serviço prminciaes ou 1l1unicipues á provincia e muniClpio .
Esta neces itlade locae::. são ditler nte e não uniforme, é
de mi ter consultar a yariedade delIa , a sim como a yarieJade
das fonte de producção, da circum tancias e peciaes, já para
que a nece sidade. sejão 1em sati feitas já para que a con
trihuiçõe sejfi.o menos onerosas.

Foi o qué e acLo adcli ional determinou, resalvando tres
condiçõe que são muito valio as.

E' sem dmoida e ..encial que a de pezas proyinciae sejão
fixada obre propo. ta da pre idencia, e a municipaes obre
propo ta das camam ,poi que ão os c ntr s que melhor
c?nbecem as nece!>. il~ades re, pectiyas, e que J~elhores e clare
CImento podem mmI. traI', âo o r sponsaveJ pelo resulta-
do. de taes administrações.. . . .

E' tambem nece sana a c nclIção ou lllmtaçüo prescnpta de
nüo pr )udicar as illlposiçõc geraes, como depois melhor ve
rllmo . . finalmente muito ntil, pelo que já temos ponderado,
a facul~ade dada ~s camaras de propôr o ~eios que, conforme
suas Clrcum tanCIaS Jocaes, sCJão o maJs adequados para
Decorrer a. ua despeza,

, 6. 0 - Da 1'epa1'ftoç:i"ío da contrium'ção cliTecta
e inspecção fiscal.

220. - Pelo que toca lt contribuição directa, ~e que falla
este paragrapho do acto addieional e a constitmção em seu
al't. 15, § 10 e 171, ella aindu não está estabelecida, e difficil
mente erá por bastante tempo.

Quanto á fiscali ação das rendas provincia,es e murricilJaes, e
elas respe tivn.s contas, esta attribuiçãoé uma justa e J) ces u
na ~onseq~tencia das attl'ibllições do par~grapbo. an.tecedente.

Fora utll que a assembléas provmcIaes mms illustrada
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fossem ensaiando o estabelecimento de um tribunal de conta.
da receita e despeza provincial. Seria um serviço muito util, e
opportlmamente imitado pelas outras provineias seria uma
realidade do systema administrativo de que darião exemplo,

§ 7. o - Da creação, supp1'essão e nomeaçao de empl'e,r;os
e sellS ordenados.

221. -- Nada mais justo e consequente do que dar esta ou
estas at~ribuições á as embléas provinciaes, pelo que toca aos
empregos propriamente provi nciaes , I to é, áquelles que têm
por encar '0 iuncções propriamente locaes, e não geraes ou de
m~er~s~e nacional. fada porém mais extraorclinal'lo e fó.r~ dos
prmcIpJOs do que a defimção que este § 70 do acto addiclOnal
deu de empregos IDmlÍcipaes e provinciaes --o gue está no
município é 1mtnicipal, o que se exel'ce na lJ1'ovzncia é '[Jl'O
úncial, salvas alg1lTlULs excepções!

Deste modo não se examina a natureza dos serviços, ou func
ções, nem seu caracter, ou interesse se geral, provincial, ou
local: confunde-se tudo attendendo-se sómente á localidade!
I 'e fossemos ao rigor litteral, diL'Íarnos que um juiz municipnJ,
ou do civel, nu commercio que exercesse juri dicção em um só
lllunicipio, seria empregado municipal e não geral ~ Que o juiz
de direito é provinCIal e não nacional'! Mas a logica con tltu
cional onde licaria ~

Se além dis o se entendesse que es as prerogativas importa
,,[io a de estabelecer a ondições de tae empregos, ainda
guamlo creados por lei geral, e para serviços geraes, de mo
lltncal' suas attribuições, en1 ão ou teriamos uma completa anar
chia, ou veriamos a a sembléa geral legislativa, e o governo
central despojados de todos, ou quasi todo os meios e'. eneia':l.
de poder manter a ordem e a administração nacional.

A admini traçâo da justiça civil, commercial e criminal, a
organisação das camaras municipaes e suas fUl1cções, a guar
da nacional, os juizes de I az, e muitos outros serviço ,serião
radicalmente transformados, varios artig-os da constituiçCt.o ja
zerii10 inertes e sem significação; de facto ada provincia eria
um Estado distincto.

Se o Brazil é, como de dir ito , e de facto deve . r, um só
E. tado, torna· se consequente, e índi, pensayel, que aquillo que
é interesse geral ou nacional seja identico, 11m só e o !TI ,5mo
em todas as suas provincia', 'alva alo-uma modiflcação exc.ep
cional aPl?rov.ada pe~o poder g-eral: :ffess c.aso está a adJ~1iJl!S
tração da ]Ustlça naclOnal ; o BrazlleJ1'0 por mudar de provJncla,
ou por transitar por uma dellas, não deve mudar de direitos;
as conuiç.ões essenciaes das municipalidades, da guarda nacio-
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nal, e de outros serviços geraes nua súo illteresses desta ou
c1aquella localidade, sim da nação inteira, de eus principias
fundamenta s ,de ua segurança interna e externa como um
só todo; e mesmo como garantias identicas da liberdade.

Felizmente a lei interpretativa de 12 de Maio de 1840 em
seu art. 2° declaroll que e ta attribuição, em relação aos em
prego estabelecidos por leis gerae' , ou a respeito de toda e
qualquer materia ou a sumpto sobre que a a sembléas pro
YÍnciaes não podem legislar, não importa nenhuma outra fa
culdade enüo de augmentar ou diminuir o numero de taes
empregos, e nunca. de alterar por fórma alguma sua natureza
ou attribuiç'ões.

Foi em duvida um justo, e valio is imo sel'viç'o feito á união
bl'azileira, mas talvez tivesse sido ainda mais logico e comple
to o interpretar essa attribuição, declarando que elJa só se ex
tenrua, ou omprehendia os mpregos que exercião, ou exer
ce em attribuições sobre que a assembléas provinciaes po
ruão legi lal', e con equentemente , que em relação aos outros
llem me mo o seu numero poderia ser por elJas alterado.

Os abu, os que podem provir dessa parte da attribuição, que
lhe foi talyez indevidamente julgada, indentificu.o-se com os que
indicámos no. 1 desta secção. --Póde uma as, embléa provincial
extinguir os juizes ele direIto, os ofliciaes da guarda nacional,
maior ou menor numero de vereadores em sua provincia ~ Póde
augmentar e e numero como lhes aprou -er ~

Tuuo que não é xtremar sincera e exactamente a adminis
tração dos intere se gemes, e a dos interesse", provinciaes, e
dar a cada uma o que é seu, tudo que é invasão de um desses
cl mentos no territorio do outro é injustiça e anarchia em
maior 011 m nor c 'cala, ma em todo caso sempre muito preju
ilicial. E preciso não confundir franquezas prJvinciaes com dis
SOluçiio nacional; não convem concentração indevida, nem tão
pouco de ordem na organi açu.o do Estado c eu::. poderes.

§ .0_ Das ob1'as pllbli~as! est1'adas e navegação.
p1·ovznClaes.

222. -A dispo icúo deste paragrapbo do acto addicional,
Mo só está bem r digida, mas importa attribuições que com
toda a justiça e alta convenieneia devião ser dadas ás assem
bléa provinciacs; ellas valem uma carta de liberdade ao . me
lhoramentos das provincias.

. As 01 rns publicas, estradas, pontes, canaes, navegação flu
vml,. que por seu caracter o~ importa?cia não pertenção á
admlmstração geral, por que tJtulo dcvel'lão pender della ~ Des
de que são interesses de caracter provincial, como eSFera!'
por de('Ísôefl morosas, mais ou menos indifferentes da adminis-
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tl'açtro centra11 E ta não poderia mesmo velai' de longe sobre
taes melhoramentos sua conser"ação, reparação, entreteni
mento,

Só o espirito do interes. e proYincial, o conhecimentos ]0
c~es é quem póde bem julgar, dirigir e avaliar e as convenien
mas, qne t..'Lnto facilitão o commercio interior da provincia, e
sati fazem suas importantes necessidades.

Cumpria resalvar a competencia da administração geral a
resl?e~to, porque é a comp,~tenci,a do interes::;e nacional; o acto
addiclOnal resalvou como .la notamos, e re, alvou não para que
o poder central cruze os braços e sirva sámente de estorvo ás
províncias, sim para que promova e desenvolva qnanto po a
esse interesse geral, poi que em tal caso fará conjunctamenle
o bem provincial que ahi se inclue,

§ 9,0- Das casas de ]Jl'isiio, traoalho e cOl'l'ecçc7o,

223,- enhum inconveniente, antes muitas "antagen-' ho.
em que as a embléas provinciaes curem deste estabeleci
mento" que 'tanto importolo a segurança e moral publica. To
davia, como o as umpto arl'ecta a segurmJça publica, e obre
tudo como em relação á execução da pena::; trata.- e não Ó
de uma parte gra.e da admini traçilo da ju tiça criminal, do
sofh-imento e de direitos de Brazileiros embora delinquentes,
ou co~o taes julga~os, pal:ece eviuente qu~ o _poder central
não pode sel' de pojado da Inspecçúo e obngaçoes que tem a
respeito, como foi bem poderado pelo aviso de 15 de Janeiro
de 1844.

E' de mister que o plano de tacs obras lhe seja subIllettido,
que as duas admmi:;trações marchem de acconlo, como depois
melhor indicaremm; no capitulo elos direitos mdíviduaes, quan
do analysarmos o ~ 21 do art. 17D Ja cOllstitui(;ào.

§ 10. -'- Das casas ele SOCCU7'I'OS jJuoZicos. cOlltentos e associações
politicas O/L ?'eligiosas,

2:2-1. --,A l'euacç:üo deste paragl'apho do acto addicional é·
vaga, e por isso mesmo iuconvenienle em sua parte final.

P lo que re peita a ca as de soccorros publi ·os, como hospi
taes, ca as de expostos, asyJos da iufancJa, e outros estabele
cimentos emelhantes, com que a civilisação e as virtudes
christãas amparão as desgraças ou soffrimentos humallos, nada
mais justo do que reconhecer o direito que as provincias têm

.de soccorrer os seus habitante",
Quanto aos conventos e as ociações religiosas, fôra para

desejar que acto addicional defini se positivamente quaes as
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attt'ibuições que a respeito conferia. Tão o tendo teito, é ao
necessiuade 1'e on]1ecer que o e,"ercicio desta attl'ibuição é li
mitado pelo;:; principios que distinguem e separão o interesse
nacional do interesse puramente provincial. A religião, e mór
mente a. do E,tado, não é por certo negocio local, e consequen
temente o exercicio da attribuição de que tratamos não póde
estender- e em circumstancia alguma de modo que possa atli~c

ta-la.
E' tamhem manife to que nenhuma lei provincial terá di

reito .d~ infring}1' as ~po ições aos art . 15 e 170 do § 5° da
con hlUlÇão do lmpeno.

Emfun, as as::;embléas provinciae;:; não podem, a pretexto
de exercer e",ta attribtúÇão, de retar di po lção alguma sobre
a umptos a respeito de que não e tejüo autori adas alegislar.

Em onformidade de tes prineipios, o aviso de 21 de Abril
de 1 37 dedal' u que ella. não podem legislar sobre os limites
do bi pado , por i so que suas dispo içães a r peito irião af
fectar as attribuições dos 1'e p ctivos hi pos e inter 'es de
outros bi ados, att1'ibuiçães sobre que nüo exercem e a au
toridade. - m outro aviso de 12 de Abril do 111 smo anno tam
bem declarou que ellas n<1o pod fi autol'isar corporações de
milO morta a pos, uir bens de raiz, por is o que tal concessão
prejudi 'aria as imposições geraes do Estado, o imposto da iza.
J?:' lJoi . attl'Íbuição que deve ser c.·er ida dentro de seus justos
hOlli s.

O maior incon r Júcnie, por 1m, d ·te parngrapho está nas
expre' ões associações politicas Olt ?·eLi,gwsas. Se se entende
que a palavra l?olilicas. ' _ynonirno da palavra ou ?'eligicsas, e
llue e refere as a sOCluçoe' que náo forem catbolicas aposto
lica romana, não haverá diJfi uldacles a r solver. Se se en
tender, porém, que são cousas distin tas, entüo haverá llais de
uma c1illi(;u1Uade e mais de um perigo.

Por c.:sa expressão lJoliticas não se póde littera1mente n
tendQr, n m uma ociedade pmumcnte ciYil, litteraria, (:0111

merciaI ou indu irial; e o que se entenderá então ~ erüo os
clubs politi os, ou sociedades secretas de que trata o cod.
cl'im., art. 283? Certamente que não, pois que não só süo u 
SU1l1pto da policia geral, sobr que a 11 scmbléas pl'ovincia s
núo poJem legislar, mas tambem objecto' da segurança e poli
tIca nac:ionaJ, que não pouem ser ::;ubonlinudos a uma locali
dnue. Entendemos pois ,que a parti~ula f}l{, emprega.da ncs"e
paragrapho denota synommos e nüo diyer. Idade de obJecto",.

§ 11. -Da nomeação, 8uspe'nsl1o e demissão dos emp?'egaclos
jJ?'Ovinciaes.

225. -A intel1igencia deste parab 1pho foi IDem rectificada
pelo art. 30 da lei de 12 de Maio de 184.0, que declarou que a
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respectiva attribuiç:ão da a ·semblén. provincial comprehende
sámente os empregados provineiaes propriament ditos, s?mente
aqueDes que têm por funcçães assumptos sobre que as ditas as
sembléas poclem leg·islar. e nunca aque1les que são Cl'eado'S ror
leis gemes relativas a materias da competencia do poder legiS
lativo geral. Este é o ]?rincipio que julgamos que devêra ser
applicado em relação á divisão terri torial, e empregos de que
tratámos no § lo e 70 desta secção.

Em todo o caso seria anarchico que as assembléas e g'overnos
provinciaes pudessem dispôr como quizessem dos empregos e
dos empregados creados, e nomeados pelo poder legislativo na
cional e pelo imperante, que pudessem Clestruir as garantias
das liberdades publicas, destruindo a independencia do poder
judicial, que pudessem emfim dispôl: dos serviç~s nacion~es
corno entendp.ssem. Uma tal anarchla nã.o duraI'la por mUlto
tempo; a interpretaçiío do acto nacional foi sal 'adora.

§ 12. - Da fixação da jm'çet lJolicial das p1'ovincias,

226. - Esta attribuição nüo deixa de offereeer algems incon
venientes, um de1les é de onerar os cofres provllJciaes com esta
verba de despezas sempre considerave!. Cremos porém que
desde que as provincias tivessem segurança de que o governo
geral conservaria sempre ne1las, salvas as cll'cumstancias extra
ordina.rias, forças pODciaes suas. ufficientes para os seus d1iIe
rententes serviç~s, ~ mórmente se fossem por elJe pagas, cre
mos que aproVfntanão melhor as suas rendas, empregando-as
em melhoramentos provinciaes. Limitar-se-hião então só a sua
restricta attribuição de fixar o qvamturn della em relação ao
serviço provincial.

As assembléas provinciaes, apezar desta attribuição, não têm
direit~ de autorisar recrutamento para. semelhante força nel?
penalIdades, nem alguma outra dispOSiÇãO semelhante, pOlS
que são materias que affectão a liberdade indi, idual sobre que
não podem legislar; a miciativa do recrutamento é, além disso,
privativa da camara dos deputados, constit. art. 36 § 2n . Po
dem touavia orrerecer as convenientes propostas, como expres
sámos em n. 212.

A necessidade da prolJosta ou informação da presideneia
para a fixação de que se trata é obvia, é um esclarecimento
Importante, um valioso elemento ele apreciaçüo ministrado pela
antoridade responsavel pelo servic;o prov·inclal.

§ 13, - Da aut07'isação pa1'a emp1·est1·mos.

227: - A dispos~ção deste paragrapho é uma logica conse
quencltl. da attl'lbulçüo '::e ti~qçãO d.aiS despezas provinçiaes e
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llIunicipaes, de que já t1at;ul1os, e do;; meios de o 'correr a.
ellas.

Podel'áõ porém taes emprestimos ser contrabielos fóra do im
perio sem o consentimento do poderes geraes 1 Entendemos
que n[LO, poi qlle poclel11 affectar por mais de uma e.-entuali
dade as relações internacionaes, que são de interesse geral, e
em tal caso é visivel que um governo estranho nüo virá recla
mar, ou entender-se com os governos das proúncias, nem isso
seria achnissi, e1. Consequentemente cumpre que o poder geral
seja ouvido, e consinta,

§ 14., - Do ?'egulamenio. ela. adrninistmçao dos bens
pronne1aes.

228. - É tambem uma atLribuição consequente com outras
das a sembléas provinciae , é um serviç:o que importa ás ren
das das provincIas, e que pódc minorar o peso das suas COll

trilmi~ões,

Sera muito uLil d. sigllar logo gue. fôr possivel Lodos os vens
que devão er cOllsHlerado pI'OVlJ1ClUes.

Em n. 119 tratámo:; de objecto analogo em relaç'Jo {L ílSSeJll
bléa geral e be11 nacionaes; no sas observaç'ães ali expe::;s<t
das sfi.o appli 'aveis a e te paragrapbo.

15. - Da estatisliea, caleeltese e ciúlisaçiío elos indigenas
e estabeleeirnento de colonias,

2:29.. _. Com razão fez o acto adclicional esta attribuição cu
mulativa entre as assembJéa provinciaes e geral. São ~er\'i
ços que interessão conjull tamente aos dous poderes, c que 1'e
clam.ão .delJe acção. commum em beneficio do ~ tado e das
PI'Ov!llcIas. A colofilsaçi1o obretudo é a neces ldade a mais
palpItante obre que o governo central não de.- esca' cal' sua
co~dJuvaçüo, e mUlto menos enervar sua acção, que infe]izmen
te)á tem perdielo muito tempo precioso: oxalá que o futuro
n~o faça pagar mui caro esse erro fatal, e que e te s~ limite
somente a atrasar por alguns HIJIlO o nos o cl SellyoJ \'llDell to,
e nascente riqueza.

12
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SECÇAO 4.0

DAS ATTRIBUlÇÕES POLITICAS DAS ASSEMBLÉlAS PROVINCIAE .

~ ] .0) -DecidiJ: qUfUldo tiver sido pronunciado o presidente da
provincia, ou quem suas vezes fiz~r, se o processo deve continuar,
e elle ser ou não snspeuso do exercicio de suas fnncções , nos
casos em que pelas leis têm lugar a suspeusão. Acto Adclic.,
art. n, ~ 60.

§ 2. 0)- Decretar o. suspensão, nimla mesmo a demissüo do magis-
. trado contra quem houver queixa de respoBsabilirlade, sendo elie

ouvido, e daudo··se-lhe lugar ,í, defesa. Acto Acldic., mt. n, ~ 70.
~ 3.0 ) - Exercer cumulativam~nte com o governo gemI 110S casos

e pela fôrma marcados uo ~ :J5 do nrt. 179 do. Constit., o direito
que esta concede no mesmo governo geral. ActoAddic. al't. lJ, ~ 80.

~ 4. 0)- Velar na guarda do. conetituição e elas leis Dl~ sna pro~il1

eia, e representar il nssembléa e ao governo geral contra as leia
de outras provincias que oIfenderem os seus direitos. Acto
Addic., art. 11, ~ 90.

§ 1.o - Da inle?'vençi"ío ela assernúléa p?'ovincial s06?'e a p1'O
nwzcia elo JJ1'esidente da p?'ovincia.

230.-0 acto addicional pl'evio. que póde d~r- e alg'Ulu caSo
em que, não obstante ser o pre 'Idcnte, ou vIce-preSIdente da
provincia pronunciado, n[[o convenha. ao :serviço desta que o
pro essa continue, e que eile seja u penso do exercicio de suas
funcções; e consequentemente conferia ás assembléas provín
ciaes esta attribuiçãO que pMe ser util.

O perig'o de qualquer abuso a respeito tem correctivo nas
attribuições elo governo central, poi que este póde demittir
o presidente ou vice-presidente desde que a justiça ou conve
niencias publicas assim aconselhem, e esta medida tomada em
tempo prejudica~'ia o ~xel'cici~ da attr~btúçã.o de que tratamos,
no caso de um dissentlmento mCOllvemente.

§ 2. 0 -Da suspensão e clemissão dOIi magislr-ados.

231. - A intelligencia do §'7o do art. 11 do aeto addicional foi
bem definida pela lei de 12 de Agosto de 1840. Declarou esta em
seu alt. 4°, que na palavra ma,gistr-ado, de que o dito §70 usa,
não se comprehendem os membros das ,relaç:ões e tribunaes
superiores, sobre os quaes as assembléas provinciaes certa
mente não podem legislar.

Declarou mais em seu art. 50, que na decretação e suspen
são, ou demissão elos outros magistrados, procedeI? as assem-
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bléas provinciaes como tribunal de justiça, não podendo impôr
pena senão em virtude de qUPL"'{a por cnme de responsabiliâa
de, e pena estabelecida pela lei para o caso vertente, observa
da a fôrma do pro essa previamente e tabelecido. O decreto
de su pensilo ou demi são deve além di o conter o relataria
uo facto, a citação da lei respectiva, e os fundamentos da de
ci 50 tomada.

Outra qualquer intelligencia seria absurda, seria dar ás as
sembléa pl'Oyinciaes o direito de derogar quando quizessem
artigos eo'pressos da constituição do Estado, defraudar os attri
butos da corôa, impôr pena' não estabelecidas por lei alltel'ior,
e de truir o poder judicial, e com Ue as liberdade indivi
duae'; seria um despotismo inql1ahf:icavel.

A lei constitutiva de taes proce sos demanda muita medita
ção e garantias, para que em materia tão grave resalvem-se
o principio e a JU,tiça; eBa é sem du"ida da alçada do poder
geraJ, poi . qne nenhum artigo do acto atldicional autorisa as as
sembléa' provinciaes a decretar processos criminaes, nem para
com os proprios empregados provinciae , quanto mai para
com o magi trado' naüÍonàes. Esses processos a1Iect:lo não
só a segurança do emprego, mas os sagrados direito indivi
duaes da homa e da defesa. Emquanto não houver disposi
ções e peciae vigora o Cod. do Proc. Crim. e regulamento
da relações.

§ 3.0 - Da suspensão ele gamntias.

232. - Dá o acto addicional ás assell bléas pl'ovinciaes a este
respeito uma faculdade cumulativa com o govel'llo geral, isto
é, a faculdade de u pender algumas da formalidades que ga
rantem a liberdade individual ]10S casos de rebellião ou invasão,
quando a sim reclame a s gurança do Estado, e caso não se
ache a esse tempo reunida a a embléa g-eral.

E' uma medida provisoria de alta gravidade, de que jámais
se deve abusar, mas que pôde ser util, mármente attendendo
se á distancias de alg'umas provincias. r ás trataremos de
n.ovo deste a sumpto quando analysl1rmos a di posiÇãO cons
tltucional a respeito, no capitulo dos direitos individuae

§ 4.0 - Da vigilancia sobre ~ c~nstiinição, e leis de ouims
P1'ovznczas .

233. - Têm finalmente as assembléa provinciae o direito
c°dev r de velar na guarda da constituição e das leis em sua
provincia, e de representar á assembléa e governo geral con-
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tra as leis de outras províncias que ofl:enderem os seus rn
renas.

Quanto á primeira parte1 já vimos na secção Zo, § ~o deste
capltulo, que em conformldade do art. 3 da constlLUlção,
mandado ob ervar novamente pelo art. 9" do a to nddiounl, as
assembléas provi.nciaes têm o direito de dirigiL' á a.sscmlJlóa e
governo geral suas relJresentações motivadas sourc qunesquer
abusos na execuçúo ou inobservancia das lcis, e mórmente
das leis constitucionaes.

Q.uando tratar-se de inobservancia de leis puramcnte pro
vinciaes, ó manifesto que as ditas assembléas podem por si
mesmas e independente de representações, tomnr as medidas
ou providencias que couberem em suas attribuições.

Em relação ás leis de outras provincias, a attl'íbuição de que
tratamos não só é util, ma' está em harmonia com a disposi
ção do art. 16 do acto addiciona1, que com razão manda que
~s provincias respeitem mutu.amente seus dire~tos e legitimo
mteresses. Nüo são Estado diversos e menos nvaes, SIm 118.1'
tes integrantes de mna m0sma nacionalidade.

Convem que taes representações sejão circUJ~'stanciadas ou
bem mutivadas, para que os poderes geraes possão resolver
com inteiro conhecimento de causa e inteira justi~·a.

SECÇAO 5."

DAS llESTRICÇÕES OU LIMJTAÇÕES DO PODER DA. ASSEMBLÉAS
PRO, lNClAES.

~ 1.0) -As assembléas pl'oyjncilles não podem legislar:
~ 2.0)-Sobre assumptos ou por modo que offendão II constituiçííO j

casos em que a assembléa geral deve revogar tnes actos. Act. Add.,
Iirt., 20.

~ 3.°) - Sobre objectos nua comprehendidos nos arts. 10 e 11 do
acto addicional. Dito neto, art. 12.

~ 4.0)-; Sobre interesses geraes da naçüo. Act. Add., ltrt. 90, e
Constlt., art. 83.

~ 5.°) -Sobre impostos de importaçuo, nem sobr.. qnalquer materia
por modo que pl'~judique as imposições geraes do l.!:stndo. Act.
Add., arts. 12 e 10, ~~ 50 e 20.

~ 6. 0 ) - Sobre tratados feitos com as nações estrangeiras. Act, Add.,
arts. 16 e 20.

§, 7.0)-:-~em por modo que offenda os direitos de alguma outra
provlDCla. Act. Add., arte. 16 e 20.

§ 1.0 __ Obse?'vação lJ?'elimina?'.

234. - ~.1jllha 011 linhas divisarias mais claras e fixas, que
o acto adrn?lOnal cstn.bel~ceu para distinguir e separar as (luas
claSfies de lIlteresses lIaClOnaes e provinciaes, as duas cornpe-
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tencias "era1 c local, suo a quc c. tão cOlrignaclas nos para
grapho~ desta ·ecção.

Ainda mesmo nos assumptos obre que as assembléas pro
vinciae podem lcO"islar, suas di posições não têm o direito de
penetrar no territorio, na csphera dos objectos ou interesses
resguardaclos por e tas demarcaçõe , pois que é fóra de duvida
que as d!~erentcs determinaçõe ou p~'eceit(Js da constit~ção e
acto audIClOnal núo podem ser entendidos e observados Isolada
e menos contl'adictoriamente, sim em seu todo e reciproca
harmonia.

O governo e administração de um Estado é um grande ma-
chinismo, cujo movimento não póde ser d sencontrado, mas
im mantido em ordem e perfeito accordo, para que se não

de pedace e sim mini tre o seu valio o producto, o bem de
todos e de cada um.

Cumpre pai que as assembléa provinciaes e reciprocamente
os poderes gemes respeitem com Yeneração, religiosamente,
e ta bali as funclamentaes das competencias politlCas e bém·
er do i01perio.

§ 2."- Das leis provinciaes olfensiulS da constituiçtio.

235. -E' evidente que qualquer lei provincial que oflendlf
a constituição" ou po.nj1;le verse sobre.a .umpto a respeito de
que a assemblca provll1cml não tcnha ia 'uldade ele legl lar, ou
porque uas dispo ições por qualquer moclo contrariem algum
preC'eito fundamental, a attnbuiçõ s dr outro podeI" o dIrei
tos ou liberdade. inwviduae ou politicas dos Bl'azileil'os, é
l'viurnte, dizemo, que tal lei é nulla, que não passa ele' um
l''\Cl'S o ou abu o de autoridmle.

, Um acto tal puma especie' d l' lJelJiüo da autoridade pro
"llIcial contra 'eu pl'Oprio titulu dc podcl'. A propria a sembléa
geral não tem direito para tanto, a as embléa pl'Ovinciaes
não podem pois pretendê-lo. TO caso de dar-se tal abuso ene
deve .'er desd' logo cassado.

§ 3.° - Dos ol!jeclos não comp1'eltendiclos nos a1,tigos 10 e U
do a.cto atlclicional.

236. -E ta linha limitativa da attribuições das assembléas
provinciae é muito clara e categol'ica. Elias não pod~m legis
lar enão sobre os as::>umptos que lhe forão expressamente
commettido ou subordinados pelo rnvel'"o. paragra-phos do
arb> 10 e 11 do acto addicíonal. NetO têm pai direito de
legl -lar sobre nenhum Olltro assumpto qualquer que elle seja,

Por uma con equencia rigorosa e indeclinavel é manifesto
que, ainua Illesmo legislando sobre os as.suJl1ptos que lhes são
u\) rdmados, não podem s b es 'e pretexto estender a a ção

ou dISpo ições de suas leis sobre qualquer objecto que n[o lhes
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foi sujeitado, por i so que seria sophi mar e legi lar fóra do
circulo de sua attribuiçõeR. Seria violar o acto con. titu iona) ,
com a unica lliffel'-nça de yiola-1 directa ou indirectamente.
. E ~a limitação esitt de [\ccorl10., com ~ do p,~ragTupho ante

nal', Importuna tal aLm o uma olIensa a nstltmção, ou na,
cesse d.o a~sumpto ou do modo ele exercer o poder além de
,uas raIaS,

§ .1.0 -])a li7l7itaç-lío quanto aos intm'esses gm'aes da nação.

231. - e o art. 3 da con tihüçüo ycdaya até as pr pria
propo ·tas sobre taes a 'sul11plo~, se o art. 90 do acto acldieionaJ
cOllfirmou esse principio, por um va)io o al'gum nto de meno
para mais é logico concJl1ir que quem não tem esse menor
direito de propôr, J1ão tem por certo o utro maior de legislar,
excepto se uma dispo ição clara e terminante dos art. , la e 11
do a to addicionaJ reyogasse em alguma hypotbese o sobredito
art. 83.

E ta revogação porém não exi te, nem devêm exi.-tir, pois
que tôra absurdo sujeitar s interes es geraes da nação á di
recção ou disposição de um poder provincial.

E' portanto eYidente pelos principios e pela lei que a
asselr. bléas provinciaes não podem legislar obre tnes a . UJ11p

to , directa nem indirectamente,

§ 5,0 - Dos limittes quanto aos i1l1postos gemes.

238. _. O acto addíciollaJ pudel'[1, deixal' <1e enUJ ra l' rstc
limite, por is~o quo lJe e tá incluído nas dispo:ições que 'l'á
temos referido; entendeu porém con eniente o peciali ll.- o
nomeadamente attenta a importar.cia da materia.

l: ão podem as as embléas provincia s legislar sobre impostos
de importaçüo, nem tão pouco prejudicar por disposição algum[\,
sua qualquer outra imposiçãO gel'aI. São Yisiyeis os incom'e
nientes, as contradicçães o conílictos que deveriflO nascer de
uma tal faculdade.

Pouco importa que o prejuizo ,eja. directo ou indirecto, a. lei
fundamental veda-o indistillctamente.

§ 6.0 - Da 1'esb'icçilo quanto ,aos tratados,

239. - Os tratados celebra.do com naç:ões estrangeirns il11
portão relaç:ões ou into1'e 's s gemes da naçüo, que nüo pod !11
ser alterados ou modificados pelo pod r pl'o\·incilli. E' tb se Já
ta.mbem comprehcndida nas limitaçãe::; antcl'iol"c. , e de funda
mento tão patente que fôra ocioso desenvolrer; ba. ta refie ·til'
que tanto faz legislar a respeito delles immedíatamento, como
sobl'e as condições ou consecluencia que logicamente cleJles se
~eduzem.
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§ 1.0 - Da ?'esü'icção quanto aos eliTeitos ele ouiTas lYl'ovincias,j

240. - Já vimo anteriormente que não era nem devia ser
licito a uma provincia offender os direitos de outra, ainda
quando isso fo se apparentemellte util, pois que não são Esta
dos distinctos, sim partes de um mesmo Estado, mutuamente
interessadas no bem-ser commum.

São sociedades não l'ivaes, sim parallelas, que vivem no seio
da grande ociedade nacional, que têm necessIdades communs1
~ que se têm outras particulares devem harmomsa-Ias com
aquellas, e não excitar repre alias que acabarião pelo prejuízo
de toda.

CAPITULO V.

DA SANCÇÃO, PROlllULGAÇÃO, E ATTRIBUIÇÕES DAS PRESIDENCIAS

RELATIVAS AO PODER LEGISLATIVO pnOVINCIAL.

SECÇÃO La

DA SANCÇÃO EM RELAÇÃO Á CONVENIENCrA DOS PROJECTO DE LEI~

§ l.o)-As leis e resoluções c1as assembléas legislutivas provinciaes
sobre os objectos especificados nos mts. 10 o 11 serão omiados
directamente ao presidente da provincia, n quem compote sanc
ciona-las.

ExceptUllo-so as leis e resoluções que versarem sobre 03 objectos
comfJrehendidos no art. 10, §§ 40, 50 e 60, no. parte relativa á
reeeito. e despeza municipal; e § 70 no. parte rolativa nos empre
gos muuioipae , e 110 art. 11, §§ lo, (:;0, 70 e 90, as quaes serão
decretndas pelas mesmas assembléas ~em dependeucill da sancção
do l?residente. Acto Adc1io., art. 13.

§ 2. 0 )_ e o presidente entenc1er que deve sanccionar a lei ou re
soluçlio, o farll. pela seguinte formula, e assignada de sen punho:
< bancciono, e publique-se CClmo lei. » Acto Addic., art. 14.

§ 3.0 )-8e o presidente julgnr que deve negar a ancção por en
tender que alei ou resolução não convem aos interesses da pro
vincia, o fará por estn forlllula.: < volte l\ as embléa. legislativa
provinoial, »expondo debaixo de sua assignntura RS razões em
que se funuou. Neste caso seriL o projoct{) . ubmettido a Dova diE-
ussilo; e se fUr adoptado tal qual, ou moditicaclo no. entido dss

razões pelo p"esielente nUegncTns, por dons terçQs elos votos dos
membros da nssemblén, será reeuviado no presidente d" provin
oia, que o slYlccionurá. Se DitO fôr aeloptado não poderá ser nova
mente proposto 11a mesmn sessão. Acto Addic., art. 15.

§ 4..0)-0 presielente dnril, ou negará n. sancção no prazo de dez,
(lias, e nüo o fazeudo ficará entendido que fi deu. Neste ca o, e
qnanclo tenelo-lhe sido reenviada n lei, como determina o art. 16,
r cusar saucciona-Ia. a. assembléa le~isla.tiva provincial a l1lan
dtu'á publicllr com esta declaraçiío, devendo então assigna-la o
presidente da mesma assembléa. Acto Addic., art. 19.

§ 1.0 -Da necessidade da sancção da p1·esielencia. ,

241. -A conveniencia, ou antes necessidade de submettel'
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as lei e res luções da ass mbléa Icgi,;lati~'a provincial (L sanc~

'fão do presidentc , é manife t ..'1., c muito mais por is o mcsmo
que tal assembl ~a não se compõc enli.o de uma só camara.

E' de necessidade que a utilidadu ela metlida. seja examinada
em todas as suas faces, que nüo seja obra só ua inaioria eles a
camara, por v~ntura de un~ partido, ele UI:1 intcrcsse elo momen
to, de uma paL';.úo, enthuslasmo, erro ou Jllusli.o , que nfLo caus~

prejuizo, em vez de benefj ias á provincia. O presidente 6 ~uem
tem de er o executor, de ver a difliculdades e inconvenien
tes, é o centro de esclarecimentos, da experiencia, e dos conhe
cimentos praticas da administração proyincial, deve ser ouvido,
e ter o dieeito de dar ou negar o seu assentimento, motivando
a",razõe", em que ne te caso se funde; deve ser parte, ser con-
idel'ado como um ramo do poder legislativo provincial.

Vigorão a este respeito em grandc palte , po to que em me
nor tran cenelencia, a observações que fizemo,; em o n. 1 O.

2.JZ. - Entretanto é de notar que o acto addicional fizesse
independer da sancção muitas disposições, e alguma deHas im
portantes.

Independem da sancçüo as resoluções tomada' sobre propos
tas das camaras relativas á sua policia e economia municipal,
§ 40 do art. 10, a sumptos que jog'üo com os interesses, di
1'eitos e libel'llaucs dos cidadãos do munici pio , e que teri[[o mais
uma garantia na inspecção e ancçHo da presidencia.

Independem as propo ta sobre despezas e imposto muni
cipaes, ~ 5" elo clito artigo, epor certo qlleeste a'sumpto, mór
mente em sua ultima parte, não é de pouca importancia; cum
pria mesmo que apre idencia examinasse e taes impo. tos ll1U

nicipae a1fectü.o ou não as impo. ições g raes.
A fiscali ~ar;ão das contas, da receita c c1 :,peza muni' ipaI,

~ no do art. lú, -podcm clispen ar a sancçfio; nfio e:-;tá porém no
me mo caso o que respeita aos e!n'pregos mun!eil)3cS, ~ 7° do
art. 10, empreg'os que o acto addlClOnal não delImo em termos,
e que demand'lo uma definiçãO, pois que para bem qualifica-los
não "as.ta di.z?l' - são o que estão nos m1:!-nicipios , _. pois 9.~e
nessa sImplicIdade de expressão todos senão emprego mUnICl

pae . E' materia que em muitos casos póde ser important se
gundo os selTiços ou attl'ibuições de que tratar-se.

O qu~ respeita.a:o r~gimen iutcmo da a..semhl~a, ~ l° do art.
11, devla com effelto mdepender da sancção, as. 1m como a ma
teria de que trata o § 5° do mesmo artigo e o § 9". Quanto ao ~
7°, ao menos emquanto a assembl(>a nüo e ~ompuzer senão d
ulUa só camara, não dariamos no '0 voto para e::;sa indepen
dellcia; as attribuições elo poder legislativo provincial devem
ser modeladas no sentido das garantias sociaes, e não em "is
ta ele dar-lhes uma intensidade excessiva de que pos;:;ã.o abusar
:em correctivo; 'preciso contar com os partidos e paixões po
liticas e procurar neutrali ·a-Ias.
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É claro que nestas leis ou resoluçõe;, , que independem da
sancção, não é licito incluir disposiçúo alguma estranha, ou que
della dependesse; a dar-se esse abuso deve ser sujeita á sanc
ção. pois que aliás a disposição seria inconstitucional, violaria
os limites e dependencia dos pocleres publicos, e não deveria
ter execuçúo.

§ 2.° - Do assentimento ela p1·esiclencia.

2"*3. - Se o pre idente entende que deve sanccionar a lei,
fa-lo pela fórma estabelecida: " sancoiono e publique-se oomo
lei. "

Ne te Gaso não ha questão; e por isso sómente observaremos
que eria muito util dar ao presidentes um conselho de presi
dencia, cujo voto, posto que só consultivo, póde, mórmente nos
casos duvidosos, ser de muito au..'Úlio e esclarecimento.

Seria demais uma imagem, ou rEípresentação subalterna do.
conselho de estado. Sempre que a unidade e harmonia do sys
tema nacional puder sem. Inconveniente ser reprocluzido Das pro
vincias e demoQ.strar nellas a vantagens que ofi'erece núo se
deve menosprezar essa transcendente conveniencia ; os habitos,
o amor da patria, as idéas, unidade e vinculos sociaes têm seu
berço não só nas prol'incias, mas mesmo no municipios; é
onde nascem ou se alentão a educação, os pensamentos e germens
sociae .

§ 3." - Da clt'1U'gCt9lío ela sancção JJm' inconveniencia do
JJ1',?jerlo.

2 LI. - Se o presidente julg·a. o, projecto i~conveniente, e que
portanto deve denegar seu assentul1ento, aSSim se expressa pela
formula: " volte cí assembléa le.c;islativa p1'ovincial, " expondo
debai'<o de sua as ignatura as razões em que se funda .
.O efi'eito desta denegação é de sujeitar o projecto a uma nova

dlscussão, mas se dous terços de votos dos membros da assem
bléa torna. a insistir, ou a adopta-lo tal qual, não obstante as
raz!5e do presidente, entende··se que está sanccionado.

E esta em conclust[o a dispo ição do acto addicional, que a
nosso ver tirou muita força e importancia ao voto da preslden
cia , e deu exces iva preponderancia aos dous terços dos votos
da as embléa, composta de uma só camara e por ventura de um
só partido, que triumphou em uma eleiçrLO.

Se ao menos em tal ca o fJcasse o projecto adiado para ser
recon idern.do na se~sã.o do ~l1lio segl~nte. hav.eria tempo para
maclul'a l'eHexão, evllar-se-lua a preClpltaç<1.o, a lllusão da. paixão
O~l d? intel'ess~ momentfl.ne~; dal'- e-hia espaço á. opini~o p~'o
"I11Clal rara que se pl'OnUnClasse , aos deputados propl'letanos
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llara que viessem tomar os lugares occ~pados pelo' supplentes.
O principio porém consignado não eVIta o mal, não 111ustra I

não amaaurece a que tão,
Neste caso o conselho da pre idencia seria ainda mais util

para atL'illiar e reforçar o pre idente. Desde que elle combi
nasse na negativa da sancção, interporia por certo suas relações,
sua força moral para com os membros das assembléas para rec
tificar as opiniões, e evitar a formação do dous terços de
votos; seria um correctivo da má dispo ição do acto addicional.

Conéllliremo,' este paragrapho notando que o acto addicio
nal exige dOlls tm'ços dos votos dos rnmnlil'os da assernbléa,
e não dous terços dos membros presentes, o que importaria uma
garantia por ventura ainda mUlto menor, quando a materia por
sua importancia fezformular, e demanda toda aquel1a cautela;
seria umcontrasenso minorar e seunico correctivo, contrasenso
lIão irreflectido, sim intencional. Fóra de te correctivo não re ta
ao presidente senão o adiamento, que só em alguns caso
poderá ser util,

§ 4. 0 - Do tempo pa1'a a sancção.

245. - O prazo ass.ignalado para o presidente dar ou negar
sua sancção é de dez dias contados daquelle em que o projecto
lhe fôr para esse eIfeito apresentado; dilação em duvida milito
limitada.

Se dentro desse prazo el1e não a denega, entenc1e-se que as
sentio. ~ste ultimo ca o, a~sim c?mo no J1gurado pelo art. 15,
se o pre~ldente não manda publicar a le1, é ella promulgada
pelo pres1dente da assembléa com e 130. declaração.

O acto acldicional c1eyêra ter determinado positiyamentc o
prazo findo o qual possa ter lugar esta promulgação; em todo
caso não póde el1a rea1isar-se :;;enão depois de passados os dez
dias de ua apre:;;entação, ou seja pela primeira, ou :;;egunda
vez.

~ ..
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SECÇÃO 2.8

DA SA, CçÃO E I RELAÇÃO .Á. INCO,'STITUCIO ALIDADE DOS PRomc
TOS DE LEI.

l;I 1.0) - Quando porém o presidente negar a sancyão por entender
que o proj cto offende 08 direitos de algtlma outra )Jl'ovincia, nos
casos declarados no § 80 do art. 10, ou os tratados feitos com as
nações estrangeim , e a assembéftprovincial j tllgar o contrario por
dons terl-06 dos votos, como no artigo precedente, será o projecto
com as razões allegadas pelo presidente da provincia levado ao
conhecimento cIo governo e assembléa geral, pam esta definiti
vamente decidir se elle deve selO ou não sanccionado, Acto addic.,
art. 16.

§ 2. 0 ) - Niio se acbando nesse tempo reunida ,\ assembéa geral, e
julgando o governo que o projecto deve ser sancciollado. podel'à
mandar que elIe eja provi oriameute executado até definitiva
decisão da lt5semblén geral. Acto addic., art. 17.

§ 3.0)- Opresideute da provincia enviará á assembléa e governo
geral cópias authenticas de todos os actos legislativos provineiaes _
que tiverem sido promtllgados, afim de se examinar se ofl'endem a
coustituição, os impostos geraes, ou direitos de outras provmcias
ou os trntad~s, caso unicos em que o-poder legislativo geral os
poderá re,'ognl'. Acto adtlic., art. 20.

§ l.o-Da denegação da sancção ])01' inconstitucíonalídade.

24G. - Quando o pre 'id nte da provincia denega o seu as
sentimento, não por que tão de conveniencia, ou de inconve
niente do projecto, . im porque e1le é oflencivo da constitui
çuo, ou directa ou indirectamente, é oprojecto reenviado á assem
bléa com a mesma formula: "volte á as embléa legislativa pl'O
vlllcial" , e com as razões ju 'tificativas de sua inconstituciona
lidade. Se depois da respectiv.a discus~ão, dous terços de votos
dos membros da assembléa, amda aSSIm não concordão com as
razões do presidente, é o projecto com estas transmittido e
subordinado ao conhecimento ela. assembléa geral, para que esta
d~cida a questão, e declare se o projecto deve ou não ser sanc
clonado,

AleI de 12 de Maio de 18"10, art. 7°, declarou que o art. 16 do
acto addicional comprehendia o caso de offensa á constituição;
essa declaração sem duvida exacta, pudera mesmo ser dispen
sada á vis~a da ~sJ?osiÇão ião patente do art. ~O, .que ma~da
cassar as leIS provlllClae que offenderem a constltuIção, os lID.
postos g'eraes, direitos de outras provincias e tratados .

.Na secção 5" do capitulo anterior já demonstrámos como uma
lei provincial póde offellder a constituição directa ou indirec
ta~nente, e consequentemente é claro que em nenhum dos ca,so
am enumerados deve o presidente dar-lhe sua sancção, e sim
denega-la..
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Na hypothese de que tratamos nuo poclia, nua devia o·
acto addicional adoptar nenhum outro ~'l)ediellte senão o que
estabeleceu.

A questã.o é desde então muito importante para que um dos
ramos do pocler legislativo provincial imponha a outro a sua
opinião, e por ventura uma responsabilidade tal, uma decisão
que quando erronea terá consequencias muito prejudiciaes.

Demai', uma semelhante questão relaciona-se com a intelli
gencia dos preceitos constitucionaes, com uma interpretação
mais ou menos formal do acto addicional, e essa interpretação
é da exclusiva competencia da assembléa geral. Veja-se o que
já observámos ácerca da attribuição do poder legislativo geral
de interpreta.r. as leis.

§ 2.o - Da e:rec'llção ]J?'OvisO?'ia de taes actos.

211. - Jão obstante o que acabamos de expressar, o art.17
do acto adclicional autourisou o governo imperial, caso a as
semblén. geral não se ache funccionanc1o, a ordenar á presiden
eia que faça observar provisoriamente a diSposição, quando
julgue que 'e não dá a inconstitucionalidac1e arguida.

E' uma determÍJlação fa oravel ao poder da. assembléas pro
vinciaes, que póde ser util, quando a inconstitucionalidade iôr
au,:;olutamellte infundada, e não resultarem inconvenientes gra
ves c1e uma execução provi oria, que possa ser depois man
d. da lIstar pela opinião clivergente, ou contr1!-ria da a sem-
lMa geral. .

A opinião do governo imp riaI, que será sem duvida pre
eCllicla ele todos o esc1arecim ntos nece 'sarios, é urna valiosa
gamntia. que obrexcede muilo ao predomínio que c houvesse
de dar á da assembléa p!'Ovincial soure a do presidente, ou
yice-Yersa.

§ 3.o -Da ?'emessa elos actos le.gisLatú:os [J?'Ovinciaes
ao lJoder centTaL.

2-J8. ·-Já eom numero anterior tratámos deste assumpto, e
não fazemos deUe aqui menção senüo para integrar a maieria
de la secção.

Accrescelltaremos só uma observação, e é que os presiden
tes ele provincias jámais devem olvidar que niío têm poder
prllprio, que não são enao agentes da. corôa, do poder execu
tivo nas presidencias, e que portanto o seu dever ele honra e de
ficlelidacl~ o~riga-os na que::ltü~ de sancçã?, ?u impu~naç5o das
lelS provlDClae:;, na mteJbgenCla da COllstllUlÇfio ou ao acto ad-
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dicional, a ligar- e ao pen amento do govel'l1o imperial. Se sua
consciencia é oppllsta ofl'ereção sua demis úo; não é porém li
cito nem honro o aceitar taes cargos para trahir as convicções
sinceras de quem os onfia.

Convem que os presidentes ponhão em pratica o dever de
remetter os exemplares dos actos legi51ativos provinciaes ao
poder central com breve regularidade; a morosldade pMe ser
muito prejudicial.

'ECÇAO 3.a

DA PRO;\TULGAÇÃO, E INTERPERENCIA. DA PRESroENClA NO PODER
LEGI LATIVO PROVIr CIAL.

§ 1.0) - aneeionada n lei ou resoluçiio, a mandarlÍ. o presidente
publicar pela fOl'muJa determinada pclo art. 18 do acto addicio
naI. Em segnida cr:\ impressa, publicada, e distribuidos os eus
exemplarel1 pelas cmnaras e mais lugare3 convenientes. Dilo
art. 18.

~ 2. 0)-Além das nttribuições que por lei competirem aos presi
dentcs dail provincias, compete-lhes tambem:

1.0 onvocar a nova assembléa provincial, dc maneira que possa
reunir··sc no prazo marcado pal'a suas sessões. Niío a tenrlo o
presilente con\'ocado seis mezes antes deste Fazo, seri\, a CODro
cnçiío feita pela enmara municipal da capital da província.

2.0 Convocar a assembléa provincial extraordinariamente, prorogn
ln, e adia-la quando assim o cxigir o bem da pro\'Íncia, comtanto
porém qne em neuhum elos annos deL'{e de hUI'er sessão.

3.0 uspender a publicaçiío da lcis provinciaes nos casos c pela
f6rma marcados nos arts. 15 e 16.

4.0 Expedir ordens, instnlcçães, e regulamentos adequados li boa
execução elas leis proviuoiaes. Acto Adclio., art. 2!,

S 1.0 - Da pl'orJwlgação das reis p"(fVinc1·aes.

24·9. -O que e"'puzemos, tratando da promulgação das leis
gemes em 11. 189 e.s~guintes, é .applic~ve.l respectivamente á
promulgação e pubhcldade das 1 IS proVlllClaes.

O tempo em que ellas tomão-se obrigatorias tem sido defi
nido. co.m é11~m~ di, er idade em diltel'entes .lei de dive~sas
provillClas; IÍÚelizmente em algllmas deBas amda não ha uu
prensa, e consequentemente falta-lhes o melhor dos meios de
publicidade de seus actos legislati,'os e regulamentares.

§ Z.o-Da iulmfm'encia da lJ1'esiclencia no pode?' legúlativo
pTOvincial.

250. - O presidente da provincia, além da participaçúo que
tem no poder legislativo provincial por meio da sancção, de



- 190-
que já tratámos, tem algumas outras attribuições importantes,
pelas quaes in~er~em no exercicio desse poder. ..

Tem a attnbUlç:1o de convocar n. assembléa provlDclal para
sua reunião em cada legislatura, tem tao bem a de convoca-la
extraordinariamente quando a sim xija o bem do serviço
provincial, faculdade util, e que certamente n:1o lhe devêra ser
denegada. Consequentemente póde tambem proroga-Ia, como é
expresso.

ão tem o direito de dissoh'ê-la, e sim sómente de aclia-la,
comtanto porém que em nenhum auno dei,'e de haver se ão.
Embora o direito de adiamento em alguns casos seja sufficiell
te e deva mesmo dispensar a dissolução, parece-nos que e te
ultimo dp.veria ser tambem conferido á::; presidencias, ainda
quando se fizes e depender de autorisação do governo imperial.
Em circumstancia graves, compondo- e a a sembléa de uma
só cumara, e independendo da sancção do presidente de de que
tem dous terço::> de seus voto reunidos no mesmo pensamento,
póde acontecer que a falta dessa attl'ibuição force a violação
da lei, ou ponha em manife to perig-o a provineia; póde não
bastar a faculdade do adiamento. Demais, se a camara dos
deputados geraes póde ser dissolvida, por que titulo não po
deria ser a assembléa provincial ~ A no::; o ver é uma das im
perfeições do ,acto addicional e Ull1a da' onsiderações que 1!0s
lazem crer ut,l a creação de uma segunda camara nas pronn
cias mais importantes.

Tem finalIDente o direito de suspend r a publicação das leis
provinciaes nos termos dos arts. 15 e lG, i to é, de toda e qual
que~' lei provincial que dil'ecta 0:u i~1directamenle orrender a C?~S
tItUlção do E tado, exceder o linutes traçados pelo acto addiclO
nal, os interesses ou imposições 'eraes da naç:ão, os tratado
e os direitos de outras provincias. Coni5equentemente tem igual
direito quc:nto ás leis ql~ejndcp.el.lllem de sancç:úo, de de que
por abuso 111cluão cliSposlçoes sUjeItas a ella; as que dependem
de propostas das camaras, quando por abu::>o a a scmbléa pro
vincial tenha preterido essa Iniciati.va; pois que nes,c e outros
casos semelhantes ha violação das leis fllndamentae e illegi
tlmidade manifesta desses actos, salva a respol1sa,bilidade do
presidente da provincia, cas~ s~.ia elJe quem abuse

Quando tratarmos da attnbmção que o governo ceniral tem
de expedir ordens, ~nstrucÇões, e regulamento::; ad qu~d~s á
boa execl1Çl:l0 das leJs, desenvolveremos a natureza e lllmtes
desta faculdade; e como nossas observações serão applicaveis
a esta attriblúção presidencial, julgamos desnecessario entrar
já aqui nesses detalhes.



TITULO QUARTO.
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C.\PITULü I.

DO DIREITO ELEITOHAL, DAS ELEIÇÕE::. DIRECTAS,

lN1HRECTAS E DA ELEGIllILIDADE.

Ecçlo 1."

DO DIREITO ELEITORAL, VOTO U IYER AL E '"01'0 A TIVO
BRAZlLEfRO.

~ lo a 3.0 ) - 'fom voto n. oleições primarias:
. 1.0 Os cidadãos urazi1eiros 'luo est:io no gozo de seus direitos

politicos.
2.0 O e~truugeir uaturnlisados. Comtit., art. 91.
Silo excluidos dc ,'otar nas a sembleas parochiaes :
1.0 Os meuores de "ÍDte e oÍDco Hunos, 1105 qllae se nilo com

pr hendem os easado ,e omcines miLitnro , que fõrem maiores do
vinte e um anuo, os blloharois formados o clorigos do ordens saoras.

2.0 Os !ilhas familins quo ostiverem na oompanhia de sous
pais, alvo se servi rem oflicios publicos.

3.0 Os oriados de sen'ir, em cuja olasse não ontrão os guarda
livros e primeiros caLxeiros das CR a de eommercio, os criados
da CR a imperial que nilo rôrem de galilo branco, e os adminis
tradores dll faz nela. rume e fabrien .

4.0 Os religioso , e quaesquer que vivilo em oommunidadc
olau tral.

5.0 Os que não tiverem de renda liquida annual cem mil rei.
por beus do raiz, iu{lu tria, cOBlll1erei(l (lU empregos. Constit.
art. 29.

1\\ '1.0) - Os que nilo podem votar nas nssembléns primarias de pn
roch1a 11ão pOllem sor membros, nom otar na nomeu\:ão do ulgu
mu f,utoridade eleotiva naoional, ou local. C'onstit., art. 93.

§ 1.0 - Da iIT/'portancia do clú-eito eleitoml 01t

voto activo.

251.-0 direito eleitoral, ou voto activo, é um dit-eito politi
co de summa impol'tancia, é a principal garantia das nações li
vres pal'a manter a sua liberdade, é a participaçüo cIo cidadão
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no poder pl litico, na alta administraçdo dO,Estado, na confecção
das. leis , DO imposto, no recrutamento, E o meio que elle tem
de fiscalisar a dbservancia da onstituiçüo, de emittír suas idéa 'I
fazer valer suas opiniões, desejos e interesses, e emlim de ÍJ1f.:luir
sobre sua sociedade politica,

Este direito e seu livre exercicio é quem qualifica o sy tema
ue governo e dá-lhe o caracter de representativo, como já ,ex
puzemos em n, 2:2; é quem corfirma que os poderes publi~os

süo delegações da naçilo. Sem ene a naçüo não tem melO vaho
so de expressar a sua vontade, de modIficar o poder, de dirigi
lo, ,de fazer respeitar as suas liberdades.

E pois o proprio systema representativo mais ou menos am
plo, e desenvolvido, segundo este direito é mais ou menos lar
go, ou restringido, segundo se allia mais com a liberdade ou de
pende do govel'l1o , ou de condições que o enfl'aqueção.

~ 2.° - Do wio 1l7~ive?'Sal,

252. - O g'overno deriva-se sem duvida da soberania nacio
nal, que é a fonte de todos os poderes, o principio ftmdamental
da autoridade, a expressilo dos clireitos e vontade de todos que
compoem a nação, e consequentemente á primeira vi::;ta parece
logico que toda a nação, que todos devem ter o voto ILctivo, a
laculdade eleitoral, o direito de intervir no exercicio dos pode
res delegados, parece mesmo que ahi está o principlO de
. gualdade e de justiça.
1 Entretanto, quando desse pensamento abstracto, quando da
theoria se desce á realidade, ao ser pl'atico ela sociedade, o
espirito o mais liberal não pMe deixar de reconhecer que o
voto universal é uma verdadeira utopia. A razãO' e o ÍJ1teresse
publico não podem deixar de necessariamente admittir as
incapacidades resultantes do sexo, da menoridade, da demeu
oia, da falta de lL}zes e da ausencia das habilitações, que
convertessem o voto em um perigo social.

A necessidade ou systema das exclusões níío tem sido mesmo
seriamente contestado pelos espíritos ainda exagerados, elles o
admittem; a questão vem a ser outra, e é guae::; os limites que
devem ser estabelecidos? quaes as condições que devem ser
julgadas suificientes?

O vot6 universal reduz sem duvida os cidadãos a simples
cifras, sem attenção ás condições ua intel1igencia e da proprie
dade; estabelece uma igua1clade absoluta, apezar ela. diversidade
e mesmo opposiÇão das circumstancias dos individuas; sujeita
a parte pensadora ela naçíío, que ti se~npre comparativamente
pouco nm:nerosa, á m~l]tidúo que n[[o pensa, que não oflerece
as garantJas necessanas, e u,ma destas é o sentimento e o facto
da mdependencia elo votante. Em ultimo resultado, as escolhas
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sl:ml.o pel'ig?sas, e por Yelltur~ escrava. do poder desde que el~e

9uel~a e sé:Ub~ adular a ml~lhdão .. Qua~s serão porél~1 as habl
htaçoes que fação pre umlr a eXlstenCla das garantIas neces
sarjas'! Quanto maiores fÔl'em a exigencias menos participação
terá a nação no xercicio do poder, mais concentrado ou pouco
numeroso 'erá o clemento aristocratico que se irá crear; maior
modificação sofirerá a pureza do systema representativo.

§ 3.0- Da ampiit1lCle do di1'eito ou toto actito no BTazil.

253. - A constituição brazileira re olveu o problema que
acima indicámos por um modo I' rdadeiramente liberal, qua,i
que estabeleceu o I'oto unil'crsal, excluio apenas aquelles que
eridentemente não oflerecifio as condições inflexi"relmente
indi,pensi1,ei ; taes são:

1.° Os cidadãos nascidos tae ou naturalisados que não estão
no gozo de seus direitos politicos. Não estão nesse gozo os que
têm perdido tae direitos por naturalisarem-se em paiz estran
geiro; por ter aceito emprego, pensão ou condecoração estran
geira sem ]ic nça; ou por terem sido banidos, art. 7°. Não
estão tambem aquelles a quem esse exercicio foi suspenso por
incapacidade physica ou moral, ou por sentença condemnatoria
nos termos do art. 8. 0 Ura, quanto a e ta di posição, é claro
que a lei não trata de excluir, e!la reconhece que taes indiü
duas po suião o direito, p!'Ohibe que usem delle, ou porque o
perdêrão, ou porque e tá su penso; seria mesmo contradictorio
que ne:;sa. circuID tancias fosse seu exercicio admittido.

2.° Exclue pois propriamente só as cinco classes, que enu
mera em seu art. 92, como pa sarnas a obserrar.

A primeira exclu ao, dos menores de vinte e CÍllCO annos,
em que não se inc.luem os casados e ofliciae militares que
fôrcm maiores de vinte e um, os bacbareis formados e lerigos
de ordens sacra', tem seu fundamento na natureza ante:; do
que em restricção politica. ]j,' a condição da idade, do desen
volvimento da l'azao, como jú ponderámos cm n. 59.

A segunda exclUSão, u dos filhos-familias que estão em
companhia de !Oeus pais, alvo se servirem OffiClOS publicos, é
tambem uma disposição consequente com o clireito civil. Não
são ainda slIi jll1'ú, sua yontade é dependente da de seus pais,
n<1o são ainda membros actiyos da sociedade politica, salvo se
servirem oilicios publicos, pois que essa eircumstancia importa
Sua emancipação politica.

A terceira exclusão é a que começa a verificar o systema
das re. tricções, mas em ultillla analyse elJa só importa a
denegaçuo do voto aos criados Lle servir, em Cl~O numero
c~l~rão os da casa imperial que fôrem de g'alão branc.o. Ninguem
dlra })or certo que um tão Importante direito lhes devesse ser

'13
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dado, seria conferi-lo áquelles a quem servem, são E~s oas
totalmente dependentes, e ainda mais que os filbos-famllias ..

A quarta exclusã.o, uos l'eligios~s ou meJ??ros ~e commum
dades claustraes, não é uma restl'lcção polItlCa, S11-n uma c~n

sequencia logica da sua instituição, da vida que não se dedIca
ao mundo temporal.

Resta a quinta exclusão, dos que não têm cem mil réis de
renda liquida annual IJor bens de raiz, industria, cC'mmercio
ou empregos. Ora, no Brazil quasi que é preciso ser mendigo
para não possuir tal rendimen~o, ou pelo menos ser um homem
perfeitamente vadio e inutiJ.

Assim, a constituição brazileira veio em ultimo resultado a
excluir sámente os criados de servir, ou mendigos e vadios i
instituio, como dissemos, o voto quasi universal.

§ 4. 0 --Da consequencia dafalta desse diTeito .

. 254. - A disposição do art. 93, que declara que aguelles
que não têm u voto activo não podem ser membros, nelu votar
na nomeação de autoridades electivas nacionaes ou locaes,
como juizes de paz, camaras munícipaes ou outros, é conse
quente e tão bem fundada que seria ocioso demonstrar; o
contrario seria dar um direito maior a quem se denegava um
menor.

SECÇÃO 2. a

DA ELEIÇÃO DIRECTA E INDIRECTA, CENSO ELEITORAL, CONDlÇÕE
DOS ELEITORES E ELEGffiILIDADE.

§ lo e 2. 0)-A ebição dos deputados e senadores para a assomblélL
geral (e dos membros das IIssembléas legislativas provincines)
será feIta por eleições indireetns, elegendo a massa dos oidadãos
activos em assembléas parochiaes os oleitores de pl'Ovincia, e estes
os representantes da nação e províncias. Constit., nrt. 90 ..

§ 3.0 ) -Podem ser eleitOl'es e otar ua eleição dos deputad(ls e sella
dores (e membros das assembléas legislativas pl'Ovil1ciae ) todos
o que podcm votar na nssembléa pnroehial. Exeeptuiio-se:

1.0 Os que não tiverem d renda Iiq1lib ~ll1llulll duzel1tos mil
réis por 1lons de raiz, industria, commeroio ou emprego.

2.0 Os libertos.
3.0 OseriruillosoS prolllilloindos em querela oudevassn. Constit.,

llrt.94.
§ 4. 0) -Da elogibilidncle: remissivamente.

§ 1.0 - Da eleição dú'ecta e indú·ecta.

. 255. - Ch~ma-se dire~ta a el~iç~o q~ando ~s votantes psr
VIa deUa conferem, sem mtermecharlOS, lmmedrata ou defimti.:
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vamente, o mandato ou funcções de que se trata, ou que devem
ser exercidas pelos eleitos. Chama-se indirecta quando não
confer m o mandato immecliatamente, e sim escolhem inter
mediarias ou eleitores para que estes sejão os que confirão as
funcções.

Parece, ao menos em these, que a eleição directa oflerece
vantagens e garantia que a indirecta não ministra.

Elia é a expres ão immediata da vontade, o voto genuino,
fiel. não modificado dos votantes, e consequentemente a re
presentação po itiva e sincera de suas idéas, desejos, crenças
e pensamentos politicas. E' mesmo o principio logico, pois que
se os mandatarias podem e devem ser eleitos immediatamente
pelos mandantes, por aquelles cujos interesses vão representar,
para que ou porque serão nomeados por entiuades interpostas,
que podem alterar o pen amento do mandante, ou pelo menos
ser dispensadas1

E' o systema que dá maior força moral, maior independencia
aos deputados, que liga-os mai::; estreitamente aos povos.

Além de sas van tagens, é de clara in tuiÇão que isso concorre
poderosamente para tornar as eleições livres, e neutralisar ou
demover toda a in(]uencia min.isterial.

Os ministerios, quaesquer que sejão, desejaráõ sempre ter
os seus amigos nas camaras, arredar dellas os seus antagonis
tas, obter recurso e coa.dju ação, e não opposições e censuras.

Os ministros têm e servem-se de muitos recurso , mas se
podem infiuir sobre os eleitores, diflicilmente infiuiráõ sobre
toda a massa dos cidadãos activos; é impossivel corrompê-la
em muita localidades, e assenhorear-se de sua intelligpncia e
opiniões politica. Os empregos, as graças, os empel1lios per
deráõ muito de sua força, por isso mesmo que não chegaráõ
_para tanto. A propria influencia dos empregados publicos será
debilitada na razão directa do numero do votantes comparado
ao dos eleitores. Evita-se demais a possibilidade de fraudes na
nomeação dos eleitores.

E' o sy te'"!l.a ela Inglaterra, da França, dos Estados-Unidos,
da BelgIca.

Cumpre entretanto reconhecer que desde que prevalece a
eleiç10 directa a lei eleitoral não deve ser tão ampla ou liberal
como é a nossa.

S2.o - Do censo eleitoral.

256. --Desde que o sy tema da ~l~ição directa é ad~ptado,
desde que o numero e não as condiçoes dos votant:s e guem
tem de por si escolher os representantes da .naçao, .faz-se
lle~essario que esses votantes, qu~ são :,erd~deHos ele~tores,
o~ereçúo maior somma de garantias, .afim de que a SImples
Cll'cumstancia da multidão, sem propneclade c sem luzes, nüo
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prevaleça sobre as fort.unas que compoem a riquew. do Edado,
e sobre a intelligencia, que é quem tem o direito de gl veJDa-lo,
me. mo para o bem e interesse de todos.

E desde então nece:õsario que o yoitmte ministre á socieda
de uma maior sC'gllrança, ou ao menos flmdada presumpção de
moralidade, mtelligenCla e interesse peja cau.a publica; é des
de então neCCSSUrlO combinar com maior reflexão o direito do
indiüduo com o da. ordem social, para que e ta e a liberdade
nilO sejão acriticadas a titulo de dilatar o voto.

Estas süo a considerações que derão nascimento, nos paizes
em que a eleiç'[1O directa prevalece, ao principio ou regulamen
to do censo deitoraI.

O censo eleitoral, ou por outra a quota, ou quantidade de im
posto ou ~on.tribuição exigida como condição ne~essari~ para.o
gozo do dlreJto de voto seJa 011 não um estnTIulo mdu tnal, seja
ou não um contingente attendivel, que oecorre e auxilia as des
pezas publicas; é em todo o ca o prova. de uma. certa renda, de
u:m certo eap~ al, que a lei calcula como uma fonte das garan
tIas necessanas.

Uma certa propriedade é com eHeito ao menos em regra ge
ral uma .prova ou signal de certa educação, intelligencia, inte
resse pela causa publica, e consequente independencia de carac
ter e de opiniões. São pois as garantias desde então exigidas em
escala mais alta, como condições indeclinaveis em attenção a9
bem-sere á seglll'ança politica do Estado, e de suas intituições. E
nas eleições que está a base a mais segura do systema, e mm'ali·
dade constitucional; cumpre pois que essa base seja firme.

§ 3.0 .- Das cowUções dos eleit01'es P01' ?wssa lei.

251. - A nossa lei fundamental, art. 90, adoptou a eleição in
directa., mas por modo ou combinaçüo tão liberal, que nada
deixará a desejar desde que a lei regulamentar das eleIções qui
zer aproveitar' sua ampla generosidade.

Pnmeij'() que tudo obvervamos que elJa estabeleceu sómen
te um grão. o que muito importa, pois que quanto maior é o
numero de gráos menos nacional se torna a eleição.

Em segundo lugar quues são as ondições exigidas para o
eleitorado '{ Süo que o individuo, além das qualidades de votan
te, nüo seja liberto, e que não esteja pronunciado em querella ou
devassa; 'além destas condições, que certamente ninguem im
pugnará, apenas demanda mais que tenha a renda annual de
duzentos mil r6s por bens de raIZ, industria, commercio, ou
emprego. Ora, não é possivel exigir menos do que isto, que
qualquer operario de algl1ma habilidade tem por certo annual-
mente. .'

O l)l~e porém ?Sere.ce ~ maior das garantias é a liberdade que
a constJtmção deIXOU a leI regulamentar de estabelecer o numero
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de eleitol'e" em relaçã.o ao de votantes como julgasse necessa
rio ouonveniente, de sorte que cada dezena de votantes póde
ser. repre~entn.da por um elelt?r, e dess'arte ter-se u~n corEo
eleItoral Igual ao que se tena pelo systema da eleIção di
recta.

Se fossem os hoje adoptar a eleiçiio directa privariamos gran
de numero de Brazileiros do voto na eleição primaria, e muitos
outros da capacidade de eleitor, que o'ra têm, por isso mesmo
que desde então a lei núo se contentaria sómente com as con
dições que actualmente exige. Não vejo em que o paiz ou a li
berdade ganhasse, ainda mesmo fazendo abstração do illcom
modos e perdas de trabalho que as viagens e grandes di:;tan
cia entre nossas povoações occasionarião.

A medida que parece que deve ser reclamada, mórmente
hoje que vigora a eleiçáo por circulos, é a do augmento do nu
mero dos efeitore;:;. Nem um circulo devení. ter menos de cento
e vinte eleitores, senão mais; não é só pela conveniencia de
illtere sal' maior numero de cidadãos, é principalmente porque
o maior numero segura melhor a liberdade eleitoral, resiste fa
cilmente ás cabalas, intrIgas e influencias pessoaes , os empe
nhos, e manobras do mini terio, de seus agentes, e dos empre
gados publico das localidades. E' evidente que custa muito
lU.ai corromper um grande numero que 1Un pl'queno. A nossa
leI de 19 de Ago to de 1 -16, art. 52, e"tabeleceu a proporção de
um eleitor por quarente'\. votantes, seja ella por vinte, e teremos
uma dobrada garantia.

A lei franceza de 19 de Abril de 1831, que estabeleceu o censo
dfl duzentos franco::>, determinava que em cada circulo, m'ron
dissement, houve se pelo menos cento e cincoenta eleitores, e
que se parainteirar esse numel'Ofosse necessario abaixar o censo,
que fosse elle rebaixado; é e<'emplo que náo devemos preterir,
mórmente se estudarmos as valio::>as considerações que o mo
tivárão. ão basta imitar uma boa instituiç:ãO, é uemai p,,:en
cial não trunca-la, nCw d s;Joja-la da' ondiçõe indi,pensavpi:;
pura que ella fl'uctilique , aliás o que em uutra parte é um ele
mento de liberdade e conveniencias politicas, assim contraria
do erá uma fonte de abusos e de de cr dito.

§ 1.0 _. Dct elegibilidade elos deputados, senadores e memb1'os
das assembléas legislativas lHocinciaes.

258. - Para não truncar o exame da furmação da camara dos
deputados, senado e assembléas legi lativas provinciaes, 'ondi
çõeB eleitoraes e numero de seus membros. já tratámos ante
riormente de taes materias , que aliás terião aqui assento.

Póde ver-se qu:mto aos deputados no:ssas observações no ti
tulo 20 , n. 58 e seguintes.

Pelo que toca aos senadores, no mesmo titulo de 11. 64 em



- 1!l8-

diante; e finalmente em relação ás assembléas provinciaes,
póele ver-se o que observámos no titulo respectivo.

C PITULO JI.

DA LEI n8GULAl\lENTAR DAS ELEIÇÕES, DAS lNCOllIPATIllILl

DADES E no PROCESSO ELEITORAL.

DA l1tIPORTANCIA DA LEI REGFk\ME TAR E DA ELEIÇ.ii.O
POR crncrLo',

~ 1.0 e 2. 0) - Uma lei r~gulamcDtar mamarú o mo<1o pratico dns
eleições, e o Dumero <1os deputados relath ameute á populnl'ão <10
imporio. CODStit., art. 97.

~ 1.o - Da imp01·tancia da lei ?'eg~tlamenta1' elas eleições.

259. A lei regulamentar das eleições é ele alta importan
cia, é uma lei matriz; qualquer alteração nella equivale ou
assemelha-se a uma revoluçãO, pois que afiectu e modifica o
poder, fazendo passar maior ou menor parte del1e de umas
para outras mãos.

Todo o systema constitucional ou representativo depende da
boa e livre escolha dos representantes da nação, da escolha
genuína isenta de toda a infiuencia illegitima. .

E' esta lei que traça as regras, os tramites, o modo, as ga
rantias, que devem segurar a expressão da verdadeira vonta
de, da escolha fiel da eleição e representação sincera da na
ção ; é ena quem tem de prote!5er a liberdade eleitoral de todo
o constrangimento, de toda a fraude, ou abu o do poder. Se o
não faz, se é il1usoria, todo o sy tema constitucional não pas
sa de uma chimera, de uma burla; verifica-se a sentença C01'

mptio optimi pessima est. O governo torna-se absoluto de
facto, e nasce e germina o uescontentamento publIco, primeira
fonte da agitação.

§ 2,o - Da eleição P01' ci1'C~tlos.

260. - Nossas eleições para a camara dos deputados se fa
zi[o por provincias, ellas passárão a ser feitas por circulos, ou
districtos provinciaes, nos termos da lei de 19 de Setembro
de 1855,

Parece-nos que foi um grande melhoramento, que foi um
elemento que senão logo, ao meno em tempo, dará valiosos
beneficios,
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A eleição por provincias tinha muitos inconvenientes; o sys

tema dos circulo mini tra importantes vantagens. Facilita a
manifestação e rEpresentação de todos os interesses e opiniões
de~de que tenhão alguma importancia, pois que desde enteio
con ;eguiráõ maioria em um ou outro di tricto, e não serão ani
quilados pela maioria provincial; é este um grande melho
ramento, é mesmo um principio de justiça, POJs que o direito
de ter representantes no parlamento pertence a todos os Bra
zileiros, e não de e ser monopolisado por uma só opiniãO, ou
maioria provincial.

A representação 1)01' classes eria élifficil, senão impossivel,
entretanto que, verificando-se por circulos, póde ter uma con
veniente eflectividade. A localidade em que a industria agri
cola, commercial, ou manufactureira, predominar, facilmente
triumphará na escolha de quem venha representar seu interes
se predominante.

Este systema reforça a dependencia dos deputa.dos para
com os r pectivos eleitores, o que é de muita conveniencia
para o exacto desempenho do mandato, enfraquece o espirito
do provincialismo que entorpece a fusão e homogeneidade na
cional; evita a agitação de granues mas a nas épocas eleito
raes, 'e declina íi:rfluencias pessoaes que podem e1' nocivas,
mórmente guando provinciaes.

A sobredita lei, distribuindo por circulos as eleições dos de
putados e membros das as embléas provinciaes, conservou o
~ysteiha anterior, ou a eleição por províncias quanto aos se
nadore ; e nis o procedeu bem. O deputados, como repre
sentantes dos intere es locaes e moveis, devem relacionar-se
mais com as localidades e acompanhar o movimento das idéas
aeHas. Os senadores, relres ntantes dos interesses geraes e
das idéas con ervadora , devem depender de uma base mais
larga e menos moveI, ainda quando se faça abstracção da con
veniellcia de uma mais ampla latitude para sua escolha.

O detalhes dessa lei, em que não queremos entrar para não
darmos mais extensão do que convem a este paragrapho, po
dem ser eXanJinados na integra della; d'onde tambem se vê
qual o numero de circulos, ou deputados de cada uma das pro
vincias, a sumpto sobre que já fizemos algumas ob ervações
quando tratámos da formação da camara dos deputados.

SEÇCÃO Z.a

DA. INCOMPATIBILIDADES ELEITORAES, E DO PROCESSO DAS ELEIÇÕES.

~ 1.o - Das mzões f undameniaes das incorrvpatibilidades.

261. - Para que haja verdadeiro systema representativo,
para que prevaleça uma divisão dos poderes politicas real e
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efficaz, e nua chiinerica, nominal, e sem'os neceS:'i.1ri05I''''lllla
dos, é preciso quea repartiç'lo pratica, que o (;X rcicio uo;; pOlle
res seja effectivamente mantido de mouo que os hom ns que
animão ou agit[oum, não tenhão parte em outro, salvas a ex
cepções que um reconhecido interes'e publico aconselhar.

Desde que os mesmos individuo' que exercem um poder
têm tambem exercicio em outro, defrauda-se essa Llivi~,lo, con·
fundem-se os poderes, ou o exercicio delles, o 9,ue é equivalente;
os inconvenientes revelão-se desde logo por ddTerentes modos.

As eleições que devem ser livres e independentes, que devem
-ser a genuina e sincera expre' [o da "ontade e consciencia
-dos votantes, passão a ser dominadas ou cOl'l'ompidas pela in-
fluencia dos agentes de outros poderes, que se apre então can
didatos, e a quem a jurisdicçã.o que exercem dá muitos meios
de acção.

A camara dos deputados, que deve ser essencialmente inde
pendente, pois que aliás não será fiel aos grandes interesses na
cionaes, povôa-se em grande l)arte de empregados, ou agentes
de outros poderes, e especialmente de pessoas subordinaaas ao
ministerio, sujeitas aos favores ou injustiças dos ministros.

Desde entáo ces a e debilita-se a independencia do primeiro
orgão da I'epre. entação nacional, predomina a influencia minis
terial, as suggestões do in teresse e arobição pessoal, fica entor
pecida toda a fiscalisaçã.o con titucional, e frustrados o,~ direi
tos e interes es nacionaes. Em regra quem occupa um empl'egp
que pertence a um poder não eleve occupar outro que pertença
a outro poder emquanto conservar aqnelle.- O fundamento das
incompatibilidades é pois de garantir a natur za, indole, inde
pendencia e attribuições de cada poder, e com isso a liberdade
publica.

§ 2.oi- De algumas leis estrangeims a ?'espeilo.

262. - E' pelas considerações que acabamo' de indicar que
todas as legislações constitucionaes têm fixado sua attenção
sobre o importante a sumpto das incompatibilidades JeitoJ'ac:>.

O artigo 50 da oonstituição dos Estados-Unidos pr screve
que 1!cnhUl~ deputado ou senador do.congresso geral poderá
possmr OffiCIO algum dependente ua Umúo, em consequencia ue
que elle, ou outrem por elle receba proveitos, ou emolumentos.

Na Inglaterra é long'a a enumeração das incompatibilidades,
mórmente em relação á camara dos communs. Citaremos só
mente as dos cherifs, maires, os collectores ue rendas, COIl1
missarios de presas, empregados fiscaes do exercito de mar e
terra, os que percebem pensõe revogaveis, o,; fornecedores, lIU

que contractão fornecimentos com o govel'llo, e emfim muitos
outl'OS empregados, ou depenclentes da admini traç:úo.

A lei íranceza de 19 de Abril de 1831 creou e classificou
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as incompatibilidacles absolutas ou geraes, e relativas ou locaes.
Ne~hum p~'efeito, sub:-prefeito, recebedor geral, e outrosfunccio
nanas j>odtão seL' eleitos deputados por parte alguma do Es
tado. Os gen~raes commandantes de divisões e subdivisões, os
pro~uradores gerae~ perante as cârtes reae~, procura;dores da
coroa, chefes das altandegas e outros, não podião ser eleitos pelos
re pectivos districtos. Póde ver-se tambema lei de 15 de Março
de 1849.

A lei belga de 26 de Maio de 1818 determina que os func
cionarios e empregados salariados pelo Estado, sendo nomeados
representantes da nação, antes de prestar juramento tação opção
entre omandato parlamentar e suas funcções, ou empregos, sal
vas poucas excepções.

Portugal tem tambem sua extensa lista de incompatibili
dades.

Por mais de uma vez tem-se julgado que nem mesmo dêvera
ser licito aos deputados aceitar condecorações durante o seu
mandato, para não sujeita-los a essa gratidão, ou influencia
que póde afl'ectaL' a independellcia de suas opiniões.

§ 3.° - De nossa lei sob?'e esta mate?'ia.

263. - A lei de 19 de Setembro de 1850 estabelece no § 20
de seu art. lo as incompatibilidades seguintes: " Os presidentes
de provincia e seus secretarias, os commandantes de arm~.s e
generaes em chefe, os inspectores de fazenda geral e provincial,
os chefes de policia, os delegados e subdelegados, os juizes de
direito e municipaes não poderáõ ser votad03 para membros
das assembléas provinciaes, deputados ou senadores nos co11e
gios eleitoraes dos districtos em que exercerem autoridade ou
jurisdicção. Os votos que recahirem em taes empregados serão
reputados nu11os. M

Estas incompatibilidades, mórmente pelo que toca á camara
dos deputados, são sem duvida convenientes, E' preciso, é
~ssencial, que o espi~'it.~ do deput~do se conserve em plena
h~erdade, que suas opunoes esteJão Isentas de todo o constran
gJmento, para que e11e possa preencher bem o seu mandato.
Ora, taes incompatibilidades não só evitão abusos eleitoraes
~uito prejudiciaes, mas concorrem tambem para esse outro fim
mnda mais importante.
. Como esperar essa indej>endencia dos presidentes de provín

Cta e chefes de policia ~ Sua posiÇãO, qualquer que seja seu
caracter, deve de necessidade ou leva-los a dar sua demissão,
ou inhibi-Ios de censurar os actos ministeriaes. As idéas da
SUbordinação administrativa, da confiança, das medidas reser
vadas, de suas relações intimas, estarão sempre presentes em
sua memoria; certa decencia, certo decoro volwlta'rio ou for
çado ha de recordar-lhes que estão em opposição corrísigo
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mesmo, com uma ou outra classe de seus deveres oppostos.
Não é possivel servir simultaneamente a dous interesses desde
que elies sã.o ou tornão-se contradictorios.

Entretanto, desde que a vigilancia dos mandatarios do povo
:Q.ão está attenta sobre os actos millisteriaes, desde que elia
deixa silenciosa que elies passem sem censura, por certo que
éresceráõ em numero e intensidade.

Desde que a camara dos deputados torna-se creatura depen
ªente dos ministros, baixa de sua posição, não é mais um ramo
do soberano poder legislativo, e menos o baluarte dos direitos
eliberdades publicas.
~ Se f'stas, observações vigorão a respeito desse~ funccionarios
e dos offiClaes generaes em certas ClrcumstanClas, como não
preyaleceráõ a respeito de outros empregados administrativos
de ordem inferior, e por isso mesmo mais dependentes ~

E' de mister não só que o governo não possa dictar as elei
ções, mas que a camara dos df'putados não seja povoada de
empregados delie; aliás será conserVll.r as fórmas apparentes
Ue um governo livre para á sombra delias estabelecer e ali
mentar o despotismo,

Occorrem ainda outros inconvenientes: os funccionarios
publicos são responsaveis, e os representantes da nação são
mviolaveis; embora uma parte oflendida per um tal funccio
nario possa em relação ao direito intentar a acçã.o de respon
sabilidade, é visivel a difficuldade desta e os sacrificios que
soffreria.

Não convem que os que fazem a lei vão ser elles mesmos os
instrumentos de sua execução; muitas vezes não terão toda a
.obediencia e veneração que o applicador da lei deve ter.

Já antes da actual lei de 19 de Setembro de 1855 tivemos
.dous fl.ctos legislativos que instituirão incompatibilidades.

Â lei de 18 de Setembro de 1828 estabeleceu a incompatibi
lidade dos membros do supremo tribunal de justiça em relação
aos cargos de ministros e conselheiros de estado, que são cargos
po1iti~0~ e fundados s,obre um direito politico. E' o m7~mo

.prlDClplO , embora applicado em relação a outro poder pohtico.
A de 12 de Agosto de 1831 declarou incompativeis os cargo

de vereadores com os de membros dos conselhos gemes de
provincias, dando aos eleitos a opção; esses dous cargos são
ambos de eleição popular, e ambos fundados tambem em
direitos politicos.

Infelizmente as incompatibilidades da lei de 19 de Setembro
pod!,!ID ser illudidas, como começão já a ser, e muito facil
me!1te. O que convem é que a camara dos deputados não se
povôe de pr~sidentes e secretarios de provincias, d~ inspectores
de thesouranas e alfandegas, e não que se use de malOr ou menor
contradansa Bara que elles venhão antes Eor um ardil do que
por ou~ro; a lD~elligencia nacional não se l1lude facilmente.
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§ 4. o - Do p1'ocesso das eleições.

, 264. - O nosso processo eleitoral es.tabelecido pela lei de 19
de Agosto de 1846 é bem organisado.

A qualificação}os votantes, a fo~aç.ão.das juntas respecti
vas, a . r~clam çoes e recursos, sao mstitUldos com prevIsão e
sobre idéas liberaes.

Outro tanto julgamos da organísação das mesas parochiaes
e mais disposições dessa lei, que não cabe aqui detalhar.

A nova resolução de 19 de Setembro de 1855 veio ainda
melhora-la e trazer a innovação fundamental dos circulos;
cumpre aguardar os resultados praticos.

Qualquer porém que seja a perfeição de um systema ou
proce.sso eleitoral, para qu~ po~sa produzir seus utels effeitos é
de lllster que a acção mlll1stenal e de seus agentes não abuse
de sua influencia e dos numerosos meios que possue para fal
sear as eleições. E' necessario pois que, mármente acamara
dos deputados, fiscalise sempre com zelo e energia o como se
executão as leis eleitoraes; aliás teremos beBas theorias e
pessima execução.



TITULO QUINTO.

Do poder moderadoI', !illccess:õ.o elo bnperio e tRlnUfa
imperial.

• e.

CAPITULO I.

D." NATUREZ,\ DO PODER lIlODERADOR E A.TTRIDUTOS DO HU'E

RANTE.

SECÇÃO 1.0

DA NATUREZA DO PODER MODERADOR E SUA DELEGAÇÃO.

!li lo e 2. 0)-0 poder moderador é a chave de toda a organisaçiio
politica, e é delegado privativamente' ao imperador como chefe
EUpremo da nação e seu primeiro representante, para que inces
santemente vele sobre a manutenção da independenoio, equilibrio
e harmonia dos mais poderes pvliLicos. Constlt. , art. 98.

§ 1.o - Da nat~l1'eza do pode?' modemdo1'.

265. - O poder moderador, cuja natureza a constituição
esclarece ~el!l em seu art. 98, é a suprema inspecção da nação!
é o alto direIto que ella tem, e que não póde exercer por SI

mesma, de exam~nar o como os cliveI' ?S poderes poli.ticos, q~e
ella creou e confiou a seus mandatarlOs, são exercIdos. E a
faculdade que ella possue de fazer com que cada um delles e
conserve em sua orbita, e concorra harmoniosamente com
outros para o íim social, o bem-ser nacional; é quem mantem
seu equi1ib~io, impede seus abu~os, conser~a-os na ~recção ~e
!!lua ana mIssão; é emfim a mms elevada força SOCIal, o or[ao
politico ° maís activo, o mais influente, de todas as instituiçoes
íundamentaes da nação.

Este poder, que alguns publicistas uenominüo poder real ou
imperial, poder conservador, incontestaveln:ente existe na
nação, pois que não é passiveI nem por um momento suppôr
que ena não tenha o dire:to de examinar e reconhecer COIIlO
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fUllccionão os poderes que e1la instituio para o seu serviço, ou
que não tenha o direito de providenciar, de rectificar sua di
recção, de neutra.lisar seus a.busos.

Existe, e é dist.incto não só do poder executivo, como de
todos os outros; não póde ser exercido, como já indicámos,
pe;a nação em massa, precisa de ser delegado.

As questões pois que podem offerecer-se só terãio de versar
sobre. a melhor delegação afazer, ou sobre as attribuições que
propnamente devão pertencer-lhe.

§ Z.o - Da delegação do JJodt'?' modemdm'.

266. - Ia maior parte das monarchias constitucionaes e
representativas o poder moderador está reunido ao poder exe
cutivo, ~e quem forma a p.arte a mais elevada, e que é exerci~a

pel~ coroa, pela. acção e direc~ão do monarcha. E' pOl:ém maIS
IogIco e convemente não confia-lo, e menos confundI-lo, com
nenhum outro poder, por isso mesmo que elle tem de inspec
cionar a todos, já sobre seu exercicio proprio, já sobre suas
relações reciprocas.

Pelo que' toca á personalidade a quem deva ser confiado,
não póde haver duvida em que deve ser ao imperante, por isso
~lesmo que é o unico poder exclusivamente proprio da corôa,
mdependente do ministerio.

O depositario deste grande poder neutro deve estar cercado
u~ todos os respeitos, tradições e esplendor, da força da opi
mão e do prestigio. A consciencia nacional precisa. crer que,
s,uperior a todas as paixões, a todos interesses, a toda flva
lIdade, ninguem póde ter maior desejo e gloria do que elle em
que os outros poderes activ?s funcci0J?t:m segundo os preceitos
fundamentaes do Estado e fação a feliCIdade deste.
~' quem tem todos os meios de observar as suas tendencias,

a força nece~sari~ para reprimir: as paixões, é quem está sobre
a cupula socml vIgIando os destmos ela nação.

O.exercicio do poder moderador é quem evita nos perigos
publIcos o terriyel dilemma da dictadura ou da revoluçãO;
todos os attributos do monarcha levão suas previdentes V1stas
a não querer nem uma nem outra dessas fatalidades, que quasi
sempre se entrelação e reagem.
~esta pois sómen te examinar quaes devão ser suas apro

pna~as attribuiçães, e disso nos occuparemos no capItulo
segumte.
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SECÇAO Z.a

DOS ATIRIDUTOS DO IMPERANTE.

~ lo a 3.0)-A pessoa do imperador é invio1avel e sagrada: e]Je nilo
está sujeito a responsabilidade algumR. Constit., art. 99.

Os aeus titulos silo-Imperador constitucional e defensor per
petuo do Brnzil-e tem o tratamento de mngestnde imperial.
Constit. , art. 100.

§ 1.o - Dos att1'ibutos pessoaes do únpe,-acZol'.

. 267. - Como o pode~' rr;toderador é synonymo do poder impe
tIaI, com razão a constitUição em segmda delIe reconheceu logo
a inviolabilidade e irresponsabilidade do imperante.

Estes attributos são inseparaveis da monatchia, são dogmas
politicas consagrados por justo e irrecusavel intere se pulJJico.
E' um principio de ordem e segurança nacional, princip'io
quanto ao poder perfeitamente resguardaclo -pela Te pon abili
dad~.,ministerial, e quanto. aos factos indivicluaes pela: fundada
crença de que tão alta pOSIção, a magestadc e suas vIrtudes e
illustração jámais terão occasião de infrÍJJgir as leis. Só um
soffriínento moral poderia contrariar essa crença.

E' por isso mesmo que a lei não institue tribunal algum a
respeito, nem pudera estabelecer; nenhum poderia ser compe
tente, nem habil para julgar a mais alta delegação da soberania
nacional, esta teria de descer, deixaria de er tal desde que
fosse obrigada a justificar-se de qualquer accu ação. As razões
de interesse publico, que dão em parte inviolabilIdade ao sena
dor, ao deputado, e até aos membros das assembléas provin
ciaes, actuão a respeito do imperante em toda a sua força; elie
não é sujeito nem á responsabilidade legal, nem á censura, que
a lei não póde tolerar sem palpavel contradicção. A qualidade
de imperante é inseparavel da pessoa que a exerce; a inviola
bilidade ou ha de ser geral ou inutil, não ha meio termo, o
monarcha ou ha de ser monarcha ou deixar de sê-lo; um fac
cioso não deve ter o arbitrio de accusa-lo por titulo algum; o
que seria uma corôa chamada aos tribunaes 1

§ 2.° - Dos titulas e t,-atamento do imperado?'.

268. - O imperante é a primeira e a mais elevada represen
tação da soberania e magestade da nação; SEUS titulas devem
ostentar esse alto poder, sua suprema auctoridade interior, sua
ampla independencia exterior.

O titulo d.e defensor perpetuo é um titulo de honra ql;le re:
corda os att lmtos do poder moderador, mas que não atl'lbue a
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corôa n~nh.umll. outra a:u~toridadeque não esteja estabelecida
na constltUlção. A qualificação de constitucional ligada ao im
perante é um tributo, uma homenagem á lei fundamental do
Estado.

§ 3.° - Das "elações destes att1'ibulos e titulas.

269. - E' desnecessario recordar que estes attributos e titu
los e tão intimamente ligatlos com o que já expuzemos sobre
a delegação dos poderes, representa.ção da nação, sua fórma de
governo, sua dynastia, e com o que depois ob ervaremos 'obre
a successão do poder imperial.

E' um só t?d~, que embora por methodo, e por eguir a 01'

~em da .constltuição,.an~lysemosem partes separadas, nem por
ISSO delxa ele con tltUlr uma unidade, que deve ser completa
em sua condições essenciaes, vara que po a distribuir ao Es
tado todos os seu beneficios, e fazer a l)ublica felicidade.

CAPiTULO II.

DAS ATTRlBUIÇÕES DO PODER MODERADOR.

SECÇÃO l.a

DAS ATTltmUlçõES DO PODER NIODERADOR EM GERAL.

§ nico. - Obse1'vações a ,'espeilo.

210. - Já notámos que o poder [~:lOderador.e,'i te na ordem
enatUL"eza r"alllos direitos, e necessldades OClLl.es, que alguem
deve exeL"cê-lo, porque não póde ser exercido P?la nação em n~as
sa, e liue n. sua deleO'ação nito póde se~' cOllfi~da senão ao 1~
perante com prerogali\"as, actos pl'opno e d+~'e~to~ ~a coroa.

a que póde e1' ohjecto, segUlldo ,tambem Ja Ulcli~amos, ~e
alguma questão é a natureza e amplitLlde das respectlvas attn
buições.

Como o poder moderador inspecciona ~ se exerce s.o~r~ todos
e cada um dos outros poderes, para maIor clareza dlVldlr~m~s
este capitulo em outras tantas secções, e tratan~o das attnbUl
ções assim classificadas, faremos as observaçoes correspon
dentes.
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SECÇAO 2. a

DAS ATTRIBUÇÕES DO PODER MODERADOR RELATIVAS AO PODER LE

GISLATIVO.

§ 1.0) - O imperador exerce o poder moderador:
1.0 Nomeando (JS senadores na f6rma do art. 43. Con tit., art.

101,§1.°
~ 2.0)-2.0 Convocando fi assembléa geralextraordinarianos int·r·

vanos das sessões quando assim o pede o bem do imperio. Constit.,
art. 101, § 2.0

§ 3.0)-3.0 Sanccionando os decretos e resoluções da llBsembléa ge
ral, para que tenhiiu força de lei, art. 62. Constit., art. 101, § 3.0

§ 4.0) - 4.0 Approvanclo e suspendendo interinamente as resoluções
das assembléas provil1ciaes, arts. 86 e 87. Constit., art. 101, !lo 40

e acto addic., art. 9.0
§ 5.0)-5.0 ProroO'ando, ou adiando II as~embléa geral, e di sol

vendo a enmara cfos deputados, nos casos em que o exigir a salv~
çiio do Estado; convocando immediatamente outra que fi substI
tua. Constit., art. 101, § 5.0

!: 1.o - Da nomeação ou escolha elos Senad01·eS.;'\

271. - Esta attribuiç5.o, sem duvida util e consequente, não
póde ser impugnada por titulo algum, e não deve pertencer a
nenhum outro pou.er senão ao moderador.

Além das conveniencias que apresenta sobre a formação e
caracteres do senado, de que já tratámos em n. 64, é um at
tributo logico que deve reSIdir em toda sua liberdade na auto
ridade imperial, já para que o senador independa do poder
executivo, da influencia IDITristerial, já para que o poder mo
derador possa equilibrar as opiniões no seDado, ou dirigir suas
previsões, como as condições politica~ aconselharem.. Já final
mente para que cree os pontos de coadJuvação, ou apOlo moral,
que em circumstancias dadas, em uma mudança politica, ou
no exercicio de outras attribuições conservadoras, póde neces
sitar no senado, nas provincias, na opinião publica. E' ulll.a
pr.erogaúva talltC? mais couveniente, por isso me mo qu~ é h
mJtada p~la canclic1a:tura, o,: ap~'esentação do. ~orpo eleItoral,
ao que accresce que a coroa pode OUVIr a opmlão do conselho
de Estado sempre que julgue util.

§ 2.0 - Da con'Wcação extmordilla7'ia da assembléa geral.

272. - Esta ~ttrib\úção.é ta~nb~n~ inseparavel do poc1~r mo
derador; é. um Justo dll'eJto cliscnclOnano que não pode s~r
~e~ exerCIdo senão por ellc, e ao mesmo tempo é um melO
lDcli~pensavel para que possa dirigir e occorr.er ás nece~sida~es
ou lllteresses momentosos da nação em cJrcumstancJas 11n-
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previstas ou graves. A convocação é feita por decreto, e com
a necessaria antecedencia·.

§ 3.o-Da sancção das leis, ou ?'esoluções da assembléa gentl.

213. - Não devemos reproduzir o que já expuzemos em
n. 180, onde demonstrámos que esta attribuição é uma con
dição inmúerivel da monarchia constitueional.

Observaremos sámente que ella por sua natureza pertence
ao poder moderador, e que se assim não fôra nao teria este
outro meio de derivar ou remover os perigos de uma medida
nociva ou fatal, senão o da dissolução, meio extraordinario que
tem limites na natureza das cou as, que agita muitas vezes as
paixões, e que póde offerecer grayes Inconvenientes.

§ 4.. 0 - Da approvaç(/o Oll slIsj)(J'lisã? inte7'ú~a .das ?'esoluções
Oll p?'Opostas das assembleas p7'01:mCZaes.

274. - E::ita attribuição não está, como alguns pensfto, pre~

j~dicada pelo acto adcucional, antes sim em seu inteiro ser e
vlg-or.

Em 11. 212 já demonstrámos que o art. Do do acto addicional
déra ús ass· m'b16as provinciaes , além de attribuiçõf's legislat}
"as, a faculdade de propôr as medidas sobre aS::iumptos a cUJo'
respeito não pouem 'legislar, que julgassem uteis, salvas as
1'e rtrieçõe~ consignadas no o.rt. 83 ela con~tit~5ão. , .

Iem pOIS o poder moderador esta attl'lbmçao, que e 10glCa
e conveniente, e que em circumstancias especiaes páde ser de
alta utilidade e ental' graves daml10s a uma provinia.
. E' l~ma sancção, ~u não assentimento, p~'ovi oria sobre p1'O

Ildencras , que relaclOnão~ e de perto r;om mteresses geraes , c
que podcm demandar lrnla soluÇão ul'geute na auseI!ma ela as
sembléa g mi , isto ~ 1 quando ell,L não se acha l' U1uda.

§ 5.0 - Da J)J'ol'ogação, adiamanio a clis.oluçêio da cama?'a
dos deputados.

215. - A attribuição da l?l'Or?g'ação é ln eP8:ray~l ~a f~c~
daue da convocação extraorclinal'la, é ele conven.lellCIa mtUJtiva
ou eJ?l pre ença ~e circums~anciasgraves , O~l. no fim ele tom,ar
possn,:el a expedIção ,das lels ann;J.as ou de utllidade e l~rgenCla.

A faculdade elo adiamelito esta na mesma ordem; lI1depen~
dente ela elfervescencia de' paixões póde estc ser exigido, ou
pela neces~idade .de prol1lp~ficar esclarecin~entos, o~ trabalhos
PFeparatonos de ImportanCla, ou pela preVIsão de Clrcumstan
Clas especiaes que se approximem ou pela presença de uma

14
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peste, ou outra eventualida.de e~~l'aorclinaria. Póde ta~~em
ser aconselhado pela prudenCla pblitlca em uma luta de palxoes,
durante a ii'ritação dos partidos, poupar uma dissolução I e ser
mesmo muito preferivel a e 'se meio A razão recuperará sua
calma e as idéas do bem social pl'edominaráõ exclusivamente
em tempo opportuno.

Pelo que toca á attrilmição da w::;soluÇ50, é preciso celTa r o
olhos, não estudar a historia poJiti 'a, nttO onsullar a razão,
nem as pai'{ões, para poder impugna-la.

A camara dos deputauos é , e de e 'er, a guurua avançada,
o baluarte das liberdades pulllicas , o motor nergico do. pro
gressos sociam;. Sua missão é indi::;pensaveJ, H!aS por sua força
mesma não é sem peJ'lgos ; a razão e a l1JsLOl'la o demonstl'Úo.

Desde que eUa tie põe em luta com o rninisterio , e muito'
mais quando essa luta é animada de pai,'õt's vchcmente ,de
excessos, de idéas irritantes, de l1spil'Uções frcncticu: I qual o
meiO de evitar os males resultantl:'s desse de::;poiísmo ou into
lerancia 1 Estará sempre a razão da p<1l'te uplla , e nUll\;U da
parte do 111inisterio , pam que seja sempre este quem de"a re
tirar-se1

E' sem duvida uma proJ'ogativa indispensayel e essencial
mente ligada ao poder moderador. Pj' domine ou nilo uma fnc
ção, intente ou não uma politica fatal de.'d (lue dá-'e um
desaccordo inconcilíaveJ entre a camara dos deputados e o mi
nisterio, o poder moderador é p la natureza da::; ou as cha
mado a examiJlar I c cm sua con::;ciencla apreciar onde enten
de estar a razão. Se üa parte da callJara cumpre (lissolver u
ministerio: se ua parte deste cumpre dissolver aqueDa, e cle~::;a

arte consultar n. naç·5.o, para que por lUna lIoya eleição mtwi
feste o seu juizo c desejos. Se a lIova maioria vem animada
das mesmas icléa~, eJltiío o mini::;terio de e retirar-se; tie pejo
contrario é de diverso pensar, o acerto da clissolnçtlo fica de
monstrado, e a harmonia r tabelecida.

A con::;tituição diz com r,?-zão , que a dissoluÇão-só deve .tp1'
lugal: e~ casos grav~ ,por lS o 111,e mo que é medida grave já
em S1 , Ja em sua .0rJgem, que porle estar na má politica.' ou
nos abusos do mJTIlsterio, por ventura já pl'esentidos prlo paiz.

E' as umpto em que a audiencia do conselho de estado deve
ser sempre util, como observaremos na ultima seccüo deste ca-
~~. .

A' medida da dissolUÇão deve succeder a convocação imme
diata da nova camara.
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SE . 'AO 3."

U:IS .\TTHillTJIÇÕES ))0 l'OIJGH ~II)DEIL\DOR EM R.J::LAÇÃO AO PODEH
EXEC '1'1\0,

Lo o 2.0 )-U illlporUllor exer(;(l o poJor moderado,', nomellndo
c JOlllittinrlo líuelllollte 05 ministros ele estado, COllstit., ar!.
101, ~ 6.0

~ 1. (J _. Da úifluencia do pode)' moderado)' SOÚl'e o poder
e.'l:eculiL'O.

276. - Eml.Jo~·a O imperante, u poder moderador, seja ch~re

do potler execntn'o, este dou' poderes são, e devem er élis
tincto ; senão teriamos apena uma phl'a, cologia, e não uma
realidade élifterente.

O imperante em o ministru não é lJoder executivo, nem os
a to deste' poder t lU "iO'or ~em a a:>signatura ministerial,
sem a re ponsabilidade, que é garantia mdispen avel da 0
ciedade.

Comprehende-se que o poder moderador, chefe do poder
executivo, deixe todo os tietalhe:>, toda a admini-tração se
cunual'ia aos ministros, já para não distrahir sua alta attellç<io
fixada sobre os grande int'2resse::; do Estado, já para que. as
pequena que-tõe, os pequenos interesse:> e paixões indivi
duaes pesem ó obre os ministros, tanto no sentido pratico da
con ti tuiÇão, como em toda a relaç'õ -, já finalmeute para
evitar d long'as summamente prejucliciaes; é o que acontece com
as presidencias, que e tão abaixo do ministerio E' porém
ta!llbem facil de omprehcndel' que o poder imperial tem a
mI 'ão de influir muito sobre todos os grandes interesses do
E tado , como chefe que é do poder executivo .
. Na depeudencia de sua vigiJancia permanente est<to as ins
t~tuições, os proOTessos da civilísação, a nece sidades so
claes, o bem ser geral. E' a alta direcção, o espirito elevado,
a apreciação da politica e da admini tl'ação superior, emfim
o pensamento de impulSãO que prefixa a harmonia dos pode
res " que tudo antevê, que prêvine a vigiJanci~ nacional.

E o pen amento com que NapoleãO I organrsava fortemente
a França, e Luiz Philippe de envolvia o seus grandes recur
sos e interesses matenaes, para elevar a riqueza nacional ,
e com ella o poder francez; e é por ~erto m~~ifest.o que antes
de exercer-se a attribuição da demrssão mrm tenal , cumpre
que os ministros saibão em tempo qual o pensamento que
devem ter em vistas, ou para que sejão em tudo fieis a el~e ,
ou para, retirando-se, não o estorvem, no que commettenão
uma falta inqualificavel. ~
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~ 2. 0 - Da nomeação e demissão dos minil;/1·os.

211. - O attl'ibnto da livre nomeaçüo e demi '[o do millls
terio, no toelo O~l em parte, é ele tal mod? ~nberente á corôa
que nuo é possIVel comprehender o exerC1ClO deJla sem essa
pl'erogatin\..

Demittir ou dissolver um ministerio é mudar o peso oal do
poJer executi\o, menos o chefe desse poder; e muitas veze. ú
mudar a marcha politica e administrativa do governo em malDI'
ou menor amplitude.

A di soluçuo de um ministerio é c deve ser um acto que
ind.e-penda ele elifficuldades, desde que o~ proprio . mil~stros a
sohcltão ou que o poder moderador a Julgue convemente .A
composição porém de um mini terio é muito clifficil. E' prcClso
descobrir pessoas lliío só dotadas das habilitações preci as,
mas que tenhão idéas analogas, as mesmas vi tas . obre os
negocios publi'os, os mesmos principios; é preciso que e sa
idéas tenhão apoio nas Gamaras e no paiz. Sem e sa c outras
condições o ministerio ver-se-ha em breye sem adhesões, em
força, sem poder dar conta de sua ardua mi são. .

. Em regra a corôa. designa 9 pres~clente elo conselho de 1111
lustros, ou o compositor elo mnnsteno, e o encarrega sob sua
inspecção de compô-lo.

I 'EC 'i O 4."

1H . ATTRmnçõE,' DO PODER MODERADOR mI RELAÇ.\O
..\0 PODER JUDICIAT,.

1. 0 ) - O impernaor .'erce o pode1' moderntlol':
1.0 Sl1spelldeuao os mngistraaos 1105 cmos ao nrt. l.3l. Couslit.,

nxt. 101, ~ 7. 0

§, 2.0) - 2.0 Perdo:mrl0 e moderando as penas impostas nos l'éos
cOlldemnadús por senteuça. CODStit., aJ't. 101, ll\ 8.0

~ 3.0)-3.0 oDeedendo amnistia em caso tlrrrento, C que assim
aconsolilcn'l fi, hl1manitla(le e bem do Estaelo. ,Constit., Hl't. 101,
§, 9. 0

8 1. o - Da sltspens[io dos magistrados.

218. - Havendo.gueixa cODtl~a os magistrado' ou íncor!,eT,ldo
elles_cm responsa;bilidade, depOIS de serem ouvidos, das mlol'
maçoes necessal'la' e con ulta do conselho de e tado, e se
mostra'preeisa a s1.UlJ suspen; ão, é de n~ccssjdadc que c]]a seja
dcterinm.ad~, c a nmg'ucm pode com maiS propriedade competI!'
essa attnbmção cio que ao poder moderador.

O poder jue!ieiaJ li independente, mas por isso mesmo é de
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mi,:;trr qnr clle seja detido em seu abusos, que não contrarie
sua mi . ilo, que não po tel'gue viole impunemente as leis
que tinha por dever cumprir e fazer respeitar. .

E' medida reservada para os casos graves, mas que neUes
de\ e ser empregada; ó medida COil ervadora em relação ã
ordem e poder judicial.

~ '1,." - Do prmNío ou modemçf(o cla~ lJencts.

219..- Depois dc analysar a natureza desta attribniÇ<lo em
ua <li ersas parte ,procuraremo demonstrar a necessidade

deHa e sua relação com o poder moderador.
a perdão ou graça é a remis ão da condemnação, da pcna

publica; póde. e1' total ou parcial; eUe suppõe o delicto e a
culpabilidade já julgada, e impede a execução.

Póde er concedido a um ou a muitos, sem que por isso se
confunda com a atrlni tia, como depois veremos; não exime a
obrigação de indenJl1i ar a parte offendida, como de lara o
art.. 66 do codigo criminal, e como é de 'ju tiça. Pela nossa
legi lação o perdüo total reintegra o condemnado em seus
dir ito ela data deHe em diante, pois que em nenhum caso
pódc ter efIeito retroactivo, que a propria lei não tem. Segundo
algumas legislações a graça não opera senão sobre a renú são
da pena, niLO uesfaz as incl7paeidade ú is e politica-, que
pendem do prace '50 de rehabilitação.

Em vez elo perdão total póde eBe, como já dissemos, ser
parcial, conservando a natureza da pena, mas minorando ua
duração, ou pelo contrario tran formar a pena mai~ grave em
outra meno pesada, ca o em que o perdão pareJal toma o
nome de commutação.

2 O. - Embora alguns impugnem e ta faculdade da graç.a,
a razão pratica, os dictame da eqtúdade a defenderáõ sempre.
Qualquer que seja a perfeição ou bondade da lei penal, ella
jámais poderá pre\'cr e apreciar a prim'i todas a::s circumstan
tia que podem acompanhai' um cl'ime e a pessoa do criminoso,
circumstancias que podem ser excepcionaes e demandar uma
~nodificaçüo mais ou menos ampla na inflexibilidade da lei; é
llnpO ::sivel prever tudo; a pena não deve prevalecer senão
quando é utl1 á sociedade, quando selTe dI.; exemplo e preenche
seus fins.

E' pois de mister que haja po ibilidade de conciliar a lei
Com a equidade, de imitar lU nossas imperfeitas instituições
humanas es e attributo da Divindade, que anda ao lado da sua
ju. tiça. .

A quem deverá porém pertencer esta attribuição 1 não será
cUa mai propria elo poder executivo e da responsabilidade
mini terial, 1)01' isso mesmo que no caso de abuso póde ser muito
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prejudicial 'I Sem que desconheçamos a força de n.lguma das
razões que são allegada , sem impugnarmo' a necessiJad que
ha de grande di cernimento p:lra evitar a orpre a, para bem
apreciar todas as circum tancias, a nece idade que o coração
generoso tem de premunir-se contra as inspirações da compai
xão quando j1ão merecida, ainda assim entendemos que é um
attributo àpropriado ao caracter e natureza do poder modera
dor, salva a audiencia, ou C011 uHa do conselho de e tado, que
julgamo::> ser selr.pre indispem.ia\'el, e muito principalmente em
certas classes de crime .

A respo11 abilidade mirusterial a este re peito seria ujeita a
muitos rnconvenientes, eria preciso estab 1 ceI' regra, as e
melhar esta attribuição a um no\'o julgamento; e seria além
disso muito clilliciJ, ao mesmo t mpo que poderia empecer, ou
excitar o exercicio de tão belia 1aculdade quando não convies
::;e, quando ella não elevesse partir. enão da inspiração pl'Opria
da alta il1telligencia do imperante.

Conforme a lei de 11 de Setembro de 1 26, a pem1- de morte
júmai é executada. em que primeil'O seja interpo to o recur
so de graça. O de:l'cto Ll Ç) lle Iarç'o de 1 37 e o art. 501 elo
reg'ulamento de 31 d Jmwiro, confil'mtio C'f:. a ju:sta di po. içüo.

~ 3."-Da COl1CeSStlO da amnistia.

281. - A aJl111i ,tia t: o oh'ido, a auoliçüo elo rime antr
mesmo d~ julgamento do imlividuos que ]le11e tê~n. tido pa~t ;
ella prenl\e a condemnaçJo faz ndo com que o JUIZO cl'llml1al
m10 proceda u1trriormente; aos offendidos . ú resta a acç'üo
civil.

A amnistia, quando expressamente não xceptua algum,
comprehencle todos o delictos concomitantes. e me..mo os que
já estão julgado'. Quando em vez de g~l'a.l é limitada, oh er
va-se então os termos della, ou de sua llJmtação.

E' uma grande attribuição aconselhada assim pela humanidade
como pelo bem do Estado, quando sereconhec queosdelinqu D

tes procedem mai de "airados, ou arrastallos l)ela l)aixõe poli
hcas, ou cau,_as cxtl'aordinaria , que pela immorahdal1c ou in. 
pimções dos crimes. E' meclidn. q11 nua deve ser tOl11ftcla enão
quanclo a ordem publica pel'l1 itte, e quando ha rêlZÜO üe pre
sumir que ella produzirá seus utois efreito '.

~' um acto de alta politica; ~lg~ll!Ja. vez 'um importante
melO de goyerno, de calma, ele COIl Iliação; CO.11" m t'mpreaa
lo a propo ltO para que não per 'a a ua cfIicacla.
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SECÇÃO 5."

DA RE. PO r ABlLLDADE PELOS ACTOS DO PODER MODERADOR.

~ 1.0)-03 conselheiros de estado serilo ouvidos em todas as occa
siões cm que c baperador se proponha exercer qualquer das at
u'ibuições proprias do poder moderador, indicadas no art. 101 á.
excepção da 6u. Constit.• art. 142. '

~ 2. 0)-5'10 respen aveis os consolheiros de estado pelos conselhos
que derem, oppo.tos ás leis e ao interesse doEstado, manifestamen
te dolosos. 00nstit., art. 14a.

§ 1.o - Da ga1'antia clct a7ldiencia do consellw de estado.

. 2 2. - A sabedori~ da c.onstiüúç:ão, ao tempo que reconhe
Cla e consagrava a eX! tenCla do poeler moderador, reconhecia
tambem que sua attribuições não devião , á excepção da 6" ,
ser exerCldas sem prévia audiencia do con. eIho de estado, e
certamente ningue~l; duvidará que essa audie.ncia necessaria
era uma garanoa. Ja para o mel!ior uso de tuo lmpC"antcs at
tribuições, já para neutraIisar ÍJl p1raçõe mim teriaes por
ventura inconveniente ,e já emfim porque eDa ligava- e com
a re 'ponsabilidade dos con e1heiros de estado.

O nos'o acto addicional, entre outro::; erro, em seu art. 32,
em razüo., sem fundamento. sem pren <io alguma, suppri-'

mio o conselho de e tado con ti tucional , 'omo que ignorando o
que e~lta in. tituiç'ilO é , e quanto ne essaria e faz na existen
cia mórmente em um E tado eon titucional. Conservar o poder
moderador e suas attribuiçõ s , e abolir o conselho de e tado,
a aueLi ncia necessaria, a garantia e responsabilidade do exer-
icio de taes attribuiç:ões. e isto a titnlo de liberdade politi

ca, é realmente uma aberraçào original e inexplica\el !
Hoje a audiencia do conselho e1e ~ tado pela lei de 23 de

Novembro de 1 41 ~ puramente facultativa!

~ '2.0 - Responsabilidade dos conselltei1'os de estado.
" ..

2 3. - O poder execntiyo ó separado e di tÍJICtO do poder
moderador. O minjstros ele e tado não silo agentes, nem in
tervêm no e 'ercicio de te ultimo poder, l)elo menos e.:sa ó a
presumpçiio, ou crença constitucional; as ig~ando taes act~s
seu nome não ~pparece senão .para .authentlCar o l:econhecl
mentrJ, a veraCIdade da firma lITIpenal ,Dão ão pOIS respo11
saveis por eHes.

Ora em prlll ipio geral, e salva uma ou outra excepção, em
que a responsabilidade equivaIêra a denegação de um~ attl'i
DuiÇão inclispensavel, 11em um acto do poder deve delxar de
te~' quem por elle se responsabilise. Foi por isso que a consti
tmção fez necessaria a audiencia do conselho de estado , e cou
sagrou a responsabilidade dos conselheiros em sua dupla cate-
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g'oria, isto ~ I ou qna nelo seus conselhos são opposios á::; leis, a
<..luem jurál'ãc fidelidade I ou quando no silenClo dellas são elles
manifestamente dolo 'os,

Nem se diga que sua audiencia é de -pouca importancia I pOl'
is. o que seu voto é pU1'amneilte consultivo, e' póde por isso s r
preterido. Posto que puramente consultivo é uma somma de
"otos ele alta garantia; se não é unanime, obtem-se a segu
rança da respon, abilidade dos que se pronunciárüo m favor
da medida adoptarla: se é unanime, Jlun a ou quasi mmca essa

. unanimidade, essa força moral será preterida.
E' sem duvida precIso contar com a imperfeição das ins

titlúções humanas, mas é essencial reduzÜ' e, sa imperfeição
á menor expressão po-sivel, e não ano'menta-Ia.

Quando não ha uma responsabilidade 1 gal, ha, qualquer
que seja a theoria, a vontade a mais l' cta, inconvenientes
o mais palpitante:, ou uma responsabilidade moral, que é
altamente rejuclicial.

C.'\PITULO III.

DA SUCCESSÃo no UI PER LO E DA TIEGENCIA.

SECC-:-O Ln,

Dil . 'CCCE '&\.0 DO IMPEItIú.

~ l.o) - O Sr. D. Pedro I, por unanimc acc1amul\;;o dos povos, im~
per, dor constitucional e defensor perpetuo, impenm\ sempre uo
lIrazil. Constit., art. 1] 6.

~ 2,0) - Sna tlescendencia legitima snecedcrn. no throno, segl11ldo
a ordem regular dc pl'imogenitlll'a, e rcpresentação. preferindo
sempre a linha auterior ás posteriorcs; na mcsma linha o g;rilo
mais proximo 11.0 mais remoto; 110 mcsmo grilo o sexo masculino
ao feminino; no mesmo sexo a llC, ~on mais velhn ii mais moç't.
Constit" art, U7.

~ 3,0)- Extiuet:lS as linhas dos descendentes legitimos do Sr'. D.
Pe(1ro I, -:1im1n, lU "idll. do ultimo desc611l1ente, o durante o sen
imperio, eecolher{L fi assemblén gemInol'a dynastia. Con tit" alt.
U8. '

§ 4. 0 ) - Nenhnm estmngeiro poüer{L snecedel' na eorna elo imperio
do Brnzil, Constit" art. 119.

~ 5,0) - O casamento dn prÍJ1eezfL herdeim prestJlJlptiva da corOa
será feito a aprazimento do imperador; não existindo o imperador
ao tempo em que se tratm' (lestc consorcio, não poelerfL eUe elTec
tnar-so sem npprol'nl'ão ela assembléa geral. S li marido não terá
parte no governo. c sómenle Só chamll.ril impernclor depois qne da
imperatriz tiver 1i1ho ou filha. Con tit., art. ]20.

§ 1.0 - Da [JB11Jet:uidade da 11wna1·cltia.

28J:. - A expl'essf[o do art, 116 é a reproducçãocloprincipio
flmd~?lental consagr,ado nos art. 30 e 40 da constituiçü.o, e sobre
que Ja fizemos antel'1or~ente algumas observações.
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E' o principio monarchico-hereditario, ou perpetuado na dy
nastia do fundador do imperio, que assim imperará sempre no
Brazil. E' o principio de ordem e de segurança dà nossa mo
narchia constitucional e representativa, que fixa o direito da
tl'an mi são do poder imperial, que evita toda a incerteza, toda.
a duvida, todos o perigos de qaalquer outro ystema,

§ 2,0·- Da ordem da successlio.

285. - Fi..xando a ordem da successão a lei fundamental do
Estado deve ser clara e c?mpleta,. é materia tã~ importante que
não tolera, sem grave pengo, dub1edade, ou offilssão alguma.

o sa constituiç.<Í.o politica preenche estas valio as condições.
EUa chama ao throno sómente a de celldencia legitima do Sr. D.
Pedro I, chfl:ma a s.ua descenden ia legitima ~egundo a ordem
regular da pnmogemtura e representaçü.o, pretenndo sempre a
linha anterlOr, na me ma linha o gráo mais proximo. no mesmo
~ráo o sexo masculino, n? mes.mo sexo a ~aior idade.

A ordem da succe ão 1mpenal, de ta lillportante represen
tação especial, de igna pois claramente qual a augusta pes oa
que m quaesquer CH' umstancia deva subir ao throno.

Preferem os filho ,e entre este o mais "elbo, depois delle as
filhas, e entre ellas a mais velha; na falta de filhos e filhas, é
chamado o parent mais proximo, descendente do sangue do
•'r. D. Pecho 1.

Este sy",temade successão é calculado, como deve ser, sobre
o interesse e bem- .er do Estado, poi que é evidente que não se
trata da transmi são de direitos patl'imoniaes, sim de direitos
nncionaes, que devem ser resguardados de modo que sejão inac
ce iveis a toda e qualquer ambição, e exercido", segundo as
condições que offerecem maiores vantagens.

Como a successü.o veritica-se na linha descendente e directa,
e como na falta della, na linha colateral não se passa de uma á
outra emquanto nessa existe alguma pessoa, succede que um
sobrinh\~ do ultimo imperante preferirá como herdeiro de seupai,
prin:ei": .~!)inão do me mo imperante, ao segundo irmão deste,
por 1S o que aquel1e que recebe a successão firma desde logo o
direito de ua descendencia com preferencia a outros, embora
mais pl'oximos do ultimo soberano. Além da conveniencia de
uma ordem fixa e clara, é este systema fi.mdado em outras con
siderações de alto interesse publico.

§ 3.o - Da extincção da descenelencia elo S1'. D, P ed1'o 1.

286. - No caso da extincção da clescendenciado Dr. D. Pe
dro l°, eventualidade que só.por sua possibilidade devêra ser
prevista no interesse da nação, núo resta senão o recurso estn-
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belecido pelo art. 118, como já ponderámos em n. 76 . .r <io
resta senão. ~ escolha ~e uma nova dynastia, uma especie de
adopção pohtIca, por melO da qual a a. sernbléa geral perpetúa
a familia do fUlldador do imperio.

Para que não haja rno~lcaçã? alguma ~a fórma do g'overno,
para que a representação llDpenal não seja mterromplda, e a
e colha deve ser feita ainda em vida do ultimo imperante.

~ 4."- Da e.7:clllsào dos estmngei1·os.

281. - A constitlúção com muita razão veda que nenhUlll es
tl:angeiro possa su~cedel: na corô~ do imperio do Brazil. A al?t
dlgnIdade e poder lmpel'lal, tão evada exprc são da oberarua
nacional, não póde ser confericla senão ao primeiro dos nacio-
naes.

Se não fôra esta di posição pudera dar-se a bypotbese do
monarcha de um outro E tado \'ir a ser ao mesmo tempo im
perante do Brazil, reduzindo-o e o imperio a um vice-reinado,
embora independente.

Por morte de D. Fernando de Portugal, posto que 11c tivesse
uma fJ]ha casada com o rei de CastelIa, c] 'gen-se D. J ilo ],
Mestl'e de Aviz, para reinar.

§ 5.° - Do casamento da prince::a llerdeÍ1'a pl'es/llilpli?-a da
corôa.

288. - O casamento da augnsta princeza herdeira pI' sump
tiva da corôa e tá ligado aos mai altos int re 'se do Estado,
as cçmsideraçõe e sy ·tema da ucces ão do imperio. ' por
isso que o art. 120 da constItuição estabelece as condiçõc::; que
são es enciaes para que elle pos a realisar-se.

Como já tivemos occa. ião de tratar desse important a.
umpto referimo-nos ao que ob- rvámos em n. 79.
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SECÇAO 2. 11

DA REGENCIA E TUTORIA.

~ 1.0 )-0 imperador é menor até a idade de 18 annos completos
Constic. , art. 121.

§ 2. 0 ) - Durante asna mUlOridade o imper;o será governado por
uma regencia, a qual pertencerá ao parente mais cl.legado do im
perador , segundo a ordem da tiuccessão , e que seja maior de 25
annos C"ll tit. , art. 122.

§ ~.o) - 'e o imjJcrador não tiver parellte algum que reuua as qua
lidade exigidas pelo ano 122 dA constituição, será o imperio go
vernado, durante a ua milloridade, por um regente electivo e tem
pararia, cujo cargo durará quatro aliUOS, renovando-se para este
tiro ,1 eleição de quatro em quatro annes. Canstit., art. 123, acto
addicionul, art. 26.

Esta eleição será feita pelos elfritores da respectiva lc~slatura ;
os quaes, reunidos nos seus collegios, votnráõ por eserutlllio secre·
to em dous oidadãos brazileiros, d)5 quaes um não será nascido
na provincia a que pertencerem os coliegios, e nenhum delies será
cidadão naturnlisado. Apurados os votos, lavrar ·se-hão tre actas
do mesmo teor, que comenhão os nomes de todos os votados e o
numero ~xaoto de voto que cada um obtiver. Assignadas estas
actas pelos eleitore e seliadas, erão enviadas uma á camara mu·
llioipul a que pertencer o colle~io, outra ao governo geral por in
tcrmedio do presidente da provlllcia, e a terceira directamente ao
pro idente do senado. Acto nddioional, act. 27.

§ <1.°)- O pre idollte do senado tendo recebido fi actas de tedos os
collegios, abri-Ins-ha em Rssembléa geral, reunidas ambas as ca
mams, e fará contar os votos; o cidadão que obtiver maioria des
te serl\. o r~geute. Se houver empate, por terem obtido o maior
numero de voto dous ou mais cidadãos entre elles decidirá II sor
le. Acto addicional, art. 28.

§ 5.0 ) - O go\erno marcará um mesmo dia pnra esta eleição em to
das as provincia do imporia. Acto addieional, art. 29.

§ 6. 0 ) - Emquanto o regente não tomar posse, e na sua falta e
impedimento, governará o ministro de estado do imperio, e na.
falca ou impedimento deste, o da justiça. Acto addioional, art. 30.

§ 7.0)- 'e o imperador, por cuusa phJ ica ou moral evidentemente
reconh cida pelll pluralidade de cada uma das camaras da ass~m

bléa, se impo ibilirar para gove1'Dar, em .eu lugar governará
como regeut<J o prínoipe imperial, se fôr maior de 18 anilO. Cons
tit., nrt. 126.

§ 8.0)- Tanto o regente como a regencia pre tarlÍ. o juramento
mencionado no nrt. 103, accrescentando n clausula ele fidelidaele ao
imperador, e de lhe entregar o "overno logo que elic chegue :í
lllllioridade, ou ceSSAr o seu imp;Jimento. Con tit., art. 127.

~ 9 0) - Os acto da regenoia e do rpgente erão expedido em nome
do Imperador pela seguiute formula- munda a regencia em nome
elo imperllrlor -manda o principe imperial l'egente em nome elo
imp~rudor. Constic., art. J21:1.

§ 10.°) - Nem fi regencin nem o regente serão responsayeis. Cou 
rit., art. 129.

~ 11.0) - Dur.uJte a minoridade do ncce Sal' da corôa, sel'lI eu tu
tor quem seu pai lhe tiver nomeado em te tamento; na falta des
te, a imperatriz mãi, emquanto não tornar a casar; faltando
esta a assembléa geral nomeará tutor, COJ]llanto que nunoa pode
l'lI selO tutor lo imperador menor aquelle a quem pos a toca,' tl 5ue
cessão da corôa na Slla fnltn, Constit. > fll't. laO,
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R 1.o - Da. 11l{ti01'idacle elo im.?)81'aelO1'.;os 1

289. - A maioridade do imperador é Ílxada aos 18 annos
completos, e e ta disposição é previdente e sábia. Aos 1 an
nos a intelligencia, o desenvolvimento do successol' do tbrono
está sem duvida perfeito em consequencia de ua educação
rodeada de toda a illustração, de mestres babeis e de sua
altas e luminosas relaçõe . Cumpre portanto desde então aca
bar com os inconveniente de uma minoridade que consen'a
sempre a nação em um estado provisorio e anormal. E' uma
maioridade especial, politica, que não depende da lei civil.

§ z.o - Da ?'egencice do pa?'enle mais lJ1'oximo do imperador.

290. - Emquanto o imperador é menor, o impel'io é gover
nado pelo seu parente mais proximo, segundo a ordem da uc
cessITo, uma vez que tenha mais de 25 annos. E' uma dispo
siçã? perfeitan~ente logica, .pois que o parente mais proxí.mo
<.lo Imperador e o seu he.rdeIro appal'ente na llccessão do 1111
perio. I e porém tiver menos de 25 an110S, será reg'ente o pa
rente immediato, que reuna as condições constituclOnaes, até
que aquelle complete a referida idade, se ante disso o impera
dor não completar os 1 annos.

§ 3.0 - Do ?'egente electito.

291. -:-_Se o ~~perador não ti.ve~· parent,e algum <{ue reuna
as condlçoes eXigidas pela constitUlçttQ sera o IInpeno gover
nado, durante sua minoridade, por um regente electivo e tem
porario, se antes algum parente do imperador n[o adquirir
aquellas condições.

O art 21 do acto addicional determina claramente como de
verá ser feita a eleição do re$"ente em lista dupla, e os termos
desse importante p~'ocesso eleitoral; -nós já fIzemos alguma
observações a respeito em n. 71.

§ 4.° -' Da aplt?'ação clce eleição elo ?·egente.

292. - A apuração da eleição do reg'ente ó feita em assem
bléa geral, reunidas ambas as camaras ; o cidadão que obtem a
maioria de votos é cleclarado regente; no caso de empate, a sorte
decide a precedeucia, como ó determinado pelo art. 28 do
acto addicional i veja-se o dito n. 71.
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§ 5.° - Do 'tempo da eleição.

293. - O art. 29 do acto addicional incumbe o governo de
marcar um mesmo dia para a eleição do regente em todas as
provincias do imperio, afim de que o partidos, as paixões po
liticas, ou os interesses individuaes, não possão viciar a pureza
desta eleição, e do genuino voto nacional, o que seria facil se
uma ou mais provincias pudessem de antemão conhecer a vota
ção de outras.

R 6.0 - Da 'i'egencia ]J,·ovúional.

291. - Emquanto o regente não toma posse, e na ua falta
ou impedimento, o Estado é governado relo ministro do impe
rio, e na falta ou impedimento deste, pelo da justiça; é o que
di põe o art. 30 do acto addicional, que reformou o art. 124
da constituiçãO, procurando estabelecer a tmidade do centro
executivo em lugar da regencia trina, que [ôra estabelecida pela
nossa lei fundamental.

7.0_. Da ,'egencia no impedimento do impe1·adO?'.

295. - No c..'l o de que o imperante, por cau a physica ou
moral, fique impos ibilitado para goyernar, governará em seu
lugar o principe imperial, como regente, se fôr maior de 18
annos, e aljás observar-se-ha o que clispoem. a constituição e o
acto acldicional nos artigos que temos analysado nesta secçii.o.
Já územos algumas reflexões a este respeIto na secção 2" do
cap. 20 do titulo 2.°

§ .0 - Do jll?'amento do ?'egente.

29G. - O juramento do regente, a que em n. 70 já alludi
mos, é uma garantia, conhrmada pela santidade da religião,
que elie dá á naçüo de ser fiel ás suas leis, e simultaneamente
ao imperador, a quem deve entregar o governo logo que elIe
chegue {~maioridade, ou que ce se o seu impedimento.

~ D. o - Da j'onnula dos actos da 'i'egencia Oll ?·egente.

291. - Os aeLos da regensia ou regente deyem, como deter
mina a art. 128 da constituição, ser eJi:pedido em nome do im
pera~or, por isso mesl~o gue o seu pod~r nã~ é proprio , sim
exerCido como em subsbtui"ção temporal'la do Imperador.

A autoridade do imperador não se interrompe; quando e1le
não póde exercê-la por si mesmo, exerce-a pela regencia ou re
gente.



- 2;12-

§ 10. - Da irresponsabilidade dá 1'egencia Oll 1'egente.

29 . - A reo'encia ou rpg'ente ;'ilo irrespon aveis; a res
ponsabilidade de seus actos l'ecahe sobre u ministro,. K ta
cl.!-sposição é cOJ~>;eque~te com os no::.so pl'inci.-eios constitu
Clonaes, com as Hléu.::; illndamentae ela munarchla, que nilu .
alterão. E a 8ubstituiçàu no cxcl't'Ício do podcr imperiill COIl

serva as condições da theoria e iorma. do gm'crno brazileiro.

~ 11. - D{L llllorict do imperador.

299. - ü arL 130 da constitui<,~ão eslauel ce lod<.t:::. a' regras
que devem ser observadas na imporlante tutoria do impera
dor. O tutor é nomeado pelo imperador; JHl. falta des a au
gllsta nomeaç:ão é tlltOnt no imperatriz mm ernquanto não
tOl'nal' a easal'; c finalmente a assembJéa g'eral é chamada a.
providel1cial' a respeito, CO!TI o já cxpuzemos em TI. 7-1.

CAPITULO IV.

DA FAl\IlLIA Il\LPElUAL, SUA D,O'l'AÇ-lO E IdiTUCÇÃU DOS

I'IlINCII'ES.

))0. TITULO.' E lR~l.l.)IE, TO DOS PRTNCIPES, E DO J R.·\)lE 'TO DO

PRThCIPE nrPEIlIAL.

§ l.o) O herdeiro pre~umptivo do imperio teril o titulo de principe
imperial, eoseu primog uito o de principe do Grilo-Pará; oodcs
os mais terão o de prínCipes. O tratamento do hordeiro presump
tivo dR corôa será o de l\lteza imperial. o o mesmo será o do
priucipe do Grão ParÍL; os outros príncipes terão o tratamento de
alreza. Coustit., lll't. 105,

§ 2. 0 ) - O herdeiro presumpti'{o, em completaudo 14 anuos de
idade, prestRrá nas milos do presidente clo seuado , reuniuas as
duas eamara , o seguinte juramento. « Juromauter areli~iã.o ca
tholica apostoliea romana, observar a consti&uição polt&iea da
nação brazileim, esel' obediente ás leis e ao imperador.• Constit"
llrt, 106.

§ l.o-Dos tii:1Gios e t1'atçtmento doa principes.

. 300. -' Os filhos do imperante, os principes, devem sem du
VIda ter titulos apropriados á sua alta origem, titulos que 1'e-
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cordem o seu direito mais ou menos proximo de oecupar o
throno, c que o graduem.

E' por is o me mo que a constituiçãO dá ao herdeiro pre
sumptIvo da corôo. o titulo de principe imperial, ao seu primo
gemto e succ 5::;01' apparente o de princIpc do Grão-Pará, e
a ambo o tratamento de alteza imperial.

O demais principe' têm o tratamento. ómente de alieza. A
i'énmlia imperial compõe-se em geral de todo os principes e
prin e:óas, (lue podrJ11 sueceder na corôa, e resirictamente dos
que estão lia linha immediata da successão.

Os titulos e denomimçõ"s dos principes da família impe
rante relacionão-se oro certas denominações, e alfeições politi
cas, além do pre tigio que lhe::> é proprio.

~ 2.0 - Juramento do Jlrincipe imperial.

301. - O prin 'ipe imperial desde que cumpleta. 1<1 atinus
dc\'c prestar ° juramento determinado pelo art. 106 da C011S

tituiçüo do EstaJu. E' o seu futmo imperante: que de ar-te
111[0 ra.tifica o pa ·to (le peq etuo accor lo, de reciprocas di
reitos com a nação. E' a sua promessa olemlle e sagratla de
manter a l' ligiüo nacional, . ua' lei' fundamentae ,sua sub-

onus ão e fidelidade ao imprrauor.
E te juramento \ prestado na::; mãos do presirlente do sena

do em as cmbléa geral, reunidas amuas as l:alllaraS , como já
expuzemos em n. 70.

O principe imperial, como sen aUU'Utito pai, ou sua augu::;ia
mâÍ, quando imperante de\'c ter sua re idell -ia dentro do im
perio, e não $auÜ' Llelle sem autorisução da as 'embléa g·el'al.

A imperatriz ou é imperantc, ou ó e posa; no primeiro
caso é a :oucrana; 110 scO'undo é a esposa do soberano. que
t~lJ.l S\las p~ocro::;ati\'as e ctireitos rroprios, sua pertionalidade
CIVÜ, propl'letlac:le', dotaçfLO etipeCl1te::;.
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SECÇAO Z.a

DÀ DOTAÇÃO IMPERIAL E ALDlEi\TOS AOS PRlNClPE ,
E DOTES.

§ 1.0) - A 8ssembléa gemI, logo que o imperndor succedcr no thl'o
no, Ihe8ssignará e:\ imperatriz sua angustn espo P, uma dotnçiio
correspondente ao decoro de sua nlta dignidade. Constit., nrt.
107.

§ 2. 0 ) -A a semblén nssiguará tnmbem alimentos no prineipe im
perial, e aos demnis príncipes, de de que nascerem. Os alimen
tos dndos 80S prineipes ee.sani.', s6mente quando enes sahirem
pam fóra do imperio, Con tit., art. 109.

§ 3.0 )-Quando as príncezas houverem de casal' a aasemblén lhes
a signnrú o seu dote, c com a entrega delle cessarúõ os alimento.
Constit., art. 112.

§ 4.0 ) - Aos príncipes que se casarem c fôrem recidir f6ra do im
perio se entregará por uma vez s6mente uma quantia detcrmÍJladll
pela a semhléa, com o que cessaráü os alimentos que pereebião.
Constit. , art. 113.

§ 5 o) - A dotll\,iio, alimcntos e dotes, de qne falliio os artigos ante
cedentes, seríio pagos pelo thesonro publico, entregues n um mor
domo nomelldo pelo imperador, com quem 50 poderáü tratar as
nc\,ões activas e passivas concernentes a/lS interesses dn casn im
perial. Con tit., art. 1M.

§ 6. 0 ) - Os pnlacios e terrenos 11ltcionaes possuidos aetnalmente
pelo Sr. D. Pedro I fical'llõ .emprc pertencendo a seus sneecssore ;
e a nação cuidnrllu8s acqu'isi\'õe e construc\,ões quI' jnlgar ::on
,'enieutes pltrll II decencin c recreio do impOlador c sua familia.
Oonstit., 8rt. 115.

§ 1.0 - D(t dotação imlJe1·ial.

302. -' A dotaçãO conferida ao imperador e á imperatriz é
um dever nacional, que respeita não Só ao tratamento do mo
narcba, e de sua augusta esposa, mas tambem ao alto pl'esti
gio , ao e plendor do tbrono , ás liberalidades e uenefici05 que
elle denama.

A actual dotação de 800:000%000 é vi ive1mente illsufficieu-
te para túo altos fins. .

A dotaÇãO de S. M. a Imperatriz é de 96:000#000; veja-se
o decreto de 2 de Agosto de 1840.

Estas dotações, para evitar toda a mobilidade inconvenien
te, devem ser designadas no começ.o de cãda reinado, mas cre
mos que isso não impede o facto de integrar-se m qualquer
tempo o valor que ellas ti!Jh00 ao tempo em .que farão ~s::;igna

das. O art. 108 da constJtulçüO prevlO as CJrcumstancws, que
entt10 dominaviio e as que devifio depois prevalecer; nos a ob
servação se inclue na previsúo desse a.rtigo e alteraçfio do
valor da moeda.
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§ 2.0 - Dos' alimentos devidos aos lJ1'incipes.

303. - Os principes pertencem á nação, symbolisão suas es
perànças. suas garantias de ordem e de segurança, além do
que o imperador, preoccupado sempre com os grandes interes
ses e servIços do Estad.o, não deve ser denes distrabido pa~a

cuidar de recUl'SOS partJculares.
O decreto de 28 de Ago to de 1840 assignou os alimentos

deyido ao príncipe imperial, ao principe do Grão-Pará e aos
demais principes e princezas da familia lillperial.

§ 3.° - Do dote devido ás princezas.

304. - o mesmo caso est<10 os dotes devidos ás princezas,
são obrigações do Estado, são condições in eparaveis da mo
narchia , do decoro do tbrono nacional, e ligadas á ordem de
sua successão. O dote das princezas substitue e faz ce sal' o
dever dos alimentos; veja-se a lei de 29 de Setembro de 1840.

§ 4.°-Do dote de'l:ido aos p?·incipes.

305. - 19uaes razões prevalecem em relação ao dote que
deve ser asslgnado aos principes que se casarem e fôrem resi
dir fóra do imperio. Quando el1es se casão, e ficando residin
do no imperio , conservão seu direito aos alimentos, que lhes são
devidos, ou antes a uma dotação correspondente ao alto decoro
de sua pessoa e família; veja-se a lei de 29 de Setembro de
1840, art. 1 e 11.

§ 5. 0-Da m01'clomia da casct impe?'ial.

306. - A dotação, alimentos e dote de que traHio os pa
ragraphos antecedentes são pagos pelo the omo publico, e en
tregues ao mordomo da casa imperial. Este é a pessoa oompe
tente para com ena agitarem-se as acções activas e pa sivas
concel11entes á casa do imperador.

§ 6.o-Dos palacios e ]J?'o]J?'iedades possuidas pela cOTôa.

307, - Os palacios e mais propriedade necessarias para a
~orn.Il?-0didade , decoro e re~!'eio elo imperador I e de sua augusta
família I devem ser promptificados pela nação, fazem parte ac
cessoria da dotação imperial.

10
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o art. 115 da constituição não . ó esta,helece a transmissão
dos que o Sr. D. Pedro 1 possuia ft seus successores , mas re~

corda o dever em que a nação e tá de provideneiar a re peito
ue novas e 11 ce~sarias a('!]uisições.

SECÇÃO 3."

DA lli. Tln:cç_~o DOS PRIN IrE .

~ 1.0)- Os mestres dos principes serão da escolha e l1omenção do
imperador, e a nssembléa lhes designará os ordenados, quc dcveráõ
ser pagos pelo thosouro ullcional. Cousti t. , art. 110.

§ 2. 0 ) - Na primeira se são cle cada legislatura, a caJl1an elos de
putados exigir., dos me tres uma couta do estado do adiantamcu
to dos seus ltugnstos discípulos. Constit., m't. lH,

§ 1.o - Dos mest?'es dos p1'incipes.

30S, - E' ele mlúta impol'tancia para a nação a instrucçllo
de seus principes, elles não só adornão o tbrono nacional, mas
exercem influencia moral no, negocios do Estado, A educação
do successor da corôa demanda, se é pos ivel, uÍllua maior
cuidado; sobre ene pesaráõ o::> d tinos do s u povo.

A constituiçfio confia a escolha dos me tre dos princip s ao
imperador; llinguem melhor que ene saberá desempen1mr os
deveres de soberano e de pai em prol da instrucção de seus
primeÍl'os subditos, e seus filhos. Si10 os successores de sua
sabedoria, sua virtudes, e de sua alta dignidade e poder na
cional.

§ 2,0 - Das illJ01'mações que os mestl'es dos pl'incipes devem
lJ1'esta1',

309. - Por isso mesmo que a instrucção dos príncipes inte
re sa muito a nação, manda a constituição, cm seu art. 111 ,
que no começo de cada legislaturJ. a camara dos deputados
eJcija dos mestres dos l}rincipcs uma conta, ou illt'ormaçTio elo
estado do seu adiantamento. E' o zelo, e a inspecção nacional,
que não se olvida de eus Í1IteresSes e affeições, que pOT mcio
desse exame reflectirá e observará o aproveitamento e os meios
de al)erfe'içoar amela mais, quando assim seja de mister, wna
tão importante educação. -



TITULO SEXTO.

Do IlOllcl' cxecnU,'o.

DA NA'!' REZA E DJFFEflEN1'ES CARACTERES DO PODEI(

EXECUTIVO.

ECÇAO La

DA NATUUEZA E DELEGAÇ.~O DO PODER EXECüTIVO.

§ lo a 3.0)-0 imperador é o chofe do poder executivo, e o cxercita
por sous ministros da estado. COllstit., art. 102.

§ 1.o - Da cltifim'çllo ou nat~l1'eza do lJocle1' e.~'eClttivo.

310. - O poder executivo é a delegação da soberania nacio~

nal. ncarrega~a não ó da execução da ~ei de inte~'esse c01
1ectnro ela socIedade, mas tambem da deliberação e unpu1silo,
da egurança e ge tão da alta administração do Estado.

lem pois u~a .d~pla nature~a, lUna d~pla competencia, duas
orde.ns ele ll:ttnbUlç'oe q~e .. e llgão estreItamente, mas que llem
por ISSO deJxão ae er dlstmcta .

Como encarregado e .fiscal da execuçilo das leis sua compe
te!lCia comprehende, salvas as excepções expressas, todas as
!els de interes e geral, tanto política como admilli trativllS,
1 to é, todas as leI elo Estado, á excepção das que por ua
natureza pertencem á o~dell1 juiliciaria, por isso que respeitüo
não ao i11teresse social collectivo, sim aos mteresses iridividuaes
entre si, ou das que, embora de interesse generico, estão
expressamente incórporadas á ordem judiciaria, como as leis
penaes.

Como agente da ueliberação e impulSão, como guarda da
segurança interna e externa e director da alta adnrinistração
~o .Estado, sua 111is ão é muito elevaela e ampla, é quasi inde
fimvel. E' quem deve promover.,. dirigir e secl.mdal' todos os
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difterentes iJlteresseti sociaes, internos e externo, perante o
poder legislativo, nos paizes estrang iJ:os e no seio da sociedade
nacional; é quem eleve removei' todos os males e perigos
intestinos ou estranhos; é emfim quem dcye em tudo c por
tudo encaminhar a sociedade a seu fim social. E' a força da
acç;lo social, que deve ser forte, ma, que Ili"lO anlCace a
liberdade.

Po'to que o poder executivo ou administrativo, ('ja uma e a
mesma cou a, ou synonymos, todavia algun publici 'ias, }1arH.
melhor a~sjgnalur tieuliuplo cara. .ter, re ·ervão·]be para o caso
m que elle é mero ex' 'utor a denominação de palieI' adD1mis

trativo, e para o caso em que elle promove e imprime sua
impuls50 ao Estado a de governo·ou palieI' governamental.
Com efieito, no primeiro caracter não é senüo wn simples
administrador ou executor das Il>is respectivas e de suas con
sequencias; no segundo é muito mais importante, é o governo
do paiz, menos a confecçu.o das lei e acç<lo da justiça particu
lar, e salva a inspecç:ão do poder moderador e legislati o.

Posteriormente veremos quaes as variadas e importa.ntes
attribuições que se derivão de tas duas missões geraes; por
ora só accre, cerlÜ1.remos que a constituição de te importante
poder, as attribuições de que elle é dotado, o modo por que
exerce-as, são as condições que estabelecem a eliflerença entre
os governos, entre a republica, a monarchia constitucional ou
a monarchia pura,

§ 2.° - Da elelegaçi'to elo podeI' e.7:eclltivo.

311. - O poder executivo é delegado ao imperador com seus
ministros de estado. Elle é o chefe, mas não o exerce por si,
sim paI' estes agentes necessarios e constitucionaes, que com
pletüo e respondem por este poder. Sem que os mimstros re
ferendem ou a~,ignem os .actos elesta delegação nacional, elles
não são exeqUJveIs; constli., ('l,rt. 132.

Estas ondições elo poder executivo não só offel'ecem as
garaJltias qu~ são indispensaveis á sociedade, ma' são tambem
ellas que dltitll1guem e separão este do poder moderador.

Dahi tambem se infere que nos assumptos de maior impol'
tancia i[-\.z-sc necessario o accordo do pensamento do chefe do
poder com os ministros, já porque elle tem o direito ele demit
ti-los clesele que falta esse accorelo, Já porque estes não podem
nem elevem em taes assumptos ir ele encontro á sua convü:ção
e co~sciencia, e pelo contrar~o preferi"r desele então dar a sua
demIssão antes elo que tl'ahll' os seus deveres para com os
direitos e publicas interesses.
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§ 3,0 - Da necessidade da dplegaçiZo deste podeI' em ambas
as suas lJa1'tes .

.
312. - A neces idade de ta delegação, da existellcia do

poder executivo pelo que toca á acção das leis, á tareiil de
realisa-la , de dar-lhes vida. pratica, é de simples intuição.
E' manife to que o pocler leglslati\'o não decreta a, medidlÍS
ociae nece saria.s para que fiquem inactivas e em ob ervan

cia, sim para que elfectivamente actuem obre a sociedade e
tenhão a devida exi tencia, os seus uteis resultados. E' pois
iJlClispensavel que haja um in.'trumento organisldo que amme
e sas medidas, que seja o motor de sua vitalidade real.

Pelo que toca á missão de impulsão, de velar sobre a segu
rança do Estado, de dirigir a sociedade, mis ão indispensavel
e que por sua natureza não póde ser bem circum cripta, a
quem confia-la senão a este me:smo poder, e tanto mais quando

Ila está ligada com a ua primeira lllcUlnbencia 1 Nenhum
outro poder tem a vida permanente, nem os meios de illu tra
Ção e de acção que elle possue,

I ECÇAü 2."

DOS DIFFERE 'TE CARACTERE.' DA A"GTORlDADE EXEC TI'A.

s l.o-Da aulO1'idade mais ou menos plena do poder
e,'cecutivo.

313. - o. poder. exe~utiv~, ou elle .opere com~ poder pura
m nte admlnJstratlvo. I to e, como slmple adll1lmstração, ou
opere como poder politico, governamental, como administTação
acti\'a ou Jirecção upel'ior, expre, sões que sào equivalente ,
póde actuar em uma de duo. po ições, em uma de duas o~bitas.
Primo, póde agitar, exer er o~ actos de sua c0!UpetenCla por
modo que não tira, 9u~ não off nda nenhuma ~el e con, equen
t mellte nenhulU dll' ltO, e ntão sua autoTldade é plena. e
soherana. Secundo, póde exercer os acto, posto que de sua
ompetencia. I ar modo que vão de e~lC?ntro ou offendão al~

ma lei e consequentemente algmu direl~o,.e então sua auton
ua.de, por isso me mo que excedeu seus hmltes, não é soberana,
e pelo contrario é susceptiyel de contestação lega} ..

Jós p~Lsamos a e peClal] ar melhor e ta. dístmcção nos
p~l'agraphos seguintes, e a dem~nstrar ~la contInuação delles a
Lb\'el'sida.de de recurso que clalll se del'1va.
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§ 2. o - Da autoridade dos (tetos do ]Jodel' exeruti'to não SllS

cepiÍ"/;el de 1'eclarnaflc1o contenciosa.

3111. - O poder executivo, mórmente quando dirige o go
verno do E tudo, sua marcl1U politica, suas relações exteriores,
sua segurança, ou quando promo\'e os intere es collectivos
sociaes OH mesmo traia de realisa-Io:; ou regulamenta-los;
quando elle é u alta direcção meral dos interesses geraes da
naçúo, o in trumento de sua vida. so .ial, seu orgão de inicia
rim, apreciação e impulsão, seu espirito e pensamento, peja
natureza das cousas preci a ter uma ampla latitude de acção,
livre escolha dos meios. Sem isso não é possivel que el1e possa
preenc.her bem a sua missão, servir bem a sociedade.

As in tituiçães e as leis de um Estado civiE. ado prevêm e
reconhecem esta necessidade, e consequentemente dão-lhe es a
latitude, essa esphera não arbitraria, mas de uma discrição
iJlustrada, sah'os sempre o limite dos poderes politicos e os
direitos dos individnos.

E' uma latitude essencial, poü:, que o poder c.,'{ecutivo tem
muitas vezes a nece 'sidade de dirigir-se pelo direito das gen
tes, diplomatico ou ecclesia tico, t m de estudar, compr hen
der e adoptar as medidas sociae. por ventura nüo as melhores
possiveis, sim as melhore que póde realisar; tem emfim a
necessidade de remover d.i.fficuldades ou peri os não pre\"islo:;,
e alguns mesmo impossiveis ele prever-cie.

Ora, emquanto sua acção ou actos são cuctados dentro
dessa orbita, emquanto respeitão os limites dos poderes, as
leis e os direitos dos individuos, gozão não só de uma autori
dade incontestayel, mas produzem uma obl'igação formal de
inteira e inquestionavel obediencia, são actos ou determinaçães
de inteiro imperio.

l: ão importa que esses actos prejudiquem interesses parti
culares, subordinando-os ao serviço ou mteresse publico, pois
que este deve predominar, e os sin1ples interesses llão são
direitos. E' util concilia-los todos, mas na impo ibilidade
devem ceder ao interesse coUectivo .
. Em tal ca'o nilo é.admissivel reclamaçilo alguma conte11

ClOSa; da parte dos Cldadãos, resta-lhes apena o recur o
graclOso.

Podemos figurar o caso na demissão ele um emprego, a
respeito do qual o poder executivo tenha o direito de prover
ou demittir acl nutll1n; qualquer que seja o prejuizo ou inte
resse do demittido, elle nilo póde COJ1tpsl.ar n, legitimidade de
um acto tal de mero imperio; e se e tes acto pudessem ser
contestados por via contenciosa, a acção admini tratiya eria
enervada, tornar-se-hia incapaz de preencher. ua alta missü.o,
não teria a faculdade que llie foi conferida.
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§ 3.° - Da aut01'ielade dos actos elo pode1' executivo susceptivel
ele impu,qnação contenáosa.

315. -' Q~audo pelo contrario os actos do poder executivo,
em yez de conterem-se só nessa latitude ou orbita, infringem
leis do Estado I e consequentemente direitos individuaes ou
formulas protectoras desse direitos, então sua autoridade é
susceptivel de contestação, de recurso contencioso.

De de entrto a questão não é mais de mero interesse, é de
um direito I d~ in~'acção d~ \lUla l~i, ele um abuso, é de justi
ça e não de éliscl'lçãO admmlstratlva. em outro deve ser o
p~incipio, po! que el~sde então ha da parte da administração
vlOlação ele leI e a obl'lgaçrto ele r~formar o seu acto; o contra
rio eria constituir a vontade mini terial como superior á lei, inu
tili ar ou aniquilar o poder legislativo, e falsear, ou antes des-

, truir todo o s)'stema e garantia constitucionaes; não have-
ria segurança de direitos. .

Emquanto a administração não suscita taes reclamações é
indiflerente, como bem pondera Vivien , examinar se suas me
dida partem de sua autoridade limitada, ou de sna latitude
discricibnarin:; desd porém que ha reclamação contenciosa
cumpre reconhecer se com efliüto trata-se de um simples inte
res e ou de um direito. Qualquer que seja o assumpto sobre
que a administração, ou governo opere, desde que se reclama
em virtude de um direito, se este existe dá- e um recurso
~oll!eJlcio o e muito legal, que deve ser deferido com inteira
Justiça.

E' de necessario pond rn.r que os direitos ou são constituí
do pela lei, ou são expres õe da natureza moral do homem
por ella reconhecidos exph ita ou implicitamente como taes;
não têm outra fontes, mas desde que realmente de, tas se
derivão I é claro CJ.ue não existia a e se respeito a pretendida
autoridade discriclOnaria, pois que esta nunca se estende a
del'ogar as leis, ou a destrUlr os direitos,

\

§ 4. Q-Algumas obse7'Vações a 7'espeito dos pa7'agTaplws
antecedentes.

316. - Posto que a l11ateria dos paragraphos antecedent~s
pos'a parecer ma\s propria do direito admÍJ:iistrativo , todaVla
elia pertence tambem ao direito publico; e julgamos conv~
mente resumi-la ao menos no que ÍJldicámo para orientar a
defesa dos direitos dos idadãos em suas relações para com os
governantes. O dll'eito administrativo explicará os termo do
recurso gracio ? ' que tem sempre ,lugar ante a cO~'ôa, e os do
recurso con~encJOso, que de1'e . r mterpostQ por na slo conse-
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lho de estauo, bem mal orgauisado em nosso paiz, e que aiuda
as jm tem prestado muitos, e muito valioso serviços.

No que expuzemos deixámo:> de indicar a inspecção que o
poder legislatlvo em todo o ca o exerce sobre o podel' executi
vo, e o recurso de responsabilidade rrllnlsteriaI, porque de
uma dessas condições constitucionae. já tratámos, e ele outra
fallaremos ainda de novo posteriormente.

~ 5, o - De outros camctel'es, OIL condições do ]Jodm' executi'vo.

311. - Assim como o poder legislativo deve ser orgarrisado
mediante a condições que observámos para que possa bem
preencher sua missão, tambem o poder executivo demandaa~
tributos essenciaes á sua natureza, e sem os quaes nilo podena
sati fazer os valiosos serviço que lhe são commettidos, Entre
os seus principaE's caracteres, ou condições, figurão os seguintes:

lVecessida te de 1tnidade de acção, ou antes de execução em
seus di/fel'entes ,ql'áos. - A deliberação é. e deve ser obra de
muitos, que discutão e illustrem as resoluções; a acção ou exe
cução deve ser confiada a uma urridade, a um centl'O unico.;
é condição que tem por si não só a experiencia; mas a prevl
são. Sem isso não é passiveI a harmonia de vistas, a celerida
de ou promptidão, emfim a força.

Se na deliberação a morosidade é compensada pelo acerto
da resoluções, na. e."ecuçilo ena uão tem outro efleito senão
de paraly::;ar e enfraquecer; a acçilo não se concilia com o con
curso de opiniões encontradas, e demais entorpece a re ponsa
bilidade.

E' pois essencial reunir na administração central sob a acção
do monarcha, e nas provinci~ sob a acção da presidencia ,
tudo quanto respeita ao governo geral e provincial, de modo
que prevaleça a unidade de vistas, a promptidão, e a energia;
nada de centl'OS conectivos de execução.

Convem que o proprio poder executivo tenha em seus difIe
rentes gráos o~ seus consel~os cons~lt~vos, para que prece
uentemente se illustre , e eVlte a preCipitação; mas desde que
se julgar esclarecido, a sua acção deve ser livre e prompta.

lndepm~dencia. - Por is o mesmo, e porque é responsavel ,
é tambem ':lssencial que sua acção se mantenha independente
de todo e qualquer estorvo, quaRto aos meios que súo preci
sos para exercer suas attribuições. Em sua esphera legal não
deve sofIrer obstaculo algum; se os outros poderes tivessem o
direito de oppô-los ficaria á mercê delles , e impossibilitado de
preencher sua missão.

Subo1'dinação dos seus agentes. - A condição de rami ficnr
se por meio de seus agentes em todo o territorio, de modo que
~em uma parte de~xe de .esta:l' .debaixo de sua acção prompta e ef
ficaz , é de n~ce$Sldacle mtu1ÍlVa; a con 'equente necessidade da
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subordinação de taes agentes é ainda mais palpitante. E' essen~

cial que sejão fieis e obedientes, pois que aliás em vez de coadju
varem, creariúo obstaculos, enervarião o governo, a ordem e os
interesses sociaes.

Es a subordinação pela natureza das cousas acompanha as
jerai:chias ~ c?rnpete~cias administrativas, e estabelece os res
pectiVOS direItos de mspecção, reforma e revogação dos actos
aos subordinados. São os meios de corrigir as omissões, os erros,
e de manter a unidade, a ordem, e justiça administrativa.

O::; agentes do poder administrativo, que por qualquer moti
vo não quizerem cumprir suas determinações, ou dar o seu con
curso a suas idéas, ou politica, têm o direlto e o dever de demit
tir-se; emquanto porém servem os cargos que por elie lhe fo
rão confiados, e tão na rigorosa obrigação de ser subordinados
e fieis.

Cent-ralisação indispensa:oel, 71WS não a concentmção admi
1~ist1'ativa, que se1'ia fatal. - A centralisação Eolitica! que for
tifica e perpetua acção do governo nas relaçoes polIticas do
Estado. quer internas, quer externas, deve ter um só fóco ;
toda as relações dos serviços e interes es geraes da naçã.o de
vem ser agitadas em perfeita harmonia por uma só intelligen
eia. O motor politico e nacional não póde ser senão um e unico.

Competenczas ou meios sulficientes pa1'a sua missão. - Pois
que é de primeira necessidaa.e dar a cada poder as faculdades,
ou recursos, que são preciso , para que possa de empenhar
seus deye,res , é por is::;o mesmo que as .q~estões contenciosas
ela adlllllll traçúo devem ser por ella deCIdidas.

Ol'ganisação luz1'1noniosa e completa: - Que marche e func
cione sempre de accordo, e que se reproduza, ou agite em todas
as localidades do Estado, onde a acçúo administrativa deve
ter vida, ou movimento.

CAPITULO II.

DAS ATTRIBUIÇÕES POLITICAS E GOVERNAMENTAES DO

PODER EXCUTIVO.

SECÇÃO La

DAS ATTRmmçõES POLITICAS E GOVERNAMENTAE DO PODER
EXECUTIVO EM GERAL.

§ Unico, - Observações a /'espeito,

. 318. - O poder executivo, como já observ~mos,pó~e.ser con
SIderado por duas faces distinctas, como entidade pohüca e go
vernamental, ou como mero administrador,
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Na qualidade de poder politico e governamental têm elle attri
buições correspondentes á sua missão, attribuições que se re
lacionão com o poder legislativo, judicial, ecc1esiastico ou e pi
ritual. Tem tambem attributos inclispensaveis á direcção e er
viço das relações internacionaes, á segurança externa do Es
tado. o seu caracter de motor politico e governamental sua
missão abraça tanto a politica interior como exterior em tod~s

as su.as dependencias.
Neste cal)itulo exporemos cada uma dessas attribuições em

aecção correspondente. Em c~"pituJo posterior considerl'Lremos
este poder na outra qualidade sua de simples administrador, e

. indicaremos então quaes sejão sUa respectivas funcç1)es.

SECÇÃO 2. a

DAS >HjRIJ3mçÕES DO 'PODER EXECUTIVO EM RELAÇÃO AO PODER ~E

GISLATn-o.

§ L o) - São guas pri ucipaes nttribuiçõeó :
Convocar a nova assembléa geral ordhlarin no dia 3 de J unho do
terceiro anno da legislatura exi tente. COllstit., art. 102, § l.o

§ 2.0)- Offerecer ao poder legislativo as propostas que jul~al' 0011

venientes pU.ra que so convcrtiio em projeotos de lei. 001\stit"
al't. 53.

§ 3.0) - Apresentar annunlmente o balanço o o orçameuto da re.
ceita e despeza do E tado, constit., art. 172, e a informação
neeessarin pum n lhmção dns forças de mar e terra. Constit.,
art. 15, § n.

§ 4. 0 ) - Fazer a promulgação das leis, o sun remossa lisestações com-
petentes. Conetit., arts. 68 e 69. .

l§ 5.°) - E.,pedir os decretos, instrncções e regulamentos adequados
{L bon execução das leis. ('oOnstit., lIrt. 102, l§ 12.

l§ 6. 0 ) - Decretar a applienção dos rendimentos destinados pela
assemblén geral aos varias ramos da publica administral'ão. COI1S
tit., Ilrt. 102, § 13.

§ 1.o-Da co'l1tvocação da 7Wva assembléa ge?·al.

319. - A nova assembléageral p~di17, como já observámos
em n. l L11, ser convocada de pleno direIto, ou so pela acção da
lei independente ~esta; attribuiç<1o do poder executivo; entre
tanto é um acto Importante, que não deve eflectuar-se em sua
intervenção, sem essa harmonia da corôa com a liberdade pu
blica.

Demais, se houvesse demora na regularidade da renovação da
camara electiva, o senado cumpriria o dever que lhe é impo to,
como já observámos no citado numero.

Vê-se pois que o dever de convocar a ~ssemb~éa geral não
importa o direito de deixar de convoca-la, direito que seria in
compativel com a segurança da ordem constitucional.
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§ 2.0 - Das propostas do pode?' executivo.

320, - Não reproduziremos o que a este respeito já expuze
mos em ns. 13-1 e 16 . Accrescentaremos s6mente que esta fa
culdade é in eparavel da impulsão que o poder executivo deve
dar a toda as medidas nece arias aos interesses e serviços pu
blicos. eria mC::.tno pouco racional prohibir que o poder que
está mais habilitado para bem sentir as necessidades sociaes, e
apreciar o meios de sati fazê-las, 'Pudesse ofl'erecer as proposi
ções corre pondentes e a1L~iar eflicazmente o bem-ser geral,
objecto e fim que todos o poderes publicos devem ter em VIstas.

§ 3.0 -Da a]J1'esentação elos Q1'çamentos, balanço, e injor~

mações pam afixação de forças.

321. - Como já em n. 95 observámos, é o poder executivo
que tem de realisal' os c1ifl:'erentes serviços publico', quem está
mais habilitado para indicar e orçar as despezas necessarias ao
E tado.

E' demais elJe q\fe l)reside á execução das leis do orça
J!lento, que re~ponde pela legalidade das despezas ~ boa fisca
li ação da receIta, quem deve apre ental' os respectivos balan
ços e pre tal' as deVIdas conta .

Sua audiencia ou informação para a fixação de forças é tam
bem indispensavel, por is o mesmo que é elle o encarregado de
manter a segurança interna e extema do Estado, e auXiliar a
acção ~a administração judicial, como já expuzemos em n, 100
e segumtes.

§ 4.0 - Da ]J1'omulgação elas leis, e1'emessa de 8elLS exempla1'es.

322. - A promulgação é, como já demonstrámos em n. 189,
Ilm acto indlspensavE'1 para fixar-se o tempo em que a lei co
meça a ser obngatol'ia. es e mesmo numero e seguintes tam
bem observámos que e te acto deve ser seauido de sua neces
saria publicidade.

lio reproduziriamo a materia deste, e dos tres paragrapbos
antecedentes, se nuo fôra a conveniencia de enumerar toda as
attribuições do poder executivo que fazem objecto desta secção,
ao menos remis i, amente,

S5.° - Dos 1'egu.lamentos, eleo'etos e inst1'ucções necessa1'io~
pam a úoa e:cecução das leis .

. ~23. - Já vimos anteriormente que a divisão dos poqeres po
litICaS, e Slla exacta e real separação, é a primeira e essencial
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condiçuo da veracidade do syst€:ma constitucional. Já observá
mos tambe01 em n. 81 que ao poderlegislativo, só e exclusiva
mente a elle, compete decretar os principias geraes, as normas,
ou disposiç.ões reo'uladoras da sociedade, dos direitos e obri
gações dos individuos; que tudo que é crear, ampliar, rp.strin
gir, modilicar, ou extinguir direitos, obrigações ou penas, é do
privativo dominio da lei.

Fixados estes principios torna-se facil reconhecer onde pára
fi. esphera da attribuiçilo regulamentar dada ao governo; nó
ÍJldicaremos primeiramente a necessidade de:sta attribuição, e
depois sua detiniçilo e seus limites.

324. - Necessidacle da att1'ib1âção. - Seria não só inconve
niente, mas por ventUl'a mesmo i111 possivel, que o poder legisla
tivo, tendo de decretar a lei, previsse e desoesse a todos os de
talhes de sua execução. Seria.inconveniente, porquefôra.tolhel'
toda a acção do poder executivo demandada pela neces Idades
e condições locaes e moveis, ou pelas varJadas circumstancias
do publico serviço. Seria quasi impossivel, por isso mesmo que
dS leis abraçúo todo o Estado, todas as suas localidades e con
diçõe", diversas, que não podem ser apreciadas de antemão, e só
sim em face das occurrencias que exigem medidas e detalhes
mutaveis, e núo disposições fixas, como são as da lei.

Consequentemente, como a lei em sua execução demanda pro
videncias, detalhes variaveis, mobilidade conveniente, para que
preencha bem os seus uns, para que núo encontre obstaculo. ,
com razão attribuio a constituiçãO do imperio ao poder execu
tivo a tarefa de expedir os actos llecessarios para a boa execu-
çilo dos preceitos legislativos. .

E' mesmo uma attribuição indispensavel ao governo, um dos
modos por que elle consegue preencher sua missão executiva,
por que ~egur~ a obSel'VanCla da lei, re~0.ve as. di.fflculdades e
lmpnme sua Impulsúo, ou dlrecção admullstratlva.

325. - Sua clrfiníção. -Os regulamentos são pois actos do
poder executivo, disposições geraes revestidas de certas fórmas,
mandadas observar por decreto imperial, que determinão o!
detalhes, os meios, as providencias necessarias para que as leis
tenhão faci! execuçúo em toda a exten ão do Estado. São ins
trucções methodicas circumscripta ,e não arbitraria , que não
podem contrariar o texto, nem as dedncções logicas da lei, que
devem proceder de accordo com os seus preceitos e consequen
cias, que não têm por fIm senão empregar os expedientes acci
dentaes e variaveis, precisos para remover as difficuldades e
facilitar a observancia das normas legaes. São medidas que 1'e
gulúo a propria acção do poder executivo, de seus agentes,
dos executores, no desempenho de sua missão; são actos, não
de legislação, sim de pma execução, e drmlÍnados pela lei.

Em todos os gráos da jerarchia administrativa o respectivos
depositarias do poder têm a Tlecessiclade e o encargo, dentro das
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condições e limites legaes, de tomar as medidas necessarias, as
gue são. reclamadas, para que as lei~, cuja guard~ lhes é con
fiada, seJão cumpndas e observadas; e uma attnbUlÇ<lo que re-
ulta da necessidade de desempenhar o serviço.
Eis .0 que são os .regulamento~, estes actos da magistratura

executiva, estes melOS estabeleClClos para a boa execução das
leis.

326.-Limites da att1·ibuição.-Do que temos exposto, e do
principio, tambem illconte tayel, que o poder executivo tem por
attribuição executai" e não fazer a lei, nem de maneira alguma
altela-la, segue-se evidentemente que elle commetteria grave
abuso em qualquer das hypotheses seguintes.

1.0 Em ~rear direitos, 0.u obrigações novas, n~o estabeleci
dos pela lei, porquanto sena uma l!lnovação exorbItante de suas
attnbuições, uma usurpação do poder legislativo, que só pudera
ser tolerada por camaras desmoralisadas. Se assim não fôra
poderia o governo crear impo tos, pena , ou deveres. que a lei
n.li.o ~stabelec~u, teriamos dO~lS ~egisladores, e o systema cons
tltuclOnal seria uma verdadeua illu ·ão.

2.0 Em ampliar, restringir ou modificar direitos ou obriga
ções, porquanto a faculdade lhe foi dada para que fizesse obser
vaI' fielmente a lei, e mí.o para introduzir mudança ou altera
ção alg'uma n~lla, para manter os direitos e obrig8:çõ~s ?omo
farão e tabeleCldos, e não para accre centa-los ou dimmm-los,
para obedecer ao legislador, e não para sobrepôr-se a elle.

30 . Em ordenar, ou prohibir o que el1a não ordena, ou não
prohibe, porquanto dar-se-hia abuso igllal ao que já notámos
no antecedente numero primeiro. E demais, o governo não tem
autoriclacl alguma para supprir, por meio regulamentar, as la
cun,as da lei, e mÓ~'rnente ao direIto privn~o, pois que estas en
tidades não são SImples detalhes, ou melOS de execução. Se a
ma~eria como principio é objecto ele lei, deve ~er .reser~ada ao
1 glslador; se não é, ntão não ho. lacuna na leI, SIm ol}Jecto de
detalhe de execuçúo.

4°. Em facultar, ou prohibir, diver amente do que a lei es
tabelece, porquanto deL'Caria e ta de ser qual fôra decretada,
pas aria a ser úi[ferente, quando a obrigação do governo é de
er em tudo e por tudo 1iel e submisso á lei.

5.0 Finalmente, em extinguir ou annul1ar direitos ou obriga
ções, pois que um tal acto equivaleria á revogação da I.ei que os
estabelecêm ou reconhec~ra; seria um acto verdadell'amente
attentatol'io.

327. - O governo não de, e por titulo algum fal~ea.r a divi
são dos poderes politicos, exceder snas propnas attrlbllições, ou
usurpar o poder legIslativo. .
. Toda e qUfl.lquer irrupção f6ra destes Emites é fatal, tanto ás

liberdades publicas, 'omo ao pl'oprio poder.
O a.buso dos regulamentos de 25 de Julho de 1830 em Fran~



ça devia ter imposto graye pena sohre o. ministros prevarjca~

dores, que por e~se meio trahirflo eus devere. ngrado, para
com Carlos X. E' um do maiores abusos pois que deura-se
justamente uo poder, que mais deveria zelnr da lei: é elJe n
tão o primeiro que a corrompe.

Desde que o regulamento excede seus limites constitucionaes,
desde que offende a lei, fica certamente. em autoridade, por
quanto é ene mesmo quem estabelece o dilemma ou de respei tar
se a autoridade legitima e soberana da lei, ou de viola-la para
preferir o abuso do poder executi,o.

. Desde então o deixar de observar o regulamento nUo é resis
tir a acção ministerial, é obedecer ao preceito da lei. A auto
ridade judiciaria nua tem o direito de declara-lo nu]Jo p0r me
dida geral, ou revoga-lo, mas tem o dey r de d clara-lo inappli
caveI no cas? vertcnt , P?is que elJa .\ tumbem guarela d'~ lei
cm sua apphcação e adstflcta a respeItar O' ihreltos e obnga
ções individuaes, e não um in trumento crgo c bruto ela arbi
trariedade; é obrigada a defender a lei, a niío viola-la.

Os cidadãos offendidos em tal caso têm demais, ou além d s
tribunaes, o recurso contencioso ao ]10der legislatiyo, ou ao in:
perante em seu conselho de estado. Se nflo podem por essa melO
atacar taes reguJamentos em sentido g'eral, para que sejão re
vogados, podem inquestionavelmente recorrer delJes no sentido
da offensa do seu direito particular para que ou não lhe seja
applicado, ou seja essa o[fen a reparada.

Tem mesmo por via graciosa a ül.Culdaclc ele pedir sua intei
ra revogação, demonstrando a sua illegaJidade ou mesmo seus
erros, e inconvenientes.

(

Quando pelo contrario os regulament sei r nmscrevem-se dén~

tro das respectivas aitribuições fio perfeitamente obrigatorios,
participãO da força da respectiva lei, e com elIa como que se con
fundem.

A constituição ing'lezu e a americana dcnegão esta attribuição,
aliás necessana a seus poderes executivos; é uma lacuna pre-
judicial,. e é.a. razão por que as leis desses IJaizes são tão di[u- .
sas e mmUClOsas.

A ~onstituição fra~ccza de 1830 c,a. porLugueza. são a. este
respeIto semelhantes ~ nossa. A constltrnçiio belga, além de se
melhante, accrescenta em sen art. 107, que as cârtes e tribu
naes observaráõ os regulamentos fJuando confo7"l'J1es eis leis. E. ta
c?nformidade resulta de duas cil'cumstancias, isto'. que o adn?i
11lstrador, de que eJles emanão, tenha poder legal e que Clr
cumscreva suas disposições dentro dos JJlnites U suas a.ttribui
ções.

Por isso mesmo que os reguJamentos não são leis e sim meios
ele execução destas, 11em sem]Jre tem um caracter estavel e
permanente; podem portanto variar, e accommo<1al'-se ás cir
cumstancias emergentes. O poder executivo, que está sempre em
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llc,Ção, sempre .informa~o das necessidades e convel~encias pn
bhcas, teml POlS o cl1relto de altera-los, e Jnmto mms de inter
preta-lo, salytls sempre as dispo ições legaes. E' esta uma das
l:azões por que a infracção dos regulamentos P?r si só não pode
fundar a con essão de ullla re 1 la; não süo lels .
. 328. - P lo que re :)Je1l.a. aos decretos e in~trucç:ões ministe

naes, 011servar mos somente que os decretos são actos red:i~i

dos em nome do monarcha, por ene assignados e referenda
dos pelo respectivo mini tro, que, segUlldo os e tylos de cada
côrte, são reservado para medidas mais importantes, que nüo
de, em depender sámente da. a signatura mmisterial. As ins
trucções . ão actos mini teriaes que se destinüo a desenvolver
~ l?ensamento dos r ~aD1entos ou o.r~ens do g",yerno. ou sua
ldeas sobre o modo de re: olver as. drfEiculdade que po .s~o o 
correr na execução das leI ou reah açüo dos actos admuustra
tivo. São mi os detalhados que prcscrcycm a marcha que
os agentes da admini tração devem seguir para o bem elo pu
blico serviço, para que haja unidade, harmonia e actividade
governamental.

Concluiremos oberYa11do que em n. 90 já notámos que o
abu o mini terial a titulo de ta attri1Juição, por mais de uma
YCZ tem pl'etenilido usurpar o direito de interpretar as leis, e
demais di~so obter do poder legislatiyo delegações que a cons
tituição núo permitte para erigir-se m legislador, como tam
bem já ponderámos.

Esta faculdade regulamentar é necessaria, mas deve contel'
se em seus limites constitucionaes e jámais ultrapassa-los.

§ G.o-Da applicação d'LS ?'endas pttblicas aos di1:ersos
se?'viços administrativos.

329. - A fac~udade que o.governo tem de decre~ar ~ al)pli
cação dos rellc1unento destinados pelo poder leQ"lslativo aos
varios ramo da publica administração. é. a. reproc1ucção da
mesma attribuição regulamentar e. pecIahsada. em relaçe:lo a
essa importante parte ao serviço d~ ~sta.do. ..

Elle não póde ultrapassa.r os lllmtes da~ respectiv~s leIs,
ou c10s creditos abertos, alterar os seus de tmos, ou deIxar de
fazer o 'erviços determinados. E' uT!1a faculdade que lhe. é
outorgada para a boa execuçúo das leIS de finanças, e mmca
deverá ser exercida por modo i!1verso a se~ fim. .

Podem occorrer ClrCU1llstanclflS que obnguem a l?edir a co
rôa em seu conselho ministerial a abertura ele creditos , para
supprir a escassez dos que farão autorisados pel~ .lei do or
çamento , ou para o ajuste de contas ~e um exerClClO ou mes-
mo para despezas urgentes e n~o pre;TJstas. . ~

o primClro caso esses credItos tem a denommaçao de su-
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plementares. São os que no decurso do serviço do exercicio os
ministTos na ausencia das camaras -pedem ao monarcha que
autorise, attputa a insufficiencia dos fundoR affectados ao res
pectivo serviço pela lei de finanças. Taes autorisações devem
ser apresen~adas ao COlyO legislativo logo que el~e se re?Ue,
para que seJão convertIdas, ou approvadas em ler, depOls ele
Justificada a saa necessidade pelo respectivo ministro, e sob
sua responsabilidade.

Dá-se o nome de creditos complementares, aos que ao teml)o
da liquidação das contas de um exercicio são necessarios

.para saldar os serviços dene , quando os fundos "lotados não
são para isso sufficientes. Estes creditos podem ser provisoria
mente autorisados pela corôa em conselho dos ministros, mas
devem ser regularisados pelo corpo legislativo na lei de appro
vação das contas.

Denominão-se creditos extraordinarios, por opposição aos
contemplados pelo budget , que chamão-se ordinanos, os que
os ministros pedem para serviços não previstos, nem contem
plados nelle, mas que tornão-se urgentes e indispensaveis.
Podem ser autorisados como os supplementares e como eBes
sujeitos ao bill de indemnidade , á aprovação do corpo legisla
tivo, depois de justificados.

E' manifesto que as camaras devem fiscalisar com inteira
attenção estes actos ministeriaes , e obstar os abusos a respei
to, que podem ser fataes.

SECÇAO 3.a

DAS AT'tRIBUIÇÕES DO PODER EXECUTIVO EM RELAÇÃO AO PODER
JUDICIAL.

~ 1.o) - São suas attribuiçõeB :
Nomear magistrados. COIlBtit.• al·t. 102, ~ 3.0

~ 2. o) - 05 magist:ados llíio podem ser suspensos sepíio ~10 poder
moderador, COllStlt., acto 101, ti 70 • e 164; uem dcmittldos senão
nos termos do art. 155 da coustituiçíio.

§ 1.0 - Da ncrneação dos magistmdos.

330. - ~osto que o poder judicial seja um poder indepen
dente e directamente delegado pela nação, nos termos dos
arts. 10, 12 e 151 da constItuiç:ão, todavia esta com razão deu
ao P?der exêcutivo a attribuição de nomear os magistrados,
mechante as condições estabelecidas pelas leis.

S~ essa no~eação fosse .feita po~' eleição popular, resentir
s.e-hm de mUltas e graves mconvelllentes. Para que fosse rea
lIsada sob proposta ou apresentação do supremo tribunal de
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justiça faltarião a este, quanto á primeira instancia, informa
ções indispe? aveis, ~ seTia. mesmo dar-lhe uma attribuição
menos propna de sua mstltUJção.

E' o poder executiyo, e só el1e, quem está habilitado para
prov r com a erto o:; lugares ua pnmeira instancia; quanto á
segunda, a no a lei de 26 df' Junho de 1 50 é providente: as
nomeações para o supremo tribunal são determinadas sómente
pela antiguidade.

Não ha pois inconveniente nessa faculdade, que é regulada
pelo art. 4,1 do codigo do processo e peja lei de 3 de Dezembro
de 1841, art. 24; e quando um ou outro abuso possa dar- e, é
fora de duvida que elles serião mais graves se a attnbuição
fosse commettida a outrem.

2.o - Da SllSpeTISlio e demissâo dos ma,qistmdos.

331. - Embora o poder executivo tenha a attribuição que
acabamos de referir, desde q~e o magistrado é nomeado perde
toda a acção sobre e11e, POlS que desde então passa a ser
membro de UJn poder distincto e independente.

Em reJação aos empregos administrativos o direito de no
meaçüo, em regra, inclue o de ~uspensão e demissão, por isso
m S1110 que são agentes subordmados e da confiança do poder
que os nomêa. Os magi trados porém não são agentes desse
poder, sim membl'OS de um outro; sua suspensão não póde ser
determinada senào pejo poder moderador, como já observámos
em n. 278, ou pejas assellJbléa~ legislativas provinciaes, nos
termos e,."pres ados pelo acto. a~dicio]]al. .

ElIes nüo podem ser derruttldos senão em VIrtude de sen
~ença que os declare incursos em crimes a que a lei tenha
unp.osto essa pena.

l--luando tratarmos do poder judicial voltaremos sobre este
a. sumpto; no 'so fim na actualidade foi sómente de indicar as
attribtúções do poder executivo, e suas linútações quanto ao
poder judicial a este respeito.

16

,
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SECÇAO '1."

"

J)AS ATTRmUlçÕEti DO PODER EXECUTl \'0 E!I'I REI,AÇÃO AO POOEH

E. PIRlTUAL.

~ l.o)-Compete 3.0 poiter executivo.
]\j:lJlter a religiiio clltholica npostolica romana, e a tolerancill

dos outros cnJtos. Con tit., arts. 50, 103 e 179, ~ 5.0
§ 2. 0 ) - Nomear bispos e prover os bencticios llcclcsia.tico•.

Con tit., art. 102, ~ 2.0
§ 3. 0 )- Conceder ou negar belleplacito aos dccretos dos eoncilios

c letras apostolicas, e quac quer utras con tinu\'ôes <,ceIe io.sticus
que se não 0ppU7.IWCm á constituição; prccedeuclo approvllção dn
a semblén se contiverem disposil:ão geral. Constit., :1rt. 102, § 14.

§ 1.0 - Da protecção 7'eligiosa.

332.. -E1ll11. 10 já OUti l'vámos que a religião é um com
l)lexo de t>rincipios reguJau?reti Ll nOtiti.os pensamen~os e acçõe;;
para com Deos; que a relJglilo catholrca e apostohca roma,na
é a religião do Estado, ma;; que o;:; outros ultos silo tolerados
dentro do::; limites e condições que abi indicámos.

O poder exe utivo, em virtude desta attribuição, deve pois
proteger a religião do E tado, sua c~'ença, s,!-a ll10ra~, seu
culto, zelar ela ua pureza, não consentlr que seja offendida.

Desta attribuição derivão-;:;e necessariamente outras, de que
passamos a trataI' nos paragraphos seguint ::;.

§ Z. o - Da nomEação dos bispos e p1'Ov'imento dos úaneficios
eccLesiast-icos.

333. -Independente do direito lia padroado imperial e de
concordatas com a Santa Sé, esta attribuição é com razão
conferida ao poder executivo pela nossa lei fundamental. Ao
par das funcções espirituaes, o;:; bispos, os parochos e mais
empregados ecclesiasticos exercem tambem funcçõe::; 'i\-is de
alta importancia; elles influem li mto sobre a moral do povo,
sobre a instrucção religiosa, sobre a direcçtio social. E' pois de
mister que o poder publi '0, que deve manter os bons costumes,
a segurança e a trunqlli1Jidade nacional, tenha o impreterivel
direito de reconhecer e preferir os acerdotes que por suas vir
tude e conhecimentos oil'ereção as garantia neceesarias, que
não ventão p rturbar a ordem politlca, le\"antar confli ·tos ou
difficu1dades .
. O poder executivo 11om".a. 0:<> bi po ,.e o.papa dá-lhe' a con

firmação. Quanto ao;:; belleficJOs ecclCslastrco;:;, são e1les provr
do. nos termos prescriptos pelo alvará de 14 de Abril de 1781,
denominado ua::; faculdades, lei de 22 de Setembro de 1828,
art. _0, § 11, e mais disposições respectivas_



- 243-

§ 3,0 - Do baneplacilo para {l oósercalwia dos decretos e ?nais,,'
determinações ecclesiasticas,

33.1. - 0:3 decrf'to::; do:; ('oll(;ilio ,letra apo tolica' e quaes
quer outras constituiçõ s ecclesiasticas nâo podem ter execução
no imperio quando COlHi\" rem ilisposição geral, sem prévia
approvação da assetlluJéa beral; quando porém não contiverem
seJ]~? c1ispoS~Ção particular, e não e oppuzerem á constituição
polItIca elo hstado, basta para que tenhão execução que haJão
obtido o ben placito do poder executi,·o.

E sas constituiçãe ou determinações ecclesiasticas contém
disposição geral ..ómente quando e tatuem em relação a toda.
a. igreja chri tãa, q~Jlllo decrctão ~m principio, norma ou
decIsão que tem dc \'lg'orar m toda a Igreja U111\-ersa1.

A dispo::;içflO é, pelo contrario, partiuular quando não se
dirige ú. igreja Ul1iv~rijal e só ,'im a ullla parte della, á igreja.
ue um Estado esp cmlmente,

A dispo i\:üo, quando gcral, ~ dc imp0l'tancia muito el Y<tLla.,
pO\' isso'mcsmo quc 'on 'l.ituc lUll preceito, norma u decisüo
p~ra toda ?- igr~j;~ 'ath~]j?a apostolica romam:" Sua n;1~ I' 'cep
ç'ao podcna ongmar diBiculclades, contestaçoes ou SCI ão; e
por outro 1, do sua. re 'epçãO indistin ta poderia importar graves
IIlcollvcniente . E' ponsso que anos alei fundamental reserva
a.de isão em tal caso á assembléa geral legislativa. Embora a
?i. pO~iÇão ,geral te~ba por objecto dogma ou d~u,tr~a essencial
a Igl: Ja, aIuda as '1m es, a approyação préVIa c mc1ispensav,el,
por I so que na respectIva 'onsiltUlção, bulia ou deCIsão pode
por.ventura o 1 gi lador eccle iastico incluir aJgUl1l principio
noclvo ao Estado.

A di posição puramente particular não tem tanta gravidade,
e quasi sempre é mesmo impetrada pelo poder politICO do Es
tado em beneficio da respectim igreja, e portanto basta para
ua execução o beneplacito do poder executivo, que o não

concede em o necessario exame,
A approvação ou beneplacito nos t rmo eÀ1Jo tos é e seneial,

é attribuiçoo inauferivel do podcr politico, d sua Dlspecção e
:espon,sabilidade pela ordem e bem- er social, pela cleie <~ de
:seu dir ItOS e pela prc enção do que lhe possa ser nocIvo.
E' de mister que o poder ecclesiastico não invada, não usurpe
os direitos da soberania nacional, nem perturbe à paz publica.

Embora a Igreja e o E~tado seJ~o so?iedades c1istinctas
quanto a seus tins , ellas estão entre SI tão ligadas que o poder
politico não póde, nem deve prescindir do direito _e' do. dever
que ,tem pela lei divina c humana de manter a eXlstencla e a
feliCIdade Lle sua associaeão,

Desde porém que a disposição ec ,1 siastica nada. tem de
nocivo á sociedade, é do dever do poder politico dar-lhe publi-



-2U·-

cação e execução,'-pois que ioda npreciação da doutrina dog
matica, ou da fé é da competencia da 19reja e das con ciencias'
e o dogma, a fé não podem certamente contradizer o fim, o
bem- er do Estado; procedem do me mo autor, e jánHlis serão
contradictorios.

Por este me mos principios é manifesto que as con tituições
dos bispados brazileil'o , e disposições creadas pelos bi l)OS da
nossa igreja nacional, dependem do beneplacito do imperante,
do poder executivo.

SEC<tO 5.a

DAS ATTRlli lÇÕES DO PODER EXE UTIYO QrA~TO 's RELAÇÕES
1l\'TERNAClCN.\E:::i DO E.TADO. l

ti 1.0)-São SlHlS pl'incipaes attribui.;ües:
Nomear embaixadores c mais ageutes diploDmticos e comlllcr·

ciaes. Constit., art. 102, § 6.0
~ 2.0)-Dirigir as neg0ciaçõcs politicas com as nações estrangeiras.

Thid., § 7.0
§ 3.0)-Fazertratados dealliauça offensivne defensil'!l, desuhsidio

o commercio, levnndo-os dcpois ac concluidos ao conh cimento
da assembléa gem1, quando o interesse o segunLDça do Estudo o
permittirem. Se os tmtados eoncluidos em tempo de paz envolvo
rem eess:lO ou troca de territorio a. que o imperio tenba direito.
não serão ra incndos sem terem sido approvados pela assemblén
geral. Ibid., § 8.0

~ 4. 0 )-Declurar u guerra e faz~r a paz, participando á assemblén
as eommunicações que fõJ'em compativeis com os iutereS5es c
. egurançlt do Estado. Thid., § 9. 0

~ 5.0)-Prover n. tudo que fôr concernente;L segurança extel'lll\ do
Estado, na fórma da. constituição. Thid. , 15.

§, 6.0 )- Conceder cartas de naturalisaçiio, na fôrma. da lei. lbid.,
§ 10,

§ 1.o - Da 1UYI11eação dos embaÍ3:ado1'es e mais agentes
diplomaticos e comrnf3'J'ciaes.,

335, - A nomeação destes agentes administrativo , tanto
diplomaticos como commerciaes, não póue deixar de pertencer
exclusiva e privativamente ao poder executivo. Para reconhecer
que é uma attribuição inseparavel delJe ba ta reflectir que el1e
é o poder encarregado de dirigir as negociações internacionaes,
tanto politicas como commerciaes dq E tado, que é quem
responde por ellas e p~la segurança externa do impel'io.
Des~e então é. m~nifeiSto q~e elJe, e ~ó. elle, é quem tem a

necessJ.dade e o direIto de avahar as hablhtações, a fidelidade,
a ~onfial1ça. que ~uereç:éJO .a sua escol.ha, que lbe pal'eção as
maiS apropnadas as suas Vlstas, ao eX1to das negOCIações.

São seu~ auxiliares, seus delegados, seus ÍIlstrclmcntos, que
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dev m compenetrar-se de seu pensamento e promovê-lo com
todo o zelo e dexteridade; sem es a indispensavel attribuição
o po~el' execu~iv? não ~eria a. pos ibilidade de bem preencher
ua lmportantts Ima llli são.
Con-equen temente a elle compete tambem exonerar esses

~gentes "e~ da comJ!ri sões que lhes tiver confiado de de que
J~gue er ISSO conv~mente, ou porque não preenchão bem suas
V1. ta , ou porque hftJão alguma outras razões que assim acon
,'el.lJem; ó elle é quem póde bem avaliar.

Embora esta ela e de empregos eja da ordem daquelles
que demandão talentos e estudos pl'Ofissionaes, que devem
foymar \lma carreira ~ ,.?fl'erecer garantias, é de mIster que a
leI combme e tas condiçoes sem offensa da plena liberdade que
o poder executivo deve ter; é quem responde por ene , cum
pre que tenha as faculdade correspondentes a es a re ponsa
bilidade.

A nossa lei de 22 de Agosto de 1 51, que organi ou o corpo
d!plomatico brazileiro, e regulamento de 20 de J\iarço de 1852,
tlverão em vi ta estas considerações; assim como o regula
mento consular de 11 de Junho de 1847.

§ 2.0 - Da di1'ecção dcts negoáaçães intm"nacionaes.

33G. - Os interesses internacionaes do lmperio demandão
um estudo, uma attenção, uma vigilancia continua. Qualquer
inno\ ação na legislaçãO ou relações de qualquer Estado póde
reaoir sobre os direitos ou intere 'e brazileiros, e tornar- e
pOl' i o me mo obj cto de negociações internacionaes. Póde a
TI ce' idade destas proceder ele intcres es ou occurrencias que
tf'1l hão origem em nos o proprio paiz, ou que e deri\'em d
u . propria relações.

. Taes negociayões. demandão .c.onhecimento.. profun~~s n~o
l11terrompldos ela Ituação pohtlca, commerClal e nuIítar, nao
só do proprio paiz, ma de cada um elos outros com que ellas
se rela ion'Lo. E' ele mi ter que o poder nacional contemple e
ar.ompanhe attentamentc toda a pbases ~ moditieações d~s a
SI tllações , que penetre em su~s tendenclas,. que pre-veJa os
l'e:mltados, d cifre e resolva os mteresse patno

E' demai preci. o que não veja, não escute ómente uma ou
outra llece sidaue ou negociaçãO, im que coordene todas, q:ue
harmoni e-a I que estabeleça um sy tema, que não uSClte
diffi 'uldaeles de parte de um ou outro paiz, que ~ con ervc em
boa posição, que não sacrifique I:enhum de seus n~teres es.

Para preencher tão ampla llUssfio é de neceSSIdade que o
poder encarregado della seja !1~O só. um ce~tro de unid~de,
ma ele informações, acçfio e V1gJ!anCla contIllll:a, que seJa. o
centro elo mOVlluento das forças e recUl'SOS SOClaes, que seja
emfim o pocler exemltivo.
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ii 3.o -·Da celebraçllo ele tratados.

337. - Con 'iderada só em theoria. :l attribtúç5.o de 'elebrar
tratado não de--rcria p I'tcncer ao poder executivo, im ao
.legislativo; quando pnrém se trata dE' examinar e fi.'Xar as
éondições pratice.s deste i~1portante serviço nacional, e as ra
zõe:; de conveniencia pllbhca sobre a delegação de semelhante
faculdade, ú faci.! cl reconhecer que ena não póde . er attri
buida senão ao poder executivo.

Pertenceria pela theoria ao poder legislativo, porquanto 6
um acto da soberania, uma expressão do voto nacional; e por
que taes convellções i nternacionaes se transformão m lei
internas do paiz, que devem ser religiosamente observada
que produzem direitos e obrigaçõe;;.

Entretanto, praticament comprehende-se que além dos
conhecimento que são indi 'pensa\'eis, assim de todos os il1t 
resses nacionae;:;, como do paize:; estrangeiros, é de mister que
o centro negoc:iador nilo tenha interrupções em sua vigilancia
e acção, comu tem o poder legislativo, que esteja :;empre
esclarecido de todas as informações, que opere n uitas vezes
em segredo, que aprovcit as occurrencias () opportunidades;
comprehende-:;;e que a celebração de tratados não póde ser
commettida senão ao mesmo poder que é encarregado de
~omear .os agentes .dip~o~n~ticos, .e de dirigir as negociações
mternaclOnaes; sena diVldir a umdade de V1stas e de acção, e
compromett r os interesses publicas.

Tamhem se manifesta que a dependencia para ratificação de
prévia apprDvaçe:lo do poder legislativo, quando elies não ultra
pas 'ão as attribuições do executivo, não seria ftmdada, e pelo
contrario enervaria muito a acção deste, basta que prevaleça
essa dependencia obre os assumptos que não cabem em sua
alçada.

Pelo que acabamos de indicar já se vê que a faculdade daela
ao poder executivo não é arbitraria, sim 111nitada pelos princi
pio:; constitucionaes do E tado, que eIle jámais de"e ultrapa. sal'
de suas attribuições, que nada póde ratificar que exceda suas
faculdades, nachi que comrarie as attribuiçõe dos outros pode
res ou as lei' do E:;tado, nada que ,iole a. propriedades ou
direitos dos subditos nacionaes.

Se em um tratado de alliança e e:stipuJar'm dau 111a que
estabeleção prestações do thesouro n<1(;ional, e::>tm:l não produ
ziráõ direitos e obrigações senão depois de appro adas pelo
poder legislativo, porquanto pela con:;titui,uo só a este com
pete exclusivamente o àutorisar despeza::; publi'a , e porque a'
attribuições do "poder executivo não clcI'og<lo as do legi::,lati o,
ante. sim entl'11l1em- e em harmonia. E "tes mesmos priuejpios
ão applicaveis aos tratados de subsidio, desde que seja o Es-
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tado quem os tem de prestar; e o contrario poderia ser a ruina
da nação. ,

Semelhantemente, em um tratado de llavegação, commercio,
po tal ou ou.tr~ qualquer, o poder ex~cutivo não é autorisado a
alterar o direItos estabelecidos de importação, exportação, a
derogar nenhuma disposição das leis ou sejão admirristrativas,
civis, com merciaes , criminaes ou de processos, pois que seria
exceder suas attribuições e obrar sem poderes.

Se a titulo de celebmr tratados fosse permittido um tal
abuso, então opoder executivo e erigira em supremo dictador;
poderia por e te meio alterar toda a constituição e leis nacio
I aes, pactuar por exemplo a intolerancia religio a, supprimir
a liberdade de imprensa, alterar o ::;ystema de impostos, de
heranças, emfim nnullar as in tituições e os outros poderes
politicos.

As estipulações que contrahir não podem poi exceder da
orbita do que elle póde dispôr, do que está e pende de suas
JilCuldades; quando ultrapassem, o poder legislativo está em
eu direito de não approvar ou declarar nulias, embora fiqu

prejudicado todo o tratado . .r em o govel'llo estrangeiro terá
direito algum de reclamar, por is o que antes de effeituar a
~egociação tinlla .o d v~r de con ultal' e saber quaes as leis
fundamentaes do impel'lO, ver que ellas não davão taes facul
dades ao poder e. ecutivo, e reflectir qu a convenção feita
Com quem não tem poderes é nulla ipso ;'w'e, ou feita só
ad 7'ej'erendum, e portanto sujeita a essa eventualidade.

Quanto ao tratados de limites ou de cessão ou troca de
territorio, ou de posses ões, o nosso direito constitucional con-
ente que no conflicto da guerra possão ser ratificado sem

prévia. approvação do poder legi ;lativo; é uma di po ição
~xcepcional, que póde ser reclamada por uma. nece sid~d~ de
Igual caracter. Em tempo porém de paz não é iSSO permlttldo,
é essencial, que preceda autorisação legiSlativa de de que se
tenha de desmembrar ou ceder territono ou possessõesbrazi
leira~, de que em regra o poder executivo não é.habilitad~ a
di por, tanto mais que é a sumpto de umma importanCla,
como já observámo, em n. 80.

Salvas estas limitações, e considerada a attribuição el~l si,
em seu u~o legitj~o, ella é resguarda~a já pelo nenhum mte
res e, e SIm oppo iç'ão, de qualquer. mlDlstro em f~zer ~ tra
tado ruinoso, em sacrificar sua patna ao e'trangelro, e Já em
ua responsabilidade legal. .
Durante o curso das negociações, e m~s]:n0 emquanto 00

tere' e f) segurança do E tado não peI'lmttlr, convem ou pode
ser necessario não dar publicidade a tae::> as umptos; cumpre
por \m que os mini tr05 não levem a e. 'cesso, que não abu em
d~sta faculdade, pois que o poder legislativo tem não só o
dil'eito de ser informacln, mas de tomar-lbes conta, e mesmo
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de responsabilisa-los. Nú.o serião pois admissiveis subterfugios
que tendessem a nullifical' esta inspecção e direitos, que tanto
interessã.o á soei dade.

§ 4.o-Da declat'ação de guerm e negociação da paz.

338.-A attribuição de declarar a guerra. e de fazer a paz
está no mesmo ca o que a attribuir,'ilo de que tratámos no
paragrapho antecedente.

Em theoria pertence ao poder legislativo, pois que não só é
uma das mais importantes resoluçõe:s da soberarua nacional,
ma é manifesto que a guerra exiae grande" sacrificios de
sang'ue e dos recursos financeiros, e nem o recrutamento, nem
as despezas publicas podem ser autorisados senão pelo poder
legislativo; accresce me mo que uma gut:!rra desa trosa pôde
arnúnar uma nação, e uma paz mal estipUlada prejudica-la
gravemente, ou porque custe 'acriÍlcios que podião ser evita
dos,. ou porque. nã.o consiga os beneficios, reparações ou ga
rantla convementes.

Quando se trata porém, não do direito em si mesmo, sim da
melhor delegação, da logica do interesse nacional, vê-se que
pela natureza das relações internacionaes esse direito deve ne
cessa~'jamente ser ~xercido pelo poder executivo E' elle o ~~
cumbIdo das negocIações externas, e dos tratados, é quem dirI
ge as missões dJplomaticas, quem deve estudar e estar em dia
com todas essas relações, intrigas dos partido ,ciumes da na
cionalidades, pretenções, vistas e actos dos diverso. governos
para com o imperio; é o guarda permanente da segurança, in
teresses e direItos deste.

NenhUlll outro poder tem os meiO': necessarios para estar
tão habilitado a ,reconhecer as necessidades nacionap.s, os re
CUl':sO do Estad? e do estrangeiro, as su s forças militares de
mar e terra, a direcção que devem ter, os resUltados a e peral';
emfim é elle quem responde pela segurança nacional.

Se se fosse delegar semelhante direito ao poder legi lativo, os
interesse publicos serião compromettidos -eela morosidade das
decisões, excitamento das paix.ões, impossibIlidade dos segredos,
e muitos outros inconvenientes irremediaveis.

Além disso, a declaração da guerra presupoõe neo'ociaçõe'
prévias que procurem evita-la, preparativos 'accumt~ados na
proporção d~ sua probabilidade, demanda unidade de vi ta ,
de acção, de activa promptidão. Em tal caso seria consequente
attribuir todas estas condições ao poder legislativo, fazê-lo p I"~

manente, e dar-lhe as demais faculdades connexas, isto ,reunir
em suas mãos as duas autoridades, o que seria instituir um
despotisll o temivel.
.. Só o poder executivo é quem póde repellir desde logo as hos
lliclades de terra ou mar, ir de frente á invasuo, encontrar a
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luta quando a O'uerra lhe é imposta, e por certo que seria
inadmissivel a i~ a de esperar por decisões legislativas.

Nem se faça distincção entre a guerra ofiensiva e defensiva'
esta duas condiçõe muita:; vezes se confundem; em muito~
casos a ofl"ensiva póde ser indispensavel, póde ser a defesa a
J~ais efficaz, quando empl'ehendida ~e prompto, quando pre
VIDe a accumulação dos recursos hostIs.

E' portanto indispensavel que semelhante attribuição, apezar
de toda a sua magnitude, seja confiada ao poder executivo.

Por outro lado este poder offerece as necessarias garantias
para não abusar desta faculdade, não é só a de uma responsa
bilid':l.de tUa grave, é tambem a do principio, do espirito de
nacionalidade; não é pos:;ivel conceber que nos governos re
presentativos elle não preveja todos os resultados de uma hu
miliação na~iC?nal, qu,e sepu!tará um núnist~~io. Ef!l taes go
vernos a oplillão publica, a 1mprensa, o espmto naCIOnal, ser
vem de grande correctivo; e as camaras de quem pende a auto
risaçào para o levantamento de forç.as, e de recursos pecunia
rios, sem que seja neces ario arriscar a sorte do Estado, abrir
o eu seio ás armas estrangeiaas, tem por sua censura, opposi
Ção discreta e força moral, meios sufficientes de obrigar os mi
nistros a retirar-se, ou a negociar a paz, e de puni-los oppor
tunamente.

339. _. Alguns publicistas pretendem que quando uma cons
titu ção dá ao poder executivo o direito de decla?'a1' a guerra,
nem por isso se seg'ue que dê-lhe o direito de 1'esolvê-la. Di
zem que são actos muitos diEferentes, muito distinctos, que a
resoluçãO, ou adopção de uma tão grave medida é um acto da
soberania nacional, que pertence á representação da nação, ao
poder legislativo; que a declaração não é senf~o ~m resultado
da resolução, um acto de execução, uma attnbmção do poder
executivo, e. que p'ortaJ~to c~mpre n.ãC? confundir essas entida
des, e não VJCIar a mtelhgenc1a da le1 fundamental.

Não concordamos com €lsta argumentação, nem pelo lado da
intelligencia litteral, nem pelo que revela o e pirito da organi
sação dos poderes politicos e conveniencias sociaes.

Observaremos por ultimo que a constituição com razão manda
que o gov~rno communigue á assem~lé~ ge1:al tudo quanto a
este l'espelto occorra, de de que não seja ISSO mcompatlvel com
os interesses e segurança do Estado; é um meio indi pensavel
para que as camara':> possão exercer sua fiscalisação constItu
cional, tão nece:;saria e importante em casos taes.

§ 5,0 - Da manutenção da segumnça exte1"1l.a do Estado.

340, - Consequente com as attribuições e meios dados ao
. p?~er executivo, a lei fundamental impõe-lhe a rpspon.~

blhdade pela seguranca externa do Estado, pela manutençao
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dos direitos e interesses internacionae , de que o constitue
guarda. . .

Para manter es 'a tão necessana segurança é de mIster uma
constante vigilancia sobre a marcha da ' potencias estrangeiras,
e especialmente daquellas cujas relações possão exercer maior
influencia ou perigo sobre o Estado.

E' de mister essa indispensavel vigilancia para conservar
illesos os Jireitos e interesses do :(Jaiz, para perceber e acautelar
em tempo, e discretamente, as difficuldades ou lesões que se ori
ginem, ou preparem, que pos ão dar ulterioridades nocivas, ou
perigosas; em,fim é preciso desviar tudo quanto possa prejudi
Gal' o imperío e pôr em perigo sua segurança, ou envolvê-lo na
necessidade de uma luta.

A natureza das occurrencias é que póde e deve indicar os
meios, ou negociações adequadas, os recursos os mais apropria
dos e efficazes.

A segurança exterior do Estado póde ser posta em perigo
por muita,s e differentes cau a '. Podem o seU. domínio, limites,
ou jurisdicção territorial ser contestados, seu commercio ou na
vegação prejudicados injustamente, seus ubditos maltratados,
seus direItos, sua honra, seus legitimas interesses contrariados
QU ofl'endidos por uma humilhante desigualdade. Não basta
que o Estado evite de sua parte todo o motivo de desintelli
gencia, toda a cau a de difliculdades ou perigos; é além di 50
IDdispensavel que faça valer seus direitos; aliás soífrerá graves
damnos, e entre elles ver-se-ha o seu governo rodeado do des
contenta~eJ;lto, ou indignação publica, o que é tambem um
grave pengo.

§ 6.o - Da nat'll?'alis~ãodos est7·angeiros.

341.-A naturalisação dos estrangeiros, se por um lado póde
ser conside;rada como um assumpto de pura aillninistração in
teria!', por outro não deixa de ter relações internacionaes, que
em casos dados podem ser de importancia.

E' ella um contracto politico, um acto pelo qual um estran
geiro torna-se membro da nacionalidade a que deseja pertencer,
acto que o assemelha ao nacional, que dá-lhe a qualidade de
s~bdito permaneI te do Estado.. q~e faz per4er o caI~acter que
tinha de membro de sua assocmçao, ou patna antenal', salvo
alguns dever s a que ainda as· in1 fica, ujeito para com esta.

E' uma conces ão que, mórmente um paiz novo que precisa
de população, deve franquear mas não indistinctamente, pois
que nada ganha em adquirir subditos inuteis ou viciosos.

No 'u. legislaçãO a respeito inclue-se na lei de 23 de Março
de 1832, decreto de 30 de Agosto de 1843, lei de 18 de Se
tembro de 1850, art, 17, de 16 ele etembro de 1853, art.30 ,
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e uma ultima resolução cuja data não temos á vista pela mo
rosidade da imJlressão das leis.

O corpo legislativo concede tambem muitas vezes a natura
li ação por meio de re oluçães especiaes, que talvez devessem
ser reservadas em favor das pessoas notaveis por seus serví~
ços ou talentos.

Póde ter lugar uma naturalisação em massa por effeito da
lei, ou de factos politicas, como urna incorporação territorIal
ou creação de colonias.

a opinião que nos parece fundada, de alguns publicistas,
e entre elie FrelL"'\:, e a revista estrangeira, anaturalisação do
pai importa a dos filhos menores que estão no paiz em que elie
se naturalisa, a do marido importa tambem a da mulher em
igual circumstancia, corno uma con equencia natural dos laços
intimas da familia, e de um facto celebrado pelo representante
legal delia em b neficio da mesma; esses publicistas asseverão
que este é o principio de direito internacional, não só vigente
mas não contestado.

Posto que a naturalisaçe'io elesligue o homem de sua antiga
patria, ainda a sim ha certos deveres da antiga fidelidade que
elle não deye violal'; o principal de11e é não tomar armas con
tra elIa; as leis criminaes em geral considerão esse facto como
um crime de traição.

A naturalísação em paiz estrangeiro não extingue o direito
que a antiga patria teria ele fazer punir o naturalisado por c11.
mf;!~ que TIvesse ali commettido, caso appareça em seu terri
tono.

SECÇÃO 6. a

DAS ATTRmUIçõES DO PODER E..'r:Ecunvo EM RELAÇÃO
E SEGURA ÇA INTERIOR DO ESTADO.

POLITICA

§ l.o)-Compete ao poder executivo:
Observar e fazer observar n constituição politica da nação bra

zileirn, e provor ao bem geral do Brnzil. Con tit., Bl t. 103.
§ 2.o) - I rover fi tudo que fôr concernente á segurança Íll ternn do

Estado na fÓJ'lna da constitni~:ão. Constit., an. 102 § 15.

§ lo. - Da dÚ'ecção politica interim'.

342. - A acção e imp;}lsão elo poder executivo na politica
interior elo Estado é de alta magnitude, como já tivemos occa
sião de observar.

E' o poder que exerce a maior influencia sobre a sorte, pro
gre so, e bem er do povo sobre suas necessidades, ua imagi
nação, sati fação on descontentamento publico.

A .sociedade em nenhum de seus passos póde subtrahir-se á,
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sua inspecção constante, á sua intervenÇ<lo permanente; elle
tem mil meios de ecundar ou ob tal' os desejos, os actos, o.
votos individuaes ou populares.

E' elle quem encaminha a marcha do Estado, o pensamento
e e pirito nacional para as idéas mais ou menos liberaes para
uma organísação administrativa mais ou menos protectora,
quem reprime ou deixa impune os abuso dos funccionarios pu
blicas na ordem politica, quem poupa ou de perdiça os recursos
nacionaes, emfim quem favorece ou retarda os elementos da
civilísação e prosperidade social; e por isso sobre elle pousão
as e peranças, ou os desgo::tos populares.

.Os abusos do poder executivo na politica interior são uma
das principaes causas das re~'oluções, ou porque elhs conl ra
riem e posterguem as instituições do paiz, porque hostilisem
as idéas e votos nacionaes, ou porque obstem que a sociedade
possa conseguir o seus fins, sua prosperidade, seu bem- cr.

Basta que o poder executivo seja omisso ou frouxo no cum
primento de seus deveres, basta que não use das attribuições
que lhe farão dadas para entreter e desenvolver actividade 0

cial, para que cause grande damno ao povo, a seus direitos e
interesses, e gere o descontentamento geral, primeiro germen
das revoluções.

A verdadeira e segura direcção politica do Estado não póde
fundar-se senão sobre uma inteira e sincera fidelidade para
com as intituições fundamentaes delle, respeito ás le1s e ás li
bel'dade~ publicas, e ao par dessas condições, senão obre um
zelo energico e activo, uma impulsão viva a bem de todos os
melhoramentos sociaes; o povo que vive sem nece idades,
que vive sati feito, tem o maior dos interesses em conservar
a sua actualidade.

. Para obter e sa impulsão é essencial uma boa c completa
organisação administrativa, dar os emprego só aos talentos,
á probidade, á energia, não temer o vicio e a corrupçúo, em
bora atrevida e inqUleta. E' preciso uma politica que tenh fé
em si mesma e na nação.

S 2.0 - Da segumnça intm'na elo Estado.

3,13. - A segurança interna do Estado depende principal
mente da impulsão politica que lbe é dada; entretanto O' pe
rigos publicas podem provir nua só dos homen', como das pro
prias cousas e de seus resultados.

E' de mister prever tudo, mas prever illustrada e discreta.
mente; uma policia administratIva verdadeiramente illustrada
é um grande bem; quando porém su peito a, ou oppressora, é
uma grande calamidade, é uma punição só pela possibilidade
do abuso ou do delicto.

Cumpre remover todas as causas que produzfto a miseria e



- 2ti3-

a ignorancia, .mãis d~s ~~'imes, so~correr as populações que
sofff.em calamId~des, facilitar os meIOS de producção e subsis
tenCIa, os gozo mnocentes, e não veda-Ius; ernfim, considerar
a so.ciedad.e. com? o importante objecto de todos os cuidadus,
contmua vlgllanCla e protecção permanente.

;A repre:>são. dos cnmes é o equivalente da garantia dos' di
reItos da <l:s oClaçuo. e ~~s offendido~, é uma exigencia da mo
ral e da liberdade mdivIdual, condição sem a qual não ha se
gurança.

A ~xistencia. da força publica necessaria, sua disciplina e
n.l0ralida~e, a poupança das contribuições, uma politica exte
rIOr prevIdente e nobre são, entre outros elementos, outros
tantos meios .conv~rgentes para. o grande fim da conservação
da segurança mterIOr.

A policia em sua grande comprehensão é o complexo de
todos os meios de ordem, segurança e bem-ser publico; é uma
das grandes tarefas do governo.

ECÇAO 7. 3

DA ATTRffiUIÇÃO DE EMPREGAR A FORÇA PUBLICA.

~ 1.0) -Ao poder executil'o competa privativamente empregar n
forca armada de mar e terra, como bem lhe parecer conveOlentc
[I segurllllça e defesa do imperio, Consut. , art. 148.

~ 2. 0)-Nomenr os commandlllltes du força de terme mar, c remo
vê-los, quando assim o pedir o serviço da naçiio. Con~tit., art.
102, § 5.0

§ 1.0 - Do em:p1'ego da f01'ça publica.

34.1. - A alta direcção da força publica, tanto de terra como
de mar, não póde deL'(ar de pertencer ao poder que é incumbi
do, e responsavel pela segurança intelil1a e externa do E tado.
Impondo-lhe tão graves obrigações, é indeclinavel a necesSIda
de de dar-lhe os meios indi yensa,ei de bem cumpri-la ,e
e te é o meio o mais essencia , é o recurso de que não póde
prescindir.

Nem outro é o fim da forç~ publica, da or&anisação e arma~
mento de uma porção de CIdadãos que o E tado mantem a
custa de seus sacrificios , senão .para que sirva de ins~rumento

de ordem I e segurança sob a direcção do poder publico com
petente.

Consequentemente a este mesmo poder comIJete exercer u~a
vig~lallcia contÍJ?ua sobr~ tudo que póde melhorar o sel'V1ço
militar, os meIOS de defesa e de segurança dó Estado, a 01'

garusação do exercito e da armada, seu equipamento, arma
mento, fortificações, p.ericia, disciplina, e em~m sobl:e tudo
quanto respeita a tão Importante ramo do serVIço pubhco.
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A força militar por i~so me mo é. e não pôde deixar de er
e sencialmente obediente; ella jámai pôde reunÜ'-se , e muito
menos operar sem que lhe seja ordenado pela autoridade le
gitima, como e:\.-pressamente pre cre,-e o art. 147 da con LÍ
tuiÇão, e sem o que, em vez de ser nm instrumento de ordem
e séguranç:a social, seria um elemento de perigo e de poti -mo
militar.

A força publica compõe-se não só do exercito de linha, como
das guardas policiaes e da guarda naciono]; é ao direito ad
ministrativo que pertence ex:pôr os detalhes e l'elaç'ões de sas
dillerelltes porções delJa; as 1m findaremo este paragrapho ,
accrescentando súmente a observação da referencia que !le
tem, com o que expuzemos em n. 100, e seguintes.

S2.0 - Da nomear;ão dos I.:Ommandan{es da j'oJ'ça.s de
ma1' e te 'l'a.

345_ - Do que expuzemos no paragrap.ho ante edente re::ml
ta gue a attnbUlção de nomear os húies ou cOIDllléllldantes
da força publica é insep::travel do pocier ex 'cutivo; ó uma 0111

missão muito importante, e que não póde l' conferida nem
con ervada se11110 pela confiança desse poder, por aquelle que
di ,põe da força, e de seu emprego.

O monarcha não deve por SI mesmo, ou pessoalmente, cOJU
mandar a força , mórmente em campanha, já porque, seglmdo
os principias con titucionaes, elle não expede orden senão por
intermedio de seus ministros, já porque o bem do Estado não
tolera que arrisque sua augusta pessoa.

SECÇÃO 8," -

bA ATTRlliurçõEs DE CONFERIR E.\'l.PREGOS E TITULOS.

§ ] ,o c 2.0 ) - Ao poder executivo compete:
Pro"er os empregos civia e politicas. Coustit., art. 102, § 4.0

§ 3.0)-Conceder titulos, honnls, ordens militares e rlistiucl'ões
em l'eeompensa dos serviços feitos ao Estado, depcndondo us mer
cês pecuniarias da approvação da as embléll , quaudo não estive
rem já 'designadas e taxadas por lei. Coustic.. art. 102, §, 11.

§ 1.o - Do ]JTovi111ff1ZtO dos empregos.

346. - Esta attribuiçeí.O por sua natureza é tambem inh 
rente ao poder executivo, ou a lei a confie á ua re ta discl'i
ç:I0. ou e~tabeleça condições especiaes para o provim nto, corno
Ja ob ervamos.

Nem um outro poder tem iguaes habilitações para. bem des
empenha-la, e demais não é acto legislativo, nem judicial.
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No exercicio desta faculdade ha quasi sempre, senão sem
pre , algum poder discricionario , e pOF isso D?esmo cumpre ao
governo recordar que ella não lbe fOl confenda por nenhuma
outra consideração que não fO!:ise o serviç'o publico. que deve
antepôr sempre o bem de!:ite, e as ondições legaes á liberdade
de acção, que lhe foi outorgada, que é preciso escolher o ho
mem que po sa s~rvi~ bem o emprego, e bem desempenh~r

a re pectlvas obrlgaçoes, e não o emprego que pos a sen'lr
bem, ou ser util ao homem,

Ainda mesmo nos mpregos politicos , ou de confiança,
para cujo provimento o governo precisa ter mais latitud ,é
de nece sidade não olvidar que só os talentos e probidade,
são os que podem bem preenchê-los, e não deixar em folti o
poder que exerce tal attribuiç'ãO e a sociedade que tem o di
reito de e2l.'Ígir bons serYiço ,

Quanto á pr~moções, ou ellas ejão, reguladas por con9ições
legaes de antigmdade, ou de ta combmada com o mereCllnell
to, ou attribuiaa~ á ju ta di criÇão do goyemo, predomil1ão os
IDesmo::; principios, EUa::;, as remoções ou demi sões jámais
devem ter outro ftmdamento que não eja a lei ou o verdad i
ro interesse do serviço publico.

§ Z. o - Dos abusos a este 7'espei to.

347. - ão deve portanto o goyerno sacrificar os interes es
da boa admini traçào do E tado a bem de uas vistas pura
mente politicas; não deve dá-los a qu m não tenha o merito
necessario, só para haver aJhe ões ou facilitar os seus fins.
Além de que, os actos da administração devem ser acto de
justi.ça e de verdadeiro intere se publico, é um erro politico o
contentar uma ou outra individualidade descontentando a ge
neralidade social, que de5approva e pronuncia- e contra e co
lbas inju tas, ou pouco digna', com nomeações que não po
dem desempenhar o publico 'erviço,

Demais, aberta un1a "ez essa porta de abusos, é quasi im
passiveI cerra-la mais; desde ntüo os ciumes, as ambições
sem merito julgão-se com dir ito, empregão suas forças, con
seguem seu.prea~minio e excjti~o a Jinal, e ,c~m razilo, a r~pro
vação publica. Naua de sacnficar a admmlstraçfLo aos mte
1'e ses dos ministros ou de sua politica pessoal,

§ 3,0 - Dos tit:ulas, 7wnms, clistincções e merces pecuni{(jl'ias.

348. - 19uaes considerações im~valec~m. a re peito dos titu
los, honras, clistincções e mercês peljU~llanas, São sem ,du:'ld~
recompensas nece sal'l~s, mas, que so devem ser distnbmdas
ao mel'ito , aos verdadelros serVlços prestados ao Estado.
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Só quando bem cli tribuidas, só então é que podem pagar
essa di~i~a nacional, signúicar a g~atid~o do paiz , excitar D~
bres palxoes, louvavel emulação. Fora cli_so es a mola de movI
mento e dEclicaç50 social perde toda a ua força, e nã· só
degenera, mas até retira-se, e fica substituida pelo patro
nato, afleições ou empenhos ministeriaes.

Os titulo e honras, quando bem distribuídos, além de servi
rem de recompensas nacionaes, servem tambem de adornos,
e de solidez á grande pyramide, em Ct~o cimo está collocado o
throno nacional, que não deve estar isolado por intervallos
excessivos.
. As mel~cês pecuniarias gravão a nação, só devem ser conce
didas segundo os recursos publicos, e quando essa especie de
recompensa fôr necessaria; é pois com razão que a con titui
çãn sujeita taes mercês á ~pprovl!-'çâo do pod~r legislatiyo ,
salvos os casos em que ellas Ja esteJão stabeleCldas por leI.

SECÇ-O 9.a

DAS ATTRIBUrçõÉs DE EXECUÇÃO DAS LEr E PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS.

~ 10 e 2.0) - Compete ao poder executivo:
Observar e fazer observar as leis do imperio, e prover ao bem

geral do Bl'azil. Constit. art. 103.

§ 1.0 - Da execução das leis politicas e administmtivas.

349. - Além de suas attribuições politicas, tem o poder exe
cutivo, como uma de suas principaes tarefas, a de executar e
faze!' executar as leis politicas e administrativas; é encargo
que se identifica com a sua natureza e missno; é elle quem
deve dar movimento e vida a todas as clispo ições que reQulão
a administraçã.o do Estado em todas as localidades e det~es.

A execução das lei administrativas é de grande amplitude,
é um acto complexo, que decompõe-se em variados assumptos
e em diIferentes gráos. Os cliversos serviços de interesse .col
lectivo muito ganbão ou perdem, segundo a impulsão ou m~

pecção e vigilancia empregada pelo governo, para que as leIS
tenhão nel observancia e produzão toda as suas vistas e fIns.

A instrucção p~blica, os meio.s d~ commum?açâo e tr.aJIs
1Jorte, o commerclO, a navegação mtenor e extenor, a agncu~
tura, industria, rendas publicas, prisões, emfim todos os ser.vl
ços publicas resentem-se do modo por que o poder administratJvO
por si e seus agen.tes satisfaz est,a importante attribuição, que
deve merecer-lhe mtell'a e energICa attenção.



- 257-

E' por occasião, e por m~io desta attribuição, que o poder
executIvo exerce sua acção directa sobre as pessoas e sobre as
cousas, que tem de expedir seus regulamentos e direcção execu
tiva, que tem de fi~caljsar a acção de seu~ agentes, ouvir as
queL'\.a~ dos cidadãos, approvar, censurar ou reformar os actos
daquelles, emfim observar e fazer observar em todo o Estado,
e em todas as relações, as leis que se referem ao interesse geral
da sociedade. •

§ 2. 0 - Da p1'omoção dos serviços adminisi1'ativos.

350. - A t.~refa do poder executivo não se limita slll1ples
mente a essa execução, tem de mais o dever de estudar os de
feitos das leis, o melho~ modo de aperfeiçoa-las, de preencher
suas lacunas, de regulansar os serV1ços alnda não. regulados, e
que demandem normas ou garantia", Tem a obrigação de ver
todas as necessidades sociaE s para indicar os meios de satisfa
zê-las, todos os melhoramentos que são praticaveis para pro
Il?ovê-Ios, ernfim todos os progressos e aperfeiçoamentos so
CIaes.

A administração é o coração do Estado, é sua mola central,
della deve partir a vida, a energia para animar todos os meios
do bem-ser publico; deve para isso recolher todos os esclare
c!mentos necessarios, organisar os elementos de sua acção,
clJ'cum?ar-~e de coadjuvações prestantes, ~~fim desemp~nbar
em grao elevado o que faz um bom admInIstrador partl~u1al'
quando quer e sabe desempenhar seu encargo, nana olvIdar,
tudo prever, reprimir quanto é nocivo, promover, secundar,
realisar tudo que é util.

:.
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CAPITULO lU.

DO 1I1INISTERlO, SUA RESPONSABILIDADE, CONSELHO DOS

1\1lNISTHOS, E OPPOSlçlo CONSTrrUCIONAL.

SECÇÃO 1.n

DOS Mil rsTROs E SUA PARTICIPAÇÃO 1\"0 PODER EXECUTIVO.

§ 1.0)-HaVel'{L dill'erentes secretarias de estado; li lei designará
os negocios pertencentes a cada uma R seu numero; as reuuirá.
ou separllrlÍ, coroo mais convier. Constit., art. 13L

§ 2.0)-Os ministros de estado referendmáõ, ou lIssignaráõ todos
os netos cIo poder executivo, 3em o que niio poclel'úõ ter execução.
Constit., 3rt. Ul2.

§ 3.0)-05 estrangeiros, posto que nnturalisados, não podem Sel'
ministros de estado. Constit., art. 136.

§ lo. -Da divisão elas sec1'eta1'ias de estado.

351. -A divisão das secretarias de estado, ou por outra o
numero dos ministros, tem intima relaçã.<> e dependencia com a
extensão e importancia do E tado, por isso que o concurso e
expedição dos negocias e serviços publicas é proporcionado a
essas condições.

Uma sufficiente e boa divisão do mÍJlisterio concorre muito
para: que a .admirústração seja rapida e illustrada:, para q.u~ os
serYIços seJão desempenhac10s por modo energlCo e satlSfac
tono.

Quando o peso do trabalho é excessivo, quando aI 'ro desse
defe.i ~em a attenção do mirústr~ de repartir-se sobre assump
tos mteIramente e tranhos entre SI, não ha forças nem talentos
que possão servir bem. As deci ões. ou tomão-se summament.e
morosas, ou precipitadas e superliciaes. Resente-se toda a admI
nistração, e com ena o Estado e os interesses dos particulares,
q~e com ~o~a a razão se queixã~, po~que o gov~rno d~ve ser
VIda e actiVIdade, e não -fonte de mdeClslio, morOSIdade, lllcom
modos e prejuízos.

.A divisão do trabalho é em tudo um poderoso meio de per~
feição. Cumpre de um lado não exigir trabalho excessivo, não
demandar ~obustez e talen~os mais que extraordinario~, e de
outro claSSIficar bem, reumr as funcções analogas debaIXO da
mesma direcção, já para que haja unidade de vistas, já para
que o estudo de cada materia illustre e facilite a resolução das
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outras que estão com eHa relacionadas. A confusão das func·
ções produz a confusão dos serviços, a desordem administra
tiva.

Embora não seja possivel nem conveniente deixar de> attri
buir a cada repartição algumas classes de serviços differentes,
pois que seria prejudicial reproduzir excessivamente o nume
ro dos ministerios, cumpre ao menos classificar o melhor pos
sivel, e ligar o assumptos que tenhão entre si maior analogia,
e ~m todo o caso não sobrec~rregar repartição alguma com
mros trabalho do que a prudencIa ~ a preVIsão aconselhão, não
exigir esforços maIS que humanos.

Desde então os serviços poderáõ ser bem desempenhados,
u[o só pelos ministros, como pelas secretarias de estado.

As secretarias de estado são repartições Cl'eadas, n5.o só
para expedir as ordens e resoluções ministeriaes, mas tambem
para coadjuvar os ministros; são seus collaboradores, archivos
vivos, depositas activos de informações e tradições apresenta
das a proposito, a tempo. Tanto mai c1ifficil será achar para
ellas bons officiaes-maiores, quanto mais excessivo e vanado
fôr o trabalho.

Temos actualmente seis secretarias de estado, e em nosso
pensar deverião ser elevadas a oito, creando-se mais duas,
uma do commercio e trabalhos industriaes ou publicas, e outra
de instrucção publica e cultos.

A nossa secr taria de estado do imperio está summamente
pen ionada, núo só por grande peso de trabalho, mas pela con
centração nella de serviços inteiramente heterogeneos entre si.
De um lado tem ella numerosas e importantes relações com as
camaras legislativas, com o serviço da côrte e casa imperial,
titulo, graças e homas, conselho de estado, presidencias das
provincias, saude publica e estabelecimentos correspondentes,
colouis~Ção, catechese, naturalisação, correio., e mui~os ou
tro objectos. De outro pesão obre ella serVIços relativos ao
commercio, á industria, á cultura, criaç.:'io, minas, matas e
terras publicas, na'vagação, pesca, estra~as, canaes, obr~s pu
blicas, e ainda demaIS a instrucção publica. Ora, que ligação
têm por ventura assumptos entre si tão diversos, e qual o ho
mem que terá talentos tã.o variados e t~mpo suffiClente para
expedir com brevidade e perfeiçáo um tal complexo de ser
viços~

Cada um dos oito ministerios que indicamos por si só occu
paria um homem habil todo inteiro, e sem dar-lhe tempo para
descanso senão por nece~si~ade.. .

E' de mister que o mffilstro do lmpeno, .que ~ o centro da
a~stração interior, o inspector das pres~de~~as,. das mu
Il}-clpalidades, e que tem tantas outras attl'lbmçoes lmportan
tIssimas, tenha tempo de dar conta dellas.

E' tambem de mIster olhar com olhos fixos para a instrucção
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publica e para os cultos. Esse ministerio deverá desenvol
ver a intelliCTencia nacional, e a12erfelçoar os costumes. A
acção da int~lligencia e das virtudes é superior á acção das
leis, consegue o que estas não podem conseguir. Será essa
divisão um passo dado para a creação de uma universidade,
para adopção de um plano de educação nacional, não na côrte
sómente, sim em todo o imperio.

~ 2. 0 -,- Do ca7'go de minist7'o de estado.

352. - Os ministros são não só os primeiros agentes do
monarcha no exercicio do poder executivo, ma tambem partes
integrantes ou complementares deste poder; sem que elles
referendem ou assignem os actos, nüo lia actos do poder exe
cutivo, não têm força obl'igatoria. Antes dissn são projectos de
actos ou actos incomlJletos, e cujo cumprimento llTIporia aos
executores inteira respon:sabilidade, pois que procederião sem
ordem ou autorisaçüo leg-itima.

São agentes importantissimos da corôa, süo seus conselhei,
ros, adInilllstradores, juizes administrativos, tutores dos esta
belecimentos pios e de protecção, executores das leis do interes e
collectivo ou o~i~, encarrega~os de dirigir e in~peccionar ~s
agentes da admmlstração ; emlim, são as forças VIVas do chefe
do Estado paTa o andamento e bem-ser deste.

§ 3. 0 - Da exclusão ele estnlngei1'os elo ministe?'io,

353. - Estabelece a.constituição ,brazileira. que o estrangei
ro, posto que naluralisado, não pode ser IIJlDl tro de estado.
Posto que em algum caso muito excepciunal etita dispo iÇão
pudesse prejudIcar o servIço de algum talento omito notavel,
todavia a importancia da::; filncções ministeriaes é tão alta,
tanto nas J'elaçõe::; interiores como nas exteriores, que não se
deve recriminar esta diminuição nos direitos pOhtlCOS do cida
dão adoptivo.

A qualidade de cidadão nato não é sómente mais uma ga
rantia, e11a evita tambem a co11isão em que se acharia um
cidadão adoptivo quando tivesse de sustentar como ministro
questões importantes, ou hostIlidades com o governo de quem
já fôra subdlto. Seria um confiicto desagradavel e prejudicial
eutre os seus deveres actuaes e os anteriores; sua demi 'são
po~eria ser tambem inconveniente, o que é prudente prever e
eVItar.
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SECÇAO Z.a

DA RESPONSABILIDADE DOS MINISTROS.

§ 1.0) - Os ministros de estado serão respousaveis:
~ 2. 0 ) - l.o Por traiçiio.

2.0 Por peita.
3.0 Por abuso do poder.
4.0 Por falta de observancin da lei.
5.0 Pelo que obrarem contro. a liberdade, segurança. ou proprie

dade dos cidadüos.
6.0 Por qualquer dissipação dos beuspublicos. Constit., art.133.

§ 3.0)-Uma lei particular especificará a natureza destes delictos
e a maneira de proceder contra eLIes. Constit., art. 134.

§ 4.0)- Nüo salva aos ministros da l'esponsabilidade a ordem do
imperador, vocal ou por escripto. UOllStit., art. 135.

§ l.o-Da 1'eslJonsabilidade ministerial em geml.

354. ~ O principio da responsabilidade ministerial é funda
mental, é um a..,,,ioma constitucional, que cobre a inviolabilidade
da corôa e garant"J a ordem e bem-ser social.

São os agentes constitucionaes interpostos entre a corôa e a
lei, afim de consen'ar sempre a harmonia entre a vontade
daquella e desta, da pessoa sagrada do monarcha e do exacto
serviço nacional e justiça da ad.11uni tração.

A Irresponsabilidade dos mÍlu tros aniquilaria toda a ordem
e garantias publicas, f'stabeleceria uma completa escra~idão

politica e adnlllustrativa; não forneceria recurso sen[io o ullico
da. revoluções.

São funccionarios instituídos para ser orgãos fieis da c.onsti
tUlÇão e das leIs, e consequentemente agentes leaes do Impe
rador e da nação. O monarchf. nunca póde querer o mal,
apenas poderá uma ou outra vez eng~nar-se sobre os meios de
fazer úbero, e então cumpre ao mlmstm demonstrar-lhe res
peitosamente o como e se equívoco aifecta ou contraria a lei.

Esta responsabilidade n[o é de sorte alguma injusta, im
perfeitamente fundada e recta., pois que o Dllnistro é um orgão
ne e sario e inseparavel do poder executivo, que sem el1e não
póde filDccionar, não póde expedir acto algum obrigatorio. Se
pois em vez de rectificar um meio illeg-al, o adopta, é fora de
d,uvida que o fez seu, e .deve consequen~ement~ respond.er por
e1le e suas consequenClas; não ~a .POlS ficço~s,.ha JustIça
patente e irrecu avel; elle temo direito de demItt~r-se.

Are ponsabilidade é mesmo um grande refugio contra qual
q.uer equivoco da corôa, um meio de fazer com que e~a renun
Cie a esse desejo; é tambem uma g"ande defe",a da corO:l ~ontra
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o ministro. contra suas seducçães ou sua usurpação, ou abusos
que eDa não autorisou ou que pudera ignorar.

Assim, todas as vezes que um ministro violar a constituição
ou as leis, ou seja contra o Estado ou contra os particulares,
lJóde ou deve ser chamado á responsabilidade.

Cumpre entretanto reconhecer, e reconhecer bem, que para
conseguir que a responsabilidade legal dos mini tros não seja im
possivel, ou puramente nominal, é essencial, é indispensavel,
que as leis que garantem os direitos do E tado e dos cidadãos
sejão perfeitas e laras, que nilo tenhão lacunas, que não sejão
confusas, ou eqtúvocas , pois que desde então não faltaráõ so
pillsmas e meios de illudir essa garantia politica fundamenta1.
Em tal caso não haverá senão a re ponsabilidade moral, que
mais de uma vez é inefficaz ; veja-se n. 125. E' sobretudo es
~encial não autorisar o abúso da delegações legislativas.

§ 2.° _. Dos casos ele 1'esponsabilidade expressos na
constitttição.

-
355. - Posto que a lei regll1amentar tivesse o direito de enuo

merar os casos da responsabilidade ministerial, a constituiçã
julgou conveniente determinar desde logo as classes dos crime
pel~ quaes os ministros devem ser accusados.

li. primeira de suas responsabilidades 6 a de traição, crime
que commettem attentando contra a fórma estabelecida do go
verno, contra o livre e~'ercicio dos poderes politicos, contra a
independencia, integridade e defesa da nação, contra a pessoa
ou vIda do imperador, da imperatriz ou ele algum elos principes
ou princezas da família imperial, contra a religião nos termos
do art. lo da lei de 15 de Outubro de 1 27.

A segunda é a dos casos de peita, suborno, ou concussão de
talhados no art. 20 da mesma leI.

Em terceiro lugar 8[0 responsaveis por abuso de po~er, ou
quando usão mal de sua autondade, nos casos não e pecificados
na lei, causando prejuízo ou damno ao Estado ou a qualquer
lJarticular, ou usurpando, usando incompetentemente de qual
quer das attribuíções do poder legislativo, ou judicial; lei,
arto 3°.

Em quarto lugar pela falta de observancia de lei, o que ve-I
ríhca-se não cumprindo a lei ou fazendo o contrario do que eDa
ordena, ou deixando de fazer effectiva a res'ponsabilidade de seus
subalternos; lei, art. 4°0

Respondem tambem pelo que obrarem contra a liberdade,
s~~rança, .o~ propriedade do,s cidadãos, ou ontra qualgu:1' dos
di~eltos mdivIduaes reconheCIdos pelo art. 179 da cOllstitmção ;
leI , art. 50o

Finalmente pela disslpação dos b ns publicos ; lo, ordenando
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ou concorr~ndo de qualquer modo para despezas ~ão autorisa
da pela leI, ou para. que elias se fação contra a forma est~be
lecida, ou para que e celeLrem contractos manife tamente lesi
vos; 20 , não pondo em pratica todo os meios ao seu alcance
para a arrecadação ou con ervação dos bens moveis, imm.oveis.,
ou renda da nação; 30 , não pondo QU não conservando em bom
estado a contabilidade de sua repartição; lei, art. 60 •

§ 3.o - Da ?'espectú;a lei ?'eg1llarnentar,

356. - A lei regulamentar desta responsabilidade é a já ci
tada de 15 de Outubro de 1827 ; ena estabelece suas condições
ou processo. .

Garante o direito de denuncia confenndo-o: lo, a todo e qual~
quer cidadão em relação aqs delictos que elIa espesifica ; ~lei ,
art. 8, e con tituição, art. 179 §30; este direito porém prescre
ve passados tres annos ~ 20 , coDrerindo-o a todo e qualquer mem
b.ro de uma ou outra aamara, dentro do mesmo prazo; dito ar
tigo ; 30 , impondo ás commis õe da camara dos deputados o de
ver de annunciar os delictos que encontrarem no exame de quaes
quer negocios; art. 80 •

A denuncia é examinada por uma commissuo especial da
camara dos depu.tados nos termos dos arts. 10 a 13, e a final a
mesma camara decreta se tem lugar ou não a aecusação; arts.
14 a 17.

Esse decreto affirmativo vale pronuncia, e produz os efieitos
enumerados no art. 17. Uma commissão da eamara dos depu
~ados sustenta a accusação perante o senado, art. 18, que em tal
Julgamento ob erva o processo marcado no art. 20, e se
guIntes.

Quando condemnados, têm as partes lesadas o direito de de
mandar a indemnisação que lhes é devida perante as justiças'
ordinarias; art. 59 da lei.

Esta lei é uma das conquista$ gloriosas do poder legislativo
brazileiro nos tempos em que elle exercia todas as suas attri.,
buiçõe e era circumdado de grande força moral.

§ 4. o - Da irnlJ1·oce~encia. do pretexto de ordem
~mpenal,

357. - Não salva aos ministros da sua responsabilidade a or
dem do iwperador vocal ou por escripto. Ainda quando ho~
ves e um mini. tro que tive se a falta de pundonor necessana
para dest'al'te descobrir a COl'Ôa e sua inviolabilidade, é mani
festo que uma tal escusa jámais poderia ser admittida.

A corôa jámais coage ministro ~lgum, este não responde pela
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vontade irresponsavel qualquer que elIa seja, sim pelo seu pro
prio acto, por sua propria vontade, pois que a não ser esta o
acto não existiria. Seu dever era de illustrar a questão, de apre
sentar a disposição da lei, as razões do interesse publico, os
resultados da medida, de demover qualquer equivoco; em todo
o caso era livre de pedir respeitosamente a sua demissão.

Não é pois admissivel uma tal e cu a nem para attenuar o
delicto, quanto mais para justifica-lo; seria mesmo deshonroso,
que um mini tro q,?zesse inverter as ~oções e principios do
systema representatIvo, e colIocar a sua Justa condição de res
ponsabilidade na elevada posição da impeccabilidade. desse prin
cipio fundamental da ordem publica e constitucional.

SECÇÃO 3."

»0 CONSELHO DE MINISTROS E SEU PRESIDENTE.

Decreto dc 20 de Julho de 1847.

§ l.a-Do conselho de ministTos.

358.-Cada ministro dirige a repartição que lhe é confiada;
o conselho de ministros é o governo em seu todo, salva a
sancção da corôa quando não está presente.

A reunião e deliberação dos ministros em con::;elho é de
inquestionavel necessidade, para que possa haver um systema
de politica e de alta administração uniforme no seu todo e em
cada lUIla de suas partes. Sem isso não haverá unidade, har
monia, força politica e administrativa; é o meio de illustrar as
materias , de esclarecer o pensamento commum, de levar os
negocios bem m~dit8:d~s á presença do monarcha.

Cumpre todav1a distmgmr os assumptos que devão ser tra
tados em con elbo daqueIles que devão ser expedidos por cada
um dos ministros, independentemente de dehbeL'ação commum.
~ão d~yem ser !5Ujeitos a esta senão os n~gocios de importan
cla, alIas a adm1D1stração tornar-se-ha mU1to morosa, perdendo
o tempo em pequenos detalhes, ou adiando-os indefimdamente
pela concurrencia de materias de maior gravidade.

O::; assumptos de que o conselho de mimstros deve occupar-se
podem ser resumidos nas seguintes classes:
. Discutir os negocios politicos e administrativ?s mais grave~,
1sto é, todos aquelles que não devão ser expedIdos sem préVIa
approvação do imperador.

Deliberar sobre o provimento dos empregos que devflo ser
conferidos pe~a assignatura do monarcha, afim de propôr-lhe
os serveniuarlOS.
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Resolver sobre todos os negocios em que o conselho de estado
ou uma secção deUe tiver sido ouvido; sobre propostas de lei
ou regulamentos.

Sobre todos os negocios que possão implicar ou resolver-se
em um principio de gov mo ou de administração.

Sohre policia geral, segllrança publica, conflictos de attri
buições, recursos á corôa, ou recursos 'ôldministrativos.

A respeito de todo e qualquer assumpto que o imperador
determinar que o conselho delibere.

O con elho de mini,tros tem de mais o direito de inspeccio
naI' os acto , a acção de todos e de cada um dos mini terios,
po!s. que esta.affecta: igualmente a todo~; cada ministro póde
SUjeItar e pedir a oplnJão do conselho, arnda mesmo sobre ma
terias não reservadas á deliberação commum, desde que occorra
alguma circumstancia que ministre importancia.

§ 2.° - Do presidente elo conselho de ministTos.

359. - O presidente do conselho de ministros, quando este
não trabalha pera:nte o impe!ad~r, é o primeiro ministl:o que
toma essa denommação, ordinanamente dada ao orgarusaâor
do ministel'Ío. E' elJe quem ]irige a ordem dos trabalhos e das
discu~sões, quem especialmente zela da unidade de vistas, e
do principios politicos e admini trativos, em todos os assump
tos que ão ujeitos á deliberação commum; quem deve ter não
só o seu voto de membro do gabinete, mas tambem de
desempate.

A' excepção destas attribuições não conhecemos nenhuma
mais que deva pertencer ao presidente do conselho, e julgamos
mesmo que seria prejudicial que eUe as 'umisse uma excessiva
preponderancia sobre seus collegas, significaria isso que em
todas as materias e em todos os casos elle tinha mais intelli
gencia do que todos os outros ministl'Os reunidos, o que impor
tára a demonstração da má escolha que fizera de seus collegas.

Parece-no muito providente uma disposição do motup1'Op7'io
do Estados da Igreja, promulgado com data de 29 de Dezem
bro de 1817, e que regula o conselho de ministros. NeUe se
determina não só que alS deliberações sejão tomadas pelo voto
da maioria, ma que redija- e uma acta resumida de cada
sessão do conselho de ministros, e que uma cópia deila seja
apresentada ao soberano pontifice, sempre que o conselho tra
balhe fóra de sua presença. Nessa acta deve n0ta:r-se qu~~s os
votos divergentes. Em vistas della o soberano fica habll~tado
para exigir as informações ou f _ndamentos dos votos diver
gentes. para reconhecer quando a maioria do conselho está em
discordancia com o seu presidente, para apreciar as razões
oppostas e adoptar aS que julgar melhores.
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O systema de apresentar á corôa as deliberações como filhas
de unanime accordo, quando elIas não procedem de llma uni
dade de vistas espontanea e real, e im do sacrifício da opinião
de alguns feito á preponderancia de outros, é privar a corôa de
meios de illustraçilo, e ao paiz do valor de diversas intelIigen
cias, subordinando os seus interesses por ventura a uma só , e
reduzinç!.o.os outros ministros a meros sub-secretarios de estado.

360.-Desde que hadivergencia parece que devê dar-se um
dos seguintes resultados. Se a divergencia é tal que constitua
questão de gabinete, e de um lado está a maioria do ministerio
e de outro o presidente do conselho em minoria, deve este ou
aquella retirar-se, á escolha da corôa.

Se a questão não é tal que decida do gabinete, se os miI;ris
tros QU presidente do conselho, ainda quando vencidos, tenbão
de continuar no ministerio, então o voto de preferencia deve
sem duvida ser entregue á corôa, e não ao presidente do dito
conselho. Assim cumpre que em todo o caso o inlperante seja
perfeitamente informado das vistas diversas de seus ministros.

O que significaria um ministerio cujos membros fóra do
conselho fossem em totalidade ou em grande maioria de opinião
opposta ao seu presidente, e ali sempre e~cravisados á sua
preponaerancia? Que força moral poderião ellés exercer sobre
o espirito publico? E por outro lado a influencia do primeiro
mimstro, por maior que fosse, igualaria a de todos os seus
companheiros, quando cada um delles tivesse o apreço e con
fiança. public~ cor~espondente? Em.qual da~ duas bypotheses
lucrunão maIS os mteresses ou serVlços publicos 1

SECÇÃO 4.a

DA OPPOSIÇÁo AO MINISTERIO.

§ 1,l) - Da opposição constitucional.

361. - Denomina-se opposição o complexo de vistas, de idéas
ou principios politicos que contraria as medidas, o pensamen
to politico. ou mesmo admini trativo do mi;uisteno ou seus
agentes, para que não prevaleção, ou não contmuem. A oppo
sição póde ser manifestada pelas camaras legislativas, pela 1Jll

prensa, pela opinião publica. pelos partidos QU individuos.
A opposiçi1o que formu-se, que agita suas idéas por amor dos

prirtciplOS, pela força. de suas convlCções sinceras, pelo serviço
leal das instituições nacionaes. e do paiz, que a pira os pro
gressos sociaes. a gloria de sua patria, a sua prosperidade, faz
um importante e verdadeiro serviço.

Elia não terá jámais em vista clesmoralisar os principios reaes
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do governo, os principios da ordem, pelo contrario procurará es
clarecer e orientar o pensamento publico, conquistar a maio
ria. ão combaterá o governo em medida alguma util, pelo con
trario dar-Ibe-ha em taes casos o seu voto, pois que será favo
recer ao bem publico; não plantará um máo precedente ou máo
principio, pOIS temerá que reverta contra si propria, quando
chamada ao poder; não illudirá o povo com vãas promessas
para não ficar em falta e descredito.

Esta oppOSiÇão merece o nome de constitucional, pois que di
rige seus esforços no intuito de fiscalisar a acção do governo,
de reclamar contra toda ::t violação das garantias sociaes, contra
os prejuízos dos interesses publicas abandonados ou sacrifi
cados.

Sua linguagem deve por isso mesmo, posto que energica ,
ser decente e sisuda, grave e reflectida. E' a opposíção que con
quista, que se prepara para o poder, que presta serviço valio
so e cujafalta se faz sentir e adultera o systema representativo,
fazendo-o cahir em frou,-udão e marasmo, em uma atonia muito
prejudicial, como já temos experimentado. O ministerio então
abusa, nasce a descrença, e um descontentamento geral que
enerva a vida politica e póde dar resultados prejudiClaes.

§ 2.° - Da opposição systematica.

362. - A opposição porém que se agita não por es es nobres
sentimentos e convicções, sim por paL"ões mesquinhas ou pes
soaes, ou de pura ambição do poder, que não escolhe meios, que
por systema oppõe-se sempre ao governo, ainda quando elIe
tem a razão de sua parte, ainda quando o seu pensamento ou
medida é util, essa é uma verdadeira calamidade publica. ElIa
desmoralisa a si propria e ao poder, os principios do governo
e da ordem publica, que procura rebaixar para alcançar l!1ais
depressa. :tão reflecte, não cura das futuras consequenclas,
olvida-se do paiz, attende sómente uas pequenas paIXões, ou
a sêde do mando.

E' a opposição inimiga da tranquillidade do Estado, siÍO am
biciosos lIgados entre SI, que promettem beneficios impossiveis,
que jogão com a intriga e com as illusões , que levados ao po
der não têm forças de manter aordem, e são muitas vezes vic
timas de suas proprias doutrinas e máos principios.

E' do dever dos ministros attender ás reclamações de uma
~pposição constitucional, respeita-la, cor,rigir o seus actos po
hticos, ou administrativos, de de que elIas se mostrem funda
das; e pelo contrario 6 de sua obrigação combater uma oppo ição
systematica, ou ,antes. facciosa. demonstrar ~eus erros" os pe
l'lgos que crea, ImpedIr que elIa possa damnificar a SOCIedade.

Quer em um como em outro caso o meio o mais efficaz de
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que o ministerio póde usar é o da fiel observancia das leis do
Estado, da boa escolha de seus agentes, do verdadeiro zelo e
impulsão dos interesses publicas.

CAPITULO IV.

DO PODER EXECUTIVO COMO ADmNISTRADOR, OU DA ADl\l1NIS

TRAÇÃO CENTRAL.

SECÇÃO La

DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL EM GERAL.

§ 1.0 - Da natureza da administ1Ylfão cent1'al.

363. - Nos capitulas anteriores deste titulo considerámos o
poder executivo em si e suas attribuições, em seu caracter de
entidade politica e governamental, como a autoridade que se
associa ao poder legislativo, que prevê, combina, ofI'erece a
vi tas e planos convenientes, emlim que promove os meios do
bem-ser social e occurre com as medidas que elle demanda.
Neste capitulo passamos a considera-lo como executor ou
administrador propriamente dito.

Admmistrar é tambem governar, mas governar não só
segundo as leis e suas consequencias, eomo tambem segundo a
impulsão politica ou superior que o chefe do poder executivo
em seu conselho de mimstros tem estabelecido e adúptado; é
a realisação, posto que illustrada, todavia subordinada a esses

.principios, é a execução detalhada e pratica delle,;, que se
reparte e opera por cada uma das repartições mini teriaes.

Esta mis ão é ampla, pois que abraça todos os serviços,
constitue o corpo inteiro das funcções e do direito admini, tra
tivo; é uma missão complt!xa, que decompõe-se em numerosos
actos e em diversos gráos administrativos.

O direito publico só póde indicar 0S principias ou noções
car~eaes, o direito administrativo é quem refere e anaJy a o
maiS.

§ 2.° - Das p1'Íncípaes jllncções da administ7'ação em geml.

364..- A actividade administrativa deve conservar a socie
dade, protegê-la, aperfeiçoa-la, nilo olvidar nenhum dos servi
ços para isso necessarios.
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Estes serviços são e devem por isso meSmo ser divididos
pelas difI'erentes repartições ministeriaes, e nem todos, antes
poucos, podem ser realisados directamente pelos mmistros, já
porque estão espalhados pelo Estado, já porque elles nua têm
tempo para penetrar nos detalhes.

A primeira funcção administrativa é a boa escolha dos
agentes necessarios, pois que dos detalhes adminIstrativos é
que nascem os elementos da prosperidade publica, o conheci
mento das necessidades locaes e sociae , o estudo das medidas
a~equadas; esses agentes são os auneis da grande cadêa admi
lllstrativa que enlaça todas as conveniencias sociaes.

As outras funcções administrativas podem ser classificadas
debaixo das seguintes rubricas.

1.0 A acção directa de cada ministro em sua repartição
sobre as pessoas e cousas, nas diversas relações em que ellas
são submettidas á autoridade administrativa, e sobre a escolha
dos meio legitimos os mais convenientes para dirigir essa
acção.

2. 0 Transmis ão das leis e regulamentos, e expedição das
ordens administrativas n~cessarias para a realisação dos difle
rentes serviços publicos que devem ser executados nas diversas
partes do E tado.

3.° Animação da acção adlninistrativa, pois que não basta
expedir as ordens, é de mi ter providenciar para que elias
sejão indefectivel e perfeitamente observada . E~ta tarefa póde
er ubdividida em muitos actos que por vezes têm de occupar

a attenção ministerial, como são os qu~ va 1 os en~erar.

1nstrucção, ou dever que tem o IDlllstro de explicar conve
nientemente aos agentes administrativos as vistas da adminis
tração, o verdadeiro sentido das ordens que se trata de
executar. .

DiTecçiio, ou dever de occorrer com as ordens ou modifica
çõe que a circumstancias que sobrevierem passão demandar
para a boa execuçâo ou aperieiçoamento dos serviços, ou para
vencer as diffi.culdades emergentes. .

Impulsão, ou o dever de activar a execuçáo, para que seja
realisada em tempo devido ou opportuno, sem morosidades ou
delongas prejudiClaes.

Inspecção, ou o dever de attender o como as ordens se cum
prem, e de ve~ificar se a execuçâo delias se realisa em iórma e
termos convenientes.

Fiscalisação, ou o dever de fazer dar contas da execução e
circumstancias por ventura occorridas, assim como das obser-
vações ou reclamações das pessoas. interessadas. . ..

Al)7'eciação, ou o dever de exammar para autOl'lsar ou reJeI
tar as proposições de interesse publico que são dependentes
ou sujeItas ao poder administrativo. .

APP1'ovação ou TepTovação, ou o dever de exaIDlnar para
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confirmar ou não os actos de seus agentes, conforme fôrem
acertados e legaes ou não.

Cen:mm, ou a obrigação de chamar n. seus deveres os res
pectivos agentes que deITes se olndão ou que os desconhecem.

Refo1'ma, ou o dever de aunullar os actos contrarios ás leis,
ás ordens da, ac1mini tração ou aos interesses publicos.

Repa7'ação, ou o dever de fazer sanar as omissões ou injus
tiças que tiverem sido praticada .

C01'1'ecção, ou o dever de suspender os funccionarios incapa
zes, de destitui-los, e responsabilisar ou fazer responsabilisar,
como fôr devido.

Estas funcções ou deveres administrativos podem verificar-se
nos diversos serviços ministeriaes, de que amos tratar nas
seguintes secções.

SECÇÃO Z.a

bos SERVIÇOS COi\'IMU S A TODOS os MfNISTERIOS.

§ 1.0 - Dos Se1'/j1'çoS communs em 'relação a mate7'ias
legislativas,

365. - Em relação á ordem legislativa f'm os ministros
di:fferentes e importantes serviços a seu cargo; elies devem:

1.0 Organisar os orçamentos de despezas de sua repartição
e apresentar os seus relatorios, como já antes expuzemos.

2.° Ofl"erecer á camara dos deputados as propostas ou pro
jectos de lei necessarios para melhorar os serviços do seu
ministerio.

3. 0 Tomar parte na' discussão das camaras, ainda quando
nenas não te,nhão assento, se fôrem conv.i.dados, responder ás
interpeliações e prestar as informações precisas.

4.° Fazer publicar as leis, e providenciar sobre a prompta,
regular e effectiva remessa delias e dos regulamentos ás
repartições e autoridades competentes.

5.° Pr?pôr em~conselho d~s ministros os regulamentos, ~e
crMos e mstrucçoes necessal'las para a boa execução das leIS.

6.0 Determinar a applicação dos creditas concedidos pelo
poder legislativo, ou sua distribuição pelos varias seí'viços de
sua repartição.

7.° Fazer examinar as leis provinciaes, para que sejão re
vogadas as que fôrem offensivas dos prinClpios ou condições
constitucionaes do Estado.

8.0 Examinar, ouvindo quando fôr necessario a secção do
conselho de estado! as propostas das assembléas provinciaes
que por ~a l:epartição demandarem a approvação do impera
dor, para mdicar o que lhe parecer acertado.
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9.0 Concorrer no con"elbo dos ministros com sua opinião e

v~to obre to~os os assump,to politicos! como de sa~cção de
lel , prorogaçao da a embIca geral, adiamento ou dissolução
da camara uos deputados.

§ 2.0 - Dos serviços communs em 1'elação cí alta adrninistntçâo
do Estado.

366.~-Os erviç?s da alta administração do Es~ado, que ~m
geral telTI. face politica e que ão sempre de grave lmportanCla,
resolvem-se em conselho de ministros, e então é dever de cada
ministro:

1.0 Concorrer com seu estudo e voto para que os direitos e
interesses externos do paiz sejão mantidos e resguardados; e
sobretudo a suà segurança.

2.° Proceder semelhantemellte em relação aos negocias de
politica e segurança interior. velando ao mesmo tempo na
guarda e manutençúo do principias constitucionaes.

3.° Fazer ob ervar e:ltactamente as leis, regulamentos e
ordens, e manter a vistas do governo e as normas da subor
dinação administrativa.

4.° Pre tal' particular attençúo sobre o;:; conflictos de attris
buiÇ<10, usurpações da autoridade ecclesiastica, e defender 0
direitos da soberania nacional e limites das jurisdicções.

§ 3.o - Dos sel'Viços c01nmuns 8111, 1'elação á administmçâo
onlina1'ia,

361. - Além do que já se acha inçluído nos paragraphos.
anteriores, os ministros têm ainda outros deveres communs
quanto á imples administração, como s[o:

1.0 Dirigir e superintender a respectiva secretaria de estado
para que l1ella e mantellha a boa ordem e actividade.

2.0 J>ropôr os individuas que sejão os mais aptos para os
empregos e commissões de ua repartição.

3.0 Iniciar todas as medidas e providencias necessarias, ou
que possão melhorar os serviços administrativos a seu carg~.

4.u Inspeccionar a a ção de todo os seus agentes, como Já
indicámos no § 20 da se~ção anterio~', . . .

5 .o ão perder de Vistas a poliCia preventi, a ou ad.mini~
trativa concernente á sua repartição, e desempenhar os demaiS
deveres especiaes desta.
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SECÇAO 3. a

DOS SERVIÇOS ESPECIAES DO MINISTERIO DO IMPERIO.

§ 1.o - Da 1·epa1·tição do imperio.

368. - Segundo o alvará de 29 de NovembIo de 1643 havia
sámente duas secretarias de estado: a do Estado, mercês e
expediente, e a da assignatura. O alvará de 28 de Julho de
1736 derogou aquelle, e creou tres secretarias de estado, uma
das quaes era a do reino, que era unida com a da ju tiça, até
que farão separadas pela lei de 23 de Agosto de 1 21; ella se
rege em seu serviço mterior pelo regulamento de 30 de Março
de 18-14.

O nosso ministerio do imperio accumula serviços excessivos
e heterogeneos, como observaremos nos paragraphos seguintes.

§ Z. o - Dos seU,$ se1"l;iços especiaes como ministel'io do Estado
ou da cÔTte e casa impm·ial.

869. - O ministro do imperio nesta relação tem por encargos:
Informar a assembléa geral de quanto fOr necessario sobre

as dotações uevidas á familia imperial, casamentos dos principes
e princezas, ou outras occurrencias; nece idade de palac.ios
para sua commodidade e recreio; de mestres pai a o seu en mo
e do que convier para o serviço do gabinete do imperador.

E' elle quem expede as nomeações dos officiaes-máres, me
nores e criados de honra da corôa, regulamento de 23 de De
zembro de 1847. E' tambem quem e:lrpede as graças, os titulas,
honras, distincções, ordens e mercês pecuniarias.

E' o grande notario da corôa, que lavra os actos de nasci
mento, casamento e obitos da mesma augusta família; e tem
a seu cargo quanto respeita ás funcções da côrte, seu ceremo
nia! e etiquetas.

§ 3. 0 - Dos seus sel'Viços especíaes como m'lnistTo do inteTiol'..;

370. - Nesta qualidade este mini:lterio tem os de eres de
manter e regularisar o movimento das relações administrativas
no interior, e de prover a certo numero de necessidades dessa
ordem.

1.0 E' o ministro do interior quem expede os actos de
convocação, adiamento, prorogação e dissolução da camara
dos deputados; quem inspecclOna os processos de eleições
geraes, provinciaes e municipaes, e quem expede as cartas de
nomeação dos senadores.
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2.° Tem a seu cargo a organisaçtio e al)erfeiçoamento da

respectiva administração e seus mrx.iliares ou ag cias, assim
centraes como provinc~aes 01~ locaes, e .consequentemente do
conselho de estado, dlrectonas de servIços geraes, arcrnvos
publicos, presidencias, municipalidades e mais repartições
dependentes de eu ministerio. R' quem expede as nomeações
de conselheiros de estado, presidentes, vice-presidentes, e
cretarios e mais empregados re pectivos.

3.0 Por isso mesmo pertence a esta repartição a divisão
admim trativa do imperio, a sua corograpbia, estatistica de
lim.ites distancia, € mais e clarecimentos n cessarios a essa
divisão, e que alL-xilião outros serviços.

4.° lWeios de communicação, os quaes compl'ehendem os
correios. suas administrações e regulamen10s, os paquetes, con
trac~os, ou providencias resl e tivos, os. trle~raphos electi'icos,
e.a mspecção e melhoramento progressIvo ae todos estes ser
VIÇOS.

5.° O censo e incremento da população, o que abrange a res
pectiva estati tica convenientemente organisada, colonisação,
natul'alisação, catechese e civilisação dos indigénas , aldea
mentos, serviço elos lrussional'ios e outros que :oito connexos com
este a umptos.

a.o Sa~tde pttblica, classe que inclue a instituição vaccinica,
quarentenas, junta de hygiene, inspecção de saude elos portos,
policia medica, aguas tbermaes e mineraes. casa de saude, ba
nhos, salubridade de hoteis, regulamentos sobre estabelecim n
tos insalubres, incommodos, ou pel'Ígo os, cernit rios e mate
rias dependentes.

7.0 Estabelecimentos pios, de previdencia ou de ca1'iclade, e
consequentemel1te hospltaes, casas de expostos. lazareto , a y
los de mendigos, e tabelecirnent9s de orphãos, Illontes-pios, cai
xas, economica,s e outras instituições semelhantes, seuiS regula-
mentos, alta inspecção e progressos. ,

8.0 Pensões e SOC01'7'OS puhlicos, que têm lugar no caso de
serviços feitos ao Estado e falta de recUl':oos, ou de prutecção
reclamada por soflrimentos publicas, como inundações, peste,
grandes iucendios, fomes ou outros tlag'ellos, em que O governo
como representante da sociedade tem o dever de acudir á por
ção della que sofIre taes males.

9.o Gozos e 1'ec7'eios pubticos, theatros, espectaculos, jardins,
passeios e outros divertimentos publicos, sua policia, seguran
ça e mais relações ele exactidão, commodldade-, etc,

10.0 Policia das subsistencias, ou gel)eros alimentares, seu
livre, transito e commercio regular, não monopulisado 'Ou impe
dido por atravessadores; praças de mercado e fontes publi
cas.

11.0 Outros serviços de policia geral, e mesmo municipal,
18
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sobre que deve manter constante inspecçuo pata prevenir de
lictos , desastres, in ommodo ou prejuízos publicos ou indivi-
êluaes. .

§ 4. 0 - De seus s~"úços especiaes como l1u:nisl'/'o elo
qommercio, inclustrria e tmuallws publicos.

371. - É manifesto que bastavão os serviços que ficão refe
ridos para occupar toda a attenção e talentos do lnais habil mi
lústro , mas na actualidade elles não formão nem metade dos
encargos que pesão sobre a repartição do imperio.

Como ministerio do cOlIDnercio ,.agr~cul~lra , arte~ e traba
lhos publIcos, pesúo sobre o mesmo mllllstcrlO outros importan
tes encarg·os.

1.0 Commercio intenw e extel'nO, e consequentemente a im
pulsão e provMenciaso cenvelúentes para o seu livre desenvol
vimento e progresso, medidas concernentes ás suas instituições
auxiliares ou connexas, como e. colas e sociedades commerciaes,
seguros, bancos, que n[1.o de,em pender do ministerio da fazen
da, systema de pesos e medidas, estatistica commercial, etc.

2.° Ag1·icllltl/.?·a, e por consequencia todos os serviços que
se incluem debaixo desta denominação. A cultura, seu pro
gresso, processos, machinas e in trumentos, escolas e olonias
agricolas, seniço de demarcação e Tenda de terras devolu
tas, acguisições de plantas e semente ,conservação de matas ,
serviço das aguas, e tatistica respecti,a, e sobretudo braços
para o traballio.

C1'iação e apelfeiçoamento elas 1'aças, acquísições para isso
precisas, ensino relativo ao seu tratamento e maiores proveitos
a retirar.

Pesca no alto mal', nas costas, c no interior I e. to.belecimell
tos e associações correspondentes.

.M.inemção em suas numerosas e variadas especi~s, e con e
quentemente tudo que respeita a leis e regulamentos respecti
TOS, estudos, a . oClações e que tões emergentes.

3.° industria, manuFacluras ou Cl1'tes, fabricas e oflicinas de
differentes especies e de diver os productos, patentes de in
vençã.o, de introducçüo ou melhoramento, premios, medidas
adequadas sobre materias primas, sobre operarias e mais
relações economicas.

4.° Vias e meios ele tmnsp01'te, navegação de longo cur o,
de cabotagem, interior, constl'ucções marítimas ou fiuviaes,
navegação a vapor. Canaes, melhoramentos dos rios, serriços
accessorios, servidõe de suas margens e aguas. Estradas de
ferro, de carros e outros systemas, empresas, au.."'Cilios respectivos.

5.0. Ou.tras obras ou trabalhos publicos, como palaoios, re
partições para o serviço do Estado, obras ele necessidade ou
segurança publica, administração respectiva, engenheiros civis,
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§ 5. o - De selts sel'viços f.fPeciaes como minist?,o da instntcção
JJublica.

312. - O ministro do imperio é ainda o ministro da instruc
ção publica, como se esta por si só não devesse formar UlIla
repartiçtlO separada! .

A instrucção e educação publicas são como que um poder
publico, e de grande força, de immensa influencia. As sciencias,
artes e o::; bons costumes são necessidades de todos os tempos
e de todos os lugares; 8[0 entidades que elevão a força da
inteJl1"gencia, são manufactureiras, agricolas, commerciaes, ar
tistas de todos os generos, e defensoras v~lentes do Estado;
são os meios ele aperfeiçoamento, riqueza, prosperidade mate
rial e moral, e segurança nacional.

Todos os ramos do selTiço publico, todas as necessidades
sociaes, reclamão o auxilio dellas; e os de UlIlU educação morl'll
que desenvolya as boas inclinações e idéas naturaes, ~e faça
desde logo conh ceI' os deveres e os direitos do homem. ~uereis

que o Estado floreça, cl.izia Napoleão I, formai o homem e o
ci~adão de sorte que sej~ in~e~g~nte e mora~is~do. Com effe!to',
nao hasta crear boas mshtmçoes e leIS sabIas, são precIsas
luzes e costUlIles que a sustentem e desenvolvão os seus fruc
to, para isso uma instrucção e educação cuidadosa; elahi é
tLue nascerá UlIla geração cligna, uma nacionalidade valiosa,
amor da patria., paIxões nobres, artes, riqueza, força; cIo
contrario só teremos trevas e degradação.

Entretanto, todos os conhecimento, são uteis, todos se ligão
entre. i por muita e uteis dependencias, todos tendem a aper
feiçoar-se e todo os dias se alargão mais. E' portanto nece, 
sario um plano de instrucç:ão, e este plano por si só já. é UIll
objecto de profundo estudo. e nrro por uma vez só, mas de
todo os dias, e que jámais terá um termo, porque o progre so
é indefinido. E qual é o plano que seguimos ~ temos creMo um
EJ'Y.stema ~ marcham~s com vistas fixas ~ Estão creados e repar
tIdos os neces arios estudos preparatorios, as escolas superiores,
as relações e inspecção centraes indispensaveis, ainda mesmo no
só municipio da côrte 1 '.

Ora, o que tem de commum o grande serviço da instrucção
publica com a accumlüação de tantos trabalhos heterogeneos
que pesão sobre a repartição do imperio 'I

E' de mister crear um ministerio especial, ligando sómente
a eUe o serviço do culto publico,' serviço homogeneo e depen
dente.

Apezar ele nosso estado já temos as escolas ele direito, de
medicina, de ommercio, le bel1as-artes, de instrucção secun
daria e primaria,. musêo, algumas corporações, sociedades
scientiílcas e escolas partIculares, que já motivão um grande
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movimento de in pecção, nomeações, demissões, jubilações,
estl;1tutos, re[l1l.n.mentos, compenclios, methodos, e tati tica,
lUalS que sntllClellte para occupar toda a attençiío de um
homem de talentos.

· EOÇAO ,Ln

DO SERYIÇOS ESPECLAE. DO MThISTERIO DA JUSTIÇA.

§ 1.0 - Da ?'epa?,tição da justiça.

373. - A repartição da ju tiça fazia parte da. do imperio,
nos termos tio alvará de 28 de Julho de 1736. A lei de 23 de
Agosto de 1821 a separou. Em consequencia dessas leis e do
decreto de 3 de Julho de 1822 tem ella a seu cargo os serviços
que passamos a TefeTir. ElJa se rege pelo regulamento de 19
de Abril de 1844, que está o governo autorisado a reformar.

§ 2.0-Dos seu.s se7'viç:os especiaes como ministe7'io daj1LStiça.

3U. - Como ministerio da justiça esta repartição tem a seu
cargo:

1.0 As providencias necessarias a bem da ordem, tranquil
lidade e segurança publica, e até mesmo a suspensão das
garantias constitucionaes no ca o e termos previstos pela
constituição.

2.0 A policia nao só admini trati\.a na parte que lhe toca,
como a policia judiciaria, e por issO' mesmo o. serviços anne
KOS, como são:

A di,isão policial, sua organisação~ nomeações, demissões e
os numerosos c variados objectos de sua vigliancia e acção.
Os seus serviços especiaes, e entre el1es o que respeitão aos
tel~gl'f1.phos na parte policial, illuroinação, vadios, mendigos,
sOCl':ldades secretas, moeda falsa, tl:afego de Africanos, prISãO
dê criminosos., etc.

Melhoramento das respectivas le:is e regulamentos, instruc
ções e ordens a respeito.

3.° A extensa e iJ1)portante adn:rinistração da justiça civil,
commercial. e criminal em seus diversos ramos, que compre
hendem .~UltoS assumptos, entre os quae figurão os segmntes :

.4.° DIVISil0 judiciaria civil, commercial e criminal, e orga
111. ação de cada uma dessas administrações em primeira e
seglUld.a instancia, a.!éJ?1 do triblUlal supremo. _
_Nlovunentu na magIstratura. nomeaçõe>:, promoçoes, remo

çoes, suspensão, responsabilidade, relaçX3es com o poder mode-
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rador em taes casos, licenças, aposentadorias, alterações,
assentamento, estatistica respectiva.

Olficios de justiça, seu provimentos e necessaria inspecção.
5.° Informação obre o exercicio pratico dos tribunaes civis,

commerciaes e criminaes, lacunas e imperfeições do direito
civil, ~ommercial e criminal. ou dos processos respectivos, seu
apCl'feiçoamento. E-tati tica concernentes e analy e de eus
resultados. Conf1ictos de attribuição ou de jurisdicção.

.6.0 Systema. hypotheca~io, ua ol'ganisação, melh0.ramento
e mspecção activa e espeCIal, bem como sobre os fallimcntos.

7.° erviços annexos á administraçãO criminal, prisões,
ca a de cOlTecção, colonias renaes, transporte e sustento de
preso pobres e sua enfermidades, cumprimento de sentenças,
y tema penitenciario.

8.° Relações com o poder moderador sobre graças ou per
dão, amni. tia, commutações.

9.° Relações de justiça internacional particular no civel ou
crime, cartas rogatorias, expulsão de estrangeiros e outra
medidas respectivas.

10. Mini terio publico, sua organisação no civel e crime, na
primeira e egunda instancia, no tribunal supremo, seus diffe
rentes serviços.

11. Instituto dos advogados, solicitadores e mais ag'entes
judlciarios, regulamentos, in pecção.

12. Guarda nacional, organi ação, nomeações, promoções,
demis ões, di ciplina, instrucção, armamento, serviços e outras
relaç'ões, estatistica.

13. Força policial permanente, sua organisação e variadas
providencia e serviços. .

8 3.0-Dos squs sm-viços especiaes C011W ministm'io do culto.
, .

375. - Os serviço que telnos re~el:ido bas~vã? sem duvida
para occupar toda a attpnção do munstro da JustIça, mas elle
é além dis 'o ministro 'dos cu] tos, e como tal tem a seu cargo os
sel'viços relativos, ou seguintes:

1.0 A divi ão ecclesiastica dos bispados, vigararias geraes ,
da ,ara, e parochías, sobre que deye exercer ua inspecção.

2,0 Provimento dos bi pados ediversas relações com osbi pos,
apresentações de paroch.os, ben~fi.cios ecclesi.asti.cos e permutas;

3.° Relação metropolItana, JUIZOS ecclesmstlcos, recursos a
corôa, sobre que deve exercer a necessaria attençã? .

5Í. o Cathedraes, cabidos, sés vagas, bens eccleslastIcos, fa
bnca das igrejas, seminarios.

5,0 Conventos, confral'ias, capellas, oratorios, policia ex
terior dos templos.

G.o Re1ações com o poder espiritúal, dispensas, breves,
benep]acitos , concordatas.
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7.U Providencias sobre os diversos cultos, casamento' eyan
gelicos , ou mixtos , policia sobre as associações religio.a;:,.

8.o Estatistica dos diversos cultos.

,'ECÇÃO 5. a

DOS SERVIÇOS ERPECIAE:; DO ~n ISTERIO DOS ~'EGOCIOS

E TllA!\GElRO, •

§ 1.0 - Da ?'epal'tiçt7o dos ne!Jocios estrangeiros.

376. - Elita repartição era unida ao ministerio da g'uerra
em conformidade do alvará de 28 de Junho de 1736.

A carta régia de 6 de Jan iro de 1 01 de::;ann xou as dua
repartições, ma '0 aviso de 23 de Julho do me mo anIlO reu
nia-as novamente.

Annexado depois ao millisterio do reino, como se vê das in'
trucções que acompanhárüo o decreto de 2:2 ue Abri I ele 1821,
foi a final ue[initiyumentc separado pelo ueereto de 13 de No
vembro de 1823.

Sua secretaria é regiua pelo de reto e regulamento de 26
de Fever iro üe 1842 , que softreu alguma::; aIt ruç'ões lU vir
tud do decreto de SO de Abril de 18,1,.1.

~ 2. 0 - Dos seus serviços especiaes.

377. :-E::;l' ministerio por ua propria natureza, e 1 is que
o l' gem, tem illlportante::; d.eyere::;, otC::;erviço , que potlem:> r
cml 'iuerado::; pUl' duas faces, politica c cOllllnercial , poi::; que
elle deve não- só defender os ilireitos (O E::;tado em suas r la
çôes extel'iores, ma tambem promover os séus inter ::;::;e:nnel'-
antis , ou antes industriae .

Como esses encargos se nlação, nó::; os classificaremos con
juntamente.

1.0 Presidir e manter as relações internacionaes para com o
corpo diplOiuatico e con ular estrangeiro residente::; no iUlpe
rio, OUVIr suas proposições e reclamações, discuti-las e a fulal
resolvê-las de accordo com as ordens da ol'ôa em seu conselho
de ministro~, direitos e interesses nacionaes.

2. 0 Organisar, dirigir e in pe cionar os c1iffel'entes serviços
tlo corpo diplomatico e consular ul'azileiro nas cliveI' 'as côrte"
e paizes estrangeiros por meio de suas in::;t~ucções e de::;pachos
a -bem dos dir ltO$ e Í1lt~l'e ses do E::;tado I e de seus subilitos.

3.° Dirigir e inspecciOJJar os ser iças das commissões mj),
tas, ou intemacionaes, que convier crear, e 1'ooolve1' sobre
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seus trabalhos, esclarecimentos necessarios , duvidas, ou con.
clusõe '.
. 4. o'.Ub ervar e Jazer ob ervar,- ceremollial politico entre o
lJllperIO e os demals Estados ém relaçiio á nação, ao imperador,
ua a.ugusta familia, oberanos e principe estrangeiros, agen

tes diplomat.icos, forças navaes ou de terra, em cQnformidade
dos pr1ncipicfS e usos :recebidos, e ~omo precedente para ma
llutençtLO da boa e reClproca harmoma.

5.° Fazer respeitar os principios fundamentaes da soberania
br~z~leira, O' attribu~o~ de seus podere~ constitucionaes, sua
religJào , ou cultos religIOso , e toleranCla , resguardando a re
clprociclade dos direitos.

6.° Manter nas relações exteriores o direito de domínio, ou
po e do Estado sobre seu tel'l'itorio , rios, portos, bahias,
golfos e mares territoriae ; e semelhantemente fazer respeitar
as linhas de seu limites.

7: o Co~sen7ar os direitos ex.l~ ivos da luri diCÇãO. t~rrit06al
d~ lIDpeno, não perdendo todavJa de VJstas os pl'mcIplOs rece
bIdo , e reciproca conveniencia de obter que os estatutos ou
1ei.' p~ soae brazileiras f'jão respeitados lJOS paize e tran
geuo em relação á nacionalidade, casam nto', testamento ou
successões, e outras condições pessoaes dos subditos brazileiros.

8.° Combinar os clireltos .da. juri 'die<;üo territorial CODl os
principios rE;C bidos sobre o esta~to ou leis reaes, conllictos
de direitos renes, e b m assim obre as que:;tões de passapor
te, entrada, residencia, tran::;ito de estrangeiros, Ol'l'eios, mer
cadorias, lorças, expulsãO do.' me:;mos, e applicação des a re
lações ao uso das ag-uas territoriae .

9.° Dei nder e manter U' direito:; nacionae Das questões de
applicação de suas leis admini trativas aos subditos estrangei
ros, sobre sua. policia, suas differentes Í1).dustl'ias. imposto', e
quaesquer outro a:õsumpto:; eles a ordem, e bem a SlU1 sobre as
que pos~ão afi"ectar a jurú;dicção ~acional vul~tar~a ou ~o.ntencio-
a, valIdade dos actos ou ad1ninistração da Justiça wil, com

mercial, ou criminal, em suas relações internacionae .
10. Dirigir opportuna e di:õcretamente as negociações inter

na iona s, prevendo e reconhecendo bem o valor e extensão
do interesses, c providenciar para que os tratados uma vez
cel~brados sejão fielmente ()bservados, e consequentement p~r

maIS essa razão coneorrel' para a repres:õão do trafico de .Aín
canos.

11. Promover pela parte. que l~e tóca. o commercio, nave
gação, e outros ramos da rndustna naclOnal, procedendo de
accordo om os respe 'tivos ministerios, colligindo por me~o das
legaçãe::; e consuJados todos os esclarecimentos convementes
sobre invenções, :10VOS pl'Oductos,. eperfeiçoamento de proce 
so . ou de mf;io productlvoS, e malS melhoramentos.

12. Concorrer semelhantemente, e obter todos os esclareci
t
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mentos concernentes ao aperfeiçoamento dos serviços admi
nistrativos e da ordem judiciaria, organisação, imposto. , ('010

nisação, estabelecimentos de protecção, caridade, instrucção e
outros.

13. Prevenir quanto possivel, e evitar os prejuízos, offensas
ou perigos cont!'a o E"tado; c~dar em tempo de colligir, ou
preparar os meiOS de acção ou defesa, armamento, allianças,
auxllios ou outras coopel'ações.

14. Dirigir em taes casos as reclamações e protesto, tran
sigir convenientemente, usar dos direitos de retorsão ou re
presalias, que fàrem concordantes com os interesses do Estado.

14, Intervir, quando os direitos do imperio exigirem, para
que elles. não sejãu lesados, ou 'guardar neutralidade nas ques
tões internacionaes; politica de mediação, arbitramentu, ga-
rantia. .

16. Manter no caso de neutralidade os verdadeiros e con
venientes principios dessa posiÇãO, embargo de navios, contra
bando de guerra, ,:isitas màritimas, bloqueio, corso, presas e
outras relações do neutro, resalvando os interesses nacionaes.

17. Evitar o rompimento ou guerra, e no caso extremo vo
tar por ua preferencia antes do que sacrificar a honra, os di
reito , ou os grandes interesses do Estado, procurando por
meio de relações internacionaes a coadjuvdção possivel, e não
olvidando jámais que o fim da guerra é a paz honrosa e util;
obtê-Ja, ou verifica-la na primeira opportunidade por modo que
seja segura e cluradoura; restabelecer as convenientes relações
internacionaes.

SECÇAO 6.a

DO. SERVIÇOS ESPECIAES DO MINISTRRIO DA FAZENDA.

§ 1.o - Da 7'epa1'tição ela fazenda,
\

378. -A ad'uinistração da fazenda nacional começou a ser
reguJarménte organisada em Portugal pela lei de 22 de De
zembro de 1761, e no Brazil pela de 28 de Junho de 180 .
Depois do systema constitucional foi ella reorgani. ada pela lei
de 4 de Outubro de 1831, e ultimamente em virtude da lei d
4 de Julho de 1850 é regida pe~o regulamento de 2 de Noyem
bro do mes)Ilo anno.

§ 2,0 -Dos seitS se1'viços especiaes.

319. - A administraç~o da fazenda nacional é um elos ser
viços dos mais impo~tantes do Estado, e por isso mesmo me-
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receu que a constituição se occupasse delle em um capitulo
especial, arts. 170, 171 e 172. Ella creou o tribunal do
the omo .-rara ser incun:'bido dessa administração, arrecadação,
e contabilidade respectIva.

Tratando das attribuições do poder legislativo. em n. 95 já
indicámos alguns dos deveres deste mimsterio; elles porém são
mui numerosos e variados. -

As rendas publicas são por um lado um dos recursos mais
poderosos do E tado, que. sem elJas não se poderia manter, e
menos prestar serviços á sociedade e defendê-la; são porém
por outro l:!ID .d?s mais pesados encargos que aftectão a socie:
dade e os mdJvlduos. porque ellas não se compoem em quasl
toda a sua totalidade senâo por meio de contribuições publi
cas, que não devem jámais exceder das fuculdades dos contri
buintes. Além de oppres ivas, elJas arruinarião a propriafonte
donde se derivão.

Um dos primordiaes deveres deste ministerio é o de uma
economia illustrada, e de um estudo prof'mdo das complicadas
materias .de sua repartiçfío ; e muito mais emquanto não tiver
mos um tribunal de contas. Elle tem a seu cargo:

1.0 A organisaçã0 de sua repartição, ministerio e thesouro
nacional, nomeação dos seus empregados, sua promoção, res
ponsabilidade. demissões, aposentadorias, remunerações.

2. 0 A arrecadação das rendas publicas, e consequentemente
a direcção, inspecção e fi calisação desse serviço, tanto em re
laçiio ao thesouro como ás thesourarias, alfandegas, consulados,
collectorias e demais rerartições, arrematações ou contractos
de arrecadação dellas. Cobrança da divida activa, aproveita
mento dos bens nacionaes.

3.0 Observar os efleitos que os impostos, ou o syste~a de
sua arrecadação produzem sobre os diversos ramos da rIqueza
publica, e consequentemente propôr a respeito o que fôr mais
conveniente, quando isso não caiba em suas attribuiçpes.

4. 0 Proceder semelhantemente sobre as relações fiscaes da
industria nacional , isenção de direitos de materias primas
para as fabricas ou outras empresas, fazendo observar as leis,
e propondo as medidas adequadas.

5. 0 Inspeccionar e pro~ôr o q~e ror util sobre os empresti
mos e conservação do crE'dito publico.

6. 0 Dirigir as operações de credito, e movimento de'fundos;
inspecção sobre os depositos feitos no thesouro e sobre os
bancos.

7.0 Decretação, ou distribuição dos creditos concedidos ao
seu ministeriu, e expediçãO das ordens necessarias sobre a dos
outros ministerios ás repartições fisc:tes; e inspecção para que
nuo sejão excedidos.

8.0 Pagamento e mais serviços da divida publica, caixá de
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amortização; emprestimos em Londres, bilhetes do thesouro,
exercicios findos, contractos de despezas.

9 o Questões sobre ordeuados, tenças, pensões, ou obriga-
ções fiscaes semelhantes. . '

10. PL'Ov.idencia.L' sobre o melhor systema d,e escrí'p,turação
e contabilidade, orçamento e balanços, estatistica commercial,
de im}lortrlç~o e exportação, e esclarecimentos c.onvenienies.

11. Tomada ou julgamento de contas das diversas reparti
çõe ou empregados que tiverem a seu cargo a arrecadação e
disp~ndio dos dinheiros -publicos, ou valores nacionaes, suspen
são de taes fWlccionarios, fianças, multas ,.seques.tro, pri ão,
concessão de prazos para o pagame'nto e mms proVldenClas res
pectivas.

12. Providencias sobre duvid,as occorridas ácerca da intel
ligencia das leis fiscaes , e de sua execução; meio, de corrigir
o" abusos introduzidos ne te ramo do serviço.

13. Sobre conflictos ou questões de competencia entre a
repartições ou empregad.os da fazenda, e julgam nto do~ recur
so interpostos das decisões de taes repartiçõe' ou empre-
gados. .

14. Inspecção sobre a casa da moeda, oflicina de apolices e
typographia nacional.

15. Todo e qualquer outro melhoramento sobre a legislação
ou serviço da iazenda nacional, para corrigir seus defeitos ou
insufficiencia, não só quanto á arrecadação, distribuiçc;to, con
tabilidade ou fiscali ação, como quanto á sua organisação, seu
processo contencioso, juizo de seus feitos e mais serviços.

16. Seria tambem conveniente que este ministerIo, tle accor
do com o dos negocios estrag'eiros, colligisse os conv nientes
esclarecimel~tos sobre os direitos de port~ q,ue nossos navio , e
obre os de Importação que os nossos pnnClpaes productos pa

gão nos paizes estrangeiros, e os similares de outra origem.

SEÇCÃO 7.a

DOS SERVIÇOS ESPECIAES DO MINISTERIO DA GUERRA.

§ 1.0 - Da ?'epa?,tição da guer"ra.

380. -A secretaria de estado dos negocias da guerra, crea
da pelo alvará de 28 de Julho de 1136, era unida á dos nego
cias estrallgeiros, de que depois fui separada, como já dissemos
tratando da ultima.

E' actualmente regida pelo decreto e regulamento n. 350 de
21 de Abril de 1844, que o govel'llo está müorisado a alterar.
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§ Z.o - Dos seus se1mços especiaes.

• 381.-E ta importante repartição, que tanto interessa á
segurança interior e exterior do E tado, e de que a constitui
ção occupou-se em um capitulo especial, aft. 145 a 150, t2m
a seu cargo, além dos deveres commun dos ministerios, e do
que já expuzemos em n. 100, os seguinte serviços:

1.0 Direcção e in pecção de sua contadoria, e repartições
consultivas, . con elbo supremo militar, commissões de melho
ramentos .e de promoções, inspecção de corpo , e de outros
serviços.militares.

2.° ln pecção das repartições de justiça criminal militar,
auditorias ue guerra, juntas de justiça militar, e conselho su
premo como tribunal criminal.

3. 0 Igual in pecÇão em Telação a outras repartições de ex
pediente, como quartel-general e commandos de arma .

4.° Instrucção militar, escolab, archivo, e oflicina Tespec
tiva.

5.° Serviço do exercito, ua organi ação, suas difIerentes
armas, estado-maior, engenharia, artilharia, infantaria, caval
lalia eus dillerente corpos, disciplina, exercicios, promoções,
reforma, vencimentos, recompcn a , etc.

6.° Engajamentos, recrutamento, depositos, e ensino dos
recrutas e voluntarioso

7.0 Repartiçõ s de saude do exercito, hospitaes militares,
regimentaes, de invaliuo .

8.0 Repartição ccc1esiastica do serviço do exercito, e capel
lães militare' .
. 9. o Repartiçãe d fazenda militar, pagadorias e commissa

nados.
10. Material do ex rcito. arsenae de guerra, armamento,

eqUIpamento, armazens, ou deposito de artigos bellicos, oftl
cma ue armas, de pol ora, laboratorio pyrotechnico, fabricas
de ferrg, caudelarias e depositos de cavalhada.

11. TIirecção e movimento dab forças, fornecimentos, trans
portes, planos militares de egurança interna e eÀ'terna, cam
panha e provovidencias relativas.

12. Quarteis, fortalezas, praças de guerra, presidios, forti
ficaçõe , obras militares, guarda de pri ioneiros de guerra.

SECÇAO 8.a

DOS SERVIÇO ESPECIAES no llNISTEffiO DA MAllJNHA.

S1.o - Da ?'epa?'Üção da ma1·inlta.

382. - O ministerio da marinha, que, como os outros, passou

"
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pela lei de Z3 de Agosto de ~821 a constituir uma repartição
separada, rege-se pelo decreto e plano, ou regulamento de 20
de Abril de 1 H, que o ministro está autorisado a refo~mar.

•
~ 2.0 - Dos seus se1'viços especiaes.

383. -E' uma importante repartição, que com o desenvol
vimento do imperio ba de necessariamente ter·tuna grogressiva
expansão; seu principaes encargos ão os seguintes:

1.0 Inspecção de suas repartições con ultivas, con elho naval,
commissões de melhoramentos e outras.

2.0 Justiça criminal da armada, auditoria da marinha; con
selho supremo militai' , e presas maritimas.

3.° Quartel-general da marinha, intendencias e serviços res··
pectivos.
. 4.° Instrucção, academia e escolas da marinha, artilllaria
da armada, pIlotagem , observatorios a tronomicos, biblio
theca.

5.° Pessoal da armada, marinhagem, imperiaes marinheiros,
aprendizes menores, fuzileiros, di ciplina, exercicios, promo
ções , reformas, vencimentos.

6.° Engajamentos, recrutamento, e inscripção maritima.
7.° Repartições de saude , hospitaes e ellfermaria~ da mari

nha, invalldos.
8.° Repar~ição ecc1esiastica do. ~erviço da armada.
9.° MaterIal da ,armada , sua força, conservação, melhora

mento, matas, cordoarias, estações navaes, machini mo ,
modelos de construcção.
. 10. Estabelecimentos de construcção e armamento, arsenaes,
officinas, diques, artífices de embarque

11. Direcção e movünentos das forças, commissarios de
fornecinlentos. .

12. Policia, e serviços dos portos e costas, capitanias, me
lI~oramento delles, praticagem de barra ,pharóes e atalaias de
slgnaes.

13. Policia de navegação e da pesca, .e providencias sobre
naufragio. .

14. Obras maritimas e mais serviços reipectivos.

Obse1'Vação corJ.unum.

384. - Os di.fferentes serviços deste e dos outros ministerios,
sua ordem, regularidade e detalhes, assim como a organisa
'Ção das repartiçõe p-or onde elles se verificão , formão o corpo
e objecto dó direito administrativo, que comprehende tambem
as relações que por occasião desse :erviços se agi tão en tre a
administração e os cidadãos.
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CAPITULO V.

DO CONSELHO DE ESTADO.

SECÇAO l.a

DA ATUREZA E rEGE SIDADE DE TA INSTITUIÇÃO.

~ lo a 30 ) IIaverá um cOJlselho de estado, compo -to de conselheiros
vitalicios, nomendos pelo imperador. Cun.tit., an. 137; lei de
23 de Novembro de 1841, nrt. lo e 20.

§ 1.0 _- Da nai-u1'eza desta instituição.

3 5. - O conselho de estado é uma importante instituição que
tem por de tino auxiliar o governo e a administração naciollal
com suas luzes, experiencia e opiniõe!:l ou pareceres; é o COI ~

selheiro, o coadjuvador de suas tarefas; e tambelll o fiscal das
competencias administrativas, e o seu tribunal em materia
contenciosa de ua alçada.

A constituiçao em 'eu art. 137 e seguintes havia creado um
conselho de e tado com as condições que esses artigos revelão ;
o acto addicional em seu art. 32 SUl primio pura e simples
mente essa instituição, e isso a titulo de ~t'Jna gamntia ás ltbel'
(lades publicas. Se a reforma constitucional estabelecesse ao
menos que a ultima parte do art. 142 da constituição seria
ob ervada mediante a audiencia do conselho de ministros, me-'
diante a re ponsabilidade do art. 143, teriamos uma garantia
substituida por outra, embora menos conveniente; ma suppri
mil' pura e lmplesmente a garantiaque existia, quando a." attri
bUJções do poder moderador ticavàu suosi tindo quaes erüo, é
realmente notavel !

Po lo que uma lei ordinaria não pudesse restabelecer o con
selho de e tado como instituição con titucional, podiíl todavia
~ tabelecê-lo como instituição ol'dinaria, e foi o que f"'lizmente
fe~ a lei de 23 de ovembro de lS.J1, que todavia nüo consti
tulO a aucliem:ia do coo elho como neces:;aria nas .materia do
~rt. 142 da lei fundamental como d'antes era. Essa restricção
ficou extincta, mas ainda assim a leI de 1 41 diminuio o mal
dessa infundada e prejudicial suppressão; o regulamento que
acompanha eSfia lei é datado de 5 de Fevereiro de lS-12.

§ 2.· - Da necessidade desta instituição como au.7:ilia'J' do go-
. vemo e da administmçao. .

,'3 6. - Basta reüec~ir-se por um pouco sobre as importantes
funcções do poder moderador e do executivo, sobre a extensiio
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de sua alta 1111ssão, para reconhecer-se a necessidade que elles
têm. de semelhante auxiliar.

O pàder moderador -tem em suas múos a chave de toda 01'
ganisaçã politica, o niyel do equilibrio e harmonia dos demais

aderes, e altas e snergicas attribuiçães, para que possa desenl
penhar tão elevada mis ão. Quem. poderá suppôr que qualquer
desS'as attribuições. salva a do § 60 do art. 101 da constituição,
deva prescindir de maduro conselho e profLllldos esclarecimen
tos~

O poder executivo tem a:ttribuições politicas de immenso
alcance, em que precisa antever tudo. dominar o futuro, até
as eventualidades e contingencias. Tem attl'ibuiçõe adminis
trativas de sumUla valor, POlS que do e,'ercicio deHa depende a
realisação do seu pen amento politico, ou a sua contrariedade.

Em tudo o poder executivo preei a de luze' variada ,de con
selhos .sabios e independentes, que escbreçüo a sua resolução

I
,e a sua marcha, que facilitem todo o acerto e exactidão.
~ O conselho ~e. e tado minis~ra grande coa~juvaçuo nos as-

. sumptos da pohtIca e ua admml tração, tanto mt ma como ex-
V terna,r Em materia de legislaça.o e regulamentos que demandão pro

fundos e variados estudos, é tam bem elle quem prepara os pro-
I I jectos, discut'3 as düficuldades e. conveniencias, e coadjuva po
i ~ derosamente o governo e a arul11l1lstraçao.
~ Elie resolve e es~lar~ce as· duvidas por s~us pareceres, ou
. consultas; e faz-se mdispensavel para a eXlstenCla de uma

marcha estavel, homogenea, para unidade de vi tas e de syste
ma. E' o corpo permanente, ligado por eus pre ed ntes e
principias, que conserva as tradições, a confidencias do poder,
a perpetuidade das idéas; é portanto quem póde neutrali f1l' o
inconvenientes resultantes da passagem muit.1. "eze rapida, da
instabilidade dos ministro , depoo:;itarios mm'eis da autoridade
que tem vistas e pretenções administl'l t\"ati, ÚS vezes nua Ó
difl:erentes, mas até oppostas.

Outro e grande servlço do conselho de e. tn.do é o que el1e
presta em beneli.cio da uniformidade na inteJligencia e à,pplica-
ção das leis administrativas, pois que a e se respeito ó como
que o supremo triblmal dessa classe de leis. E' emfim o julga
do~ dos con~ctos de ~ttI'ibuições, seryiqo jmporta~t~s imo,
pOlS que destma-se a evItar a confusão dos poderes pohticos.

Em reusumo é um precioso guia e auxilIar para o governo,
e para cada um dos mini t'lrio', como a analyse de suas attri
bUlções póde melhor demonstrar.

§ 3.° - Da necessidade do consel1w de estado como i?'ibunal de
justiça adrninisi?'ativa.

387. - Além de necessaria como guia e auxiliar, esta. insti-
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tuiçao é de mai~ indi 'pensavel, como julgador do contencioso da
~dministração, julga~o~ que. de um lado resguarde a indepen
dencia do poder adlmnlstratlvo, mas que ue outro segure o di
reito dfl.s partes com inteira imparcialidade e exacta justiça.

Para que o -poder administrativo possa cumprir sua mi são
de defender os interes es collectivos da sociedade, é sem duvida
de mister que elie possa conhecer e julgar das reclamações op
postas á suas determinações. Desde que esse julgamento fosse
attribllido a outro poder, elle ficaria subordmado á vontade
deste, e entrayado em sua marcha não poderia mesmo ser res
ponsavel.

Entretanto desde que es as reclamaçãe não se fundarem só
em conveniencias individuaes, c sim em direitos propriamente
ditos; é de mister que essa faculdade sua seja exercida por modo
e mediante garantia que façã respeitar 11. leis e esses direitos
individuaes.

Dahi procede a necessidade indeclinayp.l de tribunae~ e de
U:ID proces o. admini tratiyo que satisfação essa m.issão ele jus
tiça. O conselho de e tado é o supe1'lor des es tnbunaes, ou o
tnbunal superior de sas reclamações.

Por qualquer face que s encare póde talvez a seYerar-se
q?-e é preciso não conhecer bem esta instituiç:ão para pronun
Clar um voto por sua suppre sã.o.

ECÇÃO 2."

DA cmlPosrç.1.0 DO CONSELllO DE E 'TADO.

,
".'

§ 1,· -- Do nUI?'Le?'O ele consellu!i?'os.

3 . - O con elh de e tado é composto de 1'2 conselhei
ros d, serviço ol'dinario, numero. em duvida insufficiente, e
de L de s l'viço extl'aoruinario, isto é, qu sã.o chamado
no impediment'J. daquelles, ou quando conyem para alguma
consulta. senJo todos eH s de nomeação do imperador, lei,
urt. l° e 3·, Con-tit., art. 13 . Nesse numero de con elhei
ros ordinario não se eonta om o l))'incipe imperial, que logo
que tem 18 anno ú por direito membro do conselho, nem com
os demais -principes da ca'a imperia.l, que o imperador póde
nomear, mas que só serviráã no conselho remúclo quando para
i so convidados; lei, aLt. 6'. Constit. , art. 1,1-1.

Convem por mais de uma razão extinguir a ditlerença entre
conselheiros de serviço ol'clinario e extraordinario , que além
e infundado tem inconvenientes; ba ta que haja numero du

dIa do necessario, e que a cOl'ôa tenha o direito de chamar ao
perviço aquelles que preferir,
s O' mini;-Ixo cl e3tad , ainJa quando não são membros do
conselho, têm a.'sento nelle; lei, art. 1" I Constit., ~rt, 139,
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§ 2.· - Das conclições pam a nomeação J e clumção elo ca1'go.

389. - Para que possão ser nomeados devem ter as habilita
ções e.xigidas para o cargo de senador; lei, art: 40 in fine,
Constlt., art. 140.

Este importante cargo é, e deve ser vitalício, para que pos a
ter independencia, lei, art. 2', Constit., art. 137; oim'Perador,
porém, póde dispensar qualquer conselheiro de suas funcçõe
por tempo indefinido, dito, al't. 2." E ta dispensa, e mesmo a
passagem do serviço orclinario para o extraorc1inario , convem
que seja effectuada por decreto, ouvido o consel,ho de minis
t:os; é uma garantia n~ces aria á importancia e independe~
c~a do. cargo de conselheIro, garantia que obsta os abusos rnI
mstenaes.

§ 3. 0 -J]oju1'amenlo, e 1'esponsabilidade elos consell~ei1'os,

390. - Antes de entrar em serviço, os conselheiro prestão
o juramento determinado pela lei, art. 5°. Constit. , art. 111.

Elles são l'esponsaveiÍll pelos conselhos que derem ao impe
rador oppostos á constituição e aos interesses do E tado , nos
negocias relativos ao exerclCio do poder moderador; lei, art. 4",
Constit. , aTt. 143. O tribunal que conhece de sua responsabi
lidade é o senado nos termos da lei de 15 de Outubro de 1827.

Quanto aos negocios dependentes do poder executivo, ou
administrativo, toda a respon abilidade pesa só sobJ'e os mlms
trqs , pois. que têm inteira libeI'd1!-de de acção, e o dever res
tricto de nâo infringir a lei, nem prejudicar os interesses na
cionaes; não têm portanto pretexto algum por que declinem
essa responsabilidade.

§ 4. 0 -' Das lwnms, dislincções e vencimentos.

391. - Nos act0i!l publicos, e fllncç'ões da côrte, occupào O'

'conselheiros de e ·tado o primeiro lugar der.ois dos mini tro~,
gozão das lUeSllas honras, tratamento e uniforme dest s; leI,
art. 8", regul. , art. 57. .

Os conselheiros de estado que estão em exercicio de servIço
orc1inario percebem a g-ratificação annual de 4:000#000

§ 5. o - De seus impedimentos J substituições e
incompatibilidades.

• I

392. - Quando um conselheií'o ue estado de serviço ordi])~
rio não póde exercer suas funcçães por mais de 15 dias contl-
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nuos, é. sub~tituido por um. conse~beiro de estado de ~eryiço
extraordmal'1o. Cessando o unpedimento cessa á sUDstltmção
independente de nova ordem; regu1., art. 53.

Os conselheiros de estado, que servem de ministros, ou que
são empregados em outras commissões incompativeis com as
funcsões do conselho, considerão-se impedidos; regu1., art. 54.

Fora muito para desejar que nossa lei declarasse as func
ções do conselho de estado incompatíveis com o exercicio de
empregos administrativos ou jucliciarios; são accumulações de
erviços diversos, e por vezes oppostos; acculllulações de

c?nselho, administração e julg~mento .' g~le complicão os n~go
ClOS, affectâo o caracter da mamovlblllrlade do con elheu'o ,
conf1lDdem a divisão dos poderes, atrolL'<.ão a responsabilidade
e distrahem a attenção e zelo para muitos assumptos difle
rentes.

§ 6.· - Dos ,'efel'enda?'ios ou duditO?'es.

393. - O nosso conselho de estado, bem como quasi todas
as nossa~ instituições, são por ora acanhadas.

O gemo de Napoleão I VIa tudo em grande, e em toda a ex
tensão; preparava de antemão os homens que devião prestar
os grandes serviços , aproveitando-os no entretanto mesmo
para julga-los.

EUe comprehendeu facilmente que não convinha multipli
car muito os cargos de conselheiros de estado, mas que não era
possivel ter menos que os necessarios ; que seria util incluir no
conselho os talentos qu se formavão para amiliar os conse
lheiros , diminuindo seu trabalho , verificando e instrUindo os
negocios , e que assim não Só poupava aquelJe numero, mas
c!,eava babeis administradores para os diversos serviços supe
rIores. Era fi.~dar uma grande escola da alta ~dministraçã? '
do exame , discussão, e prep~raçã~ dos :projectos de leIs,
~'~gulo,mento e q~estões admllllstratl-yas. Esse~ talen~os que
lao completar aSSIm o seu desenvolvImento , msp cmonados
aelos conselheiros, sob os olhos do governo, darião a. prova
e sua capacidade, penetrar-se-hião cl~s princil)~s e mlL'I(imas

da admillIstração , creal'lão mesmo U~81S cledicaçoes, e qu~~\do
fossem encarregados de fl.mcções publicas estanão bem habilita
elos e amadurecidos.

Estes funccionarios adjuntos prestão no entretanto um tra
bal\1o auxiliar muito importante, pois que verificando '. ins
trumdo e relatando os negocios que lhes são commettldos,
abl'eyião a SLJlUÇão delles. Seu conclU'SO poupa c.i numero, e
a .~erc~ç:a dos vencimentos dos conselhelr~s de esta~o , q,ue
altas senão necessarios. Elles preenchem tambem as funcçoes
do n:ini~t~rio publico, de procür-itdores da corôanLl cOl1ten~i~so
d~ admmlstração lJerante o conselho de estado, o que e lll-
dispp.n avel. .

19 '
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Esta instituição de apoleão. como muitas outra , tem
sido geralmente adoptada. Tae;; fUlLccional'ios commummente
denominados auditores ou referendarios constituem dua classe'.
isto é. func~ionarios de la e 2a classe. passando de uma a
outra por accesso. Nüo podem e~' lJOlüeaUOS em que tenháo
as necessarias habilitações, e percebem a devida gratificação:

Só na e.'posiçüo, ou e tudo do direito aclmimstrativo, seria
passiveI entrar em mais amplos detalhes a respeito.

•
§ 7. 0

- Dos advogados do conset/w de estado.

394. -O 110S 'o conselho de estado tem la advogados, e só a
enes é permittido assignar a . petições e qua.esquer outro,; ar
t.igos . ou ra.zõe que t1verem de ser pre,;pnt.e' ao ol1selho, ou
ás secr.ões; só elies como taes podem assi til' hos etep(\imentol:i
e maiS actos do processo administrativo; regulo de 5 de Feve
reiro de 1842, art. 37.

O advogado que falta' e ao devido respeito ao consellio,
secção, ou a algum CaD elheiro em maieria de officio, além
de demittido, eria demais punido nos termos legaes; art. 3

Nenhum delles deve apre 'eutar como contenciosos negocias
que não tenbão esse caracter, nem re orret' ao conselho sobre
assumptos que sejão da competellcia de outra autoridade.

A instituição e direito exclusivo de taes advogados tem por
fim imperlir que homens ob,;cnro agitem pretenções injustas,
on infundadas, envolvendo as -partes em sacrificio e perda.
só pelo desejo do ganho. Destina-se pois a dar-lhes homens
que mirlistl'em gal'antias por seu 'aber', e qualidade moraes;
pensamos, entretanto. que as pal'Le que forem formadas em
direito poderáõ sem dU\rida a signar uas petições, e ustentar
por si mesmas suas reclamações.

~ 8.°_ Do secreta1'io, e secretctria do conset1w de elitado.

395. - O cOl1::;elho de esLado tell1 por ::;ecrotario um dos COII
selheiros que é palia. i::;so nomeado, e que é quem e 'creve Jl:i
actos dito; regul. , art. 5:....

O nosso conselho de estado não tem ainda uma secretaria,
e archivo proprio, de que muito pre 'i::;a, assim como de offi
ciaes seus, que faç;,to a::; intimaçõe:; ás partes, aos advogados
e cumprão a::; demais ordens e diligencias do serviço. .

Conviria que os pareceres e con -ultas dQ conselh sobre ne
gocio não contencioso fossem dividido::; em dua' cla,; e ,
cons~n ando-se i'Qservada .a.que demanda "e segredo, e tendo
pllbh Idade a que não eX'lglsse e . a reserva.

Quanto aos pare eres ou consultas sobre materias conten
ciosas, é claro que devem ter toda a publicidade, pois que
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a.nm requel' o direito uas parte' , e reclama a jurisprudencIa
administrativa. O con elho de e'tado de França, mórmente no
tempo da realeza, fornece um. exemplo digno de ser illutado.

l::iECÇAO 3."

DAS DIVERSA ATTRIBL1ÇÕES DO CON ELHO DE ESTADO.

§ 1.0 )-0 art. 142 da constituição, qne se acha snb tituido pelo·
art. 70 da lei de 23 de Novembro de 1841, incnmbe ás secções ou
ao couselho) de e tado de dar seu parecer ou consultar sobre todoe
os ne"ocios em qne o imperador houver por bem onvi-Io, e espe
cin1mente sobre 05 seguintes:

§ 2.0)-'obre 05 l\S~umptos ou occasiõcs em que o imperador se
propULer " exercer qualqner das attrilmições do poder modcradol
indicada no art. 101 da con tituiçiio.

§ 3.0)- 'obre decretos, regulamentos e in trneções para a boa
execuçiio das leis, e sobre propostas qne o poder e.."ecutivo tenha
de apresentar á assembléa "eral.
4.0)- obre declaraçiio de guerra, ajustes de paz, e negociaçãc
com as nllções estrangeiras.

§ 5.0) -Sobre qnllesqn r materias da administração interior.
§ 6.0)- obre a sumpto de natureza quasi contenciosa, COJlle

quest"es de presas, de indelllllisações, conflictos entre as autori
dades administratim , e entre e tas e as judiciarias, e abusos dus
autoridades ecclesiasticus.

§ 7.°) - Sobre negocios de j u.tiça administrativll contenciosn.

1.0 - Das atiri6uições do conset/w ele estado em geral.

896. - O conselho de e 'tado, como anteriormente já notá~

mo , tem attribuiçõe ou incumbellcia de ordens dift'erentes,
por i o me~mo que deve dar eu parecer ou consulta obre
todos o assuIDptos em que o imperador quizer ouvi-lo, e mes
n:t0 preparar trabalho::> ou resolver questões, conforme a mate
na que lhe fôr commettida.

Para maior clareza ou methodo separaremo essas attribui
çõe em ela ses dü;tinctas nos termo dos paragraphos seguintes:

Obser.varemo porém, antes de de cer a es es detalhes, que
a maior ou menor e"-tensão da' attribuições de um conselho de
estado, a obrigação 011 mera faculdade em ouvi-lo em alguns
ou muitos assumpto , a natur za sómente con ultiva ou deli
b~rativa de seus parecere ou consultas, tudo isso depende do
Dll'eito Publico ou leis especiaes de cada Estado. Entretanto,
a razão e theoria da alta admini tração devem ser ouvidas
?empr~ que se trata~ de con tituir ou melhor~l' t~o valiosa
InstituIção, . que nüo deve por certo ter outro fim digno que
nüo seja o do bem-ser nacional.
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~ 2. 0 - Das aU7'ibuições do consellw de estado em 1'elação
as funcções do pode?' moderailor.

3H7. - o art. 142 da constituição fazia, ,como já observámos,
nec1;:;sarie:, a audienúa do conselho de estado para o exercicio
das funcções do poder moderador, alva a unira excepção da
llomeaçflo ou demis 'ão do ministerio. O art. 70 da leI actual
enumera ei::isa audiencia, n[o como indispen, avcl, só Slill como
especial; procedendo assim diversamente do que havia dl::tel'
ln1l1ado a disposição constitucional que vigorava antes da
reforma.

Q,uando tratámos das attribuiç.ões do poder mode] ador já
fizemos algumas reflexões a este respbito. Embora porém ttl
audiencia seja puramente facu1t.'ltiva, é claro que a saLedona
da corôa jámais deixará de ouvir o conselho de estado úesde
que. a magnitude do negocio assim demandar.

Posto que já emunerassemos as diversas funcçães do poder
moderador, faremos por integridade deste paragrapho uma
rapida reprouucção dellas em relação ao con elho de estado.

E' o imp~rante quem escolhe os senadores, na fónna do
art. 43 da can tituição, pois que é um importante acto deixadd
a seu pensamento, á sua illu tração, as vista::; e relações que
elle julga deverem predominar na consideração do bem publi
co; todavia, o conselho de e tado ter:~ o dever de manifestar-lhe
sua opinião motivada, quando elle a consulte 'sobre a prele
l'encia dos candidatos ou outra qualquer duvida, pois que póle
querer conhecer essa opiniãO ou algum desses fundamentos
que por ventura não lhe -tenha occorrido.

A attribuiçãO da convocaçü.o extraordinaria da as;,embléa
geral está no mesmo caso; entretanto é tambem um acto
muito .i~pol'tante; póde o complexo das necessidades politic~s
e adLTllJ1lstratlvas de um lado, e o estado do partidos ou Pll!-
xõe::l ele outro, ' el' tal que o imperante deseje ouvir as preVI
sões do conselho de estado. Em todo o caso essa aucliencia
nunca póde ser l)rejudicial.

Semelhantemente é a approvação ou suspensão das resolu
ções das assembléas provinciaes, nos termos dos arts. 90 , 16,
17 e 20 do acto adclicional; a prorogação ou adiamento, e
sobretudo a dissolUÇãO da camara dos deputados, dependem de
estudo e considerações politicas valiosas, e segundo as cir
cllmstancias de previsõe, ponderosas sobre o e tado e tenden
l:ias dos pnxtidos e resultados das futura el ições, da conser
"açúo da ordem e paz publica.

A su, pensiio dos magistrados, ue que u'ata o art. 101, § 7",
e () art. 154 ela. constituição, é uma outra attribuiçiio que
demanda toda a Justiça e madureza; é necessario reconhecer
previamente e com toda a precisão os fundamentos e conve-
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niencia dessa medida, a forç;t das razões dadas pelo magistra
do que deve ser ouvido, e o pensamento ministerial a re:>peito.
A acção moderadora de um poder politico sobre outro é oem
pre objecto de séria meditação.

O perdão, ou moderação das penas deve ser sempre fundada
em razões de conveniencia publica, ou alta e di&creta equidade;
é conveniente que o coração do imperante seja premunido con
tm. suas proprias impressões de clemencia, ou contra sugge tões
ministeriaes, lJela audiencia do conselho de estado.

A conces ão de uma amni tia envolve considerações ainda
mais importantes e por i 130 mesmo ainda mais necessaria se
torna a opiniãO dos conselheiros de e tado.

ConclUlremos ob ervando que o parecer ou consulta do con
srlbo de estado não pa sa de um IDeio de illustração e acerto,
não tem outra força senüo de opiniãO, que póde ser ou não
adoptada.

& 3.' - Das att1'ibuições do conseLlw de estado em 1'eiação a
mate?°ias legislativas, ou 1'egulamentmoes.

398. - O poder executivo tem, para preencher a importan
te attribuição que o arto 53 da constituiçqo lhe confere, um
,'alioso au.'Ciliar no conselho de e tado. E' ene quem consulta,
prepara, ou esclarece as propostas ou projecto de lei que o
governo julga conveniente otIerecer á assembléa geral. Como
um do centros de luz administrativa, em conta.cto com a
vi tas do govemo, e com as necessidades publicas, ninguem
~elhor que elle póde .concorrer para o aperfeiçoamento da le
gl lação do Estado, e Impulsão de seu melhoramentos.

Em conformidade do art. 11 de seu regulamento, ene consulta
tambem, ou prepara os decreto, regulamentos, ou instrucções
necessarias par'a a boa execução das leis. Convem muito que
seja mesmo o'cmpre ouvido a respeito, não só pelo auxilio de
~ua' luzes, como para que por seu estudos an teriores , suas
ldéa e habitos, defenda a umdade das regras administrativas,
e harmonia e concordancia de ses acto com a leis existen
te!': ,.a ordem, clareza, o bom regimen da adrnini tmção.
~ncumhe:lbe ~ambem, pe~o art. ~lode seu re~ulamento, exa

mmar as di poslções daslels provIDClaes , para que as as em
bh:a re pectivas não usurpem attribuições dos poderes geraes, ou
não prejudiquem o 'interesses nacionaeso E' uma tarefa que
elle deve de empenhar com muita attenção e zelo, pois que
importa muito á existencia e bem do Estado, como o art. 20
do acto addcional bem reconhece.

Em regra, o conselho de estado niio tem iniciativa; quando
porém no exame dos negocios a" secções entendem que é ne
ce suria al~'uma lei, regulamento, decreto, ou instrucções,
tem a faCUldade de propôr o respectivo projecto, formulando
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as disposições e expondo circumstanciadamente os motivos e
conveniencias da medida; regulo , art. 23.

~ 4.· - Das att7'ibuições do conselllO de estado em 1'elação
• ás funcções politicas do poder executivo.

399. - O conselho de estado é obrigado tt consultar sohre
todo o negocio pobticos ou medida governamentaes , em
que o imperador houver por bem ouvi-lo; lei, art. 7· , Con tit.,
art. 142..

Esta classe de materias comprehende graves assumpto, , tae
eomo a declaração de guerra, os aju tes de paz, a negociações
ou relações com nações e>:trangeiras, ou com o poder e piritual
ou chefe da Igreja eatholica.

Cada um desses assumptos póde of~ recer variadas e grave
questões, affectar prinOlpios internacionaes de alto valor e
mesmo as leis fundamentaes do imperio.

Convem pois que elie sejí't sempre ouvido a respeito, salvo
algum caso excepcional, por is. o.me~mo que estel:; assumptos
demandão vanallas luzes, e experJenC.m bem amestrada no ser
viço élo Estado,

§ 5.° - Das att1'illllições do conselllO de estado em 1'elação ,eis
materielS de administ1'açiio inte7'i01',

400. -Os sobreditos arts. 70 da lei e 1<12 da constit. incum
bem o conselho de e tado de consultar sobre todo os nego ias
admini trativos, quando o imperador haja por bem ouvi-lo, ou
alguma lei assim recommende.

Con equentemente tem a este respeito attribuiçães tão ex
tensas e multiplicadas quantos são os actos administrativos.

Os melhoramento gerae, estradas d ferro, navegação, co
lonisação, o sy tema de impostos, os stabelec.imentos de cre
dito, a organísação do exer<.:ito ou armada, e muitos outros as
sumptos de magllltude, têm por vezes de occupar a attenção do
con elheiros. Só o estudo do di.rei~o administrativo poderia en
tra.r em detalhes a este re peito.

§ 60 , - Das atl7'ibuições elo conselho de estado em 1'elaçao aos
ne.CJocios quasi contenciosos,

401. - Ha alguns assumptos administrativos que partici
})[o de caracter contencioso, sem que todavia pes::;a este pre
dominar sempre, já porque nüo se dá propriamente Jitigoio, já por
que alguma vez é necessario conservar á administl'açao uma
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certa, liberdade ou latitude de acção a respeito, cerno indispen
savel aos interes e publicos. I este caso e tão as questões de
presa, o conflictos de attribuições, as questões de competencia
entre autoridade administrativas, e os recur os por abuso das
autoridades ecc1esiasticas, I

402. - P1'esas. O julgamento das presa' maritimas pertence
pelo"natureza das cou as ao poder adm~i. trativo. Além de que
~eú ~'ocesso deve er prC?mpto e .~3.:pedltlv? para não prolongar
mdevldamente o captlvelro ou prIsão da tripulação, e para não
deixar deteriorar- e ou destrUIT- e o valor da embarcações e
ca.rreO'amento apri ionados, accresCe que esse julgamento é mui
ta veze ubordinado a con ideraçõe diplomaticas de alta im
portancia. e que só pelo governo podem ser bem avaliadas.

A intel1igencia do direito internacional, a interpretação de
tratados, o precedentes, e estado de relações internacionaes,
não devem ser preterido, na consideração de taes decisões, pois
que cumpre prever todo o resultados.

E' por isso mesmo que semelhante assumpto deve pender da
attribuição e alta competencia do conselho de estado, como de
clara a lei de 23 de Novembro de 18-11, art, 7°, § 3°, e o re
gulamento, art. 32, que lhe commetté a decisões ém primeira
e ultima instancia.

403. - Conjlictos de att1·ib71ição. O confucto de attribuição
é a I~ta. (Lue. se eleva .entre uma autori~ade administrativa., e
outra JudlCla, ·a, que di 'putão competencla sobre uma questao
dada. Ene dei10mina-se po itivo quando amba a". autol'ida
d.es se julgão compet~ntes p~ra conhecer da q~e. tão, e nega
tivo quando ambas se Julgão mcompetentes, deIxando por JS o
mesmo de expedir o negocio. e fazer justiça a partes.

(i. ~he01·ifl. ou systema. de intervir e. decidil: o. conHicto d~ at.
t1'lbUlÇão, é uma necessJdacle, um melO de direlto puhbco lI1StJ.

. tJ!ido no intere e da ordem pohtica e social, para manter-o e a
~ tincção e independencia reciproca dos poderes e de suas func
çoe .

Qual deverá porém ser o poder que tenha o direito de mc:de
. r~r e dec.idir e.. a }uta.1 O poder l~gislativo não, J?orqu~nto JSS9

n.ao é funcção legislatIva, e demaJs elle não esta reurndo con
~uamente. Se fosse o supremo tribunal de justiça, elle seria

; JUIZ e parte inter s ada, subordinaria a si o gpverno .
. Resta o governo, e embora ene eja tambemjuiz e p'ar~e in
teressadn., que póde tirar aos tribunae algumas attnbmções,
e se inconveniente será menor, e corrigido pela acção da ca
~aras, além do que cmnpre circumdar es a attribuição de con
dições c regras fL",as e convenientes.

A con tituiÇfío fra11ceza de l1 de Novembro de 184~ em seu
a~t. 89 creou um tribunal mixto, composto de .membros· da
c?rte el Cassação e elo 011 e1ho de estado, para8ulgar os COll
flictos oh a presidencia do ministro da justiça. regulamento
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de 26 de Outubro de 1849 determinou o modo de proceder de te
tribunal. A nova constituição imperial inutilisou taes disposi
ções, por ventura bem fundadas.

Por nosso direito, lei, art. 7°, §3°, e regulamento, art. 24- e
seguintes, só os presidentes das provinciaEi, e na côrte só o pro
curador da corôo. ex-oflicio, ou a requerimento da parte, podem
levantar o conflicto; convinha com efii:lito restringir este direito
para evitar abusos gue serião muito prejudi.ciaes. • .

l?m regra o confucto nâo deve .ser l~vantado sem que Pl'l
meno seja opposta a excepção declinatorJa, e sem que se aponte
a lei, ou principio que attribue á administração a attribuição
contestada.

Depois de ouvir a autoridade judiciaria, o presidente da pro
vincia, ou o procurador da corôa, vendo que as razões não pro
cedem, e que pelo contrario ella usurpa attriblúções adminis
trativa , deve official'-lbe para quê sobre-esteja em procedi
mento ulterior,' até quc III diante os necessarios termos sum
marios decida provisoriamente; remettendo desde logo sua de
cisão e papei ao mini terio da justiça para que ouça a res
pectiva secção do conselho de e.. tado.

Nossa lei não providencia senão sobre o caso em que a auto
r.idade judiciaria invade sobre a autoridadc administrativa; se
ria bem util que ella attendesse o ca o opposto de invasão da
autoridade administra.tiva sobre a judicHnia; o interesse pu
blico reClama tanto uma como outra providencia

ossas leis confundem ás vezes os conflictos de attribuição
com os ele j lrisdicção, quando são bem diversos, e essa falta de
precisão lia linguagem da lei só serve para gerar questões pre
judiciHes
. Conchúrclllos observando que o conselho de estado na deci
são do conllicto limita-se a reivindicar a attribuiçü.o administra
tiva, e não annulla os julgados senão indíl'eetamente, e só,
naquillo em que houve incompetencia, ou usurpação da auto
ridade do governo.

404. - Questões ele competencia ent?'e autO?idades adminis
trativas. -Póde dar-se o caso de suscitarem-se tae. questões
entre as proprias autoridades administrativa ,entr dous ])1i
nisterios , entre uma presidencia e uma camara mUJlicip~l, ou
entre outros funccionarios. Em taes casos o conselho de esta
do é g.uem .deve i~tel'p~r a sua opinião,: para qlle se estabeleça
a deClsão lmparclal; e como que a corte de Ca açtio, o su
premo tribunal ua administração, que deve manter a ordem
legfll de taes cdmpetencias ; lei, art. 70 , § 4. 0

-

495. - RecU?'so p01' alJ1tSos elas autoridades ecclesiasticas.
- Este recurso é um important~ meio de direito, uma valia n.
.garantia que se interpõe, e invoclli a protecção da corôo. em
tieu conselho ue estudo contra o uso illegitimo da jUrlsdiCÇiiO
eocie.iastica, qua.lquer que s~, atim de faz~r cessar ou l'e-
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primir o abuso. E' uma salva-guarua dos direitos e liberdades
publicas e individuaes , que aproveita aos proprios ecclesiasti
cos quando opprimidos.

Este recurso é filho do direito publico, e funda-se na prero
gativa e obrigação natural e politica que tem o soberano de
proteger os seus subdit~s e livra-los da :,iolen~ias peq~etradas
por quem quer que seJa; funda-se na mdeclmavel mIssão de
manter illesa a soberania' nacional, e conservar segura a or
dem e tranquill:i.dade do Estado, direito e dever que é insepa
ravel da corôa. Tal é o nosso direito publico desde os antigos
tempos da monarchia , como attestão a ord. , liv, 1·, tit. 90, §
1Z, tit. 65, §28, o repert. vol. 3·, ]9ag. 158, v. Juizo da,CO'l'ôa,
decreto de 21 de Maio de 1821, lei de 22 de Setembro de
1828 , rpguL das relações de 1833, dito de 19 de fevereiro de
1838 , lei e regulamento do conselho de estado. e ultimamente
o decreto n. 1,406 de 3 de Junho de 1854,

Assim pois a corôa, independente das cOllcordatas celebra
das com a Santa Sé , tem pela natureza das cousas, por poder
proprio, o direito natural e positivo de conhecer de taes abusos,
de t~da e qualquer infracção das leis do Estado e de sua ordem
pl.lblIca.

E' um recurso que não tem caracter contencioso propria
mente dito, sim politico e aàmÍ11Ístrativo, recurso universal
mpntp reconhecido em todos os Estados e pelo propcio poder ec
clesiast:co.

l'<u:;:;a:; leis com razão declarão competentes para conhecer
delles as presidencias e o con elho de estado; cumpre P?rém
~otar que esta jurisdicção, quanto 'aos abusos, não contrana as
Jurisdicções orcIinarias quando além de abusos ha crimes, pois
que a respeito destes prevalece a acção da justiça crÍ1nmal
competente. .

Este meio de direito pôde ser invocado ou interposto, tanto
pelo otfendido, ou seja ecclesia tico ou secular, co~o ~x-ojftcio
pelo procurador' da corôa no caso de usurpação de )UnSdlCção, ':l

ou violação das leis do Estado.
. Tem lugar este recurso em toda e qualquer causa, ou seja
)u?icialou extrajudicial, temporal ou espiritual, e qualquer que
seja a autoridade, juizo, ou instancia ecclesiastica , uma vez
que re peite ao culto. Consequentemente vig'ora tambem, ou se
trate de uma sent~nçat ordem , de~is~o ! pastoral., ou ~er1T!ão.

Desde que houver usurpação d~ Jur~sdICÇão ou vlOlenCla d~-se
fundamento para a repressão, Pode .ISS0 acontecer em mUItos
casos que se comprehendão nas segUIntes classes:
, Excesso de poder, que envoJve sempre abuso , contrav~n São
as leis, ou .regulamentos do Estado, seus costumes e pnvile
gios, pois que i so perturba a ordem publica; infrac.ção das
reg~'a cons IgTadas pelos canone ou normas eccleSlastH:as re
cebldas, pois que á corôa pertence defender a sua exacta ob-



- 298-

servancia; attentados contra .as liberdades c franquezas da
Igreja nacional, violencias no e."Cercicio do culto , ou ataques
contra o exercicio de outros cultos.

O regulamento do conselho de estado, art. 30 , e q. di posi
çúo a que e~~ se ·refere, determinão a. ord~m do respectivo pro
cesso, os efleltos do recurso, e o meIOS âe sua execuçúo.

§ 7.· - Da~'att"ib~l?'ções do .conselho de est~lo em relofão
aos negoc1.Os P"op'"'lamente conienczosos.

406. - Não só pela cl.isposição geral do art. 7' da lei, como
pelos ~rts. 45 e 46 do regul., inc'lmbe ao conselho de estado
consultar mediante a interposiçãO de recurso, assim sobre a..
resoluções ou decisões dos presidentes das provincias , ou mi
nistros de estado, como sobre todos e quaesquer negocias de ta
especie em que o imperador queira ouvi-lo. Mesmo quando a
questão tenha sido decicl.ida por decreto . em audiencia do con
selho " se o decreto é ~mbargado tem lugar a audiencia ; art.
48 e 49.

Em n. 313 já indicámos a grande cl.iiÍerença que ha entre.
I a justiça: administrativa e a simples administração. Com f'f

feito uma cousa é a pura administração mais ou menos c!Is
cricionaria, que prepara, coordena e uecidc do interesse col
lectivo ou sgcial sem offensa das leis, e sim na orbita de suas
attribuições, embora affecte alguns interes e individual'l ; e
outra muito cl.istincta ó a justiça, a questão de dar a cada um
o que é seu', o que lhe está garantido por um direito; i to nada
tem de commum com o poder cl.iscric.ionario.

Já observámos tambem que contra as decisões da adminis
traçilo pura, 01). discric~onaria, não 11a senão a v.ia do recurso
gracioso, que eBa póde attender ou não, como Julgar melhor
a hem do interesse coliectivo da sociedade. Nes a pl).rte o ci
dadão não tem a faculdade de contraria-la, de pôr em litigio
sua decisão.

Pelo que toca porém á justiça administrativa, á obrigação
que o governo tem de n50 infringir as leis que segurão di
reitos individuaes, de resguardar estes em seus actos, o ca o
é diverso. Entã\) o cidadão tem o direito de legitima contra
diCÇão, de litigar com ella, e de requerer a reforma de sua
decisão.

Toda a reclamaçi;io contra um acto administrativo que viola
um direito individual garantido por lei, regulamento::; , con
tractos feitos com a admini tração, ou que VIOla as compete~

cias , fórmas de instrucção, ou regras de decisão, ou que usur
pa jurisdicção , forma parte dd todo dessas contestaçõe que
tomão o nomp. de contencioso administrativo. A violação de
.qualquer lei admülistrativa p6de dar lugar a uma tal reclama
ção; o cidadão é por exemplo obrigado a pagar o imposto ou
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a so:lfrer a desapropriação, mas não a pagar mais do que ella
ordena, ou ceder sua propricdn.de fóra dos casos previstos, ou
contra as formulas pre cripta'; o acto que assun infringisse
seu direito seria s"dsc pllivel de contradicçüo, tomaria o caracter
de contencioso.

O contencioso administrativo não ~ pois um todo distincto,
sim o complexo de' todos o quaesCJ.uer actos da administração,
em que ella viole um direito perieito. Desde que ha um acto
admmi trativo, um tal direito por elle offendido e competen
cia do conselho de Estado, ha contencioso, ou questão de jus
tiça na administração. E' indifferente que se trate de rendas
publica , minas, pen ões, estra:das, r~9.rutamento, ou qual
quer outro a sumpto , não ha maIS admilll tração pura, ou de
mero imperio, e sim o dever de justiça, de respeIto á lei, ao
direito se realmente existe. 'J

Os proprios acto ,que em geral se denominão de mero im
perio, ou áCção governamental, podem tornar-se excepcional
mente contenciosos por isso que oil'endão uma lei, um direito
rigoroso. Um, regulamento do poder executivo que atacasse
um direito tal autorisaria sem duvida o cidadão offendido a
recorrer á corôa em seu conselho de e tado por via contenciosa,
não para pedir a l'eYogação geral, mas sim especial em rela
ção a seu direito, para que não lhe seja applicado. Com ef
feito seria inaclmis Ive1 e msustentavel a transgressão da lei,
e a postergação do direito.

407. - Alguns publicistas têm opinado que toda a questão
contenciosa deve 01' subordinada aos tribunaes judiciarios, e
que o contencioso administrativo não é senão uma usurpação
feita á ju. tiça .ordin~:ja; outro por.ém têm demonstrado com
toda a eVIdenCIa a diiforença e senclal que ha entre a contes
tação admini trativa a judiciaria, as im como a neces idade
de attribuir o conhecimento daquella ao governo pelo seu con
selho de estado.

O contencio o judicial não inclue, nem tem porque compre
hender senão a questões dos particulares entre si por amor
de seus interesses individuaes, e só póde subordinar a adminis
tração no unico caso em que ella figura' como um mero par-
ticular. .

Pelo contrario, '0 contencioso admini trativo affecta, não só
os acto do poder admini trativo como tal, mas tambem os
interes es do. E tado como E tado, o bem ocia1, o interes e
collectivo em suas relações com os acllninistrados.

, e alguma excepçã.o dá- e nesta linha divisoria, ella é rara,
deve ser expre sa, e motivada por ponderosa conveniencia so
cial.

Resolver as questões administrativas ou governamentaes, é
administrar ou governar; dar esta importante parte da adm:i
ni tração ou governo á autoridade judiciaria e a seu processo
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moroso, seria nerval', subordinar e múqmlar toda a força
governamenta!,. impo sibilita-la de preenc!l~r sua grande mi~
SfLO, e tornar lnJu ta toda a sua re pon abilidade. O que fana
o governo sobre o contracto de forneciment"o de viveres para
um exercito, sobre a reparação de uma ponte, a abertura de
uma estrada, bu serviços semelhantes, emquanto a guest.<lo
pendes e dos tribunaes '( "

408. -Outra questão tem tambem SIdo agItada, e com me
lhores fundamentos. O conselho de e tado deve decidir as con
testaçõe~ des~a ordem por vot? puramente consultivo, ou. por
voto deliberativo, como um tnbunal supremo~ Os que oprnão
por este ultimo expefliente alleg-ào que o cidadão, quando re
clama contra o ministerio pela offensa de um direito perfeito,
não deve ter por juiz a parte interessaJa, o offensor podero o;
que emboh se diga que ~ parte de uma natureza especial, não
por ~n~eres e proprio, sim po~' inte.resse pu~lico, amda assim
seu JUiZO não o{ferece a df:'seJada lIDparClalidade, ,a garantia
contra o erro já commettido, contra o pen amento e orgulho já
prevenido. A lei franceza de.3 de Março de 1849, art. 60 , de
cretou que o c?nselho ~e. esta~o estatuiria em ultima alçada
sobre o contencIOSO admIillstratlvo.

Não obstante, porém, a força dessas razões, pensamos, como
outros, que o voto do con:ielbo de estado, mesmo neste as
sumpto, não deve ser sená? .cons~.ltivo. A opinião contraria de
um lado enerva a acção mlTIlstenal, subordmando-a ao conse
lho de esta~o,. o que poderia .alguma ,:e~ ser. de grave perigo;
e de outro limIta a re ponsabilidaue l1llUlstenal, que não pode
ria mais existir ne sa hypothese.

A estas CO)) iderações accresce que o voto do conselho de
estado em taes materias será sempre de muita força, que o
ministerio teria o corpo de delicto feito quando o contrana se
sem razão palpitantE, e que o poder leO'dativo nRo etitá inhibido
de reparar a mju tiça que o ministerIO fizesse, contrariando o
voto jU:ito do conselho de estado.

r o' a lei e seu regulamento é muito imperfeita em relação
ao contencio o administrativo; ,não crea como devia uma sec
Ção especial no conselho de stado, não ha orgamsação, nem
processo completo para tão importante serviço.

SECÇÃO 4.n

DAS DIFFERENTES FÓRMAS POR QUE o CONSELHO
DE ESTADO TRABALHá.

§ l.o-Da 1'eunião plena elo conselho e sua p?'esidencia.

409.-0 conselho de estado, cOllforme a natureza das ma-
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terias e ordens do imperador, trabalha em reunião plena e por
consulta, ou ~m secções e por pareceres ;'lei, art, lo.

Quando trabalha em reunião plena, junta-se nos paços im
periaes no lugar e tempo que lhe é determinado; regt1lamento,
art. 19.

Para que haja conferencia é preciso que estejão presentes
pelo menos sete conselheiro em eftectivo serviço, regulamen
!o, art. lZ, pois que o maior numero delles dá mais força e peso
as consultas.

O conselho assim reunido Ópresidido pelo imperador, lei,
art. lo; parece porém ql\e a lei não deve obstar que elle seja
presidido pelo mmistro pre:;;idente do crnselho, quando o im
perador, por incommodo, ou outra razão que o impeça, assim
ordenar.

§ Z.o-Dos avisos, e escla?'ecimentos pa?'a a ?'eunião plena
do consellw.

410. - Os avisos para a retmião ou consulta, são pelo mi-_
ni teria dirigidos á secção ou secções a que os negocias tacão,
quer ellas já tenhão dado ou não parecer a respeIto; regula
mento, art. 10. Ellas em todo o caso devem desde logo colli
gir e coordenar todo os esclarecimentos que poss5.o obter, e
illustrar o conselho em seu debates; dit., art. 10. .

Nos avisos aos demai conselheiros são-lhe tambem commu
nicados, e com anticipação empre que é passiveI, os assump
tos da consnlta; regulamento, art. 14.

Estas condições ordinarias podem todavia ser dispensadas,
ou quando ha urgencia, ou quando a natureza do negocio as
sim exige; regulamento, art. 15.

§ 3.o-Da discussão, votação, e p1'esença dos minisi?'os.

ll11. -Os canselheiros de estado, expo to o assumpto, fallão
e votão quand0 o imperador lhes dá a palavTa ou on1ena; re-
gulamento, art. 16. .

Os ministro:; de estado, ainda quando o imperador lhes dê a
palavra, e por isso tomem parte na discussão, não votão; nem
me mo assIstem á votação, quando a con::iulta versa sqbre a
dissoluÇàO da camara dos deputados ou do ministerio; regula
mento, art. 18,

§ 4.o·-Da consulta, votos separados e íma ?'esolução,

4.l2.-FÍ11dos os debates e,votação, as consultas são redi
gidas pe.la· secçõ~s a que seu objecto toca, e assignadas pelos
consellieuos que farão presentes; regulamento, art, 19.
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,ão havendo unanimidade, os membros divergentes podem
redigir, e fUndamentar por e cripto o seu voto separado e as
signa-lo ; regulamento, art. 17, , .

O imperador com opportuna c illustra~a madureza resolve
sobre a consulta, e sua resolução é eÀlledida por decreto; re
gulamento, art, 20,

§ 5. o - Do tmballw do conseLlw pm' secções, e sua divisão e
presidencia,

413. - Fóra do caso de reunião plena ou onsulta, de que
tratámos nos paragraphos antecedentes, o conselho de estado
trahalha por secções,

Para e se fim e11e diyide-se em quatro ecçõe, cada uma
das quaes é composta de tres conselheiros, que devem er para
isso desilPlados por decreto, e por 11e removidos quando con
yenha, ue uma para outra; segundo seus talentos peciaes e
necessidades do serviço, para que não penda isso ue simples
arbitrio dos ministros,

Essas quatro secções são as segumtes:
1 ,a Secção dos negocias do imperio,
2. a Secção dos negocias da justiça e estrangeiro::;,
3.a Secção dos negoc~os da fazeJ~da. .
4." Secção dos negoclOs da guerra e mal'illha.
Vê-se pois que temo. a indesculpavellacuna de uma secção

. especial para o contencioso administrativo. As secções a quem
o negocio toca occupão-se de taes questões ontencio as por
modo muito incompleto, moro u e sem garantias. Ião ha 'es
ões regulares para o eÀ1?ediente da justiça ac1roinistrativa e

direitos dos cidadãos; nem é possivel que haja unidade de ju
ri prudencia.

A necessidade de uma secção e pecial do ontencioso é vi i
vel, já para que a' outra secções mini teriaes não ejão
impedidas de auxiliar os ministros nos a su.rrJptos de uas re
partições, já para que não scjão e11as mesmas, de antemão
prevenidas, quem mini trem parecer sobre a 5umpto de rigo
rosa j~sti~, que acharáõ maior imp~rcialidade e.m uma ~ecção
propna. E: ta deve ter uma orgamsaçüo especlal, auditore ,
que perante ella srrvão de comIDlS arios da orôa, que assistão
a todas as sessões, que sustentem o intcre se da leI e do Esta
do, e as fórmas do respectivo proces o; emfim, deye ter ordem,
reuniões regulares, e ser um tribunal, embora consultivo, de
exacta justiça.

Quando se reflecte o que é o no.'so minis'terio' do imperio,
e vê-se apenas uma secção de tres membros para auxiliar todos
os serviços e trabalhos dessa repartição, que, além de tantos e
tão valiosos assumptos, comI rehende a in trucçüo publica, agri~

cultura, commercio, t:rabalhos publicas e artes, assumptos que
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demandão gl'andes e val'iada habilitações, tem-se o pezar de
reconhecer que no sas cou as estão talhadas em muito estreitas
vistas, ou dimensões.

As secções ão presididas pelos respectivos ministros; lei, art.
lo, e l' guIamento, art. 3u. Seria 1om que, quando o ministro es
tivesse impedido, e visse que' ua presença não era indispen avel,
pudesse a 'e ÇlLO trabalhar sob a presiclencia de um de seu' mem
bro" por eU deS'ignado.

O ministro é quem designa o lugar, dia e hora da reunião da
secção.

Quando a importancia ou complicação do, negocias deman
da, podem reunir-se duas ou tres secções debaixo da presi
dencia do mini tro que exige a reunião, e que entende-se a res
peito com os outros ministros; regulamento, art. 4°.

§ 6. 0 - Dos TelatoTes' das secções e 'esclal'ecirnentos precisos.

414. - O respecti o ministro nomêa para relator de cada
negocio o membro da tiecç'âo que julga cOllvelúente, regula
mento, art. 7°, c deve fome er-lhe todoti o e c1arecimelltos ne
cessarioti para o acerto das deliberações. O relator e mai ' mem
bro devem tmnbem pedir e colligir todoti os uemais esclare
cimentos que pOSSllO a\L~iliar s u estudo; regulamento, ll.rt. 10.

Podem me-'mo ouvir a quaesquer empregados publico ou
pessoas que julguem neces -arias, as quaes não devem dene
g-ar-se a prestar todas as informações erbaes, ou por escripto;
regulamento, art. 22 e 5 .

§ 7. 0 -Da elúcussão, votação e pa1'ecer da secção.

415. - Depois das necessaria conferencias, debates e vota
ção re pectiva, o relator apresenta o parecer minutado, o qual
depois de approvado . assio'uado, salvo o voto tieparado, haven
do' o ministro nao vota; r gulamento, act. SO.

Quando o parecer vertia sobre proj lltO de lei, regulamento, .
ou instrucções, deve apr 'entar e fundamentar esties trabalhos
com inteiro desenvolvimento, para que possa ser bem e com
pletamente apreciado; reg-ularnento, art. 11.

Outro tauto d v verificar- e quando se trate de questões
ou reclamações de caracter contencioso, pois que as decisões
de ju tiça devem ser bem clara e fundamentadas.

§ 8.° - Da 1'esolllção elo parece1' ela secção..

416. -- Apresentado pelo respectivo miIústro ao imperador
o parecer da secção, tem elle em seu conselho de ministros o
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direito de reEolvê-lo como fôr mais acertado, sem ouvir, ou ou
vindo previamente o conselho de estado pleno.

A resoluçã.o imperial tomada sobre o parecer da secçúo é
tambem expedida por decreto; reg-ulamerlto, art. ZOo

DO PROCES o PERA 'TE o CONSELHO DE E TADO.

§ 1.0 _. Do p?'ocesso admistmtivo em geml.

t1l7. - O processo perante o conselho de estado segue as
condições do processo administrativo em geral, de que faz
parte .
. A autoridade administrativa, para poder preencher sua va

rIad~ e importante missão, pôr em pratica seus pensamentos,
reahsar suas medidas e decisões, tem como os demais poderes
necessidade de meios de informação, de exame, e discussão, con
forme a natureza dos negocioso

Precisa ver as cousas em suas· differentes faces, em suas di
versas combinações, em seus meios de execução, e precisa tam
bem ser justa.
. O seu proct:;sso, que deve ser rapido, isto é, calculado no ~e~

ndo dos mteresses publicos, mas tambem no sentIdo dos direI
tos dos .ci~adãos, pó~e ser dividido em duas especies , processo
de. a.dmm~stração activa ou pura, e processo do contenclOSO ad
fillllstratlVO.

§ '2. 0 - Do ]J?'ocesso de administ?'açi'io activa ou pU?'a.

418.-0 processo administrativo puro, isto é, não contencio
so, e que tambem se pMe chamar activo ou gracioJ)o , não tem
térmos, formulas, nem dilações ou condições fixas. E o complexo
dos meios mais apropriado para esclarecer o assumpto, ou a re
clamação de que se trata, ordenado segundo a natmeza do nego
cio pela autoridade competente. Ou seja para tomar uma resolu
ção ou para a~tenJer á petiçã.o de u~ cidadão, CJ.ue recl~ma a
favor de seus ll1teresse' , não ha dUVIda que aSSIm o mlDIste
rio, como o conselho de estado ou suas secções, dev.em circum
dar-se de todos o::; esclareeimentos converuentes e combinar os
interesses conectivos com os individuaes' quanto possivel.

Não ha leis precisas a respeito, as regras, o methodo ~e
illustração sâo indicados pela natureza ela materia, experienCla
e discretas instrucções mini::;teriaes.

E' precisJ verificar bem o verdadeiro interesse publico, quan
do mesmo não se trate de execuçâo ele lei, é necessario não
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atropellar as conveniencias individuaes. O Íl1teresse publico é
muito complexo, compõe-se dessas conveniencias, não attende
só o' presente, deve coordenar todas as previsões.

Este processo tem como que duas partes, as informações e
a apreciação.

Como meios de informações póde a autoridade ouvir os que
têm ou devem ter conhecimentos da materia, recorrer á publici
dade da ÍlDprensa, a concur os, inqueritos , planos, orçamen
tos, exame de peritos, colligir as observações das localidades,
como no ca~o da ~ecção que deva·ter uma estrada., emfim
usar dos melOS malS apropnado para o acerto da dehberação
ou decisão.

A apreciaçú,o e consequentf1 determinação compete peremp
toriamente á autoridade. Como no caso deste processo não se
trata de direitos e só sim de interesses, como já indicámos, a
autoridade tem a inquestionavel faculdade de formular ua de
cisão como fôr inspIrada pela utilidadé ou interesses collecti
vos da sociedade. Fmalmente, suas decisões em taes assumptos
ou reclamações não têm caracter definitivo, isto é, ÍlDmutavel,
pois que podem ser alteradas de oflicio ou por nova reclama
ção.

Quanto temos exposto é applicavel assÍln ás consultas, como
aos pareceres do consellio de estado, ou suas secções, quando
se trata de negocios da administração pura,.

§ 3.0 - Do p1'ocesso contencioso e sua divisão.

419. - Quando trata-se não de sÍlDples interesses ou de
administração pura, sÍlD de dÍl'eitos rigorosos ou ju tiça admi
nistrativa, ent<io é manifesto que as condições do processo
devem ser outras, por isso mes!Jl~ q.ue os ~irei~~s, a justiça
nunca podem ser assumptos de JunsdIcção discnclOnana, não
podem ter como norma reguladora senão a autoridade da lei.
Desde então deve pJ.'evalecer sempre um processo regular, em
que as formulas fixas e tutellares da citação, contestação, dis
cussão, provas e sentença motivada sejão necessariamente
mantidas.

O processo contencioso póde ser dividido em duas especies,
ordinario e especial. O ordinario ou commum, que encerra
aquelles termos essenciae , é o processo de que deve usar todo
e qualquer particular que quizer recorrer de um acto ou decisão
administratlva, desd~ que elIe ferir um dir~ito eu subordina~o
a tal poder. O especIal é aquelle que a le~ formula, com malS
ou menos modificação destes termos, para certos negocios que
não são perfeitamente contenciosos e que por seu caracter
demandão regÍlnen particular. ós exporemos resumidamente
os tramites de um ~ outro',

20
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§ 4.0 - Do ZJ1'oaesso contencioso o1'clina1'io e SellS termos.

420. - Em conformidade do regulamento de 5 de fevereiro
de 184,2 os termos deste processo são os seguintes:

Interposição do TecU?·so.-A parte que quer interpôr seu re
'curso ao conselho de estado, ou seja contra as resoluções das
pl'esidencias de provincias, ou das decisões uos ministros,
arts. 45 e 46, deve apresent.'tr na re pectim secretaria de
estado a sua petição convenientemente instruída. Elia deve
conter a exposição summaria dos factos, expressar as razões
demonstrativas do gravame sofli'ido e da existencia do direito
em que funda o recurso intentado, expôr suas conclusões ou
deferunento que pretende, referir os nomes e residencia.s das
partes, e nlj.o só ajuntar as deci ões de que l'eC01'1'e1' e- mais
documentos com que retende justificar sua intenção, como
indicar· os demais meios de prova de que pretende apoiar-se;
regul., art. 33. Tal petição deve ser a slgnada por um~ ~os

advogados do consellio de estado.; art. 37. Estas condiçoes
todas são calculadas no interesse publico e indi,tidual, e na
conveniencia de uma prompta apreciação e decisão dos negocioso

421'. -P1'aZO para a inte1'posição ou apresentação do 1'eCU1'
so.-Para fixar bem este prazo é preciso distinguir os dous ca
sos ou hypotheses seguintes:

1.0 Quando o recurso é intentado contra a.decisão do mi
nistro tomada por elie immediatamente, isto é, quando não é
tor;na~a sobre recurso já ~nterpos!o das presidencias. Neste
pnmeIro caso o prazo deSIgnado as partes para que 'possão
mterpiilr ou. apresentar seu recurso, quando residão na côrte ou
seu termo, é de dez dias, regulo , art. 39; quando residão fóra
da côrte têm prazo maior, que o regulamento não define, mas
que por seu art, 40 confiou ao mini teria da justiça o definir
segundo as distancias.

Ob ervaremos primeiramente que esse prazo de dez dias
deve ser contado da intimação ou publicação da medida,
quando não tenha lugar aquelia; e que parece-nos prazo muito
curto para colligirem-se' os documentos necessarios, achar-se
advogado do conselho de estado, organisar-se e instruir-se o
recurso; um !pez não seria de mais. Observaremos, em relação
ao sobredito art. '10, que até hoje a sua disposiç<lo ainda não
está cn.mprida J

2.0 Quando o recurso é intentado contra a decisão do minis-
tro ~Qmada sobre re?lama9ão já interposta das presid~ncias é
applicavel o que acrma dissemos quanto ao ,:prazo da mterpo"
sIção; cump e porém fazer algumas observaçoes a respeito.

Notaremos que a dilação para: reCOIlfer das~resoluções ou
decisões das presidencias é tambem de deZ' dias, regul."
art. 45; o que se deve entender residindo a parte na capital
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ou seu termo, argumento do art. 40; que interposto o recurso
é o presidente quem deve remettê-lo com sua informação á
respectiva secretaria de estado; e fin~lmente qu~ o ministeri?,
em vez de confirmar, revogar ou modificar a deCIsão da presl
dencia, póde limitar-se a levar o assumpto ao conselho de
estado. I

42Z.-Remessa do~}'ecu1'so á secção do consel/to de estado.
Entregue o recurso na secretaria rle estado deve eIle ser
inscripto em um registro, que deve e .stir por ordem de datas,
na do dia de sua apre entação, do que se deve fazer naqueIle
a conveniente annotação. Se o mini tro, usando da autori ação
referida pelo art. 46 do regulamento, não quer commetter Qnego
cio ao conselho ele estado, póde resolvê-lo mesmo por decreto,
que é embargavel nos termos dos arts. 47 e 49; aliás deve
remettê-Io á respectiva secção do conselho, ou antes á secre
taria deste, quando elle a possuir; e sem duvida convem que
a lei marque prazo para isso, afim de que o direito das partes
não fique dependente ou olvidado pela incuria ou deleixo
mini terial. .

423. -Recebimento e exame p1·elimina1·. -Recebida a petição
de recurso e examinada, tem a secção de declarar se eIla é ou
não attendivel, art. 34. Julgando-se que não é attendivel, é
de prezada, isto é, indeferida. E' desnecessario notar que a
secção deve observar a respeito normas fixas e justas. Póde o
recurso nuo merecer attenção: 1°, por não ser a materia con
tenciosa; 20, por falta de qualidade, de acção ou interesse na'
parte; 3°, por ser apresentado fôra de tempo ou não vir em
fôrma; 40, por. insufficiencia das peças, dos meios, ou outras
razões procedentes, que devem ser enumerados nos regula
mentos.

Convinha determinar que as petições fossem remettidas á
secretaria do conselho de estado, que convem crear, que alri
fossem inscriptas em um registro na data de seu recebimento,
e dentro em dous dias entregues ao respectivo relator, notan.;
do-se isso mesmo no registro; e emfim que fossem os negocios,
quanto passiveI, relatados pela ordem de sua inscripção, salvo
o caso de urgencia ou dilações neces arias.

424.- Atuliencia dos interessados._.Julgando-se que o recur
so é attendivel devem ser o:uvid~ os intéressados, para o que
deve ser expedida a necessaria determinação e intimada,
art. 3J. Em regra pôde essa ordem ser entregue ao autor,
para que este faça verificar a intlmação por um oflicial de jus
tiça do juizo da' localidade; seria convemente que a lei deter
minasse prazo, tendo em vista as distancias, dentro do qual
devesse ser feita a notificação.
. 425. - Di1ação pa1'a a contestação.-A parte Interessada,
~o resida na côrte, tem a dilação de dez dias contados da

, mtimação para responder ou contestar, e quando resida fóra a
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que fôr designida nos termos do art. Lia. Cumpre attender que
llem sempre a parte será singular, que póde ser col1ectiva,
como uma municipalidade, contraria, ~hesoUJ'o pu.blico, etc. '. e
que nesse caso a c1llação deve ter em vIstas essa cIrcumstanCla.

A contestação deve ser entregue na secretaria do conseTho,
quando exista, e ahi inscripta em sua data; durante a dilação
devem os documentos ser franqueados para que possão ser abi·
examinados. Já ob ervámns que o governo deve ter um auditor,
que como agente da corôa 'seja sempre ouvido no interesse da
lei e do Estado. - .

426. - Dilação ]Ja?'a as ]J?'ovas.- Para a producção das pro
vas assigna o art. 40 do regulamento a necessaria dilação; OS
advogados das partes assistem ás inquirições qnando têm lugar,

427, - Escla1'ecimen~os colli.qidos peLa secçlio . .- A secção,
independente de requenmento das partes ou em consequencia
.delJe, póde requerer de seu presidente os esclarecimentos que
julgar. neces,arios, como avaliações, depoimentos, interrogato
rios e mais diligencias, e proceder ne11a por si mesma quando
assim for de mister, ou incumbi-las aos tribunaes; regul,; art. 35,
Póde ouvir novamente o ministerio directamente ou por inter
medio do auditor, emfi~ reunir todas as informações precisas
para o acerto de sua delIberação.

428.-Tl'amites do p'ocesso.-Na marcha do processo devem
ser observadas todas aS ilisposições que, cont1'lbuindo para o
descobrimento da verdade, combinem-se com a celeridade
indispensavel á marcha administrativa e não se opponhão ás
disposições do regulamento; argumento do art. 31.

Consequentemente, quando não houver inconveniente, pro
duzidas as provas e antes do r'elatorio de que em seguida tra
taremos, póde a secção assignar um prazo curto ás partes e ao
auditor para que, examinando dentro da 13ecretaria as peças e
referida~ provas, ajuntem suas razões ou analyse que illustre
a matena. .

429.-RelaioTio,-Na sessão designada, depois de ultimadas
as diligencias, o relator apresenta a sua exposição ou relatorio
em presença das partes ou seus advogados e do auditor, que
podem fazer as observações que fôrem justas e pedir a ve1'1fi
cação delJas, a rectificaçao de qualquer engano ou laGuna, ou
esclarecimento de alguma duvida. Não vemos inconveniente
em conc~der-se mesmo ao~ advogados das partes 'uma defesa
ou recapItulação oral resumIda.

r~ldos estes. actos é qu~ o relato~ dev~ apresentar a sua
opllllão I ou proJect? de deCIsão, re~lgldo .e fu~damentado, p.ara
que em sessão partlcular, com assIstenCla somente do auditor
O~l procurador da corôa, se discuta e ·delibere o que fôr de jus
tIça.

L130. -Resolução impe?'ial.·- Reiligido o parecer da secçã.o
e voto separado se houver, é elle leVadO por mtermedio do IDl-
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rostro ao conhecimento elo imperador, que póde ouvir o con
elho pleno a respeito, ou tomar sua re. olução independente

disso, e fazê-la publicar por decreto; arts. 20 e 47.
431.-Emba7'gos á 7'esotução. -.A parte póde oppôr em

bargos á resolução, para que se não execute, mas só no dous
unicos casos seguintes:

1.° Por não ter ido notificado algum dos prejudicados.
2.° Por ter corrido o processo á revelia sem culpa que possa

er imputada ao condemnado; art. 47.
Tae embargos só podem ter lugar antes que o decreto seja

remetti~o á autoric~de iudici!lri!l, ou dentro de dez dias conta
dos do dia em que forfelta a rntlll1ação ao condemnado ; regul.,
art. . O embargos ão apresentado na secretaria de estado
e pelo ministerio ao conselho, que consulta se devem ser des
attendidos , ou se a resolução deve ser reformada, ou emfun se
a materia deve ser de novo examinada pela re pectiva secção;
art. 49.

432. -·Etfeito dos emha1·gos. -No caso de serem os em
bargos procedentes, de modo que a resolução imperial, quando
não reformada, deva pelo menos ser de !lavo ~x.aminada, póde
sua execuç:ão ser suspensa pelo respectIvo lmmstro , uma vez
que da demora não resulte perigo, e da execução possa resultar
damno irreparavel; art. 50.

Observaremos por esta occasião qJle o recurso conteucioso
nunca tem efioito suspensivo, salvo se por excepção esse ef
feito fôl' ~~rressa~ellte esta~el.ecid? em algum caso, ou deixa
do por leI a aprecIação do ffil11lste1'lO ou do conselho.

·i33. - Execução. - Quando tem de ser executada, a reso
luç;.10 imperial é remettida ao juizo respectivo, e ahi cu.mprida
como uma sentença judiciaria e pela mesma fórma por que es
tas são execuladas. O tribunal porém nada póde alterar nas
disposições della. Quando a administração é vencida e con
demnada, enul0 a execução é feita administrativamente; re
gul., art. 51.

431. - Revista.-O regulamento, ou lei do conselho de es
tado, deve definir com precisão os mucos casos e termo em
q~e .dev~ admittir o re~urs? d~ revi,sta. Cormenin, exp~n'do o
direIto francez a respeIto, mdica alem do ca o de preterIção de
formula essenciaes: 1", o ca o ele ser a deoisão dada sobre do
cumentos falsos; 2°, o caso ele ter ido a parte conelemnada
por falta 'de apresentação de documento de iSlvo , cccultado e
retido peja parte adversa.

§ 5.o - Dos incidentes que l~odem occorrer 1j.O ln'ocesso
conte71C20SO.

435.-0 processo contencioso não eleve ser su penso senão
nos casos previstos, pois que a mal:cha adnuni trativa deve
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ser li"re e rapilla; estes casos são os seguintes, regulamento,
art. 41:

Fallecimento da parte ou seu ad?;o,c;ado. - Em tal caso cum
pre em duvida dar o tempo necessario para que os respecti
-os herdeiros se Labilitem, ou para que se nomêe novo advo

gado; o caso de impedimento repentino e manifesto deste
merece a DleSIDa consIderação.

Incidente de falsidade. - Oppondo-se a arguição de falsidade
contra qualquer documento ou testeDlunha, cumpre que a sec
ção do con~ejho examin~ se esse meio de prova é indispens.avel
para a deCIsão do negoclO, e consequentemente se é de Dllster
ou não a decisão prévia elo incidente; no caso affirmativo, e
não querendo a parte que produzio o docun1ento ou testemu
nha, que se argue de falso, renunciar essa prova, suspende-se
o processo até que em juizo competente se decida da falsidade;
regulamento, art. 42.

Se a secção, porém, entende que póde prescindir dó documen
to ou testemunha, por isso que não são indispensaveis l)ara a
Jeci ão do negocio, continúa o processo sem embargo da so
bl'edita organisação; art. ,J,3, Esta mesma disposição verifica- e
quando a parte gue produzio o documento ou testemunha
que se argue de talso, ou desiste disso, ou sendo ouvida nada
responde em tempo, art. 44; pois que rejeita-se o documento
ou testemunha, e continúa o processo.

Out?'OS incidentes. - Quanto a outros incidentes que possflo
occorrer, como de intervenção ou opposiçúo de terceiro, pe
rempção ou desistencia, cumpre applicar as regras elo processo
CODUmUll1, que não fôrem oppostas ao rEgulamento do conselho
de estado, nem á natureza do ilireito e processo administrativo. -

*6. 0 -Do p1'Ocesso administmtivo, ou contencioso especial.

43.6. - Certos assumptos que não são propriamente conten
ciosos, como já ponderámos, que são como que mu..ios, e ao
mesmo tempo muito importantes, demandão, e têm um pro
ces~o e discussão especial apropriada á ua c?ncliç.."io, e escla
recunentos necessano para o acerto da decIs[o; taes são os
seguin tés : .

Processo de presas. - Este processo pMe ser considerado
em diversas hypotheses, como a ele presas em tempo de guer
ra, ou por occasião do criminoso trafico do. Africanos, ou por
causa de pirataria.

A legi ;lação que regia a competencia e processo das presas
feitas em tempo de guerra, consta dos alvarás e àisposições
de 7 de Dezembro de 1796, 9 de Maio de 1797, 19 de Janeiro
d~ 180q, 4 de Maio de 1S05, lo de Abril de ll?OS, qu.e creou
o conselho supremo mil,itar, 4 de Outubro de 1819, 3Q de De
zembro de 1822, sobre o corso, 5 de Dezembro de 1823, 17 e
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21 de Fevereiro de 1824, 29 de Novembro de 1837; e peló
que toca ao recurso de graça especialíssima, acerescião as dis
po icões de 5 de .l: oveml)ro de 1799, 18 de Setembro, 4 e 11
de Outubro de 1827 e 21 de Maio de 1 28.

Em consequencia desta legislaç.ã.o, os auditores da marinha,
e na falta delles as justiças territoriaes, preparavão o proces o
de presas em primell'a instancia, e era elle julgado em segun
da pelo conselho supremo militar, como tribunal do almiranta
do, Actualmente o processo é preparado semelliantemente pelo
allditor da marinha, e na falta delle pelo respectivo juiz de
direito, e julgado em primeira e ultima instancia pelo conse
lho de estado; regulamento, art. 32.

Os principa~ termo do processo são os seguintes: logo que
entra no porto a presa, dá-se parte ao auditor da marinlia, ou
dito juiz de direito, que vai logo a bordo, e abi recebe dos
apresaderes e apresados, assim como de quaesquer outros in
tere sados, que Olwida por editaes, todos os papeis apprehen
didos, e esc1arecimento.3 necessarios. Procede na vestoria de
terminada pelo §20 do alvará de 7 de Dezembro de 1796, faz
iavrar auto de tudo, e manda que as partes alleguem, contes
tem e provem sua intenção, ou pl'etenções dentro de dias,
que assigna a cada uma de11as; feito o que dá-lhes igual pra
zo para uas condu ões ou razões finaes. Preparado assim o
proces o, en'i'Ía-o ao governo para ser Eresente ao cou elho de
e. ado, que ouvidas novamente a l)arte~ e o procurador da
corôa, e depois dos demais eselatecimentos que entende ne
ces arios, julga a final. O julgamento póde ser embargado, e o
recurso de araça especial.issima subsiste sempre no sentido de 
que o governo póde m~ndar re,:er o julgado, c~JD~ormar.se ~u
não com e11e, e por ultImo prOVIdenCIar como for Justo, e mms
adequado aos interesses do E tado.

437. - Pelo que toca ás p1'esas feitas por motivo do tmfi
co ele Africanos é esta materia regulada pelas leis de 7 de No
vembro ele 1 31 , 4 de Setembro Cle 18,10, regulamento de 14
de Outubro do me m..o anno, e disposições posteriores.

Estas appreheu ões são proces adas e Julgadas em la in 
ta,ncia pelo auditor da marinha, e em suã falta pelo respectivo
juiz ele elireito, e em 2" e ultima instancia pelo con elho de es
tado; lei de 4 de Setembro, art. 8°.

Apre ada. a embarcação o apresador inventaria e guarda,
se11ados, rubricados e lacrados, todos os papeis; fecha as e 
cotilha quando pos ivel, e logo que chega ao porto, declara por
e cripto ao auditor o facto do apresamento, dia, hpra e lugar
delle , bandeira com que a embarcação navegava, sua fuga á
visita, resistencia e emfim todas as demais occurrencias. A
autor~clade vai logo a bordo, examina o livros e papeis, proce
de na vi:tsoria e busca necessaria, inventaria, guarda tudo e
faz 0$ devidos interrogatorios.
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Havendo escravos verifica o numero, procede nos conve
nientes exames e faz deposito seguro delles.

Finalmente, colligidas as provas e ouvidas as partes julga em
1a instancia e transmitte, o processo ao governo para ser presen
te ao conselho de estado, que julga em 2a e ultima instancia
em. termos analogos aos das outras pre as. •

438. - Pa1'ece-nos que a competencia dos auditores e conse
lho de estado estende-se semelhantemente ao caso de apresa
mento de embarcação empregada no crime de pirataria, ainda
mesmo em tempo de paz. .

439. -'P1'ocesso no conflicto de att1·ibttição. -Anteriormen
te já indicámos acompetencia do conselho de estado a este res
peito e a differença que ha entre o conflicto de attribuição e o
de simples jurisc:licção ou competencia; trataremos pois só-
mente do respectlvo processo. .

Quando o presidente de uma provincia , ou o procurador da
corôa na côrte, tiver noticia de que uma autoridade judiciaria
está eifectivamente conhecéndo de algum objecto ou negocio
administrativo, exigirá della os esclarecimentos precisos, bem
como a exposição das razões pelas quaes julga ter jurisdicçãO
sobre tal assumpto; regulamento, art. 24.

Examinados esses esclarecimentos e razões produzidas, se se
mostrarem improcedentes ordenará o presidente, ou o procura
dor da corôa, que cesse todo o ulterior procedimento, e sejão
citados os interessados, para que em prazo razoavel deduzão seu
dire~to sobre a competencia legal; regulame!1to, art. 25.

FIndo o prazo e em face da convemente discussão, se o pre
sidente ou procurador da corôa entender que o negocio é admi
nistrativo, assim o resolverá provisoriamente, remettendo todos
os papeis ao ministerio da justiça, para serem presentes ao
conselho de estado. Se porém entender que não é administra
tivo, á vista dos ultimos esclarecimentos que tiver obtido, de
clarará que não tem lugar o conflicto e que portanto conti
nue o processo no fôro judicial; regulamento, art. 26.

No primeiro caso, remettidos os papeis á secção do conse
lho de estado e ouvidas por esta as -partes, caso requeirão, in
terpõe ella seu parecer; art. 21. Quando o conflicto fôr ne
gatn;o, isto é, a julgar-se tanto a autoridade iudiciaria como
a administrativa incompetentes, procede-se semelhantemente ;
art. 28.

440. - P"ocesso de conflicto de jU1'isdicção, ou competencia
ent1'e auü,,-idades adrninistmtivas. -A decisão neste conflicto,
ou antes questão de competencia, pertence tambem ao con.selho
de estado, e o respectivo processo segue termos analogos aos
que acima il1dicámos. As autoridades administrativas entre
quem estabelecer-se semelhante questão, devem logo dar parte
a quem lhes fôr superior, á presidencia, ou na côrte ao minis-
teno, da dUVlda ou contestação em que !aborão. '
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Quando o confiicto, ou questão de competencia tem lugar
entre autoridades judiciarias, a decisão não ~ da alçada do c~n
selho de estado, SIm do poder judiciario. Se a contestação oc
corre em primeira instancia, a resolução é affectada á relação
do districto, lei de 22 de Setembro de 1828, art, ,20, § 60 e re
gulamento das relações, art. 9°, § 90 e art. 61; nas provincias
em que não ha relações. parece que compete aos preside~tes
deilas decidir isso provisoflamente, enviando logo os papeIS á
relação do districto, lei de 3 de Outubro de 1834, aI.:t. 5°, §11 ;
embora seja uma intervenção llnormal da autoridade admmis
trativa na ordem judiciaria, póde eila ser considerada como fi
lha da necessidade.

Quando a questão de competencia dá-se entre relações, o jul
gamento é da alçada do supremo tribunal de justiça, constitui
~o, art. 164, § 3°, e lei de 18 de Setembro de 1828, art. 5°,
~ 30 e arts. 34 e 35.

441. - P,'OCeSS{) P01' a1ntsos commettidos pela !Zut01'Ídade
ecclesiastica. -Os presidentes de província e o conselho de
estado, em ultima alçada são os competentes para conhecer
destes; abusos, e consequente recurso á corôa, como já expu
zemos.
Est~ recurso é'ra processado .nos termos da lei de 18 de Ja

neiro de 1165, 21 de Maio de 1821 mandada observar pela de
20 de Outubro de 1823, e posteriormente nos termos do regu
lamento de 19 de Fevereiro de 1838. Este regulamento expõe
com clareza a marcha a seguir-se, e muitos de seus termos são
ainda applicaveis não obstante a competencia administrativa.

. que substituio a das relações.
Independente do recurso ao juizo da corôa por violencias,

injustiças e usurpações doe jurisdicção, podem occorrer questões
e por ventura graves, de jUTlsdicção ou competencia entre pre
lados e autoridades eccleslasticas. os termos do art, 9°, § la
do regimento das relações, e da lei de 22 de Setembro de 1828,
art. 2°, § 60 infine, a attribuição de decidir taes questões era
conferida ás relações, hoje porém deve entender-se que isso
tambem pertence ao conselho de estado; entretanto nem a lei,
n~m o regulamento respectivo são bem expressos como con
VInha.

Quando cumprir que o poder temporal intervenha a respeito,
e isso póde ser mais de uma vez indispensavel, parece fóra de
duvida que deve intervir por meio da autoridade administrati
va, e não da judiciaria:.

Finalmente o dito regulamento de 19 de' Fevereiro de 1838
providencia sàbre os termos da execução das decisões do con
se~ho de estado, que sem duvida devem ser exectamente cum
pl'ldo~, a~nda quando a autoridade ~cclesi!\.stica queira oppôr
contumacIa. '
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CAPITULO VI.

.DA ADrt1IN18TI,l.AÇÃO PROV,INCI.\L E lI1UNICIPAL.

SECÇAÜ La

.DA ADMINISTRi\.ÇÁO DAS PROV~ClAS.

!li 1.0 e.2. 0)-Haverá em cada provincia um ,pres,id,ente nomea~o
pclo Imperador, que o pOderá remover, quando cntcnder que as
sim convem no bom serviço do Eõtado. CODStit., lI~t. 165..

~ 3.0 a 5.0 ) -A. lei designará as suas attn\buições , comnetl\llcill,
e autoridade, e quanto convier ao ID,elhor 'descmpenh? ~estl\ ad
ministração. Constit., art 166.

.§ 1.0 - Da necessidade dos cent1'os ad7}linistmti'l.:os
'P7·ovinciaes.

442. - A administraçã.o ministerial ou central tem ;:t s,eu
cargo todos os serviços sociaes que perteijcem ao interesse
'conectivo, ou geral, mas eUa por si mesma não tem ul7iquida
.de. Os serviços estão espalhl;Ldos p'0r toda a super~cie do Esta
do, movem-se em grandes distanClas e não é possIvel que e)]iL
possa exercer a necessaria impu! ão , inspecção e fiscahsação ,
senão por meio de suas ordens, e de intprmediarios , ou agen
tes de sua escolha e confi'ança. E' pois preciso que tenha iaes
agentes, que eUes sirvão de centros 'locaes, que executem fiel
mente suas ordens e instrucções, que inspeccionem O., diver-
sos impórtantes serviços administrativos. .

Para esse fim é de mister repartir convenientemente o ter
ritorio em grandes divisões, ou provincias , como já observámos.

Accresce ainda a necessidade que ba de dar-se um centro de
vida e ac~ão aos negocios puramente provinciaes, de que tam-
bem já tratámos. '

§ Z,o-·Da tim'e nomeação, .e d.emissãó dos presidentes d~
p1'ov~ncza, .

44.3, - Esses agentes .da ádministração central são os mo~o

res, as sentinellas avançadas da acção e4ecutÍ''i'a , os encarre
gados de esclarecer o governo geral, de guardar a ordem, a
paz publi'ca, de promover os ÍJlteresses , o progresso, o bem
ser das provincias, de coadjuva-lo emfim ~m suas import~l

tes e varia;d~s f;lllcções. São ~s representantes, o complem~n,
t~ da' afummstraçã.o , emanaçoes, ou canaes de sua luz, e ~o
V1mento.
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A autoridade e a força publioa não dêvem portanto Ser pos

tas em suas mãos, nem nellas conservadas senão pela con
fiança do governo central.

Sem esta attribuição, sem a livre faculdade de tal nomeação
e demissão, o poder executivo não teria meios, nem obrigação
de re ponder pelos ac~os dos pre~identes:
- A nomeasão e deIDlssão dos VIce-presIdentes estão nas mes
mas condiçoes, como foi justamente reconhecido pelo ilecretQ
de 18 de Setembro de 18·H.

§ 3.° - Das att1'ibuições dos )J1'esielentes.

444. - As attribuições dos presidentes são numerosas e
importantes, por isso mesmo que elies são repre entantes da
adiníni tração geral, siÍo os agentes immediatos dos diversos
ministerios, Que têm ele coadjuvar e desempenhar os servíços
de cada um elelles na re pectiva província.

Além das attrihuições que a lei ele 3 dé Outubro ue 1834
que substituio a de 20 de Outubro de 1823 enumera, tem o~
presidentes as que constão do acto addicional, e as que são
estabelecidas em muitas outras leis. Basta observar-se que
elie , com já dissemos, são os agentes provinciaes de cada um
dos ministerios , e ver os difIerentes serviços destes, para re
conhecer quão numero os são os seus encargos. Seria conve
niente que o regimento dos presidentes estabelecesse com
me~bor l~lethodo ~,inteira clareza ao menos as suas attribulções
mal valia as , alias nem sempre e tarão todas elias presentes
ao espirito de todos, e muito menos dos vice-presidentes.

§ ;.1: •• - Dos consellws das presidencias.

445. - A existencia de um conselho da presidencia livre
mente nomeado pelo governo central, e puramenj;e con;:,ultivo
é de manifesta conveniencia. Seria um proveitoso concurso de
illu tração, de co~ecimentos va~iados, de in.f~rmaçõe~locaes,
de debate, de deliberação meditada. Servll'la demms para
instrucÇrlO e 'julgamento das questões contencio as da adminis
tração, salvos os recursos para o conselho de estado.

A lei de 20 de Outubro de 1823 tinha estabelecido um con
selho de presidencia; em vez de aboli-lo melhor tivera sido
aperfeiçoa-lo; custa porém menos distruir do que edifica~·.

§ 5.· - Dos agentes elas p7·esidencias.

44.6. -Assim como o governo central precisa de delegados
llas províncias, assillJ, tambem os pre~idelltes precisão de agen-
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tes seus nos municipios, e em outras localidades.. O poder ad-
- ministrativo deve, por meio de suas ramificações, estar presente

em. todas as partes do E tado , por isso mesmo que em toda a
parte elie deve providenciar sobre a ordem publica, estudar
todas as necessidades, e occorrer com as medidas adequadas.

E' uma das graves lacunas da referida lei das presidencias,
a de não ministrar á primeira autoridade, ao centro adminis
trativo da provincia, delegados do mesmo poder, que coadju~
vem a .sua acção.

SECÇAO 2.a

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

~ 1.0)-Em to las as ciclades e villas ora existontes. o nas mais quo
para o futuro se crcarem, haverá camaras, ás quaes compete o
governo economico e municipal das cidades o villas. Constit.,
art, 167.

§ 2.0)-,,\s CIlmllras serüo electivas e compostas do numero de ve
readores que a lei designar, e o que obtiver maior numero de
votos sorá presidente. Constit., art. 168.

~ 3.0)-O exerciclo de suas funcções municipaes, formaçuo das
suas posturas polioiaes, applicaçuo das suas rcndas e todas as 5ua~

particulares e uteis attribuições seruo decretadas por uma 101
regulamentar. Constit. , art. 169.

§ 1.o - Das municipalidades.

441. - A população de cada cidade, villa ou municipio fórma,
pela natureza das cousas, uma sociedade especial, uma exis
tencia particular e propria, uma unidade, uma aggl'egação de
individuos que faz sim parte do Estado, mas que tem seus
dil'eitos proprios, suas idéas communs, suas,neéessidades ana
logas e seus interesses identicos, que demandão regulamentos
apl'Opriados á sua indole e eSp'~cialidades. .
S~o como que grandes fam1lias de membros lIgados por tl'a

dicções, ha'bitos, propriedades communs, emfim por todas as
con.diçÇíes que fOl'mão uma sociedade intima, natural e neces
sana.

Não é pois uma associação creatura da lei, sim uma conse
quencia normal da vizinhança, do contacto, da mutua depen
dencia, dos gozos e perigos communs, do complexo de suas
numerosas relações diarias.

O poder municipal é consequentemente aquelle cuja neces
sidade se faz pl'imeiro sentir que nenhum outl'O, é a primeira
idéa de ordem, de policia, de autoridade que se manife ta.

Omunicipio demanda pois seu conselho e sua acção peculial',
Este conselho deve ser formado d'entl'e seus mel11bros, pois que
são os mais interessados no bem-ser commum e os q11e melhor
conhecem as condições especiaes ela localidade.
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Ao par disto são os municipios o primeiro foco e elemento

do laço social, ~a ~gregação nacional e cuja vida muito in~ue
na sorte da naclOnaúdade.

§ 2. 0 - Da O'l'ganisaçíio das carnaras munic.ipaes.

448. - Os conselhos municipaes, como dis$emos, devem ser
e~eitos d'entre o habitantes do municipio, em numero suffi
CIente e proporcional á população, salvos os limites necessarios.
São os coproprietario escolhidos para deliberar sobre os inte
resses communs. e é justo que o mais votado seja o presidente.

A lei regulamentar da eleição e organisação das municipali
dades é credora de mad1!ro estudo. E' a primeira patria em
qu~ o cidadão toma parte nos negocios publicos, o seu pri
melrO amor.

Essa lei tem de estatuir sobre a duração dos conselhos mu
nicipaes sua renovação, suspensão, responsabilidade, dissolu
ção e sobretudo a respeito de suas attribuições.

Talvez que as camaras devão ser formadas por membros
eleitos separadame:qte pelas respectivas parochias d'entre os
habitantes d'" municipio, em vez de serem compostas por elei
ção geral delle, caso em que deveria attender-se á proporção
da .população de cada uma das parochias. ~ssim todas estas
te1'1ão representantes seus; é uma necessIdade que se faz
'sentir mórmen±e nos grandes municipios.

§ 3.0-Das att1'ibuições municipaes.

449. - A natureza do poder 1l1úI1icipal revela quaes devão
ser suas attrilfoições essenciaes, Tudo quanto respeita espe
cialmente á sociedade local, tudo quanto não fôr de interesse
provincial ou geral, deve ser attribuido ao conselho da familia
municipal. E' justo e convenient,e que essa associação. se go
verne como melhor julgar em tudo qnanto essa liberdade não
olfEmder os outros municipios ou o interesses do Estado.

E' de mister que tenha suas rendas, faça suas despezas
esp,e~iaes, seus I?elhoramentos, que mantenha suas disposições
policIaes apropl'ladas. .

Quando ~s attribuições municipaes são insignifican~es,
quando as camaras não podem prestar bons serviços. os Clda
dãos mais llotaveis fogem de onerar-se com o cargo inutil de
vereador, e a instituição cahe em desprezo e nulhdade. Pelo
\lontrario, quando são importantes, desde que podem dar
alguma gloria, aFparecem nobre:> emulações e os cidadãos
.pre tantes disputão a candidatura.

Talvez que a lei organica devesse determinar o minimo da
População necessaria para o estabelecimento de um mUIÚcipio,



- 318-

pois que a falta de l'endas e ãe recursos de inteIligencia é uma
?utr.a ~as causas que desmoralisão muito esta util e necessaria
Instituição.

§ 4.° - Do magist?'G,do executor rws municipios.

450. -A instituição municipal tem duas partes distinctas:
a priJIleira é a que delibera, que vota, que recebe e examina
as contas, é o conselho e como que o -poder legislativo local; a
segunda a que executa, que presta as contas, é uma autoridade
que emana do poder administrativo . Isto não só é uma conse
quencia do principio da monarchia representativa, cuja imagem
convem representar desde os municipios, e entranhar em todos
os habitos sociaes, mas é mesmo uma consequencia natural
das cousas. Para consultar e deliberar a pluralidade, para
exec.utar a unidade.

Esta- unidade deve sem duvida ser escolhida d'entre os
habitantes do municipio, porém livremente; ha mais de uma
razão paTa assim pensar-se, e que não cabe aqui é:h'!Jôr.

FIM DA PRIMEIRÁ pARTE.
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TITULO SETIMO .

Do llotlel' jlHUeiario.

lei

C PlTULO I.

D.\ NATUREZA DO PODER JUDICIARIO, SUA DELEGA çÃO,

INDEPENDENCIA E RESPONSABILIDADE.

SECÇÃO La .

DA NATUREZA E l\fiSSÁO DO PODER JUDICIARIa.

l\\ ] ,o fi 3.0 ) - o poder judicinrio é um poder p<llitico reconhecido
pela constituiçflO. ElIe é uma elelegnçíio ela nnçíio. Cousl., nrl .
10 e 12.

§ 1.0 - Da natU?'eza do podeI' j-udidal.

451. - O po"ler judiciario, segundo o nosso direito publico, é
um poder politico di>itinc.to e independente, é, como os demais
poderes, um~ eman~ção da autorid~de.soheran!.Lda naçilo. Iguul
declaração e enunCIada pela constltUlção belga em seus arts.
25 e 30, ~ p.~l~ constitui«H.o portugu~za, art: n.; esse é ta~n
bem o prmcIplO reconheCldo pelo ilirelto constItucIOnal da União
Americana, e da lJlglaterra. '

Alguns publici tas querem considerar o poder juilicial como
um ramo, posto que illstincto , do poder executivo, aJlegando
que a vida e movimento social se encerra na resoluçiio e ucÇão,
ou por outl'a, na confecção da lei, e em sua execução.

Além de que, o l'igol' da theoria excluiria tambem por esses
mesmos principias o poder moderador, é preciso não olvidar
que aiuda quando a acção ou execução possa em sentido lato
considerar-se como uma mesma entidade, esta por sua nature
za demanda divisão especial, para cujo exerci cio a soberania
nacional pódl~ erigil' e organisal' poderes ilistinctos e indepen
dentes. Em todo o caso, eS::ia questão que outr ora l'ebentiu-:;e do
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resto das idéas feudaes, pouca importan.cia póde ter desde que
esses mesmos publicistas l1 final concluem que entre o poder
executivo, ou administrativo e o judiciariÇl, ha sempre uma clif..
ferença ou separação essencial, uma completa e reciproca inde
pendencia, que jámais deve ser turbada, ou inVildida.

O poder executivo, quer em sua parte politica ou governa
m~ntal , quel: e?l sua parte .adm~st~~va, tem funcções per..
feItamente clistmctas da IDlS [o JudiCial. Ou elie promova o
interesse social/em suas relações mteriores , ou exteriores, <1U.
trate da execução de leis de interesse geral e commum, opéra
sempre em territorio distincto da alçada judiciaria, cuja missão
é outra. São executores de classes diver as de leis, que tem or~

'ganisação, condições, e acção clistin~t~s, que devem ser extre
mados por marcos bem altos, que divldão formal. e claramente
seus limites.

§ 2.o-Da missão elo podm'judicial.

452. -O poder judiciario deduz seu nome de sua propria
misstí.o; é elle quem examina a natureza e circumstancia
dos factos, ou questões de interesse privado e as disposi
ções das leis, ou direito respectivo, e determina, julga, dêclara
<;luae.s as re.laç?es que vigor~o entT~ essas 9uestõe~ e o direito.

Sua attnbUlção ou mlssao conSISte POlS em conhecer das
contestações dos direitos ou interesses que se sU'Scitüo entre
os particulares, e em punir os ÜlCtos criminosos pela applica
ção das leis civis e penaes.

Já n0 titulo preliminar, § 2°, observámos que em todas as
sociedades nacionaes existem dous grandes e distinctos inte
reses, o co1lectivo ou geral, e o interesse p'rivado ou particular,
e <Lue o poder sobre e1les deve ser distnbuido separada e in
dependentemente, para que nem um nem outro seja sacrifi-
cado. .

As leis que regulão as relações dos cidadãos ,entre si n~o
devem certamente pender do podér executi o, aliás podana
elie comprimir a sociedade, os cidadtí.os, seus direitos e liber
dades debaixo de sua pressão, . eria um poder despotico des.de
que quizesse, pois que á grande autoridade, que lhe é proprJa,
reuniria a faculdade de actuar sobre os llireitos os mais caros,
os da família, fortuna e vida dos cidadãos.

A intelligencia das sociedades civilisadas, amestrada pelas
luzes de dolorosas experiencias, tem reconhecido profunda
mente que os direitos e relações individuaes do homem, que
esses bens, os mais caros e preciosos, não devem depender de
uma vontade moveI e descrlcionaria, como pela nl1tureza das
COusas em grande parte é a vontade da autoridaue executiva,
e sjm da justiça e protecção legal, fixa e estave!.
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São direitos que têm sua origem na natureza, que são attri
butos permanentes ... in eparaveis da entidade moral do ho

. mem, e que não devem ser sacrificados, poi que nem mesmo
o interesse conectivo exige tal sacrificio.

E sa é a missão do poder judiciario, a de distribuje exacta
justiça, não tendo por norma senão a lei, e só a lei ou o direito.

A constituiçúo belga expressa com muita clareza estes mes
mos principios em seus arts. 9:2 e 93: "As contestações que
têm por objecto di1'eitos civis, são exclusivamente da alçada
dos t1ibunaes. As contestações que têm por objecto direitos po
liticas silo lambem da aZçarrla dos tribunaes, salvas as e.7:cep
ções estabelecidas pela Lei. "

§ 3.0 - Da imp01'tancia do ZJoderjudicial.

I 453. -Por isso mesmo que a sociedade deve possuir e exigir
uma admiJústraçiío de justiça protectora, facil, prompta e im
parcial; por is o Il?-esmo que este poder exerce preponderante
mfluenCla sobre a ordem publica e destinos sociaes, influencia
que e estende obre toda as classe , que se exerce diar-ia
mente sobre a honra, liberdade, fortuna e vida dos cidadãos;
por isso mesmo, dizemos, é obvio que nem a constituiçü.o nem
as lei,s organicas deverião jámais olvidar-se das condições e
meios essenciaes para que elle ministre tOdM as garantias,
para que possa desempenhar ua alta missão, e ao mesmo
temlJo nüo possa abusar sem recursoS' ou impunemente.

A con tituição peGia do poder judiciario é um objecto digno
de toda a attenção nacional; e felizmente a nossa lei funda
mental firmou e bem, a bases, as maio iJnportantes.

Nas secções e capitulo egl1íntes indicaremos o que acaba
J~OS de xpre ~ar, accrescen~ando algun:a~ observ~çõe,s, que
ao conscql1enClaS de ses lummosos prlllClplOs con 'tliuClOnaes.

SECÇÃO C) a
N'

DA DELEGAÇÃO DO PODER JUDICIAr,.

§ 1. 0)-0 poder judicial será. composto de jnizes e jUl'hdos, os
quaes teriio lugar assim no civcl como no crime, nos ClISOS e pelo
modo que os codigos determinarem. Constit., nrt. 15].

§ 2.0)-05 jurados pronunciílo sobre G facto, e os juizes appliciio
II lei. Constit., al't. 152. • ,

§. 1.o - Dos y'~ti;,es e j1l1'ados .

454. - A constituição, como se vê de seu art. 151, <lelegou
a faculdadej de distribuir a justiça aos j1.uzes e jurados, nos ter-
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mos as lei or~anicas, que em caso nenhum de, eráõ contrariar
as normas funelamentaes do nos o rureito publico.

Os juizes pois c os jurado, em sua respectivas compctcn
cias e salvos QS recursos legaes. ou por outra em suas respec
tivas alçadas. são os mandatarios nacionaes autorisados e res
ponsaveis pelo exercicio desta parte da soberania naeional.

A intervenção dos jurado:> na administração da ju tiça é uma
garantia muito importante para as liberdades, interesses e j~s-

tiça social. . .
Considerado em relação á liberdade politica. o jury é o mais

firrIle baluarte della, a mai::; solida garantia da independencia
judiciaria. Nem todos os juizes, embora perpetuos ou inamoYÍ
veis, se olvidão que o governo é quem verifica as promoções
e di -tribue a graças, a' honras e as gratificações pecuniarias;
nem todos têm a coragem civil, o caracter firme, a consciE:ncia
do dever, que não e curva ás insinuaçõe " ás sympathias, aos
desejos de puniçüo, aos OdlOS dos partidos politicas ou'á sua
par~ialidade. O Jury ~ uma barr~ira contra taes abusos: é uma
mstltUJção nes. e sentJdo tão vabosa que devemos consldera-Io
como um thesouro que nos cumpre legar aos nossos descen
dentes,·que com a acçlio do tempo o aperfeiçoaráõ de todo.

Pelo lado da liberdade, ou antes da justiça criminal, de sua
boa administração, da eqmdade, a instituiçãO é a mais moral
e philo1;ophica po.sivel. Por efleito della a liberdade, a honra,
a vida de um cidauão não serão iámais acrificadas sem a in
tervenção e as::;entimento de seus pares. Evita-se o perigo que
provém do habitas duros, inflexiveis, suspeitosos do jUlZ 5111

guIaI'. Acostuma-se a ver e a reprimir os crimes e os crimino
sos, sua imaO"inação previne-se contra o accusado, inclina- e
logo a suppô-To autor do crime imputado, a descobrir força nos
indicios e depois nas pl'Ovas. O jury. tirado do corpo escolhido
pela lei e .chamad? p~~a decidir c~sualmente a imputação, se~l
es:>es habItos preJudlClaeS, examma a questão pOI' modo maJs
livre e mediante debates detalhados. Demais, sua resoluç:ão não
pende de um só pensar, de um só modo de ver, O~l opinião.
Quando um. dos jurados tenha algum odio ou outra paixão
prejudicial, quando ene não tenha sido depúrado pelas recusa
ções, o seu voto é neutralisado por uma grande maioria.
. 455. - Em tudo o caso é uma grande vantagem o pudel'- e

substituir, dar a preferencia á certeza, á prova moral em'vez
da certeza ou prova legal. Esta, sempre inflexivel, ab oluta,
invariavel, muitas e muitas vezes é absurda e irracional; é tal
que contraría e fórça a cOllsciencia do julgador contra o que
ella leal, sincera e intimamente está reclamando. De um lado
o conloio de duas testemunhas, que elie nào póde demon tl'ar,
mas .que presume ou cr~ exige a pena, de outra sua intima
convlCçúo pede a absolVIÇão, e a prova legal manda-lhe que
fira!
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Os que com mais ou menos razão atacão os abusos dos ju
rados nunca se animão a ata.car a instituição; a bondade della
é superior a todo o embate. O ataque pois vem em ultima
analyse a depôr contra o estado moral da nação, a não ser a
imperfeição da lei organica Se o instrumento pois em si é bom.
se é um baluarte d,a liberd~de. uma 'columna da justiça distri
butiva. exforcemo-nos por fOI,tifica-Io ainda mais. por depura-lo
e não por destrui-lo; façamos que elie seja bem comprehendido,
actuemos sobre os costumes, sobre a moral nacional, pelos
meios os mais apropriados.

Os juizes singulares tambem commettem muitos e graves
abusos; tambem em sua escolha jámais deve o poder que os
institue perder de vistas as habilitações, o saber, a probidade,
as virtudes que devem ser delles inseparaveis, e que nem
sempre prevalecem. .

As grandes instituições:, como os grandes pensamentos, de
mandão tempo e esforços para produzir todos os seus benefi
cios; não trabalhamos só para o dia de hoje, sim parà o grande
futuro de um grande imperio.

§ 2,0- Da competencia do ju?'ado e do juiz:

456. -Em todo o julgamento ha sem duvida duas operações,
duas que tões distinctas, a do facto e do direito, A primeira é
Ullla contestação pura e simples, que não demanda senão o bom
s nso e a sincera expressão da convicção pessoal; a segunda
dema~dá conhpcim~ntos profiss~ona(.s, a scien~ia. e intelligencia
da lels, o reconheCimento da diSpOS1ÇtlO, do duelto que litteral
ou implicitamente previo a hypothese dada. ,

São apreciações de ordem diversa. e é uma I5rande ~antagem
o separar o seu pronunciamento O abuso é facil desde que a
apreciação dessas duas questões depender da intelligencia e
y~ntade de um mesmo individuo. e pelo contrario quando o
JUIZ (.iver de dirigir-se e applicar a lei por modo consequente
Com a decisão preliminar seu poder nada terá de temivel.

As questões de facto em materia civel são lDuitas vezes
~omplexas e difficeis; em materia criminal porém não ha esse
lJ1conveniente, e esta é a parte que ainda mais interessa á
sociedade.
. Em conclusão, a nossa sábia lei fundamental delegou o poder
Judiciario aos juizes e jurados, e nisso procedeu com alta
mtelligencia, justiça e previsão; é um germen abençoado que
algum dia dará abundantes e salutal'es fr~ctos.
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SECÇAO 3.a

pa I DEPENDE ClA DO PODER JUDICIARIa.

ti 1.0)- O poder judiciaria ó independente. Constit., llrt. 151.
ti 2.0)-Osjuizes de direito serão perpetuas, o que todavia se niío

lUltende que não possiio ser mudados de uns para antros lugares
pelo tempo e maneira que a lei determinar. Constit., art. 153.

ti 3.0 li 5.0)-86 por sentença poderáõ_estea juizes perder o lugae.
Constit., art. 155.

§ l.p-Da independencia dos j1lizes.

457. - A independencia da autoridade judiciaria do magis
trado consiste na faculdade que elie tem, e que necessariamen
te deve ter de administrar a justiça, de applicar a lei como elle
exacta e consCienciosamente entende, sem outras vistas que
não sejão a propria e imparcial justiça, a inspiração do seu de
ver sagrado. Sem o desejo de agradar ou desagradar, sem es
peranças, sem temor algum.

Ministro ~a l~i civil e penal, or~ão, immediato por esse,lado
do poder legislatiVO, é elle quem da Vida e acção a taes leiS em
toda a sua p~eza, em sua verdadeira intelligencia.

A independencia do magistrado deve ser uma verdade, não
só de direito como de facto; é a mais firme garantia dos di
reitos e liberdades, tanto civis como politicas do cidadão; é o
principio tutep~r que estab,ele~e e anima ~ confiança dos p~vos
na recta administração da Justiça.; é preCiSO que o povo veja e
creia que elia realmente existe. Tirai a independencia ao poder
judiciaria, e vós lhe tirareis sua grandeza, sua força moral,
sua dignidade, não tereis mais magistrados, sim commissa
ris, instrumentos ou escraVQS de um outro poder.

Sem essa condição essencial os juizes terião de espreitar os
acenos ministeriaes; os direitos dos fracos, dos pobres não pre
valecerião mais perante as pretenções do forte, do rico, do po
deroso. O imperio da lei, e com elle o da segurança, or~em e
paz publica desapparecerião, e as questões civis e crimmaes
não acharião recurso senão no desforço pessoal. .

E' preciso, como bem diz Delolme, que os proprios e mms
altos servidores da corôa, que indevidamente lembrem~s~ de
contar com a protecção depa, para alçarem-se sobre o~ ~rel~os
de outrem, tenhão a conViCção de que nem esse prestIglO pode
alterar os deveres, a justa sentença do magistrado, lex magna
est, et pmmalebit. ,

Não é pois por amor, ou no interesse dos juizes, qu o pnn
cipio vital de sua independencia daye ser observado coma um
dogma, é sim por amor dos grandes interesses sociaes.
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E' facil de reconhecer que as leis que garantem as liberda~

des e legitimos interesses dos cidadãos não ofierecerião ver
dadeiras garantias, não serião acreditadas sem essa indepen
dencia em sua intelligencia e applicação. Desde que a vontade
ou erro do governo pudesse sub tituir as normas dellas, essa
vontade ou erro ser:ia a verdadeira lei. Não subsistiria mais o
equilíbrio politico, a real separação, que distingue o poder ju
diciario dos outros poderes, eUe seria absorvido e escravisado

E' pois fóra de toda a duvida, que no importante exercicio
da delegação naciona~, que lh~ f~i confiada, ~ D?agistrado n.ão
deve obedecer senITo a. leI, e o direIto, e nunca mSIDuação ou dis
posição alguma que nole a santidadedas leis. A justiça publica
seria nommal e illusoria desde que o magistrado, em vez de
obedecer á lei, e só á lei, fosse adstricto a attender á vontade
moveI de qualquer outra orig·em.

Assim, e por isso mesmo que o poder judiciario é indepen
dente, por isso mesmo que é elie quem deve applicar as leis

• civis e penaes, supprir suas lacunas com os princlpios de direito
e da equidade, estabelecer sua intelligencia doutrmal, como já
demonstrámos em n. 81, é claro que nada resta ao poder exe
cutivo sobre a v rdadeira missão daquelie importante poder,
que é uma das columnas da liberdade, e ordem publica e pri
vida.

§ 2.0~. Da lleljJetllidade e ?'ernoção elos rnagistTados.

458. -Os juizes de direito são perpetuos, isto é, não podem
ser destituidos de seu Cc'tracter e exercicio. AI perpetuidade, ou
inamovibilidade dos magistrado , é uma das primeiras conse
quencias, ou antes dos elemento indispensaveis para sua inde
pende~c~a. O magi trado temporario ou amovive~, é antes um
cOll1IDlsslOnado para' julgar do que um verdadelro julgador;
a independencia desapparece perante a amovibilidade.

E' a perpetuidade quem abriga o juiz de todo o desagrado,
quem o acoberta. da Yiolencia, e colioca-o na alta posição de
não temer senão a lei, de não attender senão á obrigação de
ser justo .
. J::0davia esta perpetuidade não se entende, como diz a cons

titmção, por tal modo, que elies não possão ser mudados de
Ul~S para outros lugares pelo tempo e maneira que a lei deter
llllnar.

A mudança póde pois ser determinada pela lei em periodos
q~e elia pre creva em vistas do mellior serviço publico, ou em
vIrtude. de ~cccssos. Póde tainbem verificar-se só por'effeito da
convemenCla da remoçã.o nos casos e termos legaes.

A l'esoluçuo n. 559 de 28 de Junoo de 1850 estabelece que
os juizes nunCa poderáõ ser removidos, salvo requ.erimento seu
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para comarca de c1a~se inferior, 'e que mesmo para comarca de
c,lasse ,igual a re~oção só poderá ~er lugar DOS ca os ~e :-ebel
lião, guerra, sedição, ou ln urrelção dentro de prOVInCla, ou
con plraç:,"io dentro da comarca, ou por effeito de representação
da respectiva pr~sid ~cia, ouvido neste ca o o conselho. de es
tado. Manda alem disso e a resolução abonar uma ajuda de
custo da.viagem nos termos do seu art, 3°.

A resoluçãO n. 560 de igual data determina quaes os ven
cimentos que terão os juizes removidos no caso de aceitare~ ou
não os novos lugares, e tarobem o caso em que serão conslde
l:ados3;vulsos, art. 5,\ pOsiÇãO essa em q~e ~em preceder seJ?
tença ficão sem exerCICIO, sem contar antl~'Uldade, sem venCI
mentos, ,e sem garantia de o!Jter .um novo lugar; essa disposi
çilo preClsa ser novamente Vl ta e aperfelçoada.

§ 3.°---: Da perda do luga?'.

459. - Só por efleito de uma senteuç'.a podem ·os juizes per
der o seu lugar, i to é,.só nos casos em que a lei cominar tal
pena, e em que elJa fêr applicada por um julgamento. Para
]SSO deve preceder, ou mediar o necessario processo perante au
toridade c.... mpetente, ou seja a relação do districto , ou a as
sembléa legislativa da provincia.

A expressão constitucional do art. 155 parece não referir-se
a comarca, ou localidade em que o juiz está servind/) , e sim ao
lug-ar de magistratura, ao cargo que como magistrado tem.
Outra intelligencia estabeleceria antinomia entre este e o
art. 153.

A constituição belga em parte dUfere da nossa; o seu art.
100 inclue as seguintes disposições: " Nenhum juiz pôde se?'
JJ1'i'/;ado de seu lUrJa?', nem suspenso senão P01' sentel1ça. " A
deslocação de 11m juiz não pôde ter luga?' senão p01'1lma nomea- 
çiío nova, e com seu consentimento. "

~ 4.° -, De outms condições necessa1'ias pam a inelepe1ulencia
elos jllizes.

460. _. AJém da perpetuidade, ou inamovibilidade, muitJ
convem que as leis attendão algumas outras condiçõ s, que
muito podem influir sobre a indepen\lencia do poder judicwl.

As condições da nomeação dos magistrados importão muito;
entre nós elJes são instituidos pejo monarcha, meiliante os
termos prescriptos pelo art. 2,1 da leí de 3 de Dezembro de 18·n.
A nomea:Ç<io por via de eleiçãO tem ~raves inconvenientes; em
tal caso seria preferível que a coroa tives~e a escolha entre
candidatos oiferecidos pejas relações dos districtos , e supremo
tribuI).al de justiça.
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O systema das promoções' póde tambem ter grande influen
cia sobre a mdependencia dos magistrados, é lmúto convenien
te que elle seja bem definido, e tixado peja lei. Por nosso di
reito constitucional a promoção ao upremo tribunal opera-se
:relo principio de antiguidade do serviço elos desembargadores.
Pejo llue respeita áo accesso pa.ra a segund<J. instancia, ;rerifica
se segundo os termos estabeleCidos pela resolução n. 5u~ de 26
de Junho de 1850. A promoção de uma a outra entranCla tem
lugar segundo as condições da resoluçúo n. 559 de 28 de Jtmho
de 1850.
. Os vencimentos, ou gratificações dos magistrados d~vem se

melhantemente ser fixados pela lei, e de modo que não fique
ao arbitrio do governo altera-los, nem para mais nem para
menos.

Entre todas estas condições a mais importante é a das in
compatibilidades, rnórmente em relação á ordem administrá
tiva.. ~' essencial separa~ ? magistrado dos habitos , paixões,
ambiçoes e lutas da adnlll11stração. Além de que convem que
elle seja sempre imparcial, sem adio', sem alhanças politicas,
acc:resce que o processo 3:~~stra~ivo , sua sujeiç~o.ao miJús
t~l'lO , o amor. do p'~der discnclOnapo, gerão. no eSj?ll'lto do ma
gistrado moclificaçoes que nao são as maiS conformes e ca
racteristicas do julgador. Diminue-se a confiança de sua im
parcia.Jidade ao menos no pensar dos partidos contrarios.

As commis ões admiJlistrativas dadas aos juizes turbãer e
confundem o eguilibrio, as -linhas demarcadoras da separação
dos poderes politicas,

§ 5.° -- De algumas consequencias da independencia do pod';"
judicial.

461. - Desde que se tem em vistas estabelecer a iJldepen
dencia do IJoder judicial por modo verdadeiro eificaz, e não
illusorio, é logico reconhecer as justas consequencias desse
principio fundàmental, que muito importa aos direitos sociaes.

Uma dessas consequencias é a do § 12 do art. 179 da cons
tituição. " Será manli. a a independencia dã poder judici!11; nen
huma autoridade poderá avocar as causas pendentes, sústa-Ias,
ou fazer reviver os proçessos findos. " Certamente a autorida
de judiciaria não seria independente desde que pudesse ser
despojada de sua competencia, ou por via de avocaçã;o, ou por
que sua acção fosse sustada, salvo o caso de amnistia. Tam
bem núo Sieria independente se , uas decisões soberanas pudes
sen~ .ser postas de novo em duvida, ou ficar clesti~uiclas de ~eus

legltlfios resultados; desde que su.o legalmente estabeleCidas
devem ter inteira exccuçfto.

Uma outra e justa cOllsequencÍt1: é a do §17 do dito al't. 179~
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'U A' excepção das causas, que por 'sua natureza pertencem a
juizes partlculares na conformidade das leis, não haverá foro
privilegiado, nem commissões especiaes nas causas civeis ou
crimes. Em verdade a independencia judiciaria seria illudida
desde que o governo pudesse crear privilegios , ou competen
cias judiciarias, pois que dess'arte distrahíria os cidadãos de
seus Juizes naturaes e os sujeitaria a seus commissionados.

A creação de tribunaes extraordinarios, a abreviação de
formas, mesmo por effeito de leis excepcionaes, são sempre actos
D?ais ou menos inconstitucionaes , e em todo o caso sempre pe
rIgosos..

Mesmo na creação de juizos especiaes~deve o legislador eD?-
pregar toda a attenção e reserva, o foro commum é o mms
natural e protector.

SECÇAü 4. 3

DA RESPONSABILIDADE LEGAL E MORAL DOS JUIZES.;

~ 1,0)-Todos os juizes de direito, e os omcines dcju3tiça siíorespon
saveis pelos abusos de poder, c prevariações que cemmetterem
no exercicio de seus empreO'os : esta responsabilidade se fará cITec·
tiva por lei regulamentar. "'cORStit., art. 156.

~ 2.Q) - O imperador poderrí. suspendê-los POJ: queixas contrn clles
feitas, preccdendo auiliencia dos mesmos juizes, informação nc
cessaria, e ou\'ido o conselho de estado. Os papeis g.ue lhe são
concernentes serão remettidos á relaçiío dos respectivos ilistrictes,
para proceder na. fôrma da lei. Constit., 8rt.] 54..

§ 3.o)-Por suborno, peita, peculato e concussão haverú' contra
elles a acção popu1'\r , que ptl!lerú' ser intentada dentJ:o de anno c
dia pelo proprio quebwso, ou por qualquer do povo, guardada II
ordem do processo estabelecida na lei. Constit., 3rt. 157.

§ 4.0) L Nas causas crimes a inquirição das testemunhas, e todos
os mais actos do processo, depois da/pronuncia, seriío publicas
desde já. Constit., art. 159. o

§ 1.0 - Da 1'esJJonsabilidade legal.

46Z.~ - Já obsen;ámos que a indepéndencia da autoridade ju
dicial não foi .instituída por amor dos juizes e sim por conside
ração ~~s inter~sses ~oClaes, por amor dos direitos individuaes.
Se os JUIZes POlS, eIV1dando seus deveres, abusão do poder que
lhes foi .confiado para violar a lei, que devião defender , é con
sequente e indispensavel que responaüo pelos abusos commetti
dos.

Desde que o poder judiciario pu.desse abusar impunemente,
os cidadãos e a sociedade 'não terião mais garantia alguma se
gura:. !t necessidade desta responsabilidade é tal que n[o póde
admittir questão.
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o codigo criminal cm seu titulo 50 designa as penas corrcs
'pollclente ás prevaricações ou delictos que podem cr commeUi
dos pelos magistrados.

§ 2.° - Da sll.~]JeJ2são e .juizo em caso de ?'esponsa
biltdade.

463. - Tratando do poder moderador, já observámos que esta
attl'ibuição ra nece aria. como um acto cooservaJor , como
um meio de. conter de prompto o abu o do juiz, quando a or
dem e a justiça publica as im exigem. e mediante a audiencia
do magi'trado. informações neeessarias e con 'u1ta do con elho
de estado, para que se reconheça bem a verdade da queixa ou
violação da 1 i. ~e de um lado é medida nect:ssaria, de outro
demanda raZHO sufliciente, e bem demonstrada.

De de que fôr su pen o o juiz devem o' docmnentos incli a
dores tio eu delicto er en"iad á relação respectiva, para
~ue p-roced~ .na fórm~ da lei, verifi~aJ?do a re poo abilidade :
e o foro, o JUIZO e peClal que a constltmção com razão estabe
leceu. poi. que tae's delictos envolvem questões de direito, e
demandilo conhecimentos apropriauos, assim como a competen
cia de um t:ibunal supperior :.,0 cocligo do processo, e r~gimell

to das relaçoes deterrrnnão a forma e termos do re pectlvo pro
ce o.

Q,uando o magi irado é desembargador, o juizo competente é
o supremo tribunal de justiça, em conformidade do § 2° do art.
16J da con tituição , ou o delicto seja de responsabilidade ou
individual.

§ 3.0 - Da acção ]Jop~da1' coni?'a os fllizes.,

464. - Os cidadãos ou individuos ofIendidos cm seus direi to
ou legitimos ÍIlteresse, têm acção pl'opria contra os juizes que
Commetterem taes abuso. Os cidadãos em geral, mesmo os
nüo otlenclidos. têm o direito de denunciar e a sim pro"rocar a
r ponsabilidade dos magistrados quando violem a lei.

A constituiçiio porém Dão cont Dte com i to, e para mais
ga.rantir a. probidade dos juizes, deu a qualquer d,ü povo o di
reito de intentar a acção criminal contra aquelle que por "I"eD
tura se torne delinquente pOI suborno, peita, peculato ou
COllCUSSHO.

Nüo ·Ó sUo crimes, ma crimes df' um caracter tIo vergo
nhoso, tão otlensivo da honradez do julgador, que quebranUio
a..moral publica; é pois justo que qualquer do povo pos5a vin
dIcar essa injuria ferta á lei e á sociedade, promovendo por si
mesmo a devida punição.
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§ 4.o -Da 2}ubliciclade dos actosy'ucliciaes.

4.65. -A publicidade, salvos os unicos casos previstos pela
lei, é sempre util, é um correctivo contra os abusos e um meio
de obter-se a responsabilidade moral do juiz.

E' de mister que a opinião, e a justa censura acompanhem
os actos judiciaes, possão analysa-los e servir de garantia ás
partes, mórmente nos processos e julgamentos criminaes.

A publicidade anima as discussõe " enfraquece os preconcei
tos, as intrigas, os empenhos. Os juizes não podem olvidar que
os olhos do povo estão sobre elles, e que seus erros ou abusos
se~ã? bem p~rcebidos.e expostos com ene~gia á reprovação. A
opll1lão publica é o tl'lbunal da responsabilidade moral.

E' por isso mesmo que as deCIsões judiciarias devem ser
sempre motivadas, já para que se possa reconhecer se os fun
damentos são ou não exactos, já tambem para que as partes
inte~essadas possão considerar o como deveráõ i,nstruir os res
pectivos recursos.

As decisões bem motivadas, a deducção 'logica que justifica
a applicação da lei ou disposição do àireito, formão os arestas,
os casos julgados que illnstrão a jurisprudencia. .

Se fosse passiveI, seria de grande utilidade que os actos ju
diciaes, mormente os mais Importantes, fossem publicados
officialmente pela imprensa.

CAPITULO II.

llA ORGA:NISAÇÃO" l:NSTA:NCIAS E DIVISÃO JUDICIARIA.

SECÇAO La

bA ORGANISAÇÃO JUDIClAlUA.

§ 1.0 - Da Q1'ganisaçãoy'udicia1'ia em geral.

466~ - No capitulo;anterior já vimos qual a natureza, .dele.>
gação e .condições fundamentaes do poder judiciaria, sua mde
pendenCla e responsabilid.ade, tanto legal como moral.

. Por organísação judici~ria entende-se a constituiç~o dos
diyersos orgãos, a co~poslção ou coordena;ç~o systemat:tca ,dos
tl'lbunaes, agentes ou lllstrumentos da admmIstração .daJustiça,
o complexo das condições que estabelecem o todo e cada um
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dos tribunaes ou jurisdicções, seus gráos ou recursos instituidos
para proteger os direito~ indivi~uaes, o~de~. e paz publica.

O systema que orgamsa os tnbunaes )UdiClanos não tem p.or
certo um typo mvariavel, modifica-se seg:I-ndo as circumstan
cias do Estado; entretanto, é fóra de dUVlda que deve respeitar
os principios que o direito publico reconhece como condições
es enciaes da justiça e interesse social.

As leis não servem senão 1)01' sua applicação religiosa e
e~cta. Os regimentos dos juizes, os codigos de processo, ou
mvil ou criminal~ úão são senão os tramites legaes que elles
devem obseryar 'para realis~r_essa app~cação; é. pois prec~:o
que a: orgamsaçao, as concliçoes dos )UlZeS ou tnounaes se]ao
nem calcUladas, para que em harmonia com taes tramites elles
po são e sejão adstrictos a desempenhar bem a sua alta lnissão,
de proteger o~ direitos do cidadão e a ordem da sociedade.

§ 2.0 - De alg1l111.as ?'efe?'encias da O1'ganisação judicia?'ia
em geml.

461. - A organisação judiciaria deve attender entre outras
cousas:

1.0 A' composição dos tribunaes, se de juizes singulares ou
em numero collectivo, sem ou com o concurso do jury, as ha
~ili~ações necessarias ~egundo as competencias, os officiaes dê
Justiça que devão serru perante elles. .

2.0 Deve descrilninar com precisão as competencias ou
attribuições, pois que um dos peiores abusos é a confusão
deilas, ou accumulação de funcções incompativeis.

3.° Cumpre que evite quanto possivel a creação de juizos ou
fóros espeClaes, pois que toda autoridade publica desnecessaria
é não só dispendiosa, mas perigosa, e todo o juizo de e.."\.cepção
é um privilegio, uma desigualdade contra o direito commum.

4.° Deve garantir diversos gráos de jUTisclicção, ou por outra,
Um systema de recursos protector. a secção segumte tratare
mos deste as umpto, e a final do supremo tribunal de justiça,
qUe corôa a organi ação judiciaria.

,/

§ 3,0- Da sepa?'ação da policia judicial'ia e dajll.stiça.

468, - A org-anisação judiciatia quanto ao crime não ~ó de
manda garantias identicas ás que referimos, mais ainda malOres.
. E' sabido que a policia administrativa não só é distincta da
Justiça, como da propria policia ju~cia~ia. Cumpr~ porém. que
mesmo esta seja bem separada da Justiça, são en~dades diver
sas e que não deVe111 de modo algum ser confundidas..
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A policia recebe as denuncias ou queixas, collige os indicios,
fárma o summario. prende os indiciados, e entrega tudo á ju ti
ça, pois que ahi pára a sua acção. Activa, prompta, governa-se
por presumpçõe , opéra e decide-se sempre por modo summario
e provisorio. A justiça pensa retlectidamente, examina as pro
'vas sem suspeita, sua missão é de julgar definitivamente e com
inteira imparcialidade.

Se é de necessidade que a policia prenda para que o indiciado
não fique impune pela evasão, é tambero de mi ter que um
juiz .circumsp~cto examine desde logo se procedem ou não os
motivos da pl'lsão.

Sem uma separação completa entre a policia e a justiçat, sem
leis claras que determinem os unicos caso em que aquella
possa prender, mármente por prevenção, nilo haverá perfeita
segurança.

§ 4. o - Da sepaT:LÇiio entre as atiTibuições da 'P'ronuncia e
j1l.1garnento.

469. - Uma outra separação que não deve ser olvidada por
uma boa organisação judiciaria é a da competencia ela pronuncia
e julgamento. Convem muito que o magistrado que julga defi
nitivamente seja diverso do que pronunciou, isto é, do que
confirmou a pronuncia. .

Com efl(~ito, o que interveio na pronuncia páde mesmo 111
voluntariamente ricar prevenido, perder a imparcialidade, ~

plena liberdade de espirita que o Julgador deve ter. A tarefa
da pronuncia é de descobrir indiClOS, de combina-los; o ~or
proprio se interessa e o pensamento p,ominante é de não deIXar
que o crime fuja.

Se fôr o mesmo magistrado quem te'n de julgar a final, elle
quererá por ventura alguma ou sustentar seus actos anteriores,
sua previsão mesmo medi'ante alguma dubiedade ; em todo o
caso é util que não haja a possibilidade de abuso ou erro de
uma 11leSma pessoa em dous actos tão importantes.

O jury offerece neste sentido mais uma de suas vantagens,
por isso que concorre a separar positivamente o julgament~ do
acto da prommcia! e muito l1!'a':, quando separa apropria 1I1S

trncção de sua declSão, ou ratificação della.
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SECÇAO 2.'

DOS TRlliUNAES DE la E 2a INSTANCIA, OU 00. RECURSO
'\

§ 1.0) -Da primeira instancio. em geral.
§ 2.0 ) - Nas cau as civeis e nas penaes civilmente intentadas po

deráõ as partes nomear juizes arbitros. Suas sentenças serilo
executadas sem recurso ~e assim o conveuoionarem as mesmas
parte. Con rit. , art. 160.

.§ 3.0 )-Sem se fazer constar que Ee tem intentado o meio de re
conciliação. não se começará processo algum. Coustit.• art. 16l.
Para esse fim havp.rá juizes de psz, os quaes serão electi-vos pelo
mesmo tem po e ma neira por que Ee elegerem os vere~dores das
CnmRl'as. Suas attribuições II districtos sedio regulados por lei.
(Jonstit., lll't. 162.

§ 4. 0 )-Pl1l'a julgar as causas em segunda e ultima instancia ha
vêrá nas proviucias do imperio as relações que fôrem necessarias
pam commodidade dos povos. Constit.• art. 158.

§ 1.0 - Da lJ1imeim instancia em geml.

470. - A constituição, como se vê do seu art. 158, creou duas
e unicas in tancias, e esse é o principio geralmente admittido
como o mais perfeito desde que a civilisação começou a segu~

1'ar os progres o sociaes.
e os juize julgassem em um só gráo, se todas as questões

fo' em dpciclidas peremptoriamente em sua aJçada , se houves-
e uma só in tancia, não haveria melO de corrigir o abuso ou

erro que elles r.omettessem, por i so mesmo que não haveria
recurso propriamente dito. Ainda quando fossem resp nsabi
lisad"l , a inju tiça ficaria consummada. Seria uma tYTannia.

E' pois indispensavel que haja dous gráos de jurisdiCçáo,
como um meio Justo de consegmr imparcial justiça. de purifi
car as decisões do abuso, ou do erro. O juiz da la instancia
ernpreO"ará por isso mesmo maior attenção. evitará a parciali
dade, ~ influencia dos interesses e paixões locaes , pois que te
merá a censura superior, e mesmo a responsabilidade.

§ 2. 0 - Dos juizes a7·bitTos.

471. - A nossa lei fundamental, protectora e liberal como
é.. n.~ ~esmo t.empo que co.n~titue a justiça, ou tribunaes de ju
rl clicçao pubhca em beneficIO dos Cldadãos, faculta aelles, nos
termos do seu art. 160, o di!'eito de preferir juizes de sua pro
prJa escolha, a quem autoflsem para que decidão suas ques-
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tões particulares, e legitima mesmo o compromisso de ser esse
julO"amento peremrtorio e sem recurso.

() juizo arbitra voluntario é com eifeito o tribunal o mais
natural, é o fructo da e colha, e aprazimento das partes, sem
delongas '~sem despezas, sem .inimizades o inj;irias. A lei não
deve Jmpo-lo senão com mUlta reserva, e so em ca os espe
~iae~, mas deye gar~nti-lo , como faz, sempre que proceder de
l~spll'ação das propl'la partes.

§ B.o-Do ,meio conciliatol'io.

<1'72. -O pensamento do art. 161 da constituição é de pre
venir demandas inconsideradas, e com elIas inimizades e pre
juizos que causrto males aos individuas, assim como á paz da
tamilias, e á riqueza publica.
. A instituição de magistrados electivos, de juizes populares,
ou de paz, que a constItuição e tabelece em seu art. 162, é sem
duvida a mais apropriada ao fim a que -ella se propõe.

A lei de 15 de Outubro de 1827 creou os juizes d paz, que
são eleitos nos termos da lei do 10 de Outubro de 1828.

Suas attribuições, além da conciliação tem variado, e hoje
é limitada em conformidade da lei de 3 de Dezembro de 1841,
art. 91.

§ 4.0 - Da, segunda instancia;

473. -Do que expuzemos no § lo já se infere que a segun
da instancia é um juizo sUf:lerier, onde a qUGStúd recorrida é
revista, e novamente julgada por magistrados mais provectos
e graduados.

A composição da 2a instancia debaL'\:o de fórma colIectiva
oHerece sem duvida garantias, não só de incerteza dos juizes,
como ~e maior nun1ero de luzes i mas nem sempre é pos ivel
aproveltar essa vantagem. .

QUando as questões são de um valor ou importancia mini
ma, os -recursos em vez de ser um bem sel'Íão um .gravame ,
um mal entregue ao arbitrio de uma da partes para onerar
a outra; esse é o fundamento 'das alçadas. •

Em outros casos, ou em certas materias é preferiyel COD~~

der sim o recurso, mas para a autoridade superior mais TIZI
nha, para evitar que as despezas e incommodos importem
mais que o provimento.

A 2" instancia no civel conhece tanto do facto, ou fundo
da causa, como do direito; no crime tem igllal autoridad~ , I

s~lvas as dj.sposições legaes quanto ás decisões que são proie~
rIdas pelo Jury.
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SECÇAO 3."

DA DIVlSÁO JUDICIARIA.

§ 1.0 - Da divisão judiciaTia em ge1'al.

41 . - A divisão judiciaria é a determinação do" numero, e
n repartiçuo ou distribuiçãodos tribunae ,a sim da primeira como
da seo-unda instancia pelas diver. as localidades do Estado. Esta
importante materill: tem mai de uma relaç.<i.o com o direito pu
blico. E' de mister que clia satisfaça a condições do respectivo
poder, as publicas conveniencia , ]lar isso mesmo que é es e
poder queíD distribue a acção da justiça com maior ou menor
prestez~, commodidade e facilidade.

Po to que até certo ponto possa a divisão judiciaria depen
der de prudente arbitrio, e mesmo variar, conforme'variarem
as circumstancias, cumpre não esquecer que as melhores leis
não satisfazem seus fins senão por meio de sua applicação ; e
que o juizes, ou tribunaes, süoos instrumentos ues a applicação,
q~e por bem da ordem deve ser verificada com promptidão e ener-
gia. f

§ Z.o-Das condições de nrna boa di'visãojud:icia1·ia.

475. - Se se houvesse de apreciar sámente uma das faces
da divi ão jndiciaria, teriamos que a perfeição i'ôra de fazer a
autoridade do juiz pre ente em todas as localidades, ao alcance
de' todos, em delongas, sem dispeudio, sem sacrificios de via
gens que onerão e inutilisão os recursos legaes, mármente em
relação aos pobres.

Sem duvida que aqueUe que deUa precisa, para que proteja
sua liberdade, suf!. segurança, seus direitos, ou para que repri
ma a violencia, pouco, ou nada conseguirá quando tIver de ir
procura-la ao longe com grave prejuizo ou perigos.

I so porém gravaria demasmdamente os cofres publicas,
demandaria numero excessivo de magistrados, nem todos mui
to habilitados, e d mais tirado a outras profissões uteis.

E' pai necessaria uma distribuição meditada em todas as
snas faces, e de acordo e harmonia com a organisação dos tri
bunaes; é de mi ter' attender á área de cada uma das divisões e
subdivi õe , as distancia dos centros de recursos,ás condições
dos magistrados, se ambulantes. ou de residencia fL-xa, para
que cada autoridade pos a na orbita determinada concorrer em
hal'lllonia e funcciol1ar com perfeição.

Em todo o caso convem que a administração da justiça não
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seja difficil 011 morosa, que nã~ desl?que f['cquente e numerosa
ment0 os clda'lüos d sua resl\lencw., e portanto não se devem
perder de vistas as distancias, a importancia da população e
das transacções ou negocios que se agitúo nas localidades. .

§ 3. 0 - Dos inconvenientes de uma mâ diIJisãoy'uclicia1'ia,

117G. - Desde que para obter-se o recur o legal torna-se ne
cessaria uma viagem gl'avo a, desde elltfío nasce a tendencia
fatal de recorrer aos desforços, ou vinganças pessoae . Pela
maior parte das vezes os poLres softrerfLõ, e os poderosos do
minaráõ. A sociedade deixará de pagar a divida sagrada de
fazer justiça, e os crimes perturbaráõ a ordem publica.

Por certo que muitos tÕOl vez de renunciaI' 'eu direitos, núõ
tel1do meios facei de recorrer á lei, recorr ráõ á vingança,
á luta do mais forte, e ás suas consequencias dI' astrosa .

A necessidade, pois, de facilitar a acção da justiça é mn dever
da primeil'a ordem. Toda as acções do homem podem a cada
momento depej;rler del1a, 0U porque peção protecção ou repres
são. Embora hale. alguma despeza mais, 'esta consideração é
secundaria desde' que é necE'ssario mais um ou outro tribunal ;
a renda publica n.ão procede senão da propria sociedade, e não
se arrecada senão para que as pessoas, propriedades e direi
tos de seus membl'o' sejáo real e efficazmente protegidos.

A conclusão é pois. que os tribunaes não sejão mais numero
sos do que a necessidaàe real dos povos exigir, mas que
tambem nWlca sejão menos do que ena ·demandal'.

Um dos defeitos do acto addicional foi commetter a divisão
jucliciul'ia aos poderes locaes; é uma fonte de desharmonia e
tambem desigualdade entre as províncias em sua administração
j ncliGial. .

CAPITULO m.
DA NATUREZA, IIIIPORTANCIA E COMPOSiÇÃO D.O SUPREMO

TRIBUNAL DF.: JUSTiÇA.

SEOÇÃO La

DA NATUREZA E IMPORTAl elA. DO SUPREMO TRmUNAL.

§ 1.0 e 2. 0 )-Na capital doimperio, alóm do. relaçüo, que deve e'<is·
til' ,assim como Das demais prodncias, havern to.mbem um tri
bunal com u denominuçfio de suprem·) tribunal de j 11StiÇU. C'oOnstit..
art. 163.

§ 1.0 - Da natll1'eza e fim ,desta instituição.

471.'- A instituição do supl'emo tribunal de justiça, ou
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côrte de ca sação. é filha de um alto'. de um sublime pensa
mento, que compôz gra.ve diffi.c~dad 's , e que conspg~o fir
mar a ordem e harmoma na dlVlSào dos poderes politlcos de
a~c.ordo com a perfeição e a inteira independencia do poder ju
diCIal.

E' uma instituição mixtl} de caracter politico e judiciario ,
e em que o primeiro predomina mais, por isso mesmo que é
o que mm garantias ofierece á ordem social.

Para melhor expôr e apreciar-se em toda a extensão o al
cance desta valiosa instituiçãO, não ha remeçlio senão repro
du~ir algumas id~as q~e já temos indicado, pois que assim
eXlge a ligação e mtegrIdade dell~s.

O poder judicial, como já dissemos, é o unico interprete
competente, o applicador exclusivo da lei na questões que
são regidas pel.o dlr~ito civil, penal, e m~sn:lO politico, na parte
em que este é mclUldo na alçada de ua Junsdicção. o desem
penho des a importantis ima missão, que tem por fim proteger
a liberdadE-, a fortuna e vida dos cidadãos, assim como a ordem
e egurança social, elle ~ev.e ser pel:feitamente independente,
mas deve talllbem cumpnr lmpretel'lvelmente a obl'lgação sa
grada de não desviar-se jámais da lei. Esta, e só ella, deve ser
o eu norte, deve sel' a norma que tem de applicar em toda a
ua pureza, em todos os casos, com toda a igualdade. Foi

para i~so que recebeu o poder social, es a é a condição da ver
da~eira.legitimidade de . eus actos, e. tambem a indeclinavel
eXIg-encla ela razüo e do mtere es SOClaes.

Entretanto ha uma multidão de trihunaes, de juizes, que
decidem d:iariamente de valiosos d:ireitos do cidadão nas ditle
rel1tes localidades do Estado, e esses juizes são homens, e
Como taes podem algumas vezes errar, ou por paixões olvidar
se de seus deveres sagrados. •

.Para re ~ardar com mais firr,neza o cumprimento da alta
mlssão dos Juizes quanto a esses direitos e corrigir os erros, os
abusos, a parciahdade ou paixões em que pudessem laborar,
~ sciencia, e a lei concordál'ão em crear, além da. primeira
1nstancia , um segundo gráo de jurisdicção , uma segunda ins
tancia, que desprendida das impressões do primeiro julgador,
e animada de imparcialidade, posiÇão e illustração superiol' ,
d.e novo examinasse o Julgado, e rectificasse seus erros ou vi
ClOS, fazendo recta justiça ás partes.

Adoptada esta sábia previsão" a theoria e a 'lei entendêrão
que tUlhão dado aos direitos individuaes as garantias que erão
po iveis, que haveria ~randes inconvenientes ou mesmo ÍIn
pos ibilidade moral de ir além. Com effeito, crear mais de duas
ln tancias seria não attender os verdadeiros interesses sociaes,
iôra 011erar muito as partes, conservar por muito tempo os di
reitos e as fortunas em dubiedade e deterioração, e emfim não
impôr opportlmamente um termo ás questões. Demais, se duas
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instancias podem laborar em erro, ou' parcialidade, nada evita,.
ria que uma terceira fosse quem nesse defeíto incorresse. O
ultimo julgado seria sempre obra dos homens, e como tal su
jeita á sua fallibilidade e Imperfeição.

478. - Se porém era forçoso parar ahi no sentido dos di
reitos ou interesses indivi~uaes , .restav~ t0cla:via uma grave
questão em um outro sentido, em relaçao ao mteresse da or
dem publica, do imperio da lei, questão de alta importancia ,
que cumpria resolver com inteiro acerto.

Em verdade o acto do jlÚZ, o julgado cm uJtima Íllstancia
já não sujeito a recursos ordinarios, pudera atacar não sómcn
te os interesses ou direitos particulares, e sim tambem a auto
ridade das leis, rebelIar-se contra estas, affrontar os seus pre
ceitos, e assim ameaçar a ordem social, quebrar a fé que deve
haver no poder publico e na religiosa observancia do direito.

Occorria além disso a consideração de que ha uma multi
ékio de tribunaes, cada um dos quae tem sua intelJigencia e
vontade distincta, e que ainda mesmo sem intenção de abuso,
póde seguir doutrina diversa, tanto mais porque a applicàção
das leis nem sempre se faz sem duvida e difficuldades, me mo
por causa da concisão de seus preceitos; e uma tal divergen
cia romperia a unidade da lei, que deve ser igual c a mesma
para todos. .'

Era pois essencial, indispensavel descobrir um meio, crear
Ul11a autoridade que tivesse a alta missão nilo de ser uma ter
ceira instan.cia, sim de exercer uma elevada vigiJancia , uma
poderosa inspecção e autoridade, que defendesse a lei em these,
que fizesse respeitar o seu impeno , o seu preceito abstracto,
indefinido, sem se envolver na questão privada, ou interesse
das partes , embora pudesse aproveitar ou não a elias por via
de consequencia. A sua íniss:'io directa e fundamental devia di
rigir-se reconduzir os. tribunaes ao sagrado r speito da lei,
á.pureza e unifo~'midade de sua applicaçilo , a obedecê-la rcli
glOsamente.

479. - Esta autoridade, porém, a quem seria confiada 1 Con
feri-la ao poder executivo seria dar-lhe Ul11a intel~venção e pre
domínio incoberente e prejudicial na ordem judiciana, seria
aniquilar a divisilo dos poderes, e sua reciproca independencia,
que é a maior garantia dos d.ire~tos so~iaes. Confel'l-la ao po
der legislativo seria arma-lo de uma omnipotencia perigo issÍ
ma além das suas verdadeiras attribuições. Conferi-la ao pro
prio poder judiciario seria sÍln consequente, mas a não vl}riar
a constituição e indole da autoridade para isso creada, ])5,0 se
faria mais do que estabelecer uma terceira instancia reprovada,
e que não removeria o perigo que cUl11pria neutralisar.

Para resolver pois todas estas difliculdades creou-se o su
premo tribmlal de justiça com uma constituição e missão espe
cial, que, como já dissemos, é mais politica do que judiciaL
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Com effeito, esta elevada autoridade, que forma a cupula do·
poder judicial, é uma especie de ~ependenci~do poder legislati
vo e do poder conservador, é a ID pecção VIVa, o guarda das
leis na ordem judiciaria; é o juiz dos juizes, o censor das sen
tenças, o defensor do impelia e pureza da lei nose~tido do in
teresse publico, é quem cassa, quem declara que não ha cousa
julgada, quando a lei é violada. Dizia um deputado da assem
bléa naoional da França na sessão de 24 de Maio de 1790 ,
como refere o Monit01' dessa época, que o tribunal que se ia

. e devia crear era uma especie de commissão extraordinaria
do poder Jegislativo, en~arr~gada de ~ardar o dom~o da lei,
e de reprlll1lr a desobediencla dos ma.gJ.strados que Julgão con
tra elia; alguns querião mesmo que elle se denominasse con
sellw nacional conse1'Vado1· das lets.

Só ao poder legislatiyo compete interpretar a lei por via ge
ral de autoridade; conseql;le~temente"como este sll;premo tri
bunal tem e deve ter o direlto não 130 de cassar a mterpreta
ção do juizo inferior, mas de substitui-la pela sua, embora só
para o caso vertente, por certo que era fUndada a observação
que se fazia naquella assembléa, ao menos eD;l parte.

Tal é a natureza, desta sublime instituiÇão amda W.o desco
nhecida, e tão pouco con iderada em nosso joven paiz; ella
porém esta plantada no terreno constitucional, e a Providen
cia ha de fecunda-la; ha de ser entre nós o que é em outros
Estados, aos quaes tem prestado uteis e gloriosos serviços!

§ ~ .• - De sua imp0l'tancia judiciq.l e politica..

480. - Do que expuzemos no paragrapho antecedente já se
infere quanta é a importancia do supJ;emÇ) tribunal em reTação
á ordem civil ou judiciaria; a justiça é ll.rr\a religião social, e o
supremo tribunal é o grande sacerdote deTIa, é o guarda de sua
pureza, de sua ~·ualda:de J?r~tectora, o el>pirit? conservado~ de
seus decretos. Elie regulan a a acção dos tnbunaes, rectifica
as suas decisões irregulares, fixa osverdadeiros principias dessa
religião civil.

O grande jUÍ2, ministro da justiça no tempo de Napoleão lo,
abrindo a audiencia solemne da côrte de cassação em França
em Dezembro de 1803, assim se expressou: " Venho a este
" sanctuario da justiça unir meu voto ao voto da França inteira
" e applaudir com elia os vossos generosos esforços. Vós vos
" tendes compenetrado bem de vossos altos deveres, tendes
" dado á justiça todo o seu esplendor, não obstante a força dos
" aconteclmentos; vosso constante estudo tem conciliado em
" vosso favor a estima. publica, que não se obtem em um dia. "

A voz de, um outro ministro dizia na camara dos deputados
em 1814; " E' cousa admiravel que desde a democracia a mais
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" dissoluta até o despotismo o mais concentrado, que ao passo
:"> .. que se tem esgotado todas as combinações e alterações politi

" cas, no meio de todas as revoluções e ruinas, se tenha res
" peitado sempre a corte de cassação! Immutavel em sua base,
" ao redqr della tudo se tem mudado, dez governos se têm
" passado; ella tem sido por todos julgada sem ser ouvida, e tem
" triumphado sempre! " ,

r ã0 é só á ordem civil, ou judiciaria, que esta instituição
presta taes serviços; a ordem politica deve-lhe tambem valiosas
garantias, é um guflrda vigilante da ~xacta divisão dos pode
res. da independencia da autoridade judiciaria.

Forte de sua propria independeneia, 'collocada no direito e
no dever de não applicar senão as disposições legae , esta ins
tituição se deg-radaria se se tornasse um in trumento cégo do
de potismo. Quando. algum ministro por erro, ou usurpação
expedisse um regulamento illegal, el1a deve fazer o que por
vezes tem feito a côrte de caSSAção em França. Esta não decide
por disposiçãO geral que. tal regulamento é illega:, mas decide
que não é applicavel na hypotliese vertente, porque a lei dis
põe de outra sorte, decide mesmo virtualmente que a intel'
pretÇtção mirnsterial não passa de uma opinião; vejão-se, entre
outras decisões suas, as de 14 de Março de 1832, e 4 de Dezem-
bro de 1839. .

Regulándo as competencias judiciarias e julgando impar
cialmente os delictos de altos funccionarios sujeitos á suaju
risdicçilo criminal, ella offerece ainda estas outras garantias que
muito influem sobre a ordem e regimen politico.

Oxalá que o nosso supremo trIbunal estude sempre profun
damente o caracter de sua in tituição, e profundamente se cgm
penetre de sua alta missão.

SECÇÃO 2.a

DA COMPOSIQÃO DO SUPRE:I10 TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

l\\ 1.0 e 2. 0 ) - RUe será composto dejuizesletrndos tirados das re
lações por suas :mti$uiclades ; e serão condecorados com o titulo
do conselho. Constlt., art. 163. .

§ 1.o - Da composição actual do Sllp1'enw t,'ibunal,

481. - O supremo tribunal é composto de 17 juizes tirados
das relações pela ordem de antiguidade. Os conselheiros que o
compoem não podem exercer nenhum outro empreg-o , salvo de
membro do poder legislativo; lei de 18 de Setembro de 182 .'

Esta especie de ineompatibilidade estahelecidfl. pela orgam
sação da nossa côrtede cas ação é muito coherente com os inte
resses publicos.

J
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O presidente do tribunal é eleito pelo imperador pelo tempo
de tres. ann~s d'entre os membros que o compoem ; elle exe~'ce
as attnbuiçoes que lhe são comendas pelo art. 40 da refenqa
lei.

§ z. o - Da divisão do i1'ibunal por secções.

l182. - O nosso tribunal supremo tem um numero pequeno
de conselheiros, e trabalha"'em corpo collectivo sem divisão de
ecções, qualquer que seja a questão, ou civil ou criminal.

Sua divisão em dua ecç:õe correspondentes a es as duas
grandes parte do direito seria de muita vantagem em differen
tes sentidos.

O expediente dos negocios poderia e de"eria ser mais activo,
e com IS o lucrarião muito os direito e interesses, assim illdi
viduaes, como da justiça e riqueza publica.

Formar-se-hião pela divisão do trabalho as luzes e habilita
ções muito ml}is aperfeiçoadas entre seus membros, não serião
distrahidos pelo emprego interpollado de sua attenção a e ses
ramos differentes.

Finalmente ter-se-hia a vantalTem de reunir as duas secções
pa~a a concessão ou denegaçã-o âa segunda revista, quando o
PTlLneil'O tribunal revisor se oppuzesse á interpretação estabele
cclalJa pel.? supremo t~'ibuna.l. A discu ~üo e voto dos conselh~iros

secçao que não mterVle se nes a mterpretação offerecel'la a
l;{,arantia não ó de um accrescimo de luzes, mas de uma inteira
lropar ialidade.

A divisão que indicámos é geralmente observada nesta im
portante illstituiÇàO.

CAPITULb IV.

DA PRINCIPAL ATTRIBUIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. DE

JUS'fIÇA, OU DA REVISTA.

SECÇÃO La

DA REVISTA NO INTERESSE DA PARTE, E DAS SENTENÇAS QUE SÃO

USCEPTIVEIS DESTE RECURSO.

§ 1.0 a 9. 0 -A este tribuual compete: conceder ou dcnegar rcvi 
tns uas CllllSaS, e pela maneira que alei determinar. Constit.,
art. 164, § l°.

~ 1.0 - Da naÜl?'eza e fim desta 1'evista.

483. -A r vista, como recurso da parte, é o ul~imo meio
que eHa póde intentar , quando no processado ou Julgado ha
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violação de lei, embora não recorra tanto por amor da pureza
desta, como por bem de seu interesse particular.

O fuÍl que a parte tem em vista é que o supremo tnbunal
de justiça, attenta a violação da lei, casse, annulle o processo
ou a sentt;!nça, que consequentemente mande rectificar o pro
cessado, ou julgar de novo a causa, e que dess'arte possa sua
sorte ser melhorada pela nova sentença.

Cumpre a este respeito notar bem que pouco importa
que a parte seja uma pessoa particular, ou seja um membro
do ministel'io publico, o procurador da corôa; desde que este
figura na causa como parte principal, que como tal interpõe o
recu:.'so, acha-se collocado nas mesmas condições que vigo.rão
a respeito do particular, e só póde interpôl' semelhante rGCurso
nos mesmos casos e no lJlesmo tempo, ou dilaçilo que a lei
autorisa.

Nos crimes publicas, policiaes, ou que não admittem fiança,
deye considerar-se o mmisterio pubhco como parte directa ou
principal. Nas causas civeis, quando elle não exerce a acção por
si mesmo, e figura só como parte adjunta, como protector dos
direitos de pessoas miseraveis ou estabelecimentos publicos,
que têm outros agentes competentes, nestes casos não póde in
terpôr esta revista, por isso mesmo que então não tem direito
de obrar como parte principal, de invocar ou prolongar à acção.

§ 2.0 -Das-condições necessa7'ias pa1'a o uso desta 7'evista con~

. sicle1'adas em .c;e7'al.

484. - Par~ conseguir seus importantes fins sem dar lugar
a abusos, sem turbar a marcha regular das questões e actos
judiciaes, devia a lei sem duvida determinar quando, e em que
tempo seria licito á parte interpôr este recurso.

Não ~astaria por ~erto declarar que elle s6 tem lugar q~an
do ha VIOlação da leI, do que trataremos em secção postenol';
era demais necessario evitar que por esse pretexto se inter
rompesse prematuramente o andamento dos assumpos judi
ciaes, se preterisse os recursos ordinarios, ou se deL"'{assse em
suspenso a firmeza do julgado, do direito entre as partes inde
finidamente.
. Em consequencia a lei designou não só as condições das sen
tenças que são susceptiveis deste recurso, mas tambem a di
lação em que deve ser interposto, como passamos a observar
nos paragraphos seguintes. ~ .

§ 3. 0 -Das sentenças cont7'a que a pa1'te pócle intel'pÔ?'
1'evista no civel.

485.-A lei de 18 de Setembro de 1828, art. 60 , declarou
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que podia ter lugar a revista quando sé désse violação de lei
em causas civeis julgadas em todos e quaesquer juizos em ulti
ma instancia.

O art. 50 do decreto de 20 de Dezembro de 1830 accres
centou a declaração de que essa faculdade prevalecia ainda
que os juizos fossem privilegiados, excepto os do senado e su-
premo tribunal. .

A disposição provisoria ácerca da administração da justiça
civil de 1832, em seu art. 19, nada altera a respeito. .

O regulamento de 15 de Março de 1842 é bem expresso.
Em seu art. 31 diz que as revistas civeis·continuaráõ a ser
processadas e julgadas em conformidade da lei' de 18 de Se
tembro de 1828, do decreto dê 20 de Dezembro de 1 30, c
mais disposições legislativas e regulamentares em vigor. Em
seu art. 32 accrescenta que não se dará recurso, ainda mesmo
de revista das entenças proferidas em cau as cujo valor cou
ber na alçada dos juizes que as houverem proferido.

Vê-se pois destas disposições que para poder a parte inter
pôr o recurso de revista é de mister :

1.0 Que a causa seja julgada ou a sentença proferida em ul
tima instancia, e com razão, porquanto se não é proferida em
ultima instancia, se ainda ha recursos ordinarÍos, então a
questão não está definitivamente terminada, ainda restão esses
me~os de que póde lan9ar mão. ~ c?ntrario seria preterir os
melOS g!aduaes e re~ares para l~ mvocar p~'ematuralll:en~e
o remedio e:ll..-tremo, pOIS que a reVIsta é a ultlma razão Judi
cial.

Sendo porém a sentença pro:D rida em ultima instancía, pou
co importa saber se esta é primeira ou segunda , porquanto a
primerra instancia algumas vezes figura como primeira e ulti
ma. Desde que a decisão é terminada em ultima instancia,
como a lei expressa, prevalece sua disposição, por isso mesmo
que não resta nenhum outro recurso. I

Podemos ter um exemplo no juizo de paz e juizo de direito ,
onde se julga em ultima lDstancia as causas de locação de ser
viços, qualquer que seja seu valor, e de que dá-se orecurso de
revista nos termos do art. 15 da lei de 11 de Outubro de 1827.
As decisões ou provimentos civeis dos juizes de direito em cor
reição podem tambem , conforme fôrem el1es, dar lugar a este
recurso..

2.0 E' tambem de mister que a sentença seja proferida em
causa cujo valor não caiba peremptoriamente na alçada do
juiz que a proferir, como é expresso no supracitado art. 32
do regulamento de 15 de Março, e acertado J pois que a fi'<a
ção das -alçadas tem por fim evitar as despezas e sacrificiós ,
que o capricho mórmente das partes poderosas muitas vezes
occasiona em questões que valem menos do que esses sacrifi- .
cios I. ou que deverião por outras razões terminar-se prompta-
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mente; além do que, Dca salvo o reCur o no interesse da lei,
a bem assim o do caso de questiio de competencia ou exce so
dI" poder, pois que tal ,alar exc de sempre as alçadas, como
depois demon traremos.

Obser,adas estas duas condições da lei, subsiste pois a regra,
que no civel póde a parte interpôr o recurso de revista de toda
e qualquer sentença proferida em ultima alçada, ou seja defi
ni1.1ya , ou interlocutoria com força de definitiya, uma yez que
seja superior á. alçada do juiz que a tiver proferido; e quaes
quer que sejiio os jujzos, ou communs , ou privil giados, e por
consequeneia sejiiú de paz, municipatls , orphaos , provedoria ,
de direito do ci,el, d s f 'ito~ da fazenda, ou outros qua( squer ;
salvas sómente as excepções expressamente declaradas por
lei, de que passamo a tratar.

§ 4. 0 - Das senftllças ciTeis C[l-Ie não adrniltem o 7'eClI1'SO de

7"evista da pa7·te , ou exce;.;ções ao paTagTap/w n.ntecedente.

486. - A regra que referimos no paragrapho anterior tem,
quanto ao civef, as limitaçõ s que passanlo a expôr , dei.'ando
as que accrescem quanto ao crime para o paragrapho compe
tente.

Não tem lugar a revista:
L" Das deClsões do conselho de estado, e tribunaes adminis

trativos, pois que nau siio jl.1izos da ordem Judicial, e ob trio
os principias fundamentaes da divisão dus pndere·. Quando
mesmo ~ qu~stão fosse de attribuições ~eria isso r s?hido
pelos prlD.clpJOS que prevalecem a respeIto 'dos confhctos,
como depOls veremos.

2.() Das sentenças proferidas no fôro militar de terra e mar,
caso possa dar-se ahi aJguma deci ão civel, xcepto ~e vers~r

sobre incompetencia, e fôr invocada por pessoa que D~IO seja
militar, nem asseme]]1ada pela I i em attenç'üo ás uas funcções
ou outra razão especial. li ta excepção deduz- e nflO ó da
mesma divi ão de poder s já indicada, como do cad. do proc. ,
art. 155 , ~ 3·, e leI de 3 de D z mbro de 18.J.l, art. 90, §2.'
E' identica a di posiÇf'O da lei franceza de 27 Ventose, anno
VIU, :1rt. 77, e 21 :Bruetidar, anno IV. .;

3. 0 Das que <ia proferidas IlOS tribunaes ecclesiasticos so~re
materias espiritllaes. E' uma competencia di tincta, e aSSIm
declarfLo o decreto de 20 de DeZEmbro de 1 30, art. 6" , coel.
do proc., al't. 155 , § 4", e lei de 3 ele Dezembro de lS·11, 8rt.
90, ~ 2'.

4.~ Das decisões do propI:io supremo tribunal, pois que fôra
revista de 'revista, o que é inadinissivel. Decretn de 20 de De
zembro de 1830, art. 5.°

5.° Das sentenças que cabem na alçada dos juizes que as
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proferirúo , rcO'ul. de n dc Março de ~8J2, art. 32. Quando
porém \"ersa a quc ·ttLO soure compet nCla, ou excel:;:;o de pod r,
de\' ellt nder-.'c jUC a nos a lei clá o reclll':So , florquanto o
\'alur de tal qu sü.io excede sempre a alçada, c alfccta gra.\'e
JIll'nte a ol'd '1)1 publica.

ES'lL \ a dispusiçüo ua lei fmnceza, e tambcm da. refol'lll<t ju
dicia ria de Portlwal, a l't. 32!:J. O governo jú. rccOJJ hc\;cu a i 1l'I

pol'tancia de ·te principio quanto ao aagl'a,'o ,como e \'ê do
llecreto 11. 157·1 de 7 de Marco de 1 '5:3, e de\'e sem du"ida re
conhecer tambem na hypotbé:;c de que tratamos.

(j,u Das intel'loeutoria: que mio tem fOl'ç'a dc defilJiti,·a. em
ultiUJ<l instancia, lei ele 18 de 'etembro üe 182 , art. 9". Quan
do a interlocutoria, emhora pos n prejuwcar o hmdo da causa
ou moti\'ar datnno, toda"in não declCl da cansa cm ultima ins
tau 'ia, mio póde ha\'er lugar á r vi ·ta , pois quc o juizo mio
fica irre\'ogavelmente ligado, e tal de pac.:ho póde pelo contra
rio ser neutrali ado, ou refornlado ulteriormcnte, já J1Prque
por ua natureza nüo passn. de acto preparaturio, já ponlue

III tempo póde er no recurso examinado e rectificado.
7." Da' ntenças a que 8S pflltes derüo sua acquiescpncia

cxpres'a ou taeita, llÜO recorrendo em tempo. Dcsde que ha
e S,1 a quie. cen 'ia elltend --e que l'cnunciárão, ou transigirão
tiobl'e seu interes es: 'colenti rLOn fil injuria.

. 0 Da sentença::; arhitrae" proferidas em virtude de compro
mi "O voluntario. con tituiç<'..o, llrt. 160; porquanto taes senten
ças ne 'se cas mLO "'[lo enito o eH<~ito e ubsermneia do compro
mi, o que a lei garante para terminal' a . qu stõ s $el11 deJun-
a e outros incol1\'eni ntes. Em tal caso não t m lugar a re

vi ta nem l11e~1ll0 no ó interes ua 1 i, pois que o juizo arbitral
é de tran acçé1o, ou compl'omis o.

§ 3. 0 -])0 tempo dentro do qucll cle1,;e se?' 'intel'po la
a 1'l?visla da paTte no ci'rel.

1 7. - \. parte que guizer interpôr o ]'ccurso üe pvista ci
vel deve faze-lo dentro do ~rn7.o de dez dias cm conforruidade
do art. 9" da lei de 1 'de etemhro de 1 28, prazo esse que é
peremptorí.o e improroo'avelllo . tL:rmos do d creta ele 20 de De
zembru de 1830, art. 10. Tal rccUl'so dcve s r intimado á parte
C?Jno pre 'creye o dito art. 9u da lei, e os arts. 15 e 21 do m n
Clonado decreto.

Po to que a violaçfLO da lei fira não. ó o interesse da ordem
publica, 1I1ns tambem o interes e particllla r, é fóra de duvida que
aquelle geral, e abstracto, é permanente, inalterayel. impr .
cl'lpti\'el, e que este outro indiYidual, e presc.rip~ivel, d ve ~er
exeJ'CJdo m prazo razoavel , para que não I r-Jl1dlquc uutros ID

teres es, e interposto só e a. p'Hte ql1izer ; a lei 11[10 deve faz I'

2:1
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mais do que as::,igllar-lhe prazo, para que faça o que entender,
lia certeza de que essa dilaç'úo é peremptoria.

§ G.o - Das senlclIças conlm que a jJCtrte póde interpô1'
1'evisla no crime.

488. - Segu11l10 o a 'to 5" da lei de 18 de Setembro de 1828
a pa.l'te podia interpor o recurso de r vista de todas as senten
ças críminaes proferidas em ultima instancia conforme a latitu
de desse mesmo artigo, que núo fôra contrariado pelo art. 306
do cod. do proc. crim.

A lei de 3 de Dezembro de 18·H. porém, modificou essas
disposições, restringindo-as.

O art. 89 desta lei permitte a revista nos seguintes casos:
1.0 Das sentenças do juizo de (lir ito proferidas em gráo de

appeliação sobre o crime de contrabando, nos termos do art. 17
da dita lei, art. 89, § 1."

Z.O Das sentença do mesmo juizo sobre a prescripção de
que trata o art. 35 da referida lei, quando se julgar proce
dente, dito art. 89, § 1.0

3. 0 Das decisões 'das relações sobre sentenças definitivas
proferidas pelos juizes de direito, arts. 89, § Zo, e 78, § 2.0

Nesta classe entrão tambem as sentenças definitivas sobre
moeda falsa, resistencia, tirada de presos do poder da ju tiça,
banca-rota, roubo e homicidio commettidos nas fronteiras,
crimes que elies julgão em virtude da lei de 2 de Julho de
1850. Incluem-se igualmente os crimes que os mesmos juizes
sentencião nos casos e termos da lei de 18 de Setembro de
1851, ~ 5. 0

4.d' 'Das decisões das relações sobre as sentenças inter~oc.u
torias com força de definitivas proferidas pelos JUIZes de direIto
nos casos em que lhes compete haver por findo o processo,
arts. 89, §20, e 78, ~ 2.0

5." De ldellticas décisões sobre sentenças dos juizes de dil'e~t.o
que absolverem ou condemnarem em crimes· de responsabih
dade, arts. 89, ~ Zo, e 78, § 3. 0

6. 0 Das decisões dos mesmos triblmaes nas tres hypotheses
do art. 301 do codigo do processo criminal, arts. 89, § Zo, e
78, § 4. 0

Posto q~e o regulamento de 3 de Janeiro de 184.2, ~10
art. 464, diga que o reCurso de revista criminal não é permIt
tido s~não !los restrictos casos e pecificados no al't. 89 ~a
sobredita leI de 3 de Dezembro, é obvio que essa declaraçao
deve ser ~ntellC~da sámente em relação ás hypotheses. que a
mesma leI preVlO, concedendo ou denegando, e sem preJluzo de
outras disposiç.ães legislativas anteriores ou posteriores, que
concedrro ou donde virtua.lmente resulte o recurso de que tra-
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t~mos, que o art. 60 da lei de 18 de Setembro garantia em
convelJiente amplitude.

As im é qne eUe prevalece tambem nos eguintes ca os:
7. 0 Da sentenç:as das relações sobre a responsabilidade dos

juizes de direito e ommandantes militares, de que trata o co
digo do proces o criminal em 'eu art. 155, § 2°, pois que nem
o art. 60 da mencionada lei de 18 de SetemoI'O, nem o art. 306
do referido codigo, deixão de estar em ngor a este respeito .

. 0 Das decisõe das relações sobre sentenças dos auditores
de marinha nos crimes do trafico de Africanos, em conformi
dade da lei de '1 de Setembro ue 1 50, art. 90 , e 5 de JLUilio
de 185.1, pois que pre\"alece a respeito o art. 6° da. lei de 18
de, 'etembro, não revogado lIessa parte, que a lei de 3 de De
zembro não previa.

§ 7.o ....... Das senLenças crimes que ntio admitiem o 1"eCz/;tliO

de l'eásla da pal·le.

·Ic:!). - ão tem lugar esta reYista cl'ime:
1.0 Em casos identicos aos que imucámos uo ~ 4°, porquanío

em rclaç'ão aos ))s. 1", 2", 3" e ·1" tIue ali enumerámos, pr v(t
Jecem os me, mos lunuaulentos llelos qlmes eJla nêlo é aclmissi
rei, salva a questão de compet ncia llJencionada no n. 2. 0 Em
relação ao n. 50 ssa restri ç'lo não é applicayel ao crime,
as im como tambem não é applicaxel a de n. 8. 0 Pelo que toca
no n. 6.0 já expuzemos no p~ragrap]lo anterior quaes. as inter
locuto1'las que são usceptlvels d~ste ~ecUl~so; e ii~~ümente
quanto ao n. 70 exporemos a relahva cltsposlção da leI no pa
ragrapbo seguinte.

Não tem tambem lugal' nos casQs que passamos a referir:
. ~o Dos julgamentos do senado pois que obsta não só a

dlVl ão do poderes, como a onsideração de que o senado,
embora com rtido em triblUlal de justiça, não é todavia um
Simples tribunal ordinario, e sim simultaneamente politico,
decreto de '20 de Dezembro de 1830, art. 5. 0

.3.0 Das sentenças ele que trata a lei de 10 de Jlll1ho de 1 35,
let de 3 de Dezembro de 18.JJ, art. 80, por motivo de. egu
rança publica, mas que talvez não é o mais justo, nem b~lU

fundado; esta excepção n'io exclue a questão de competencla.
~.~ Das sentenças de pronuncia, de concessão ou denegação

de itança; e de quacsquer interlocutorias que não tiyerem
!~rça de de.finitiva , lei de 3 de Dezembro de 18-11, alto 90,
~ lo, que revoO'ou o alto 295 do codigo do processo criminal.

5.0 Das sentenças proferidas sobre crimes policiaes, pois que
oal't. 89 da lei de 3 de Dezembru excluio deste recurso taes'
crimes referidos no § l° do seu art. 78, revogando assim o
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art. 29 do codigo do processo criminal, salva toc1aYia a ques
tão de competentia.

§ .0 - Do tempo em que lJúde ser inte1posta a reúsia c1'úne
da parte.

400. - ' gundo o art. 90 da lei de] de Setembro de 1828
e art. 16 cio decreto de 20 de Dezembro de ] 30, a revi ta
crime pelo que toca á parte accu adora não pMe ser interpo ta
. enflo dplltro de la dias, mas pelo que respe.Ita ao réo condem
nado póde r interposta:

1.0 Dentro dos 10 dias contados da intim~l~:ão nos termos
desses artigo .

2.0 Ainda mesmo depoi de. se prazo, emquanto durar a pena,
e até depois de exec'ltar1as as sent nças, quando os pm1idos
quizerem mostrar ·.sua innocenc:ia.

Reflectindo-se so1Jre esta segunda dispo. içuo forçoso ' reco
nhecer que ella confundio a simpl s rm'ista criminal com a re
visão extraordinaria, sem distinguir ::;ses doüs recursos diver
sos e st..as diversas condições; confusão donde podem resultar
graves inconvellientes.

O respeito devido á cousa julgada e a sua consequente exe
cuç[[o é 1ão neces ario no crime, como no civel; a lei crimillal
deve garantir todos os termos, formula: e meios de dere a que
fôrem racionaes, deve dar o recurso para os diflerentes gráos
ue jurisdicÇão, mas feito isso deve limitar-se a assigIlar um
prazo fatal para a revista. 'e a. parte n[o usar delJa dentro
desse prazo a culpa n[lO é da lei. Deixar-lhe porém um tempo
ind~finido a seu arbitrio, e consequentemente pôr em duvida o
direito do ofl'endido em relaçl10 á sua indemnisaçiio, conservar
assim aberto o meio de atacar a cousa julgada incli tinctamen
te, e sem ao menos limitar-se aos uni ·os casos excepcionaes,
de que. t.ratare~os no parngrapho seguinte, é realmente muito
preJudicJal confu ão.

Ainda quando se quizesse con~ervar esta faculdade indefulÍda
só para o ca o de pena capital, ninda a."im teria inconvenien
tes. Vê-se do art. 70 da lei que um conderrmado á morte póde
ser até executado sem que elle queira u ar do recurso de re
vista; entretanto, é sabido que a execução não deve ter lugar sem
que ante se interponha o recurso de graç'a, lei de 11 de Setem
bro de ]820, art. lo; quando pois naquelle caso de silencio do
réo deverá ser este recurso interposto ~ E se fôr denegada a
graça, o réo que por ventura e paç'ou sua revista indevida ou
mtencionalmente poderá ainda interpô-la'!

A novi "sima reforma judiciaria de Portugal núo concede
senuo 10 dil:]" á Tlul'te para a interposiçklQ da revista crim~,

arts. 1193, G8Z, SZo, e 681, § 20 ; o cocligo ele instrucção Cf1-
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minaI da Fran~a não concede senão 5 elias, arts. 373, 371 e
409; eill todo o ~aso, a dilação de 10 dias é muito sufficiente.

~ 9,0 - Da rWtsão extmorclinaria.

491. - O reCUrso extraordinario da l'C\-isão deve ser garan
tido, mas dc\'c ter lugar sómente em presença de circurnstan
cias grave' e ex epcionaes. Com effeito, esgotados os tramites
legaes, é imli '1 en:;avcl que a questüo crimini:LI tenha um termo,
que a pre::;ull1pçii.o ela justiça da sentença eja tal, que não se
admitta mn.i::;colltestação al~llma. Esta con"ideração, e sencial
mente ligada á ordem pUblica, nüo deve ceder senão quamlo
de todo nüo puder su 'tentar-se, por is o que claramente tie de
monstre que ella funda-se em erro visivel e em materia gra, e.

Quando u:na evidencia palpavel destróe em face da sociedade
fi. infallibilidade attribuida á cousa soberanamente jul(T;lda, o
que fazer! acrifi<;ar a innocencia apezar da evidencia! :Nilo;
oppoem- e a isso a justiça e a humanidade, O que cumpre pois
é considerar formular o:; unicos casos em que essa rara evi
dencia póde vir apresentar-se perante o tribunaes, e só nelles
admittit, e 'se meio ex.tremo e exorbitante.

A analyse e razão legi lativa tem classificado como unicos
caso de a evidencia palpavel o' seguintes:

1.0 O caso de dLU1S condemnações imultaneas ou successivas
contra accu adas differentes em razão de um só e mesmo cri··
me que nüo fo se pO"sivel . er commettido sen[o por um só
delles, em razão do temI o, lugar, uu outra circumstancia que
impli asse contmdicçüo eainno encia el urndos condeulJ1ados,

Z.O O caso elll quc um réo fosse condemnado por homicielio e
posteriormente houv sse provas da existencia da pessoa que se
'pre 'um ira assas ·ina.da pelo elito réo,

3.. O ca 'o em que depoi- da conelemnação os depoimentos
das testemunhas fo sem declarados falsos pelo juizo, ou julgada
procedent a. q1leL'Ca ele peita ou subomo de algum dos Jurados
ou juizes que intel'vie 'sem na sentença condemnatoria,

:Em taes caso a evidencia inculca erro no julgado e acri
fieio da innoceneia.

Entüo é indinerente que a revista não houvesse sirlo interpo ta
ll~prazo fatal que a leI as:oignalou, ou que tenelo já havido re
VI ta houvesse sido elesprezaua, que o processo tivesse SIdo ou
Dão reglllae, que apparentemente não houvesse violaçã.o alguma
de lei, nada di 50 deve embaraçar. o sentimento da razüo, da
ju tiça, do deveI' so ial ele alliviar a sorte ou memoria do inl1o
cente. que!' a sentença esteja ou não já executada, Entüo não
só o réo ue\'e em todo ou qualquer tempo ter e::;te reem o aberto,
lUas a pl'opria autol'idaJe deve interpà-lo e''C-0.lficio Jesde que
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l.h.e const~r que dá-~e essa eviclencia demonstrativa da imper
feIção da JustIça humana.

São estes os principias adoptados pelo Cad. de Instr. Crim.
da França em seus art. 44.3 e seguinteEl, pela N. R. judiciaria de
Portugal em seus arts. 1263.e ~eguintes, e outras legi ·lat(ões.

E tes mesmos são os prlJ1ClplOS e termos em que deve ser
rectificada a eli po ição do art. 90' de nossa lei, ele que tratámo
j1ü' parngraI \10 ~ntec dente.

SECÇ o Z.a

DA REVISTt\ '0 só I 'TERESSE DA LEI.

S 1.0 - Da ncttuJ'e::a ejim destct 1·evista.,J

492. - O art. 18 ela lei de 1 de Setembro de 1 28 autorisa o
procurador ela côroa e soberania nacional a interpôr este recurso
no interesse ela lei, sem que em tal caso a sentença ela revista
po sa aproveitar áque1les que por seu àlencio approvárão a de
cisão anterior.

Esta di sposição é anftloga á' das ] is [mncezas do lo de De
zembro de 1790, mt. 25, e 21 Ventose do anno VIU, art. O.

A re\'ista no só interesse da lei cí o recurso que o mini teria
publico, o procurador da côroa, interpõe P?r occa ião de ,viola
cão daquella, não como parte na causa, slIn como autOrIdade,
como guarda e fiscal da ordem legal, do respeito devido á auto
ridade da lei.

I Ó o ministerio publico pódc interpôr este recurso; um par
ticular não tem competencia para isso, não é agente da côroa.

O fim deste recurso nRo é de alterar a sorte das partes, de
melhora-la ou empeiora-Ia ; eHe nRo aproveita nem prejudica o
seu intpresse particuJar, que continúa a subsistir tal qual foijul
gado. O eu unico, ma importante fim é ele reivindicar o impe
rio e dignidade da lei offenclida, ]);10 consentir que passe como
licito ou vigente um principio il1cgal, um arresto oppo 'Lo á these,
ao preceito della, de reprimir emfim o abuso do Julgador. Pódc
todavia em relação ao crime aproveitar ao réo nos termos, ~ue
depois exporemos.

~ 2. 0 - Da im:p01·tancia deste 1'eC/I1'SO,

Este recurso é o meio legitimo e efficaz que o governo tem
c!le sustentar a autoridade da lei na ordem judiciaria, de ]' pn
mil' e aniquilar a injuria feita a ella.
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Sem este importante meio, que neutralisa os máos eífeitos
da prevaricaç:ão e a omissão, transacções ou impossibilidade em
que as partes possiio laborar para mterpôr em tempo seu re
eur o, o imperio da lei nilo pofleria ser mantido em todos o,
casos e em toda a sua força,

E' pois o grande expediente de que o governo, sem inyadir
as attribuições e independencia do poder Judicial, deve lançar
mão para manter os Juizes no circulo Je seus deveres, fiscali
sal' a exacta e rigoro'a observallcia do direito, conservar sua
pureza e uniformIdade, e promover a respon, abilidade dos in
fractore da lei. E' um aUributo que não dev ser olvidado pela
corôa; ella t D1 o direito e o elever de fazer respeitar as leis,
não deve 01' inutil e impotente te temunha de sua violação.

§ 3,o-Das sentenças civeis contra que pódetel'lu,qaTa1·evista.
no intm'esse da lei, e 7tnicas eXcepções a ?'espeito..

4.93. - A lei ele 18 ele Setembro de 182 , em seu art. 1 ,au
torisa, amo já vimos, o procurador ela corôa a interpôr a re-,
vista, no mteres e da lei, de todas e quaesquer causas, ou sen
tença civeis entro parte , proferida.s em ultima in tancia, uma
vez que tenha pa"sado o prazo que lhes é onceclido para in
tentar o eu recurso particular, caso a lei lho faculte esse 111 ia
na hypotheso dada.

Caso por 'm a lei não conceda á parte esse recurso, ou não
tenha eUa usado deUe em tempo, tem o mini teria publico,
desde que houve violação de lei, o direito de interpôr a revista
no interesse desta. 1 ão ob ta que a sentença caiba ou nua na
alçada, desde que ella é proferida em ultima in tancia, qual
quer que eja o Juizo, é susceptível deste recurso. O art. 1· da
lei de 18 de Setembro, l~em lei alguma posterior, impôz re8
tricções ao ministerio publico a respeito.

A unicas excepções que o ministerio publico deve respeitar
lia as de ns. lo, 20 , 30 , 40 , 60 e 80 do ~ 40 da secção antece

dente, pelas razões expendidas nesses ])11merOS, que são C0111
fI111ns á acção tanto particular como publica.

Identica são as di po içõe da leis f'rancezas, como póde
ver-se do art. 88 da de 27 Ventose anno VIll, e julgado da côr
te de cassaçüo em 21 de Abril de 1813.

§ 4. 0 _. Do tempo em que póele seT inte1'1Josta. a revis.ta ci't:el
no só inte1'esse ela lei.

494. -Emquanto o recurso da revista póde ser interposto
pela parte, o ministerio p\lblico não deve prej\\dicar o seu di-
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reitn. Pas;::alln;:: 1. 01' 'm O;:: dez <lias assign:Hlo;:: ;'IS pal'tl's pelo
<Il't. 9" da lei de 1 de 'etemhro, lica li,r an ministprio É'ssa
interposiçiio. O a t. 1 da me ·ma. ]pi 11i10 lhe marca tpmpo.

a disposição do art. 27 do de Teto de 20 de Dezembro de 1 30
refere-se só aos ca os em quc o procurador da corôa figura
eomo parte na eausa, e não como autoridade TJuhliea mo\'ida
sómente pelo interes'e da lei. Identica é a di pu, içi'LO das leis
francezas, omo póde ver-se nos luo'are, citados no fim do pa
ragrapbo antecedente. O interes::,e da lei, e com ella ,la ordem,
; com effeito impl'escriptivel e absoluto; ü sempre tempo para

. restabelecer o imperio de seus preceitos, de uas theses abstrac
tas., dc sua: normas reguladoras; a sociedade lucra. "cmpre, e
nenhum particular offi'e, qualquer quc seja o lapso dc tempo.

§ 5,ll-Das sentenças crimes contl'Cl que pútle tm' [ur/ar a 1'e
11ista 110 só inte'l'esse dct lei, e e:lúpções a 1'espeito,

495. -A uutúrisa.çli.o que o art. ]8 da lei de 18 de Setem
bro de 182 dá ao ministerio publico, é tuo ampla em relação
ao crime, qmmto em relação ao civel; nem esse artigo, nem
Jé alguma po:terior, rcstringio, nem devia re tringir semelhan
te faculdade.

Desde <lue 11 decisão judicial é proferida em ult.imo instan
cia, que a pa rte 11ilO tem recorrido ou não póde recorreI', e que
entretanto ha violação de lei. está o recurso aberto ao minis
teriu publico no interes e da lei, e ainda com mais amplitude
do qne no civel, como depois observaremos,

As unicas excepções que limitão tal faculdade süo as que
referimos no ~ 7° da secção antecedente .m n , I" e 2", pois
([ue elas propi'ias sentenças d que trata a lei de la de Junho
de 1835, é sem duvida admissivel a revista no só interesse da
JL.~i, assim como da sentença que não pronuncia, ou despro
lluncia em ultima instancia, e finalmente da que são proferIdas
sobre crimes policiaes com esse caracter irrevogavel.

Não só concordão com esta amplitude as leI' francezas que
jít citá.m~s, mas tambe~n o art. <142 do seu codigo de instru 
ç'ilo cnmmal, que é mUlto expresso.

Vê-se pai que a unica limital;ão a e te recurso vem a ser a
de não ter lugar contra decisões meramente interlocutorias, c
além. disso sem caracter de ultima alçada,

A J'espeito porém ainda. mesmo desta ultima restricção, o
cocligo de instrucção criminal da França é tão provident.c que
merece ser imitado.

O seu art. 44] diz: " Quando mediante a exhibição de uma
ordem formal expedida pelo ministerio da justiça, o pl'Oell radar
gera.l junto á côrte de cassaçiío denuneiar actos judiciarias,

ci ões, ou s ntença contrarias á lei, ,'tes acto, , deei,ões, ou
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entnças, poderáõ ser annul1ados, e'os officiaes de policia, ou os
juizes proces ados, e assim fôl' justo, pela maneira exposta
no cap. 3° do tit. JO da presente lei.

Este artigo, como se vê I niLc faz djfferença alrruma de actos
ou decisões em ultima alçada ou não, isso é indiit'erente para
o recurso por ordem, que é distincto do recmso e.'C-?fJi.cio , de
que trata o art. 44.2, e em que e sa condição é necessaria.

O art. 441 dá uma grande faculdade ao governo; desde que
em materia criminal ha uma grande violação da lei, uma in
competencia, ou excesso de poder, que é urgt>nte reprimir desde
logo, tem o governo es e meio eflicaz, qualquer que seja o es
tadu do pro essa, bajão ou não outros recmsos. E' tambem por
esse meio que a côrte de cassaçã15 em França mantem a sua
autoridade obre todos os tribunaes com promptidão em taes
casos.

!I 6. 0 - Do tempo em que póde ser inte?7Josta a ?'evúta c?'ime
no interesse da lei.

49? - Pelo 9.,ue já temos pon.~erado e nos tenr~o~ do ~rt. 90

da lei de 1 de Setembro, mamfe ta-se que o mlmsteno não
tem E.r~zo peremptorio para interpôr es.ta revista. Qua~do obra
e.?·-of/lcw , de. de que pa silo os dez dJas de que tratamos no
~ 8" da se 'ÇflO antecedente sem que as partes recorrão , póde
elle usar da faculdade que a lei U1e concede dando-se para isso
fundamento. Quando obra em virtude de ordem do governo,
deve proceder nos termo delia desde logo,

§ 7. 0
- Dos eileitos deste ?'e::w'so, e como póde etle ap?'Oveita9'

a pa?'te.

491. - A revista interposta no interesse da lei em relação
ao civel não aproveita, nem prejudica a partes. Em relação
ao crime I quando o mini teno publico obra por ordem antes
de terminad!l a cau 'a, póde aprO\~eit~r por via: de cOllseguen
ela. O prOVimento do recmso amqUlla a decisão que Vlola a
lei I elJe de, e er registrado 110 tribunal a quo, e consequente
mente deve este reformar seu despacho desde logo, se ainda é
possivel.

Se , em vez de simples revista, se tratasse da revisão que
meneio ámos no § 90 da secção anterior, é claro que se dirigi
na tambem em proveIto da parte.
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SECÇAO 3.a

POS UNICOS CASOS ~UE AUTORlSÃO O PROVIMENTO DA REVISTA•.

§ 1.°_. Da violação da lei em gev·al.

498. - Em analyse rigorosa ha só um caso que póde funda
mentar a concessão da revista, c é o da violação dI!- lei e con
sequente nullidade do acto; como porém a lei póde ser violada.,
o~ em relação ao processo, ou em relação ao jul$~do, costuma
dizer-se que ha dous casos, e que são os de nUlildade do pro
cesso e de nullidade do julgado.

E' isto mesmo o que diz a lei de 18 de Setembro de 1828
em seu art. 6°, expressando-se pelas palavras nullidade mani
festa que refere-se ao processo, e injustiça nolo?'ia que refere-se
á violação da these da lei no julgado, como depois demonstra
remos.

Ora, desde que a lei é violada, desde que o julgador em um
ou outro desses casos attenta contra os seus preceitos. é claro
que o acto abusivo não deve subsistir; porquanto ó a lei e não
sua infracção quem deve prevalecer. ,

O julgador ou tribunal póde violar a lei que estabelece as
formulas, os termos do proces o, directa ou inwl'ectarncnte, já
não se conformando com sua di posição, ou recusando ou
omittindo a sua applicação, já não annullando os actos feito
por seus subalternos ou pelas partes com preterição dos pre
ceitos legaes, Em um e outro caso ha infracção, pai que ell
tem não só o dever de observar. como de fazer ob' rvar as
normas reguladoras das formulas 'do processo, que são alcula
das pela sabedoria do legislador para proscrever o arbitrio, a
par~lalidade, resguardar os direitos e esclarecer a verdade e a
Justlça.

Póde tambem o julgador violar a lei no teor ou disposição
do seu julgado, atacando a these dena, determinando o con
trario elo que eila determina, ou applicando uma disposição

. inapplicavel ao caso.
Nós passamos a especialisar nos paragraphos seguintes

as im uma como outra de taes infracções.

§ Z,o - Dct violação da lei em ?'elação ao p?'ocesso, e sua
consequente n1Gllidade.

499. - Póde pois, como dissemos, ser a lei violada quanto
s formulas ou condições legitimas do processo, e resultar

dahi a nullic1ade ..
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Entretanto, como o facto de annullar-se mil processo é
?empre de grave p~eju,izo, cumpr~ a~tender que nem toda a
mobservanCla da leI a esse respeIto llTIporta uma reprovação
tal que produza a annullação; cumpre distingui.T o que é
instituído no sentido do interesse publico e o q'!e se estabe
lece sómente no interesse das partes.

Ha nullidades que são substanciaes, que affectão a essencia
legal dos actos, que fazem com que deL'{em de existir, de ter
caracter legitimo. As nullidades desta ordem são absolutas e
peremptorias, e não podem er suppridas nem mesmo pelo
consentimento das partes. No mesmo caso estão as outras,
que, embora não pareção substanciaes, são todavia expressadas
por comminação positiva da lei em face da razão que ella
tem em vistas.

Outro tanto porém não acontece quando a inobservancia da
lei não é substancial, não é relativa ao interesse publicp,
n.em sa~ccionada P?r cOl11l11Ínação leg~, e sim sómente re~a
Uva ao mteresse pnvaq,o. Esta pretenção, quando consentlda
pela parte ou não reclamada em tempo, não póde autorisar a
cassação j as partes podem renunciar esses seus direitos pri
vados.

Feitas estas observações, entraremos em uma analyse resu
mida das nullidades do proce o no todo ou em parte, pois
que, embora não eja materia propria do direito publico, é por
outro lado onveni nte para complemento das idéas relativas
á Íllstituíção do supremo tribunal de justiça, pouco estudada
entre nós.

As violações da lei e consequentes nullidades do processo
podem , er classificadas debai"'Co das seguintes rubricas:

500. - ullidade do p1'ocesso JJ07' inco7n'Petencia ou defeitos
de pode1' do juizo Q1t tTibunat, o que verifica-se nas hypothe
ses que passamos a referir.

1.0 A incompetenoia é uma nullidade rsubstancial ou absolu
ta, que vicia e invalida radicalmente os actos; ella é como tal
re!,enda por diversos titulas de nossas ordenações e outras
leIS, e pelos prÍllcipios philo ophicos da juri prudencia.

2.° 1tàtia de j1l7·isdicção. E' outra nullidade substancial e
qbsolutlj. dos termos do processo: tanto por sua natureza, co
lUa por declaração expressa de nosso direito; a jurisdicÇão é
sJI1.onymo de poder legal, e con5 quentemente os actos pra
t1~os por quem não tem autorisação legitima são sem du
vlda nullos.

3.° Excesso de JJode7·.-Este excesso equivale á falta de po
der, ou Íllcompetencia, porquanto ainda que o julgador para
putros fi~lS tive!>s~ araetEir legal, desde que sa4e fóra dos limi
tes, ou alçada, que a lei marcou-lhe, desde que ultrapassa, pro
.cede se~~ autofiC!ade; q,liás poderia erear penlj.s que a lei não
creouI ou cQ,I!hecer de negociQr;i além dessa alçada,



- 364-

4.° Decisões tomadas p01' numero iUegal de juizes .-É tam
beJ:!! uma on ra nullidade. subs.t~ncial, ou absolnta, que impor
ta mfracçã.o legal, e que IdentIfica-se com a antecedentes. Um
numero illegal ou div.e~'so do que a lei permitte ou determina,
não possue poder legltuuo para os actos do proces o , e con e
quentemente opera sem autorisação, como bem declarão nossas
leis. .

5.° Determinação estabelecida conim a mai01'ia dos votos.
Esta nullidade :ubstancial ou ab 'oluta pMe vcri6.car-se nos tri
bllnaes co1lectivos , por exemplo em uma relação, caso se la
vrasse um despacho por modo diverso do que fôra resolvido
pelos votos vencedores. Seria um acto de pido de autOl'idadc ,
que ar-lrontára o preceito da ord. liv, lo tit. l° 13, e outras leis
ao Estado.

6.° iV1l11idade dos actos p1'aiicados em férias. - Esta nulli·
dade, posto que pOl' sua natureza não seja substancial, tem to
davia este caracter, torna-se absoluta por expressa cJmmina
Çáo da lei, que por consideração da moral publica, e respeito fi.
r Jigião , suspel.lde durante a férias divinas, ou que ella refe
re, a jurisdicção dos juize' e pl'ohibe-Ihes exercê-la, salvas as
excepções que enumera; ord, liv. 30 tit. 18, e outras.

7. o Suspeição. - É a ultima nullidade da classe das que a1'
fectão o poder dos juizes, e é ubstancial e absoluta, Desde
que a lei declara o casos em que o julgador não deve servir
eomo tal, tira-l he por e se mesmo facto o poder ou juri dicção.
li suspeição é julgada como nuUidade na in ta11 ,ia superior, 0\1

na revista, ainda quando não all g'ada, de de que se patentêa
do autos. A recusação porém, que só se refere ao intere se da
p.nte, deve ser por e ta promovJda.

Em nossos apontamentos sobre as formalidaues do processo
civil desenvolvêmos exten 'amente cada uma dessas l1ullldades,
que aqui apenas indicamos.

501. - N1l11idarle do processo 7J07' ille.r;itinúdade das pa?'tes
on sua incapacidade panl esta?' em fu.ízo, e consequente nulli
dade. - Para que o processo possa ser valido é de mist r que
ene sej agitado entre partes legitimas, que tenhã.o capacidade
legaL. Desde que nã.o são taes, que figurào contra a prúbibição
da lei, (IS autos e proce so sáo sem duvida nullos, lei de ZZ
de Setembro ue 1761. A necessidade dessa legitimidade é
essencial, e calculada no intere se publico de re:50'uardar os
direito civis. A illegitimiclade póde dar-se em diversas rela
ções, e taes são :

1.o llLegitirnidacle da pessoa do autO?'. - Ella verifica-se no
caso de demencia, prodigalidade, de surdez e mudez, de mino
ridade, de ausencia, interdicçilo , falta de autori, ação marital,
ou outorga, escravidão, ou ünalmente por alguma de outras
cau~as que enumerámos em nossos apontamentos sobr as 1'01'-
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malidades do processo civil, tit. 20 cap. 20 , que podem ser
COD ultados.

2. 0 lllegitimidade da pessoa do 1·éo.- Esta nullidade póde
provir de causa analogas ou iguaes ás que acabamos d~ re
ferir, e que tambem desenvolvêmos no subreditos apontalnen
to ; e é evidente que ninguem póde ser validamente acciona
do para re ponder por uma obrigaçi'iO, de 'de que não fôr com
petente para sa.tisfazê-la, ou que houver preteriçüo dos termos
l( <rae '.

3.0 lLlegitúnidade ou nlllLidadc das procllmções. - :Neste
ca o é evidente que não ha pocleres , ou representaçüo legiti
JTI'l. das partes, e consequentemente nüo póde hayer tambem
discussão, nem termo' vaJjdos.

4. 0 Falta de habilitação. - Quando por fallecimento, ou
ces fio de direitos, süo egtes transmittidos, por certo que 6 lll
dispensavel demonstrar o ta to e a legitimidade dessa trans
mi ÜO, para que o habiJjtandos uccedélo, e occupem o lugar
dos autores ou 1'60s originarios.

50:2. - jVuLlidade do lJ1'ocesso JlO1' 7J?'ete?'içao de alg'll?n acto
substancial, 01/ da onlem essenczal do J'lIi:::o, on de fonnula
eTi.'licla pela Lei. _. Qualquer contravenção ubstancial nos
diJr rentes caso' uesta terceira classe de nullidades necps aria
mente icia o proce, 'o, por i' o tlue impede a legitima di cus-
ão da cau a, ou infringe o, preceito da lei, como succede na

seguint s hypotbe e . .
1.0 Falta de p?'évia diligencia de conciLiaçj;'o, - E um pre

ceito legal estabelecido no illtere se publico de diminuir o nu
mero dos lItigios, e que não deve ser violado pelo arbitrio das
partes.

2." Falia de citação inicial do ?'éo, slla mullw1', e Ollt?'OS in
teressados nos termos da lei, - N en Imm in teres ado na cau a
deve ser condemnado, ou prejudicado, sem ser ouvido, embora
o interesse seja mais ou menos inten 'o, seja do rninistel'io pu
buco. de um menor, de seu tutor ou pai, desde que a lei o r s
guardou nüo póde pend r da vontade da parte prescinilir de se
principio de ju tiça posi.tiva, A falta de citaç[lO em outros
actos ou asos em que a lei a exige de novo, ainda <J.uando te
nha havido a inicial, produz tambem a nullidade; e tinalmente
é patente que uma citação nuJla, por isso que nüo ,e guardá
rão as condições da lei, nada vale, é o mesmo que se não exis
tira..

3.° lnobsenancia ela Q?'dem e sencial do,jui:::o. -E ta nul
!idade sub~tancial póde provir de diflerentes contra,enções,
como a substituição do processo ordinario pelo summario, de
sua mutilaçiio ou marcha tumultuaria, como expuzemo em
no sos sobreclitos apontamentos,

tJ-. (l Dene,gaçtío elos meios, ou clili,gencias necessa?'ias pa1'a a
acçelo on defesa. - Tal denegaçüo oltenderia essencialmente o
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direito elas partes, que a lei tem em Yistas resguardar. Se uma
parte deL'<asse de ser ouvida sobre incidentes ou termos preju
diciaes, se lhe fossem elenegados esclarecimentos ou illelOS de
pro,:a, e~ames ou vi~torias,. se~'ia o seu direito sacrificado com
mtelra uolação da leI e da JU tlça.

5. 0 P?'ete7'ição de alg1tma outra fO?'mula exigida pelct lei
C011W essencial. - A adn:rissão de um libeHo inepto, a falta ele
assignatura elos actos prejueliciaes, ele juramentos, con6ssõe ,
renuncias, de pagamentos ele certos direitos exigidos com essa.
comminação, ou outras infracçõe emelliantcs, produzem tam
bem a nl1.lliJade respe tiva, por isso que importúo uma viola
çúo elo preceito legal ele ordem publica.

503.- Violaçtío da Lei, ou nulliclacle quanto ao acLo ela sentençct
considerada como acLo do p?'Ocesso. - A sentenç:a deve ser con
siderada em duas relações como um acto e termo complemen
tar do processo, e parte inteO'rante eleHe, ou em relação ao jul
g~do, a respectiva these da lei, ao seu meJ'ito quanto ao di
reIto.

Nós trataremos della nesta segunda cODsideraçúo no para
grapho seguinte; pois que por agora vamos considera-la sómente
no primeiro sentido.

A sentença como acto do processo, como t rmo complemen
tar delie, póde ser nuHa, mnda quando o dispositivo tlelia se
conformasse com o teor do direito pelo que toca ao julgado.
E' bem claro que no caso figurado seria nulla a sentença dad<i
por juiz incompetente, ainda quando não tivesse havido este
vicio quanto ao processo, ou dada sem jurisdicção, porque por
ventura tivesse cessado esta, ou dada com excesso de poder,
ou por numero illegal de julgadores, contra o vencido, em férias,
ou emfim por juiz que se tornasse suspeito, pois que qua1lto
dissemos anteriormente a respeito 'de outros termos do proces
so, é tambem applicavel ao termo ou acto da sentença como
parte delle. 8emelhantemente seria nulia, por consequencia
necessaria, a sentença proferida entre partes íllegitimas, ou em
autos em que houve~se alguma preterição elas que mencioná
mos como substanciaes.

Póde demais di, so ser nuHa a sentença por preteriç:ões de
formulas, ou condições especiaes que a lei tem estatuido, es
pecialJnente para o acto della, para authentica-la ou solemnisa
la, como requisitos externos e indepenclentes do julgado, do
que é intrinseco a este, emfim como uma condiç:ão prejudicial.

Nós passamos a referir quaes sejão estas fqrmulas, algumas
das quaes resl?eitão a redacção litteral das sentenças; outras a
redacção do clispositivo deBas; outras as comminações que de
vem evitar-se.

1.0 Nultidade da se7ztença ntío escl'ipta, não datacut, on não
a~signacla peloj1tiz. - Uma sente~ça tal.infringiria a:" dis~osi
ç0es expressas e fundadas da ord, 11v. lo tlt. l° §13 e tIt. 6o-§ 16,
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deixaria duvida sobre sua existem,ia e seus efieitos, como ti
vemos occa ião de observar em nossos apontamentos sobre as
formalidades do processo civil, tit. 60 cap. la.

2.° rvuUidade ela sentença não funelamentada.-E' de mister
que a sentenç'a encerre sua propria justificação, que inàique a
questão ue facto e de direito, e forn'er,;a assim ás partes o meio
de poder della recorrer, de fazer valer o direito que por ventu
ra tenha, como expuzemos no cap. 9° dos ditos apontamentos,
onde indicámos que esta preterição da lei póc1e não exceder do
caracter de irregularidade.

3.o iVullielade ela sentença não publicada ou intimada. - E'
de mister que a sentença seja lJublicada na presença das par
tes, O~l intilllaill.a, para qne. possa ter a . ua .execução; ali~~ llilo
havena egurança de c1ireltos, nem prescnpção certa. So de
pois da intimaç:ão, seg-undo o termos da leI, é que se authen
tica a exi tenCla do julgado.

il.o rvullidaele da sentença p?'e?lw,tlt?'a 010 exteri11?0mnea.
-Esta nullidade, assim como a da sentença profenda sol)Fe
libello ou processo inepto, re peita mais ao proprio processo
do que ao acto da sentença. Um julgado extemporaneo prova
ria a mutilação do pro esso.

5. 0 l\t.llielaele ela sentença obscu?'Ct. ·-0 julgado deve ser
claro, é elle quem estabelece o direIto das partes; conforme
fosse o gráo de sua obscuridade, ou difIiculdade de ser com
prehendido, tornar-se,-hia de execução impossivel.

6. 0 1I1tllidade da sentença ince?·ta. - A sentença deve ser
positiva, certa; uma decisão ou conclemuação incerta, duvi
do a ou não susceptivel de liquidaçu.o na execução, não seria
sentença, nilo fixaria direitos, nem obrigações.

7.· Nullidaele ela sentença conelicional-Esta nullidade pro
cede das mesmas considerações que acabamos de expôr , clesde
que a condição não fosse das que a lei admitte ou das que são
cOllsequencias necessarias do julgado, isto é , desde que tor
nasse a sentenr,:a puramente eventual, como ponderámos em
nossos sobrecutos apontamentos, tit. 6· , cap. 7.·

8.' N1.Uiclade de. sentença altemativa. -Por isso mesmo
que a sentença deve ser precisa e certa, prohibe a lei que
seja alter~lativa: '. e, ~eJ?to se a natureza das obrigações ou da
acçilo aSSIm eXlgll', Ibld. , cap. 8.'

9.° /.,rullidacle da sentença clissonante elo libello, extm, ltUm
Ott cit?'Ct petita. -Cert.a!TIcnt~ a se~tenç.a não deve ju}-gar cou
sas diversas do que fOI pedido e discutldo, nem maIS do que
se pede, nem deixar de decidir algum dos pontos da questão,
o que pôde interessar a toda elIa, ibid. , cap. 3.°

10.0 N1ltliclacle da sentença de im:possivel execução.-A sen
tença ~ proferida para firmar o direito das p.artes.; para. ter
seus eIfeItos legaes; desde que sua execução losse lmposslvel
não poderia por certo prevalecer, seria illusoria.
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11. 0 Nullidade da sentença contmdictm'út em suas disposi
ções. - Uma sentelJç'a c.ujas ueterminaç'õ s fossem entre si
contradi torias sena de impo~sivel exec.uç:uo, e portanto ra
dicalmente 11UlIa; nno hayeria julgamento porque suas partes
se opporião e destruil'ião mutuamente

12.0 1\ 1111idade da sentença profel'ida contl'a out?'a sentença
passada (;111 julgado. - Esta nullidatle é tamb lU radical, ord.
Jiv. 30 , tit. 75 pr., e tit. 87, § lu, porquanto a lei segma
e garante a cousa julgada, e ua devida execução, e a constit. ,
art. 179, ~ 12 , prohJ he que se fi'lçuo reviver processos findos,
pois que fôra atacar aJtllS interesses publicos , a segurança da
proprJedade e dos direitos.

Se a sentença que juJgasse contra outra sentença estabele
cesse, ou dissesse que é licito proferir uma sentença contra
outra, salvo o caso de recur'o , offenderia o direito expresso,
porque emmc.iaria uma proposiçüo contra a the e da 01Jre
ditas leis, e prevaleceria então o que observar mo no para
grapho seguin e. Sem avançi'lr pOTém r. se principio oppostu á
lei, uma ta.l sentença por si mesma incorre no Yicio e nullida
de prejudicial de oUender a cousa ju!gac1a, qualquer que seja o
merecllnento, ou acerto da noya dispoSIÇflO.. uas sentenças
contraria' não podem preyalecer c obter execuçiio em que
uma de,trua a outra; 0ra, como a seounda é quem ataca o,
direitos já adquiridos e que repou.ão sobre a fé e egurança
publica, é manifesto que e~ta é ju, tamente a que não dere
preyalecer. Examinado pois que já houve cousa soberananlen
te juJg'ada, e que a nova sentença está em contradicção c !TI

ella, nüo resta seniJo annulla-la, qualquer que st-'ja o fundo do
julgado, pois que na uma condição da lei \Íolada nesse acto,
e garantida até pela excepção peremptoria Teí Judicatce , que
deveria aniquilar o processo.

Em nossos mencionados apontamentos desenvolyêmos me
lhor esta importante materia, como póde ycr-se do seu cap. 2·,
tit. 5. 0

13. 0 N7Illhlade da sentença dada 2)01' dolo, ]Jl'e'wl'icação O'lL

coacção. - Um tal julgado, pro 'cripto pE'la raziJo e pela ord. ,
liv. 30 , tit. 75 e '7, nüo deye Sllbsistlr; é porém lIe mister,
para que a nuJlidade possa ser declarada, que na propria cau
sa ou proces'o •c manifeste a prova de 11m- d '::,es "icú1s, pri .
que aliás só póde ser elJa feita ou attenc1ic1a pela acçfto l'e~c.i

suria ou de nullidade.
14.0 iYvllidade da sentença dada pOl' falsa causa. -E~ta

l1uJJidade deu anda, como ~~ antecedente', prova existente no
m( smo processo, 1Jois que nas rcYista, nüo se juntão noyOS
documentos; existindo porém essa pl'D"ra., é nlanifesto que
niio deve prevalecer uma c.ondeJl1Tlaçüo sem causa, ou deriva
da dê cal:sa .·uppost.a , mas falsa, ou de causa reprovada.

15.' ihlllulade da sentença aad(t P01' falsa p'J'O'W. - Uma
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vez que se demon.tre legal e competentemente que a sentença
foi proferida por effeito de fuI 'a prova, ficará demonstrado que
foi filha da illusüo e erro. 'umpre porém que concorrão as
conruc,:ões necessal'ia,', e que expelldêmos em nossos apontamen
to:; , tit. 5", cap. 5u , para que esta nullidade possa ser decla
rada proced nte.

16." i1iullidade da sentença l]rejudicada pOJ' docllrnentos p7'e
e.ústenLes, mas descobertos posterionnc-nte. - Esta nullidade ,
que de"e sem duyida er aLtendida, não póde ser demandada
senão pela acção rescisoria, porquanto, ou esse documentos
vêm juntos ao proce so, e entüo nüo são descobertos depois
do ultimo julgado, ou não YêllJ reunidos, e entüo não se po
dem juntar de novo em gráo de reYÍsta; v 'ja-se o dito tit. 5" ,
cn,p. 6. 0

50-1. - Findaremos este paragnrpho pelas s guintes oh. er
vações: primeiramente, que entendemos cunveniente enumerar
toda' as nullidades que podem viciar uma entença considera
da como acto complementar do pn ce o; mas que nem todas
ella - ão obj cto de re"ista , pois que i . o depende das condi
çãe' legaes de que e apresentarem reye::;tidas, e por ,entura
ua dispo içüo da lei, que tabeleça para alguma::; o outro re
cur:;o da acçfi.o re..cisoria. Observaremos finalmente que nos
ca:;os que temos enumerado, o ::;upl'emo tribunal, para annul
lar o Froces o em tudo ou -parte, para con~edel' ou denegar a
revIsta, não tem de exammar o fundo do Julgado, o seu me
recinlento, a these do direito em 'i mesma, e sim a que tào
pr judicial do vicio do actos do pro 'essa ou do a ,to da sen
tença, para que eja desde e.. se po~to rectificado. E' pois U1.ll

exame e questão cliveI' a da que offerece o exame do merecI
mento intrinseco do julgado, ou sua conformidade com a tbese
da lei, gnestllo esta ele que vamos occupaI'-nos no paragra ..
pho segumte.

Esta clistincção é importante, e deye ser attendida quando
tratar-se úe melhorar a nossa' lei organica do supruno tribu
nal ; ella é quem deve determinar os casos em que a deci ão
d~:;te eja delinitiva ou p~remptori~, e os outro em que st'ja
Somente de revlsta propcamente dita.

§ 3.° -' Dct violaçilo da lei em J'elaçtio ao julgado 1

e consequente nnlliclade.

505. - Póde um processo SR!' em todos os seus termos per~

feitamente legal, e a sentença como acto complementar deile
n'io ter vicio alQUU1 externo, não inculTer como tol em Gommi
nlção alguma da lei; e 110 entretanto violar a lei quauto á deci
SilO. que estabelece, ordenando o contrario do que ell.a ordena ,'~'

Otlll1fringindo-a por outro modo positivo, e com eIla os direitos
21·
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c propriedades, que o legislador garantia no interesse da socie
dade e éLe seus memlJros.

A violaçüo da lei no julgado póde verificar-se pelas eguintcs
fórmus, que yamos enumerar, e funuamentar , resumidamentc,
01,1 só quanto bast para auxiliar o estudo do direito publico.

506. - Violação do cL1:reilo e.'l'pl'esso, 016 do texto formal dct
lei. - Quando uma. sentença julga, ou manda eli.rectamente o
contr-"rio do que a lei determina, d{l-se uma violaç·H.o, uma 1'0
belliüo aberta contra dia, que ofIenclc gravemellte a sociedade
e o.' indivieluos; ord., liv. 3", tit. 75 pr.

o Os tribunaes são creados para defenrl r e applicar os precei
tos da lei, para observa-la religiosamente, e n[o para de. obe
decê-Ia, e erigir ua vontade em norma. superior a ella. Em
tal caso a sentença, e não a lei, é quem deve ser cassada e re
primida; em tal caso o supremo tl'lbunal exerce a grande e sa
lutar attribuição de anmillar semelhante julgado, citar a lei
que rege a questão, e o verdacleiro preceito dena, e mandar
que a causa seja de novo julgada, POlS que essa sentença ine
gal ficou aniqujJada.

Para que porém se dê um julgado contra direito expresso ó
de mister que elie encerre contravençuo a uma lei escripta, a
u~m1: lei po. itiva do .Estado, ou aos .princ~J?i.os fundamentaes do
direlto, de que depOls fanaremos. Com eHelto, se não houvesse
uma lei positiva, um preceito nacional escripto, se elie violasse
sómente uma regra de jurisprudencia, uma analogia, uso, ou
sómente o espirito da lei, ]}ão haveria contravens:ão ao direito
expresso, e consequentemente não poderia haver cassaçúo , ou
nullidade.

A ord., liv. 30, tit, 75, 1\ ;20, dá-nos um exemplo da violação
do direito expresso ou texto da lei; diz elta exp1'essamente que o
men07' de 14 annos não póde Jazer testamento; ora se um juiz
dissesse que um tal menor podia fazê-lo, essa sentença seria
nulla, porque ia ele frente cOlltra o direito expresso, contra o
texto formal da lei. .

507. - Violação ela lei jJ07' applicação ou inte7'lJ7'etctção della
71~an~festamente en'ada. - A applicação de um tex;to da lei m.a
mfestamente errada, ou quando elle não era appllcavel , e sml
outro á questão ~ertente, eqlúvale ã infnlcS'ão de que t~'atáJDos
no numero antenal'.

Certamente essa clisposiçfi.o nã.o era estabelecida, nem apro
priada a essa hypothese, não regia taes direitos ou obrigações,
uma tal applicaç,ilo illfringia pois formalmente a lei, Appli~ar,
por e~emplo, a lUll contracto ele compra e renda uma diSpOSIÇão
espeCIal do 'contrato de deposito, ou outro, seria interpretar
erradamente a lei, e inverter o uso ele suas normas, ou pre
ceitos.

O supremo tribunal em tal caso cassa o julgado, demonstra o
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erro da intcrprdação on appliraçuo, c manda julO'al' de novo iL

cau a.
50 . - Violaçi'io do preceito formal dct lei pOl' omissi70 alI,

a7guma, Olt/m c?nt1'at'ençtf.o positi'Nt. p.osto .que cm regra qual
quer vJOlaçilo 10rmal cl? leI pOSSf1. ser mc1Ulda em um dos dous
numeras. antece~entes, algumas leD'islaçõ~s_como a pOl'tugueza
para ntar dUVldas, arucul,:-lO a propo lçao geral que enun
ciámos ne:te numero,

Uma sentença. que por omis.50 ou ignorancia deL'{asse de
applicar uma dispo, iÇão de lei positiva pam applicar um prin
cipio de equida.de, em !'iD'or i11('.orreria na nullidadc do numero
antecedente; mas pudéra nfio parecer i 50 c1<tl'O a todos, O
mesmo diremos de uma en tença que sem a\'anç'ar que uma. e, 
criptura publica não fosse pronl. legal, toda\'iaa preteris e quan
do conforme a 1 i ni"lo a deí' ,se preterir.

50Ç), - Fiolaçao dos principias on 7Jl'eceilos /llndamentaes
do dú'eiLo, 01/, applicaçuo deLles 'l11an~/eslc"111ente ermda. Na
falta de lei xpres~a os principio /imc!ameniaes do direito va
lem lei, . Cumpr me 'mo llotar (lU as legislaçõe embora aper
feiçoadas dcixão ele ('on\,crt('1' em texto, ·cu a19un de ses prin
cipio que üO geralmente recebido',

Alguns jnriscon ultos impugnão e tn. doutrina e não querem
attencler senüo á leis, e nüo ao prill ipios ele direito embora.
fnndamelltacs, porque pódc <.lar-se questt'io sobre esse caracter
de funclamentaes ou ni'lO, e opinão que o legislador de\'e con
verter os que assim qua]i!1car em t xtos po itivo' e evitar todo
o arbitrio e in e1'tczns.

O paiz 'lu têm, como a França, a fortuna de po , lU r co
digo' compl tos e incessantemente melhorados e e clarecidos,
podem e pOl' yentuea devem attender essa opiniüo, Nós porém
que regemo-nos ain la pela od, de 1500, tilo omi",~a para a
sociedade actual, que no~ regulamos mai,:; pelos principias de
direito, do que por texto' legaes que nilo temo ; e deneO'as e
mos e te meio ele a sação, dariamo D'rande arbítrio ao tri
buuae da primeira e segun la in, taneia e enei'\"ariamo::; a acção
do u]11'emo tribunal de justiça,

J. -o caso de ta violaçüo o supremo tribul1al deve eH, 'ar a
sentenç'a, expre,sar o verdadeiro preceito Jo principio de direito,
demom;u'ar que est é fundamental e mandaI' ju]ú'ar de 110VO a
causa.

§ '1.0 - Dct c01npeLencia elo sllpl'emo Lriúunctl no exame do
julgado,

510, - E' uma r D'l'a fundament.al, e que rle\'e selO ::;empre
obserntda, que o supremo tribunal não julga os fa. ,to , o fuudo
da causa, sIm as sentenç:as, e só na relaç:üo dellas com a. lei:
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Elle não foi, nem devia ser instituido como uma terceira i]]s
tancia para estuJar.os fa~tos, ou.-para apreciar as provas,. sim
e só para manter o uupeno da leI, a sua plena observancla, a
unidade de seus preceito', a uniformidade da jurisprud ncia
como já obsen·ámos.

E' preciso fazer-se urna idúa justa e exacta ela natureza. do
supremo tribunal e de suas funcções para apreciar bem e saber
derivar as consequencias.

\. reYista mío é s -nilo um reGurso dirigido a es~a a Ila u.uto
ridmle para. que ella <;asse, annulle o a -to ,"iolador ela lei, lio
direito, d'sta divinlade tutelar, e nüo pura que se eJl\'ull'êl nu
lull(]o das cOlltl'Oversias do illteres e priyado.

Elia trabalha.·ó no imperio intellectual da lei e lJão 110 do
mínio material das questões privadas, julga da illtelljg'ncia
della na sua região pura, geral e abstracta e sem con idCração
aos facto : quanto a este. os tribunaes de segunda ou ultima
instancia têm jUl'i. dicç'üo exclusin1. e ·oberana.

Aceita os factos e as provas taes quaes são aprecü~clo' por
esses tribunaes de que se recorre j seu exame con -'iste em ve
rificar se athese da lei foi respeitada e con 'equentemente ap
plicada como devia ser aos factos assim, e ta s quaes qualifi
cados.

Se conclue que a these geral, o cureito ela lei foi re peitado,
denega a revista sem se importar om o fundo da cau a, com o
bem ou mal julgado em relação á parte; se conclue o contrario,
cassa a sentença, e para que o imperio da lei seja restabelecido
expressa a. razões pela.. quaes a julgou violada, expõe a in
telligencia que entende ser a verdadeira, e manda a causa a
outro tribunal para que profira nova sentença.

E ..te· principios S[LQ exactos m todas as suas faces. De um
lado convem que prevaleçüo em sua plenitude para que o su
premo triblU1al possa de 'empenhar bem a sua alta missão, para
que eja no todo e sempre impa.rcial. esteja sempre acima dos
illteresses, afl'eiçõe e oilios particulares, estranho ao' inJivi
duas, a tudo que não mI' a lei, e só a lei. De outro lado nüo es
capará por certo a nenhum governo ou sociedade esclarecida o
grande perigo q~e houvera (~ da~'-l~e.o ilireito <le. conhecer do
fundo dos negoclOs ou questoes mdlvlduaes; sena um poder
immenso e concentrado que o constituiria senhor absoluto dos
juizes e das fortunas e ilireitos dos particulares. Em summa, é
preciso impôr fim aos litjgios, termina-los na segunda in ·tan
cia e resalvar sómente a these da lei em geral.

O mal julgado, a injustiça contra a parte, embora operada
sem violaç~o da tbese da lei, é ~sem duvida um mal; para eyi
ta-lo a sOCIeda de fez o que pode reando as duas instancms
como já ponderámo' ; perante a instituição do supremo tribu
nal não se trata mais ilisso, e só im do grande interesse pu
blico, que não consente que o direito da lei seja Yiolado, e que
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juiz, a sua rebelliúo prevaleçaa de30bediencia do
elle.

Felizmente silo e tes me 1110- os principias formalmente es
tabelecidos e consaO"rados por nossas leis. embora por vezes ol
vidados p lo supremo tribunal; e senüo examinemos por um
pouco o que ellas determiniío.

511. - A lei de 1 de Setembro de 18:2 em seu art. 6~ de
clarou que. ó teria lugar a revista no. dous unicos casos de
manifesta nuJlidade. ou de injustiça notará. A nullidade ml
nifesta, isto é ub tanc.:ial . ab. ulula, refere-se sem duvida ao
pro 'e::; o, e della. tratámos no ~ :20 desta seccão.

A expr são iI?j1lstiça not07:ia pud(~l'l1 gerar duvidas e indu
zir a)o-un e 'pirito menos onh~ edore da theoria e systema
das revistas a cr r' que e te recur o podia ter cabimento não
só no ca o de nullidadc do proce.. o , ou .'entença como a to
dclle ,ma amda quando se dé 'e um mal juJgado ou injustiça
rontra. a parte, e consequent mente que o supremo tribunal ti
nh· direito de conhec l' do fundo da cau_a, facto e proyas.

Para obyiat' e sa aberraç'üo yeio a re olução de 20 de De
zembro de 1 30, e em seu art. 8° disse: " Os dous casos de
" manife ta nulliclade ou inju tiça notaria só se julgaráõ vrri
,,[jcado 1 () pl'ecisos termos da carta de lei de S de ovembro
"tl 116 ~ , § 2" e 3". E quando occorl'erem casos taes, e tão
"grave e intrin ado. ,qu a eleci iIo de ser m ou não com
" [I'ehendidos nas di po ições de talei e faça duvidosa no tl'i
" banal, solicita.rá elle as pr0\1dcncias JegiJativa., paI' inter
" media do governo.

i\. dita l('i d 3 d ovembl'o ele 116, depois ele clizel' no §
ln: " que a revista ó terá lugar por nullidade ou inju tiça :.
accre centa no §2°: " E para q.ue em um 'ponto ~ão importante
" que li lIe depende a tranqUllhdaele pubhca, haJilo certas e m
" Jil.lliveis regra, que qualifiquem e lixem as obreditas mani
.. Je ta. nullidade e noto ria injustiça, que hão de servir de 1'un
" damento ao recurso' revisarias; mando que stas sómente
" e po. são juJgar tae no casos litteralmente expres os nos
"dou prean bulas das ord. do liv. 3", til. 15 e 95 , concordan
"do-se amho' o. sobreditos pl'eambulos para o dito efl'eito ,
"etc. ,,1' inalmente no §3" accrescenta ainda mai.s: " E porque
" , obee 0, V-1'I110S em que as selltença.s se devem lulO"ar not01'ia
" 11lentp injustas pelo jJ1'1'ncipio de Se1'em jJ1'oje1'zdas contm cli
" 1'eito e.1pl'f'SSO. ha. tambem cliversa opilliões que tem consti
., tUldo perplexidade no direito das parte. ,e contrariedade nas
"decisões das reYi ·ta- ; determino queo direito e..~presso de que
" e trata na;; referidas lei deve ser o direito patrio , e nflO as
" lei" imperiaes ou direito civil, de qne r sultana a mesma per
"plexjdade. "

01'3., cm fa. e de di,'po,'içõe tua terminante ,da declaração
for 111aI de t ~ 3°, de que a inju:stiça notaria procede de , er a
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sentença 2J?'C!f'e1'ida ronlm di'J'eifo e.'C7JJ'esso, de l::t~orar nessa
violação da ]C'i. do dirC'ito del1a, não póde restar dunda alguma
sobre a exactidfLO do principios que sustentamos.

E se ainda, a.pezal' do que ponelel'UlDOS, pudessem ser neces
f'aI'ios mai ampio e, c1nT'e imentos , nós os teriamos nas dua
citadas ard, do liv. 3" , iít. 75 e 95.

Exal11l1Jados os clOlIS prearnbulos destas ord., vê-se que el
ks em SUIIIlJIEt de 'larão o seguinte: Quanto ao pI'OC~SSo e sen
tença como n.cto delle, pIe "ão nullos . quando ha falta de ca
tação legitima ou incompetencia. quando a sentença é proferi
da. contra outra pnssaelaem julgado ou é dada por peita ou su
bomo , quando é fundada cm falsa prova ou proferida por nu
mero illagitimo de juizes. Quanto á sentença, ou preceito do
julgado, eleciarão que I este nuUo quando proferido contra di
reito expres 'o , i to é, quando Yiola o preceito da. lei, a sua
these geral.

A ord. li\'. 3", tjt. 75 em seu pl'eal1lbuJo c no ~ 2" , expressa
isto peio mOllo o lllnitõ perfeito e terminante que se pudera
Jesejar. Depois de dizer que o juiz julgaria contra direIto ex
presso se por exemplo Ji::;sesse que o menor de 14 annos póde
\~aJidarnente fazer testameuto, por isso que a. lei expressa. .e
±ormalmentr. clecJam que um tal meIlor nuo o póde fazer vali
damente; acerescenta o outro exemplo ele uma sentença in
justa sómente contra o direito da púte, e que portanto n[o
é nuHa por dir ito. TO dito ~ '20 H:õsim se expressa: "Porém
.. se o juiz julgas 'e contra o direito da. parte. e nuo 'ontra o
.. direito expresso, nfLO será a ,~el1tença por direito nem uma.
" mas sim valiosa. salva arefonna vor via de appellaçüo. Por
.. exemplo, ,'e fosse contenda sobro um testamento, c1izendo- e
.. por uma parte que o testador era me1101' de U, anDOS ao
.. tempo em que o fez. e de outra parte se dis 'esse que erQ.
.. maior, posto que peJas inquirições se prova,'se que era me
" nor da dita idade ao dito tempo, todavia o juiz julgasse o
.. testamento por bom, não porque um menor de 1~1 i1Jmos
.. pudesse fazer testamento valIdo, sim porque o julgasse maior,
" não obstante a prova em contrario. esta sentença é valida.
I. s~l\'~ o recurso de appeJJaç'u.o, 1)orclua~1to é illju ta contya.o
.. direIto da parte, mas não contra o c1:lrf'lto .xur-sso, o dlrel
" to da lei. " Unico que poderia ti.llldamenta/a revista.

Não é possivel jUalifica1' melhor, nem lm~lhor di tinguir a
questão do fundo da callsa. ~los factos e aprecjaçuo das pro
vas, da outm questão do direIto C1J1 si lnesmo, em ua confor
midacle '01110 a lei.

Vê-se pois e\'identemente que o supl'emo tl'iLunal de justi
ça nunca eleve envolver-se, ou conhecer do fundo da causa,
l)ois que todas as leis que temos referido, tenuinantemente lhe
fll'ohibem. A segunda instancia cOl1hece do facto e do dIreito,
eJle conhece só elo direito.
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Embora parem duro [l qu m ]150 pro('wldar uem o estudo
ue Ln illsiíLuiç'<íci c elos intCI'e ::ies o(;iaes, e te: J1I'ine:ipios :ão
todavia fundamenta . c tutelar s, c de em ser obseryados em
todo o seu rigor. _-ü.o [io no o , [urilo lumino amente de en
vohridos peja. m;sembléa constituinte da Franca, e dominão
ainda hoje ali, a. im como na legi laçi10 beJo'~, pol'Íllgucza,
sarda, e por "cntura d outros povos.

SECC.\O d.",

J1A .'\ l TOHTD.\DE DAS DE l:,;t,Es rm HEY! T.~ PROF8H IDAS PELO

5ll1'I181 TRlHl:\M•.

~ 1. 0 - Da autoridade dpssa.~ d('cisêies ('))1 :/"l'a1.

.512. - 1\ deei ões de revista do supremo tribunal não sú
tem os elfeito positivos que a lei lhe onrere, mas tem al(;111
dis:>o uma autoridade moral, importante e clue r .ulta da!':
luzes e pre. Ligio de tão alta instituiçúo, autoridade que .
exerce obre o espirito dos tribunaes que 111uito conrOlTC para
a uniformidade da ju]'isprudencia, ou appliração da lei. Posto
que não sejão reaTas imperativas de direito, c'xp]'rem touaYia
muita influencia, tanto mais que ameação os julgamento: em
contrario de uma caso ação quasi certa. Assim, po to que inw
rectal1lent , [o reguladoras ela doutrina legal.

Es a autoridade porém, é clilierente segundo a uiver;;idaue
c1a deei. fio , isto é, quando denega a revista ou quando a 'on
cede peJa. primeira, ou p la segunda vez, como I'cremo. nos
paragl'apho eguinte:

~ 2. o-Da auto1'idade dct decisão 1ue denega [t ?·el'istu.

513. - O eff ito de ta denegação é de não mnuUar , n m o
proce ·so, nem o julgado; mas o mlÍco are~to que além ctis o
póde resultaI' é que os meio. de nnllidade , que forão produzi
do' não süo proced('nte . quanto ao mais, a decisão não im
pOl'ta a de lal'aç'iío de qu os acios arguido erão perfeitos, e
só sim que n[o houve violação positiva de lei, ou tal que de
vesse produzir a cassaçúo.

§ 3.a - Da mtlo1'idade e conseq71encias d[t decisão que concede
a Ja 1'eV2~ta.

514. - Quando o supremo tl'ibunal concede a revista, e sa
concessão 111lporta a declaraçuo de que os actos arguidos vio~
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lúnlo a li, e consequentemente que a uoutrina 01 posta, e
que ella expressa, é a vp.rdadeira, ; a que deve substituir a
qae foi annul1ada.
~ interpr ~ação ~loutrinal do supremo tl'ibunal não. é imfe

ratIva ou obngatona, nem mesmo em relaç'fio ao trIbuna a
fluem elle envia a cau a lXlra ser ele no,-o julgnda, mas sem
lluvida que é de muita força moral.

O tribnnal revisor coiloca-se na po. içúo que occupan. aquellr.
que proferia a sentença nnnuUada, examina o facto o direito.
e' julga livremente, isto é. como entende de direito. 1. <ia só
pOde apreciar e qualificar os facto dj\"f~rsam'nte, julgar, por
exemplo, que nào dá-se a Cjuel:itlio vertpnte de pr ,'C1'1pç<1o, e
sim ele nOnl.çflo, ma. COnScrYfl sua plena inte]]igencia ae,'em
bDl'açada para conformar-se ou n;lo com a intel'pretaç:ão e ta.
lJelecida pelo supremo tribunal.

Se conforma-'e, nlio re ta qUEStão, e entfío e estabelece um
aresto, um caso julgado que, embora niio tenha força d lei, é
de grande peso e póde ser invocado como tal.

Se pOl:ém não se conforma, e~põe ~ fun~~menta as ,razões de
sua opm1L10 dlVergente. b;ta pode diverSIficar não o da dou
tl'ina do supremo tribunal, mas tambem da que fôra estabele
cida pela sentellça annullada, ou confirmar e ta.

i\lgum~.'s opiniões querem que a priIl1~il'a d~cjsã~ do sUPFe~lo
tl'lbunal Í1rl1le desde logo a questão ou mtelllgellcIa do direIto
imperativamente, e que não fique ao tribunal revisor s ni\o a
liherdade de apreciar diversamente os factos; estas opiniões
pOI'l~m não ,'<10 bem fundadas.

E' de alta cOTlveniencia que o primeiro tribunal revisor c.on
serve toda a plenitude d.e sua. inte)ligencia e liberdade para
que possa exammar, avaliar e dIscutIr a questllo e os prmclplOs
d ulreito em todas as suas faces e combinações da lei. A li
hel'dade, uma grande fortuna, a vida do cidadúo podem pender
desse exame; embora haja alguma demora, é preciso p1'011111
un-lo com independencia e toda a sabedoria; além dis '0, pou
cos casos se darão dessa divergenclél..

Por certo que o tribunal revisor nua se animará a ir de en
cr)Iltro á doutrina do supremo tribunal sem que produza razõc,'
de muita força e illustração, seria diminuir sua propria repu
tação. E' possivel que apresente con 'iderações de tanto peso
que o supr.el~o tribunal, recon. iderando. a qu .stão, rejeite sua.
proprm opmJão e adopte c. a 0pIJosta. DemalR, 0 de llInn d15
cnss;lo a. sim illu. uada. que resultfLO o,' melhoramentos que
dl'\"em , er propo. tos com inteira segUl'ança ao poder legislativo.

os a 1m é muito imperfeita a este respeito, como dCJ\1on. 
traremos no paragra.pho s guinte, e por isso mesmo demanda
prompta reforma. ,uando de. ta se trate conyirá fazer uma HuI
distincção. Se a nulJidade fôl' só do processo, em tudo ou par
te, ou mesmo da sentença coroo a to delle, dever-se-1m dAr ao
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supremo tribunal o direito de annulla-Io uesde o acto vicioso
peJ'emptoria e soberanamente, mandando proceder de novo; é
uma questão ue formulas, questüo prejudicial que não penf'tra
no fundo da causa, que não demanda a.. cautelas da questão
do julgado; quanto a e ta, elevem prevalecer as observações
que temos eXl)osto.

Parece-nos desnecessario recordar que quando a revista é
pronuncia~a ou concedida só em relaçüo a uma parte do jul
gado mio mflue no resto, que deve ter sua plena execução.

emelbantemente quando só algun réo' recorrem e outros
nilo, embora anteriormente ti"essem partilbado uma sorte com
mum como co-accusados de um nw mo crime, o recurso não
aproveita nem prejudica os que nüo recorrêrão, por isso que
e uj itárão a cumprir a sentença, quando os outros aurirão

uma noya acçüo, na qual aquelles não figurão; rompeu-se toda
a communidaele entre elles, ua -posiÇão deL'(a de ser identica,
prevalece a eu respeito a ~utoridade da cousa julgada.

§ 1. tl - Da cwt01'idade e conseqllencias dct decisão que concede
. a segunda ?·evista.

515. - Quando o tribunal revisor deixa de applicar a doutri
na do supremo tribuna!, pratica isso, ou porque aprecia os fac
to' e juJ~'a pOI: UI~I novo modo~ ou porque se oppõe á sua duu
tnna. No pl'lmelJ'o caso extlJ1gue- e a questão anterIOr, e
quan lo muito póde dal'- e o caso de uma outra nova e diversa
revista, fundada em outros meios e outra questão de direito.
No seglmdo caso, que irrlporta reproduçiw do julg'amento an
nullado, dá- e um facto de summa importancia e profunda at
tenção, que deve autol'isar á parte a pedir uma segunda revista.

O supremo tribunal, que Jeve então trabalbal' com secções
reunida quando tenha diversas, examinará nova e attenta
mente as razões oppo ·ta á sua doutrina. Se <lo taes que deva
acceder, está na obrigaçãO de adopta-las, e con equentemente
de denegar essa egw1da revista; estabelecer-se-na então um
aresto luminosa.mente discutido e solemni ado.

e, pelo ontrario, per::;iste em sua opinião e reprova a op
posta., amiulla e ta, reforça de novo a::; suas razões, e conceae
a seO'uncla revista.

Entretanto cUI11Ire ent<i.o prever que a questão ele direito
nilo elf'vC' continuar indeci::.;a; é preciso que ce..'e, que o seO'un
do tribunal revisor nüo possa repl'Oduzi1' o mesmo juJgado já
duas veze annullado. Dá- e, nüo ob ta.nte terem-o, e en aiado
os meios mais perfeitos de resolver a. clifficuldacle, uma concli
çüo forçada el terminal'. Quem deverá em tal ca:5O firmar a
regl'a de direito na. hypothe e e:5pecial laela. 1

A questüo não eleve ficar. uspensa á e"pera de uma inter-
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p1' tação legislativa, seria uma lei e.'Cpostlacto, uma aberração
dos principIOs, que Íll\'erteria o legislaclor em jtúz. ElJa d re
ser decidida pela lei actual tal qual é; quem estabelecerá po
rém a sua verdadeira intelligencia; sera o supremo tribunal,
o segundo tribunal revisor 1

Todos os fundamentos e fins da Íllstituição do supremo tri
bunal dictão que seja elle o incumbido de proferir em tal aso
essa intelligencia, e como obrigatoria para o caso particular
dado. O contrario seria uma inver ão de gradação e gerar hia,
seria romper a idéa de mridacle, ou uniformidade da juri pru
dencia. Deixaria de haver um centro unico, um laço que pren
da os tribunaes, que evite a diversidade e opposição da dou
trina, a contrariedade dos julgados. eria alentar a di\'ergen
cia dos tribunaes, e desmoralisar o foco provecto de luze, que
deve imprimir direcção a mais illu trada, prescrever as faI a
opiniões e manter a pura e genuina intelligencia da lei.

Assim, embora fique livre ao segundo tribunal revi ar apre
ciar os factos como entender de justiça, a questão de direito,
a intelligencia controvertida ela lei estará firmada, e será obri
gataria na especie em litigio. O poder legislativo deverá. r
ínformado em sua primeira reuniilo de. sa interpretação s-
pecial, .

§ 5.o-Da wdoTielacle ele lal clecistlo em 7'elaçilQ
a ltYZJotlteses juttt7'aS,

516. -Deverá porém uma tal decisão servÍl' de regra obl'i
gataria para o futuro emquanto não houver medida Iegi lati
va1 Certamente nilo,

PMe tal decisão laborar em erro, e não convem iJnpedir
uma nova discussão, quando reappareça questão perfeitamen
te identica, o que será difficil. Se apparecer, ahi está o aresto
para ser lllVoc8;do, elle deve ter mUlta autoridade moral C~1I10

fruto de uma discussão solemne, deve merecer toda a con lde
ração non 7'atione auto7'itatis, seel aut01'ilate 7'ationis. Se os
tribunaes se corformarem com e11e, nenhUln lllcon eniente ha
,erá em deL"Car de ter caracter obrigatorio ; se tiverem razões
para se não corformar cumpre ouvi-las.

Uma decisão obrigatoria em ca o singular dispõe só dell~,
mas quando ella vale dispo iÇão geral toma o caracter de leI,
crea direitos e obrigações, torna-se uma norma social, e isso ó
da alçada exclusiva do legi;-lador. Este e só este é quem tem
o direito e obrigação de estudar, discutir e estabelecer os pre-
ceitos gemes. -

Seria confiar-lhe uma delegação legislativa e illimitada, pois
que nem ao menos seria passiveI prever quaes os assumptos so
bre que a exercia, nem o modo por que os reg\lh,ria,
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Finalmente teriamos dous legisladore , e o supremo tribu
nal reunindo a essa nutori(~ade a que tem por sua iDstituixão
de cassar a s nt nças, valena um poder tf'.lU2vel capaz d~ por
se em luta com os outros podere', uas deCl oes senão leIS que
abaterião todas as barreiras.

Convem examinar a illustl'ada discussão que teve lugar nas
camaras francezas a e. te respeito, nos jJlomi07'es de Janeiro a
Março de 1 31. E ta mesma era a opinião entre muitos do
ministro da justiça Persil, e emfim é a disposição da legislação
da França e de outros E tados.

Entre nós, por uma aberração inqualificavel, quem firma a
intelligencia da lei para o caso vertente é o primeiro e unico
triblmal revi ar, e es a decisão é definitava, pois que nem ao
menos se admitte nova revista! Ião ha nada mais perigo o do
que um estudo imperfeito na tl'ausplantaçilo das leis, e insüu
ções de um para outro paiz.

CAPITULO V.

DAS OUTRAS ATTRIrlUIÇOES DO S PRE~lO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

'ECÇ O l.n

DE UA ATrRIBUIÇÃO SOBRE os CONFLICTOS DE JURlSDICÇÃO ENTRE
os TRIDUr AES DAS REL.....ÇÕES, E SOBRE SU PEIÇÕES.

§ 1.0 a 3.0 ) - Compete-lhe conhecer e decidir sobre os eonfuctos
de jurisdieção c eompetenein das relações proviueines. Constit.,
nrt. 1(j<1, ~ 30 , e lei tle 18 de Setembro de 1828 , nrt. 50 I § 30 I e
nl't· 34.

§ 1. o - De sua att1'ibuição sobre os eonjlictos.

511. - O conflicto é , como já dissemos, tratando do conse
lbo de estado, a contl'oversia ou debate que se eleva. entre
duas autoridades em relação á sua competencia, para conhecer
ou não de um assumpto. Quando se eleva entre uma autorida
de ele ordem administrativa e outra de ordem judiciaria, toma o
nome de conflicto de attribuição. Quando se eleva entre auto
ridades da mesma ordem, como entre dous juizes, tem o nome
de conflicto de jurisclicção, ou antes de questão de compe
tencia.

Em um e outro caso elle póde ser po~itivo, ou negativo; po
sitivo quando ambas as autol'illades pretendem [;leI: competen-
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tes para conhecer do negocio excluindo a outra ; negati o
quando ambas su tentão que não ão competente. , e portan
to não querem conhecer do negocio. ficando por isso as partes
sem ter quem lhe' administre justiça.

Em todo ca o o conflicto. ou questão de competencia, impor
ta rrllLito não só ao interesse das partes, comI) á ordem publi
ca, á c1ivisflo e limites dos podP.res.

Pelo que toca ao conflicto de attribuição, ou questão de
competell ia entre autoridades administrativas, o supremo tri
bunal não tem direito de conhecer disso, pois e sa attriblúção
pertence ao conselho de estado. como já expuzemos.
. Pelo que respeita á questtio de competencia, entre autorida
des judiciarias, isto é, entre relações, tem então o upremo
tribunal exc.lusivamente es~a ~ttribuiçã~, como é leclarado pelo
art. 164, ~ 30 , da constJtUlção , e leI de 18 de Setembro de
18'2 ,arls.

c
5° , § 30 , 31 e 35. Outro tanto deve entender- e

quanuo a. questão de competencia se suscite entre autoridades
de la ill~tancia pertencentes a distriúto de relações diver'a .

Em n. -110 já indicámos que a questão de competencia
entre autoridades judiciarias de lu instancia de uma mesma re
lação é por e ta decicbda.

Ainda quando porém decidida pelas relações uma tal questão,
o supremo tribunal vem a conhecer dessa decisão por occasião
da revista; e sua attribuição ,que assim se completa, é cohe
rente com sua in tituição, pois que elle é o supremo regulador
e guarda das competencias na ordem judiciaria. Tuda a u U]'

paç'ão, 0
'
1 excesso de poder. que equivale á incompetencia, of

fende directamente o interesse publico, os limites das juris
dicçõe,;.

~ 2." - Das 1'eclLSações oppostas aos 7TLelnbl'OS elo sup"m1tO
t,'ibunal.

518. - Quando algum membro do supremo tribunal for us
'Peito, ene mesmo deve declarar-se tal em ubservancia da ord,
lív. 3", tit. 21, e d.o art. 61 do od. do proc. crim. Quando po
rém mio o faça em algum caso por não considerar- 'e suspeito,
tem sem duvida a parte o direito de interpôr ua recu 'ação.

IJão conhecemo disposiçãO especial que r guIe e te proc 5S0;
lIão hesitamos porém em crer que em tal silencio eleve ap
pJjcar- e a lei que rege. o processo da. recu 'ações oppo tas
ao.' desembargadores, POlS que dão-se os mesmo,; fundamentos
c condições de direito.

O regulamen to das relações ele 3 ele Janeiro de 1833 ,art 9".
§ 12, G3 e seguintes, é providente a respeito; temos além
disso o elecreto ele 23 ele Novembro de 1 H,
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§ 3.0 - Da suspeição do lJl'esidenLe, ou c1uLncelle7' das 1·elações.

519. - A lei de 22 de Setembro de 1828, art. 20 , § 90 ,

declara que ao supremo tribunal pertellce conhecer dos recm-
os e mais objecto pertencentes ao oflicio de chanceller-mór ,

em que intervinl1a a mesa. do desembargo do paço, á excepção
das glo'a , que estão abolidas; e que os papeIs que o charwcl
ler-mór não pód Pel. sal' "pela cbancellaria, conforme a onl. )
liv. 1", tit. 2u , §. 21 , ::;enlo pa.ssado::; pelo ministro !Dai::; antigo
do supremo tribunal.

O chanceller, na fÓl'ma da ord., liv. 1", tit. 2°, ; quem {j::;
calj 'il a contagem da::; custas, e resol\'e as que tões que pos
'ào u ·citar-. e a respeito; elIe intervem no julgamento da re
cusações oppostas aos desembar~adores, mas em um e outro
caso póde elle mesmo ser suspeito I assim como é no ca o do §
21 dessa ord. , em que não deve fazer passar pela chancellaria
as uas pl'Oprias de ·i-ões. A sobredita lei de 22 de etembro
estabeleceu pois a competencia do supremo tribunal, ou do
con~elh~iro mais a~tigo, par~ o e.,xpemente el!l taes hypotheses.
Tena Ido melhor incumbIr ISSO ao vlce-pre Idente da relaç,io,
qu~ i o desembargador mais antigo, por si só, ou com adjuntos,
p.OlS que cumpre nào olvidar que e tamos no imperio do Bra
zil, onde ha largas distancias d-a séJes da relações á côrte, e
que não se dave onerar as partes com grave delongas e des
pezas sem necessidade, e só quan..to for llldeclillavel.

SECÇÃO 2.a

DE UA ATTRlBUlÇÃO OBRE o DELICTO E ERRO' DE OFFI ro DE
CERTOS Ei\lPIlEGADO PJilY1LEGIADO..

§ 1.0 e 2. 0 ) - Competo-U1e eonhe er dos delietos e erros do oITieio
que commetterem os seus mini trn , os das relações. os empre~a
dos no corpo diplomatieo e os presidente dn .. pro,-ineia . Constlt.,
art. 16-1, § 20 , lei de 18 de Setembro de 18:28 , art. 50. § 2.0

~ 1.0 - Do jll1ulamento desta att1'ibuiçao.

520. - A constituição do imperio, no art. 179, § ~ 7; !iel ao
p'l:incipio da igualdade da lei, proscreveu os fóros pl~lvlleglados;
tOl porim ena mesma quem creou esta competencla ~o upre
mo tribunal em vistas nuo tanto deste alto funcclOnal'los,
como de verdadeiro interesse publico. Era sem duvida de mis
ter attribni-Ia a uma côrte illnstrada e independente para que
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se tivesse a gara.ntia de um julgamento impareia1. Demai', a
ordem jera,rchica, as iéléas ela conveniente SUbol;'éli11açllo , 1'1110

permittião que fnnccionctrio taes fossem snbmettielos ao jul
gamento ele autoridade' suba.lterna ,

Por essa' mesmas COD ieleraç:ões fez-se extensiva aos bispos
a competencia ele que tratamo , como yeremos no titulo sc
guin.te, quando occuparmo-nos dos privilegios.

§ 2. 0
- Do processo ?'espectivo.

5'21. - O pro essa estabelecido para o julgamcnto elos de
lictos e erros de officio ele taes fnnccionarios .é descripto p la
lei de 18 ele Setem'bro ele 1828 , art. '20 e seguintes. EJle orre
rece os termos e meios necessarios para o conllecimento dá
verdacle, e entre outras garantia miuistra no art. 3:... a ele re
cusação peremptoria de dous meml)l'os do tribunal em favor do
1'60 e de um em favor do accusadol'.

CAPITULO VI.

DO MINISTER.LO PUBLICO.

SECÇÃO La

DO MTh,STERTO PUBLrCO EM GERAI•.

§ 1.0 - Da naizt?'e::.a e i?nportancia desta instituiçlio,
I

5'22, -- O ministerio publico é uma grande e util instituiçü~,
é o braço direito da sociedaele e do O'overno, é a sua vigiJancHl
e interve~ção perante os tribunaes 8e justiç'a. E' por meio eleDe
que a soclCdade e o governo são ali representa.dos e tomúo par
1;e l'egiti.ma nos processo:> e discussiío das decisões judiciarias
que se fazem ouvir em beneficio da lei, da ordem publica, elos
interesses do Estaelo e tambem em benefieio elos direitos de
seus membros e subditos que reclamão sua protecção especial.

O governo tem o dever e necessidade de defender perante os
tribunaes a propriedade e manuten ção uos direi tos da. corôa ou
nacionaes , outr'ora denominaelo cli?'eitos ?'eaes, e os direitos da
jurisélicção c soberania do Estado, tem a obrigaçúo delT1specio
Dar a exacta oh ervan ia elas f'ól'mas e da apphca.ção elo c1ire~to,
assim criminal como civil, no interesse da lei e justiça sOCIal;
tem o dever de I rotegel' os cidadúos que por suas circum -tan-
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cias niío podem ftlzel' valer os seus direitos, e finalmente de
zelar d~s in lituiçõ-s e e tabelccimentGs publicos que reclamào
a ~ua tutella.

O mini 'terio publico é quem o informa de todas as relações
de tes valio.'o' serYiç'os, de tudo quanto importa a justiça pu
bJjca; é o orgão por cujo meio o governo goza do direito de ser
ouvido perante os :ribunaes, de . ercer suainterTenção e acçüo,
sem a qual seria primdo de attri buições indispensaveis.

E' emfim por intermedio desta. instituição que. e estabelece o
élo, a ligaçrro da orelem judiciaria com a ordem administrativa,
e que se vivifica a a\lÍori'dacle do mini teria da justiça perante
os diverso gráos elo poder judiciaria.

§ 2.u - Da ol'ganisação do minislel'io publico 1 1wmeação e demis
slío de seus memb7'os.

52.3. -O ministerio publico tem de cumprir deveres e defen
der direito da ociedade p. do o-overno perante toda as instan
'Cias e tribunae , é portant on, equente que e1le seja graduado
e ramificado desue o supremo tribunal de justiça até os juizos
mUllicipaes delegacias de policia, aliás a autoridade ficará
privada de aO'entes neces. arios e consequentemente de direito

Entre nós existe o procurador da corôa que serve como tal
perante o . upremo tribunal e tambem perante as relações, te
mos os promotores de comarca, mas não temos agentes au..,-l
lial'es nos termos perante os juizes municipaes, o que é uma
lacuna muito prejudicial.

A organi ação franceza, belga e portugueza a este re peito
é digna de formal imitação.

Pelo que toca a nomeação e demissão de taes empreo-ados,
não póde haver duvida alguma. séria de quo isso dependa iu
teiramente do juizo do governo. Elle é o representante ]a so
ciedade, o encar1' gado e re. ponsavel pelos clireito " ordem e se
gurança da sociedade. Os membros do ministerio publi o Dilo
silo seuão agentes seu', L1e sua e::>col ba e confiança, são molas
de ua autoridade que devem. er canseI' -ada ou de tituidas
como ~ Ue clltemler conveniente ao serviço publico. Que recurso
teria o goyerno contra afrouxj lão, ou má vontade de um pro
curador seu que nüo pudesse demittir1 E' indispensavel dar ao
go> mo os meio' necessarios para que possa b m cumprir as
obrigações que se lhe irhpoem.

Cumpre me 'mo nilo confundir a magistratura em geral com
a magi tratura propriamente clita, ou por outra judicatura. A
magi. tratura em geral é a funcção publica encarregada da ap
plieação ouexecuçilo das leis, tanto na ordem administrativa como
JudiCIaria. A juclicatura é uma funcção puramente civil ou Cl'imi
nal de applicaçilo das leis ásyelações elos individuas entre si,appli-
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cação que importa julgamento. Os membros do ministerio pu
blico não julgão, nüo proferem sentenças, pelo contrario são
partes; não estiLo pois nas condi(;ões elos juizes que devem ser
mdependentes e perpetuas.

ECÇAO La

DO MINI, 'TER [O PCJ3LICO DI RELAÇÃO Á conÔA, SOBERA IA NAClO
~AL E E. TABI:LECnIENTO P "BLICO .

~ 1.0 -- De seus SI31"t7ÇOS em ?'elaçiío á cOTôa nacional.

524. -E' o ministerio publico quem defende perante o tri
bunaes a propriedade dos bens ou direitos da corôa, outr'ora
denominados bens ou direitos reae , e boje nacionaes quem os
sustenta e reivmellcôf.

As nossas orels. do li\". ln, tit. (J°e tit. 12" inpr., e a do liv.
20 , til. 26 enumerão quaes sejão os direitos reaes ounaClOnaes,
salvas as mouilicações do regimen constItucional. Entr~ elJe;;
alguns ha que demandtLO toda attenç.lo, como, .Lo a propnedade
das estradas, rios navega\ eis e suas margens, portos ele mar e
encoradouros, salinas e minas, heranças jacentes, comissos, ter
ras devolutas e mattas. Süo direitos importantes que não de
vem ser usurpados, que demandão vigiJancia e protecçüo, e em
todo o caso intervenção e autliencia elo procurador ela corôa pe
rante os tribunaes, Outro tanto se deve dizer em relação aos
direitos e interesses da fazenda nacional, ou the ouro publico.

§ 2. 0 - De seus se1'viços em ?'elaçiio á soberanict nacional.

525. - Igual vigilancia, defesa e protecçfí.o demandilo os im·
portantes direitos da soberania nacional para que sejão man
tidos em tuda a sua extensilo e plenitude.

O direito de jurisclicçilo nacional, qualquer que seja a sua re
l~Çã~ é sempre de summo valor OU,se trate de jurisdicçãO ter
ntonal ou ag'uas adjacentes, ou da iaculdade de exercer ou não
alguma autondade, a questilo atlecta sempre grande interesse
do Estado.

O .ministerio puhlico tem pois de prestar serviços indispen-
savelS n~sses e ~utros cas~s como os segum~es: " .

Questoes de lUl1ltes de .lunsdicçã.o Jus tnbunaes, eXlstencm
ou cessação de poder Jelritlmo.

Questões d~ compete~cia ou de excesso de poder, ou conflic
tos de attnbLUção.
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l-surpações da autoridade ccclesiastica u recursos [L corôa
p r S~lIS alJUsos ou vioJencias.

EIliI1I11. selllpre ,!ue se trate ue jl1l'isclicçúo uu suuerau..la 11(\

t:iUllül é Yidente qu· o g-ovemo deve intervir pur seus agente
do mini terio publico. Alv. de;., de Agosto d' 1637. ord. li\'.
1", til. 12" Ir.

~ 3. n - De sel/S serviçus em rela~'ilo a cerlas i71sLilll'ições e
estaóelecimento!; de utilidade puólica.

526. - Ha certas instituições ou e tabelecimentos de uti
lidade publica que demaudão uma tuteJla e protec\'ão e recia!
do Estado, para que seus direitos e legitimos interesses sejão
sempre bem defendidos e resguardados, não menospresados
ou defraudados.

Em tal caso e ·tão as municipalidades, o: estabelecimentos
pios, hospitaes de caridade, fabncas elas Igrejas e outras il1sti
tu.i\:ões semelhantes; o ministcrio publü.:o deve ser ouvido em
seus litígios para que prevaleção os ::ieus direitos.

SECÇ\.O 3. a

OU lI1U'ISTElUO PUBLlCO mi RELAÇÃO Á ADí\J1 'I, TRAÇAO DA JU.~TIÇA

CRIMfNAL.

S 1.o - Da acçlio lJUblica no crime.

521. _. Todo o acto crimino o, toda a violação da lei penal,
produz um mal social, uma perturbaçáo da ordem publica. um
ataque ao,; direitos garantidos pelo poder naeional ; é de mister
reprimi-lo para que cesse e não se reproduza; é tambem de
mister que o mal por elle feito eja perfeitamente reparado.

A acção para a imposiçãO das penas não pertence seni10 á
sociedade, é uma acção publica, superior, propria e directa
deDa, é o eu direito de punir a violação de suas leis ; eDa póele
ceder essa acção aos particulares em alguns casos que julgar
conveniente; fóra disso nem um deHes tem rnreito algum de
preferi-la. A ofle!lsa ou lesão softi'ida pelo particu]ar não tem
outrn. acção propna senão a de reparação.

Além ele qu esse é o elireito,. accresce que a concessfio ela
acção criminal a qualquer do povo ou a qualquer c1ooffendidos
tem grandes inconvenientes no espirito de partido, odios, inte
re3ses, pai..'\.Ões e abusos de toda ca ta.

O ministerio publico é quem deve promover e agitar essa
25
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importa,nte acçi[o em bem da ordem e segurança social; é ore"
presentante da sociedade, ou do g'ovel'l1o; nuo é o a cnsador
<;1teio de coIera e vingança, é a voz lmpal'Cial da lei que recla
lTIfL a punição pelo ataque tlue sofE·cu.

§ Zo, - Das aLtl'ibnições elo minislel'io lJZlblico na acção da
,jusliçct LTiminal,

528. - O ministerio publico é pois o guarda vigilante ontra
a violação da lei penal, e ~omo tal deve elie ,igial' ta~l)b ma
acção dos agentes de policm para que nuo seja OlUlS a ou
frolua.

A policia inaaga dos crimes, collige os indióos, verifica a
prisão dos delinquentes e como não tem a attribuição de ins
truir, de formar o pl"Ocesso, provoca essa competencia do mi
nisterio publico.

Este tem a seu cargo:
1.o AlL\iliar a policia, mórmente em materias graves, colli

gindo os indicios e promovendo a pri ão dos delinqu ntes.
2.· Receber as denuncias, formular as suas e provocar a

acçilo criminal.
3 .. Coadjuvar o processo de instrucção.
4. 0 Ser ouvido nas pronuncias e fianças e recorrer dos des

pachos preparatorios, em que suas reclamações não fôrem at-
tendidas. .

5 .. Produzir o acto de accusação, e sustenta-locom as pro
vas necessarias e com a lei.

G.· Recorrer das sentenças pOl' appeliação, quando não atten
dido, e sustentar o direito da sociedade na segunda instancia.

7. o Interpôr a revista no interesse da justiça ou só da lei, se
gundo as eircumstancias.

8.o Requerer e promover a execução das sentenças criminaes
para que verifique-se a pena.

E' pois vital a acção do ministerio publico na administração
da justiça criminal.

§ 3. 0 -De outms attTibuições c?'i?ninaes do ministB?'io Jiublico.

52~. - O ministeri? publico tem ainda outras attribuiç~es
eSpeCIae& de ordem crllllmal, e que são de summa importanem.

• ~. o E' elie gu;em requer e promove o processo de responsa
billdad~ dos J~cs de .la e Za instaneia, dos empregados do
eorp? diplo~1atlco, Eresldentes de província e mais empr gados
pubhco~ ..~. w:n melO de acção poderoso do governo, assim na
ordem JudiCIarIa como administrativa:
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2,0 E' tambem elle quem faz a accusação'dos crimes indivi
duaes commettidos pelos membros da faínilia imperial, minis
tro' de e tado, con e1heiros de estado, senadores e deputados
durante a legislatura.

3.° Finalm nto, esta magistratura exerce uma inspecção util
ubre as prisões e sobro o melhoramento da legislação criminal

cm seus diversos ramos. E' um grande auxiliar do governo a
bem da ordem e segurança social.

SECÇAO 4.a

DO Mlr lSTERIO PUBLICO Di RELA.ÇÃO Á. AD~l1r lSTRAÇÃO DA JUSTiÇA

CIYIL E COl\il\lliHCIAL.

§ 1.o - De Sllas att1'ibuições civis.

530. - Além de politica, ou administrativa e criminal, o
ministerio publico é tambem uma util magistratura civil.

E' o procmador da sociedade ou do governo nos negocias
civi que interes ão o Estado, como já individuámos na sec
ção 2", zela dos direit?s da co~'ô~ e da fazenda publica, é qu~m
promove a desapropnação eXJgIda pela nece 'sldade do servIç:o
puhlico, e finalmente representa ne ta parte a administraç:ão
perante os triblmaes.

A e tas funcções se ligüo ainda outras dignas de todo o
apreço, porque são filhas da civilisação protectora dos gover
nos. O ministerio publico toma a protecção das pessoas que
em consequencia de seu estado n[o podem por si mesmas
defender utilmente seus direitos.

E' o protector social dos menores, dos illterc1ictos e dos au
sente j é tambem ouvido nas causas de liberdade, ampara a
todas as pes oas mi eraveis.

Exerce sua inspecção sobre o serviço dos tutores e curadores,
supprimento de idades, falta de autorisação dos pais para ca
samento , ou das mulheres para que o maridos pos ão litigar.

Protege tambem os direitos dotae das mulheres e resal a-os
em relação ás obrigaç:ães hypothecarias dos respectivos mari
dos, Emfim,.presta ser~ços analogos em muitos outros casos,.
que llma legislaçúo provIdente deve attender e commetter a
sua guarda.

§ 2. 0 - De suas att1'ibnições comme1'ciaes.

531. - Além de ter o ministeriâ' publico em relaçúo á admi
nistraçfio commercial aitribuições identicas ás que tem no civel,



- 388-

deve ter uma outra muito valiosa. As sociedades cOll1merciaes
ou industriaes que pendem de autorisação do governo eleman
duo uma inspecção })ublica, um guarda encarregado de vigiar
que ellas DÚO se apartem de ..eus estatutos, nem de seus fins,
das regra. de sua con. tituiçüo legitima. Esta inspecção não
estorva a que é particular aos socios, é diversa delJa e niio lhes
póde mesmo ser confiada, }lor isso mesmo que n50 (í instituída
tanto no interesse privado de]]es como no interesse publico,
para que as sociedades não defraudem a lei, nem suas obriga
ç:ões ou éngajamentos para com tereeiro.·. E' o meio de acçiLO

. do governo na observancia do direito quanto a taes sociedade
e o seu agellte deve ser o mirJisterio publico.

E' escusado repetir que tanto na administraçUo crimÍJJa.I,
civil, como commercial, o ll1inisterio publico, quaudo não fôr
atteudido, eleve intel'pôr os recursos competentes, não só para
outer melhoiamellto, eOllJO l)orque é esse o meio que elle tem
~e p~'ocl1rar que prevaleça a sua illterpretaç:ú.o doutrinal dada
as leJs.



TITULO OITAVO.

CAPITULO T.

DOS DIREITOS EM GERAL E DR SUA DmSÃO.

SECCÃO UNICA.,

DOS DIREITOS E tA DTV1SÃO.

S 1.0 _ Da rleftm:ção do direito em ?'elação ris '}Jessoas.

532. - O direito é uma entidade real, porém moral ou abs
tracta, difficil de ser bem definida; ella se apresenta clara
mente ao espirita, e o domina, mas e. te não póde traduzi-la a
seu gosto directamente. E' a faculdade moral de obrar, facul
dade que não deve ser impedida sempre que conservar-se em
seu" limites moraes, ~ aqlúllo que é justo, que é reclo, que
procede da natureza do homem ou da lei, que sua sociabilidade
creou; é emfim o poder do homem em suas relações moraes, é
a sua legitima competencia ue soaI de fazer, nH,O fazer, ou exigi r
que outrem faça, ou nflo faç.a alguma cou. a.

§ Z. n - Da divisão do dÚ'eito em 1,p.laçito ris pessoas.

533. - O direito considerado nesta relação divide-se em tres
classes que por sua importancia devem ser bem comprehendidas
e distinctas. São os direitos naturaes ou individuaes, os direitos
civis e politicas.

Os primeiros sflo filhos da natureza, pertencem ao homem
ponlue é homem, porque é um ·ente racional e moral, são
propriedades suas e não creaturas da lei positiva, são attribu
tos, dadivas do Creador.
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Os segwldos ou civis c~mprehe~ld~1Il; duas partes, ull:a que
se compõe dos mesmos direItos mdlvlduaes reconhecidos e
g:ar~n~idos pela .lei ciy~, ~utra que resl}-lta puramente das ms
tItmçoes e diSposlçoes ClvelS de cada naclOnalidade.

Os terceiros ou politicos são filhos mllcamente das leis ou
constituições politicas, são creações das conveniencias e condi.
ções destas, e não faculdades naturaes.

Todos os individuos, ou sejão nacionaes ou estrangeiros, po 
suem os primeiros, por isso me mo que são homens. O e
gundos na parte em que são puramente civis não portencem
senão aos nacionaes, porque a nacionalidade é o titulo delle .
Para o gozo dos terceiros não basta ser homem, nem sámente
.nacional, é de mais neces ario ter a capacidade, as habilitaçõe
que a lei politica exige, é inclispensavcl ser cidadão actiro,
membro da communhão politica.

Quando e analv a cada uma destas tres lasses, percebe-se
com maior clarezã esta di iíncção, que é fundamental e que
muito imporLa por uas con equen ias. ós trataremos de cada
1J)l)a de tas elas::: fi em ca]Jitulo separado.

CAPITULO n.

DOS DiREITOS lNDIVIDUAES OU NATUTIAES.

SECÇÃO l,a

DOS DlllEITOS INDIYIDUAES EM GERAI•.

§ 1.0 e 2. 0 ) - A in\'iolnbilidade do direitos civis (individunes) do~
cidnilãos brnziJeiros, qne tem por base a liberunde, n se<Turallçn
individunl e a propriedade, (o garantida pela cOllstituiçiio pela ma
neira seguinte. Constit., nrt, 179

~ 1..0 - Do que sejtío os di'reitos indivirluaes em ,c/eml,

53,1. - Os direitos individuaes, que se podem tambem deno
l11inar llatura s, primitivos, absolutos, primordiaes ou pessoaes
do homem, são, como já indicám~s,.as faculdades, a.. pl'croga
tivas morae que a natw'eza conieno ao homem, c'omo ser )]1

telligente; são attributos essenciaes de sua individualidade, súo
propriedades suas inherentes á sua personalidade, são partes
inteOTantes da entidade humana.

Nna srro pois Cl'eaturas elas leis positivas, sim creações ele
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Deos, attl'iLlUtos do e1' moral que eUe formou, condições ina
]ienavei., imprescriptivei , por is~o mesmo que sem eUa .o ho
mem eria abatido o aviltado, dei.'m1'ia de ser o que é.

O direi to que o homem tem ue defender sua exi tencia phv. ica
e nlOral, sua liberdade, seus uireitos Jlaturaes; e sa facufdade
antecede a todas as leis positivas, proy "lll ua natureza e domina
o homem porque é homem.

O primeiro dever ua lei positiva é de reconhecê-los, de res
peita-lo , d garanti-lo , por isso mesmo que o unico um leo'i
timo da ociedade é de defendê-los, de assegmar o gozo dengs,
de con ag-ra-Ios como pharóes lumino 0S que devem estar bem
expostos aos olho o ao 1'0 peito reciproco de toeLos.

~ 2.o -·Das di'versas especies ele cli1'eitos individuaes.

535. - Os principaes direitos individuac súo, como o art.179
da constituição e -eus paragraphos reconhecem, os de liber
dade, igualdade, propriedade e segurança, mas nilo só cada um
delle se divide em diversos ramos, mas tambem eUes se
c?lllbiniLo entre si, e i'ormiLo outros direitos ü!ualmente es en
CJae .

Nós veremos na secçúo seguinte como se ramifica o dirp.ito
de liberdade, ou por outra, como eUe se de envolve e applica, em
~ariada relaçõe ; e po teriormente ycremos tambem como na
liberdade do trabalho, ou industria, e da a sociação, e contêm e
combinão diver o direito.

Todo estes direito têm, como bem se exp1'es a o sobredito
artigo da constituição, por ba e a liberdade, a egurança e a
propriedade, e por is o ão por eUa garantidos.

SECÇAO 2,"

DO DIREITO DE LIDERDADE EM GERAL.

§ ] .0)_ Odireito de liberdade é reconbeeido e garantido pela eon.
titllicão do impeLia, arts. 178 e 179.

§ 2.0 ) - NenhulU cidadão põde er obrigado a. fazer ou dei.xar ele
f'nzer a1gmua. cousa. sonITo em virtude da. lei. onstit., art. 179,
§ 1. 0

§ 3.o)-Nenltuma.lei 5er:'~estabelecida sem utilidadepubliell, Consti t,
nrt. li9, § 2. 0

§ 4.. 0)- Sua. disposiçiio nITo terá eIreito retronctilo. CODstit. , art.
179, § 3.0

~ l.°-Do que sqja o clÚ'eilo de liberdade.

53G. - . A lihel'dado no e tado ou consiüeraç5.o puram nte
natural do homem ~ o direito, a faculdade que eU tem de f'~l.-
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zer ou não fazer tudo quanto queira -em outro limite lluC 11,10

seja a prohibiçiío da lei natural, ou P0l' outm, tudu qmtllto lIÚU

viole seus deveres para com Deos, para com os outros humem;,
e para comsigo mesmo. I o estado ..ocial a libel'd::tde é eS:;8
mesmo direito, aI vas )"}ao só essas restric~:ões da 1m natural,
ma tambem as restricções da lei sociaJ.

A liberdade é o proprio homem, porque r a sua Yida moraJ,
6 a sua propriedacle pe,~soaJ a mais pr cio..a, o dominio de si
pI'O]wio, a base ele todo o seu desenvol vimen to e perfeição, a
condição es 'en in1 elo gozo de sua intelligoncia e vontade, o
illE:'io de pl'efazeJ' seus destinos.

. E' o primeiro dos direitos, e salva-guarda ele todos os outros
direitos, que constituem ° ser, a igllal cln,de , fi propriedade, a
segurança, e a cJjgnidaele humana. .

O Creador não fez elo homem um e11L puramente physICo,
sim intelhgente e moral, leu-lhe faculdadef' corre pondentes,
e não só o direito, roas a necessieladp de exercê-las, de culti
var as numerosas relaç:ões que cloUas nascem, e que são ÍJl
clispensaveis para o seu bem-ser.

Se não fôra o cJjreito de gozar livremente de suas faculda
des naturaes, de que serviriúo estas, o que valeria a e},.istencia ?

O bem-ser do homem é tanto maior quanto maior 6 a sua
liberdade, quanto menor é o sac.rificio ou restricções delJa.

O melhor 0'0\ erno 6 pois aquelJe que conserva ao homem
a maior soro1l1a de SllaS liberdades, a maior extensüo deJlas , a
con. ciencia e convicção de que elle pertence a si m smo, ~l

sua inte11igencia, a seus fins naturaes.
As .maiores ou menores restl'icções feitas a esta primeira, e

e ·..encjal condição moral elo homem, são qu m assignalüo e
cli-tinguem os bons e mãos governos. Tae$ restricçõcs 11,10

!levem exceder jámais do que for e:,;sencialmente llecessario
pn,ra respeitar os direitos alheios, por isso mesmo que elles são
jgu~es , e núo póde haver direito contra ilireito.

Em summa, a liberdade é um dom de Deos , e o fim da so
ciedad.e é ele protegê-la, e não de proscrevê-la.

§ 2.· - Da extensão do di?'eito de liberdade.

531. - O homem nilo é obrig'ado a fazer ou deixar de fazer
alguma cousa senão em virtude de lei, e con. equentemcnte
tudo que e11a não prohibe é permittido , é licito, pelo menos no
fôro social.

Como dicta a razão esclarecida, e como expressa form~l

mente a nossa these constitucional, a liberdade não é pois uma
excepção, é sim a regra geral, o pru1cipio absoluto, o clireiLo
positivo; a prohibição, a restricção, is'so sim é que silo as
ex.cepções, e que por isso mesmo precisão ser provadas,
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achar-se expressament pronunciadas pela lei, e lião por modo
duvidoso, sim formal, positivo; tudo o mais é sophisma.

Em duviua prevalece a liberdade, porql1.e é o direito, que
não se restringe por supposições ou arbitrio, que vigora, por
que é facultas tjus, 'luo(l cui'lue j'ace1'e licet, nisi 'lllieljuTe
prohibet1l1' .

Esta disposição é sanccionada pelo art. lOdo codigo crinú
nal: impedir que alguem faça o que a lei permitte, ou
obrigar a fazer o que eDa não manda, pena de prisão por um
a eis mezes e multa correspondente á metade do tempo da
pri ão. Se este crime fôr commettido por empregado publico,
que para isso . e servir de seu emprego, incorrerá, além da'>
penas declarada.', na ele suspensão do emprego por dous mezes
fi ~uatro aDJ10..
Sem.d~vida a lei,.e ~ó o l?receito claro da lei, ~ quem póde

ter o dtreIto de restrmgll' a lIberdade, e não o arbItrlO ou ,"on
tade de alguem, que deve ser impot nte desde que o principio
do govprno n5.0 Ó o da escl'fl,vidilo, sim o dos di.reitos do homem.

~ 3.0 - Da 1'estricção legitima ela Liberdade.

538. - enbuma lei deve ser decretada ou estabelecida se
não poque a uti]jdade publica a reclame. A lei, ainda mesmo
quando "em o'arantir alguma da' relações ela liberdade, affecta
outras, ella crea sempre obrigaçõef:i, e penalidade que lhe serve
de sancção; consequentemente, sempre que não fôr dictada
por ,erdadeira utilidade publica, estabelecerá um sacrificio
injusto e por ventma uma tyrannia.

enbuma lei deve pois ser concebida senão depois de bem
reconhecido que é de verdadeira utilidade social, e esta jámais
póde estar em opposição com as condições moraes do homem
e da sociedade.

Toda a lei, toda a restricção da liberdade, que não iôr dic
tada pelos principios da moral, pelo respeito reciproco dos
direitos individuaes, ou por claro e licito interesse da commu
nidade social, será uma injustiça ou um erro lamentavel, que
a civilisação, que a illustração publica deve desde logo procurar
corrigir pelos meios legaes que o systema constitucional facilita.

§ 4. 0 - Da ga1'antia de não 1'etroactividade das leis.

539. - A garantia é uma promessa, uma seO'urança que a
lei estabelece para fazer respeitar effectiva e elficazmente um
direito. Ora, nem a liberdade nem a segurança teriiio garantia
alguma desde que as leis pudessem ter effeito retroactivo,
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O homem nuo deve em circumstancia alguma ser julgado,
nem mesmo interrogado pelo poder publico, senão em virtude
de uma lei anterior e constante. Emquanto essa l·i não existia
sua liberdade não estava limitada no sentido della, seus actos
erão licitos, erão filhos do seu direito, não tinha que responder
por elles senuo a Deos e á sua consciencia.

A lei que instituindo uma obrigação ou penalidade fizesse
com que ella retrograda se, e fosse dGminar os fa to occorri
dos antes de sua promuIgação e publicidade legal, aniquilaria
toda a idéa de segurança e liberdade. Nenhum homem poderia
em dia algum as 'everar que deixaria de ser perseguido, pois
que qualquer dos actos de sua vida anterior poderia ser erigido
em delicto. .

. O sagrado principio da não retroactividade da lei deve ser
respeitado ainda mesmo no caso ele interpretação, como expu
zemos em n. 86, e essa é a norma dos governos constitucionaes.

~ 5.o - Das dive'J'sas especies ou 1'elações da liberdade.

540. - A liberdade é sempre uma e a mesma, mas como
e11a póde ser considerada em difIerentes relações, por isso cos
tuma-se dividi-la ou classifica-la como liberdade do pen amento
e sua communicação, de consciencia ou religião, de locomoção,
viagem ou emigração, de trabalho ou industria, de contractar
e de assoeiação. Nós trataremos destas clifierent€s relações nas
seguintes secções.

SECÇAO 3.a

DA LIBERDADE no PENSAMENTO E SUA COMMUNICAÇAo.

~ 1.0 n. 3.0)- Todos podem communicnr seus pensamentos por p~

lavra, escriptu , e public!l·lo pela imprensa, sem dependenClR
ue censura. corotanto que hajlÍo de responder pelos abuso que
commettCl'cm no cXél'cicio deste direito, nos ca os e pela rÓl'm~
que nlei determinar. COIl tit.: art. 179, ~ 4.. 0

§ 1.0 - Da libenlade do pensamento.

MI. - A liberdade do pensamento em si mesmo, emquanto
o homem não manifesta exteriormente, emquanto o não COl~

muni a, está fóra ele todo o poder socia~, até. entu.o é do dOD1I
nio sómente do proprlo homem, de sua mte1ligenCH~e ele Deos.
A sociedade, ainda quando quizesse, 11ão ~inha. mClO algum ~e
penetrar nessa esphera intellectual, sua leIs nuo chegão até la.
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§ 2.0 - Da communicaçãopTivadÇt das opiniões oupensarnentos.

542. - O homem porém não vive concentrado só em seu
espirito, não vive isolado, por isso mesmo que por sua natureza
é um ente social. Elle tem a viva tendencia e necessidade de
e::-"pressar e trocar suas idéas e opiniões com os outros homens,
de cultivar mutuas relacões, seria mesmo impossivel vedar,
porque fora para isso llecessario cl.issolver e prohibir a sociedade.

Esta libérdade é pois um direito natural, é uma expre. silo
da natureza intelligente do homem.

E' todavia nece sario que o uso della não perca os caracteres
de direito, não seía alterado pelas pai.xões, pelo crime, que
n[o se diriía a fazer o mal.

Emquanto a communicação das ieléas ou opiniões não IJassa
de p~1~vras ou de escriptos particulares, em9.u~to não. te~
publiCldade além de certo numero, ou não se dirIge a preJudi
car os direitos de outrem ou da sociedade, deve ser perfeita
mente livre; é o commercio das relações naturaes do homem;
o contrario seria e talJelecer a hypocrisia e imbecilidade.

§ 3. 0 - Da publicidade do pensamento ou opiniões, especíal~
mente peta irn:p?'ensct.

543. - Desde por6m que a communicação se estende por
mais de um certo numero de pessoas, que a lei de~e definir,
como faz o nosso coélig'o criminal em seu art. 70 , desde então
ella se torna muito maIS importante pelos resultados que póde
produzir.

De todos os meios de communieação a imprensa é sem du
vida o mais amplo e poderoso, sobrexcede mesmo a gravura e a
lithographia. E' um mstrumellto maravilhoso, que leva as idéas
ou opiniões a todas as localidades, que as apresenta a todos os
olhos, atravessa os Estados, percorre o mundo, consegue o
assenso de muitos, purque communica-se com todos, porque
põe em movimento o pensar de milhões de homens.

E' por isso mesmo um instrumento poderoso, cujo uso e
liberdade é caracteristica dos povos e governos livres.

Convem eÀ'tremar e distinguir a imprensa litteraria ou in
dustrial da imprensa politica; ambas são preciosas, mas têm
alguns caracteres ~speclae~. ... .
. 544. - Os beneilclOs da Imprensa litterana ou mdustnal súo
l~lr:n.ensos, incomlI1en~Ul'avei~. E' ella guem tem pro?~ovido a
clVlhsação, desenvolvIdo as faculdades humanas, í rtlhsado os
conhecimentos, o trabalho, a industria, a riqueza.

Seu écho propala as invenções apenas descobertas, noticía
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os proce~::;o::;, os methodos, os proo"res::;o::; de todas as artes .
sci eucias, é lUBa fonte perenne de fllzes e consequentemente de
be fil-ser ::;ot.;iaJ. Emfull, posto que indiredamente, ella concorre
'0 m O"rande flll'!;a para a liberda.de do homens, porque não
pó de llaver escravidão desde que o espirito do povo tem con
seguido illustração; a escravidão só se mantém no assento da
ig-norancia.

A liberdade da imprensa litteraria ou industrial de, e ser
amplamente franqueada, n;1o só aos nacionaes, como aos estran
geiros; a livre e~-pres ão da intelligencia, desde que não se
envolve no governo politico do paiz, pertence ao homem por
que é homem, qualquer gue seja sna nacionalidade.

545. - A imprensa politica é tambem assaz preciosa; não é
menos do que o direito que tem e deve ter o cidadão de parti
cipar, de intervir no governo de seu paiz, de expôr publica
niente o que pensa sobre os grandes interesses da sociedad
ele que elJe é membro activo. E' um direito antes politico do
que natural ou individual, como reconhece o art. 70 do coiligo
r.riminal, que só clispen a a qualidade de idadão activo qualldo
se trata de defesa propria. que é por si muito recommendaveL

A imprensa politica é a sentinella da liberdade, é um poder
reformaaor dos abusos e defen ar dos cl.ireitos individuaes e
collectÍvos. Quando bem manejada pelo talento e pela verdade
esclarece as questões, prepara a opinião, intere sa a razão
publica, tt:iumpha nec~ anamente. ~ o granJe theatro da
cus ussão illustrada, cUjas representaçoes tem mudado a face
elo mundo politico. Encadêa-Ia fôra nthronisal' o abuso e o
despotismo.

Mas, por i so mesmo que tal é a alta missão da imprensa,
é claro que se não deve abusar della e transforma-la em ins
trumento de call1mnia ou injuria, de desmoralisação, de crime.
Sua instituição tem por fim a verdade e o direito, não os ata
(lues gro seiros, os sal' asmos, as perfidia , a desordem e
anarchia. Em taes casos os proprios direitos individuaes e
publicas são os que damü.o pela repre::;são.

Para evita.r a parcialidade na respectiva lei regulamentar, o
d~reito constit:uc~onal e~tabelece. as seguintes, garan~as es~en
l;Jaes: lo" o clil'elto de hvre pub~caçào nã~ pode ser llnpec~d~;
2°, não pode haver censura préV1a; 30 , o julgamento da crum
nalidade será da competenCla do jury; tudo mais pertence á
lei regulamentar, que é sl~ieita á reforma e perfeição, e que não
pócle ser immutav 1.
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SECÇAO 4.a

DA LIBERDADE DE COI SCillNCL>\. E RELIGlÃO OU CULTO.

~ 1.0) -Ninguem pôde ser per eguido por motivo de religião, uma
vez que re peite a do Estado e n,1O offenda a moral publie~(.

Cons~it., art.179, § 5.0

§ 2. 0)-A religião Clt~holiea a:postolien. romana: continuar(( a ser a
religião do imperio. 'folIa as outrn rcligií,,' serão pCl"mittidas
com seu culta domestico ou particnlm:, em ca a. pam: is o de ti
nadas sem fôrma: alguma oxterior de templo. Con tit., a:l't. 5. 0

~ 1.0 _. Da libm'dacle ela.consrú!.l1.cia I' da fr ,'el1:giosa.

5.16. - Não reproduziremos o que jCt dissemos em n. 10; a
liberdade da consciencia está acima do poder social, é a liber
dade do pensamento moral, o sentimento intimo, a crença, o
culto interior que não póde ser constrangido.

Quando mesmo o culto se revele exteriormente, mas por
!Dado .puramente particular, a. sociedade não tem. direito de
Impedi-lo senão quando e11e, deDcando de ser tal, oftenda a mo
ralou ordem publica, aos cidadãos ou ao~ direitos sociaes; é a
adoração que o homem ofterece privadamente a Deos, seglUldo
crê que lhe será mais agradavel.

O culto externo particular deve pois em regra ser tão livre
como a pl'Opria crença, como o culto interno. .

Pelo que toca ao culto externo, quando se torna publico,
póue a lei restringi-lo segundo as con, iderações da ordem po
litica demandarem; seria porém uma iniquidade o perseguir
alguem por motivo de reli~ião, ~lIna vez que respeite a do Bs-

. tado e não o(-lenda a mm'al pllbhca.
A religião é o complexo de principias que dirigem os pensa

mentos, acções e adoração do homem para com Deos; ella
comprehende a crença ou dogma, a moral ou a applicação ua
c~'eJ1ça, e o culto; can tranger o homem a renunCIar suas ins
llU'ações sinceras a esse respeito é desconhecer a diversidade
dos espiritos, das idéas, da mtelligencia humana; persegui-lo
seria exercer uma tyrannia amaldiçoada pela Divindade.

§ 2,0 - Das 1'est1'icções elo C1.dto p1lbiico.

5'17. - A lei ao Estado garante uma protecção especial á
teligião catholica apostolica romana, como já observámo ; e
restringe o culto publico de outras religiões, na forma do seu
art. 5.0
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E' fól'a de duvida que o Estado tem direito de exercer sua
policia sobre os cultos, dc apreciar n doutrina delles, sua dis
ciplina, suas tendeneias. Lle impcew' que defraudem as pro
priedades ou fortunas particulares; que a sociedade religio as
se apresentem em forma colJectiva, usurpando cxistencia pro
pria, pretendendo exercer direito de predicas ou procis ões
publicas, ou praticando excessos ou perturbaçõe . Sem es a
policia e inspecção o governo não poderia julgar se elJas con
trarião ou nilo a ordem social, nem tão pouco defender a socie
dade e os cidadãos.

Assim, e conforme as idéa' e habitos nacionaes de cada
paiz, as respectivas leis concedem mais ou menos amplitude á
publicidade dos diversos cultos.

Nossa disposiçilo constitucional não só garantio uma justa
tolerancia, mas concedeu a lIberdade essencial, o culto nilo só
domestico, ma mesmo em edificios apropriados e para isso
destinados, não devendo sámente ter fórmas exteriores de
templos.

Esta liberdade é tanto mais preciosa quanto é certo que uma
das primeira:; necessidades do Brazil é a de uma numerosa
coloni aç:ão, que venha desenvolver e fecundar o trabalho, as
fontes de riqueza que nosso paiz contém.

SECÇAO 5,a

DA LID'ERDADE DE VIAJAR ou DE EilITGRAR..

~ 1.0 c 2.0)-Qualquer póde couservar-so ou sabir do imperio, como
lhe comeuhn, levnndo comsigo os seus ben " gn:\)'(lados os regu!:l
meutos policiaes e salvo o-prejuizo de terceiro. Constit., :lrt. 179,
~ 6.0

§ 1.0 - Do direito de viajct?' on salâ?' do impm'io.

548. - Posto que~o homem seja membro ele nma nacionali
dade, elie não remllcia porl..isso.isuas condições de liberdade,
nem os meio racionaes de satisfazer suas necessidades ou
gozos. .r ão se ':obriga'j ou redu~ á vida vegetativa, não tem
raizes, nem se prende~á terra como escravo do solo. .

A faculdade de levar comsigo os seus ben' é um respeIto
devido ao direito de propriedade. Desde que o homem não
contraria os regulamentos de ])olicia, ou obngações a que está
ligado para com terceiros, a lei não tem razão alguma para
impedir a livre disposição que elle faz de sua propria pessoa.

Sá por effeito de pena, como no caso de degl'eÇ;lo, é que o
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homem póde ser adstricto a uma residencia fi:\:a; mas nós nilo
tratamos de crimes e penas, sim do direito.

Os regulamen Los de -policia e pas aporte não elevem esta
belecC'r as restric(;õe . semlo essencialmente necessarias, já para
uão o 'casionarem de pezas e incommodos oppl'e 'sivos nos
casos ordinarios, já porque so1o facilmente iJludidos na' ir
cumstancias cm que por ventura conviera que 1'0 'sem ob 1':1'
vados.

§ Z.o - Do di1'eiLo de emignlfão.

549. - O direito de emiO'ração é uma consequencia necessa
ria do direito anterior. O Estado não é prisão, e tambem não
pMe obrigfl.r-se a satisfazer as necessidades dos seu subd1tos
ou habitantes. O homem tende por uma força irresi tivel a
procurar melhorar a sua sorte, a ser feliz; como prendê-lo ou
obriO'a-lo a regressad .

U'ma boa politi a e administração, que cimente o bem- 'er e
o amor da patria, o desenvolvimento da illtelligencia e da in
dustria, e com ella a facilidade de uma exi tencia agradavel,
são os lmicos meios que poqem evita.l' a enrigrac;.üo.

Só circumstancias extraordinarias ou o 'aracter e condíç:ões
politicas dos membro da família reinante podem por ventura
modificar e tes principias, que são derivações ou cOl1sequencias
dos direitos do homem. .

SECÇÃO 6,a

DA. LrBERDADE DO TRABALHO, OU lNllL' TlUA.

§ Lo a 3.0) - NenhulU gcucro ele trabalho, dc cultura, industria
ou cOlUmcrcio, pôdc cr prohibido, uma vcz quc nuo sc oppo
ulm aOS costumcs publicos, á segurança c saucle dos cidadãos.
Constit., art. 179, § 24.

§ 4.0 ) - Ficão abolidas as corporaçõcs dc oflicios, sens juizes. C5
crivucs c mc tl'C.. Constit., al't. 179 § 25.

§ 1.0 - Da libenlacle do t1'aballw , ou industria.

550. -A livre escolha e exerciclo do trabalho, industria ou
1Jl'ofi5 ão, sua livre mudança, ou substituição, a espOl;tanea
occupação das faculdades do homem, tem por bas~ não so o seu
direito de liberdade, ma tambem o de sua propnedade.

O homem t m por seu destino natural necessidades, que pre-
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ci a, e aspira satisfazer; para preenchê-las a Providencia
deu-lhe a intelligen ia, e outras fa 'uldades corre pondentes.
ElJe ; o senhor exclusivo delJa::;, assim como do::; seus capitaes
que o trabalho anterior tem pro luziuo e economi ado; tem
pois o livre arbitrio, o direito incontestavel de empregar estas
forças e recurE'OS como julgar melhor, segundo sua incliJJaçITo
ou aptidão. Imp dir o livre uso desse direito, sua scolba es
pontânea ou querer força-lo a ah!l.1ma occupação lJldustria1 ue
ternunada, seria ~'iolar a mais agrada das propriedades, o do-
minio de si proprio. '

Teria o homem em tal caso o direito de dizer ao governo im
becil que assim infringis. e suas prerogativas naturaes, e os
verdadeiros principios economicos, que estão sempre de accor
do com el1as : já que comprin:;is meus esforços para melhorar
minha sorte e assim destruis o pntrimonio que a natureza deu
me, sêde consequente, ou re;--titui-em minha Ílldependencia na
tural ou sati -fazei mÍllhai::i nece 'idades; vós não fo tes insti
tuido para usurpat' e despojar-me de meus direitos, 'im para
garanti-los; eu não sou servo a quem possais determinar o ser
viço industrial.

§ 2. o - Das tónicas ?'est?'icções constitucionaes.

551. - As unicas re tricções que o nos o artigo constitucio
nal estabece são. que o trabalho ou industria não se opponba
aos costumes publicos , ou á segurança ou saude do cidadãos.

As pinturas, ou representaçõe' immoraes, a ' casas de deboche
ou cousas semelJmntes, ofi'enderião sem duvida O' costunles, e
moral publica, e não deverião ser toleradas; seria um abuso,
e nüo um direito, um emprego reprovado da actividade hu
mana.

As fabricas, ou estabelecimentos perigosos, oti insalubres,
ent~etidos no centro d,as povoaç~es! poem certamente e!l1 r~sco
a Viela e saude dos Cldadãos, direitos que devem er mtelra
mente respeitados; outro tanto diremo do fabrico de instru
mento proprios para roubar; cad. crim., al't. 300.

A' excepção destas duas classes de limitações, no sa lei fun
damental promette, garante aos Brazileil'os uma plena liber
dade industrial; mas essa garantia é por ventura respeita~a
por nossa administração 1 não; e muito pelo contrario essa lI
berdade civil tem sido muito contrariada. Tem-se supposto
que a razão publica ; idiota, e olvidado que a riqueza é 1)1811
ta que não prospera e não no terreno da liberdade.

§ 3.· -Do sj'slema p?'eventivo a ?'egulamenla?',

552. -Nossa adm~istraçao de t~mpos a. esta p~rte em yez
de concorrer para o hvre desenvolvimento mdustnal do paJz ,
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em bem da adi, idH.cle . oeial , acção e energia ue uas força ,
nào tem tido outro pelJsameuto e missão que nào ~eja de em
baraça-lo.

Seu unico e::;forço tem ido de paralysar a liberdade indus
trial pelo ' illrdo ou só possibilidade do abu o deHa; é uma
adnlinistração que contraria. o proprio fim de sua instituiçiio.

Semelhante ~ystema, que enerva e embrutece a sociedade,
embora não e.·p['e:~e, 'tmsidera O' homens como es'.:ru, s, ou
machinas da asso ·iaçã.o; olvida-se do' seu~ direitos e Jibel'tla
des; ntende que UIlIa flarte denes é dOllJinada peluignol':mcia
e inepcia, e outra pai' e pel,t i'rauck e immornlitladc; lliio
conta com u ra.züo publica, c só confia na intelJigencia do 0
yerno , na int 'Jlia '!leia propl'ia , que se erige em tutor de me
nore , ou sandeus ! E' realmellte um systema detestavel !

Desde que o trabalho, a cmpr sa, ou illuu::,tria qualquer,
em si c\ Ji('ita, dc:de que uüo Gimmoral , ou que por :;ua natu
reza lJão aíli~(;ta a sL'gllrUlH;a ou sauue dos cidAdãos, U só temor,
ou só pos'ibiliuaLlt' de ulmso, IJt1J li. razüo llemfulldamcnto u1'
filJicllte pala p1'uhibir o seu livre uso; se v rilicar se o abut'D,
reprimi-o, e 'se é () unic (lirrito c dpyel' (la. admini;; ra('[II1 ;
estudai e estabc1ecei para. esse fim leis inte1Ji'rente<.;. I

Se pela só possibilitl.ad do abu o se a titulo dos máo. ef
feitos que pócle alguma empresa produzir, a admillistrar,ão se
julga autorisada a pl'ohibi-la, então pelo mesU10 titulo e. tá au
tOl'lsada a l' stringir toda 'o as muustria' sem excepção de llf'
nhuma empre a, pois que em t(,)da~ póde haí'er abusos e máos
efteitos. E' dizer-se á sociedade, 'Para pre\'enir-se o abu '0 de
,"ossas a çõ s , prohibo vossas acções, ,"ossa. actividade, cruzai
pois os braços; i1 ordem publica a::isim e.'ige, e ordem publH.:a
não é a manut 'nção do: clil'eito:; 6 :sim a e;;cravidii.o pal.:wntt,;,

1;111 tal sy::.tema clestrác e\'i(lentelllente todas as (;undit,:ues
do regimen constitllcioDa.l, d um govemo livl'e, 'Por is;o lile~
mo que deixa tudo á discriçã.o do podpr aus erro~ e paixões
(los IlIinistros e seus conselheir 18; tem-se uma ou mais ,'un1<1.
des que se arrog:ao o direito de dominar 0_E:stado, e de :sujei
rar a razão publica a seu sy ·tema ou illusoes.

Cumpre sem duvida nter as pl'etenções CJue em . i mesmas
forem más; ne::;se caso n5.o ha periao de tolher uma liberdade
ntll I creadora , não ba O abuso de se quéeer governa.r os inte
resses licitas, a con urren ia natural, 0:5 esforços individuaes;
quando porém nüo fÔI em tae::; , porque e::;cravisa-Ias ~

Se es~e systema fosse consequente, isto é , se eIle tivesse
lorç.as sllfticiente " pois que de::\ejos nã.o lhe, f~ltaráõ . pfna ele
~e~' contradictol'Ío, deveria desde logo pl'olubll' a liberdade da
tnbuna e da imprensa, pois que nada. oJierece maior po::. ibi
lidade ou facilidade de abuso. , e por ventura fataes.
,~~ a lib l'dade da industria é mn direito, e se basta a pos

Sibilidade de abuso de um direito para poder 'el' elle prohibido,
26
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qual, erá então o direito que a administraçi'lo não poderá pro
hibír 1

E' uma puniç[ío que antecede o crime ou ab.uso , por isso
me mo que a privação de UJl1 direito é llffia pena; o cidadão
deye sofrr~ -la, porque a administração entendeu que elle po
deria abu 'ar I E' reunir despotismo á tY~'annia , porque nem
ao meDOS se limita a castigar as intenções, ma:; sim até a
mera possibilidade delJa . Ta) é a jurisprudencia ab urda e bat'
bara da imaginação timida, que não vê na sociedade senão
iglloraucia e frau~e, e que. presume que fóra de sens desvarios
não ba senão cnses e rumas. Atrasa-se um palz por mll1to
tempo, e em vez de fazer-se amado o governo, faz-se aborre
cido, porque em vez de ser um principio de protecção, toma
se um instrumento de oppressão !

Desde que o governo é o unico apreciador, que consente on
não, segundq quer, o exercicio dos direitos industriaes do..! ci
dadãos, estes não süo mais senhores de dispôr de sua intelli
gencia e esforços, de formar seus planos, de organisar seus
trabalhos ou empresas, com certeza e segurança, e dahi pro
vém necessariamente o desanimo e o esmorecimento social.

O systema de repressão legal é o unico racional, elle deve
traçar as condições e previsões legislativas necessarias, enun
ciar claramente os direitos e obrigações que forem justas, e
deixar o mais á liberdade dos cidadilos, que ficaráõ as im já
prevenidos .de que serão punidos quando abuse~l,. e p~u:idos
por seus tl'lblmaeS competentes, e n[o pelo arbltTlO numste
rial.

Só então póde o homem contar com suas faculdades e es
forças, prever, combinar e dispôr de seus meios e recursos;
sabe a lei em que vive, não tem que lutar com um systema
de desconfiança e humiliação, que apregôa que só o governo
é previdente e moral. '

O systema de repressão 11[0. c?ncentra a ~ctividade social
exclusIvamente nas mãos dos numstros , nfio faz do governo o
dispensador das industrias e dos interesses particulares, não
sujeita estes aos erros, morosidade, deleixo, parcialidade
ministerial. O governo por sua parte fica tambem livre das
Cl.ueixas de ser apontado como a cousa dos soffrimentos so
cJaes, já pelo que autorisa , já pelo que denega. Obtem-se. um
regimen fixo, que não depende da mudança dos ministel'los,
e suas vistas differentes ; os cidadãos são os unicos artistas in
telligentes de' seu proprio destino, livres de uma tutelIa o~osa
contilo com os .seus brÇl.Cos, capit~es e capacidade; ema~Clpa

se a raz[o naclOnal, confia em SI mesma e nilo tem direIto de
esperar da administração mais do que elIa deve e p6de.

A consequencia final, salva uma ou outra difficuldade pas
sageira, será a prosperidade geral, carreiras abertas á mo
cidade, que não verá sua esperança só em mesquinhos em-
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preo"os , a conscicncia e a . alisfaç'ão Jo gozo real dos direitos
sociaes garantidos pela con::;tituiçuo, c nolo mna vãa promessa,
Ullla de 'el1ção irri ·oóa.

Esta 'ol1siderações, que fUIlda.o-s nos dictames do Jil'eitu,
fundão-se tambem nos "erdatleiros principios economicos. Ain
da quando alguem e1'l'ad.<lmel1te pensasse o contrario, m todo
o caso de rií.io preferiL' pre"alccer o,,; direitos nat:::rae::;, por
i o me mo que os homens não ão machinas de tnibalho, e SUIl
seres intelligentes, que têm destinos seus. Demai a Provjclen
cia. cheia de bondade el>obedoria, nolo creOlluma econoJIl.Ía social
contraria aos direito individuaes, suas obras são harmoniosa::;
e o direito é o pbarol o mais luminoso da verdadeira. id;a'
economicas; todo o pensamento economico que coutrariul' u
direito é filho do erro e da mentira.

Deixe o governo q!le os esforços indu triae dos Bl'aúleil'o,,;
elltrem cm ampla c line concUl'rencia cm todas as suas r 'la
çõe ; ure por sua parte de amillial' certos serviço::; senciae::;
ou necessarios ao publico quando a industria parti ular não
puder atisfazê-los bem; proceda por modo creador, intelli
gente, dei..-xando a todos os trabalhos e empresas seu livre
desenvolvimento, e conte com o futuro, com a riqueza e com
a força. Antes a riqueza ás vezes febril da nião Americana
do que a immobilielade da pobreza napolitana. E' preciso con
tar com a. razão publica e com os mílagTes da liberdade.

§ l.1. o - Da abolição das corlJorações de qfficios.

~53., -A disposição do ~ 20 do att. 179 da constit'?-rão n~da
mm e do que a promessa de que nolo se reproduzIra méUS o
abuso da creação ,de taes corporaçõe. , que era um do~ produ.
to do reprovado y. tema regulamentar ou preventivo, POJ·
que o abu~o procluz abusos.

O trabalho é a lei do homem, é o meio unico pelo qual el1
subsi te e se melhora; em vez de r conhecer o direito sagrad
que eUe tinha de procurar e es OUlel' os meios e combinações
m~s fa,orayei .para cumprir o preceito d~s~a l~i, taes corpo
r:açoes não serVliio senão para disputar pnvlleglO e monopo
lias, para pretender direitos e extorsões.

De um lado opprimião os talentos e interes es dos operarios
e da.s profissões .que q~erião aperfe~çoar-se .pela livr~ concur
reneJa, de outro Impecliclo que a sOCledade tivesse a livre esco
lha dos productos que desejava, e que obtivesse seus suppri
mentos por preço commodo.

O clircito de trabalhar era como que um direito doJIJ.inial,
que podia ser venclido ou aforado peJo governo em fayor de
alglms e á custa dos intere ses de todos.

Es. e abuso, já proscripto pela civilisação, é pois expressa-



mcnte COllJcJ\ l]':do pela nWjsa garantia const,ltuc~OI\al. Conyem
que o goyerno, ~lelluza _dell~ algumas apphcaç'oes (lue al1,1,da
l'eslüo por v nfJear; nuo c necessarJO marcar jHlI'H o 101'0

COmUlUIl1 numero de advogados ús l~ca1idades e ,JUantcl' outras
disposições semeJhante ; as nec S lClad publica' e a h\'l'e
escolha das "partes iutcl'es"adas, llue atLenderáõ á capacidade
dos L;OllCUl'l'eÍltes, é o melhol' dos l'egulamelltos.

~ Ln - Da liberdade de collfractar .

."l,).1. - O Wl'eitll (lU 1ib rJaJe de COI) travia l' (~ de tal JlIoJo
c\'idente (pie lIi11uelll júmai" di1'i()'io-se a iJUpll"'llu-lo; cria
para is o Jlcce:sal'io pr~tellder qlle

b
o hom m nü~ púde tlispôr

de sua intelligenLia, Y01ltaJ', facnldades ou ]Jl'opriedad
Não basta poré'IU l'~collhl:'cer '5te direito 'limo ill(;UllCUSSO,

é uemais neces"urio ,:abe1' l' spcita-lo em toda. a sua latitude
e snas logicas consellucnc:in:', 'enilo o principio, posto que
consagrado, será mais ou meno inutilisado com gra\ e oifell'a
dos direitos do homem; Iltraremos pois em resumida al1alyse
a l'es},Jeito.

O contracto nuo 0 uma invenç'ilo ou crençuo da lei, ..inJ uma
e::-'lJ1'essfi.o da natureza. e razflo humana, é uma con"enção ou
mutuo accordo, pela qual duns ou mais pes 'oas se obrigào
para com uma ouira, ou maj' de uma, a prestar, fazer ou não
úlzer alguma cou:;a. E' um a(·to llatural e ,"oJuntario consti
tuido pelailltellige11cia e arbitrio do homem, é o exeI' ,jóo d,L
úwuldauc que cllc tcm dc dispô l' dos divcrsos meios que pos;;ue
de dl':o:en 'oJ 'e1' o seu er c l'l'f'cl1f'her os fin:; de sua natureza,
elc s 'U exjstellcia intellec-tual, IllOral e phpica,

O cOlltmcto n;'io é mais do que um expediente, uma forma
que o hOIl] 'ln emprcga para ulspôr do que é scu, do' seus
direitos pri\'aclo', s gundo sua vontade e cOlldiçõ s do seu
go -to, egundo suas necessidades e i11tere .es; é o meio de
estipular :;uas relações reciproca'; é em summa a constituição
espolltanca, livremente modificada., que cl'&a ou transporta.
seus dircitos ou obl'iga.ções particulares, de que póde dispôr
como lhe al)rouver.

5ô5. -lllhillÍr ou empecer directa ou indirectamente sta
hlculdade, o li\ r direito de contractal', é não só meno prezar
essa liberdade, mils atacar simultaneamente o uireito que o
homem tcm de disjJôr ele seus meio' e re ursos, como ele Sl1Po.
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propriedade. Umft da primeira g-nrnnlias,. em a qual m10 ha
plcllitude de propriedade, " a da liHe cLi:-.;po:;ição deHa; ora,
prohibi,' ou restringir a liberdade de contl'fl.ctar é e,identemente
prohibir ou re:-.;trin,,·ir o Iiue U::iO e disposiçãO da propriedade.

0.5 contractos de,-em ser entregues á yontaue dns parte_,
eS":l : a sua ,el'ladeira lei, ,I l'ilZÚO de sua exist ncia e o
principio e regl'fI. de sua interpretaçi1o.

A lei do E:-.;tado nüo de,-e intervir, ellão para dous U1~ 'os
fin,- :

Ln Pt1ra prescreveI' as fórlllfls ]<,gae::i ou solemnidades ex
lernas que denl0 spr observadas, já para melhor prom, já
para a percepção de impo to', e já finalmente para alguma
outra condiçiLO exterior que po. sn. el' cOIl\'eniente.

:2 tl Para sanccionar a soleml1idade intemas ou condiçõe
racionaes e e. 'e11 iaes da \'alidade dos contractos, concliç:ões
muito conhecida desde que 0:-.; Romano tornárfto fi. raz,10
p 'cripta e gravada sobre esta parte do direito, e por tal modo
quP ninguem presuma que virá descobrir erros (lU lacunas.

E tas condições têm em ,das defender o verdadeiro e li\Te
consentimento, proscre,'endo a fraude ou dolo, vioJencia ou
CITO substanciaJ, quando proc dente. Têm por objecto reco
nhecer e firmar a capacida;de das partes, pois q~le ; manifesto
tlue os menore.' ou mterclictos não podem obrJg-ar-se vabda
mente. De,tmúo- e a. ob 'ervar que os contractos tenhão uma
cau a e que essa seja licita, porquanto não póde haver obriga
Çiío em causa., ou procedente, quando affe~ta alei, a sãa. moral
e hon . costumes. FJIla.lmente demandão a mtervenção de cousa
~erta Siue ej~1. o ob.i,ecto ~los direitos e obrigaçõe , pois que em
1'.'0 nao sel'lao reahsave1s.

Eis [) UlUCO assumptos da olemnidade internas; o mais
tudo. o fundo do' ontracto, ,uas oncLiçõe., da.u ulas, modifi
cações, que podem ser infiJ1itamente ,-ariada.', 1 ,"em ser
deL\:ada á vontade da' partes.

Com effeito, desde qu as fórmas legaes são obs ",'adas, e
flue as condiçóe. interna ou (' sencia. da. va lidade cio. rOI1

trar:tos . (io respeitada" qu tem o governo ele "iI' intromet
t r-s<' no clireito privado dos ,ielaelfLos quamlo ~ no todo
incompet nte? Sua intcrvenç<io não póde ter em vista . <'não
a ::l.rbitrarietlade ou a tutelia di cricionaria.

A' excepcá ele algumas garantias ou penaJidades, que a lei
deva por ventura e ·tabeJecer ou cOLUminar para pôr o indi"i
duo.' em guarda contra ua propria imprudencia. como póde
vel'ilica.r- e no .ontractos aleatorios, ou para premUJJÍr e re 
guardar os direitos de terceiro, o mais tuJo perten e ao line

exclu::;ivo arbitrio do:; homen' e nüo elos governos que llil.O
siw enfio instrumentos da lei.

A' excepção des:;as cautelas, o mai, é mesmo desnecessario.
Se tiver havido fraude o contracto será annulJado pela lei
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commUIll, por isso mesmo que quando eDa existe não ha ver
dadeiro consentimento. , e for iJlicito ouimmora.1, será tambem
J1Ullo pelo mesmo direito e por sua causa reprovada. Se porém
não viola a lei, se é lici,to, P?rque probibir ou empeced, ,

Cumpre nilo confundir o direIto com a moral, com a SClenCla
do bem consciencioso, pois que es a confusuo é tatal para a
liberdade dos povos. O E tado não é o regulador das conscien
cias, e só sim o magistrado do direito e da justiça politica e
civil; eDe não tem a mis ão de julgar as intenções, nem de
applical' os dictames das maximas mames, sim de julgar
sómente o actos externos e segundo as leis positivas; não é o
chefe da Igreja ou sociedade religiosa, sim o chefe da sociedade
civil e politica.

Já não e tamos no tempo da condemnaçilo da usura ou
fixaÇão do juro legal, abi e tá a nossa lei de 24 de Outubro de
1832 de?larando que o quantum delle será aquelle que as partes
convenClOnarem.

O que convem é illustrar o povo, premuni-lo por esse meio
contra a agiotagem e imprudencias, contra .todos os abusos
industriaes, e aperfeiçoar nossa imperfeita legislação, e não
pensar que a maxima sabedoria cifra-se unicamente em prohi
bições; é camulho CUTto e commodo, que póde encobrir !TI smo
a incapacidade do aperfeiçoamento das leis, mas em que se
'Precisa nua encontrar o estorvo da inteDigencia publica.

§ 2.° - Do dÚ'eito de ctssociação.

55~. - O direito de associação. é virtual ,e logicamente reco
nheCIdo pelo art. 119 da constItwçilo, por ]SSO mesmo qu elle
tem por base a natUTeza racional, a liberdade propriedade
indiVIduai, assim como o direito de trabalho livre, e de con
tractar.

O principio de associação ou sociabilidade está implantado na
natureza humana, é um dos seus caracteres cli tÍJICtiVOS, mornes
e uItell:igentes ; o de tino do homem é de ser ocial; es a é ft

base de todo o progre so humano.
A legislação que impedisse, ou difTicultas. e o elesemol i

mento desse prrncipio , liberdade, e necessidade da inte]]jgen
cia, seria eminentemente contradictoria, porque condemnaria o
proprio facto da respectiva existencia, da :-;ua pl'opria a ocia
çilo civil e politica; a sociedade. \ mesmo menos um acto legal
que natural.
. C? genero h~u~ano não é ~nais do que, uma grande as. ociaç[io

uIVldicla em clifiel'e.ntes socwdac1es llaClOnlles; e a condiçüo , o
caracter da hUOlamclade por certo não se nervou só com essas
üua~ expressões ele ~o?~abiliclade, I elo 'ontral'io quanto maiol'
é o ll1cremento da clVlhsaçUo, e pontos de contacto en~re os
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homens, tanto mais essa condi~ão da perfeição humana se des
envo1\7e, combina e amplia. E o meio o mais efficaz que ella
po"ue para chegar a :seus fins, ' a reunião e combinação das
forç'as, assim como da luze::; da intelligencia" que se concen
tra, e re:ili a tudo que é pos ivel realisar. E uma potencia,
uma segwlda creaçüo , que tem melhorado prodigiosamente a
orte uos povos e dos individuos, A ella se devem as e tradas de

ferro, os canaes, o desenvolvimento da navegação, manufactu
ra, , commercio, emfim o incremento de todos os recursos hu
manos.

A propria sociedade politica, ou nacional, tem a necessidade
ilTecusavel de subdividir-se em provincial, JUlllúcipal , e paro
chial, e de manter em seu seio a sociedade, ou sociedades reli
giosas ; porque todas as neces'idades e interesses identicos ir
remis ivelmente pl'Ocurúo entender-se e harmonisar-se ; para
impedir seria neces ario prohibir a cOffimUTllcaçúo do pensa
mento , e a liberdade de contract~.r e de trabalhar. Sem essa
prohibição o homem procurará sempre a coadjuvação reciproca
dos outros homens, verá que por si só não chega para seus va.,
r~ados fins "q~e precisa dar e recebe~' o concur~o da intel~g;en
ma e da activIdade dos outros. Vera ,que sem }::;so não utih a
rá suas forças, que serão perdidas. E um principio providen
cial, e o isolamento é uma pena.

Ora se o direito de associar-se é incontestavel , o de reunião
licita nuo é meno , porque se inelue naquelle ; elle ; reconheci
LIo pelo an. 285 do cad. crim. ; e por isso mesmo julgamos ni10
ser preei o deter-nos sobre elie,

~ 3."-Das Tes/J'icções ao clú'eito deassociaçao.

557. - No. so sysl ma de administração é verdadpirament
notav<'1 a este re:p'eito, :To lermos do nos o rocl. ('rim" al'L.
_. ~ , têm o' Br:.lZlleiros a mais ampla liberdade de formar a•
. ociedade: p liticas que q~~el' ln, e para. o fim, quI" julg:U'êl!l
convcniente, salva a I [\.l't1cJpaçúo que devem Jazer a aulorl
dade publica na fÓl'ma eles es artigos, que alguma cousa têm
de impl' \'idenle . .,....

Quando porém se traia tle so leclades mdustnaes mUlto malS
innocent.e::;, o go\'ern oppõe duvidas clilTiculdades llUll1e
1'0 'as, li: o systema , de que ha pouco tratámos, de impedir a
liberdade do traballio.

Tem-se c.hegado ~ pe,!1sar q-Lle.o direito (~e associação, e de
suas val'iaLlas combmaçoes, constitue um~ faculdade do govcr
no , ou uominial , que só póde, ser conce~da po.r excepção, ou
privilegio, quando é justamente o contrano, POlS que é um dL
reito natural, que só póde ser impedido por excepção muito
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bem fundamentada e demonstrada; pois que cstamos em um
e tado livre e nào sob um regimen ab. oluto.

O que porém acontece entre nós? Embora: uma empresa ou
socieclade projectada lTl nada. contri'lrie ri. I i ., a boa fé com
mel'cial, emllOra t nha toda' fi . probal ilidad('.' dI rI' lJPIn suc-
edida, embora as ])1"5::;0:1::; do::; empre..ario;; l' :>uu. Til/tores

ministrem todas a' gara.ntias desejrH·ei.-, enlbol'a scjflo satis
feita. tololas as condieões LLo decreto ele la c1e Janeiro de 18-l9,
ba ta que o mmisterio julgue que a pret~nção prejudica os in
tel'esses da industria em geral, ou algum mtere;;;;e elo the. ouro,
que promove a agiotao'em, ou que enecrrll outro qualquer incon
veniente , para impôr o seu 7·elo. Ora. i to n110 é sujeitar illj
mitadamente toda a industria nacionnl e eom clh o ciireitn na
tural de a sociaç'ão , a liberdadr de contractar e de dispôr de
sua intellig-enc.ia , trabalho f' \'apitacs, ao arbitrio discriciona
rio do ministerio 'I Se isto não l: ubllrdinar-lhe todo o desenvol
vimento da acti\'idacle naciOld, cntão nüo sabemo. o que eja.
A este respeito a nos,;a. li b ,'undc ci,-ii estÁ. tal qual permane
ceria sob a tutcl1a, ou nl<111\' (1 pC'J'cmptorio de um go\crno per
feitampnte ahs' luto.

558. - A .w'ip [ade anon~'ma é sobre todas o objecto da des
confiança e dilTiculdaur,; aUministrativa.. Ainda quando se
obtenha a antol'isaçüd, t '/lI-;;e de sof'f'rcl' ante. um proces o
long'o e JlllJl1ilhantr 1 h li 'penélencia ministerial, que é fati
gante c LjuH:-;i fabulo::ifl., 11][' ga."ta mezes e até annos, que des
can ·eria. torb.. os plano.. c causa perda que podem ser eonsi
del'a,ci:::.

I 'o fusse possivE'l nada f-ieria melhor do que detalhar a lei
todn,; ali c'ondições, obrigações e garantias nccessarias á incor
pOI'üç;l., elas sociedades, para que, satisfeitas ellas , pude. sem o
cidarWlls contar com o eu direito, e não com uma sorte pura
ment asua] e arbitraria, enão erronea e parcial.

A' propl)rção porém que a civilisaçüo bm7.ileir.1 engralldoccr
S , (l' interes es indi lduaes se multiplicaráõ, augmentaráõ
sua aspirações de progre so, apr entaráõ vistas variada. ,
I'ombinacões numerosas e activaráõ Rua luta contra S'lTI U1an
tr. reRtricções, que nec . sariamentc hão de cahir impotrntes
ante o sentimento e força da liherdade, sem deixar . enão a
memoria do nJal que menio retardando por muito. annos o de 
envol"imento nacional. A' medida que o. bomens se esclare
cem, os abusos enfraquecem.

559. - Veja-se a e tatistica das sociedades da. Grüa-Breta
nha, da França, da Belgica, e sobretudo da Nova Inglaterra,
e notar-se-ba quanto é fecundo e activo o principio da associa
ção, e intelligente o da sua liberdade: só ucias, artes, melbora
mentos materiae e moraes, tudo deve-lhe prodigiosos serviços.
Sem elle hoje não é mesmo po. sivel entrar em concorrencia;
os povos qlle o adopWo terão TI cessaria.mente uma immensa
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superioridade ~obre os que o rejeitão ou enfraquecem; é con
diçãO de progresso.

ITos Estados do norte da Uni[o, denominados por algUJls Nova
Ing"1aterra, onde a legislação e administr"ação é mais liberal
que em outl'O qualquel paiz, e principalmente em ia saphu 
sets , e Rhocle bland, todas as localidades estüo cobertas de
sociedades anollymas applicada. a todas a especies de traba
lho' ; bibliotbeca ,theatros, caL"Xas economicas, bancos locaes
proporcionado. á. re pectivas necessidades, lycêos, egul'O ,
fabrica , con trucçõe , e tl'ada , canaes , emfim todos os tra
balho uteis, ou de beneficencia, recebem vida e ammação.

Haja embora uma ou outra crise. ellas são passageiras, a
actividade se restabelece, e esse povo da União, u.Yentureiro
como o chamüo, "ai ou irá impôr leis á politica do temor e da
enervação!

I em dlHrjda que a liberdade, que o desenvolvimento amplo
dos interesses ele um TJOVO, ha de dar occasião a algumas
dilficuldades, mas se abatido o valor destas resta ainda um
saldo procligio II em comparação da politica opposta, qual é o
homem pensador que póde 11e itar na escolha ~ E' preci o
contar em tudo com a imperfeição humana, renunciar á utopia
da regularidade perenne, do céo sempre puro, e adoptar o que
entre o incon 'enientes inevitaveis é melhor ou menos preJu
dicial. A liberdade cura as suas proprias feridas.

em 1la a propriedade e a intelligencia pouco 'valem; a
liberdade de as ,ociar-se ou contractar é mesmo uma ondição
ou necessidade tal, que sem o sentimento della nüo póde dar-se
o pensamento de verdadeira felicidade, pois. q~e é por.~eio
della que O' homens estabelecem, e tendem, lill1ltão, modificão
como querem suas relações ou estipulações, seus gozos e inte
resses, que escolhem os meios que preferem de eu bem-ser.

560. - Se o tal systema preventivo, a que já a1Juclimos, não
con entindo que o espirito de em~resa tome a si os melbora
~entos nacionaes, ao meno . e en a1'rega 'se de agit~-los, teria.
amcla e.s a desculpa ou explicaçãO, mas não; elJe impede o
braços albeios e cruza o seus.

Embora se allegue que o paiz precisa de estradas como o
insh'umento os mai valio os e complementarp.s de sua pro
dUCÇão e ci.rculaçfLO; embora se clame que aquillo que facilita
e fertilisa o trabalho crea capitaes; que a acçào do credito é
para a macbula uldustrial como a acção da agua para a ma
china que ella ahmenta, e que deixa de func.:Jionar desde que
a força motora lhe é recusada; embora se reclame que s'erá
um erro fatal enervar a acção e energia de um paiz novo, que
quer trabal bar e enriquecer-se; denegão- e recurso ou oppõe- e
morosidade e tropeços ás vias ou arterias da cu'culação, adião-se
todas as idéas que apartão-se da rotina, e comprime-se a acçcl0
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do credito por quantos modos se pócle excogitar; é elle o
inimigo qualificado como o mai perig-oso de todos!

Oppoem-se mesmo até pretendidosdireitos da pequena indus
tria, olvida- e que associação quer dizer interesse commum a
muitos, e não puramente individual ou egoista; nem se atteude
os esforços que a civilisação européa começa a empregar para
dar uma nova e melhor organisação á industria sobre a base
de associação.

Se ha systema que possa tornar \lm governo impopular, é
sem duvida este, por isso mesmo que o homem não vive só
para viver, sim para seus fins l'acionaes. As questões politicas
comparativamente interessão a poucos; as questões industriaes
affectão a todos, porque affectão as relações do trabalho e dos
interesses universaes de todos os dias e de todos os esforços
da existencia, de todas as fortuna e de todas a aspirações.

ós temos fé que semelhante odioso systema não percluraTá .
sobre nosso paiz desde que o raio da verdade a luz espalhe.

§ 4.° - Das ditfe7'entes jónnas das sociedades.

561. - As especies da sociedade consideradas em si mesma ,
~rn seus objectos ou fins, são innumeraveis, são infi~itas, por
]~so mesmo que podem ser tantas qu.antos são os obJec~os .ou
fros dos contractos humanos. A religIão, a moral, as Clencms
de toda a especie, as artes, a agricultura em todas a suas
dependencias, as manufacturas, o commercio, navegação,
~stradas, credito, seguros,.?S objectos varia~os. do dire~to, o
mteresses da propna familia, a. nação, provmclas, confedera-
ções, ernfim todas as relações hmnanas, e em different en-
tidos, podem ser assumpto da sociedade. .

Suas formas legaes mais usadas são tres, a fórma coUectlVa!
commanditaeia e anonyma. Qualquer dellas considerada em SI
é muito racional, licita e util. Se algum inconveniente I óde ele
alguma dellas resultar, .o que cmnpl'e é ol'ganisa-Ia melhor e
não o prolubi-la, nem directa n m indirectamente. .

O governo stabelecendo as diversas iórmas das sOCledades
só deve ter em vistas facilitar o uso dellas, e procurar ~'es

guardar e .fazer observar bem as c,ondiçõe~ que são ~sse~Claes

para a valIdade dos contractos. Fora disso a. propnas formas
devem mesmo Ser livres ou combinadas livremente pelos con-
tractantes, como são na Inglaterra. .

A lei i?gleza, como attestão. Westoby e Coguelin, em sua
notavel dis ertação sobre as sOCJedades com~ercIaes, ~ ampla
Inente livre. Segundo ella ha duas espeCles de SOCiedades,
incorporadas ou não incorporadas, isto é, orelinarias.

As primeiras regem-se pelos actos ele sua incorporação.
As segundas são perfeitamente livres, e, salva a responsa-
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bilidade illimitada, livres em todo o sentido. Podem ter o nu
mero de socios que queirão, divichr ou não o seu fundo capital
emacções, como entendão, pois que a leiingleza nem prohibio,
nem facultou isso, não julgou que isso fosse objecto de lei, sim
da vontad.e das partes e do direito de proprieclade, que regula
rião seus interesses como qui~essem, não suppõz que pudesse
haver duvida a l'espeito.

Ahi está preparando a civilisação européa uma nova fórma
na associação dos operarios, e talvez ainda novas combinações
tenhão de apparecer, segundo o desenvolvimento da actividade
e relações do homem e da sua industria.

562. - Alguns entendem que não ha moral, nem direito
natural ou comll1um, e sim privilegio sem responsabilidade
solidaria e ilIimitada; é um perfeito e insustentavel erro, deri
vado de alguma opiniãO dataJa de tempos em que a sciencia
do direito estava amda pouco esclarecida nessa parte.

O verdadeiro principio do direito commum, e da equidade é
que ninguem responda por mais do que aquillo pelo que se
responsabilisou. .

Se ha privilegio, não é por certo na sociedade anonyma e
commanditaria, e sim no ngoroso principio da sociedad,e col
lectiva, que ministra aos respectivos credores a prerogativa
excepcional, e desconhecida pelo direito commum, de ir naver
daq~lelIe socio qu~ ~scolher a importancia total ~o que lhe é
deVIdo, quando VISIvelmente elIe não é o seu UlllCO âevedor;
ahi é que está o priVJlegio, e não em responder só pelo que se
obrigou.

O gue é essencial e não deve ser olvidado pela lei, é, como
mui bem pondera Horacio Say, que ena não consinta que os
direitos de terceiro põssão ser iJlduzidos em erro. Cumpre que
o contracto social seja registrado e tenha mesmo toda a publi
cidade, para que os terceiro' saibão bem com quem e com que
garantias tratão, o que podem esperar. Desde que a lei Ines
fornece esse indispensavcl esclarecimento, e que são perfeita
mente 1iVl'es de entrar ou não em transacções com a sociedade,
o que mais podem elIes 1)retenuer'1 Elies não têm titulo algum
de direito que não seja o do contracto ocial, da obrigação a
que os sacias se sujeltárão. Cumpr,e. como já dissemos, não
confundir a moral com o direito.

563. - Os homens devem pois ser perfeitamente livres na
escolha da fórma e responsabilidade da sociedade que quizerem
preferir; é um direito seu. Não deve portanto o governo di
recta, nem indirectamente, servindo-se da prohibição da divisão
do fundo social el11 acções, 6u, usando de outros obstaculos,
coagi-los a ir servir-se de outra fÓl'ma que não desejavão, ou
renunciar a seu direito de associar-se.

Esse é tambem o grande principio economico visto com lar
gueza.. Em verda.de, pOl'q'ue coagir ~ homem a e~PPl.:ega~: ou
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perdel' toda a sua actividade ou recur. os em uma só sociedade
quando eUe núo qued Quem melhor que eUe conhece sua von
tade, suas forças e capitaes1 Elle deve ser livre de partilhar
suas faculdades, de reproduzi-la , de agit,r seu meios como
entender e puder em variadas indu trias ou empresas, de ani
mal' assim difl"erontes trabalhos com lucro seu e do E tado,
emfim de amparar seús proprios ri cos, núo engajando além de
uma prudente propol'ç:ão O' seus recursos em uma só especu
lação ou empresa.

A Belgica em 1841 creou uma commis üo central de indus
tria, composta de homen competentes e praticos, para que
ministre seu parecer, depois dos convenientes exames e esc1a
recimentos, sobre a utilidade e exequibilidade dos projectos de
associações industriaes. Seu parecer não passa de consultiyo,
mas é pubii o, e illustra assim o governo, como o paiz e o
interessados; entre nós o parecer da secção do conselho de
estado fica em segredo, e o cidadúos nem ao meno sabem o
porque se lhes denega seus proprios direitos. Se houver erro,
e1le não poderá ser combatido, restará a obediencia cega! Será
isto um principio regular, um governo livre~
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I ECÇAO 8. a

DO DiREITO DE SEG ·HAl'<ÇA.

§ 1.0 e 2. 0)-Todo o eid'ldüo tem em mL eum um asylo inviolavel.
De noite niio s~ poderú entrar ne11a senã.) 1'0r Eeu conselltimcuto,
ou pam o defender de inceudio Ou iuunda(~lo; e de dia só serã
frallqu~nda u ua elltmda nos ea os e pela 'maneira que a lei de
terminar. Coustit., :u·t. 179, § 7.0

~ 3.0) - Ningnem poderá ser p"eso >em culpn rormada, excepto 110S
cu os declarados na lei; e ne tes, dentro de "into e qnntro horas
coutadas d,t entradlt nu pri üo, se11(! em cidade', viilas ou outras
povonçõe proximas ao' 1llgares d,t resideneia do j niz, e nos lugn
re remotos dentro de um prazo razou\'el, que a lei marcará atteuta
a extensáo do territorio. o juiz por uma nota por eUe assignadn.
lariJ. con wr ao réo o motivo da pri.ão, O' nomeS de eu aeensador
c os da te tcmunhas, ha\'endQ-ns. Constit., art. 179, § 8.0

§ 4. 0 ) - Aind:t com culpa formada uüwueU1 serit c nduzido ,t prisão
ou ]leU" eonservado. estando jit prcso~;;e pre t([l' tianl'n idonClL 1105
caso qne a lei admitte; e cm "eral no' crimes qne não tiverem
m"ior pena do que a de sei lllez~ de prisão ou desterro para rór:!.
da COIllU1'ea poderá o réo li\'rar e .olto. Cou·tiL , art. 179, § 9.0

§ 5.0)-A' excepção de flagrante de!icro, a prisiiu não póde er exe
cntadn seniio por ol'dem e '<:ripta II "ut ridade legitima. Se esta
rih' nrbitmria, o juiz que a deu e quem a tiver requerido seriio
puuidos ~om a penas que a lei determinar. O que bca dispo to
ácereR da prisiio antes de culpa formada não c(,mprehende as or
denança militUl'c, e tabeleeid" como nece axia' á diseiplina e
recrutamento do exercito, nem os easo que não são pili'amente
crimulaes, e em que Rlei determina IOduvia a prisão de all(l1ma
pessoa por desobedecer os mandados de ju tiça ou não cumprir
aJgum't obrigação dentro de determillado prazo. Goustit., art. 17fl,
§ 10.
6.0)-~ulguem será sentenciado H'não por autoridade compe
tente c em virtude de lei anterior, e na fürma por eUa pre.cripta.
Con tit, , art. 179, § 11.

§ 7.0) - or:', mantiJu R iRdependeneia do poder judiciaria. Nonhu
mn nutori lf,de poder!, I1voe"r as oau as pendente, susta-las ou
fazer re\'ive,' o proce sos tindos. Con tit. , nrt. 179, 12.

§ !l o)-Or,.,.ani ([l'-se-ha qu"mo ante um c digo eivil e eriminal,
fnl1dauo )~lS olidas ba e' dRj u"liça c equitludc. Ccn tit., :lrt.179,
. 18.

§ 9.0)-De de j'\ fieão abolido.' .0- açontes; a tortura, a marea de
forro 'luellt e todas I1S mais pena: C1·ueis. Oonstit .. an. 179, § 19.

§ 10.)-Nenhuma pena plls:nrá da pessoR dodolinquente. Portanto
lIiio haverá em ea o algum conl. O"I"'O de bens, llem a inflllnia do
réo se tmn 'mittir" aos pR' entes em qualquer i,'Tão que seja.
COllstit., art. 179, § 20.

§ 11.) As cRrlêas erüo limpa c bem .trejadas, havendo diversas
casas para a . epara\,ão d s réos, eonforme nas cireumstancias e
lIaturezR dos crimes. Constit., art. 179, § 21.

§ 12.)-Do direito de defesa ou resi tencia.

§ 1.0 - Do clú'eilo de segllntnça em geral,

56!1. - O direito de segurança é a garantia da liberdade e
mais direitos naturae ; é o primeiro sentimento do homem e
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mesmo o instincto dos animaes, é a conservaçuo, a defesa ele
si proprio, é a protecçuo da existencia individual, o direito ele
viver e ue não soffrer.

Consequentemente, no estado social é o direito que o homem
tem de ser protegido pela lei c ociedad m sua vida, liber
d~d~, pTopnedad~, .sua sau_de, repu~a;ç[o e m~i bens seu~.
E finalmente o direIto de nuo ser sUjeIto scnCLO a acção da le1,
de nada offrer de arbitrario , de illegitimo. E' a protecção 'oeial
que substitue a protecção, a f~rça indiYÍdu~l do homem, que
elle fana prevalecer se não estn'esse em oCledade, que pela.
natureza das cousas elle con..erva quando se acha. em circ1011
stancias taes que não páde pedir ou receber o soccorro social
para defendeILse.

E te direito, assim como o da liberdade, apre enta elil1'er ll

tes faces ou applicações, segund a variedade dos casos ou
occurrencias, como ver mos nos paragrapho segcúntes.

§ ;2.0 - Da inviolabilidade ou seg7/?'ança cZCL casa do cidadilo.

565. - A inviolabilidade da casa do cidadão durante a noite
não é sámente um direito, e portanto um dever legal da auto
ridade, é demais uma obrigação moral ele todo o governo civili
sado; a casa é o asylo da família, de seu socego, de sua
honestidade. Nada mais gro serro e immol'al do que eÀ-pô-la ao
susto ou aos vexames. Só o consentimento do ch.efe da iamilia
ou a reclamação de socco1'1'o pMe legitimar a entrada,(quanto
mais a visita ou busca.

Entretanto, como a justiça não deve ser paral.rsada indis
tinctamente em sua acção necessaria para manter a ordem
publica, para verificar a prisão do criminoso ou a busca
descoberta de uldicios ou instnmlentos de crimes, deve a en
trada ser perroittida durante o dia, nos Casos e pela maneira
que a lei attenta e cÍ1~cumstanciadamente determinar.

Os arts. 185 a 201 do codigo do processo cl'imu)a.1 detel'minão
as condições respectivas, e não cabe aqui ntrar na analyse
dellas; vejão-se tambem os arts. 209 a. 214 do codigo crimulal,
que são bem concebidos e previdentes.

E' escusado olJsel'Var que as casas pnbh.cas, ou abertas de
noite ao publico, estão por esse mesmo facto abertas tambem
para os agentes da autoridade.

~ 3.0 - Da se,c;~L?'ança pessoal e ela jJ?'istio,

566. - A prisão é uma privação mais ou menos ampla do
direito de liberdade e da segurança pessoal. Depois de culpa
formada, e salva a fiança quando admissivel, ella é de neces-
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sidade inclispensavel 1ara a manutençuo da ordem e justiça
publica. Antes disso só póde ter lugar por consideraçoes ou
circumstancias graves, previstas e assignadas peJa lei, só então
pó.ele ser permittiela. Os arts: lSI e 175 elo cocligo elo processo
cnmlllal decJar[o que essa pnsão tem Jugar no caso de flagrante
debcte, ou em virtude de ordem escripta por incliciamento de
crime que não admitte fiança, e o art. 181 do cocligo criminJa
pune os abusos commettides a. respeito.

Em taes circumstancias a prisão é inclispensaveJ, é um sa
crificio exigido d?- liberdade a bem da seguraI!-ça publica, uma
prevençúo mdec1mavel para que urogrande cmne, ou não con
tinue, ou não fique impune.

Por isso mesmo porém que é um tão grave sacrificio, a lei
deve, por suas sábias determinações, precaver e impeclir toda
a arbitrarie'clade. E' nesse intuito que elia ordena a entrega da
nota da culpa ao preso, prescreve as conclições legaes da ordem
de prisão, e que pune a infracção de seus preceitos; cocligo do
processo criminal, arts. 176 a 178, e codigo criminal, arts. 142
e 181.

E' tambem po'!' isso, e para ministrar umd garantia prompta
e efficaz, que elJa adoptou a bem meditada institlúção do habeas
cm 'pus , capitulo precioso da legislação ingleza e digno ele todos
os poves livres; veja-se o codigo do processo, arts. 340 e se
guintes, cecligo criminal, arts. 1 3 e seguintes, e o que cxpu
zemo m nossoS apontamentos sobre o preces o riminal,
2" parte, cap. 17. E' o gTande recurso que faz cessar todo o
constrangimento illegal, restrl.lll'ar a liberdade do homem e
punir a autoridade~arDitraria,

S4,o-Dajiança Ol~ livmmenio semp1'isêío,

561. - Ainda com culpa formada o cidadão nilo deve sel<
preso ou conservado em prisão, não deve perder sua liberdade,
nos C'1S0S em que a lei admitte fiança e ene a presta idonea.
E' uma garantia aeldicionada á anterior, e regulada pelos
arf.s. 100 a 113 do codigo do' processo crin1inal, e 37 a l13 da
lei de 3 ae Dezembro.

Independente de fiança, el1e nilo ~eve ser preso ou conse~'
vado em prisão quando a pena apphcavel não exceder de seIS
mezes ou fôr de desterro para fóra da comarca, como
expuzemos em nossos apontamentos sobre o processo criminal,
2" parte, cap. 50, codigo do processo criminal, art. IDO, e lei
de 3 de Dezembro de 1841, al't. 37.

Em taes casos o indiciado tem menos inter sse de evaclir-se
do que de obedecer á justiça; se fugisse, in1pôr-se-hia a si
mesmo pena maior; é justo pois que o homem pobre continue
a trabalhar, a receber os jornaes com que sustenta a si e á
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sua familia. São disposições sábias e protectoras, cumpre que
sejão religiosamente observada'.

§ D.o-Da Q1'dem dep?'isão.

56 . - Para mais explicar e rohu tecer a o'arantia de que já
tratámos no anterior ~ 30 , a c.onstiluiçü? decfara ql~e, á excep
\:ão do caso de flagrante dehcto, a pnsúo não pode ser exe
cutada, baja ou nüo culpa formada e embora seja o crime
inafiançavel, senão por onlem e,'cripta de au toridarle legitima,
e que se esta fôr arbitraria, tanto o juiz que. a deu, como
aqueDe que a tiyer requerido, serão punid s; cocligo criminal,
arts. L12 e ld.

~~ill duvida que só a autoridade legitima, e só por sse meio
legitimo, é qU"111 tem poder legal "para llnvar o cidadüo de sua
Jib~rdade, e não outrem qu~1qucr que ~eul. ~eleg~ção da] i
qmzesse usurpar o poder socml que lhe não iOl conienuo.

A segunda parte do ~ 10 do art. 17íJ da constituição faz UllJa
funJada ex.cepção dos caso previstos pelas ordenanças milita
res, e dos casos que niio são puramente criminaes, codigo cri
minal, art. 310, nos quaes se incluem, além dos penas pura
mente disciplinares, a. dispo, ições das leis civis sobre deposi
tarias, dividas commerciaes, e outras de que não nos podemos
actualmente occupar.

§ 6.o - Da abolição ele penas a?·bit?'a?'ias ejuizos de commissao.

569. -.- A garantia do S 11 do art. 179 da onstittúçiiO, ex
pressando que ninguem será sentenciado, enão por autoridade
competente, em virtude de lei aJltenor e na fórma por ella
prescripta, é uma. das mais valio as que nos, a lei fundamCJJtal
con. agrou em beneticio dos direitos brazileiros.

Nuo é po ':ivel contar com liberdade , nem ti gurança alguma,
desele que o bomelT! póde er julgado em yirtu~e de leis expost
facto, ou que tenhflO eltelto retl'OactlYO, ou que lmponhão penas
arbitrarias, o que tudo vale o mesmo.

Semelhantemente , nenhuma egurança ou imparciaJjdade
póde ser esperada de juizes de com misstLO , cuja e::;colha por si
mesma já é um titulo ele suspeita.

O processo, sua forma e garantias devem tambem anteceder
e nã.o succeder aos factos, por isso que importão muito á sorte
dos indiciados.

Estas garantias ;10 ao 11eS1110 tempo base:; fundamentaes
do poder judicial J e tüo valiosas que bem demonstl'üo a impor
tan(;Ía e protecção que a ordem judiciaria. mÍrústra aos cidatlãos
quando ella ' bem organisada e independente ..
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§ 7.u - Da gamntia proveniente da independencict do podel'
j1leliciw'io.

570. - Já Üvemos occasião de demonstrar que a. indepen
dencia do poder judiciaria é uma das mais firmes garantias
das liberdades e segurança. individual.

Emquanto houver rnao'istrados instruidos, honrados e inde
pendentes, não é possive? que o l)oder politico ou administrati
vo, por mais amblCioso que seja, consiga estabelecer o despo
tismo. Para que este triumphe é indispensavel que elle possa
di pôr do.' direitos, das propriedades, da . liberdades individuaes
e das penas; sem isso erá sempre impotente.

Desde que o poder judicial é independente, é consequente
que as causas tenhão seu curso regular e que suas decisões
definiti"as scjão respeitadas, qu~ firmem os direitos, e não
possão ser po.'tas de novo em duvIda.

Só assim ha segurança de direitos, e om eDa orgulho, sa
tisfação e brio nacional, patriotismo e força. Essa ; a razão
previdente e valiosa por que o parlamento e o povo inglez
sabem defendcr e apoiar com toda a forç'a a independencia de
seus dignos magistrados; e tambem punir severamente, como
punirão o chanceller Bacon, apezar de suas gra.ndes qualidades
pessoaes, por suas condescendencias com o poder, ou por olvi
dar-se de sua honra e deveres sacrosantos.

§ 8.u-Da gct1'Ctntia 011 )ustiçct elas leis civis e c1·iminae~·.

71. - A pr0111CSSa do § 18 do art. 179 da constituição, da
organi ação de um codigo civil e criminal fundado na,' solidas
bases da justiç:a e equidade, é mais uma garantia de seguranç:a
dos direitos braziJeÍt"os. Não basta uma oro'anisação judiciaria
boa e independente, é demais n cessario que as propriedades e
mais direitos individuaes não fiquem sujeitos a disposiç:ões
duvidosas e diSSOl)antes, a interpretações variadas, a decisões
tLue 11ão guardem unidade, que c~tabeleção uma jurispruden.cia
de~io'ual ou me rta.
d~exercit:io dos direitos 1 oliticos (jún~titue, como dizia o

::,abio Camba ·t1l'C::i, a liberdade; o livre e seO'uro eXClúcill dl'::;
direitos civi::; (jollstitue a felicidade l)ratica d~l.::;o iedad , fimm
a ordem e a moral -ivil, é quem faz ofIectivos, quem dá inteira
rea1i<1ade a todos os direitos em suas relações individuaes.

O nosso codigo criminal bonra a inteJligencia que o ol'gani
son; fa.lta-llos porém ainda um odigo ciYil, cl~a redacção mo
thoclica, facil, clara, precisa, possa ser bem compl'ehenclicla
não sóment pelos legistas, ma.. !]uanto pos iY 1ppJa g n<'l'ali-

21
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dade nacional. E' a lei de todos, de cada instante, de todos os
clireitos e intercs CS, é a moral civil da sociedade; e deverá
ser a sua razão escripta, justa, lumino::ia, positinl. e duradoura.

§ 9.0 - Da abolição das penas ci'ueis.

57'2. - \Tossa antiga legislação criminttJ, datada de tres se
culos anteriores, quando os conhecimentos juridicos e sociaes
estavão ainda muito acanhados, reconhecia a penas degra
dantes ou barbaras de açoutes, tortura, marca de ferro e outras
semelhantes.

O homem por ser delinquente ná:) deixa de pertencer á
humanidade; é de mister que seja -punido, mas por moelo con
sental1eo, com a razúo, proprio de leis e do governo de uma
sociedade civilisada.

E' uma garantia de segurança para o homem ainda mesmo
delinquente, e ninguem está i~ento da desgraça de inf~ingir

as leIs; o excesso de uma PaL'\:üo, um concurso fortUIto de
circumstancias, quantas vezes não t~m levado homens estima
veis ao crime ~

§ 10. -Da personalidade dos c?'imes e das penas.

513. - Um outro abuso ele nossas antigas leis, e por ventu
l'a ainda mais revoltante, era de não contentar-se em pWlir o
delinquente, de estender a pena sobre seus filhos, ou família
ínnocente! Erão punidos sem que tivessem commettido cri
me algum! O patrimonio la família era confiscado, e uma ae
ração nascente entregue á desmoralisação e á miseria I Era
combater o crime por um meio fenoz, por outro crime!

Não ha coração algum bem formado, que recordando essas
leis draconicas, filhas da ígnorancia e da tyrannia, não bem
diga O' nobres esforços da razão philosophica e o triumpho do
::;ystema constitucional, que veio reivinilicar os fóro::i humanos
barlJaramente ignorados, ou vilipendiados!

Estes actos de barbaridade não se repl'oL1.uziráõ j{t1nais con
ira os Brazileiros, essa é a norma sagrada ela no"sã. lei funda
mental, que para sempre os prescreveu,

§ 11. - Das ga?'antias ,'elatitas ás casas de pl'isão.

574. - O nosso al'tigo constitucional 179 §21, procedendo
justamente no sentido opposto ao desses tempos de trévas, dá,
segurança e COil 010 aos pl'oprios delinquentes, Elle quer que
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as cadêas sejão seguras, limpas e arejadas, para glle não cau
sem a enfermidade, o desespero, a morte aos detidos. A sepa
raç;.10 dos réo segundo suas circumstancias e crimes é tam
bem não. ó de equiCLade, como de justiça e mesmo de previden
te interesse sOClal.

As prisões publicas de em ser objecto de uma attenção par
~jc~ar do gov~rno , que deve estudar um plano , ~m systema
mtell'O a respeIto, e U' dando-lhe execução harmomosa e cons
tnnte segundo as necessidades mais palpitantes e recursos de
que fôr podenclo dispôr.

Estes estnbelecimentos de segurança e defesa social, de re
pressão, e ue moralísação, exercem não só sobre a sorte dos
pre os, mas ta,mbem sobre a moral publica, effeitos muito im
portantes. Elles podem ser classificados ou distribuidos por
ventura na seguinte ordem:

1.0 Casas ue simples detel1~úo, por municipios, destinadas a
reter os indiciados, até que ejão jUlgados. Por economia e. tas
casa podem servir tambem em repartições separadas para os
condemnados á prisão simples por menos de um, ou mesmo dous
annos. .

2,0 Casas ou pri ões de simples justiça, por comarcas, des
tinadas ao cumprimento das penas de prisuo por mais de dous
annos.

3,0 Casas ou prisões de ju tiça e correcção nas capitaes das
pro incias para o cumprimento das penas de prisão com tra
balho.

4,0 Prisões dos forçados uu galés nos lugares determinados
pelo governo, junto ao arsenaes, fabrica, trabalho, ou esta
Teiros nacio~aes, para o cumprimento da re pectiva~ penas.

5.0 Colomas penaes semelhantemente confiadas a acção do
governo, e a uma di ciplina especial e no·orosa.

O systema de;:;'us pri 'ões , seu plano, divisões, segurança,
emfim suas condiç'ões, não devem ser deixadas ao acaso nas
provincilr elo Estado.

O sen-iç do ye"tuario , alimentos, enfermarias, trabalhos,
policia, tudo de\ C' ser pl'cvi::;to lJc10s regulamento , que deyelll
ser suborcliuados ú necessaria approv·:tç:rw ; e visitas pel'iodicas
e outras e.-traol'llinaria devem tiscalisal' a obsel'vancia delles,
colliç~r escJarcscimentos estati ticos conveniente' e ministrar
detalnadas inil 'll1ações,

S 1:2. -lJo dú'eito de defesa OlL ?'esiste'ncia.

575. -Este (lir ito, cujo abuso é sem duvida muito perigoso
não obstante isso existe, e de tal sorte, que em casos graves
póde ser não só um direito? mas uma necessidnde, e por ven
tura um dever sagl'n.do.
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Vejamos C0l110 um illustre magistrado inglez, que não póue
ser ~u 'peito, se xpli'a a este respeito em seus commentario~.

Em seu liv. l°, cap. lu, cliz Blackstone, que o uso do direito de
defesa, de éon~ervaçãopessoal, de resistencia, quando as regras
ua sociedad e sua~ leis SllO insufficientes para reprimir a vio
lencia da oppressão, não pMe ser contestado. No cap. 70 do
mesmo livro ene observa que nem 0.3 advogados da escravidão,
nem o~ demé.gogos ou facciosos sabem ou querem cOJl1prehen
der bem a lH.1.tureza e limite deste direito. E iinalJuente, no
liv. (jo, tapo :23 as~ill1 ..e e.x.pre~ a: "Neste iutervallo diversas
" lei~ têm. ido decretadas ... este~ actos têm determinu.do nossas
" liberdades ... confirmado e apoiado pelo exemplo a uoutl'ina
" da. resistcnciu, quando ° poder por ventura queira. derribar

a. constituição,,,
Como seria mesmo possi\'el p'oscl'evel' es 'e dil'eito em ci1'

clllll~tanl:ia~ cxtrellJU~ de um po\'o; o quando 'Ii mos que °
, ~'ystellJa COll~tiLlwiollal na ll1uiol' parte <los Estado:,> 11(10 teria
pre\'aleci~u ~e lJão fora ~q oiado uel1c '1 Dever-se-Lia llor venima
cOllsagl'ar a lcgitimilbcle J.u 0llprc~são illegitima'! Nuo; que °
Jireitu existe 11llO solIre duvida, O que cumpro é não cxagoru-l0,
l]éiO sub~titui-lo pelo ahuso, que produz a~ mais funostas con
~equencias para os ilillividuo~ e para a sociedade.

57G. - Em relaç,io nos partidos ou forç:a.' conectivas é muito
lIiflicil ver em um E~tado livre casos que po, são legitimar <L

l'e::;istellcia. A protenr;üo de impôr sua vontade :,>obre a vontade
llac.:ional, de fazer prevalecer suas crenças PQr via <1.'1. forç:a,
lJué1.lHlo a grande I1mioria nacional nüo adopta essas crenças,
lião ú por certo um uireito de defesa, é sim um eJ'ime. Em um
1)aiz livre, que tem o' recursos da imprensa, o direito de pe
tiÇ'âo, a faculdade eleitoral, o 1)oc}er da tribuna, é mais que diffi
til '01Jcober perigos bu oppressüo tal que estabeleção uma
collisão extrema.. ::3e a pretenç:ão é justa, se 110uve alguma. grave
(\rhitrarierlade, aquella. triumphará e esta será. reprimida me
diante os tramites legaes, e sem abalo e desastres sociaes ; não
é necessflria,. a vehemencia. das paixões, lJem o jogo sangrento
J.as forç:as e seus incertos e perigoso resultados, cujo desfecho,
quando mesmo victorioso, cás vezes de uma esáa'i'idão nilo
vista e menos esperada..

577. - Em relaç:ão a casos ou factos puramellte lllilividuaes
lIOSS<.t legislar;uo é previdente; o codig'o criminal em seu alto 14:2
pune não só toda a ordem ou l'equisiçãO iUegal, mas taITJb~IJl

a sua execuç~lo, desde que aquella procede de autoridade m
competente, que é destituida das solemllidade::; essenciaes par,a
sua yalidade, ou se 1110 'ln! manifestamente contraria á le].
1Jo Mt. 11. ~ .10 aC(,l'c,;renta o mesmo codjg-o, que torna-se
ju:;tiliea -d, I, ,·,'[In.' ,tu'mlÍo Or'(' '1TiJ.o f"lll 'eHisLPlICia (\ f'xt'cuçi (I

1", (lJ(lc:ll.' lllt.!!.u'.l', , J!:ío 'o uXce elido o~ llJI:ÚOS llcct's::;arÍo::i para
impedi-la::i, ~
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Embol';l, o abu o cm taes casos possa 'cr fatal, como denegar
e3se direit quando nuo haja outro r~curso, quando nuo haju
abuso '1 O ~ :10 de,;tc me mo art, 1-1 dc't-nos um exemplo de que
nos erviremo '. Se uma autoridade. olvidando seus de"eres
. agrados, mandar uma força invadir de noite a casa do cida
dão em aso que a lei não permitLc1. a entmda, deverá o chefe
de familia adivinhar que é uma yiolencia de sa aütoridade e
nilO uma quadrilha de salteadore , ou m ..mo prever atr ondp
chrgaráõ o xces os dessa autoridade'! DC\'erá entregar sua
Yitla e familia a e a força brutal!

....e um agente da autoridade publica, um presidente de pro
yjncia, tra.hindo a confiança quc o O'oyerno ne11e depositou,
atraiçoando ua honra e deveres, reune a O'uarda naciol1:J I (lU o
povo para o rebellar contra o pl'opl'io gOVPl'llO, deverâõ por
ventura es es cidarl~ios obedecer! Nüo; o direito ex.i te e d v
ser reconbecido, para o abuso delle ü que niJo ha direito.

Cumpre mesmo notar que o facto de uma autol'ida~le ou
agente uba,lterno nüo cumprir a ordem manife. ta, eYidente
mente contraria 1t lei, não é propria.m nte resisten ia. Dada
essa violação real da lei, de um lado elle deve evitar a pena
que,offreria se executasse tal ordem. de 011tr·O e11e observa
esse art. 142, que determina-lhe a niJo Execuç50; e quem
ob, rva a lei certamente não resiste. Dá-se alguma ditfel'r.nça
entre o acLo ele dous agentes- la autoridade e aquell flue
oe :one entre uma autorldade e um mero particular; no ]1I'i
moiro caso ha c01lisJ.o de re,ponsR.bilidacles.

Emfim. a ci.vilisaçfí.o e moral publi fi, de um lado. e a sa.1,e
uOl'ia e justiça do governo de ouLro, C1i.s]1pn. arúõ joda :l qupsh1n
sohre tal dirrito,

ECÇ\.O 0."

no DIRElTO DE TGL\l,l1Al1r:.

§ 1.0 ) -A lai ocr:' igllnl pnrn. torlo!', qn~r Pl'ot<'jn, 'ln~1' ~n<tign<' , <'
I'{)cnmpen~ ará cm pro!,orl'~o do, l11el'c~un~nlo~d' c:liln nm~ on~

tit. , nrt. 179, § 13.
2.o)-Tnclo o elclnd~o p6r1e :Cl' nrlmitticlo nO!': ('nl'goo pnhlic.>< ('i
I'i, on militar, , !'em outl'n diO' I'enl'n 'ln" n~o <'jn rio, Clh tn
lento;; e I·irtnde!'. ('ODStit.• nrt. ]79, § 14.

§ :~.o) -Xingn"m ser:' i ento de ('ontl'ihllil' pnm no de<pazn!' ,1"
E,tnr10 m pro!,')r),io elos. cuo lw\~er<,!,. 'onstit., 'lI' . li!!, ~ 15.

§ .Ln) -Fie~o ltbolidus todos os ll'il'jjep:ios que n~o l'ôl'cm,jlllg:l
rlos es, encilll c int~i\'llmcnte Jigndos aO'; cnrgos por utilirlnr\" Pll
1,licn. COllStit., nrt. 179, § 16.

§ 5. 0)- A' excepção dn!' eallsa" que por sun nntlll'ezn pertencem rt
jllizes p:tl'tienbre !lrt onformirl:lde du, lei:, n~" h:tI'lm\ f;;ro pri
vilegiado, nem cOlumi:-sõe- espccines nu cano n. civei. , 0\1 ('ri·
mes. onstit., nrt. 179, ~ 17.

§ 1.. - Do di?'eito ele igualdade em geml.

578. - A nfttureza, c.ircumstaneias ou cducação, ou amhas,
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crião e constituem os homens com desenvolvimento de suas fa
culdades physicas, intellectuaes e moraes por modo diflereu
teso Suas ldéas, aptidões, paL"Xões, gostos, varião e e tatlele
cem uma desigualdade que ninguem póde destruir, e que ~

mesmo um "[lrmcipio providencial. Parece mesmo 'que a na
tureza é caprichosa, ou antes admirnvelmente sábia; e que não
segue a esse r speito lei alguma que o homem possa dirigir ,
ou subordinar. O fIlho do sabia. do homem probo, é,muitas ve
zes inepto ou vicioso; o filho do ignorante e vicioso, é por ou
tras vezes cheio de talentos e de probidade; o dou primei
ros filll0S do primeiro homem formárão um notavel cOllÍl'aste.

Embora porém exista essa desigualdade importante e incon
testavel , por outro lado é fora de du ida que todos os homens
têm a mesma origem e destino, ou fim identico. Todos têm o
mesmo direito ele exigir que os outros respeitem O' seus di
reitos, de allegar que uns não nascêrão para escravo ,llem
outros l)ara senhores, que a natureza não creou priyilegios ,
fayores e isencõe para uno , penas, trabalho e prohiblçõe
para outros, émfim que não tirou un da cabeça de Brama, e
outros do pó da terra.

Consequentemente, qualquer que seja a desigualdade natural
ou casual dos individuas a todos DR àutros respeitos, ba uma
jgualdade que jámais d 'Ve ser violada, e é a. da lei, quer eU:1.
proteja. quer castigue, é a da justiça, que deve ser sempre
lUna, a mesma, e unica. para todos em l)referencia, ou par
çialidade alguma. E' de Justiça que cada homem 'eja senhor
de si proprio, que tenha igual liberdade de procurar sati. fazer
suas necessidades por seu trabalho, de elevar-o e nas condiç'ões
sociaes por seus serviços e merecim ntos , e de obter em pro
:porçUo deil~s .ius~a,recompe!l~a.

Tal é POlS a, sabia diSPOSIÇUO de no 'sa the 'e con titueional ,
justa e bem explicita.

§ Z,· - Dct i,qua,ldade na admissão dos cidadaos aos ca1'f1os
publicas.

570. ,-:: A admissão dos ci~adãos aos cargos I ublicos, sem
outra differença que não seja de seus talentos e YÍ!'tude ., é
uma beila e logica eonsequencia da igualdade perante a 1 L

~ã? são P?is a c,oudiçãe:s ,de na clD1ento, a di tincções, ou
preJUlzos anstocratlCos, e 1m a capaCldade, as habilitações,
o merito pes~oal, qU,e dão a preferencia aos. cargos publico .
é Ul~a conqUlsta preCIOsa da clvll1 ação e da Justlça , que pro
duz Importantes resultados.

P~imeiramente é obvio que os empregos, que os serviços
p:ubhcos, não podem ser ~em desempen?ados senüo pela. c~pa
CIdade , pelos talentos e Vll'tudes i em ISSO oS negoclOs ~of1re-
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ráõ e a sociedade terá o duplo sacrificio de contribuir para as
respectivas gratlficações c de ,-cr os seus interesses mal diri
gidos e sacrificados.

Em segundo lugar cumpre reconhecer qU() os talentos e a
probidade, além das garantias que dão, e scrvi~os qu pre
tão, são forças naturae e de grande intensidade, poi que
dispoem de muitos meio , recursos, e de muitas outra força .
A arte e o tino do governo stâ em a signar aos homens que
reunem o talento á probidade o lugar que lhe' compete, não
ó para que o auxiliem, como para que não lhe creem emba

raços e nã.o procmem abrir carreira, forçando as traves que
lhe são oppo tas. li natureza quer que elies sejüo aproveitados
e não d.esvairados, quer que se associe a intelligencia ao poder
porque elia é poder, Ilada se ganha pois em olvida-los. Se em
vez de reunÍL' a probidade aos talentos, elies são improbos,
então o caso é outro, pois que cumpre não ó de preza-los,
mas attender que não usurpem influencia, que não se tor
nem perigosos; tudo que contribuir para dar-lhes importancia
ou valimento será um erro, porquanto taes homens, sempre
ambiciosos e turbulentos, são por caracter ingratos, e' não
ofrerecem garantia alguma; ou o governo se ha de escravisar
a enes, ou tê-los pela menor contraclicçiio em luta.

A differença de opiniões politicas por si só não tira aos ho
mens os eus merecimento , nem os despoja dos direitos de ci
dadão. A' excepcão dos empregos essenclalmentepoliticos, que.
d mandão pert'eÍta unidade e reproducção de idéas e princi
pias, todos o demais não têm porque exigir senão a capaci
dade, a homo., a fidelidade; e nem um 40mem probo aceitará
um cargo para ser traidor.

Nosso paragrapho constitucional é pois cheio de justiça, de
previdencia e de vantagel1s sociaes: u jadis 071. pOU'l:ait être
beaucoup lJa7' sa position, maintenant 071. 71.' est quel'lllP dose
que pa7' soi-même; jailis 071. voulait des tit7'es, maintenant 071.

demanele eles taLents, nou elle espece de noblesse. qui s'étencl
elans L'aveni7', comme l'ancienne dans le passé, "

§ 3. o - Da i,quaLclaele en; 7'etaçl1o ás cont7'ibtlições.

õqO. _. Assim como a igualdade nas vantagens sociaes é de
manifesta ju tiça, assim tambem é justa e indispensavel nos
onus, ou contribuiçõe publicas. Os privilegios ou i enções
outr'ora concedido' aos ricos e poderosos não servião senão
para elevar sua fortuna, e opprimir ainda mais os pobres. A
razão politica e cconomica se revoltava contra tão mtoleravel
abuso.

Todas as classes da ssciedade, todas as especies de bens,
todas as forttlnas devem concorrer proporcionalmente para as
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ncce:,sidades e serYiço::: sociaes , pois flue siín dI' int,C'rf'flse
com\llum P. a;proveitiio a todos.

O governo, mediante a,<: luzes economicFls, deve trabalhar,
para que nuo se exija dos povo contribuições que exc dJo
de suas faculdades, nem que sejilo em desproporç[lO do ha,'e
res de cada um; ne sa proporçfw e tá a justiça e a igualdade,
e em uma bem entendida economia a sabeuoria e preYÍs[o.

~ 4. 0 -DcL abolição dos p"i iLegios pll1'amente pessoae.

581. - A abolição dos priYi1egios, salva a uniea excepção
dos que fôrem es.'encial e intciràmellte exigidos por utiJi.dad
ou serviços publicos, 6 uma outra 011 'equencia ncceSSal'J:l elo
justo, c util principio da ig-tUlleladc 1'cr:mle n. lei. .

Por privilegio em geral, on na con.'icleração do dircito PUlllI
co , entende- c toda 'e qualquer C'spcci (' de prcroga1.iva ,Yal1

taO'ens, i 'enções ou direitos quac. quer concedIdos com ex
cepção da lei commum ,como, por exemplo, o privil gio de
apo 'entadoria, de n50 pagar c rtos impostos, de &,ozar e~e
certos monopolio.' . do dircito exc1usi,'o de cassa, de foro judi
cial pri,ilegiado • etc. Consequentemente o privilegio póde ex-
pressar-se por uma das seguintes fórmas: .

Lu Fazer ou gozar alguma cousa, de q11e os outros são
e. cluidos pela prohihiçüo do direito commum.

2. o ao fazer ou não prestar alguma cousa, que os outro
são obrigado' a fazer ou pre.'tal' el11 virtude do direito com
mum, ou geral.

3. 0 Ter direito superior ou preferellcia, quando entrar 0111
outro em concurrl'1.t ia.

E' pai uma excepção ou protecçuo especial ele maior ou
menor importancia, que faz desapparecer fi. igualdade perante
a. lei, e que põe alguns cidadã.os em m 1hore. condiçZíes que
todos os outros. Basta enunciar o facto rara se reconhecer
qua.nto são em g,_ral oeliosos os privilegias; sITo u urpaçães
sobre os direitos alheios, ou pelo menO' eTe. igualdade formal de
direitos.

Quando elles estabelecem mOl1opolios são mais que odiosos,
al1"ectão a industria, a liberdade da producç<1o, da agricultura ,
manufacturas ou commel'cio, e consequentemente a fortuna
dos individuos e o bem-ser ela sociedade.
.4 lei deve ser um.a e a mesma .par.a todos, 9-uah:-.,er e pe

clalidade ou prerogFl.tlva~ que n[o for fun~laellJ. ü, e umc~l~len~c
em uma razão mUlto vahosa do bem publico, serl;t uma 111.lu tI-
ça e poLlerá ser uma tyrannia. .

Os privilegias que. como dissemo', podem versar sobre di
yersos objectos ou conces ões quaesquer, c. er mai ou mrno.
extensos, mais ou menos importante. , costulUiIo ser dividido
ou distinguidos em pes oae e reae..
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!) 2. - Chamuo-se pessoaes os que suo concedidos á. pessoa
em razão de si mesma, por amor deJJa, ou seja por graça, ou
a titulo de remuneração de serviços. Este privilegio é odioso,
é um pe simo meio de rcmunerar ser"'ços, ainda mesmo
quando sejão verdadeiro ; na mil outros meio de fazê-lo sem
ferir a lei commum. Felizmente no a ábia con tituiciIo abo-
lia estc abuso para sempre. '

5 3. - Denom:inuo-se reae. os que são concedidos. não ás
pessoas, embora redundem tambem em proveito del1as, e sim
ás cou as que estão rela.cionadas com taes pessoas, como os
carg'o , empregos, dig.nidades , invenções, descobertas, etc.
Estes nada têm de ociosos, desde que o interes e p'ubJico os
demanda e que não provêm de abuso, tal ~ o priVIlegio que
tem o deputado, ou senador de não ser preso se não no~ uni
co termos excepcionae da constituição. O priviJeO"io do fôro ,
ou juizo privatiyo do senado, de que trata.remo no paragrapho
eguinte , é um outro que está no me mo ca o.
~ah'as pois a bem hmdada excepções reaes, nossa lei fun

damental não consente favores parciaes, ou inju tas arbitra
riedade. ,

§ 5.n - Dos p"i'l'ile!Jl:os de causa on de fÔI·O.

5 4. - Os privilegias de causa ou de fôro são uma especie
particular do privilegio considerado em ua generalidade, e es
pecte digna de toda a attenc;:ão, por i so me mo que procede
des e tronco Yicioso.

Pela palaYTa fôro em geral e entende a circumscripção, au
tori açUo, juizo, ou a legitima competencia qu~ deve conhecer
de uma que tão, ou seja em razão da matena della, ou das
pes oas que litigUo. •

O fôro, tanto de causa como de pessoas, póde ser geral, ou
privilegiado, Geral quando se e tende a todos os negocias, ou
cidadãos, como lei commum. Privilegiado quando instituído
privativamente só para alguns negocias, ou algumas pessoas
designadas.' .

O privilegio de causa, que quando bem fundado tem a natu
reza de real, não e e tabelecc por amor das pe soas, sim de
certos neO"ocio , ou materias que demandão uma consideração
e, pe ial, quac quer que sejiIo a partes interes adas.

Em reb_d, é empre preferivel que a lei estabeleça e mante·
nha quanto possivel ó o juizo ou tôro geral, não ó para todas
a pe soas, como para toda as cau-a ; al 'm da inteira igual
dade, evitão-se zelos parciaes e que tõ . ue competencia que
süo bem prejudiciaes, Entretanto, não só o numero dos nego
cios, ma a especial consideração de alO"uns, como jfi. dissemos,
podem demandar a divisão dessa jurisctcÇãO commum, o exigir
algum; juizos particulares.
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Esse é o fundamento da divisão dos juizos de paz, do civel ,
do commercio, do crime. Se, pois, uma razão fundada ele inte
resse publico aconselhar alguma outra divisão ou subdivi ão ,
como Já temos, não haverá por que censura-la.

585. -Além das divisões indicadas, temos os seguintes pri
vilegias de causas, ou juizos -privativos no civel:

1. ° As causas commerciaes, ou sejão em razão dos actos e
pe soas, cad. com. tit. unico, art. 18, eregul. n. 731, art . 10,
14 e'19 , ou sámente dos actos, ainda que não intervenha C0Jn

merciante , dito tit. do cad. , art. 19, e regulo , art. 20 e seu
paragraphos. .
. 2. ". As causas fis~aes, lei ~e 2~ de ovembro de 1841 , pri

vileglO que talvez deva ser mstmcto, mas que não podemos
aqUl discutir. .
. 3:° As causas o~ ~ntes juizos d~ orphão~ '. disposição pr?viso

fIa acerca da admlID tração da Justiça CIvil, art. 20, 1m de 3
de Dezembro de 1841, arts. 111 e 118, e regulamento de 15 de
1\1arço de 1842, arts. 4 e 5.

A arrecadação dos bens de defuntos e ausentes, habilita-
. ções e entrega respectiva, pertence tambem a este juizo I re

gul. ,de 9 de 1\10.10 de 1842, 27 de Junho de 1845, e 15
el~ Março de ;l,8!12 , art. 5,.§§ 1.°,.10 e 11; assim como a admi
mstração dos bens dos IndlOs, Ibld, § 12.

4.0 As causas da provedorià de capellas e residuos perten
cem actualmente aos juizos municipaes , ou fôro commlim , lei
de 3 de Dezembro de 1841 , art. 114, § 20 , regul. de F de
Março de 1842, art. 20 , § 20 •

586. - Quanto ao crime, temos tambem aJgumas causas ou
juizos especiaes , e são os seguintes:

1.° As causas crime. militare e assemelhadas, cad. do proc,
crim., arts. 80 e 155, §3" , e 324, lei de 3 de Dezembro de 1 51,
art. 109, lei de 18 de Setembro de 1851.

2.° As causas crimes ecc1esiasticas puramente espirituaes ,
cad. do prac. crim. , arts. 8° e 155, § 4° , e 324.

As causas de di\orcio, e outras causas civeis puramente es
pirituaes pertencem tambem á jurisdicção ecclesiastica, ditos
artig'os, e não as incluímos na enumeração antecedente por
ter de referi-las aqui.

3.° As causas de presas maritimas e de embarcações em
pregadas no trafico de Africanos, de que já tratámos em n. 31,
e a dos importadores dos ditos Africanos, lei de 4 de Setembro
de 1850, e regulo de 14, de Outubro do mesmo armo.

L1. 0 As causas de responsabilidade, ou erros de oflicio dos
empregados publicas em geral, nos termos elo coel. do proc.
crim. , art. 150 e seg1.untes , e lei de 3 ele Dezembro de 1841,
art. 25, §§ l° e 5°.

5. o As causas criu).es de moeda falsa, resistencía, tirada ele
presos do Ioder da j1.1::1tiça , e banca-rota I lei de 2 de J\.llho de

"
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1850. E tambem de roubo e homicidio quando commettidos nas
fronteiras, dita lei, e regulamento de 9 ue Outubro de 1850.

O crime de contrabando tem a competencia especial esta
belecida pela lei de 3 de Dezembro de 18.H, art. 17, § 1°.

'l'aes são o privileo-ios, ou juizos especiaei que temos em
relação á causas.

5 '1. - Pelo que toca ao iôro privilegiado em relação ás pes
soas, con iste elJe em haver juizo privativo, que conheça de
guaesquer questões em que essas pessoas sejão interessadas,
iveis ou crimes, ou de ambas as especies, coriforme a extensão

do privilegio, pois que então não é a natureza dos assumptos
quem prevalece, e sim a prerogativa pessoal mais ou menos
ampla. Temos exemplo no antigo juizo das ordens ou dos
cavalleiros, no dos celebres ofliciaes e familiares do santo
officio, e no escandaloso fôro dos estrangeiros, que então va
lião mais que os nacionaes, a ponto de ser o seu privilegio su
perior aos de tes ainda quando privilegiados.

Felizmente não temos mais o privilegio de fôro pessoal pro
priamente dito, e só sin, alguns privilegios l'eaes, isto é, liga
do aos cargo e serviço publico, ou alto interesse s?~ial., que
vamos enumerar. TUO faliando dos membros da familia nnpe
rial, de que já tratámos, temos:

588. -1.0 O privilegias reaes dos deputados e senadores,
que con tão dos arts. 26, 27 ,;2 e 4'1 da constituição.

2.° Os dos ministros e conselheiros de estado, na conformi
dade dos arts. 38, 47 , 133 e 148 da constituição.

3.° Os dos con elheiros do supremo tribunal de justiça, des
embargadores, presidentes de provincias, membros do corpo
diplomatico e bi pos, na fórma do art. 16J S 20 da con tituiÇão,
e lei de 18 de Ago to de 1851.

4.° Os dos jillzes de direito e con:m.andantes militares, nos
te~mos dos arts. 154 e 155 da constituIção, e do cad. do proc.
crnn., art. 155 §2°.

Estes privilegios, á excepção do que respeita aos comman
dantes mili~al'e:s,. prevalec~m t:nto n?s Cl.:imes de responsabili
dade, como mdiVIcluaes; vlgorao porem omente no crulle e não
no civel.

Assim é que não valem mais os tit. 50 e 12 da ord. do liv.
3°, que autorisavü.o a certos privilegiados em materias civeis,
ain .d. quando erão autores, a chamar á côrte seus concidadão ,
embora residentes nos confins do impel'Ío, para ahi virem per
der SéuS direitos, sem meios de prova, onerados de iucommodos
e despezas, em summa, sem esperanças de ju tiça! Não valem
mais tantas outras leis ex~r~vagantes em ~oelos os sentidos, se
não para. monumentos ela illJU tlça, e por 1 so mesmo ele novos
estimulos de amor á sabia con tituição, que nos rege e que em
cada uma de suas dispo$ições orre1'ece aos Brazilelros beBas e
precío:i1a:i1 gm::antias.
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O paragrapho constitucional que analysamos confirma emfim
mais uma vez a proscripçtLo de todas as commissões e pe iaes,
quer em causas civeis, como em au as criminaes , abu 'o sem
duvida injustificayel e de que já no occupámo .

Não concluiremos e ta secçúo .d? .direito de igualdade legal
sem recordar que os esforços da clvilisação actual se empenhão,
quanto podem, por rliminuir a horrivel de igualdade material
que mórmen.te em alguns paizes tanto abate uma porÇÚo da hu
manidade. E uma desgraça e um perigo "er ao lado de uma
opulencia e pantosa, de gozo e luxo requintados, uma multi
dilo de seres humanos mortos de fome, pultados mai que os
brutos na mi eria! sem um só gozo, sem e perança. !

Será isso compatível por muitos tempos com a manutenção
tranquiUa do E tado 1 As gro sas sommas que eUe ga tar[l
para entreter forças repressoras n50 serão mais bem appJica
das. em melhorar essas tristes condições 1

E um dos fructos dos governos ab olutos , dos erros e injus
tiças do passado, da instituição da diversidade de castas; do
feudalismo, da desigualdade dos impostos, da escravidão e do
consequente paupensmo !

Os meios desse melhoramento estão no pensamento e esfor
ços da civilisação; cumpre que a legislação e os governos illus
trados por virtude e precisão os auxiliem quanto po. ,ão, como
um prineipio fixo e progressivo,

SECÇAO 10."

DO DIREITO DE PROPRIEDADE.

§ 1.0 e 2. 0 ) -E' garflJltido o llircito de propl'ieclade em tmln n ~lln

plenitude. Se o bem publico lel?;nlmellte ,'erilicndo px.igir o mo e
omprego da propriedade do cidadíio, será elle prC\'iamentc il\
,lenmi ado do valor della. A lei mnrcm'á os caso cm qnc tCl':"
lugar e ta ullica excepçíio, e (lm·lt as regra. para s· determinar
a indemnisfição. COllStit. , art. li9. ~ 22.

~ :~.o) -Tambem ficn. garantida a divida publica. Constit.. nrt.
179, ~ 23.

~ 4. 0)-05 inventores terITo a propriedade das suas descobertn~.
ou das sua producçõe". A lei lhcs a igllnrá um privilegio ex
clusivo tempornrio • ou lhe" rcmunernr.i, cm rc arcimento da
perdn. que hajiio de solfrcr pe1n. \'1l1gari"!lçiio. Con. tit., art.I79,
~ 26.

~ 5. 0)-0 segredo aos cal·tas Ó im·iohwel. A n(lmini traçao <lo
coneio fica rin-orosamente respoo'fl\'el por qnulqucr inrr"~çao

deste !lrtigo. Uonstit. , !lrt. 179, ~ 2i.
~ 6.0 ) -Fjcãn garantidos as recompemos conferidas pelos serviços

feitos ao EEtndo, quer ci\'is . quer· militares; a 'sim como o
direito adquirido ,1 elias na fórma das leis. onBtit., art. li9,
§28.

§ 1.0 - Do di1'eito ele Ji1'op1'iedade em gemi.

589. - O direito de pl'opriednd é n faculdade ampla e
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xclusiva que cada homem tem de usar, gozar e dispôr li
vremente do que licitamente adquiria, do que é seu, sem ou
tros limites que não sejão os da moral ou direitos alheios; é
o j1lS 'ulendi , et (l1Yutelldi 1'e S1la,. é tambem o direito de de
fendê-la e reivinclica-la.

A natureza deu ao homem necessidades que decidem de sua
vida e do seu bem-ser' e para satisfazê-las deu-lhe a proprie
dade moral de suas faculdades intellectuaes e physicas, impôz
lhe a lei do trabalho e da previdencia.

Pondo o homem cm relaçõe não ó com os outL'OS homens,
mas tambcm com as cousas que têm qualidades proprias para
satisfa.zer essas necessidades e com as forças, ou agentes na
turaes, elJa lhe disse: " U ai dos meios que vos dei, de vossa
intelJjg- ncia, actividade e recursos, o resultado será proprie
dade ," riqueza \lo"a, porque será creação vossa, fructo de
vusso trabalho, será producto da unica pwpriedade originaria
ou primordial qu immediata e directamente vos dei; e se
guirá a condiçiio de::;ta. "

A propriedade real, a sim como a intell~ctual ou moral, tem
pois a sua origem na natureza, e é sagrada, porque, como já
dissemo , é o n-ucto dos e {orç'o ,fadigas e sacri1icios do homem,
do suor do Sell rosto; é o pão da sua família.

Com que força se expressão os livros santos fanando da
propriedade em r-elação ao pobre: " Panis egenti1l1n vila est ,
qui deji'audat ill1lr11 11,01110 sanguinis est .... qui allfert in S1l

dore panem, quasi qyi oecidit p1'O.xím1l1n SUU!ln .. , qui e1fil1ldit
sanguinem, et qui p'audem facit ?lU!?'cc'11.a?'io, frat?'es sunt....
non ne lac'l'i?1UE paupe'l'is ad maxillarn deseend1tnt .?,., a ma
xilla au/em non aseendllnt usque ad ecel1lm'l " Eccl.

O fructo do trabalho do homem pertence decididamente ao
homem, c lhe deve ser garantido em toda. a sna plenitude, ou
a propriedade se componha de bens moveis onimmoveis , cor
poreos ou incorporeos. O cr ado!' do \'<1101' , e só elJe , com ex
"lu üo de outro qualquer individuo, ü quem de\'e tcr o direito
amplo dc usar, empregar, tirar proveito, gozar dispôr ou
transmittir por troca, yenda, dadiva ou por outro qualquer
titulo, emfim de consumi-lo como' qu.izer, uma vez que u[o
prejudique os direitos de outrem.

Todos o:; ataque:; feitos á propriedade, embora. dis±arçada
Jl~ ''}te , süo contrarias ao direito; a falta de pl'Otecção contra o
furto ou da1UJlO ,os mbaro'os ou sequestros mhmdados, as ar
recadações de berancas denominada:; jacentes, quando o futu
ro propl'ietario notOl?iamente conhecido c tá pr sente, o regu
lamentus ou prohibiç:ões administrativas contra empresas ou
empreCfos do capital do cidadãu, têm o caracter e eii'eitos de
\'Íolaçõc- des.:ic dlreito ; porquant.,o a ex.tens~LO depe comprehen
de o 11vrc gozo, cm]?r g~, transierenc.m, dI 'posIção e consulIIo
que agrade ao proll'lctano.
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A plenitude da garantia da propriedade não só é justa,
como reclamada pelas noções economicas , e pela razão politi
ca dos povos livres; na collisão antes o mal de alguma im
pr.u~encia do proprietario do que a violação do seu livre do
lUlJllO.

Sem ella não haverá desenvolyjmento de sacrificios ou for
ças industriaes 1 e portanto muito menos incremento e expan
são da riqueza e bem-ser social; qual o homem que semearia
trigo sem ter certeza de que a colheita e livre disposiçãO seria
sua ~

Pelo que toca á ordem politica a propriedade é uma das
bases fundamentaes da sociedade; esse principio 1 fecundo em
suas consequencias 1 é quem modera os impostos, econoll1i. a as
rendas publicas, não tolera senão o governo r presentativo e
n.ão prescinde da intervenção do povo na administração na
ClonaI.

§ 2. 0 - Da clesap?'op?'iação.

590. - r ão obstante o que anteriormente ponderámos é
tambem certo que o homem vive em sociedadc, que tcm de
veres para com esta, para com a defesa elo Estado ou outras
relações do bem commum. Consequentemente se o bem publi
co legalmente verificado exige o uso ou emprego da proprieda
de do ciaadão, a sociedade deve ter o direito t[e reaEsar a de 
apropriação. O que a lei deve fazer ó marcar ele antemão o
unicos casos em que terá lugar es a excepção, estabelecer as
regras fixas que regulem a inde;:m:úsação , e não di pôr da p1'O
pnedade antes de previamente veri1icar e realisar essa indem
nisação.

A lei de 9 de Setembro de 1826 m seus arts. 10 e o de
clara quaes os unicos casos e processo da desapropriação,
quando reclamada por necessidade do bem publico. No art.
2° declara que quando ella não fôr reclamada senão por 1ltil~
dade do bem publico será esta previamente examinada e ven
ficada por acto legislativo.

O acto addicional , art. 10, § 30 , deu ás assembléas legisla
tivas provinciaes o poder de determinar os casos e forma da
desapropriação PO?' tttilidade municipal, ou provincial.

A resolução do alma de 1855 autorisou o governo a estAle
lecer condições sobre a desapropriação dos terrenos necessa'rios
para a estrada de ferro de D. Pedro n.

Não temos á vista as leis provinciaes sobre este assumpto.

§ 3.0 - Da gamntia da divida publica.

591. - A garantia da divida publica nilo é sámente um acto

•
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de j?-'tiça, é demais um dever de honra, um penhor de credito
nRclOnal.

Os credores do Estado, ou I arque lhe confiárão sellS capi
tac , ou porque lhe prestárão seus serviços, têm o direito de
rebaver ua propriedade ou valores respectivos; é uma conse
quencia indecliriavel do. principios exposto no anterior 10.

A banca-rota deshonra, e prejudica mais que todos os sa
crificios feitos para manter a probidade, a fé e justiça publica;
veja- e o que dissemos tratando das attribuições do poder le
gislativo a este respeito.

§ 4.0 - Da p1'op1'iedaéle elas invenções ou pl'oducções.

592. - A descoberta ou invenção de uma industria util ou
de seu melhoramento é fructo da intelligencia e trabalho do
ip.ventor, é creação sua, e consequentemente sua propriedade.
E pois justo que a lei segure seus direitos, e reprima a viola
ção delles; esse acto, além de ser de justiça, é tambem de
grande vantagem e incentivo economico; é o meio o mais se
guro de enriquecer a sociedade de novos descobrimentos, pro
cessas, augmento , e perfeiçúo de forças industriaes. ,

Esta prop~'iedadeporém, por isso mes~o que é ele uma na
tureza espeCIal, por ISSO que uma mesma lllvenção ou processo
pôde ser creado por mais de uma intelligencia ou concurso de
circumstancias; c fulalmente porque a prioridade do descobri
mento não deve formular a garantia do direito de um individuo
de tal modo que aniquile para sempre os direitos de outros,
em~ora posteriores em tempo , d~ve ter um ~xc1usivo t~mpo

rarlO e não perpetuo, caso a socIedade não Julgue prefenvel
abonar desde logo uma indemnisaçlio que legitime a vulgari
sação.

A nossa lei ele 18 de Agosto de 1830 contém as disposições
regulamentares desta garm1tia con titucional, e re olve pelo
que toca ao nosso direito as importantes questões economlCas
que esta materia occa iona.

A producções litterarias ou artistica súo invenções, e mui
tas vezes fllhas ele laborio os esforços, as. im como pro ductivas
de valiosos resultados; é pois com razão !lue o art. 261 elo
nosso codigo crimina;l. garan~e .aos respectIvos. autores, ou
tradu'(tores, seus legItImas direItos, e pune a vlOlação destes
nos termos ahi expres adas.

r ão cabe na exposição do Direito Publico a discussão elas
opiniões economicas a respeito.

§ 5.° - Da 1}1'Oprieelade e seg9'eelo elas ca9'tas.

593. - As cartas são propriedades que pertencem ao domí
nio elaquelle que as envia, e elo que as recebe, e que não eleve
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abusar del1as. O egredo Llellas, mui priucipalmellte quando con
jjadas á administraçuo do correio, repousa de mais sobre a fé
publica. Elias contêm muitas vezes o segredo das fa.milias, as
queix.as, ou confidencias da amizade, são yehiculos da con
fiança.

De outro lado, e salva a indiscrição, que por si mesma 'e
desarma, a violaçuo deHas nunca prestaria serviços importan
te ; nuo falW.o cifras, e outros meios seguros para as conspi
rações ou crimes; obter- e-hia, quando muito, ver algumas
emoções de odios ou pai_xões politicas.

A segurança publica tem triumphaelo, e triumpbará sem essa
aberração da confiança nacional; só o estado de guerra, e re
lações de inimigo a iuimigo. pócle por ventura em circumstan
cias dadas modificar o rigor de -tes pincipios.

Os arts. 129, 146, 215 a 218 do cod. crim., reprimem os
delictos commetti(~os a. e te respeito; veja- e tambem o re~

Jamento dos correIOs de 9 de Setembro de 1 35, e 29 de No
vembro de 1842.

§ 6. 0 - Da gamntia dos se1'Viços feitos ao Estado,
OIL sua 1'ecompenSCL.

594. -Os flllccionarios publicos que consagrJ,o longos annos
de serviço á sociedade, que cumprem bem seus deveres, que
não 'podem continuar a servir, não deveráõ obter da sociedade
meios de xistencia ~ Devem obtê-los, e o e pirito g neroso
dos povos civilisados em parte alguma os denega. E 'as recom
pensas. muitas vezes firmadas por lei, são como que uma es
pecie de lH'opriedade do servidores do E tado, um comple
mento dos seus salalios ci,is ou militares, que dão-lhes a e
gurança do tllturo, e compensão de algum modo a medio ridade
de seus vencimentos in ufficientes para poupança alguma.

Ea me 'mo certos empreo·o.', em lue a lei deve estabele
cer uma idade tata!, em que o magistrado e alguns outros
fUllccionarios fiquem' apo entadús ipso j1l1'e; se por excepção
um ou outro depois della é ainda capaz de actividade normal,
memoJ.:Ía e intelligencia nilO fatigada, a regra em geral é ou
tra; o serviço puólico e o serYÍço da' pa.rtes soffrem. b'o se
gura uma administraçüo mais lJerfeita, remoça os empregos,
gamntc os a"aJ~ç'os, _e livra? govemo .do penoso escl'Upulo ~~
'onservar em ínocc;octi serVIdores antJgos, honrados, L,as.la
incap~ze:> ue b~l~ preel~d~l:-jos mais por seu estado. Entreta?-
to sena llladrnlsslvel éL ldL'a ele despedi-los sem que se lhes de::;
se recurso algum.

Os serviç'os relevantes, a devotação militar nos 'ampos de
batalha, adquirem incontestavelmeute um direito de recom
pensa proporcional a favor dos cidadãos iliustres, que assim
sabem di::ltinguir-se Q ser uteis á sociedade .

•
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Da~i resulta ~. Il.? cs idade de leis be~ meditadn. , que esta
beJ~çao n. COnU1ç()e~ d~s .apo 'entadorIas, pensões, tenças,
melOs-. o1dos, e a ~nstltUl(;ÕeS au.'Gliares dos montes-pios por
modo JU ·to e convelllente. .

A. \'ecompen as extraordinarias só em lace e proporção do
el'vlços podem ser dec~'etadas; a generosidade nacional a esse

respcIto é de. gral1ll.c mcent1\'o; é um principio não olvidado
pelo governo mglez.

I 'ECÇr\O n. a

DO DIREITO DE RECL,UL\Ç,i.O, DE Qt;EIX.-\. E DE PErrç.:tO.

~ ]0 fi 4. 0)--'l'odo O cidUllão poderá apresentar ]lor escripto no po
deI' legislath-o e no exeenlh'o reclfllnnções. queL.'>as ou peti\'õcs, e
até expôI' qunlqner iufrncção d'l constituição, requcrendo peranto
ti autoridade competente 11 effectivll respomabiliclade do infructo
res. Con tiL, al·t. 179, § 30.

§ 1.0 - Destes dil'f'ilos 011 !lcLl'anLias em yeNd .

. 5~-. -- Q § 30 do art. 17~ da COll tituiçcJo ministra aos ~ra
zI!rlros maJ . cI. Ullla garautw., con agril e reconhc e tre dlrel
tos dillúr ntcs, e ada um d ,Ue muito valioso; silo os de sim
ples rcgu rilllCllto ou reclamação, de queixa e d t etição ; nós
vamos tratm: dc cada um deJl s m paragraphos s parado.

: 2.0 - Do cli1'eilo ele 1'equel'imento ou 1'eclamaçao.

596. -:lt obvio que todo o 111 mbro da 50eiedade civil por
sse me '1110 1'a lo tem o direito d düigir seu pcdidos aos p~

dcre' ou O'ovel'Jlo da aStioeiacão; e esta facl1c1ade não se dCrJ
Ya immcd1atamente da natl1l'eza, deriva-se sem duvida ~guma
do direitos individuae:s ao homem, e n. elles se reune. E a ±n.
culd~de de supplicar, de pedir alguma cousa em proveito seu
parÍlcular . .

Para autol'i ar o cidadão a redioir scu requerimente ao go
verno Jl ln é neces ario que lhe a 'sista um direito perfeito,
basta que tenha um interes e li ito ; o gm-erno pesará se de\'e
attendê-lo ou não, 'amo já expuzemos em n. 315.

e lhe assiste lun direito perfeito e elle foi desconhecido
olloft'endido então em seu requerimento ou reclamação, não
pccl.il'á só uma graça, e sim justiça, exercerá uma faculdade in
conte tavel e que deve ser attencl.ida.
. Nüo no' demoraremos pois mais sobre esta. materia, que é de

sImplcs intuiçuo.
28
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§ 3.0 - Do cli1'eito de queia:a.

591. - Cq\uando a o.f[ensa feita a um direito do cidac1fio é tal,
que elIe entende que não deve limitar-se a uma simples recla
mação, tem a filCUldade de formular sua queixa, e muito mais
se ha uma infracç.ão constitucional.

A queL'\.a é um recurso que importa a abertura de uma acção
que repare a ofiEmsa, ou les.!lo de direitos soUricla pelo queixoso,
e que reprima o oflensor. E um direito tambem mcontestavel,
que provém do direitos in~:iduaes e com elIes se identifica ,
por ISSO mesmo que não é liCIto o dcsforço pessoal.

Oll elIa seja administrativa ou judicial, deve preencher as con
dições que a lei estabelec com a circuspecção necessaria para
evitar o abuso deste direito; condições que os termos do pro
cesso administrativo ou judicial desenvolvem, e que não cabe
aqlú reproduzir.

§ 4.° - Do di?'eito de petir;ão.

598..- °direito de petição é inteit'amente distincto e diil'e
rente do direito de requerimento, reclamação ou queL'\.a; tem
outra natureza e outro fim.

E antes um direito politico do que natural ou individual, e
nós o incluimos nesta secção mais por connexão das materias, e
por seguir a ordem da constituição, do que por ser este o seu
lp.gar proprio, qu~ .deveria ser .0 capitulo.dos direitos politicas.
E a faculdade legItIma que o CIdadão actIvo tem de apreseD~ar
por escripto aos poderes publicos suas opiniões, suas Idéas, ID

teresses que partilba e seus votos sobre os negocias ociaes d~
legislaçãu ou da administeação do Estado; é um clireito qua?l
sell?elhante ao da liberdade da imprensa politica, uma ~speCle
de mtervenção no governo do paiz, não tanto em proveito seu
par:ticular, como no intertsse geral.

E o diTeito de, por exemplo, pedir a reforma ou a conserva
ção de llIl?~ instituIção que se julga prejudicial ou util ; a ad?p
ção ou rejeIção de uma lei ou medida que se discute, de um 1111

posto .que se entende ruinoso; de provocar o que se crê anta
j~so, de representar sobre os interesses geraes, offerecer memo-
nas, planos ou observações que se reputão importantes. .

.0 paragrapho consti~cional que ~nalysamos in~lue este di
reIto, e em um Estado livre nã'O sena mesmo passIveI, ao me
nos sem absurdo, denega-lo ao cidadão; abi este não é um
ente estranho á sociedade politica, sim membro, parte integran
te delIa, e de seus destinos.

As leis e os actos da administração têm de afl'ecta-lo, e desde
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então como seria pos ivel prohibir que elle expressasse suas
idéas a tempo ~ eria para admitti-lo depois a reclamar inop
portuna e prejudicialmente I ou porque nem depois deve se
reclamar 1 Porque não usar convenientemente desse re.curso
legal e desviar as consequencias do mal que se prepara ~ E em
fIm um direito auxiliar e concommitante dos outros direitos.

ada mais commum n~ Inglaterra do .que as petições dirigi~

das ao parlamento e assIgnadas 1)01' mIlhares de cIdadãos; e
n~o. só na: Inglaterra, como em outros Estados constitucionaes.
D1Zla LUlZ XVlll em sua proclamação de Gand de 1815 : " A
" constituição contém em si mesmo o germen de todos os me
u lhoramentos , porque nenhum ha que não possa ser proposto
u por vossos representantes ou provocado por petições dos ci
f( dadãos. "

599. - É com effeito um dil'eito muito precioso, e por meio
do qual a intelJigencia nacional póde esclarecer e illustrar os
poderes politicas, as questões, necessidades e melhoramentos
sociaes, conter o abusos e derivar os máos projectos.

Companheiro da liberdade da impren a, como já dissemos, e
da publicidade cOllstitucional, é muitas vezes mais efficaz e in
tere:>sa sempre á c.au a publica.

Não é um direito para ser gasto em circumstancias triviaes;
mas em circum tanCiaS graves, de sacrificios, ou males sociaes,
póde ser não sómente um direito, mas um grande serviço;
Uma proposta, um pensamento util em taes casos é de alto
valor.

Demais, se as idéas apresentadas não fôrem uteis, por certo
que os poderes publicas não lhes darão attenção; é bom ouvir
todas a opilliões, recolher todos os pensamento e deliberar a
fmal o que fôr mellior.
.Toda a reunião armada do povo sem autol'isação é sem du

VIda um crime , .n~as toda a m,anifes~ação pacifica , m~ra~ , 1'e-;
guIar de sua opl1llão, não poete deL"{ar de er um direito ; e
mesmo um signal do interesse que eUe toma pela mate1'ia e causa
publica; nem todos podem recorrer á impren a, e se por esse
meio lhe seria licito manife tal' suas opiniões, porque não será
tambem por meio do direito de petição, mórmente por escripto 1

600. - O cli.reito de petição não equi,ale, como alguns pre
tendêrão inculcar, urna iniciativa; porquanto a iniciativa, mór~
me'nt: perante as camaras, obriga estas a attender á proposição
desde que ella é apresentada nos termos do regime~to ; o di
reito poré~ de 9-ue tratamos não pro~uz essa o,bn&ação; ,0

poder publico pode não dar-lhe attençao, é um SImpleS melO
occasional e eventual de promover uma medida ou de cha~ar
a consideração sobre ella, para qualquer fim que se de eJa.

O direito, que nossa lei eleitoral de 19 de Agosto de 1846
em seu art. 22 e outros dá a qualquer cidadão, de intervir
sobre faltas ou illeg'alidades commettidas a respeito, está de
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acc01'do éom o elireito Je petição; o lUesmo dil'emos da acção
popular garantida pelo art. 157, da constituiç<í.O contra ~s ,ma
gistrados , e da, que i confel'Jda contra os ahu os mIrU te
riaes pelo arl. 8° eln. lei de Lj ele Outubro Je 1827.

A propria lei por y zes com-ida os cidadãos, e até lhes of
fere e premios para que ofJercção projcctos de lei, ou dc cod,i
gos, para l'cgerY,E:5tado; em sum~lla ba tava que a con ~l
huç:io liDo probllllsse o uso deste elire) to para que elle eXJ 
tisse, .quanto lUcÚ que o r conhece e garante.

GOl. - Entreta,nto e por is. o mesmo que é um direito muito
efficaz e preclO (,), cumpre que eUe observe as regras e condí
ç'ões que s,10 inherentes á ::;ua natureza, para que n[w dcge:
ner· em abuso, c menos perturbe a ordem e paz publica, ou
comprima o e pJi'ito da liberdade dos outros.

Nós vamos indicar quaes sej,lo essas conelições essencines ,
c expressar os fundamentos del1as, que por si mesmos se jus
tificão.

1.0 A petição não ó permíltida senão por escripto, e e cripta
respeitoso, nem dc outra maneira poderia er meditada e at
tendida.

2.° Deve scr assig-nada por todos c cada lIDl dos peticiona
rias pelo 'eu propl'io liame, e não sob nomc, on denominaç<1o col
lectim de sociedade politica, ou anonyma., ou mesmo de mUJlici
palida,d . pelo menos que nüo teja para i so Xl re sam nteau
t(lrisc~da por lei. E: u~n direito politico pes oal, que de"e, er
xercado pelo propl'lo cldadflo, por iSSO mesmo que eUe não pode

Jelcgar taps direitos senüo aos mandatarios que alei autonsa,
(lue não póde crear poderes além dos que csta reou. Consequen
temente nem um corpo, administraçüo, sociedade on cidad<1o,
a nilo ser por si. mesmo, póde excrcer esse direito indelegavel ,
nem constituir-se como entidade politica em frente dos podE
res legitimos,

As municil)alidades, corporações, collegios eleitoraes, ou
sociedades, não silo autorisado para figurar de r presentantes
politico ,sim para outros serviços, ou interesses privados dos
cidadãos, e consequenterilente nilo dev !n ultrapassar dos limi
tes de sua funcçães legae', usurpar direitos puramente civi
cos ; nüo têm para isso cal)acidaüe, nem representação alguma,
poi que nüo têm até esse prJprio direito politico. No caso
contrario tornar-se-hião mesmo entiJadcs perigosas, -luitas
vezes fanatisadas pela paixüo, animadas de sua natureza ~ol
lectiva, ou de um apoio mai ou menos imaginaria; quereqúo
coagir sua pl'opria minoria, quanto mais o resto da associação
geral; julgar-se-hino potencHl.' riva s da autoridade publica.
l'ão; n 1ll os illClinduos nem corpOl'açiío alguma tem direIto
de erigir-se, por autoridade propria ou illegàlmente conferida,
em pro 'urauol'cs do povo; a petição ))[(0 tem por autores se
lJITo os cidqdüos ql.l.e como taes, e nessa qualidade, assignão o
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seu nome inJi idual; outra qualquer deve er rejeitada; tudo
o mais importa a tolerancia de usurpação de clireitos.

3.0 A petição não deve ser apre entada por grupo, ou mul
tidüo, e sim ómente por uma até dez pessoas, numero maior
que a lei' dos governos con titu ionae' tolerão, afim ele evi
ta.r o barulho, a contil ão , ou motim elesnece sario e por ven
tura perigos!l por qualquer occurrencia que po a offerecet
se. A apresentaçüo não deve er feita perante a barra das ca
mara, im na re pecti,-a secretaria, ou por algum elos membro
del1a, pois que ssa ; a mar ha regular, que ninguem está
autorisado a moclificar.

Mediante estas ju~ta~ e previd~ntes condições, não é pos i
vel desconhecer o direlto ele petJção, e nem me mo Julga-lo
perigoso. Seria sim perigoso impedi-lo, probibir que os cida
~ãos pudesse1.n expressar seu. de ,ios, sua ju. tiça; qualificar
l' o de rebellião , ou attentado , sena COmpl'1mlr para provocar
a reacção; que tenha o povo o eu direito ele manifestar o que
qu r , com calma, com re peito; elle não póde , nem de,e ser
inclifierente á sua propria sorte, e nem tüo pouco ver que os
eu~ legitimos recurso lhe são denegados e que só lhe re tão

ex essos.
Por connexão com este ilireito l assim como com o da liber

dade de manifestar o pen 'amelJto por escriptos particulares ou
impl'es os., accresceutaremos quo tambem nellhmn particular,
ou sociedades guaesquer, que não fôrem para i~so autori 'adas ,
têm clireito algum de afixar cartazes ou anmlllcios , e menos
proclamações na' esquinas, colnmnas , praças ou outros Juga
res 'publicos, e nem de repetir cli cursos nelle . Taes lua-ares
ao propriedade na ionaes em cliveI' as relaçõe', e posta' ob

a ac 'üo do gO"erno e da policia, ningnem póde pretender mn
lEre to natural ou incuYidual a e respeito, pois que seria ir
l'isorio , nem tilo pou o um direito positivo, pois que nenhuma
lei o instituio ou reconheceu, e ante as leis policiaes o illhib m;
demai , qu partido não poJel'iüo tirar de ·SR. tolera.ncia os ho
m ns ['ann,ticos e turiJulentos?

SECÇAü 12."

DO D1RElTO DE }10YER A Acç.ii.o D'E RESPO"SARTT.m,\DE DO

P,'lclPREGADOS Pl'BUCO .

~ 1.0 c 2.0)-Os empregados pnblicos Ena e trietnmente rcspons~

veis pelos nbu os e oU1issõ~ pr'l.tiendn. ne ex rcieio d slIns
funcçües, c por não Ih1.cl'em ofie tivamonto 1'05pous:woi. o sous
subnltornos. Con tit., m:t. 179, § 29.

§ l.o-Dos fundamentos dest(t ga?·ani1·a.

no;.... -E' um pril1cipio fundam ntal, qu os mpl'egaJo.. pu-
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blicos suo estabelecidos no interesse do serviço social, e não
no seu interesse individual, para manter os cl:ireitos dos cida
dãos, fazer-lhes justiça, promover os interesses e o bem-ser
da associação.

Todo o emprego suppõe regras de seu exercicio, e obrigações
a sati fazer, é pois de razão e de dever cumpri-las; essa é
tãmbem a exigencia da propria honra e moralidade do func
cionario. Nem uma cOlTupção :. mais detestavel do que a dos
delegados do poder publico, ella prejudica o poder, desmorali
sa a sociedade, inverte em prejuizo o instrumento que fora
estabelecido para ser util e protector.

A responsabilidade dos aO'entes do poder constitue pois uma
das condições e nece::;sida8es essenciaes da ordem eliberdade
publica, uma das garantias indispensaveis dos governos cons
ti tucionaes.

§ 2.o - Da ejfectiúdade da ?'espons.abilidade.

603.-Se pois, e não obstante estes justos fundamentos, o
funccionario publico, violando a lei e os seus devere morae,
converte o emprego em meio de interesse pe oal, ou instru
mento de suas paJxões, não só o cidadão injustamente lesado
deve ter o cl:ireito de promover sua responsabilidade, mas os
seus proprios superiores estão na obrigação de provoca-la ou
fazer eflectiva, pois que, como o nosso paragrapho con titucio
nal bem se expressa, não basta deixar de praticar abusos ou
omis ões, é demais essencial fazer effectivamente responsa,veis
os subalternos que assim procederem. Não é na simples pro
messa da lei que está a garantia, sim em sua exacta obser
vancia.

O cod. crim., arts. 129 a 168, 170 a 112, e outros, assim
como a 'lei de responsabilidade dos ministros e secretarias de
estado, e regimentos das diversas autoridades, estabelecem as
respectivas penalidades.

As crenças e a moral social resentem-se muito do modo
por que os empregados publicos se comportão, e da maneira
por que a alta administração sobre elles exerce sua inspecção
e correc!;~ot

SECÇAO 13".

DO DIREITO .{ PROT~CÇÃO E AO SOCCORROS PUBLICOS.

ti 1.0 e 2.0):-A constituição tambem garllntc os soccorroõ pnbli.
coso Constlt., art. 179, § 31.

§ 1.0 - Do dil'eito â p1'Otecçao publica.

604. - Embora este, como o direito de que tratámo~ na sec",:
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ção auieceJente, não procedão immeiliatamente da natureza,
e im das relações naturn.es combinadas com as sociaes, ainda
a iro eUe se entrela('a com os direitos individuaes.

Desde que a socieã-ade é fundada, a idéa da protecção é como
que ynonymo da de goyerno em favor dos usS' c::actos, quer no
interior do Estado, em suas fronteiras, ou meSlno fóra deHas;
e sa protecção acompanha o cidadão, e o anima em toda a
parte.

Deutro do Estado o poder publico tem o dever de proteger
sua Yida, sua segurança social, e a de seus bens e direitos.
~as fronteiras deve elie manter o respeito devido ao territorio
nacional, a paz e a imiolabilidade dos direitos de seus subdi
to', em relação a aggressões dos povos yizinhos.

r o paiz estrangeiro eleve yelar que os seus llacionaes não
sejão vexados, não soflrão injustiças, não sejão privados dos
direitos que têm, ou tratados com sorte deSIgual em relação a
outros e trangeiros. Em summa, governo é ynonymo de pro
tecção, e' quanto mms activa e <::fticaz é esta, tanto maior é a
força moral do poder pub~i~o, poi~ que tanto ml:l.is é ene robus~
teCido pela adbesão e espmto naclOnal.

§ 2.o -Dos SOCC01'1'OS lntblicos.

605. - O governo, em circumstancias ordinarias, não tem
a obrigação de ustentar ou manter os particulares, nem elie
teria recur os para cumprir essa tarefa; ene cleyem ,i,er de
sua industria e previdencia.

Em caso porém excepcionaes, ou de c~lamidades publicas,
de peste, inundação, secca , falta de colheitas, grandes ín
cemLios, ou outros males semelhante, é dever da ociedade
Soccorrel' os s us membros, ir cm seu auxilio, dar-lhes ri. sua
prot cçuo ; nao só o devel' social. como a humanidauc, e o pro~

prio ÍJlteresse da s~gurança publica, o ex~e imperío. amente.
Em ca ·os especlaes os . occorros publicos vão amparar os

nacionaes mesmo no paiz e trangeiro, como prescreve o nosso
regimento con ular.

Além dos soccorros directos, um governo illu traclo minis
tra outros muitos valiosos mediatamente, pela prote ç'ão com
que anima e auxilia os hospitaes de caridade, os asylos de ex
posto' e de mendigos, e muitos outros estabelecimentos pios.

SetL zelo pelo estabelecimento de caixas economicas, de ban
cos de soccorro em favor das lasses pobre, de montes-pio, e
~utras instituições de l1revidencia, é uma outra protecção va
liosa outorgada ao cidadãos que têm poucos recurso , e que
a sim obtêm novas vantagens e beneficio de ua sociedade,
que se IDoralisilo, e conseguem meios de ll1CU10r educar seU$ fi
lhos e amparar suas familia. O E tado recolhe vantagens do
seu. zelo.
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110 OmEITO Á r STRt· <;:]'0.

~ 1,0 e 2,o)-A instrucçilo primaJ'i:l c p;ratuita ó garantic1a a [mIas
os cidadãos. Con 't.• aJ't. 179. ~ 3l.

São t.~D1beJD garantido o col1cgio. lJ uni,·cl'sic1u.rles llontlc seriío
en inac10s os elementos das cienciu, bellas-Ictras c artes. ('oa t.,
m"t 179, ~ 32.

~ 1°.- Da instrucção pl'iiI1a1'ict.

60G. - A in trucção primaria é uma nece sidade, não de ta
ou daquella elas e, sim ue t.odas, ou de todo. os indi,iduos ; o
operario, o artifice mais humilde, o pohre l:Jl'eci a saber ler,
e..crever, e pelo menos as pl'Ímeira' opcraç:õe' arithmetica ,
aliás elle depende de outro, que o acaso lhe minist.ra, não
ofterece a si mesmo a garantia. a mais indispensavel. Ao par
des'a necessidade é tambem e!'; 'encial que o povo tenha pelo
menos as noç'õe fundamentaes da moral, e da rença religio a,
para que cada inclividuo pos ua germens de virtude, idéa dos
~eus deveres como homem e cidadão.

E' pois tUna necessidade geral, e consequentemente urna di
vida da sociedade, pois que para as neces idade gemes ~ que
,se creão, e recebem as contnbuições publicas; nccre ce ronda,
que a satisfação desta obrigação reverte em prov ito da pro.
pria as 'ociação, que por esse meio consegue tornar mai utm'
e moraJisados os seus membros em g·eral. .

E. ta instrucção deve por is o mesmo nüo só ser gratwta,
ma tambem ser posta ao alcance de toda as localidades; eUa
dem~nda fina:lmente uma inspecção activa e zelosa, metbo~o.
facels e perfeItos, compendios calculados por madura sabedona.

A lei de 15 de Outubro de 1 27 ma,ndou crear urna escola
de instrucção primaria e~. totIas as )ocalidacle : populo~as: O
ar~. 10 § 2" do a.cto addiclOnal d~u as a sembl 'as provJ11C:Jaes
a fac.ul~ade de legl~lar a este respeito e;11 relaçi:"LO ~1.::; re •ectIva
provlllclas, e mUltas d lias não se tem olVIdado des dever
essencial. Entendemos porém que os poderes geraes não de
vem de modo algum abdicar a attl'ibuição que esse mesmo
paragrapho lhes confere de concorrer de sua parte para tão
util fim, e mui principalmente no intuito de crear Ul11a educa
ção nacioual. h?mogenea e uniforIt;Je,.que gere e generalise o
caracter brazllen'o em todas as provmcms, ao meno em todo'
os centros mais populosos dellas.
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§ 2. (J - Dos cotlegios e universidades.

601. - A constituição garante tambem, posto que não seja
gratuitamente, a creação dos estudo. preparatorios e u'pe
1'iores, que SilO indispen avei para muitos, para as profi 'sões
mais elevada , e para os serviços publicas mais importantes;
é pois necessario cumprir a promessa con titucional.

Tratando do mini. teria do imperio, da neces. idade de sub
dividi-lo, e de crear um ministerio e pecial da instrucçüo pu
blica, já. expuzemo. alg'umas observações, que fôra superfluo re
produzir aqui.

ECÇ O l.-.a

DA SUSPEN ÁO DE GARA. ;TIAS.

§ 1.0) - Os podere constitucionaes não podem suspender a con ti··
tlliçuo no que diz )'e peito aos direitos indj,'idnaes, salvo no. ca
so c circum tanci'ls especiticadas no para.gmpho segninte. Gous
tit., art. 179, ~ 24.

§ 2.0)-Nos ea os de rebellilio, ou de inmsuo de inimiO'o , pedindo
II segu),lUl<;íl do Estado qne e dispen cm por tempo determinado
:lJg:lIIUllS das l'orllllllidades que garantem a liberdade inclividunl,
poaer-Je-ha fazer por neto e_pecial do poder legislativo. Nüo se
achando porém a e e tempo rewúdn n llssembléa e correndo a
patl"Íll perigo eminente, poder(( o governo e:>:ercer esta. mesma pro
vidcncia, como medicla provisoriu. e iudi peusavel, snspeudendo-a
immediatamente que ce 'se a neces idade ur~ente que a motivou;
devendo u'um e outro caso remetter á a semoléll, logo que re1Uú
da fOr. \lIDa relação motivac1n das prislios o de outra medidas de
pre,ençuo tom.ldas; e qua~squer autoridades, que tiverem mnn
dado proceder a elia , serão responsnveis pelos abusos que tive
rem praticado fi e se respeito. Constit., art. 179 .. § 35.

§ 1.o _. Da p7'oltibição de suspensão das .gamntias
constitllcionaes.

60S. - A suspensão da garantias constitucionaes é sem du
vid.a um dos acto' de maior importancia do sy ten~a .represen
tatIvo, e tanto que em these não deve ser aillruttIdo e nem

esmo tolerado. E' um acto anormal, que attesta que a so
ljledade se acha em posição extraordinaria, e tal que demanda
meios fóra dos communs ou regulares. Es a me ma é a these
que o § 34 I que aualysámo.· , estabelece e re !!Uarda.

Esta these porém poderá ter alg'umas excepções como ne
cessidades irremediaveis'! E no caso aflirmativo quae serão
ellas I e, uas condições? E' o que a constItuição resolveu no
pal'agrapbo seguinte mediante as cautelas que tão grave as-
umpto demanda.
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§ 2. 0 -Da.s ~micas exoepções possi'teis.

609. - Não obstante a these ou principio geral em contra
rio, se n. segurança do E tado, se o perigo da patria imperio
s~~ente eXIgir a suspensão por, ~lgum tempo fi.~o" não da c?ns
tltmção, nem dos poderes politlCos, ou dos direltos dos Cida
dãos, sim de algumas !las formalidade que garantem n. li
berdade individual, o que fazed deixar perecer o Estado, e
com ene todos esses direitos 1 certamente não.

Em taes circumstancias o ~ 35 primeiramente declara, e
cou: muita ra~~o, que tal pe~igo do ~stad_o não p,ó~e prevalecer
senilO por effeito de rebellião ou lllVaSê.LO de ll11lmgo; outra
qualquer occurrencia póde ser vencida sem esse sacrificio da
liberdade individual.

Depois de firmar eSSa limitação, estabelece que se o poder
legislativo se achar reunido, a suspensão n[o poderá ser verifi
cada se!140 por acto especial deHe.

Prevendo finalmente o caso de não estar este poder reunido,
e de correr a patria perigo imminente , só então autorisa o g'o
verno a decretar essa providencia, como medida provisOl'Ia,
que deve ser cassada immediatamente que cesse a necessidade
urgente que a motivou.

Em todo o caso, logo que o poder legislativo se reunir, deve
o governo apresentar-lhe uma mformação circumstanciada das
pçcurrl=ncias, medidas de prevenção tomadas, e sobretudo da
prisões que tiverão lugar.

Finalmente, por maior garantia, o dito paragrapho expl'C sa
a r sponsabilidade especial que p,esa sobre as auto.ridade que
puz~rem em execução tae::l medidas por qualquer abu o que
pratIcarem.

O art. 11 § 80 do acto adc1icional autorisa as assembléas
legislativas provllLCiaes a exercer cUillulativament com o go
verno esta importante attriblúção.

610. -Em verdade, desde que a grandeza do perigo não
póde ser combatida pelos meios ordinarios. o que sem duvida
póde acontecer nos casos de rebelliãO, ou invasüo de inimigo,
é irremediavel autorisar meios de defesa suflicientes para sal
var a existencia do Estado; é o caso dos Romanos: Dent ope
mm consules, ne quid ?'espublica det?'i1nenti capiat; é a decla
ração da patria em perigo.

lndepel â.ente da susl~nsúo de garantias constitucionaes, o
codigo criminal em seus arts. 288 e seguintes, e lei de 6 fie
Jm1ho ele 183], autorisão os meios nece;;sarios para dispersar
os ajun~amentos illicitos, que podem pôr em perig'o a seguran
ça publica,

E' util examinal'-Se a legislação franceza parallela á nossa
a este respeito) cOl1s~ante: das disposições de 8, 26 e 27 de Ju-
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lho de 1791, 10 Fructidor anno 5°, 24 de Dezembro de 1811,
10 de Abril de 1831, e 9 de Agosto de 1849; e muito es~ecial

mente em relação ás praças de guerra, ou postos militares,
cujo estado é classificado segundo tres hypotheses difrerentes:
estado de paz, de guerra e de sitio.

Jo primeiro caso, os magistrados civis exercem todas as
suas attribuições, salvas as restricções resultantes das attri
buições militares, e a conveniencia de sua mutua intelligencia
em certas circUlllstancias; lei de 8 de Julho de 1791; e 24 de
Dezembro de 181l.

Na segunda hypothese, que verifica-se quando a praça ou
posto está suje~t.a a ataque, ou a~erta em consequencia de tra
balhos de iortificacão, ou em vIrtude de decreto do governo,
os magistrados civis devem marchar de accordo com a autori
de militar, e auxilia-la.

Finalmente, no estado de sitio, por eífeito de decreto do go
verno, ou ataque efiectivo, ou sedição interior, só a autorida
de militar é quem exerce o poder.

A lei de 9 de Agosto de 1849 reforçou a acção da autoridade
militar nos casos por elia :erevistos. Elia póde dar buscas de
dia, e até mesmo de noite; tazer sahir para lora individuos que
têm ali domicilias, sequestrar armas e munições, e prohibir
ajuntamentos e publicações impressas.

Nossa lei de 18 de Setembro de 1851, ião hostilisada por
aquelles que não querem ter o trabalho de estudar profunda
mente os serviços ociaes, tem ainda muitas lacunas. E' evi
dente tambem que a segurança de nossas fronteiras de terra
em. certa zona determinada demanda uma legi lação especial
e ·vJgorosa.

CAPITULO ID.

DOS DIREITOS CIVIS.

SECÇAO UI

Dos DlREITOS qVIS EM GERAL.

§ 1.0 - Do que se,jão os di1·éitos civis.

611. - Os direitos civis, denominação distincta dos direitos
politicas, são as faculdades, vantagens ou prerogativa que
pertencem aos homens, parte como homens, e parte como mem
bros da respectiva sociedade civil, e que presidem, ou prevale
cem em ~uas m11tu8s relaçõe~ p~ivadas ...
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No cap. lo de te titulo já ob ervámos que os direitos civis
compoem-se de duas especies: lo, dos direitos naturaes ou in
dividuaes , que a lei civil reconhece e garante, e que por isso
mesmo d nomina tambem civis; e 20 , dos que as instituições
ou disposições cspeciaes de cada povo estabelecem por suas leis
puramente positivas.

Com efieito a legislação civil tem esses dous elementos difte
rentes, porquanto não póde deL'i:ar de formar-s na sua maior
parte da' regras ou principios do direito natural, que são de
Justiça universal e communs a todo o homens, qua1quer que
seja sua 11aturalidade ou qualidade nacional; e nem tão pouco
deú,:ar de completar- e daquellas regras e especialidade que
cada sociedade civil julga uteis e apropriadas a si e seus na
cionaes.

No primeiro caso o legislador ou legi lação não é senão o
coordenador, o interprete da razão natural, do fundamentos e
relaçõe3 primitiv.as da equidade e sociabilidade humana, pena
de ser ÍTJjusto ou ignorante; ahi a lei nasce do direito, e n[[o é
senão uma expressão delle. No segundo caso é o apreciador do
estado, interesses e condições da sociedade civil, que ene deve
reconhecer com toda a illustração e acerto para o bem- er re
lativo delia; então a lei é quem constitue o direito.

Como já tratámos dos direitos inclividuaes ou naturaes na
consideração do direito publico no capitulo anterior, pouco ae
cl'escentaremos a esse re peito ne te, e poris o mesmo ter mo
principalmente em vi tas a parte do clireito civil a que uJtima
mente alludimos.

§ 2. 0 - Da clistincção fundamental entre os cli7'eitos
ciús e os cli7'eitos JJoliticos. '

612. - Antes de passar a outras considerações julgamos ne
cessario con ignar a fundamental distincç:ão que pela lei c na
tureza das COllsas ha entre estas duas ela es de direitos.

Os direitos politicos são, como depois melhor veremo , as fa
culdades ou prerogativas que competem núo aos homens e nem
mesmo aos simple nacionae' ou simples cidadão, ,ma . im e
sómente aos cidadãos activo', de participai' na formaçú() elo po
der publico e intervir no goyerno do Estado na forma da lei
politica ou constitucional.

Os direitos civis que no paragrapho antecedente d finimo
têm outra natureza e fim,

Os primeiros, fundados antes na razão politica do Estado e
Lle suas grandes conveniencias, formão na phrase do Romanos
o jus civitatis, são elles que {irmúo as liberdade l)oliticas;
pl'esuppoem a nacionalidade e clistinO"Llem, como já dissemos, o
simples cidadão do cidadão activo, isto é, o qu é membro só-
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mente da sociedade ci il ou nacional, e o que, além de ser na
cional, é demais membro da ordem ou sociedade politica, cujos
direitos e modo de goza-los constitue e coordena.

Os segundo ou civis, fundados principalmente na equidade
e conveniencias individuae . , formão na phrase dos Romanos o
jus que?'itimn, cowtituem sómente o simples nacional sem cu
rar dos clil'0Ítos politicas; attendem sómente á felicidade do
homem, e especialment do seus subditos naturaes.·

São a,' duas alçada do direito publico e privado a que aDu
l1imos em nosso titulo preliminar.

§ 3.0 - Da imlJ01'lancia dos cli?'eitos civis, e necessidade da
cel·ie.:a OlL"'esla,bilidacle clelles .

. 613. - O fim das sociedades, o moveI ou principio constitu
tl\ro dellas , não é nenhum outro senão ele promover e segurar
a feli idade do. hOL'1ens. Esse fim nüo póde ser de maneira al
guma obtido senüo por meio da segurança assim dos direitos
:ee~soaes, como da segurança e livre gozo das propriedades.
Ora, se é justamente isto o que se demanda das leis civis, se
taes s[o os direitos civis e o seu fim, por isso mesmo se de
mon tra qual seja sua alta importancia.

Se o exercicio bem regulado dos direitos politicas funda a li
b ~dade. poli~ica dos povos, o exer~i~io bem regulado dos di
reItos CIVIS funda a sua liberdade CIVl1, o seu bem-ser. Stio
o.' principias vivificantes do homem; se a liberdade civil não

.existe , tudo o mais é uma mentira' cumpre mesmo não olvi-
dar que os direitos ou liberdades 'Politicas por si mesmas não
sào as que fazem a felicidade publica, não. <lo valiosas senão
como meios de o'arantil' os direitos ou Jiberaades civis. De que
serviria o homem livre morrendo á fome '?

Os direitos politicas em regra não se exercem senão de tem
pos em tempos, e os direitos oiYis pelo contrario são de todos
os (lias, todos os instantes, todas as relações e gozos indivi
uuaes; 6 por isso mesmo que não ha maior escravidão do que
a e c~l'avidào civil.

As leis 'ivis, a maneira por que ellas garantem. os direitos,
ou liberdades civis, devem pois attrahir e fixar toda a attenção
d .; povos civilisados , como o penhor precioso do seu bem-ser.

614. _. E' por isso mesmo que as leis civis devem tel' um
caracter de estabilidade, e nunca ele mobilidade, porquanto
sem certeza de direitos não ha egurança de direitos, tornão
se este como que aleato1'Íos, e mnguem pól1e contar descan
sado com seus bens ou· prc pl'iedaLles. ToLla a innovação nas
leis civis, que não procede de summa justiça, é um grave mal.
A. leis civis elltranhii.o-se nOS costumes, interessão a todos,
suo por todos estudadas em maior ou menor extensão; a inno-
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vação contrarIa todas esk1.s condições, e emquanto não são bem
conhecidas, causúo me.m desconfiança ou temor.

Esse é um dos motivos por que nenhum governo constitü
cional, excepto o nosso, tem entendido que a attribuição de
eÀ-pedir regulamento se e tende jámais ás leis, que formão o
corpo do direito civil, ou do direito privado.

O tribunal de Cas ação em França, emittindo sua opinião
sobre o projecto de cocligo civil de rJapoleüo I, e seu monu
mento de gloria, não se contentou com a redacção que eUe of
ferecia, a esse respeito, pedio que ena fosse bem explicita
para não ser possivel que em materias que devem ter por di
visa a perpetmdade , a e tabilidade fixa e firme, se substituis
~e o caracter da ~o~ilidade que pela natureza das cousas é
mseparavel da attnbmção regulamentar.

Os povos civilisados não e tão mais no estado descripto pelo
jurisconsulto Tomano na lei 2 do Digesto , §lo I de oX'Íg. juro
" initio ci'Citatis lJopulús sine lege cel'la, sine .Ju1·e cel·to lJ1'i
mum age1'e institllit; omniaqlle manu a 1'egiúus guóel'nat1l1'.

A verdadeira ou Í11teira liberdade e tá pois na reunião I no
gozo conjunto dos direitos civis e politicos I na ligação dessas
duas forças moraes, que completão o desenvolvimento racional
do homem e de suas faculdades.

§ 4.0 - Da divisão Ou dive1'sas especies elos direitos civis,

615. - Os direitos civis podem ser divididos ou classificados
de diversas fórmas; o melhor methodo, o mais natural, preci
so, claro, e completo em sua harmonia, será sem duvida o
ijreferivel; nós porém nos ligaremos á divisão geralmente re
cebida, e que certamente presta-se a seu fim.

O homem na sociedade civil para ser feliz precisa de tres
cousas: 10, ser senhor de sua pessoa, e contar certo com seus
direitos pessoaes ; 20 , poder ad9.uirir bens para satisfazer suas
necessidades, e contar com o lIvre gozo deUes; 30 , poder clis
pôr de suas faculdades, ou proprierlades, ou ser perfeitamente
livre em suas transacções ou convenções. Dali nascem as tres
especies de direitos e obrigações em relação ás pessoas, em
relação ás cousas e em rp.lação aos contractos, ou convençõp. .

Nós t~'ataremos de cada uma dessas especies em separaúo
nas seguintes secções, mas só em consideração das bases, ou
relações que o direito publico deve ter em attenção nas garan
tias que eUe estabelece, como vimos n.o. capitul~ anterior;. tO,da
a legIslação de um povo resente-se da mfluencla do seu direIto
nmdamental ou publico.
. Para tratarmos, porém, com mais cuidado de uma das rela
ções ou <1ireitos pessoaes, isto é, do direito ou qualidade de
nacional ou estrangeiro, destacaremos essa matena da secção
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4" , a que aliá' devería pertencer, e faremos della o objecto das
duas secções immediatas. A importancia da materia assim nos
aconselb~, ~ tanto mais porque re~aciona.se con: artigos ~e ~s
sa con htUlÇ.ãO que tem sido objectos de dUVIda e hesJtaçoes
prejudiciaes.

SECÇAO 2. 3

DA ACQUISIÇáo DO DIREITOS DE NACIOl ALIDADE E SEUS EFFElTOS.

~ 1.0 e 2.0) - São cidadãos brazileiros:
§ 3.0)-1.0 Os qtle no Brazil tiverom nascido, quer sejão il1genuos

ou libertos, ainda que o pai seja estranCTeiro, uma vez que não
residlL por serviço de sua na9lío. Constit., art. 60, § lo.

§ 4.0)-2.0 Os filhos de pai bra~ileiro, e os illegitimos de mãi bra
zileira, nascidos em pniz cstrangeiro, que vicrem estabelccer do
micilio no imperio. Constit., nrt. 60, § 20.

§ 5.0)-3.0 Os filhos de pai brazileiro que estivesse em pniz s~
tra.ngeh·o em serviço do imperio, embora elies não venhão estabe
lecer domicilio no Brazil. Constit., art. 60, § 30.

§ 6. 0)-4.0 Todos 05 nascidos em Portugual c suas possessões, que,
sendo j(~ residentes no Brazil na época em quc se proclamou n.
llldependencia nas pro\~ncias onde habitavão, adherirão a esta
expressa ou tacitamente pela contlluação de sua rcsidoncia.
Constit., art. 60, § 40.

§ 7.0 )_5.0 Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua
religião. A lei dcterminará as qualidftdes precisas para se obter
carta de naturalisação. Constit., art. 60, § 5.0

§ R.o) -E devemos accrescentar, que são tambem Brazileir05 os
demais qne a leis civis como taos qualiticão.

§ 9.0)-D05 cIfeitos da nacionalidade.

§ 1.o - Da fi:r:ação da nacionalidade.

616.-A nacionalidade de todos e cada individuo deve ser
e tabelecida e fixada por moela certo e não equivoco, pois que
deHa resultúo importantes relações, que ele maneira alguma
podem ficar vaga ou duvidosas, como depois melhor veremos.

A que cla se de leis, porém, 011 a que ramo do direito incuID
be determinar e estabelecer as condições da nacionalidade ~

Será ao direito civil, ou ao direito politico constitucional ~

ncontestav lmente é isso da alçada privativa do direito ci
vil, e não elo direito constitucional, tanto pela. natureza das
cousas, como pela pratica e intelligencia geral de todas as na
ções civilisadas.

Demonstra-se que assim é pela naturez~ das cousas por
mais de nma e importante consideração. Desde que se estabe
lece a ordem ou sociedade civil, haja ou não ordem, ou direitos
p?li~icos. f.ixos, torna-se desde logo inc1j.spensavel .determinar e
dlstmgmr 010 que pertencem ou não aquella SOCIedade, que
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gozão ou não dos direitos ci,-i~, e como, se de todos na quali
dade de nacionfles, ou ,e só de algLUls como st,'angeiro. A
qualidade de nacional ou e, tra]lbeiro é uma elas r lações
mais importantes do estado civil, ou dos mais valiosos direitos
das pes 'oas, e ]Julguem poderá com fundamento duvidar que
o fi;,ar o estado ou condiçõe das pessoas é da alçada exclusi
va da lei civil, poi que sem isso ella não teria meio de attri
buir ou negar o gozo do respe tiyOS direitos.

617, - Ainda quando não houvesse il1 ~a alguma de direitos
politicos, aUJda assim seria incospensavcl que o direito civil
fundasse as concoçõe", da nacionalidade, pois que a 'im exigem
todos os actos civis; é a primeira n (;e,', iJade do estatuto pes
SaiU de cada povo. Com eflE~ito, quando um homem residente
no paiz, por exemplo, se asa, em que qualidade 01"az1 que lei
regulará esse casamento, será a brazilei ra, fi'anceza, ingleza,
ou qual 1 E' poi~ evidente que a primeira llecessidade e condi
çüo da lei civil é de fixar a nacionalidade, O mesmo exemplo
podemos reproduzir em qualquer outro acto ci\ i1, como na
que tão de maior ou D1l'nOr idade, do direito de testar ou não,
e outros que não pod~m prescindir da lei da nacionalidade res
pectiva, Em S'lmma, é e\'Íd nte que a sociedaJ.e civil não 1)0

deria existir sem qualificar, sem fixar previamente ·os caracte
res ~egundo os quaes pudesse reconhecer os IDE'mbros de que
se compõe e os que lhe ~ão estranhos.

A qualidade de nacional ou brazileiro adquire· se pois segundo
a lei civil, precede é distincta da de cidadrro activo; dizemos
actÍ'/Jo para dillerençar de imples c,'idac1üo, que é synonymo de
nacional, como depois observaremos.

Gl . - Se além di:<to recorrermos á pratica das nações civi
lisadas obs~n~relDos que n? ,:l. tbese não sofli'e duvida alguma.

A constJtuJçúo belga diz expre amente em seu art. ,10:
" A qualidade de Belo-a (ou por outra ele nacional) se adquire,
se. c~n:serva e e .1?e.rd~ segundo as regras de:terminaüa. l~cla
leI CIV]l. A constltUlçi1.o e as outras le]5 relatIva aos direitos
politicas tleterminuo gemes são, além da qualidn,de de Belga,
as condições necessanas para o exercieio de tes direitos. "

O commentario de ta constituição feito por orc1f!m do goyerno
accrescenta o seguinte esc.1areeimento: A ccç'uo central tUlha
julgado que seria estranho ou o.b urdo conferir direitos politicos
a quem n~o tive 's~ og-ozo de, direito~ ~i..-is (o~ por outr~ a
quem não fosse naCIOnal), e por ]SSO decidIO refenr-se ao COd]ClO
civil pelo que toca á maneira de adquirir, conservar e perder
a qualidade de Belga.

O art. 70 e seguintes do cocligo civil francez estabelecem
doutrina analoga, qualilic:l11elo os que são ou nua Francezes; o
mesmo fazem os arts. 10 e ~cguiJlte- do codigo civil sardo, os
arts, 11 e seguintes elo codigo civil das Duas Sicilias, os arts, 5°
e :seguintes do codigo ciYil ela Hol1anda, os art::;. 28 e seguintes
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do eodigo civü da Austria, e emfim muitos ontros que nuo
referimos sómente por brevidade.

A nossa propria oreL do li\'. 20 , tit. 55, que ninguem duvi
dará que era um dos textos do nosso direito civil, era quem
qualificava quae o natliraes ou nacionaes ou não de Portugal,
como e vê do seu' lo:" ,lo será. havido por natUl'al ueste
reino o nascido neUé de pai estrangeiro, salvo e o pai estran
geiro tnrer domicilio e bens nelle, e nelle viver por dez annos
continuos. "

Esta mesma é a doutrina de Mello Freire, Coelho da Rocha,
Corr?a Telles, Borges Carneiro, emfim de todos os nossos
antigos e modernos jurisconsultos. '
. Pare~e-nos pois bem patClt~e q~~ a q':!alilicaçâ.o ua .nac!ona

hdade e da alç'ada não da leI politIca, SIm da leI ordinarJa ou
civil; e preei m'amos dclucidal' bem isto pelo que temos d
pOllderar nos paragraphos que se seguem.

~ 2.0 - Da natureza ela clisposiçao elo m't. 60 ela C071~litlliç((o.

619. - Do que temos expo to já. se infere que entendemos
que a cliSPOSIÇUO do 8rt. 6° da constituição nõlo tem caracter
con titucional, e sim de lei ordinaria, que póde ser alterada
independente do' tramites constitucionaes, como o poder legis
lativo orclinarioJ'ulgar acertado e con"eniente.

Com elfeito, .eterminar a qualidade de nacional ou estl'D.l1
geiro, não só ]J~~'tence á 1 i c~\il, ou ordinaria, mas nada teI?
de caracter pohtlCO, e nem tao pouco de gozo ou não de dl
reito drsta ordem, e só sim de direitos puramente civis.

Se a constituição incluio os art . 6" e 70 em si foi ó e yi
sivelmente por dependencia da materia, e do methodo, como
aconteceu com os redactores ela constituiç:ão belga. conforme
refirimos no -paragl'apho antecedente, e com a diflerença de
que e te~ tinhão um cocligo civil methoclico ~ conveniente a
que re[cl'lr-s ,e o:; redactores da nos. 'a mio poso ul;lo semelballte ;
entretanto que 'elltião amo aqu lles rLnecessidaele, ou de pre
suppôr estabelecida, ou aliás estabelee.er a qualidade de na
cional, e estl'angeiro.

A lei COll tltucionae ou politicas só têm por objecto e fim
definir e e tabelecer as attribuições e relações dos poderes
poli ,: s, as im como dos direitos do cidadãos actiyo nessa or
dem; nada têm com as relações de mera nacionalidade que ne
ces, al'iamente pl'esuPtl0pm a cargo da lei civil, por isso me mo
que para haver lei politica é preci o que haja antes uma naciona
lidade, uma naçüo que saiba quem é ou nüo membro seu: o pen
samento oppasto sena mesmo um contrasenso. .

Isto está de perfeito accordo com o que dieta o art. 118 ela cons
tituiÇão: " E' só constitucional o que diz re peito aos limites P.

2H
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I1ttribuições respectivas dos poderes politicos do Estado, e aos
direitos politicos e indivieluae:; do. cidadüos; tudo o que nuo é
on titucional pódc ser alterado. sem u:; formalidades referidas,

pelas legislaturas ordinarill.:;. '1 Ora, al't. Go certamente Ilão
diz respeito ás attl'Í.buiç~ões nc,u aO.1 limite" d :; podcre:; lJoliw.
cos; não diz taml!em re 'peilo ao::! ilir ito. politic().~, ncm ílutu
l'aes ou individuaes, pois que a simp1c:; qualidade de nacional
ou estl'angeil'o não importa llem a uns, nem a outros, c não
t as a ~c um direito puramente civil.

620. - :Nem o1)sta o u:;o que no:;su cOlJstituiç;úo fez no art. ou
d,l palavra cidadão, porqua lto UUI peLlueno e:;tudo basta para
fazer recouhecer que alguma::; constituições TIzerão como a nossa
essa palavra synonymo dc nacional.

Com efl'eito a constituiçãO franceza de 1791, a:;sim amo a
portugueza, e a nossa, denominárão todos Ob seus nacionaes por
cidadãos, e para discriminar os que gozão ou nua dos direitos
politicos, distinguirão os cidadãos cm activos, ou simples cida
dãos, como se vê do ad. 90 de nossa lei politica. Outras cons
tituições, como a belga, estabelecem essa distincção entre as ex
pressões simples nacionaes e cidadãos, considerando estes como
os membros da ordem politica.

R' por isso que Coelho da Rocha, Corrêa Telles, e Luiz Tei
xeira, dizem que a constituição portu&ueza (bem como a nossa)
confundia o termo de nacional com a palavra cidadão, que no di
reito TOmano designava oJus civitatis, e os distinguia. dos que
erão puramente Romanos, ou do jus Quintiu?n.

Demorámo-nos um pouco nesta demonstração, já porque as
disposições do art. 60 da nossa constituição, além das duvidas
que tem suscitado, tem sido demais objecto de algumas recla
mações internacionaes, já porque pretendemos no paragrapho
seguinte demonstrar a necessidade de alguma alteração deUe, e
para isso precisavamos qualificar bem a natureza desse artigo.

~ 3. 0 - Da nacionatida4e ]J7'oveniente do 17.tga1' do
uaSC2mento.

621. - O § lo do art. 60 da constituição estabelece como ti
tulo de nacionalidade o nascimento no Brazil, ou os pais se
jão BrazilE:iros ou estrangeiros, uma vez que não residão por
serviço de sua nação.

No primeiro caso, isto é, quando o pai é Brazileiro, eEis dis
posição não sofIre objecção alguma, pois que concorrem o titu
lo de origem paterna ou materna no caso de illegitinúdade e o
lugar do nascimento. .

Outro tanto por 'm não acontece quando o pai é estrangeu'o,
embora não empregado em serviço de sua nação; neste caso a
disposição do nosso art. 60 é má, não paI' nma, mas por muitas
faces.
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622. - É um principio in;u. to, porquanto o que a razão e
a justiça dictão, é que os filhos seguem as condições de seus
pais.

A nacionaJic1"ule de cml< homem e consequentemente do pai
e>;trangeiro, (~ determinada -pelo eu retipectivo estatuto pes
soal e na :iollal, por :;ua lei pahia, que a esse re::;peito o acom
panha por toda a part e prevalece emquanto elle lião muda
de nacionalidade.

Nessa qualidade e condição é recebido no paiz estrangeiro, e
a lei deste paiz deve ser logica na consequencia::; dessa recepção.

Os filhos legitimos de\-em pela natureza das re1ações do ho
mem seguir a condição do pai:;, e os f"llhos naturaes a condição
da mãi, excepto quando legitimados.

Consequentem nte o filho do estrangeiro, quando nasce, ad
quire e consen-a natural e racionalmeIlt a qualidade que seus
pais tinhão de estrangejJ"O', é um novo membro dé;l. sociedade
nacional denes, subdito ele ua respectiva lei, ou estatuto pes-
oaI.
Essa; tambem n. vontade presmnida do menor, porque em

quanto menor não póne ter outra que não seja a de seus pais.
Esse é o verdadeiro vinculo moral, a verdadeira patria de

origem, de sangue e de representação patema na respectiva
'ocledade; ali o filhos uccedem no,' bens, na nobreza, nos
direitos tran, mi ivei, de seus pais; o ülho do lord, embora nas
cido no Brazil, por certo que não ha de perder o seu assento
no parlamento inglez.

Os filhlJS nascem para seus pais e I ara a sociedade deste', e
não para o territorio ca ual onde virão a luz , não são servos
da gleba. A terra é ind:i1ferente, a jurisdicção tf'rritorial da ci
vilisação nada tem mais de COlllmum com o antigo systemafeudal.

O::; pais têm o direito inqu stionavel de educar seus filhos na
sua linguagem patria, nos seus hauitos., ltas uffeições da fami
lia e parentes de ·utt ol'ig m , corno ]~01~ força-los ao contrario!
Oacaso do lugar úo na::iClIncllto não e tJtu]o moral, ueIll suffi
ciente 1ara impôr uma naciolla1idadc ontra a vontad de qneu l

a recebe. Se é beneficio incito óenrijiciw1L non datu'/', dir-se-ba.
que é pena!

623. - Além de injusta, tal di, posição ; muito pl'ejudi ·i d ;
pois flue a diversidade de nacionalidade entre o pai e o filbo
emqUé~lJ.to menor gera graves difficuldades eili relaç:<lo aos di
reitos e obrigac,:ões provenieutes do patrio poder, pois que
põe em confucto duas leis pes oaes, confucto que se repro
duz tambem a muitos outros respeitos.

Auforisa além disso <L retorsão, ew que o Brazil vê-se for
çado a consentir, como observaremos no paragrapho seguinte,
renunciando á nacionalidade dos filhos de seus cidadãos nasci
dos em paiz estrangeiro.
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G2J. - Tão SÓ pr judicinl , é cJ mais ineflicaz um tal princi
pio. Desde que o pni e, trangeiro quer, leya comsigo seu-o filhos
menores l)ara sua. verclaelcira l)atl'ia., que s receoe como J"U

legitimos subelitos, e o Brazil fica ·ó com a viol neia quc fez
emquanto e]]es nqlú stavão, e com o pundonor OflCJldido de
\'er d spl'ezaelo um titulo qu de"e mai que muito prezar.
::\50 é pois em "fio que alguns opinfio que o nos o mot. 6" é
facultativo e nfto imperativo, porque a 11aci nulid:lde llrazil('Í
ra ~ honra e nITo collcçiio, qu se concede, Hlas nfto "'e impõc ,
porque Eeria JTJesmo absurdo obrigar alguem a <; l' nlPIll11'0 de
uma. sociedade contra sua vontade, quand.o é ob"io quc mio
llóde haHr assoeiaçüo ::;enfio ]Jor une e mutuo accordo.

625. - Contraria ao principio geral da lIaçõe', á e;cepç'úo
de Imú poucas, a 1 o.::sa di posiç'ãq tira-nos o direito e deyer
que esta' Clln grallCle illtcre.se exercem ele proteger o iílhos
dos, eu nacionaes, e dc sustentar, 'omo S11 t '1]Ulo, . uns l'ccla
Jllüções sobre essa protecção, que ; mai, um villculo e força
politica da nacionalidade.

O codigo civil fracez em seu art. 90 segue a este re peito a
verdadeira doutrina: " O iniliviL1uo nascido em França de um
estrangeiro é estrangeiro, mas pórle desde que 'hegal' á •ua
maioridade re la~nar a qualidade de Franoez. " E' um.a disp~,>i

çu.o l)J'otectora , Justa, e honrosa. IdentJcas sflo as diSposlçoe,
dos arts. 11, 1:2 e 13 do cocliO'o da. Dua iciljas, do <trts.
19 , 20 e 2J do corugo sarda, do art. 5" do codigo ho]Jandez,
do art. 28 do codigo au triaco, da lei hespanhola que sendo
semeUlante á. nossa renunciou tal coacção; é m umma o
principio geral.

626. - Finalmente nossa. di, posição 6 insustcntavel. Jilo
ba ·ta nllcgar a razão de soherania nac.ionaJ , ou de jUl'i dicção
territorial, é preciso aber appJicar e 'ses elircito. Japo]eflo 1
tinha cntendido , quando se discutia o projecto do od. civ. no
onselho de estado, que se devia adoptar a determinação que

adoptámos, que era uma questão sómente de conyeniencia po
lit.ica. (~uando Of; trihunaes de al)pellaç'âo forão consultados,
appa.receu algLUlla opposiç'fí() , mas (]unndo o ttibunato foi ou
'Vldo fez opposiç'üo formal, disse que ssa di posiç'üo parecia
extraxagaJlte, llJól'llJCnte nflo man:nndo prazo de resitlen ia
anterior em relação ao' pais trangeiros, pois que, pergunta
va ellc, <có porque uma mgleza atmves a a França de "11lgem
e tem durante esta um filho dil'-se-lm que ene é Pranc. z~1 ter
ra estrnngeira para ella, para seu marido e par ntes, erá a
pah'ia de seu filho, em vez de ser o simple luo'ar do nasci
mento'! patria dEpenderá menos elo, angue, das atleições,
das relações sociaes e naturaes, do que d'o acaso de, se naSCI
mento! , 'erá moa C'rvidão do 010 'I e como nstcntar a na io
naJ idà,de dos f1l h05 elos Francezes nas idos em raiz e trangeir01
:t\üo ha titulo, porque a conc1:iç:ão da terra, ou feudalismo, a
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residencia ephemera , o simples acaso, não são titulos; e de
mais a França não é pri::tão !

Napol ão I nilo he:itou, a disro~iç'...10 anaJaga á 11ossn. to i
1'rjeitada, e. uhstituidn. prlo intellig-entC' l1I'ioripio con. igoado
no sobl'edito lLrt. !l" do codigo rivil da França, g' ra.lowllte
adopt.ado.

(l~í. -E ta coutm. C]lle.lõcsimpol'tnnh's uemanclão studo
detalhado e 10Jlg-o, 11il0 impl'o\isallo, para yur pos~[o seI' llcm
l' solviuas. Os E tado nasc nte: nem sempre têm meios suffi
(·.ientes de fazer vaI r :eus dir itas formaes e perfeitos, como
farúo a final valer usurpaçãe insustentavei, nEí.o contra uma
ou outra nação, sim contra a qua i totalidade della 1

Nos'o art. 50 demando alteração, e como não é con titucional,
esta póde ser fita por lei ordinaria.

E quando não seja alterado, cumpre que ao menos não se
continue a 01 'idar a clausula de residencia que elle encerra, e
a consequente necessidade de defuúr o tempo desta. Com effeito,
diz elle: " inda que o pai seja e trangelro, uma yez que não
1'e ida por serviço de ua naçc1.o; " logo para que seu filho seja
B~azileiro é pmci o que opa! 1'esida, e. que es a re-idencia

e.la voJuntarla e n[o por effelto do ernço do cu ,goyerno;
qual será porém o tempo de re ielencia neces. ario para e.. e
cffeito? erá ele um dia, anno ou ele dez anno '! A nos a ord. ,
Jiv. 2u , tit. 55, § 1(), exigia para i. o não. ó a residencia do pai
e trangeiro por dez annos continuo , mas que além di so tive' e
bens no reino, e declarava que. ó em tal a o os filhos que lhe
na 'cessem no reino serião havido:; por naturaes deste.

'il '1.0 - Da 1wcionalidade P01' elfeüo da concll1'l'encia
da ori.r;en1, e domicilio.

G~ . - O ~ 20 do al't. 5n d~ ~1O a con ti~uiç~o ta:mbem en
c na, ao menos ern l111ssa 0PlllIÚO, uma ma dISpOS1çãO. Para
f]ue os .filho. uo: BI'n,zileiros nascidbs em paiz .estn\ngeil'o sejão
Brazdelros l1ão basta, seguJlClo e1] , a ua orIgem paterna ou
materna quando illegitimos, é demais neces 'ario que yenhão
e·tabelecel' domicilio no impE'rio, ante clisto não ~ão nacionaes !

As im é (lU a lei do imperio de11 ga 'ua devida protecção a
~u na 'ionae na pessoa de 'eus filho contra o principio geral

da naç:õcs; que enfraquece seu pl'oprio poder; ; a ·on equen
cia do no que notámo. no l1al'agrapho all~erior.

ALém de injusta, é uma disposição impolitica; porquanto é
adio a, e priva o Brazil de wna porção de ubclito eu', que
as nações estrangeiras como tae' 1'eronhe m, que querem er
-eus cidadão ; e porque 1 para troca.-los por .filhos de estl'an
o·eiro. que não querem ser Brazileiros'!

Dáhi resulta o absurdo ele ficarem o .filhos dos Brazileiros
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que na cerem em França ou outros paize estrangeiros sem
patria, porquanto as leis deste Estados reconhecem a sua
qualidade brazileira, e por i so mesmo não lhes drro a naciona
lidade franceza ou outra; e o Brazil de sua parte não os reco
nhece, ao menos antes que abandonando seus negocios venhão
estabelecer domicilio no imperio! ne 'se entretanto não terão
patrif\,!

6Z9. - E' um erro que n. lerrislação ingleza, como leonina,
evitou; po1'<luanto, embora declarasse que o. filho do estran
geiros nascido na lllglaterra e1'50 lng-lezes, ao menos declarou
tambem que o filho do Inglezes em toda e qualquer parte
qne nasces em erão subditos britannicos, e como taes prote
gidos!

O principio geral das nações é de reconhecer como seus na
cionaes os filhos dos sel1S cidadãos, sem se importar com o
lugar do nascimento; é o que e vê do codigo civil francez,
art. la, do codigo das Duas Sicílias, arts. 12 e 13, do codigo
sarda, arts. 19 e 20, do codigo hollandez, art. 5°, §2°, do co
digo austriaco, ar1.. 2 , e mmtos outJ'OS.

630. - O nosso art. 6°, §2", pôde mesmo occasionar questões
importantes e muito prejúdiciaes contra os proprios Brazileiros
reSIdentes no Ílupel'io; morre, por exemplo, au intestato em
França o filho ele um Brazileiro, ali nascido e que não veio
estabelecer domicilio no Brazil, onde tem parentes; deL>:a uma
grande fortuna: como uccederáõ estes parentes, será egundo
a lei iranceza ou brazileira ~ Se o finado não era nem Francez,
nem Brazileiro, qual lhe será appli.cm-eU Com que dir ito o
con. tuado brazileíJ'O pretenderá anecadar ua herança i

Segundo que lei se reg1ua o casamento e mais actos da vida
civil desses fIlhos dos Brazileiras , actos que dependem do
direito. da pe. soas ou e tatuto pes oa11 e quando elle venhúo
estabelecer domicilio no imperio, reconhecer-se-ha todos os
effeltos de ses actos como licitas a um nacional, ou cou id 
rar- e-ha que qualquer desse individuos não é propriamente
um nacional, e ó sim lUD naturali auo i

G~l. - O princil'io d~ p)ena liberdade é em t1!do o mais justo
e utÜ; que vão os BraZllell'o promoyer a sua fortuna por onue
queirão, que se demorem elles e seus filhos fora. do Brazil
emquanto queirão, sem que por isso deixem de ser nacionaes,
elles o~ suas ri9,uezas vit:áõ cm tempo se~vir ao imperio; ue
renunClem, emfim, se qUlzcrem sua qualldade, mas que nüo
seja nossa lei quem a denegue sem culpa nenhuma delles; mais
de uma vez serão uteis mesmo em sua. residencia estl'allha. O
Bl'azil não é prisão.

Como attesta Borges Carneiro, liv. l0, ti1.. 2°, ~ 23, n. 7, o
costume constante de julgar qualificava nacionaes o filhos dos
cidadaos nasc:idos no estral:geiro q~ando se;1 pais ião cuidar
de seus negoClos, e não salm1.o do Estado so por vontade de
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separar-se <lelle. Vê-se portanto que 110ssa disposição actual é
menos liberal, e sem razão suflicicnte; e é por isso que enten
demos (lue ena deve s r alterada, c substltuidu pelo principio
geral dos POYOS cinlisado .

f 5. 0
- Da nacionalú7ade ZJor ori,r;em. e serviço do B1'azil

em pai;; eSiJ'angei1·o.

632. -1 ada temos que obsel'yar sobre o ~ 30 do art. 60 tIa
constituição, senüo (lu!' ('Ue ~erj". oeio o se não fôrtl. a m: dispn
f.tiÇão do paraO'l'::l.p!1o antecedenb'. Com eit'eito se fosse. como
entendemos que devia ser, ,uífciente a orirrem ou nacionali
dade dos pais, seria indiITerent que este3 estivessem em paiz
estrangeiro em serviço ou não do Brazil.

Estabelecida porém aquella outra di 'posição. era de necessi
dade a de, te paragrapho • poi. que seria um contrasen o punir
com a perda da nacionalidade os fJ.lho uaquelles Brazileiros que
esti,-es em servindo o imperio {órn. delle.

~ 0.0- Da nacionalidade 7J?'ovem'mde da anti,qa nacionalidade,
1'esidencia e adltesão â, independencia úra:ileim.

.633. - A disposição do § Jo do a~t. ~o foi ju til, p.olitica e
utI1 ; ma cru por sua nature7.a transltona, Ante da mdepen
dencia todos eramos Portuguezes ; COD tituindo-se o Brazil em
E'Stado separado não devia privar-se da sociedade dos Portu
gllezes que ne11c 1'e idião e que adherirão a es a emancipa
t;'ão, seria uma inju tiça e um erro. Muitos de 'Ses cidadão
oadju'i'árüo o movimento ua indepelldencia. nacional e têm prc 

tado ao imperio importante. serviço .

~ 1.° -- Da lIrtrionahdadt' por effeito da naill?'alisação.

03 L - i: estrangeiros naturali::-ado~ Brazileil'Os torniío-se
Brnzilei1'Os.

A lla.turalisaçào é um a.cto, um conteacto rolitico, pelo qunl
o ':'l.Dgeiro deixa sua nacionl1liuade anterior e a quire uma
noya, pu sa a ser membro da ociedade que prefere e que' o
adopta.

i ste contracto estabelece obrigações reciprocas ent.re a na
cionalidade seu noyo subdito, é pois prudente e ju to que
esta antes de ,erinca-Io formule a cODdiç-e::; que julgue 11C
ces. aria para. poder conta.r com as garantias qne e e no\"o
~u1Jdito deve otrerecer ; seria um ena eon eder a natumlisaçii.o
inclistin Lamente.
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E esse o objecto da lei regulamentar a que o S 50 do art. (30
da constituição se refere.

A nossa lei regulamentar de 23 de Outuhl'O de 1 3'2 de. igna
as condiç:ões ou qualidades que são ne es arias para que o c 
trangeiro po sa obter a naturalisação, e estabelece tambem a
marcba summaria dpsse pro essa admini trativo. Es as coneli
ções exigem que o naturalisando seja Inaior de 21 annos, que
esteja no gozo de seus direito como "ubllito e::;trangeiro , que
faça declal'~ç[[o de ua intenção perante a r spectim camara
Jl1unicipal, e bem assim de seus principios religioso , que resi
da depois disso no Brazil por quatro anllOS, e emfim que de
monstre que é possuidor de bens de raiz, tem parte em al
gum e tabelecimento industrial ou exerce alguma profJ ão
uti1.

Os que são casado com Brazileira, o que ão inventores ou
introductore. de alguma industria, os que têm adptado al
gum Brazilei.ro ou feitu alguma campanha, ou sido ferido em
serviço do Brazil , o homens de talentos notavei e o decJara
do. benemerito", a im como os filho do:; estrangeiros já na
turalisados, nã.o preci [[o ::;en<1.o fazer sua declaração perante a
,respectiva camara municipal.

A 1'p.soluçuo de 30 de Ago. to de 18·[3 reduzio a dous annos
o prazo de quatro (le 1'e id ncia que a 'lei anterior exigia tlepni.
lia declaração feita perante a amara municipal.

635. - Um paiz immenso orno (: o Brazil I relativamente
despovoado, cheio de fertilidade e de riquezas, qu só deman
dão o trabalho, a mão do homem industrio'o para completa
h. , não devia por certo olvidar a neces idade de di po ições

.'pecia~s a re. peito da natu:'ali. ~Ção dos colono' I. já co.n~o mais
um melO de chama-los a SI, .la porque nUo serJa POlitICO en
~TOS. ar nucleos reforçados de população e. trangeira em suas
LlifleTeJites província I om habito I icléas e sentimentos diver
SOS, e .prejudiciaes á unidade nacional. Consequentemente a
resolução de 11 de Setembro de 1835, art. 1'2, concedia a natu
ruli ação aos colemos do Rio Doce depois de um anno de re i
dcncia, a de 3 de Setembro de 1 46 concedeu aos colonos que
ao tempo della já residião em S. Leopoldo e Torres, ::t ele 31 d
,Janeil'O de 1850 fez essa oJ'lcessão exten. iva aos de . P dro
de Alcantal'a e Petropolis.

A lei de 18 de Setembro de 1850, art. 17, posto que não uar
das e harmonia com a concessão feita aos coJonos ao Rio JJoce,
pois que exigio o duplo do tempo de re idencia, veio (' tabplc
('p.r uma: regra geral a respeito, e qu foi expl'es. amente appli
cada á colonia de D. Fl'anci. ca pelo deereto d lG de etemlll'o
de 1853.

Querendo favorecer ainda mais a naturalisaçúo dos colono. I

o poder legislati"o adoptou a resolução de 23 de Junho de
1855, que é quem rege noje e ta materia.
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Em verdade, o colono traz o pen amento fixo de adoptar o

Brazll por sua patria, vem ligar a ellc os seu e os destinos de
sua familia e descendentes, vem identificar-se com o imperio
como um subdito permanente; e por outro lado a colonisação
em vasta escala é a primeira das necessidade brazileiras.

636. - Além de ta legislação, o no so poder legislativo por
decretos seus autori.a o governo a conceder cartas de natura
lisação aos individuos que indica, medida de que tem abusado,
poi que temos leis a respeito, e só devêm resel'-rar essa ex
cepção para nomes ou serviço notavei~, mesmo para que ella
se não deprecie. SE-l'ia as im como que a nossa grande natura
lisação , embora não habilitas e o estrangeiro a ser deputado ou.
mimstro, attenta a re tricção constitucional.

637. - Con~luiremos.este paragrapho já exten o co~ algu
ma observaçoes resumIdas sobre os erfeüos da naturahsação.

O Brazileiro que se naturalisar em paiz estrangeiro nem por
i so fica autori ado a tomar armas contra o Brazil, e se o
fize e incorreria no crime e pena do art. 70 do codigo crimi
nal; é' eS'e um principio geralmente reconhecido e especial
mente pela )egislaç~o in&~eza, é uma ?1tima e ju ta veneração
por sna antwa patna; elle nüo de,erJa tambem ser nomeado
mini tro dipfomatico de eu novo paiz perante a côrte do Bra-

• zi1, e .oberano de qUt'm já foi ubdito, poi" que é um outro
prin ipio ael'a1mente adoptado.

A naturalisaçilo do marido importa a da mulher, ~ a conse
qucncia elo laço intimo que prende os espo os, que por certo
não ficaráõ sujeitos a leis diversa ; importa tambem a dos
filho menores que com elle vivem, pois que são membros de
sua família, que estão debaixo do poder paterno, de sua de
pendencia natural e legal, que não têm outra vontaqe senão a
de seus pais. e que seguem o me mo destinos até á sua
maioridade, tempo em que bem podem preferir a nacionalidade
que mais lhe convenha.

Entretanto, a naturalisação nilo deroga a -communbão de
ben do casamento anterior ou outras relaçõe legitimas delle,

tabelecidas ou permittidas pela lei que pre.,idio sua celebra
ção. Em, umma., a naturalisação não tem efleitos retroactivos.

.o - Da acq1tÍsição da nacionalidade P01' 01lt1'OS titulas
da; lei ci7:il,

638.-0s paragrapl~osdo art. !J0 dll: con tituiçil~ não ~ão C
UlllCO modos de acqm lção da naclOnahdade brazIlell'a; 'Jgoráo
ainda outros que ilo reconhecidos por no so direito civil, e que
?ertaIl?ente não serão de conhecidos por nenhum tribunal do
lIDpeno.

1.0 A estrang'eira que se casa com um Brazileiro por es e
mesmo facto adquire, segundo o no o direito civil, a quaiidad
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de Brazileira, não só porque desde o tempo dos Romanos é tido
por indubitayel que a mulber segue a condição do marido,
como porque o casamento não póde efteituar-se e prevalecer
segundo duas leis diIl' rentes, e só sim segundo o estatuto
pessoal do marido. E' em virtude de te mesmo principio que
as princezas e trmlgeiras que ca arem com pnncipes brazileiros
se!ão por esse me mo facto princezas brazileiras. E' tambem a
l.el de todas as nações civili adas, como se vê do codigo civil
±rancez, art. 12, do codigo ardo, art. 21, do codigo bollandez,
art. 6°, do codigo de Napo]es, art. 14, alÉm de outros.

2.° Os meninos expostos no territorio nacional são nacionaes,
·Borges Carnei~o, lil". l0, tit. 20 , § 23, n. 9;.a generos~dade, a
honra, os sentunentos moraes da nação brUZ11ell'a não mdagão
se seus pais são Brazileiros ou estrang-eiros em serviço de ~u!1
nação, ou não; adopta-os como seus fiJbos, e esse acto de ClVl
lisação e humanidade é para e1]a glorioso.

Estes exemplos são mais uma prova do que antes dissemos,
que a nacionalidade procede da lei civil e não da lei politica.

§ 9.° _. Dos elfeitos da nacionalidade.

639. - O primeiro effeito da nacionalidade é distinguir e
caracterisar os que são membro.s della e os que ~e. são estra
nhos. Consequentemente os naClOnaes gozão de direItos de que
os estrangeiros são ex.cluídos.

1.0 Gozão dos direitos que são privativos da nacionalidade,
c~mo são os de .e?<ercer .os oflicios e cargos publi?o que não
tem. caracter politlCo, P?IS que para' estes é preClso aléz::t ~e
naclOnal ser Cldadüo actrvo. O cargo de professor de pnmel
ras letras, de conector de rendas publicas, guardas das alfan
deg'as, e muitas outros empregos e profi ões não ~em.andão o
gOZ? dos direitos poli~icos, e ptreta~to são prIVatlvos dos
naClOnaes, um estrangelro nãD pode ohte-los.

.2. 0 O nacionaes têm o direito de ser especialmente prote
gidos ainda quando tela fóra do imperio; não podem er ex
pulsos deste enão por efreito de lei e entença criminal, o
governo ainda quando quizesse não póde fazer ext-racli 
cleJJes.

3.° GozUo de todos os direitos civis em toda a sua plenitude,
como depois veremos na ecções seguintes.

64-0. - Os estra.ngeiros não gozão senão do direitos civis
que procedem do dIreito naturàl ou universal do direito das
gente , tratados e costumes da ivili ação. O direitos civis
que ~zeJll respeito ao estado, caracid~de e m~s relações pes-
oaes cm rcgl'a não lhes são applicavels, por ISSO mesmo que
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constituem o estatuto pessoal da nacionalidade e não dos es
trangeiros, que têm o de seu paiz, e por ene se regem, como
posteriormente melhor observaremos.

Esta desigualdade provém da natll!eza das cousas e da pro
pria justiça, porquanto os estrangeIros são isentos de certos
serviços e encargos que pesão só sobre, o~ nacionaes, e portanto
não podem, nem mesmo devem, a~enr todas as vantagens
que são correspondeIlte~ a ess~s ~erVlços e encarg<?s.

No entretanto, as lms brazilelras são das maIS amplas e
liberaes a favor dos estrangeiros,' que contão no Brazil com
toda a segur~nça e. com muitas liberdades que não gozarião
eIJ1 sua proprJa patna. .

DA PERDA po. DIREITOS DE NACIONALIDADE.

§ Lo) -Perde os direitos ele cidadão brazileiro:
1 o O que se natura1isar em paiz estrangeiro; COllStit., art. 70 ,

§ 1.0

§ 2.0)-2.0 O que sem licença do imperador aceitar emprego, pen
são 011 condecoração de qualquer governo estrangeiro; Constit.,
art. 70 , § 2. 0

§ 3.0) -3.0 O qne fôr banido por sentença; Constit., nrt. 70 , § 3.0
§ 4.0)-Da perda <la nacionalidade por effeito de casamento.

§ 1.0 -Da penla ele nacionalidade P01' e/feito elenat~t1'alisação
em paiz estmn,gei1'O.

641. - O nacional póde perder sua qualidade de Brazileiro,
e l)ortanto deixar de lazer parte dessa sociedade, em certos
casos previstos pela lei. O primeiro destes casos é o de sua
naturalisaçúo em paiz estrangeiro, desde então o Brazileiro
passa a pertencer a uma outra e nova patria, a ser membro de
uma outra sociedade nacional, e consequentemente não póde
ao mesmo tempo pertencer a duas patnas ou sociedades, que
exigem delle obrigações distinctas e muitas vezes até contra
dictorias. Julgou que nií.o lhe convinha mais a qualidade bra
zil ira., o Brazil não deve pois consiclera-lo maIS como parte
integrante de sua as ociação.

§ 2. o - Da pe1'cla da nacionalida~ pela ac~itação ele ernp1'e
gos O'lt ,g1'aças' estmngez1'as sem .lzce1zça.

642. - A aceitaçáo ele empreg'os, peu ões ou condecorações
de um governo estrangeiro, e mUI principalmente de serviço mi-
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litar, sem que para isso preceda licença do governo brazileiro ,
importa ompromissos que são iJlcompativei' com os devere
de subordinaçüo e fidelidade para com a corôa do Brazi1. Nada
impede que o nacional solicite essa premi ão, que não lhe
será denegada, senão no aso excepcional de algum grande ill
con,"eniente bypothe e e" a que deverá. SI'I' altamente rc pei
tada por um ubdito zeloso por sua patril1. O pl'OC dimellto
contrario é um ju to titulo para com idem-lo separado da a' 0
cíação nacional.

S 3.0 - Da pe7'da det nacionalidade P01' elfeito de
óanime7zto.

6,13. - A pena ue banimento não póde ser impo ta senilo em
vlrtucle de lei e de um entença; a lei não a ommina enüo em
casos excepcionaes e de natlueza tal, que a reclamão como
unicll. apl'opriada ; nossa legislação não tem mesmo feito ainda
applicaçiio systematica desta puniÇão, cujo uso no entretanto
1'0 onhece que póde ser empregado.

Quando porém empregada, fica o banido privado para sem
pre elos direitos da nacionalidada brazileira e inhibi lo 1erpe
tmul1ente ele habitar no territorio do impel'io ; se vier a lle, 'errl
a!('m dessa privaçilo conelemnadó á prisão peq etua; cad. crim.
luto 50.

§ 4.° - Da lJ(!-'rda da .nacionalidade lJ01' e.ffeito de
casamento.

GH. - A Brazileira que casa com um e trangeiro perele a
qualiclade de Brazileira e adqtúre por es. e me mo facto a na
cionalidade de seu 1fiarido; é o me.·mo principio que já expu
zemos no § 80 da secção antececlente.

Esta disposição é geralmente adoptada como se vê tio cad.
civ. fl'ancez art. 19, sarda apto 40, napolitano art. 22, hoDan
dez al't. 10 e 11 , e outros.

A Brazileira porém que ficasse ,riuva que quize.. e reha
,"er. essa qualidade inelependeria de naturalisaçáo.

J:<., desnecessario observar que todos que perdem a conrl" [O
de Brazileiros tomão-se estrangeiros em relação ao impeuv, e
nilo podem pretender mais direitos do que aqueDes que lio
outorgados aos estrangeiros.
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SECÇ \.0 4. a

DOS DillElTOS CIYlS mi RELAÇÃO Á PE OA, OU DO

ESTATUTO PES.OAL.

S 1.0 -Dos direitos pessoaes em geml.

645. -Em n. 610 observámos que os direitos civis podião
. er divididos em tre ramos: pe soaes, reaes, ou pr.ove!llentes
de actos e relações convencionaes; trataremos da pl'lmell'a des
as classes nesta secçuo.

Os homen' ou pe.soa são as entidades, os sujeitos ~cti
"OS, e tambem passivos do direitos; estes e as correlatIvas
obrigações re'ultão e modificão- e conforme a posição, rela
ções, ou eircumstancias em que as pes oas se achão collocadas,
ou para com a ociedade civil, ou para com outras pessoas, e
que con tituem o eu estado.

A lei ci"jj considera e qualifica es e estado de de que o
homem é con 'ebido para resguardar seu direitos, e acompa
nha as modificações de sua posiÇiio ou relações pessoaes desde
o eu nascimento até sua morte.

1.o Ella examina e caracterisa em que qualidade nasceu
para a sociedade civil; e como nacional ou estrangeiro: no
intuito de as ignal' a cada runa des as condições o direitos
e~rre pondentes, como já observámos nas duas secções ante
nore.

2.0 Considera-o em relação a seus pais, e consequentemente
tambem o e ta.do ue tos, se solteiro, casado, ou já viuvos;
para cl terminar da validade 'do casamento ou matrimonio, es
tabel ce ua oudições, impedimentos, pactos aécessorios, e1'
feitos, c demais relações que comprehenclem até a questão do
l1ivorcio.

3.· Cml 'igna a rclações legae ntre os pais e filhos, o pa
trio poder, o direitos de familia ou parentesco, ou adopção e
8:; legilimas, ou sueces ões acli· as e passivas.

4." Determina o e. tado ou condição de capacidade do ho
.m, segundo sua maior ou menor iclade ou interdicção, e

cunsequentemente pro,idencía sobre a tutella ou curadoria.
5.0 ttende-o em relação a seu domieilio' como presente ou

ausente, e re 'guarua eus direito.
ão estas relaç'õe ressoae que o direito civil detalha, que 1'01'

müo o direito das pessoas, o e tatuto pes oal de cada raiz, le:c
dom'icilii ol'i!l1:nú. ou omplexo das di posições legaes pau'ia',
que regem u: rclaçõe elas p ssoas entre si sem attenção ás
cousas,
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§ 2.o - Do estcttuto pessoal ú1'a:ilei1'o em TeLaçiio aos nacionaes.

6J6.-Em todas as relações que no paragl'apho .:J.~1terior
enu.nmerámos, os Bl'azileiros são regido pelas leIs CIVIS 1Jes
soaes do Brazil, não só dentro do territorlo do imperio, 'omo
ainda mesmo no estrangeiro, porque a lei patria pessoal os
acompanha paI: toda. a part , e é em ~on::;equencia.dena que
elJes são recebidos, e tratados nos palZes estrangell'OS como
subditos brazileiros,

• e um Brazileiro, por exemplo, se casa::;, e, ou divol'cia:sse
fora do Brazil por um modo c011trarlo á lei pessoal brazilelra,
certamente que nenhum tribunal no imperio rcconheceri~, nem
daria efl:"eitos a esse casamento ou divorcio; o mesmo di remos
se ali testas e, preterindo as legi timas ga ran tidas pela. lei bra
zileira a seus filhos, ou ptatica"se actos que só er'-o lIcitas á
maioridade, que por nosso dir ito não tinha, embora pudesse
ter pelo direito estrangeiro.

Sujeitos á sua lei patl'.ia, gozão tambem por esse me: mo
principio os Brazileiros da p1 Ilitude de nossos direitos CJ,sis,
como Já anteriormente observámo.

§ 3.o-Do estatl~to pessoal bl'a;::,iLeÚ'o em ?'elaçi'ío
aos est·rangei?'os.

647.-As leis pessoaes dos Brazileiros, o seu estatuto pe ,oal,
que é particular á sua nacionalidade, nüo deve ser, e não é ap-
plicavel ao estrangeiro. .

Por um lado seria dar-lhes direitos civis que e referem ao
estado, capacidade, e mais concbções individuaes previstas, e
apropriadas ás circumstancias peculiares de nossa. associaçãO,
e dar-lhe sem razão, ou titulo suJÚciente.

Por outro, seria modificar sem necessidade nem fundamento
razoavel as suas 11eis patrias pessoaes, e paI' isso mesmo auto
risar a retorsão contra os Brazileiros, estabelecer um conilieto
de lei~ difTerentes o~ opp.ostas, e conilicio prejudicial a todas
as naçoes e todos os ll1ChV1duos, que desde então não se pode
rião mais relacional' e entender.

Para reconhecer a exactidão do que dizemos, basta reilectir
por um pouco na desordem e confusão que resultaria em rel;l
ção aos estrangeiros, e reciprocamente aos Brazileiros que
viajassem por differentes paize '. Em uns serião considerado
como casados, em outros, seu casamento não seria reconhecido;
aqui teriüo patrio poder, ali não; ora seria o estrangeiro maior e
capaz de actos civis, ora seria menor, e assim ·emelhantemente.
O resultado seria a impossibilidade de todas as r lações commer
ciaes e industriaes, reclamações e prejuízos reciprocos.

648 - E' por isso mesmo que cumpre respeitar o justo e
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util principio, de que as leis patrias pessoaes acompanhão os
respectivos subditos por toda a parte e em todos os territorios ;
que elles subsistem, onde quer que se achem nas concliçõe' e
habilitações pp.ssoaes, que o seu respectivo estatuto reconhe
ceu e consagrou; ó me;:;mo ne;:;sa posiçúo ou e tado que ene
é recebido no estrangeiro, como membro de uma nacionalidade
amiga.

Nem pareça que ha nisso quebra da soberannia ou jUl'isdic
ção terntorial de nenhum Estado: o principio da soberania é
intelligente, respeita a independencia alheia, para que a sua
seja tambem respeitada. Cada soberania tem o direito de re
gular o estado pessoal de seus subditos, é um direito reciproco,
tem a faculdade quando fundada de denegar entrada ao estran
geiro, mas concedendo-a deve recebê-lo em sua::; con liç:õcs
de respectiva nacionalidade; e demai , se núo respeitar as
!eis pe so~es estranhas, como poderá pretender que as suas se
Jão respeItadas ~

O prmcipio geral das naçõe", é pois de autorisar a ob::;er
:vancia des a classe de leis, que tem applícação não só ás re
lações de nacionalidade do estrangeiro, sua mulher e filho ,
de que já tratámos, mas tambem aos seguintes objectos.

1.0 O casamento. -A validade intrinseca do casamento do
estranO'eiro e os seus consequentes efleitos são attendidos e
regula~os não pela lei pessoa.l brazileirá, sim pelo respectivo
estatuto daquelle. Um Francez que entra casado no Brazil, ou
que casa no territorio brazileiro obser"vando sua lei patria, é
como tal tido e havido no imperio; os seus dIreitos de marido,
relações legitimas obre os bens do asaI e mais efleitos do
matrimOlúo são respeitados como legitimas. Outro tanto é ap
plicavel ao divorcio.

2. 0 Opat7'iopocle7' e7'eLações ele pan>'Jdesco, Sllcce seio legiti'm(t.
- Estes assumptos suo tambem regidos pelo estatuto pessoal de
cada nacionalidade; ~ e11 qu m determina as condições do
poder paterno, da legitimidade dos filhos e do direito de suc
cessão activa e pa iva.

A lei pessoal do finado é quem designa a ordem legal, o
ucces ar de seus bens, quando elle fallece sem testamento, e

a porção legitima que deve á seus descendentes, ou a cenden
tes, quando faz testamento, salvo o estatuto real do paiz em
q estão situados os seus bens quando immoveis.

0. 0 A capacidade legal, maior, ou menor idade dependem
igualmente ~a lei pessoal do e~trangeiro, que atte!1de suas con
dições de clima, de desenvolVImento de seus naClOnaes, e seus
habitas.

Finalmente, me mo no caso de interdicçã.o ou ausencia, as
leis do paiz em que reside o estrangeiro, on em que deixou.
bens abandonados, não olvida a influencia das relações, e re
ciprocidade internacional.
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Vê-se pois que o direito ivil na parte em que regula os di
reitos e obrigações das pessoas têm inteira applícação aos
nacionaes, n<1o só dentro mas mesmo fóra do imperio , que
pelo contrario em regra não é applicavel aos estrangeiros, ainda
mesmo residentes no Brazi1.

SECÇ \0 5.a

DO. DiREITO cn'IS EM RELAÇÃO ~\.s cor. ·A.', OU DO E. ':I:A1TTO REAL,

§ 1.0 - Dos di?'eitos ?'eaes em geml,

649, - Os homens ou pessoas são os sujeitos, a elltidade
á quem pertencem o direitos e a obrigaê,'ões; a cou 'as. ão
os objectos I as materias dos direitos e obrigações I o~ ente'
que têm de senil' aos homens para atis1aZel' suas neces ida
ue e seus gozos. A lei i,,]] nes e intuito attendc pois e tes ob
jectos.em ua.s diversas e variada relações.

1.° EUa distingue e las ifica as cousas que são susceptíveis
de direitos, segundo sua natureza especial.

2 o Estabece as relar,ões respectivas d seu gozo conforme o
differente direito de q~e ao objectos, pois que pod m ser de
méra posse ou propriedade, u ofruto, ou simples uso ou habita
ção , servidões ou rendas.

3.0 Estabelece os diff'erentes meios de adquirir, tran mittir,
ou perder taes objectos.

Estas diflerentes faces por que a lei clvil assim examina a
cousas, e as correspondentes di po ições garantias I que elJa
in titue em suas diversas r laçõe. , fórma e compõe o e ta
tuto real de cada paiz, ale.?; loei ?'ei silm, ou o complexo de
disposições legaes. que regem as Gansa' situada no te1'ritorio
~? ~stado sem attelição ás pessoas e sómente como objectos de
mreJtos.

~ 2," - Da 0PlJLicação do esla['ulo Teed úmzileÍ'ru.

U50, - Como o estatuto renl comprehende, ou re1'el'e- e só
mente ás cousa' situndas no respectivo territorio, sem ind <18.1'

ou attendeT quaes as pessoas que t['111, ou pretendem ter ' (i
tos obre ellas , se lJacionaes ou e, trangeil'o ; é claro que eJle
vigora indistinctamente , tanto quando essas pessoa fôr~m
brazilei"a ,como estranha ; nessa parte pai' a lei, ou direito
civil é commum, sal,a alguma disposiçüo expres a ou excep
cionnl.

Tal é a notavel di1t renr;a que o c tatuto real ofI'e1'cce em
comparação do estatuto pessoal; a respeito delle, e mónúente
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quanto nos ilumo\"cis igora em toda a sua plenitude o princl
pio da juriselicção territorial exelu i,a, que não invade a ju
riswcç<1o alheia, nem tolera invasão contra si.

As cousas devem om effeito ser reguladas só pelas leis do
ESk'ldo em que e Wo situada , sem importar-se com o esta
tuto real de outros paizes , que só governão a que existem em
eu territorio. Os immoveis não são pessoas, nem podem acom

panhar as pessoas, são fL"Xos, intercssão muito o respectivo
paiz e por ventura mesmo á egurança delle ; não devem pois
ser sujeitos a lei alguma estranha.

Entretanto a applicação co e tatuto real, ou jurisdicção ter
ritorial ao uso do territorio em relaçilQ ao e trangeiro póde ,
quando houver justo fundamento, denegar entrada a este, ou
autorisar a sua expulsãO.

O.. usos de alguns bens nacionaes, que. ão COITImuns aos
Brazileiro , podem tambem não ser franqueado aos estrangei
ros , pois que estes não têm direito ao que forma parte do pa
tl'imonio nacional, ou compete aos Brazileil'Os só em sua quali
dade de nacionaes, e como prel'ogativas especiaes nes a qua
lidade.

SECÇi\O 6.:1

nos DillE1TOS 1V1 EM RELAÇÃO AOS ACTOS
o . FACTO. COI'iVb'1\CTO 'AES.

§ 1.. - Dos aclos, 016 Jactos con'Cencionaes em geral.

551. - O homen' são, como já repitimos, as pe soas, ou
.ujeitos a quem perten em o direitos e obrigações; n cou 'as
üo os objectos, ou materias desses direito ; os actos do homem,
eus contractos, ou convenções, ão as causas, os meios que

fazem na ceI'. modificar, transmittir, extinguir, em summa
pôr em relação as pes oas com as cousas, os homens com os
differentes objectos dos direitos; salvo o preceito da lei quando
elle e e tabelece por si mesmo indepenaente desses actos. E'
dabi que nascem a acções, que n[o süo senão as consequen
cias do: direitos, os modos ele os fazer valer ou realisar-se.

E' por isso que muitos elas ificão e a signalão como origem
do direitos e obrigações:

1.0 A lei quando por si mesma, por justiça, equidade, ou
utilidade social, estabelece sua normas sem peral' pelos actos
ou factos do homem.

2.0 Os factos, ou actos do homem, que devidem em licitos,
c illi itos, subdividindo os pl'ün iras em contractos, e quasi
contractos, e os segundos em delictos, e quasi delictos. •

:\0
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A lei civil analysa todos esses actos, deixando á criminal o
que respeita a punição dos delictos i estabelece, ou resguarda
suas formalidades internas e externa I e assignala seus effeitos.

§ 2.o - Da applicação elas leis civis bm:.ileims em J'elação aos
actos cims, ali,factos conv?ncionaes.

652. - Os actos e contractos pendem, para gue poso ão ter
validade e produzir seus efieitos, não só de sua fórma, ou for
malidades externas, como ele sua substancia, ou formalidades
internas: demandão prova e conformidade com a lei.

Quando praticados no Brazil por Brazileiros, e para ter nel
le seus effeitos são em tudo regidos pelas leis civis brazileiras.
Quando praticados por estrangeiros para vigorar em eus pai
zes em regra são passados em seus consulados segundo suas leis
patrias.

Esses actos ou contractos porém muitas vezes tem de rela
cionar-se com muitas legislações diversas. Um Brazileiro por
exemplo póde fazer seu testamento em França para ser aberto
no paiz eventual de sua morte, quando em viagem: uma letra
de cambio póde ser passada em um Estado por subdito estran
geiro, percorrer diversos paizes, ter nelles endosso, e dever ser
paga em outro difierente.

São actos de uso diario entre os homens de todos os paizes,
actos que acompanhão as transacções e relações commerciae ,
ou internacionaes em suas difierentes faces. A humanidade é
uma grande sociedade dividida em nacionalidades: tudo que
tendesse a difficultar suas mutuas e uteis relações seria um
contrasenso prejudicial e intoleravel.

As inumeraveis combinações que taes actos ou contractos
podem ter, e que podem interessar as leis civis dos cliver os
Estados, ou o seu clireito internacional pTivado, denominaçãO
que tomão nessa relação, tem produzido a necessidade ele fixa
rem-se os principias, que devem ser reguladores geraes em
taes assumptos.

653. - Não podemos aqui entrar em detalhes, e por isso me~·
mo assignalaremos sómente as regras geraes, deL'Cando o maIs
para o estudo do direito internacional privado.

A legislação de todos os paizes civilisados reconu e a va
lidade dos actos passados no estrangeiro não só por seus pro
prios subditos, como por subditos estranhos, uma vez que não
contrariem tormalmente suas prohibiçõe::;. .

Em relação a forma desses actos é corrente o principio II lo
cus 7'egit actU1n " isto é, que as formalidades extrinsecas são
validas desde que observílo a lei do lugar m que são passadas,

~ salvo o caso de serem expedidos nos re~pectivos consula~as.
Nem outra cousa seria admissivel, pois que nem seria passIveI
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que houvesse em todos os lugares officiaes publico de todos o
paizes, nem que os actos fossem passados com formahdades
por ventura oppostas.

Esta regTa só offl'e xcepção quando a lei Jo paiz em que
os actos devem vigorar oppoem limitação formal, como no caso
de inscripção de tuna hypotheca, que só pMe ter effiúto quan
do verificada na localidade legal, graduação de credores, ou
casos semelhantes.

O reconhecimento dos consulados é tambem geralmente exi
gido.

Quanto ás formalidades interna em regra observa-se o se
guinte; l°, pelo que toca ás pessoas e ua. capacidade deve o
~oto conformar-se com o c tatuto pessoa.l della ; 20 , em rela
~ío ás cousas ou objectos do acto, eleve este conformar-se com
oestatuto real, ou lei da situaçã.o dellas, mórmente quando im
moveis.
Quando as leis deixão inteira liberdade ás partes, não t~m

eila' que conformar-:e sellão 'om a SUlL mutua vontade e prm
cipios moraes do direito múversaJ.

CAPITULO IV.

DOS DJREITOS POLI'l'IC(}S.

SECÇAO L"

DOS DIREITOS POUTICO' EM GERAL.

~ 1.o - Do q7le se,jão os diTeitos politicos.

65,1. - Em n. 601 já indicámos o que são os direitos politi
COS, e no que diversificão do direitos civis; por maior clareza
eOl'dem, porém, reproduzÍl'emos algumas idéas no intuito de
desenvolvê-las com mais alguma latltude.

Os direitos politicos são as prerogativas, os attributos, fa
culdades ou poder de intervenção dos cidadãos activos no go
verno de ""1 paiz, intervenção directa ou só indirecta, mais ou
menos ampla, ~egun.do a i~tel.lsida~e. do gozo des es. direitos.

lia o JUs cw~tat~s, os direitos C1 VICOS, que se referem ao
poder publico, que autorisão o cidadão activo a participar na
formação ou e.·ercicio da autoridade nacional, a exercer o
direito de votante ou eleitor, os dÍl'eitos de deputado ou sena
dor, a occupal' cargos politicos, e a manifestar suas opiniões
sobre o governo elo esta,do.

Os clireitos individuaes ou civis têm em vistas o exercicio
legitimo das taculrlJl,des do homem; os direitos politicos são os
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Jl?eios de s~gurar os direitos natura~s pela intervençã~ que o
mdadão actlvo exerce no poder pubh o, são as garantIas que
escudfi.o aquelle " e sem as quaes não poderia defendê-los, nüo
teria apoio valioso e efIicaz.

Os direitos politicos . ão filhos ela eOl1stituiçfío do Estado,
que e. tabelece as concuçõ s do gozo de11es em vi ta do iuteres e
da .'ociedade e da manutenç:ão das liberdade' publica. e indi·
viduaes " e para que o poder se xerça pur es es pharóes
sagrados, ,não por id ;as d ambições pessoaes ou intere se
illegitimos dos o·overml.ntcs. .

B' por isso 1Il smo que os direitos ou liberdades politi a' süo
postas em J erigo, ou L1eixão de e:x;istir, uesde (lue por 1Y~n.nejos

qmte:quer os cldadüos, 'm vez de rntervu' 110 1)ud r publIco, ou
regimen poJiti.co e governam ntnl do Estad.o, egunllo ua
vontade e prerogativas, siío coagielo. ou iJlegitimamente illu
elidas.

A liberdade ei vil consiste Da fa. uldade qu o homem tem de
i~lZer tudo quanto não lhe é prohibido pela lei, a liberdade
politica é quem decr ta essa lei, e em sua sabedoria prevê que
elJa nuo prohiba senão aqu:il1o que real e eflectivan~ente seja
um mal.

Os direitos, a liberdade civil, deixão de existir desde que,
embora a lei niJo prohiba um acto, ha uma. vontade qualquer
que se :ub titue á lei e o inhibe; e11e. reclamão, mas na voz
1)01' s.i só ; fraca, não afl'ecta essa vontade arbitraria. A liber
dade 1)olitica, a inrpr usa I o direito de petiçüo ou r clamação
poliLiG<l" e sobretudo a tribulJll., é (luem Yl'11l alloiar e proteger
a liberdade civil, a vida muntl dos inLlividuos.

·1:':' por isso ljU lião ha l'aialidad' maior para um povo do que
L~ üe ter camaras 1 gislatiyas, e rnórmellte a de ellS LI "[lulado,
fl'aeus. d 'pellClerJtes ou dcsmorali adns por int resses p oaeg
l' mes luiJlhos I por elogio. at í ao: proprio.' eITos ou abuso'
miui.·teriaes; a dar-se tal hypothese o paiz inteiro soltrerá em
sua uJOral I direitos e interess s.
Tae~ siLo os dir itos politicas, e tal é a sua importallcia,

conqUIsta (los 1)OVOS hvres, que nITo ba ia alcançar, que é pre·
ciso sabeI' conserva.r e defender em toda a sua plenitude,
Pas ou, offuscou-se para sempre, o esplendor, a grandeza pre
c.mJa e salJgre!1~a. elas conquistas militares; no~ s cul? .actual
c futuros da CIVlh 'ação a grandeza real I a glona ,L fehCldade
dos povos e dos governos nITo pócle ter, e não terá outra base
firme que não seja a das liberdades do homem e do cidadãO,
forças creauoras " fecW"Jdas 'luasi omnipot ntes, instituida
pelo Ser eterno para o bem-estar da humanidad .

§ 2."·- Da, diásfto o'/t di'versas espeáes dos di'l'eitos politicos,

G55. -Os direitos politicos c1iversiricuo entre si segtmdo
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graduaçtlo, extensão ou importancia, como depois veremos.
Por agora não trataremos ~enão ele clas~ifica-los, para que
po snmos occupar-nos ele cada llln delles com ordem e methodo.

f e'te intuito, depoi de fazer algumas obs rvações solJre
a. posse ou gozo d He:; em geral, adoptaremos a egwnte
dIVIsão:

1.0 Direito ele voto activo nas eleições primarias e de ser
eleitor.

2.0 Direito de ser memlJro do poder legislativo geral ou
provincial.

3.° Direito de ter exercicio no poder moderador, executiYo
ou admini ~trativo.

·Lu Direito ele ser membro do poder judicial.
5.U Direito de liberdade da impren a, de petição on 1'e la

mação con. titucional.
fi." uspensão ou perda dos direitos politicas.
7." Direito politico de l' forma ela constitlliç,ío.

,'ECCÃü :".",

no GOZO nns ml1ETTO por.rrr os EM GER,\L.

§ Lo -- Da. rmuliçí70 ZJ1'h"üt da nar'ionrtlúladr.

G36. - A id'a d direito. politico.' (: ins I arayel da condiçiío
precedente de na ionaJidade; póde °homem ser nacional ou
Brazileiro e não gozar de direito politico , mas não póde gozar
de direitos politico.' sem que scja Brazileiro nato ou naturali
sado. A razão é obvia, por isso mesmo que aso iedade politica
ou ma 'sa dos cidadaos activos não é senão a somma dos na
oionaes, que d'entre o todo da na ionalidade re1me a.s capaci
dade e habilitaçõe. que a lei constitu ional exige; é a parte a
mais í.J:1portan.t da nacionalida~e;. esta ~ .poi a primeira. e
e' enCJaI condição do gozo dos dir!to POlJtlCOS.

~ 2.o - De 01.ti1'as condições 12eCeSSa1'1:as .

. G51. - Ni'í.o basta porém a nacionalidad pOI' si só, c.omo
uem inilica o art. 91 , ~ 2", lia. constitlliçrto, para que os Brazi
leil'o goz 111 ue direitos politicos; é ele nece 'siclau que, além
uella, tenhão demais as habili(.açõe~ ou apaciclades exigida::
pela constittúçüo, e corresI onclentes aos di!' itos de cujo <rozo
se trata.

A lei constitucional eleva ou depura a necessidade dessas
•
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habilitações na proporção da importancia comparativa ele taeS
direitos.

Para conferir o direito de voto activo nas eleições primarias,
e na intençGo de alargar o circulo dessa faculdade, contenta-se
com as capacidades ou condições que julga suflicientes para
garantir o uso regular della, e evitar os perigos de uma con
cessão universal ou inrostincta.

Para o eleitorado exige habilitações já mais qualificadas, e
!1s~im progressivamente.

Em these porém póde rozer-se que todos os Brazileiros, que
por suas circumstanClas têm o direito de voto activo Das elei·
çÇíes primarias, estão no gozo e exercem direitos politicos.

Nós indiyidualisal'emos melhor estas idéas geraes Das se
gl1intes secções; e por ag·ora accrescentare~o~ apena~ que, nos
termos bem expressos do 30ft. 90 da constltillçüo, so a massa
dos ·oidadãos activos é que goza de direitos politicas, e conse
quentemente que os ciaadãos inactivos no sentido do direito
publico nüo o"ozüo de taes faculdades. Neta classe são incluídas
as Brazileiras, gllae quer que sejüo aliás as suas capacidades
e habilitações. . . .

SECÇÃO 3.q

DO GOZO DO DIREITO DE OTAR. NAS ELEIÇÕES PRIMARIAS.

§ 1.0) - Tem voto nas eleições primarias: Os cidadüos que estüo no
~oz() de seus direitos poli.ticos, ou sejão natos ou nnturalisndos.
voustit., art. 91, §§ ln e 20.

§ 2.0) -Süo excluiaos de votar nns assembléns pnrElehiaes :
l.O Os menores de 25 :\.nnos, DOS qunes se n,io eomprebendem os

casados, e officines militares que fôrem maiores de 21 mmos, os
hl'whh.rais formn<los, e clerigos de ordens sacras. Con tit., art. 92,
~ 1.0

2.0 Os filhos-familias lj,ue estiverem em compnnhia de sens pais,
snlvo s~ servirem OffiClO5 publiccs. Constit., nrt. 92', ~ 20.

3.0 Os criados de servir, em cujn classe nüo ent.rilo os ~uarda.livroS

e primeiros caixeiros das casas de commercio, os cnnd03 da ca~n

imperial que Hão fô~em de galão branco, e os administradores das
fazendas rumes e fabricas. Const., a.rt. 92, § 30.

4.0 Os religiosos, e quae,squer que vivüo cm communidndg elaustral'
CODstit., nrt. 92, § 4.0.

5,0 Os que nilo tÍlerem de renda ]j<luidn annuallOO$OOO por bcas
de miZ", inc1ustria, commercio, Oll empregos. COllstit., art.92,
§ 5°.

§ :1. 0)-05 que não po(lem votar llas as~embléas pr lchincs 11;'0

pO<fem 5er membros, nem votar na. nomeaçüo de aI lIDa nutori·
<Iade llacioll(l1 ou local. COIl. til;., art. 93.

§ 1.0 -Da cO?'1'elaçc7o ent?'e o ,gozo elos cli?·eitos politicos e o
âi?'eito ele vota?' na eláção p?'ima?'ict.

658.-Çonfrontando-se os arts. 91 e 92 da constituição, v·-se
• claramente a relação intima que entre elles hai aquelle que
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está no gozo de seus direitos politicas tem. o direito de voto
nas eleições primarias, e vice-versa aquelle que tem o direito
de voto nas eleições primarias por isso mesmo se mostra no
gozo de seus direitos politicas. Consequentemente podemos es
tabelecer a these que no Brazil não gozão dos direitos politicas
o Brazlleil'os que a lei fundamental não admitte a votar em
tae~ eleições. No pfI,ragrapho seguinte veremos quae1:i são esses
naClOnaes.

§ Z.o-Dos que têm o eli?'eilo ele vota?' ncts eleições ZJ"ima"ias,
, Olt glte gozão ele cli,'eitos politicos.

659: -Examinando-se o art. 92 e seus paragraphos, póde
eile ser traduzido nos seguintes termos: gozão dos direitos po-
liticas, e consequentemente podem votar: '

1.0 Os BrazileÍl'os que fôrem maiores de '.2~ annos, menos se
fôrem filhos-famílias, que estejão na companhia de seus pais,
e não sirvão oflicios publicas, pois que a servirem considerão
se emancipados.

2. o Os casados e ofliciaes militares, que, embora n5.o tenl15.o
25 annos, todavia sejão maiores de 21.

3,0 O bacharei formados, e clerigos de ordens sacras, qual
quer que seja sua idad , mas que ertamemte não. erá de me
nos ele '21 annos.

11. o E' preciso, demais, que não sejão criados de servir; a
lei, por cautela, declara que não são conslderados criados de
servir os guarda-livros, os l)rimeiros ~aixeiros das casas de
commercio, os criados da casa imperial que não fôrem ele galão
bran o, c os administradores das fazendas rurae e fabricas.

5.° E' tambem preciso que não s 'ião religiosos, e que não
vivuo em cOlmmulidade clau traI, país que estes nu,o gOzão ele
direito' politicas, e por isso mesmo não podem votar.

6.° Além das referidas idaeles e condições, é de mister que
o nacional tenha renda annual liquida pelo menos de 100#000
por bens de raiz, industria, commercio ou emprego, para que
possa exercer tal direito.

660. - Todo o fundamento do governo representativo está
assentado sobre este direito politico, direito de eleger, unico que
a gen I rilidade do povo goza directamente e por si mesma; é o

'exercicio da soberania nacional. Para que eUe exista em sua
plenitude, é necessario que o povo efiectivamente goze deUe
com inteira liberdade, que não siga senão suas inspirações es
pontaneas, que deposite' , ua confiança e preferencla ásua sa
tisfação.

Entretanto para possuir este direito é preciso offerecer á so
ciedade certas garantias indispensaveis , certa idade, condição.
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e propriedade, e consequentemente certa illt lIig ncia , morali
dade e independellcia.

Foi o que a nossa lei fundamental procurou nas concuçõe
que eJcigio, e com razão, porquanto não se trata de nm direito
individual ou da natureza, sim de uma importante fuucção
social. Ninguem ,ata para si só, sim para a. reprp 11 tação
nacional; a nação tem pois o di]' ito de antel' r garalltir ua
sorte, qualificando o votantes de moLlo gue niio sejã instru
mento cégo do mini..terio, nem elo poten(at1o~ da.. 10ealiJades

lo. sa constituição liberal franquêa trio exi n. amente e·te
direito, que, á excepção de pouco' qu com pequeno trahalho o
podem adquirir, só privou delle o vagabundos e vadios, os
quaes certamente n[o orfer cem garantia alguma.

Quando tratámos da ' eleiçõ s, já expuzcmos alg'umas obser
va.ções em relação a este direito, pelo que respeltava á mate
ria della ; neste paragrapho niío temos em vista senão indi
car a, pessoas que gozão ou não delJe, amo já temos indi
cado, e por isso mesmo nada mai addicionaremo.

§ 3.0 - D.os effeitos da p7'ivaçllo do dú't'ilo de '/.'Ofm'.

RGI. _. A disposiç'[o cio al't. 03 dA, r.nn tiiuiç[o (o uma CO]1

sequenr.ía logi 'f]. dos princípios pohticos. Os que 11[[0 têm o
di rei to d" "otar, ou por outra, 0_ fJue não g'OZ[o de direito' po
1Jtico,_, eertamente n[o IJodem ter um direito aiJ1da maior, eo
mo é o de . l' membro de alguma autoridade electiva nacional
ou local, ou de intervir na nomeação d Ua.

Pela mesma razão ou fundamento deste artigo ta.mbem não
pócle ex.ercer nenhuma outra jurisdicção, ou emprego de ca rac
ter politico, como depois observaremos na,' secções eOlTespon
d.l'ntes.

DO GOZO DO DIREITO DE ELEITOR.

§§. lo e 2. 0 )- Podem 3er eleitores e votar na eleição do deplltndos,
senadores e membros (da assembléas provineiaes) todos o qne
podem votar na assembléa Ilaroehial; execptuüo-sc:

1.0 Os que lliío tiverem de renda liquida annual 200$000 por
bens cle raiz, industria, eommereio ou emprego .. Constir. ,
art. 94, ~ lo.

2.0 Os libertos. Constit., art. 94. § 20.
3.0 Os criminosos pronunciados cm querela ou dela "n. Cons

tit., art. 94, § 30.

§ 1.0 - Da importaneia deste di7'l-ito.

662.- O direito de ser eleitor, mórmente no systema ela elei
flrLü indirecta, importa muito, por i, so mesmo que comprl'hende
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o voto activo da eleição primaria, o voto passivo do eleitorado
e o direito de escolher os deputados ou senadores; encerra um
valioso mandato popular.

Quanto menor é o numero dos eleitores tanto maior é a in
fluencia de cada uf!l dell~s; e é por issp mesmo que não con
vem que os colleglOs seJão compostos de poucos; um maior
numero desconcerta as intrigas eleitoraes, as influencias das
localidades, que se fazem eleger, eguramelhol' a liberdade do
voto, e o triumpho do melhor candidato.

§ 2,0 - Das condições neces!iv?'ias pa1'a se?' eleito?"

663. - Por isso mesmo pois que o direito de ser eleitor é
muito mais importante do que o simples direito de votar na
eleição primaria, foi nossa lei fundamental con equente, e pos
to que ainda muito liberal, restingio ou antes exjgio mais al
gumas garantias em segurança da ordem politica.

Primeiramente estabeleceu que ó os que ti, erem os requi
sitos legae para ser ,otautes poderáõ ser eleitores; e depoi
dessa condição exceptuou ainda de ses:

1.0 Os que não tiverem a renda liquida annual ele 200#000.
2.0 Os que tiverem sido cravos ou os libertos .

. .3. 0 O que se acharem pr?l1uncia.elos e consequentemente su
JeIto::; a uma accusação cl'lmmal.

e a lei não privou e te do direito de votar na eleição pri
maria, por is o que taes cil' um tancias não affectavão muito
essa eleição, julgou, e cOl~ razüo, que devia proceder diversa
mente na elelção secundal'la, que por sua natureza é sem du
vida ainda mais importante.

Em n. 257 já fizemos algumas observações em relação ás
garantias das eleições e eleitore ; e portanto concluiremos no
tando q.ue só os cidadãos assim qualificados são os que gOZtlO
deste direito politico.
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SECÇAO 5.8

DO GOZO DO DIREITO DE SER DEPUTADO OU 1'>ill1'>IDRO DAS A E'1'>1I
BLÉas LEGISLATIVaS PROVINCIAES.

§ L?) - Todos os que podem sel' eleitores siio habeis para serem
nomeados deputados; exceptuiío-sc:

1.0 Os que uno tiverem quatroceutosmilréis de rendlllla fõrma
dos nrts. 92 e 94. Coustit., art. 95, § 1.0

2.0 Os estrangeiros naturalislldos. Constit. , art. 95, § 2.0
3.0 Os que não professarem areligião do Estado. CollStit., art.

95, § 3.0 •
§ 2. 0)-A idade de 25 annos, probirlnde, e eleeente subsistenein,

são as qualidades necessarias parn. se ser m~mbro destes conselhos
(assembléas provinciaes). Constit., art. 75.

§ 1.0 .- Das cO'Julições exi,qidas pam goza?' do direito de poder
Se?' deputado.

664. - E' escusado fazer observação alguma sobre a impor
tancia deste direito e cargo, pois que esta é reconhecida e sen
tida por todos, e já algumas reflexões memos a respeito.

A lei não podia, nem devia pois deixar de d"purar áinda
mais, ou de eXJgir ainda maiore garantias, para que pudesse
com segurança conferir o direito de representar a nação. São
os mand.atarias que mais influencia tem sobre a ~ndole e reali
da~e do systema r.epre?ent~tivo , sobre a independencia e efli
caCla do poder legIslativo, mspecção que elie exerce, e conse
quentemente sobre as liberdades pubhcas.

Essa influencia é tanto maior por isso mesmo que são inad
missiveis os mandatos imperativos, que contrarião a natureza
do corpo e poder legislativo, que é essencialmente dclibernnte
e consequentemente li~'e; que de~e ~scutir se~ restricçõ~. e
a final adoptar o que for de razão, Justiça, e malDI' convemen
cia nacional, sem a escravidão inadmissivel de voto; ao que
accresce ainda que o deputados não são representantes só
dos eleitores que os nomêão, e sim da nação, donde se segue
que esses eleitores não são autorisado~ a real' taes mandatos.

Livres pois no exercicio dessa representação, é e sencial que
a previsão da lei exija, antes que tal direito lhes seja conferi
do, pelo menos as seguranças lndispensaveis. E' o que faz o
no so art. 95 em seus paragrapbos ; elie exige:

1.0 E como condição prévia, o gozo das qualificaç:ões neces
sarias para poder ser eleitor.

Z.O Além dé sa condição eleva a llecessidade da renda a
400#000, isto é, ao duplo da que Lasta para ser eleitor.

3. 0 Embora concorrão essas circumstancias, exclue os es-
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trangeiros posto que naturalisados, pelas razões que já pon
derámos em numero anterior.

4.° Finalmente exclue tambem os que não professarem a
religião catholica, para ser consequente com o principio que
adoptou de reconhecer essa religião como a do Estado.

São pois e es os Brazileiros que gozão deste alto direito
politico, que em si encerra os outros, de que anteriormente
temos tratado.

§ Z.· - Do dú'eito de ]Jade?' Se?' rnemb1'O das assernbléas legis~
lativas pTOvinciaes.

665. - O art. 75 da constituição não foi substituido, nem
alterado pelo acto addicional, e consequentemente basta que
o cidadão brazileiro tenha maioridade politica, que mereça a
confiança dos eleitores, o que inclue a ldéa de sua probidade,
que não seja libert~, ~em se ache pronunciado, com? se deduz
do art. 94 da constitUIção, e que possua renda su:ffiClente para
sua decente ubsistenCla, que ninguem dirá que pos a ser me
nor do que a renda exigida para ser eleitor; basta o concurso
destas circumstancias, para que esteja no gozo deste direito
politico, como já observámos, e aqui. reproduzimos só por
methodo ou integridade de idéas.

E' por is o mesmo escusado' recordar que aquelles que não
podem votar nas assembléa parochiae não podem ser mem
bros de nenhuma autoridade electiva, constit. , art. 93 , e que
me mo a simples renda de 100#000 é mui. tenue para uma de
cente subsi tencia, qual exige a posiÇão de deputado provin
cial.

ECÇÃO 6.a

DO GOZO DO DIRElTO DE SENADOR.

~~ 1.0 e 2.0)-Pnrn ser aeuador requer-se:
1.0 Que seja cidadão brazileiro, que esteja uo gozo de seus direitos

politicas. Constit., art. 45, ~ lo.
2.0 Que tenha de idade quarenta aDROS para cima. Coustit., art. 45

~ 2°.
3.0 Que seja pes oa de saber, capacidade, e virtudes, com prefereu.

cia os que tiverem feito serviços á pntl·ia. C1onstit., art. 45, ~ 30.
4.0 Que teuha de rendimento annunl por bens, indu tria, eommereio

ou empregos, a somlUa da 800$000. Constit., art. 4.5, ~ 40.

§ 1.o - Da condição elo gozo ele di?'eitos politicas como a ]J1'i-
• rneú'a necessa1'ia ]Ja1'a ]Jade?' Se?' se?uu.uyr.

666. - Tratando a constituição das condições necessarias
para o gozo do direito politico de poder ser Slinacror, seguia
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methodo div 1'50 do que tinha observado em relação ao cargo
de deputado. A respeIto de te tomou em seu art. 95 por base
as habilitações exigidas pelo art. 94 e seus paragraphos, e ac
crescentou as excepções que julgou convenientes; mas toman
do por 1as.e aquclJas habilitações por isso mesmo excluia os l.i
bertos e pronun iados, já excluidos pelo art. 9J, §§ 20 e 3. 0

Entretanto, quanclo tratou de definir as condições precisas para
er senador, em vez de tomar por base as mesmas habilitações

do art. 94 exigidas para o eleitorado, parece que olvidou-se
dellas, e substitluo-as pela do 'imples gozo dos direitos politicas,
art. 45, § l°, o que é synonymo do clireito de votar nas eleições
priniarias, art. 91 e S2, como já observámos alltecedentemente.

Dahi pudera alguem querer inferir que o liberto e o pronun
ciado, que não pócle ser eleitor Jlem deputado, mas que está no
gozo do direito politico de votante, póde ser senador, e se . e
attendesse sómente á disposição desse § lo do art. 45 seria
difficil sustentar o contrario. Entretanto parece-nos que o art. 94
in p7·Ú~C. offerece um argumento de exclusão assaz concludente,
e vem a ser que o eleitor, como elle ahi expressa, é autori
sado a nomear os senadores, e que se elle não consente que o
l.iberto ou pronunciado possa ser incumbido de votar nessa no
meação, como suppôr que consentisse que pudesse ser o no
meado, ou senador'! Seria prohibir o menos para cabir na COl1

tmdicçao ::lotavel de facultar o mm', e em razão nem funda
mento algum valioso, que se houvesse deveria prevale er maio
pa.ra o eleitorado do que para o lugar de senador.

Toda a precisão na redacção das leis nunca é de mais, pois
que evita questões, que, embora difficeis de suscitarem-se, po
dem todavia occorrer.

§ 20 , -- Das ~UiTaS condições exigidas pelct lei.

667. - Quanto ás condições de idade maior de 40 annos,
saber, virtudes e serviços que são apreciados pelos eleitores e
renda dupla da que é exigida para o cargo de deputado, nada
temos a observar, sen~io que a constituição procUTou llarmo
Júsa-las com as valiosas funcçães do senado, e missão que esse
importante ramo do poder legislativo deve desempenhar.

Accrescentaremos todavia que o estrangeiro naturalisado e
. o cidadão não catholico, que pela prohibição do art. 95 não
lJodem ser deputados, podem todaVla ser senaclores, por isso
mesmo que o art. 45 não os excluio. Esta diversidade procede
da influencia mais pronunciada que exerce a camara dos de
putados na vida politica cIo Estado, i.nfluencia que não é igua
lada pelo espirita conservador, que é n~tural e inherente ao
senado.
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SECÇAO 7. a

DO GOZO DO. DIREITO. POLITICaS EM RELAÇÃO AO EXERCICIO

DO PODER MODERADOR OU DIPREIAL.

§ l.o)-Nenhum estrangeiro poder" :mceeder na eorGa do imperio
do Brnzil. Constit., art. 119.

§ 2.o)-Durante a Stul minoridade (de imperndor) o imperio serú
governado por uma regeneia, a 'lual pertencerá ao parente moi"
chegado do imperndor, segundo a ordem da sueee ão, e que seja
maior de 25 anno. 'on tit., art. 122.

§ 3.0)- e o imperador não til-er parente algum que reuna as
qualidades exigidas ~o art. 122 da eonstituiç,io, ed o imperio
governado durante a ua minoridado por um regente eleeti,o e
temporario, eujo cargo durar" quatro annos, reno\'ando-se para
es e tim a eleiçiio de quatro em quatro anno . Aeto addic., art. 26.

ó podem obter voto para regente o eidadãos brnzileiros natos,
isto é, não natnrali ados. Aeto addic., art. 27.

§ 4. 0 )-Dnrante a minoridade do suece••or da corôu, será eu tu
tor quem seu pai lhe ti I'er nomeado em te tamento; na falta doste,
II inlpcratriz m"i, emquunto não tornar a easar; faltando esta, a
as ombléa gorai nomeará tulor. Constit., art. 130,

§ l.o-Do gozo dos d1,1'eitos 2Joliticos de successão na cOTôa do
B1'azil, e dos }J1'incipes da casa impeTial.

66 . - O direito politico de successão na corôa do Brazil é
o maior de todos o direitos da nação, é o direito de ser chefe
della, de exercer a. sua uprcma magi 'tratura ; elle não póde per
tellcer uem no caso de extincção da d 'na tia, nem em circUID
stancia alguma o~tra, ::;enão ~ um cidadão ~razileiro nato, e
nunca a nenhum CIdadão ou prrnclpe estrangeIro, embora fos e
naturali ado.

Quando o :earente mais proxirno do monarcha tem a quali
dad .de. Brazlleiro nato, e a maioridad~ politica previ ta pela
con tItmção, elle e acha por todos os tItulo no pleno gozo de
todos os seu altos e e peciaes direitos politicas; fóra di so
prevalecem os principio~ con titucio~aes ..

Em relação aos prmcIpes da casa llDpenal. gue nüo são her
deiros pre~u~ptivos da c?rôa, o gozo de seus ~eitos politicos
tem especmlidades propnas ~e sua elevada pOSIção; elles não
podem er deputados, por 1SS0 mesmo que são senadores de
direito, onstit., art. 46, disposição cheia de sabedoria por to
elas as sua, faces; podem em duvida occupar posto no exer
cito ele terra e mar, e prestar nes, a carreira honrosa grandes
serviços ao imperio; pod ráõ, porém, servir de ministros de
estado 'i A cOllstitillçú.o expressamente nada diz, .entretanto é
inegavel que o serviço elo ministerio parece inteiramente ill-
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compativel com sua alta posição especial. Sua influencia sobre
seus coHegas diminuiria talvez a plenitude da liberdade de te ;
sua presença nas camara e na discussão poderia ter mais de
um inconveniente; a censura e a responsabilidade mini terial
assentaria mal sobre um membro da familia do chefe do Esta
do; jámais se poderia deL'Car de pensar que sse serviço pu
desse causar por mais de uma vez impressões desagradaveis
ao monarcha.

§ ZO.-·Do di1'eiío politico da ?'egencia, se!J1l1ulo Ct m'dem
. ela successão.

669.-Durante aminoridade do imperador a regencia é de
ferida pela oonstituição do Estado ao parente mais chegado
de11e, segundo a o?'clem da S'llccessão. Ora, como ó entrão na
ordem da uccessão os parentes do imperador, que ão Brazi
leiros natos, vê-se que o gozo deste alto direito é inseparavel
da nacionalidade aSSilll qualificada, e que por isso me mo ex
clue os principes estrangeiros, embora naturalisados.

Em. verdade o regente é o supplente do monarcha, é a dele
gação temporaria de suas altas prerogativas, subsiste portan
to a mesma razão para que não seja esta confiada senão ao
principe nacional por nascimento.

§ 3°. -Do elÚ'eito politico ela ?'egencia pO?' eleição.

610. -Se o imperador não tem parente que reuna as quali
uades exigidas pelo art. 122 da constituiç'ão, o imperio é gover
nado por um regente electivo e temporario; e não é elegivel
para tão alto carg'o o Brazileiro que não fôr cidaàão nato. E'
o mesmo principio, e como tal sujeito a essa condição es encial,
á qual devem accrescer as demais habilitações politicas e pes
soaes indispensaveis para uma tal delegação, e que se presup
põe existir em gráo elevado.

§ 4. 0 -Do di1'eito politico da t'utm'ia impm·ial.

611. - Durante a minoridade do successor do throno é seu
tutor aquelle que seu pai 111e tiver nomeado, na falta deste a
imperatriz mm emquanto não tornar a casar, e faltando e 'ta
aque11e que a assembléa geral nomea!. .

Em todos estes casos não é essenClal que a pes oa deSIgna
da para tutoria seja brazileira por nascimento, mas é essencial
que seja brazileira, como é a imperatriz mm, quando menos
por seu ca amento. r ão é uma tutoria civil, sim politica, um
emprego de alta importancia e responsabilidade, de caracter
publico e :ijaci~nal, que não póde em caso algum ser confiado
a um estrangeIro.
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SECÇAO 8. a

DO OOZO DOS DIREITO. POLITICO EM: RELAÇÃO AO PODER EXECUTIVO

OU ADMINISTRATIVO.

~ 1.°j-Os estrangeiros, posto que naturalisados, não podem ser
ministros de estado. Coustit., art. l:l6.

§ 2 oj-Para er conselheiro de estado requerem-se as mesmas COll

dições que devem concorrer para ser senador. Uonstit.• art. ]40.
~ 3.oj-B:uverá em caeIa provinciu um prcsidente nomeado pelo

imperador.... Constit., urt. 165.
Esse presidente concede 011 noga sancção ÚS leis provinciaes, e
exerce outras attribuições politicas nos tel'mos dos arts. ] 5, ]6 e
24 do acto addic.

§ 4.oj-As camam (municipaes) serão electivas.... Constit., nrt.
16B e art. 93.

~ 5.0)-De out.-os emprep;os administrathos.

§ 1.o - Do elú'eito politico ele jJode1' seI' minish·o.

672. - A nossa lei constitucional, para de nenhuma manei
ra coarctar a plena liberdade da corôa na escolha de seus mi
nistros, contentou-se de excluir eÀ1lressamente só os estran
&eiros, emb0ra naturalisados; ella confiou entretanto na sabe
doria da corôa, que verá claramente que os Brazileiros que
não estiverem no gozo de seus direitos politicos não podem ser
ministros de estado; fôra mesmo ocioso expressar essa limita
ção, que pelas habilitações que os ministros devem ter é mais
que subentendida.

O poder executivo é um poder politico, e os ministros são os
agentes delle, e o exercitão sob a inspeoção da corôa , são os
que tornão os actos desse podeL' obrigatorios, e que respondem
por elles; exercem pois uma grande autoridade politica, que
presuppõe necessaTiamente o gozo dos dire~tos corresp.on~en

tes, a~~a quando não accrescesse al~m ~sso a a~tr:-~ULção
ou partlclpação que teU?- no poder. legIslativo pela 111lclatlVa
ou apresentação aos projectos de leI, ou propostas, nos termos
do artigo 53 da constituiçuo.

Observaremos que a lei constitutiva do supL'emo tribunal de
ju tiça de 18 de Setembro de 1828, e~ seu art. 1Q, creou uma
ino0mpatibilidade táo geral, que em vutude della um membro
daquelle tribunal não póde 'er nomeado ministro de estado;
veja-se o que dissemo::> quando, tratando das eleições, referi
mo-nos ás incompatibilidades. Embora o art. 32 da constitui
ção reconhece se que não havia incompatibilidade entre o mi
Histeria e as funo\:ões legislativas, a sobredita lei de 18 de
Setembro entendeu que outro tanto não era admissivel entre o
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ministerio e o supremo tribUllal de jLlstiça, que assim quiz se
parar radicalmente das funcções executivas.

§ 2." - Do diTeito politico de podeT se}' consel1wi1'O de
\ estado.

673. -:l~mbora o.art. 140 da c?l1stituição fosse abolido pelo
acto addiclOnal na nllundada extmcção do conselho de estado
constitucional, a disposição delle foi restabelecida pelo art. 4"
da lei de '23 de Novembro de 18,n, que creou o novo conselho
de estado, e em 'virtude da qual não podem ser nomeados
para membros delle senão aquelles cidadãos que reunirem
as habilitações que a constituiçãO exige para poder ser sena
dor. J~' Uln cargo tã? ~pOl'taJ~t~, que sem duvida demanda
não so o gozo dos direltos pohtlcos, como um gozo pleno. O
conselho de estado participa, ou intervem nas questões e inte
resses politicas do imperio de maior transcendencia.

§ 3." - Do dÚ'eito politico ele poder seTp1'esidente dep1'ovinciá.

674. - O cargo de presidente de provincia não só é um em
prego reconhecido pelo art. 165 da constituição, como pelos
arts. 15, 16 e 24 do acto addicional. Os presIdentes das pro
vincias participão e exercem em gráo importante o poder po
litico; a autoridade legislativa provincial, embora seja local,
por isso que não actua sobre a sociedade inteira, nem por
ISSO deixa de ter um caracter enrinentemente politico, e taes
presidentes, além de outras attribuições, têm a de conceder ou
negar sancção a essas le~s. E' POlS fóra de .duvida que não
podem ser nomeados presIdentes senão os CIdadãos que es
tiverem no gozo de seus direitos politicas. A disposição do §6°
do art. 11 do acto adclicional íornece mais Uln argumento
para firmar, se necessario fosse, este principio constitucional.

§4o.-Do diTeito politico ~lepoeler Se1' memb1'o elas cama1'as
mumczpaes.

615. - As camaras municipaes são electivas, constit, art.·
168, e nos termos do art. 93, os que não estão no gozo de seus'
direitos políticos não podem ser )nembros de nenhuma auto
ridade electiva naciomil, ou local.

Embora as camaras municipaes não formem um poder poli"'
tico, embora e3tejão mesmo collocadas na constituição fora do
titulo d~lles, por isso que não são parte integrante da repre
sentação do governo do paiz, :todavia não só subsistem



- 481 -

as sobredita disposições, mas accresce a consideração
de que, além de suas funcções administrativas ellas têm uma
certa porção de poder legislativo policial; é pois essencial o
gozo dos direitos politicas para que um BraziJeiro possa ser
membro dellas.

§ 5.o - Dos OUiTOS emp1'egos adrninisimtivos.

676. -Para os outros empregos administrativos 11[0 é essen
cial o gozo de direitos jloliticos, basta o direito de nacionali
dade, salva. a condiçoes das leis ordinarias que instituirem
esses empl'egos ou oflicios publicos. .

Com effeito estes outros empregos não têm caracter politico;
taes empre.,g-ados são meros age~tes da administração, exercem
suas funcçoes em nome e debaIXo das ordens della, não par
ticipão de modo algum da representação nacional.

O serviço da guarda naCiOnal é antes uma obrigação da
nacionalidade, uma formação de força publica, do que um di
reito politico; o art. 145 da constituiç[o impõe a obrigação de
pegar em armas para sustentar a mdependencia e integri
dade nacional, e defender a patria, tanto dos inimigos exter
nos como internos, a todos o~ Brazileiros; e se a lei da guarda
nacional chama ao serviço della sámente a porção mais qua
lificada dos cidadãos, assim procede sómente por considerações
do serviço ou segurança social.

Os propri?s carg?s de eleiçõe~ esp~c!aes, como são alguns
do commerciO, não lmportão direIto pohtICo; não representão a
'ociedade, e só sim lUna classe de pessoas, ou de intere se in
dustriaes, e provêm apenas de uma lei ordinaria, e não dessa
eleição por SI mesma.

O umcos cargos que podem offerecer alguma duvida á regra,
que temos indicado são os do corpo diplomatico, por isso que
parecem que elles intel:vêm no po~e~ politico participando .delle;
a q~estão porém é n~aIs de prmclplO. do que de facto, ~OlS que
a leI ol'gamca desse Importante serVIço demanda não so o gozo
dos direitos politicas, como reflectidas e indi~pel1saveis babili
taçõ s. Quanto ao principio pare 'e que elle não soffre liri1itação,
pois que ap~zal' (lessa. üupol'tancia os mini tros diplomaticos
não Stlo maIS do que SImples agentes, ou mandatanos da ad
ministração.

31
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SECÇAO 9."

DO GOZO DOS DIREITOS pOLITICas EM RELAÇÃO AO PODER JUDICIAL.

~§ 1.0 e 2.0)-0 poder judieiaf é um poder politico. Constit.•
art. 10. Elle é composto de juizes e jurados. CoD tit., art.I51.

~ 3.0)-Haverâ. juizes de paz, os quacs seriío eloctivo. oustit.,
al't.162.

§ 1.o - Do di?'eito necessa?'io pam se?' memb7'o elo poder
judicial.

I

677. - O poder judicial é um poder politico, uma delegação
da nação, e por ella autorisado a decidir as contestações que
se suscitão entre os cidadãos e a impôr as penas legaes; é pois
manifesto que só os Brazileiros que estão no gozo de seus
direitos politicas são os que podem ser membros de tal poder,
e exerc~r essa importante autoridade ]lacional. . ..

As leIS regulamentares estão de accordo com este prinCIpIO,
e nem. Eodenão ~e~'l:ar de estar sem contrad~cção. ,

Os lUIzes mumclpaes são nomeados pelo Imperador dentre
os bacharei formados em direito, nos termos da lei de 3 de
Dezembro de 1 .a, isto é, d'entre homens habilitados e que
estão no gozo de seus direitos politicas.

Os juizes de direito ão tambem nomeados pelo imp radar
d' ntre os juizes municipaes, na fôrma do art. M 110 cocligo
do procelOso crirrünal, e art. 21 da dita lei de 3 de D zembro,

as desembargadores são nomeados d'entl'e o juizes de di
reito, em conformidade da resolução de 26 de Junho de 1 50,
art. 3", e regulamento de 29 de Julho de 1"'-19, que estabelece
o modo de contar sua antiguidade.

Os minIStros do supremo tribunal de justiça são nomeados
d'entre os desembargadores por ordem de antiguidade. Constit.,
al't. 163.

~ 2. 0 - Do eli?'eílo de poder Se'}' ju?'ado

6'78. _·Os jurados são membros do poder judiciario, pois que
a constituição expressamente declara que este poder se compõe
de juizes e jurados; consequentemente, e pela autoridade que
exercem, é um cargo politico que não póde ,er attribuido a
quem não estiver no gozo dos respectivos direitos. E' tambem
o que reconhece a lei ue 3 de Dezembro de 1841, art. 27: II são
aptos para ser jurados os cidadãos que podem ser eleitores; "
ella 'exige mesmo mais, pois que demanda que saibão ler e
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e crever, e .que em relação ás cidades populosas tenhão uma
renda supenor de quatrocentos mil réi •

§ 3.<> - Do dú'eito de poder se'/' Juiz de paz.

()7~). _.- O", juizes de paz SflO juiz. ' ~onstitu ionaes eIectiYos,
nos t 1'1110S do art. 1(j;2 ela constltmção; e o art. 93 é bem
expr sso TIl declarar que os Brazileil'os que não estilo no gozo
de us J.ir itos politicos não podem 'er membros de autoridade
algullm Iecti\'a , ou seja naciollal ou local.

, ECÇAO la."

bo GO 'o DOS DIREfTOS I'OLlncos E:I'l RBL.-V;,í.O ,\::; LmElWADE.'
POLLTfCA •

§ 1.O-·-Das libenlades politicas em geral.

6 O. - O O'oso do direitos politicas não só autorisa o 'idadão
a participar no polier politico, já concorrendo TJara a formação
d ~le, já tendo me mo partc no exeréicio ele algum de seus
ramo'; ma tambem a interúl' independBnte des a pal'tlcipa
ç'ão e só como cidadão acti,o, na mar ha e Teg-jmen politico do
E tado. E.'ta interyençuo e opera por meio da' liberdade da
imprcn-a do direito de reclamação eon tituciona.1, do ilireito
dc petição e dQ dirciLo de atiso 'iação -politica, -como patisamos
a indicar no paragrapho seguinte.

S2.° - De cada 7I?1UL dessas libe1'Cladp. P111 pa1'ticllLa1'.

6 1. - Libe/'dade da ímp1'ensa politica. - Tratando dLl
dit'eitos individuae observámos que, embora ali in lui semo ,
por ligaç.ão ou d pendencia das materias, a liberdade da ill1
p1'en a politica, ena ao menos dentro do imperio era antes Ulu

liTeito politico do que individual, e que portanto nuo podia ser
e.'ercid0 senão por aquelles que estivessem no gozo de seus
dir~ .LOS politicos, aI o sómente o caso de defesa propria; Jlão
Teproduziremos portanto o que já então e,'puzemo .

Di'l'eito ele 1'eclarnacão constitucionaL. - Todos os Brazileiros
têm o direito de s r góyernados segunclo os principias e precisos
termos estabelecidos pela constituição do imperio, e conse
quentemente de reclamar contra qualquer lJú'racção deUa , nos
tel'1110S do art. 179, ~ 30; e8te direito em relação á defesa pro
pria não pMe ser denegado a nUlguem; o direito porém ele, em
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seu proprio liame reeJamar por outrem não pertence senão ao
cidailão que estiver no gozo de seus direitos politi os; é uma
iutervellção ]10 governo do Estado que só por elles póde ser
f'xercida; reclama como membro da sociedade poli tica, é de
Illister que faça parte della; temos um exemplo no art. 3-10 do
codicro do processo criminal.
_ Di)'~ito de petiçci.o.-Outro tan~o pensamos quant~ ao direito
Je petlção, a respeIto do qual refenmo-nos ao que Ja e. 'puze
mos em n. 593.

DÚ'eito de associaçcio politica. - As as ociaçõ s politicas
não têm outro fim senão de intervir no regimen }lolitico do
Estado, e como a legitimidade dessa intel'venç'úo não póde
proceder senúo do gozo dos direitos polj.ticos, é eonsequente
que só os qu~ t~lIl tal ha~ili~açúo podem faz~r }larte ~e seme
lllalltes assoclaçoes; o pl'mClplO opposto sena não so COlltra
dictorio, mas a nosso ver muito perigoso, seria o principio da
forç:a sem direito.

DA CSPE silo DO DlREITOS POLITICaS E PERDA DELLE·.

§ 1.0 )-. uspende- c o exercício elos direito - politicos:
1.0 Por incapacidade pby -ica ou JUOI'lll. Con tit., IIrt. !:lo, § lo.
2.0 Por sentonç-'~ condeIlUlatori:t:L prisão ou degre<lo, elllqu:tnto

durarelll os seus effeitos. ConsLit. , art. !:lo, § 20.
~ 2.0) - Da perda dos c.lireitos politicoó.

~ 1.0 - Da suspensão elos eli1'eitos politicas.

G'2. - O gozo dos direitos politicas, a participação ou inter·
vell(;áo]lO ~~verno ou .regi~eJ1politi o do Esta~o é tão importan
t.e, (lue a Jel não deVIa deIXar de prever as ClrcumstanClas em
flue elle deve ser interrompido em beneficio da segurança so
l,;]al.

AssinI ella expressou a su pensão no caso de incapacidade
phy~ica ou moral, pois qu~ eDa. estabelece a impo' ibilidade da
contmuação desse exerclClO; e no caso de sentença condemna
toria a prisão ou degredo emquanto durarem os seus eiteitos,
por isso que seria inconsequente cOJLbinar o cumprinIe. o da
pena com a intervenção do réo no reginIen politico da·, ('ie
dade.

Além destes dous casos porém parece-nos que núo póde
ha, er duvida de que na hypothese de diminuição de renda tal,
que n.ão. ati faça a habilitação exigida .pelo 5' do art. 92 d~
constltmç:ão, ou no c8;so de ll:doptar-se a VIda claustral ou a con~

Ção de cnado de serVIr preVIsta pelos § 3° e 4Q desse mesmo afO
go,. Ji<:;a tambem suspenso o g'ozo dos direitos politicas, que
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tem em consideraçH'o ~ssas conclições, e que por serem essen
ciaes, o art. o deixou de reproduzi-las.

A pl'Ol11mcia restringe ou dimi11118 esses direitos nos termos
do art. 9cJ-, § 30 •

§ 2.° - Da perda dos dÚ'eiLos politicos.

. 6 3.,- Perde-se o gozo .do. direitos puliticol:; nos casos pre
VlstOS pelo art. 70 da constltmção, porquanto nesses casos per
de-se a nacionalidade, e esta é a base ou primeira e essencial con
cuÇ:ão exigida para aquelle gozo, condição a que se devem reu
ni I' a demais babilit~ões precisas, mas sem a qual nem des
ta. e, trataria.

Consequentemente o Brazileiro que se naturalisa em l)aiz es
trangeiro , aceita sem licença do imperador emprego, pensão
ou condecoração estrangeira, ou que é banido por sentença,
perde seus direitos po,iticos na sociédade brazileira por isso mes
mo que não faz mais parte della.

SECÇÃO 12.a

DO DmEITO POLITICO DE REFORMAR A CO, STlTUlÇÁO.

~§ ln e 2.0) - Sc pa.ssndos qUl1tro annos depois de jurllda n consti
tUi\lÜO do lll'llzil. se reconhecer que algum de seus artigos mere

l ce reforma, se finá a proposição por e cripto. a qual deve ter ori
gem u!l' camara do deputados e ser apoiada pell1 terça partc deUa.
ConstJt.• art. 174.

§ 3.0 ) - A proposição será 'lida por tres vezes com interml10s de
seis dins c1e llDlI1 a outra leitul'U ; e depois da terceira deliberará a
camar:1 do deputnclos. se poderá ser admittid:t ú cliscussüo. 3e
guilld?-se tudo o mais que é preciso pam a formaçiio de utllfllei.
Con t\t.• art. 175.

§ 4.0) - Admittida a di cussiio e vencida l1 necessidade dl1 ref.orlll:1
do artigo constitucional, se expedil'li lei. que seni sanccionada. e
promulg.u1a pelo imperndor em fÓrDlI1 ordinaria, l1n qual se 01'
clen,uÍl aos eleitores cIo deputados pam a eguintc lcgislntul"lt ,
que nas procurações lhes coufirüo especial faculdade pam a pre
tendidn alteração ou reforma. Constit., art. ] 76.

§ 5. o) - Na seguin te legislatura e na primera sessiío será a Illateria
propo ta e dj~cutida. e o que se vencer prevnJecerl\ para a mudan
S'n ou lIikliçil" il!ei fUlldnmclltnl, e juntando-se iÍ. cOllstituiçiio será
solemuell,en te promulgada. Constit., nrt. 177.

§ 6. 0 ) - E só ronstitncional o que Ji;. .respeito ao.s ~imite' ': ?ttri
huiçães respectivas (los poderes pOhtlCOS e aos dn' ltQs.polItlCOS e
iuclividuaes dos cidadiios; tuclo o que llÜO é constituClOl aI p6eie
ser alteruc10 sem as formaJi lac1es referidas pela~ legi latul':l.s ordi
nnrins. Coustit., art. 178.

~ 1.0 ·-Da ?,r:!01'ma dct éonstil-nição considemda em geJ'ai.

a 1. - As melhores e mais perfeitas leis são obras dos ho
mens, e por isso mesmo serão imperfeitas como seus autores.
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Embora sejuo as mais apl'op\'iada>; ás cil'cumstancifis da socie
dade, ao tempo em que "ão drcr tadas, :.. fi. cir. lUl1. tancias
mudão; a acç50 do tempo opera reyoluçoes maIS ou menos
lentas, porém importante. nas idéas, costumes c necessidades
sociaes, revoluçõ que; impo sivel obstar. Se um ou outro
principlO pócle e deve ser immutavel, outro tanto não acontece
com o toclo da di posiçõe con titucionaes.

Como con. ervar intacta alg'wl1a disposição, que por e sa
força irre'ii tivel das ci])cumstancias, se tiver tornado evidente
e formalmente contraria aos interesses publico '{ Seria sacrifi
car a socit;!dade, e olvidar que aS leis humanas forão feitas para
os homens, e ntio os homens para as leis.

A ociedade tem, pois, embora deva usar com smnma pru
d ncia, o direito de melhorar sua constituiçú'o, e desde entúo
a sabedoria aconselha que a propria constituição se encar
l'eg'ue de prever e estabelecer os meios legaes, s gundo os
quaes o melhoramento deva ser realisado sem violencia, sem
abalos, sem deploraveis cataclysmas. A imprevidencia não
deixaria senão o recurso fatal das revoluções, que muitas vezes,
em lugar de melhorar, abate, eonfunde, de tróe tudo, e por fim
funda sobre ruinas constituições fantasticas e de curta duração.

Nos.'a sábixt lei ~'ut"clam n.ta,~ pJ;evio 1:lem a possibilidade d s
sa necessidade, e e tabeleceu, como vamos observar nos para
gl'(J.phus eguinte, os termos pacificos e heios de c~rcumspec

çüQ. que devem presiel:ir trto impo.r.tante assumpto..

§ Z. o - Da pJ'OP081:ção e inicicttiva, tla Te/OTlna constitucional.

085. - A proposição de urn.a tal reforma a J'linguem deYia,
nem poclin. s r melhor e.ntregue do que ao poder legi lati"l'o; \
o qu,o éLi,cta a pt~J;' za dos p,riJ;J.cipios Cap\taes do systema repr 
seNtativ,o; o p@vo. se pronuncia por s u. orgão . legitimo . Ora,
a camara ~~~::; deputado.' é m üuvida o ramo o mais popular
d sse poder, e cQnsequenteroente Oorg~o o J'Uais proprio para
iNioiar a pl:ClpGlsi.ÇM; é 1nÇl.~1ii 1.una, garantia off r cida á soci .
dade.

Para eYitar a mobil:i.dade imprudente ou con tante, a cons
tit\1iS:ão inh~b~o .8, ~'\3iorD;la Ç],nte' d<=: pas~ados c.!uatro an:r'ln ~ e
1Jor J. o mesmo Julgamos que essa dispOSIÇão nao é transloUna,
e sim aPlJlicavel a q,ualque~' a.ltel:açrto g,ue lenha sido conSUn1ma
da; ntenuemos que o a to a(\\lic~onal, por xerupJo, não pode
ria t~r ido reformado senão depois d pas. ados Q.uatro annos
ua data do Se\l j,l.1ramento.

A proposição deve er escripta, e apoiada pela. terça parte ao
menos dos depu~ado~, sem o que não erá tIda. lU con idera
ç:ão:' Wl1a materia tão grave, e que nuo acha apoio s nua cm
lIJUl pequeno numero de representantes.
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~ 3.0 - Do ZJ,'ocesso que anlf'cede a dÚC1lssão.

asn. - Sendo devidamente apoiada a sobredita proposição,
será. elia lida por tres eze , com interval10s de seis dias ele uma
(L outra leitura; e SÓ depois da terceira delibera a camara se
admite ou não a di cu uo.

E ta marcha -prudente e circumspecta excita a attenção pu
blica e do proprlo poder legi.lativo, como é es eneial.

Desde que um povo tem vivido por tempos constituído de
laL'Co de certa condições, que gerão habitos e interesses va
lio o , não convem alterar essas condições irreflectida ou pre
cipitatlam nte. E' preci o conservar o que é util, e retocar só
aquillo que evidentemente demanda melhoramento; ó preci o
combinar a estabilidade com o progre soo

§ ~L o - Da lei que aut01'isa a ?''1!01'ma e (lo mandato necessaTio
pam 've?'ijica-la. .

1. - Admittida a discussão seguem-se os tramites consti·.
tucionaes; é o projecto de lei que autorisa a reforma quando
approvado pela camara dos deputados, remettido ao senado, e
quando approvado tambem por este levado á sancção. Sendo
sanceionado, ou conyertido em lei, é promulgado em forma
ordinaria , como foi a lei de 12 de Outubro de 1832.

Esta lei ordena ao eleitores dos deputados para a seguint
legi latuTa que lhes confirão especial faculdade para a alteração
ou reforma pretendida, e que é nella expres 'ada.

Determinando assim os artigo que ão objectos da reforma
obtêm-se vantagen preciosas. A opiniãO publica tem t mpo
d pronunciar- ('om inteiro con1 cimento ele cau a, e por
outro lado limitlo- o . pod res da nova ca.mara para que não
ex eda o oto nacional claramente manifestado; sua, missão é
a sim cir ·umscripta. Sem is o seria possi'irel efieituàl' reformas
inesperadas, sorprender a expectativa nacional, auoptar inspi
raçõe subita ou mm-lmentos incon iderados de 'paixõe poli
ticas. Todo o artigo que não foi declarado reformavel não póLle
ser reformado.

A necessidade do luandato ou procuração e pecial pa<l'a a
refOrma é intuitiva. O poder legislativo ordinario nil.o tem
faculdade para modifica,r de maneira alguma nenhuma clisposi
ção constitucional, sua autoridade legislativa não comprehendc
senuo a eSI hera da legislação ordinaria, a lei fundamental e tá
acima do seu dominio, é pois essencial que a nação dê-lhe es-a
missão constituinte, e pecial e limitada. .
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5.0 - Do arfo qlle 1'Pi'ijica a Te!01'I1Ja.

688. -Na seguinte leo'islatura é proposto e discutido o acto
que deve verificar a reforma dos artigos anteriormente indica
dos, e o que em conformidade se vencer preval cerá para a
mudança ou addiçilo á lei fundamental, e juntando-se á consti
tuis:ilo e1'á olemnemente promu1o"ado.

Quando decretou-se o acto adâicional de 12 de Agosto de
1834, não foi conte tado o principio de que a reforma constitu
cional independe da sancçrLO, já porque o art. 177 da consti
tuição diz que o que se vencer na di cus. ão lJl'evalecenÍ, , já
porque quando a nação trata de dar a si mesma a org'anisação
por que quer ser govel'l1ada, nenhum outro poder senão aquelle
a quem ella incumbe a discus [io -póde oppôr-se á sua vontade.
Este principio parece-nos procedente; núo acontece porém
o~trotanto em relação. á exclu.são do senad? ão ve~'j?s dispo-
lção alg;]ma que hmlte essa 111lportante discussão so acamara

dos deputados, e pelo contrario toda a discussão legi lativa é
·uccessivame.nte commum á assembléa geral, e por conseguinte

ao senado, donde resulta que o que se vencer depois de ulti
mada a discus ão na as embléa geral é o que deve prevalecer.

Objecta-se que só a amara dos deputado' , e não o senado,
recebe poderes espeeiacs para o efl'eito; e. te argumento, embora
valioso, a~ha todavia respo ta na natureza ~special d? senado e
na sua lDlS :io conservadora; o que delle pode conc1Ulr-se é que
o acto aue tem de verificar a reforma deve tambem ser iniciado
na cam;ua. dos deputados, ou por ventura discutido em assem
blc\a geral, como er~1 tal caso é prescripto pela con~ti~uição belga.

Cumpre não olVIdar que pelo art. 11 da constltUlção a nação
brazileira não tem sel1:io dous representantes, o imperador e a
a:semhléa geral; a camara dos deputado por si Ó, segundo a
bem clara expres~ã~ de~se artigo,. não r~resenta a nação, e
en tão como por SI so verificar a reforma1 Cumpre tambem não
ol\'idar que a assembléa geral, que representa a nação, tem
varias attribuiçães suas, proprias e exclusivas, que ind pendem
da sancção, como são as do art. 15, §§ }o a 7°, e ainda outras,
como expuzemos em ns. 70 e seguintes, e não vemos disposi
çáo tal que a privasse da importante attribuição em questão,
pelo contrario vemos no respeito devido ao art. 11 mais ,a.
garantia aos destinos brazilelros. Entretanto, outra foi a intel
ligencia adoptada por occasiilo do acto addicional, que é lC'i
constitucional do E tado, e que talvez tivesse ido muito aper
feiçoada se houves e sido meditada e discutida pela a sembléa
geral.

A constituição belga em seu art. 84 diz: " nenhuma reforma
pMe ser feita na constituição durante o governo de uma 1'e
gencía; II e parece-nos que esta disposição é mais que sábia.
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§ 6.0 - Do que é dúposição constitucional

689. -Os tramites que temos indicado prevalecem sámente
no caso de que a disposiçãO inserida na con tituição tenha ca
racter oonstitucional, pois que se tiver caracter de disposição,
posto que legislativa, puramente ordinal'ia, póde ser alterada
sem e s~s formalidades pe~o po.der legislativo ordinario.

Por Ihgação das matel'las, mtegndade, methodo e clareza,
fi. constituição inclue em si artigos como os arts. 60 e 70 , que
não são constituciol)aes, e seria sem duvida erroneo iguala-10s
aos que tem esta importancia e caracter.

Para distmguir essas duas classes de disposições o art. 178
estabeleceu com clareza a linha de demarcação, e expressou
que só são constitucionaes aquelies artigos que dizem respeito
aos limites e att1'ibllições 1'espectivas diJs poderes politicos, e
aos di?'eitos politicos e indivicl1taes dos cidadãos, e não outros
quaesquer.

CONCLUSÃO.

690.-Tal é nosso direito publico, nossa lei constitucional,
cheia de sabedoria e liberdade. Se é verdade que leis ábias
e liberaes nãô podem dimanar senão de uma intelligencia nacio
nal ou conc pçio elevada, é tambem indubitavel que, depois
de postas em vida e acção, ellas adiantão, avanção a civilisação
dos povos.

Desde que a razão publica tem a illustração e virtude
p.recisa para perpetu~-las, para evi~ar innovações ~esnecessa
nas, maIS ou menos mcogmtas, maIS ou menos pengosas, essa
luz permanente vai-se entranhando no caracter e intelligencia
nacional. fazendo parte de sua vida moral, de seus habitos,
idéas e costumes, e então encravada e robustecida fructifica
magestosamente. Que bello espetaculo não é o de um povo fe
liz á sombra de suas leis amadas e veneradas! De um povo
orgulhoso de seus direitos, soberbo de sua patria!

Graças á Providencia, temos uma constituição que já é uma
das mais antigas do mundo, sábia, liberal, protectora. Todo o
nos!'lO esforço deve limitar-se a pel'petua-Ia, a fazê-la de cada
vez mais respeitada, ainda nos seus menores detalhes, e a de
d~zil' della suas logicll.s, justas, belias e creadoras consequen
Clas

Elia será sempre, como já tem sido, nossa arca de alliança
em nossas tempestades e perigos; é , e será a base firme de
noSSo poder, nossa força crescente, e nossa gloria nacional.

Esto pe1'petua-eis o nosso sincero voto de amor e gratidão,
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PRIMEIRA. PA.RTE.

Leis eoustHueiouaes c ntbniuislratil'as.

ii.

CONSTITUICÃO POLITICA DO DIPERIO DO BRAZIL,
d

EN NOME DA SANTISSlMA TRINDADE.

TITULO r.

DO 1~1PERIO DO BRAZIL, SEU 'TERRITORlO, GOVERNO,
DYr A. TIA E RELIGIÃO.

Art. ~.o O imper~o ~O Brazil é a associação politica ~e to
dos os cIdadãos brazIlelTos. El1es formão uma nação lIvre e
indep~ndente! que não admitte com qualquer ol~tra laço alg~n
de umão ou iederação, que se opporiha á sua llldependencla.

Art. 2.° O seu terTitorio é dividido em provincIas na fór
ma em qu actualmente se acha. as quaes poderáõ ser sub
divididas como pedir o bem do Estado .

.A. t. 3.° O seu governo é monarchico hereditario. consti
tucional e representativo.

Art. 4.° A dJ'nastia imperante é fi, do 'r. D. Pedro I ,
actual imperador e defensor pel;petuo do Bmzil.

Art. 5.° A religião catholica apostolica romana continua
rá a ser a religião do imperio. Todas as outras religiões serão
permitlidas com seu culto domestico ou particular, em casas
para j::;so destinadas, sem fórll1l<1. alguma exterior de tempJo.

32
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TU' LO lf.

DO,' CruA!.:\O BRAZrLEIROS.

Art. 6.o São cidadãos brazileiros :
1.. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejão inO'elluo ' ,

ou libertos, ainda que o "pai seja estrangei.ro, uma ,ez que e te
não resida por serviço da sua naçrto.

2.· Os filhos de pai 'brazileiro, e os illegitimos de mãi brazi
leira, nascidos em paiz e trangeiro, que vierem estabelecer
domicilio no imperio.

3.· Os filhos de pai brazileiro que stivesse em paiz estran
geiro em serviço do imperio, embora elles não venbão es
tabelecer domicilio no Brazil.

4,0 Todos os nascido em Portugal e suas pos essõ ,que
sendo já residentes no Brazil na época em que se proclamou
a independencia na -provincias onde ba~itavão, adberirão.a
esta, expressa ou tacItamente, pela contmuação da sua reSl
dencia.

5.· Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua
religião. A lei determinará as qualidades precisa para e obter
carta de naturalisação.

Art. 7.· Perde os direitos de cidadão brazileiro :
1.. O que se naturalisar em paiz estrangeiro.
2.· O que sem licença do imperador aceItar emprego, pen

são ou condecoração de qualquer governo estrangeiro.
- 3.· O que fôr banido por sentença.

Ad. 8.· Suspende-se o exercicio dos direitos politicos :
1.. Por incapacidade pbysica OJl moral.
2.' Por sentença condemnatoria a prisão ou degl'edo, em

quanto durarem os seus effeitos.

TITULO III.

DOS PODERE E REPRESE TAÇÁO ACIONAL.

Ar~ .. 9.· A clivi ão h.arI?onia do. poderes polit~cos é o
prlllClplO conservador dos direitos dos ldad[o, e o mms segu
ro meio de fazer efiectivas a$ garantias que a constituição
offerece.

Art. la. Os poderes politicos reconhecidos pela constitui-
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ção do imperio do Brazil sfío quatro: o poder legislati\'o, o
poder moderador, o poder xecuti,o e o poder judicIal. '

Art. 11. Os representantes da nação braziIeira são dimpe
rador e a assemhléa eraL

Art. 12. Todos estes podere no impC'rio do Brazil süo de-
legações da nação. (

TLT LO IV.

DO l'ODER LEGISL.\Tl\ O.

CAPITULO I•

.Dos mmos do podm' le,qis7ati-w e Sllas allribuiçâes.-

Art. 13. O poder 1egdati\'o é delegado á as embléa geral
com a saijcção do imperador. .

Art. 14. a sembléa geral ompõe-se de duas camaras:
camara de deputado e amam. de senaq.ores ou senado.

rt. 15. E' da attribuição da a sembléa geral:
1.0 Tomar juramento ao imperador, ao principe imperial,

ao regente ou regencia.
2.<> Eleger a regencia ou o regente e marcar os limites da

sua autoridade.
3. 0 Reconhecer o principe imperial como ucce SOl' do throno,

na primeira reunião logo depois do eu na cimento.
. 4. 0 Nomear tutor ao imperador menor, caso seu pai o não
tenha nomeado em testamento.

5. 0 Resolver as duvidas que oecorrerem sobre a succeSSlLO
da corôa. \

6. o J: a morte elo imperador, ou vacancia do thl'ODo, instituir
_'ame da administração que acabou e reformar os abusos

nella introduzidos.
7.0 Escolher nova cl 'l1astia no cU'o de extillcção da impe

rante,
é.) Fnzer leis, interpr ta-las, uspcnd';-la e revoga-las.
9.o Velm' na guarda dll constituição e promo'-Ter o bem creral

ela nação.
10. Fixar anuualmente as elespezas publicas e repartir a

ontribnição directa. -
11. Fixar aDnualmente, sobre a informação do governo as

forças de mar e terra ordinarias e extraordinal'ia .
12. Conceder ou negar a entrada de forças e trangeira de

terra e ma~ dentro do imperio ou dos portos deHe.
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13. Autoritiar ao governo para contramr emprestimos.
14. Estabelecer meios convenientes para pagamentos da

divida vubJica.
15. Hegular a. administraç'&'.o dos bens nacionaes e decretar

a sua alielJaç·üo.
16. Crem ou supprimir mpregos publicos e estabelecer-lhes

ordenados.
17. Deternrinar o peso valoI', inscripçüo, typo e denomina

ç:&'.o ua,' llJoeuas, as iro como o padrão dos pesoti c m didas.
Art. 16. Cada uma das canJal'aS terá o tratamento de -Au

gustos e dignis:imos senhoreti representantes da nação.
Art. 17. Cada legislatura dmará quatro annos e cada sessão

alJllua} quatro mezes.
Art. 1 '. A sessão imperial de ab rtma será todos os almos

]JO dia 3 de iaio. .
Art. 19. Tambem erá imperial a sessão do encerramento;

e tanto esta, como a da abertura, tie fará cm assembléa geral,
reunidas ambas as camaras.

Art. 20. Seu ccremonial e o da participação ao imperador
será feito na fórma do regimento interno.

Art. 21. A nomeação dos respectivos presidentes, vice-pre
sidentes e secretarios das camaras , verificação dos poderes de
~eus membros, juramento e sua policia interior, se executaráõ
lia fórma dos seus regimentos. .

Art. 22. Na reunião das duas camaras o presidente do
senado dirigirá o trabalho; os deputados e senadores tomaráõ
lugar indistmctamente.

Art. 23. Não se poderá celebrar sess[o em cada uma das
camaras 'em que esteja reunida a metade e mais um dos seus
respectivos membros.

Art. 24. As sessões de cada uma das camaras serão publi
ca. , á excepçúo dos casos em que o bem do Estado exigir que
sejão secretas.

Art. 25. Os negocios se resolveráõ pela maioria ab oluta de
votos dos membros presentes.

Art. 26. Os membros de cada uma das camaras são invio
laveis pelas opiniões que proferirem no exercicio de suas
funcções.

Art. 27. r enhum senador ou deputado, durante a sua de
putação, póde ser preso por autoridade alguma, salve ar
ordem da sua respectiva camara , menos em flagrante delICto
de pena capital.
..Art. 28. Se a,lgum senador ou dcputado fôr pronunciado, o
JUIZ, suspendendo todo o ulterior procedimento, dará conta á
tiua .respectrm camara, a qual decidirá se o processo deva
cOJJtmual', c o mcmbro ser ou não suspenso do exercicio das
suas iUllcç;ões.

AI t. 29. Os senadores e deputado podel'áõ ser nomeados
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para o cargo de ministro (le e tauo ou conselheiro de estado,
com a difr r nça de que os senadorps continuiío a ter a:-sento
no senado, e o deputado deixa va~o o seu lugar na camara, e
. procede a nova eleição, na qual pócle er reeleito e ac UI11U
lar as duas funcções.

Art. 30. Tambem accumulão as duas funcções se já exercião
qualquer do mencionados cargos quando for[o eleitos.
- Art. 31. Não se póde ser ao mesmo tempo membro de
ambas as camaras. .

Art. 3Z. O exercicio de qualquer emprego, á excepção dos
de conselheiro de estado e ministro de estado, cessa interina
mente emquanto durarem as funcções de deputado ou ele
senador.

rt. 33. No intervallo das sessõe não poderá o imperador
empregar um senador ou deJ.:mtado fóra do imperio; nem mes
mo irüo exercer seu' empregos quando isso os impossibilite
para e reunirem no tempo da convocação da assembléa geral
ordinaria ou extraordinaria.

Art. 34. Se por algum ca o imprevisto, de que dependa a
segurança publica ou o bem do Estado, fôr indlspensavel que
algum senador ou deputado saia para outra commissão, a
l'espectiva camara o poderá determinar.

CAPITULO II.

Da Cal1w,1'a elos deputados.

Art. 35. A camara dos deputados é electiva e temporaria·
Art. 36. E' privativa da camara do deputados a.iniciativa:
1.0 Sobre imposto.
2.0 Sobre recrutamentos.
3.0 Sobre a escolha da nova dynastia , no caso da extincçüo

ela imperante.
Art. 31. Tambem principiaráõ na camara dos deputados:
1.o O exame da administração passada e reforma dos abu os

nella introduzidos.
~LO A discu são das propostas feitas pelo poder executivo.
11.rt. 38. E' da privativa attribuiçüo da. r~esma camara r1e

ereto.r que tem lugo.]' o. a€cusação dos lmmstros de e tado e
conselheiros de estado.

\rt. 39. Os deputados venceráõ, durante as se sões, um
subsidio pecUlúario ta."ado no fim da ultima sess::io da legis
latUfa antecedente. Além disto se lhe arbitrará uma inclenmi
saçúo para as d spezas da vinda e volta.
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CAPITULO m.

Do senado.

Art. 4.0. O senado é composto de membros vít,l1icios , e
será orcrani ado por eleição provincial.

Art. <lI. Cada provincia 1ará tantos senadores. q?-antos
fôl'em metade de seus respectIvo deputados. com a clifler nça
que, quando o :flumero dos deputados da província fôr i~par ,
o numero dos . eus enadores será metade do numero lmme
cliatamente menor, de maneira que a provincia que houver
de dar onze cleputados dará ClllCO senadores.

Art. 42. A província que tiver um só dep~tado elegerá
todavia o ~eu senador, não obstante a regra a.Clll1a estabel 
cida.

Art. 43. As eleições serão feitas pela mesma maneira que
as dos deputados, más em listas tnplices , sobre a quae o
únperador escolherá o terço na totalidade da li te1-.

Art. <1..J. Os lugare de senadores que vagarem serão 11re
ellchidps pela masma forma da prim ira eleição nela sua res
]lectiva provrncia.

Art. 4:). Para ser enador requer-se:
1." Que seja. cidadão braziIeiro, que e teja no gozo dos

eus dir ito" politico. . . .
2." Que tenha de idade 40 annos para cima.
3.· Que seja p9ssoà de saber, capacidade e YÍrtude • com

pref rencia O' que tiverem feito serviços á l1atria.
4.· Que tenha de rendim nto annual por bens. industria,

commercio, ou em]1regos, a omma de 800/1.
Art. .JO. Os principe da casa imperial' fio enadores por

dir ito , e terão assento no senado log'o que chegarem á idade
de 25 annos.

Art. 47. E" da attribuição exclusiva do senado:
1.. Conhecer dos delictos rndivíduaes commettidos pelos

membros da familia llnperial , ministros de estado, con' Jhci
ros de estado e senadore ; e dos delictos dos d putauos d.u
rante o periodo da legislatura.

2.0 Conhecer da responsabilidade dos secretarios e cons "1
ros de estado.

3." Expedir cartas de convocação da as embléa, ca o o im
perac~or. o não tenh~ feito dous mezes depois .d? tempo, '.l~l( q
constltUlção determma; para o que se reUlma o ena(lo' .
traordinariamente.

~.o Convocar ~ assembléa na morte do imperador ,.:r~ 'Ct a
eleIção d~ rege~c~a, nos casos em que lla tem lugul' , quando
a l'l::gencla proV1slOnal o não faça.
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Art. 48. o juizo dos crimes cuja accusação não pertence
á camara dos deputado , aceusará o procurador da corôa e
soberania nacional.

Art. ;19. As se ões do senado começão e acaMo ao mesmo
t mpo que as da camara dos deputados.

Art. 50. A' excepção dos ca o. ordenados pela constitui
ção, toda a reuniüo do senado fóra do tc'mpo da sessões da
camara dos deputado. é illicita e milla.

Art. 51. O ubsidio dos senadores será d~ tanto e mais me
Ü1.de do que tiverem os deputados.

CAPITULO IV.

Da jJ1'opos?:ção, discussão. sancção e p7'om7llgaçi'ío das teis.

Art. 52. A proposição I opposiÇilo e approvação dos projec
tos de lei competem a cada uma das camaras.

Art. 53. O poder executivo exerce por qualquer dos minis
tr?S de ~stado. a proposiç.íí.O que lhe ompete l?a formação das
lels; e so depOls de exammada por uma omml são da camara
do~ deputado , onde deve ter principio, poderá ser convertida
em projecto de lei.

Art. 54-. O mini tros podem as istir e di cutir a proposta,
depoi' do relatorio da commissão; IDas não poderáõ votar,
nem estarão presentes á votação, salvo i:!~ forem senadores ou
deputados. f

1\rt. 55. Se fi. camara dos deputados ado})tar o projecto, o
remetterá á dos senadore , com a êguinte fm'mula: " A ca
mara do deputados nvia á camara dos senadores a proposi
ção junta ao poder executivo (com emendas, ou sem elJa ) , e
pen a que ella tem lugar.."

Art. 56. Se não puder adoptar a proposição, participará ao
imperador, por uma d putação de sete membros, da maneira
s o'uinte: " A camara dos deputados testemunha a~ impera
dor o eu reconhecimento pelo zelo que mostra em vigiar os
intere 'ses do imperio ; e lhe upplica respeitb amente e digne
tomar em ulterior co]) ieleração a propo ta do governo. "

.u..rt. 57. Em geral as propo içõe que a camara 'dos depu
taJos ac1mittir e approvar serão remeitidas'á camara elos e
l)a~re,' com a formula s~guin~e: " A camara dos deputaclos

'1VJ.fL, ao senado a proposição Junta, e pensa que tem lugar
pedir-se ao imperador a sua ancção. "

Art. 58. Se porém a camara do senadores não adoptar
irlteira)l1ent o projecto da camara dos deputados, mas se o
tiver alterado, OÚ adcliciollado, o reenviará peja manejra se-
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guinte : " O senado envia á camara dOR depub'l.llo a !'ua propo
sição (tal) com as emendas, ou addições Juntas e pen a que
com eUas tem lugar pedir-!'e ao imperador a sanrção impe
rial. "

Art. 59. Se o senado, depois de ter deliberado. julga
que não páde admittir a proposição, ou projecto, dirá nos
termos seguintes: "O senado torna a remetter á camara do
deputados a proposição (tal), á qual não tem podido dar o seu
consentimento. "

Art. 60. O mesmo -praticará a camara <.los deputado para
com a do senado quando neste tiver o projecto a sua origem.

Art. 61. Se a camara dos deputado IlHO approvar as emen
das, ou addições do senado, ou vice-'/;e1'Sa, e todavia acamara
recusante julgar que o projecto é vantajoso, poderá requerer
por uma deputação de tres membros a reunião das duas cama
ras, que se fará na camara do enado. e conforme o resultado
da discussão se seguirá o que fôr' deliberado.

Art. 62. Se qualquer das duas camaras, concluida a di cus
são, adoptar inteiramente o projecto que a outra camara lhe
enviou, o reduzirá a decreto, e depois de lido em sessão, o di
rigirá ao imperador em dous autographos, assignados pelo pre
sidente e os dous primeiros secretarios, pedindo-lhe a sua
sancçáo pela f0rmula seguinte: "A assembléa geral dirige ao
imperador o decreto incluso, que julga vantajoso e util ao im
perio, e pede a S. M. I. se digne dar a sua sancção."

Art. 63. Esta remessa será feita por uma deputação de sete
membros, enviada pela camara ultimamente deliberante, a qual
ao mes,?o tempo informará á outra camara,. aonde o projecto
teve ongem, que tem adoptado a sua propo lção relatlva a tal
objecto, e que a dirigio ao imperador pedindo-lhe a ua
sancção.

Art. 64. Recusando o imperador prestar o seu consentimen
to, responderá nos termos seguintes:" O imperador quer me
ditar sobre o projecto de lei, para a seu tempo se resolver. ,.

Ao que a camara responderá que" louva a S. M. 1. o inte-
resse que toma pela nação. " '

Art. 65. Esta denegação tem effeito suspensivo sámente
pelo que todas as vezes que as duas legislaturas que se segui
rem ãquelia, que tiver approvado o objecto, tornem succeSS1"n
m~nte a apresenta-lo nos mesmos termos, entender-se-ha ..e
o lfiperador tem dado a sancção.

ATt. 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 mencionado prazo, terá o
mesmo effelto como se expressamente negasse a sancção, para
serem contadas as legislaturas em que poderá ainda recu ar o
seu .consentimento, ou reputar-se o decreto obrigatorio, por ha
ver Já negado a sancção na~ duas antecedentes legislaturas.
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Art. 68. Se o 1ll1perador adoptar o projecto da assembléa
geral, se exprimirá assim: .• o imperador consente. " Com o
que fica anccionado, e nos termos de er prpll1ula ado como lei
do imperio; e um dos ôlous autographos, depois de assignados
pelo imperador, será remettido para o archivo da camara
que o enviou, e ooutro servirá para por elle se fazer a pl'omul
gação da lei pela respectiva secretaria de estado, aonde será
guardado.

Art. 69. A formula da promulgação da lei será concebida
nos seguintes termos: " Dom (N.) por graça de Deos, e unani
me acC!amação dos povos, imperador constitucional e defensor
perpetuo do Brazil: fazemos saber a todos os nossos subditos
que a assembléag-eral decretou, e nós queremos, alei seguinte
(a integra da lei nas suas disposições sómente); man
damos portanto a toda' as autondades a quem o conheci
mento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão e
fação cumprir e guardar tão inteiramente como nel1a se con
tém. O secretal'lO de estado dos negocios de ... (o da reparti
ção competente) a faça imprimir, publicar e correr.

Art. 70. Assignada a lei pelo imperador, referendada pelo
secretario de estado competente" e seBada com o sello do impe
rio, se guardará o original no archivo publico, e se remetteráõ
os exemplares della impressos a todas as camaras do imperio,
tribunaes e mais lugares aonde convenha fazer-se publica.

CAPITULO V.

Dos conselltos ge1'aes de pl'ovincia, e snas attribuições ..

ArL 11. A constituição reconhece e garante o direito de in
tervir todo o cidadão nos negocios da. sua provincia, e que são
immediatamente relativos a seus interesses peculiares.

Art. 7'2. Este direito será exercitado pelas camàras dos
districtos, e pelos conselhos, que com o titulo de conselho ge
ral da provipcia se devem es~abelec~r em. cada provincia
onue não estiver collocada It capItal do 11l1peno.

Art. 73. Cada um dos conselhos geraes constará de vinte e
um membros ms "provincias mais populosas, como sejão Pará,
Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas-Geraes, São
Paulo, e Rio Grande do Sul; e nas outras de treze membros.

Art. 74. A sua eleição se fará na mesma occasião e da
mesma maneira que se fizer a dos representantes da nação, e
pelo tempo de cada legislatura. .

Art. 75; A idade de vinte e cinco annos, probidade e de-
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cante subsistencia, são as qualidades necessarias para ser mem
bro destes con elhos.

Art. 76. ri. sua reunião se fará na capital da provÍllcia; e
na prÍlneira sesslio preparatoria nomearáõ presidente e vice
presidente, secretario e . sll~"0ente, que ,~erviráõ. po~ todo o
tempo da sessão; exammarao e verficarao 11 legltlmIdad da
eleição de seus roembros.

Art. 77 Todos os arulos haverá sessão, e durará dous mezes,
podendo prorogar-se por mais um mez, se nisso conviera maio
ria do conselho.

Art. 7 . Para haver sessão deverá achar-se reunida mais
de metade do numero dos seus membro'.

Art. 79. ão podem ser eleito -para membros do con elho
geral o presidente da provincia, o secretario'e o commandan
te das armas.

Art. 80. O presidente da provincia assistirá á installação do
conselho geral que se fará no prÍlneiro dia de Dezembro e te
rá assento ao do presidente do conselho, e á ua direita; e ahi
dirigirá opresidenteda proVÍllcia suafallaao conselho, llstrull
do-o do estado dos negocios publicos, e das providen ia'
que a mesma província mais precisa para: s~u melli?ramento.

Art. 81. Estes consellios terão 1)01' prmcipal objecto prb
pôr, discutir e deliberar obre os negocios mais interes antes
das suas províncías, formando projectos peculiares e a com
modados ás suas localidades e urgencias.

Art. 82. Os negocíos que começarem nas camaras serão
remettido officialmente ao secretario do conselho, aonde erüa
discutidos a portas abertas, bem como os que tiverem oriaem
nos mesmos con elhos. As suas resoluções serão tomada :í
pluralidade absoluta de votos dos membros presentes.

Art. 83. NUo se podem prop6r, nem deliberar nestes con-
selbos projectos: .

1.0 Sobre ilJteresses geraes da nação. .
Z.o Sobre quaesquer ajustes de uma com outras províncias.
3.0 'obre Imposições, cuja iniciativa é da competencia par-

ticular da camara dos deputado. Art. 36.
t.1. 0 Sobre execução de lei , devendo porém dirigir a esse

re peito repl'esentaçõe' motivadas á assembléa geral e ao po
der executivo conjuntamente.

Art. 84. As re oluçães dos conselhos geraes de provincia
serão remetticlas directamente ao poder executivo, pelo in vf

medio do presidente da província.
Art. 85. Se a assembléa geral se achar a esse tempo ~'eu

nida, lhe serão immediatamente enviadas pela respeetiva se
cretaria de e tado, para. erem propo tas como projecto de lei,
e obterem a approvaçlio da as embléa por uma unica discussão
ém cada camara. .

A",. 86. Nüo se achando a es e tempo reunida a assembléa,
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q impqrador as mandará provisoriamente executar, se julgar
que eIJas são dignas de prompta providencia, pela utilidade
que de sua ob ervancia resultará ao 1Jem geral da provincia.

Art. 7. e porém não occorrerem es as circumstancias, o
imperador declarará que suspende o seu juizo a respeito da
quelle negocio. Ao que o conselho responderá que recebeu
mui re peltosamente a resposta de S. M. 1.

Art. 88. Logo que a assemhléa geral se reunir, lhe serão
enviadas assim essas resoluções suspen as, como as que esti
verem em execução, para serem discutidas e deliberada , na
forma do art. 5.

Art. 9. O methodo de proseguirem os conselhos geraes de
provincia em eus trahaIJ10s e sua policia interna e externa,
tudo e regulará por um regimento, que lhe será dado pela as- .
embléa geral.

CAPITULO VI.

Das eleições.

Art. 90. As nomeações dos cleputados e senadores para a
assemhléa geral, e dos membros dos conselhos geraes das pro
vincias, serão feitas por eleições indirectas, elegendo a ma a
do cidadãos activo em a sembléa parochiae o eleitores de
provin ia, e e te. o repre entante da nação e provincia.

Art. 91. Tem voto nestas eleições primarias:
1.. Os cidadãos brazileiros, que e tão no gozo ele seus direitos

politicos.
Z.· Os estrangeiros naturalisados.
Art. 9Z. ão excluidos de otar nas assembléas parochiaes :
1.. Os menores ele 25 annos, nos quae se não comprehen-

dem os ca ados e officiaes militares que forem maiores de 21
annos, os bachareis formados e clerigos de ordens sacras.

Z.· Os filhos familias que estiverem na companhía de seus
pai, alvo se servirem oflicios publicos.

3.· Os criado de servir, em cuja clas e não entrão os guarda
livros e primeiros caL'{eiros das ca as de commercio, os criado
dI' casa imperial que não fôrem de galão branco e os admini 
tradores das fazendas ruraes e fabricas.

,I.· OS religiosos e quaesquer que vivão em communidade
claüstral.

5.· O. que não tiverem de renda liquida annuallOO/l por
ben' de ralZ, industria, commercio ou empregos.

Art. 93. Os que nao podem votar nas assembléas prunaria
de IJarochia não podem ser membros nem votar na. nomeaç5.o
dá ãlguma autoridade electiva nacional ou local. -
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Art. 94. Podem ser eleitores e votar na eleição dos depu
tados, senadores e membros dos conselhos de provincia, todos
os que podem vota~ na assembléa payoc?ial. Exceptuão-se:

1.. Os que não tlverem de renda liqUlda allnual 200# por
bens de raiz, industria, commercio ou emprego.

2.· Os libertos.
3.' Os criminosos pronunciados em querela ou devassa.
Art. 95. Todos os que podem ser eleitores são habeis para

serem nomeados deputaâGls. Exceptuão-se :
1.. Os que não tIverem 400#000 de renda liquida, na fórma

dos artigos 92 e 94.
2.· Os estrangeiros naturalisados.
3. o Os que não professarem a religião elo Estado.
Art. 96. Os ciâadãos brazileiros em qualquer parte que

existão são elegiveis em cada districto eleitoral para deputados
ou senadores, ainda quando ahi não sejão nascIdos, residentes
ou domiciliados.

Art. 97. Uma lei regulamentar marcará o modo pratico das
eleições e o numero dos deputados relativamente á população
do imperio.

TITULO V.

DO IMPERADOR.

CAPITULO I.

Do poder nwdemd01'.

Art. 98. O poder moderador é a chave de toda a brganisa
ção politica, e é delegado privativamente ao imperador, como
chefe supremo da nação e seu primeirp representante, para que
ipcessantemente vele sobre a manutenção da independencia,
p.quilibrio e harmonia dos mais poderes politicos.

Art. 99. A pessoa do imperador é inviolavel e sagraga.
Elle não está sujeito a responsabilidade alguma. .'-

Art. 100. Os seus titulos são: .- Imperador constitucional
e defensor perpetuo do Brazil, - e tem o tratamento de ma
gestade imperial.

Art. 101. O ~mperador exerce o poder moderador:
1.. Nomeando os senadores, na fÓ'rma do art. 43.
2.· Convocando a assembléa geral extraordinariamente nos

inter.vallos das sessões, quando assim o pede o bem do im
perio.
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3.· Sallccionando os decretos e resoluções da assembléa ge
ral, para que tenhão'força de lei; art. 62.
jf:Jt"4.· Approvando eisuspendendo interinamente as resoluções
dos conselhos provinciaes; arts. 86 e 87.

5.· Prorogando ou adiando a assembléa geral e dissolvendo
a camara dos deputados, nos casos em que o eJÓgir a salvação
do E tado; convocando immediatamente outra, que a sub
stitua.

6.· Jomeando e demittindo livremente os ministros de es
tado.

7.' Suspendendo o magistrados nos casos do ã.rt. 154.
8.· Perdoando e moderando as penas impostas aos réos con

demnados por sentença.
D.· Concedendo amnistia em caso urgente, e que assim acon

selhem a humanidade e bem do Estado.

CAPITULO II.

Art. 102. O imperador é o chefe do poder executivo e o
exercita pelos seus ministros de estado.

São suas principaes attribuições :
1.o Convocar a nova assembléa geral ordinaria no dia 3 de

Junho do 30 anno da legislatura eXlstente.
2.· Nomear bispo e prover os beneficios ecclesiasticos.
3.' .J: omear magistrados.
J." Prover os mais empregos civis e politicos.
.- .• Nomear os commandantes da força de terra e mar, e re

movê-los quando assim o pedir o serviço da naçüo.
6.· Nomear embaL"'I:.adores e mais agentes diplomaticos e com

merciaes.
7.· Dirigir as negociações politicas com as nações estran

geiras.
." Fazer tratados de alliança offensiva e defensiva de sub'

sidio e commercio, levando-os depois de concluidos ao conhe
c:.r ~nto da assembléa geral, quando o interese e segurança do
E tado o permittirem. Se os tratados concluidos em tempo de
paz envolverem cess[o ou troca de territorio do imperio ou de
po sessões a que o imperio tenha direito, não serão ratificados
sem terem sido approvados pela assembléa geral.

9." Declarar a guerra e fazer a paz, participando á assem
bléa as communicações que fôrem compativeis com os interes
ses e segurallça do Estado.

la. Conceder carta de naturalisação na fórma da lei.
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11. Conceder titulos, honras, ordeno lÍ,1ilitare~ e t1.i on çàes

em recompensa de ,erviço' feitos ao E tado; dependendo as
mercês pecumaria. da appl'O"\ação ela :L 'embléa, quando não
estiverem já designadas p, k'ctada por I i.

12. Expedir os decreto, instrucções regulamentos adequa
dos á boa execução das lei .

13. Decretar a applicação do rendimentos de tinado pela
a semblra aos vario ramos da publica admini tração.

14. ConcedeT ou negar o beneplacito aos decretos dos conci
lias e letras apostolicas, e quae quer outras con tituiçõe eC'l
siastica qu e não oppuzerem á con tituição; e preceden lo
approvação da aSl::embléa, se conti\'~rem Ui posição geral.

15. Pro\" r fi tuuo que fôr concernente á 'egurança interna.
e externa do E tado, na fórma da con ·ütuição.

Art. 103. O imperador a.ntes de el' acclitn\ado presta.rá nas
mãos do presidente do senado, reunidas a' (luas camara ,o se
guinte juramento: " Juro manter a religião catholica apo toLi
ca romana; a integridade c indin ibilidadc do imperio: ob er
var e fazer observar a constituição politica da. nação brazileira
c mais leis do imperio, e prover ao bem ge 'al do Brazil, qúan
to em mim couber. ",

Art. 104. O impern.c1,or não poelerá sahil' do imperio do Bra
zil sem o consentimei)to da assembléa geral, e se o fizer se en
tenelerá que abdicou a cor6a.

CAPITULO III.

Da familia imperial e sua dotação.

Art..10~. 9 her~eiro presumpti .0 do imperio terá o titulo
de " P!mClp~ lillpenal " e o .seu pnmogenio .0 ~e " prinápe
elo Gnto Para; ".todos os mms terüo o d':l " pnnclpe. " O tra
tamento do herdeIro presumptivo será o ele " alteza imperial, lO

e. o mesmo será o do principe do Grilo Pará; os outros princi
pes terão tratamento de alteza.

.~.rt. 106. O herdeiro presumptivo Cp1 completando 14 anDO
de Idade, prestará nas mãos do presidente elo senado, l'eun: tS
fl duas Ga1uaras, o seguinte juramento: " Juro manter a reli
gião catholica apostolica romana, ob el'var a constituiçúo poli
tica da nação brazileira, e ser obediente ás leis e ao imperador. "

Art. 107. A assembréa geral. logo que o imperador succe
der no imperio, lhe assignará, e á imperatriz na auausta es
posa, uma dotação correspondente ao clecóro de sua alta digni
aade.

Art. 108. A dotação assignada ao presente imperador e á sua
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a~lgtl ta ospo a deverá s?r augmentacla.. vi to que.~ cil'cum tan
Ja' actuaes nJo per.rruttem que se fixe desde.la. mnn. omma

adequada ao decóro de suas aUO'ustas pessoa, 'e dignidade da
naçito. _

Art. 109. A a embléa assignará tambem alimentos ao.
principe ímperial e aos demais principes, desde que nascerem. .., ~
Os alImentos dados aos princlpes cessaráÇi somente quando
elles sabirem para fóra do imperio.

Art. 1l0. Os mestres dos principes serão da escolha e no
meação do imperador, e a as embléa lhe des~gnará os orde
nados, que deveráõ ser pagos peJo thesouro nacional.

Art. lll. Na primeira sessüo de cada legislatura a cama
ra dos deputados exigirá dos mestres uma conta do e tado do
adiantamento dos seus aU:,DU tos discipulos.

Art. 112. Quando 'lS princezas houverem de ca ar, a a '
sembléa, lhe a signal'á o seu dote, e com a entrega dclle ces
saráô os alimentos.

Art. 113 Aos principes que e casarem, e fôrem residir fóra
do imperio, se entr gará por uma ,cz sómente uma quantia.
determinada pela a sembléa, com o que cessaráõ o alimentos
que percebião.

Art. llil. A dotação, alimentos e dotes de que fallão os
artigos antecedentes, serão pagos pelo thesouro publico, en
tregues a um mordomo nomeado pelo imperador, com quem se
pocIeráõ tratar as acções activa e pa siva concernentes aos
mteresses da casa imperial.

Art. 115. O palacios terrenos nacionae possuidos ~ctual

mente pelo Sr. D. Pedro I, ficaráõ sempre pertencendo a seus
successores, e a naçao cuidará nas acquisições e con trucções
que julgar convenientes para a decencia e recreio do imperador
e sua família.

CAPITULO IV.

Da successão elo impe?·io.

L:t, 116. O r. D. Pedro I, por unanime acclamação do
povos, actual imperador constitucional e defensor perpetuo,
ll11pérará sempre no Brazil.

Art.- 111. Sua desceJÍdencia legitima succederá no throno,
segundo a ordem re~ar de p~im~D"enitura. e representação,
preferindo sempre a 1inha antenal' as po tenore'; na mesma
linha, o gráo .mais p:o~~o ao mais remoto; no mesmo grá<:> ,
o sexo masculino ao femlmno; no mesmo sexo, a -pessoa n aIS
velha á ma~s moça.
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Art. 118. Exti.l1claS as linhas dos descendentes legitimos do
Sr. D. Pedro I, ainda em vida do ultimo descendente e durll:u
te o seu imperio, escolherá a assembléa ~eral a nova dynastta.

Art. 119. enhum estrangeiro podera succeder na corôa do
imperio do Brazil.

Art. 120. O casamento da princeza herdeira presum.p~va
da corôa será feito a aprazimento do imperador; não ~XiStJ.~
do imperador ao tempo em que se tratar deste consorclO, nao
poderá elle efl'ectuar-se sem approvação da assembléa geral.
Seu marido não terá parte no governo, e sámente se chamará
imperador depois que tiver da imperatriz filho ou filha.

CAPITULO V.

Da 1'egencia na min07idade, ou impedimento do impe1·adO'I'.

Art. 121. O imperador é menor até a idade de J.8 allDOS
comp1etos.

Art. 122. Durante a sua minoridade, o imperio será go
vernado por uma regencia, a qual pertencerá ao parente mais
chegado do imperador, segundo a ordem da succes. ão, e que
seja maior de 25 annos.

Art. 123. Se o imperador não tiver parente algum que reu
na estas qualidades, será o imperio governado por uma regen
cia permanente nomeada pela assembléa geral, composta de
tres membros, dos quaes o mais velho em idade será o presi
dente.

Art. 1;24. Emquanto esta regencia se não eleger, governa
rá o impcrio uma regencia proVlsional, composta dos ministros
de estado do imperio e da Justiça, e dos dous conselheiros de
estado mais antIgos em exercicio, presidida pela imperatriz
viuva, e na sua falta, pelo mais antigo conselheiro de e tado.

Art. 125. No caso de fallecer a imperatriz imperante, será
esta regencia pre idida por eu marido.
. Art. 126. Se o imperador, por causa physica ou moral evi
dentemente reconhecida pela pluralidade de cada uma das ca
maras da assembléa, se impossibilitar para governar, elP ~eu

lugar governará como regente o principe imperial, se fôr n'àLor
de 18 annos.

Al't. 127..Tanto o regente como a regencia, prestará o jura
mento menclOuaclo no art. 103, accrescentando a clausula de
fidelidade ao imperador, e de lhe entregar o governo logo que
elle chegue á maioridade, ou cessar o seu.impeclimento.

Art. 128. Os actos da regencia e do regente serão expedi
dos em nome do imperador pela formula segninte: .. Manda
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a regencia em nome do imperador.... Manda o príncipe im
perial regente em nome do imperador. "

Art. 129. r em a regencia, nem o regente será responsavel.
Art. 130. Durante a minoridade do successor da corôa,

erá seu tutor quem eu pai lhe tiver nomeado em testamento;
na fal ta de. te a imperatriz mUi, emquanto não tornar a casar;
faltando e ta, a assembléa geral nomeará tutor, comtanto que
nunca poderá ser tutor do imperador menor aquellc a quem
possa tocar a successão da corôa na sua falta.

CAPlTULO VJ.

Do minisfen·o.

A1't. 181. Ha-.;-erá di.fl:erenLcs secreÍc'trias de estado. A lei
de 'ignará os negocio' pertencentes a cada uma, e seu numero;
as reunirá uu eparará, como llIai~ convier.

Art. 132. O mini tros de e tado referendaráõ ou assigna
l'áõ todos os actos do poder executivo, em o que não poderáõ
ter execuç·ão.

Art. 133. O mini t1'O de estado 'erão re pon aveis :
1.0 Por traição.
2." Por peita, ubomo ou concussão.
3.° Por abuso do poder.
4. o P la falta de ob ervancia da lei.
5.°. Pelo que ~brarem contra a liberdade, segurança ou

p1'Opnedade dos Clda~ão. . .
6.° Por qualquer diS ipação dos bens publIcas.
Art. 134. Uma lei particular especificará a natureza destes

delicto , e a maneira de proceder contra elles.
Art. 135. Não salva aos ministros da respon abilidade a

ordem do imperador, vocal ou :[101' escripto.
Art. 136. Os e trangeiros, po to que naturalisaclos, nilo

podem ser ministro. ele estado.

C PITULO VII.

Do consel/w de estado.

Art. 137 Haverá um conselho ue esta.do, Oll1posto le con
selheiros vitalícios, nomeados pelo imperador.

Art. 13 . O seu numero n[o excederá a dez.
A1't. 139. r [ia são comprehenclido ne te numero os miJ'iis

3:1
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tros de estado, nem estes serão reputados con 'elheiros de es .
tado , sem especial nomeação do imperador para este cargo.

Art. 14.0. Para ser conselheiro de e tado re'luerem- e as
mesmas qualidades que devem concorrer para ser senador.

Art. 141. Os conselheiros de estado, antlls de tomarem
posse, prestaráõ juramento nas mãos do imperador de manter
a religião catholica apostolica romana, observar a constituição
e as leis, ser fieis ao imperador, aconselha-lo segundo suas
consciencias, attendendo sámente ao bem da nação.
. Art. 142. Os c?nselheiros serão o~vidos eJ? .todos os nego

CIaS graves, e medidas geraes da publica administração; pnn
cipalinente sobre a declaração da guerra e ajustes de paz, ne
gociações com as nações estrangeiras, assim como em todas as
occasiões em que o imperador se proponha exercer qualquer
das attribuições proprias do poder moderador, indicadas no
art. 101, á excepção do § 6.°

Art. 143. São responsaveis os conselheiros de estado pelos
conselhos que derem, oppostos á leis, e ao interesse do Es
tado, manifestamente dolosos.

Art. 144. O principe imperial, logo que tiver 18 annos com
pletos, será de direito do conselho de estado; os demais prin
cipes da casa imperial, para entrarem no conselho de estado,
ficão dependentes da nomeação do imperador. Estes, e o prin
cipe imperial, nM entrão no numero marcado no art. 138.

CAPiTULO VITI.

Da fo'rça milita?'.

Art. 145. Todos os Brazileiros são obrigados a pegar em ar
mas, para sustentar a indepE!ndencia e integridade do impe
rio, e defendê-lo dos seus inimigos externos ou internos .

.4rt. 146. Emquanto a assemoléa geral não designar a força
militar permanente de mar e terra, subsistirá a que então
houver, até que pela mesma assembléa seja alterada para mais
ou para menos.

Art. 147. A força militar é essencialmente obediento • já
mais se P?derá reunir sem que lhe seja ordenado pela aÚLOri
dade legItIma.

Art. 1~8. Ao poder executivo compete privativamente em
pregar a força armada de mar e terra, como bem lhe parecer
conveniente á segurança e defesa do imperio.

Art: 149. Os officiaes do exercito e armada não podem
ser J?1?-vados das suas patentes senão por sentença proferida
em JUIZO competente.
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Art. 150. Uma ordenança especial regulará a organisação
do exercito do Brazil, suas promoções, soldos e disciplina, as
sim como da força naval.

..
TITULO VI.

DO PODER JUDICIAL.

CAPITULO UNICO..

Dos Juizes e t1'ibunaes de justiça.

Art. 151. O poder judicial é independente, e será compostó
de juizes e jurados, os quaes terão lugar assim no civil, como
no crime, nos casos e pelo modo que os codigos determi
narem.

Art. 152. Os jurados pronuncião sobre o facto, e os juizes
applicão a lei.

Art. 153. Os juize' de direito serão perpetuas, o que toda
via e não entende que não possão ser mudados de uns para
outros lugare pelo tempo e maneira que a lei determinar.

Art. 154. O imperador poderá suspendê-los por queL'Cas
contra elles feitas; precedendo audiencia dos mesmos Juizes,
informação neces aTia, e ouvido o conselho de estado Os pa
peis que lhes são concernentes, serão remettidos á relação do
respectivo districto, para proceder na fôrma da lei.

Art. 155. Só por sentença poderáõ estes juizes perder o

lugar 56 T d .. d di . ffi . d' .Art. 1 . o os os JUlZes e reIto e os o CIaes e Justiça
são responsaveis pelos abusos de poder, e prevaricações que
commetterem no exercicio de seus empregos j esta responsabi
lidade se fará effectiva por lei regulamentar.

Art. 157, Por suborno, peita, peculato e concussão, haverá
contra elles acção popular, que poderá ser intentada dentro de
anno e dia pelo proprio queL'Coso, ou por qualquer do povo,
guardada a ordem do processo estabeleCIda na leI.

.....rt. 158. Para julgar as causas em segunda e ultima ins
tancia haverá nas provincias do imperio as relações que fôrem
necessarias para commodidade dos povos.

Art. 159. Nas causas crimes, a inquirição das testemunhas
e todos os mais actos do processo depois da pronuncia serão
publicas desde já.

Art. 160. Nas civeis e nas penaes civilmente intentadas,
poderáõ as partes llomear JUIZes arbitras. Suas ·senten~s se~
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rilo executada sem recurso, se assim o convencionarem as
mesmas partes.

4ft. 161. e~~ se fazer constar g,ue se tem üüentado o
lllelO da recon Jhação não se começara processo algum.

Art. 162. Para este fim haverá jujzes de paz, o quaes e
ruo electivos pelo mesmo tempo e maneira. por que e elegem
os verea.dore das camara . ~ua attribuiçães e di tricto e
rão regulados por lei.

Art. 16ü. Na capital do imperio, além da relaçuo que de, e
existir. as im como nas demais opTO"vincias, haverá tambem
um tribunal com a denominação de- upremo tribunal de ju 
tiça-compo to de juizes letrado, tirados das relaçõe' por
suas antiguidades; e serilo condecorados om o titulo do con
selho. Ja primeira ol'ganisação poderáõ ser empregado' neste
tribunal os ministros daquelles que. e houverem de abolil'.

Art. 16·1. A este tribunal compete:
1.0 oncedel' ou denegar r vi~tas Das causas, e pela lllcUlei

ra que a lei determinar,
2. 0 Couhecer dos delidoti e elTOS ue offi 'io que eOllJJUetLel' III

o~ seus rriirristros, os das rclaç'ões, sempre 'adoti ]lU curpo
diplomati o e os presidentes das prOVilJcias.. Ó

3,0 Conl'ecer e ueciclir :obre Oti conllictos de juritidic('üu
cOlllpeteueia das relaçõe::; provinciae::;. . J

TITULO VIL

DA .~D~lll ISTll-'.ÇÃO E E '01 OMIA D.~, P110\'11\ IA:".

CAPITULO 1.

Da aclminist1'açi'io,

Art. 165. Haverá em cada pro incia um pre idente nomea
do pelo imperador, que o poderá remoyer quando entender que
aSSlll1 convem ao bom serviço do Estado.
• Art. 166. A lei designará as suas attribuições, competencia
e autoridade, e quanto convier ao melhor desempenho desta
administração.

CAPITULO II.

Das camaTas.

, Art. 161. Em todas as cidades e villas ora existente~, e nas
mais que para o futuro se crearem, haverá camaras , ás ql.1ae::;
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co~pete o ,1J"/1,-prIlO rronomico (\ ll1Ulliripnl das mesmas cidades
f> nUA.',

Art 16 . As camara seri1.o eiecti"a e compostas do nu
mero de vereadore que a lei designar, e o que obti, er maior
Hum 1'0 de votos tierá pretiidente.

Art, 169, O exerci'lO de suas funcções nmnivipaes, fOl'llJa
ção das suas posturas policiaes, applicação das uas rendas, e
todas as S\las particulares e uteis attribuições serão decreta
das por uma lei regulamentar.

CAPITULO TIL

Da fazenda nacional.

Art, 170. A receita e despeza da fazenda nacional será en
'carregada a um tribunal, debaixo do nome de " thesouro na
cional, " aonde em diversa' estações devidamente estabeleci
das por lei se regulará a sua administração, arrecadaçiio, e
contabilidade em reciproca correspondencia com as thesoura
rias e autoridades das'provincias do imperio.

Art. 171. Todas as contribuições dii-ectas, á excepç:<lo da
q~ellas que. e tivp.rem applicadas aos juros ~ amortização da
diVIda publica, serão annualmente estabeleCldas pela as em
hléa geral, ma ontinuaráõ até que se publique a sua deroga
çilo, ou sejão subo tituidas por outra..

Art. 172. O mini tI'O de estado da fazenda, havendo rece-
I bido dos outros ministros os orçamento reiativos ás despezas

da sua repartições, apresentará na camara dos deputados
annualmente, logo que esta estiver reunida, um balanço ge
ral da receita e despeza do the ouro nacional do anno antece
dente, e igualmente o orçamento geral de todas as despezas
publicas do anno futuro, e da importancia de todas as contri
1.1Iliçõe e renda publicas.

TITULO VIU.

nA. OfSPO.'TÇÕF.S GERAE E GARA TrAS DO DlRETTOS CIVIS E POLITT

cos DO cm.mÃo 13RAZILEmos.

Art. 173. A a. sembléa geral no principio das suas ses ões
e.xaminará se a ol1stituiçáo politi a lo Estado tem sido exac
tamentp observada, para proyel' como fôr justo.

Art. 17.1. Se passados quatro annos, depoi de jurada fi
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constituição do Bl'azil, se conhecer que algum dos seus arti
gos merece reforma, se fará a proposIção por escripto, a qual
deve ter origem na camara dos deputados e ser apoiada pela
terça parte delies.

Art. 175. A proposição será lida por tres vezes com inter
valios de seis dias de uma á outra leitma; e depois da tercei
ra deliberará a camara dos deputados se poderá ser admit
,tida á discussão, seguindo-se tudo o mais que é preciso para a
formação de uma leI.

Art. 176. Admittida á discussão, e vencida a necessidade
da reforma do artigo constitucional, se expedirá lei, que erá
sanccionada e promulgada pelo imperador em forma ordinaria;
e na qual se ordenará aos eleitores dos deputados para a se
~te legislatura, que nas procmações lhes confirão especial
iaculdade para a pretendida alteração ou reforma.

Art. 177. Na seguinte legislatura e na primeira sessão será
a materia proposta e discutIda, e o que se vencer prevalece
rá para a mudança ou addição á lei ftilldamental, e juntando
se á constituição será solemnemente promulgada.

Art. 178. E' só constitucional o que diz respeito aos limites
e aitribuições respectivas dos poderes politicos , e aos direitos
politicos e individuaes dos cidadãos. 'ludo o que não é consti
tucional póde ser alterado sem as formalidades referidas pela
legislaturas ordinarias.

Art. 179. A inviolabilidade dos direitos civis e uoliticos dos
cidadãos brazileiros, que têm por base a liberdade ~ a,seguran
ça individual e a propriedade, é garantida pela con tituição do
lIDperio pela maneira seguinte:

1.0 Nenhum cidadão póde ser obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma cou a senão em virtude ela lei.

2.° Nenhuma lei será estabelecida sem utilidade publica.
_-_...8.° A sua disposição não terá efi'eito retroactivo.

4. o Todos podem comn1unicar os seus pensamentos por pa
lavras, escriptos , e publica-los pela imprensa; sem dependen
cia de censura, comtanio que hajão de re ponder pelo abusos
9,ue commetterem no exercicio de te direito, nos casos e pela
Iórma que a lei determinar.

5.° Nmguem póde ser perseguido por motivo de reli&'ião I

uma vez que respeíte a do Estado e não oflenda a morr l)U-
~ca. .

6,0 Qualquer lJóde conservar-se ou sahir do imperio , como
lhe convenha, levando comsigo os seus ben ,guardados os re
gulamentos policiaes e salvo o prejuizo de terceiro.

7.° Todo o cidadão tem em sua casa um a yl0 inüola" 1. De
noite não se poderá entrar nelia senão por seu consentimento,
on para o defender ele incendio ou inUJldaçã,o ; de dia ó s 
rá franqueada a sua entrada nos casos e pela maneira que a
ei determinar.
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8. 0 Ninguem poderá ser pre o sem culpa formada, excepto
nos casos de -larado na lei; e neste dentro de vinte e quatro
horas, contada da entrada na prisúo sendo em cidades, vilIas,
ou outras povoações proximas aos lugares da residencia do juiz, e
nos lugares remotos dentro de um prazo razoavel, que a lei
marcará, attenta a extensão do territorio, o juiz por uma
nota por elle assignada , fará constar ao réo o motivo da pri
são, o nome de seu accusador e os das testemunhas, haven
do-as.

9. 0 Ainda com culpa formada, ninguem será conduzido á
prisão ou ne11a conservado estando já preso, se prestar fiança
ldonea, nos casos que a lei a admitte ; e em geral nos crimes
que não tiverem maior ppna do que a de seis mezes de prisão
ou desterro para fóra da comarca , poderá o réo livrar-se
solto.

la. A' excepção 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 reque
rido, serão punidos com as penas que a lei determinar.

a que fica di posto ácerca da -pri 5,0 ante de culpa formada
não comprehende as ordenanças militares estabelecidas como
necessarias á disciplina e recrutamento do exercito; nem os
ca.sos que 1:[0 são. puramente crimillaes e em que a lei deter
lllina todaVia a prISão de alguma pe soa, por de obedecer aos
mandados da justiça, ou núo cumprir alguma obrigação dentro
de determinado prazo.

11. Jinguem será sentenciado senão pela autoridade com
p~tente, por virtude de lei anterior e na fórma por ella pres
enpta.

12. Será mantida a independencia do poder judicial. e
nhuma autoridade poderá ayocar as causas pendelJtes, susta
la ,ou fazer reviv r' o proces o findos.

13. A lei será ig'ual para todos, quer proteja, quer castigue,
e recompensará em proporção dos merecimentos de cada
um.

14. Todo o cidadão póde ser admittido aos cargos publicos
civis, politicas ou militares, sem outra diflerença que não seja
a do seus talento e virtudes. .,.,..

15. inguem será isento de contriblÚf para as despezas do
E ':ado ~m propo~'ção dos seus h~v~re~.

16. FlCão abohdo todo os pnvíleg1.os que não fOrem essen
cial e intimamente ligado aos cargos por utilidade publica.

17. !i-: excepção das causas que por sua nat!!-reza perten
cem a JUlZOS partlculares, na conforfildade da le1s, não haí'e
rá fôro privilegiado , nem commissões. especiaes nas causas
civeis ou crimes.

18. Organisar-se-ha quanto antes um codigo civil e crimi
nal, fundado nas solidas bases da justiça e equidade.
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10. Dosul' jo1 ficffo aholic1os os nçontrf';, a tf11'tl1l'n , n mnrrn
dr ferro (lU nte, p todas a. mni' ppnas meis.

20. fenbuma pena pa ará da pes 'oa (lo delinquente. POl'
tanto não haverá em caso algum COllU cação de bens, nem a
infami~ do réo se transmittil'á aos ])ureule:; cm tlnttlqllel' gráo '
que seja'.

21. As cadêa' serilo segura , limpas e bem arejadas; ha
vendo diver as casa para eparaçuo dos r lOS, conforme sua
circumstancia e natureza do eus crimes.

22. E' garantido o direito de propriedade em toda a ua
plenitude. 'e o bem publico legaJmente y rificado exigir o u o
e emprego da propriedade do cidadão, eL'á el1e previamente
indemnisado do valor della. A lei marcará Os casos em que
terá lugar esta unica excepção, e dará a regras para se
determinar a indemni ação.

23. Tambem fica garantida a divida publica.
24-. Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria ou

commercio póde ser prohibido, uma vez que e nilo opponha
aos costumes publicos, ~ seguranç:a e aude dos cidadãos.

25. Ficão abolidas as corporaçÇ5es de oHicios, seus jtúzes,
escrivães e mestres.

26. Os inventores terão a propriedade das uas descobertas
ou das suas producções. A lei lhes as 'egurará um privilegio
exclusivo temporario, ou lhes remulJerará em l'esarcimellto da
perda que hajão de soflTer pela.vu!garisaç:ão. ..

27. O segredo das cartas é lDvlOlavel. A admIDIstração do
correio fica ngorosamente responsavel por qualquer infracção
deste artigo. ~

28. Ficão garantidas a recompensas cOlúeridas pelo ervi
\,os feitos ao Estado, quer civis, quer militares' assim como o
direito adquirido a ellas na forma da leis.

29. Os empregados publicas são strictamente responsavei.
pelos abusos e omissõ~s praticadas no exercicio das uas
junccões, e por não fazerem effectivamente responsaveis os
seus subalternos.

30. Todo o cidadão poderá apresentar por escripto ao poder
legislativo e ao executivo reclamações, queixa ou petições, e
:1.té expôr qualquer infracção da constituição, requer nc10
perante a competente autol'ldade a eifecti, a responsabilidad
dos infractores.

31. A constituição tambem garante os soccorros pubhcos.
32. A instrucção primaria e gratuita a todos os cidadãos.
33. CollegiGs e universidades, onde serão ensinados os ele

mentos das sciencias, bellas letras e artes.
34. Os poderes constitucionaes não podem suspender a

constituição no que diz respeito aos direitos individuaes, sa.lvo
nos casos e circumstancias ~specifi~adasno pa~agl'apho segUÍ!ü .

35 No casos de rebellião ou Invasão de InlllllgOS, pedindo
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a segurança LIo .EstA.UI) quP Sp dispensPnl P01' tempo determi
nado algumas das formalidades que g'arantem a liberdade
individual, poder-se-ha fazer por acto especial do poder legis
lativo. Não se achando porém a esse tempo reunida a assem
hléa, e correndo a patria perigo imminente, poderá o governo
exercer esta mesma providencia como medida pl'Ovisoria e
indispensavel, suspendendo-a immediatamente que cesse a
necessidade urgente que a motivou; deve.ndo em um e outro
caso remetter á assembléa, logo que reunida fôr, uma relação
motivada das prisões e de outras medidas de prevenção toma
das; e quaesquer autoridades que tiverem mandado proceder
a ellas erão responsaveis pelos abusos que tiverem praticado
a esse respeito.

Rio de Janeiro, 11 de Dezembro de 1823. -João Sevm'iano
lJ1aciel da Costa. - Luiz José de Ca1'Val1w e J.l!lello. - Cle
mente Fe1'1'eim F1'ança. - Mw'ianno José Pe1'eim da Fon
seca. -João Gomes da Silveim Mendonça. -Fmncisco Vil
tela Ba1'bosa. - Ba1'ão de Santo Arna1'o. - Antonio L1tÍZ
Pe1'eim da Clm/ta. - Manoel Jacinto Nog11eim da Gama.
José Joaq1tirn Camei?'o de Campos.

Mandamos portanto a todas as autoridades a quem o con.he
cimento e execução desta constituição pertencer, que a jurem
e fação jurar, a cumprão e fação cumprir e guardar tão intei
ramente como nella se contém. O secretario de estado dos
negocios do imperio a faça imprimir, publicar e correr. Dada
na cidade do RlO de J aneu'o aos vinte e cinco de Março de mil
oitoeentos e vinte e quatro, terceiro da independencia e do
imperio.

IrvIPERADOR com guarda.

João Sevm'iano Maciel da Costa,



ACTO ADDICIDNAL.

A regencia permanente, em nome do imperador o Sr. D.
Pedro n. ÜI.Z saber a todos os subditos do imperio que a ca
mara dos deputados, competentemente autori ada para refor
mar a constituição do imperio nos termo da carta de lei de
12 de Outubro de 1832, decretou as seguintes mudanças e ad
dições á mesma constituição.

Art. 1.0 O direito reconhecido e garantido pelo art. 71 da
constituição será exercitado pelas camara dos districto ,e pelas
assembléas, que, substituindo os conselhos geraes, se e tabe
leceráã em todas as províncias com o titulo de assembléa le
gislativas provínciaes.

A autoridade da assembléa legislativa da província em que
estiver a côrte não comprehenderá a mesma côrte nem o seu
municipio. .

Art. 2.° Cada uma das assembléas legislativas pronnciaes
constará de 36 membros nas província de Pernambuco, Bahia,
Rio de Janeiro, lVIinas, e S. Paulo; de 28 nas do Pará, Ma
ranhão, Ceará, Parahyba. Alagôas, e Rio Grande do Sul; e
de 20 em todas as outras. Este numero alterav I por I i g·eral.

Art. 3.0 O poder legislativo geral poderá decretar a organi
sação de uma segunda camara I gislativa para qualquer pro
vincia, a pedido da sua a sembléa, podendo esta segunda ca
mara ter maior duração do que a primeira.

Art. 4.0 A eleição destas as embléas far- e-ha da me ma
maneira tI.ue se fizer a dos deputados á assembléa gerallegis
lativa, e pelos mesmos eleitores; mas cada leg'islatura provin
cial durará só 2 annos, podendo os membros de uma ser re
c1eitos para as seguintes.

lmmediatamente depois de publicada esta reforma proceder
se-ha em cada uma das provincias á eleição dos membros das
suas primeiras assembléas legislativas provinciaes, as q', s
entraráõ logo em e -ercicio, e durarão até o fim do anno de 18.-51.

Art. 5.° A sua primeira relmião far-se-ha llas apitaes das
provincia , e a eguintes nos lugares que fôrem de ignados
por actos lcgislati\'o provinciaes; o lugar porém da pruneira
reunião da assembléa legi lativa da província em que estiver a
côrte será designado pelo governo.

Art. 6.0 A nomeaçã.o dos respectivos presidentes, vice-pre
sidente,;;, e secretarios, verifica.ção dos podere de Sleus mem-
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bras, juramento, e sua policia, e economia interna, far-se-hão
na fórma dos seus regimentos, e interinamente l)a fórma do
regimento dos conselhos geraes de província.

Art. 7.0 Todos os annos havera sessão, que durará dous
mezes, podendo ser prorogada quando o julgar conveniente o
presidente da províncIa.

Art. 8.° O presidente da província assistirá á installação da
assembléa províncial, que se fará, á excepção da primeira vez,
no dia gue ella marcar; terá assento igual ao do presidente
delia, e a sua direita; e abi dirigirá á mesma assembléa a sua
falia, instruindo-a do estado dos negocios publicos e das pro
videncias que mais precisar a províncIa para seu melhoramento.

Art. 9.0 Compete ás assembléas legi Jativas provínciaes pro
pôr, discutir e deliberar na conformidade dos arts. 81, 83, 84,
85, 86, 87 e 88 da constituição.

Art. 10. Compete ás mesmas assembléas legislar:
§ 1.o Sobre a divisão civil, judiciaria e ecclesiastica da res

pectiva província, e mesmo sobre a mudança da sua capital
para o lugar que mais convier.

§ 2. 0 Sobre instrucção publica e estabelecimentos proprios
a promovê-la, não comprehendendo as faculdades de medicina,
os cursos jurídicos, academias actualmente existentes, e outros
quaesquer estabelecimentos de instrucção que para o futuro
iôrem creado por lei geral.

§ 3.~ Sobre os c~~o e a fór~~ por que pó~e ~er lugar a des
aproprIação por utilidade mUlllClpal ou provlllClal.

§ 4. 0 obre a policia e economia municipal, precedendo pro
postas da.s camaras.

§ 5..0 Sobre a fixação das despe~as municipaes e provínciaes
e os Impostos -para elias necessanos, comtanto que estes não
prejudiquem as imposições geraes do Estado. As Gamaras po
deráõ propor os meios de occorrer ás despezas do seus muni
cipios.

§ 6: Sobre repartição da contribuição directa pelos munici
pios da provincia e sobre a fiscalisação do emprego das renda
publicas provinciaes e municipaes, e das contas da sua receita
e despeza.

As despezas provinoiaes serão fixadas sobre orçamento do
r"lesidente da província, e as municipaes sobre orçamento das
respectivas camaras.

S7: Sobre a creação e suppressão dos empregos municipaes
e Eravinciae , e e tab~l~cimento do~ se~s ordenaâos. "

São empregos mumClpae e provmclaes todos os que eX] ti
rem DOS municipios e prOYÍDclUs, á excepção dos que dizem
respeito á adJ'ninistração, arrecadação e contabilidade da fa
zenda nacional; á administração da guerra e IT'arinba e dos
correios geraes; dos cargos de presidente de província, bi po,
comman 1ante uperior da guarda nacional, membro das rela-



- 52'~ -

ções e tribunaeR superiores empregados elas farnldades dI'
medicina, cursos juridicos e academias, em conformidade ela
doutriua do § 2.· de te a~tigo. . .

§ 8.° Sobre obras publica, estradas e navegação no mtenor
da respectiva provincia, que não pertenção á aclrrrini traçüo
geral do Estado.

§ 9.° Sobre construcção de casas de prisão, trabalho e cor
recção e regimen deBas.

§ 10. Sobre cásas de socconos publicos, conventos e quaes
quer associações politicas ou religios~s.

§ 11. Sobre os casos e :a fórma por que poderáõ os presi
dentes das provincias nomear, suspender, e ainda mesmo de
mittir os empregados provinciaes .

.~t. 11. Tambem compete ás assembJéas legislativas pro
vmClaes:

§ L" Organisar os regimentos internos sobre as seg~utes

bases: 1", nenhum projecto de lei ou resolução poderá entrar
em discussão sem que tenha sido dado para ordem do dia, pelo
menos Z..l horas antes; 2", cada projecto de lei ou resoluçEio
passará pelo menos por tres discussões; 31t , de uma a outra
discussão nüo poderá haver menor intervallo do que 24 horas.

§ 2.0 Fixar sobre informação do presidente da provincia a
força policial respectiva. .

§ 3." Autorisar ás camaras municipaes e o governo provm
cial pi1:ra contramr emprestímos com que occorrão á suas
respectIvas despezas .

.§ 4. 0 Regular, a administração elos. b~ns provinciaes. Uma
leI geral marcara o que são beus pl'OVlllClaes.

§ 5. o Promover cumulativamente com. a assembléa e o go
verno geraes a organisação da estatistica da provincia, a ca
techese e civilisação dos indigenas, e o estabelecimento de
colonias.

§ 6.° Decidir quando tiver sido pronunciado o presidente da
provincia, ou quem suas veze::; fizer, se o processo deva con
tinuar, e elie ser ou não suspenso do exercicio de suas func
ções, nos ca,sos em que pelas leis tem lugar a suspensão.

§ 1. o Decretar a suspensão, e ainda mesmo a demissão do
. agistrado contra quem houver queL"'{a de responsabilidade,
senao eBe ouvido e dando-se-lhe lugar á defesa.

§ 8.° Exercer cumulativamente com o governo geral nos 1''1

sos e pela fórma marcados no § 35 do art. 119 da constituiçào,
o direito que esta concede ao mesmo governo geral.

§ 9.° Velar na guarda da constituição e das leis na ua pCü

vincia, e representar á assembléa e ao governo gemes contra
as leis de outras provincias que offenderem os seu direitos.

Art. 12. As assembléas pliovinciaes não poderáõ legislar
sobr~ impostos deimportação, nem sobrei objectos não compre
bendidos nos dous precedentes artigos.
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Art. 13. As leis e resoluções das as embléas legislativas
provinciaes, sobre os objecks especificados nos arts. 10 e 11,
serão enviadas directamente ao presidente da provincia, a
quem compete sancciona-las

Exceptuão-se as leis e resoluções que ,ersarem sobre os
objectos comprehendidos no art. 10, §40 ; ~§ 5· e 60 na parte
relativa á receita e de peza municipal, e § 70 na parte relativa
aos emprego municipaes; e no art. 11, S§ lo, 60 , 70 e 9· ,
as quae~ serão decretadas p.elas mesma' assembléas sem de
pendenCla da ancção elo presIdente.

Art. 14. Se o presidente entender que deve saccionar a lei
ou re olução, o fará pela seguinte fórmula a signada de seu pu
nho: " I ancciono, e publique-se como lei. "

Art. 15. e o pre~idente julgar que deve negar a sancção,
por entender que a lei ou resolução não convem aos interesses
da Erovincia, o fará por e ta fórmula: " Volte á assembléa
legislativa provincial. " Expondo debaL'Co de sua assignatura
as razõe em que se fundou. Ne te ca o será o projecto
submettido a nova discus ão; e se fôr adoptado hil. qual,
ou modificado no entido das razões pelo presidente alle
gada , por dou terços dos votos dos membros da assembléa,
será reenviado ao presidente da provincia, que o anccionará.
Se não fôr adoptado, não poderá ser novamente proposto na
mesma ses ão.

Art. 16. Quando porém o presidente negar a sancção por
entender que o projecto oifenae os direitos de alguma outra
l)rovincia, nos casos declarados no § 80 do art. 10, ou os tra
tados feitos com as nações estrangeiras, e a assembléa provin
cial julgar o contrario por dous terços dos votos como no artigo
antecedente, será o projecto, com as razões a:llegadas pe10
pre idente da provinCla. levado ao conhecimento do govemo
e a sembléa gemes, para e ta definitivamente decidii se elle
deve ser ou não sancClOnado.

Art. 17. Não se achando nes tempo reunida a assembléa
geral, e julgando o govorno que o projecto deve ser sancciona
do, poderá mandar que elle seja provisoriamente executado até
definitiva decisão da a sembléa geral.

Art. 1. anccionada a lei ou resolução, a mandará o pre- ~

sidente publicar pela fórma seguinte: " F. '" presidente da
provincia de.... Faço saber a todos os seus habitantes que a
ass bléa legislativa provincial decretou, e eu sanccionei a lei
ou resolução, seguinte: (a integra da lei nas suas disposições
sómen~e). Mando llortanto a tod~s as .autoridades a quem o
conheclIDento c cxect~ção da ref~rlda l.e! o.u resolução perten
'er,que a l:Umprão e fação cumpnr tão mterramente como neUa
se contém. O ecretario desta provincia a faça imprimir, pu
blicar e 'orrel'. "

Assignada pelo presidente da provincia a lei ou resoluçio, e
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e11ada com o se110 do imperio, guardar-se-ha o original no a1'

chivo publico, e enviar-se-hão exemplares de11a a todas as ca
maras e tribunaes e mais lugares da provincia onde convenha
fazer-se publica.

Art. 19. O presidente dará ou negará a sancção no prazo
de dez dias, e não o fazendo licará entendido que a deu. es
te caso, e quando tendo-lhe sido reenviada a lei, como deter
mina o art. 15, recusar sancciona-Ia, a assembléa legislatIva
provincia"! a mandará pUblicar com esta declaração; devendo
então assIgna-Ia o presIdente da mesma assembléa.

Art. 20. O presidente da província enviará á assembléa e
governo geraes, cópias authenticas de todos os actos legislati
vos proVIDciaes que tiverem sido promulgados, afim de se
examinar se olfendem a constituição, os impostos gemes, os
direitos de outras provincias ou os tratados; casos mucos em
que o poder legislativo geral os poderá revogar.

Art. 21. Os membros das assembléas provinciaes serão
inviolaveis pelas opiniões que emittirem no exercicio de suas
funcções.

Art. 22. Os membros das assembléas provinciaes venceráõ
diariamente, durante o tempo das sessõe ordinarias, extraor
dinarias e das prorogações, um !,ub~idio pecuniario ~ar ado
pela assembléa proVIDClal na pnmeua sessão da legIslatura
antecedente. Terão tambem, quando morarem fóra do lugar
da sua reunião, uma indemnisação annual para as despezas de
ida e volta, marcada pelo mesmo modo, e proporcionada á ex
tensão da viagem.

r a primeira legislatura, tanto o subsidio como a indemnisa
ção serão marcados pelo presidente da provincia.
. Art. 23. Os membros das assembléas provínciaes que fôrem

empregados publicos não poderáõ, durante as ses ões, exercer
o seu emprego, nem accumular ordenados, tendo porém a
opção entre o ordenado do emprego e o subsidio que lhes
competir como membros das ditas assem.bléas.

Art. 24. Além das attribuições que por lei competirem aos
presidentes das provincias, compete-lhes tambem :

§ 1.0 Convoc.ar a nova assembléa provincial, de maneira
. ,ue possa reunu-se no prazo marcado para as suas sessões.

Não a tendo o presidente convocado seis mezes antes deste
prazo, será a convocação feita pela camara municipal da cJ':r)i
tal da província.

§ 2.° Convocar a assembléa provincial e. traordinal'iamente,
proroga-Ia e adia-la, quando assim o exigir o bem da provín
cia; comtanto, porém, que em nenhum dos anuos deixe de haver
sessão.

§ 3.° Suspender a publicação das leis provinciaes nos casos
e pela fórma marcados nos atts. 15 e 16..,
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§ _.1,.0 Expedir orden', instrucções e regulamentos adequados
á Doa execução da leis provínciaes.

Art. 25. IO caso de duvida sobre a intelligencia de algum
artigo desta reforma, ao poder legislativo geral compete
interpreta-lo.

Art. 26. Se o imperador não tiver parente algum que reuna
as qualidades exigIdas no art. 122 da constituição, será o
imperio governado durante a sua minoridade por um regente
electivo e temporario, cujo cargo durará quatro anuos, reno
vando-se para esse fim a eleição de quatro em quatro annos.

Art. 27. Esta eleição será feita pelos eleitores da respectiva
legislatura, os quaes reunidos nos seus collegios votaráõ por
escrutinio secreto em dous cidadãos brazileiros, dos quaes um
não será na cido na provincia a que pertencerem os coliegios ,
e nenhum delies será cidadão naturalisado.

Apurados o votos, lavrar-se-hão tres actas do mesmo teor,
que contenhão os nomes de todos os votado e o numero exacto
de votos que cada um obtiver. Assignadas estas actas pelos
eleitores, e eliadas, serão enviadas uma á camara municipal
a que pertencer o coliegio, outra ao govel'llo geral por ínter
medio do presidente da provincia, e a terceira ru.rectamente ao
presidente do senado.

Art. 28. O presidente do senado, tendo recebido as actas
de todos os collegios, abri-Ias-ha em assembléa geral, reunidas
ambas as camaras, e fará contar os voto ; o cidadão que obti
ver a maioria destes erá o regente. Se houver empate, por
terem obtido o mesmo numero de votos dous ou mais cidadãos,
entre elJes decidirá a sorte.

Art. 29. O governo geral marcará um mesmo dia para esta
eleição em todas as províncias do imperio.

Art. 30. Emquanto o regente não tomar posse, e na ua
falta e impedimentos governará o ministro de estado do im
perio; e na falta ou impedimento deste o da justiça.

Art. 31. A actual regencia governará até que tenha sido
eleito e tomado posse o regente de que trata o art. 26.

Art. 32. Fica upprimido o conselho de estado de que trata
o tit. 30 , cap. 10 da constituição.

Manda portanto a todas as autoridades a quem o conhe
cimento e execução das referidas mudanças e addições perten
cer que as cumprão, e fação cumprir e guardar, tão inteira
mI te como nellas se contém. O secretario de estado dos
negocios do imperio as faça ajuntal;' á constituição, imprimir,
promulgar e correr. Palacio do Rio de Janeiro, aos 12 de
Agosto de 18iY.J:, decimo-terceiro da independencia e do imperio.

Francisco de Lima e Silva.
João Braulio Moniz.

Antonio Pinto Clticlw1'1'o ela Gama,.
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LEI N. 105-de 12 DE MAIO DE 1840.

Inte?'ZJ1'eta al.9uns ct?·t?:gos da ?'efo?'ma constitucional.

O regente, em nome do imperador o 'r. D. Pedro II, faz sa
ber a todos os subditos do imperio que a assembléa geral legis
lativa decretou, e elle sanccionou a lei seguinte:

Art. 1.0 A palavra - municipal - do art. 10, § <10,
do acto addicional, comprebende ambas as anteriores - po
licia e economia-, e á ambas esta e refere a clausula final
do mesmo artigo-precedendo proposta das camaras.-A pala
vra-policia-comprehende a policia municipal e administra
tiva sámente, e não a policia judiciaria.

Art. 2. 0 A faculdade de crear e supprimir empregos mUDÍ
cipaes e provinciaes, concedida ás assembléas de pro,incia
pe~o § 70 do art. 10 do acto addicional, sámente diz res
peIto ao numero dos mesmos empregos, sem alteração
da sua natureza e attl'ibuições, quando fÔl'em estabelecido por
leis geraes relativas a objectos sobre os quae não podem legis
lar as referidas a sembléas.

Al't. 3. 0 O § 11 do mesmo al't. 10 comprehende aquel
les empregados provÍ11ciaes, cujas funcções são relativas a
objectos sobre os quaes podem legislar as assembléas legislati
vas de provincia, e por maneira nenhuma aquelles que são
creados por leis geraes relativas a objectos da competencia do
poder legislativo geral.

Art. 4. 0 Na palavra-magistrada-de que usa o art. 11
§ 70 do acto adicional, não se comprehendem os membros
das relações e tribunaes superiores.

Art. 5.° Na decretação da suspensão ou demissão dos ma
gistrados procedem as assembléas provinciaes como tribunal
de justiça. Sómepte podem portanto impôr taes penas em
virtude de queixa, pai: crime de responsabilidade a que ellas
estão impostas por leis criminaes anteriores, observando a
fórma de processo para taes casos anteriormente estabelecida.

Art. 6." O decreto de suspensão ou demissão deverá con
ter : lo, o relataria do facto; 2°, a citação da lei em que o
magistrado está Í11curso; 3°, uma succinta exposição dos f".-
damentos capitaes da decisão tomada. .- '

Al't. 1.0 O ,art. 16 do acto addicional comprehende im
plicitamente o caso em que o presidente .da província negue
a sancção a um projecto por enteudel' 1ue offellde a constitui
çuo do impelio.

Al't. 8. o As leis l)l'ovinciaes que forem oppostas á intel'pre
~aç:uo"dada nos m'ÍIgos precedeute " não ,'e entendem revogada
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pela pl'omul!?aç·[to de~la. lei, sem (1ue expressament o sejáo por
actos do poner legislativo geral.

Manda portanto a toda~ a~ autoridades a quem o conheci
me!Jtc: e a exetuçüo ela referida. le~ p~rtencel', que a. eUJlIprãll
c íaç'ao eUILpnr e guardar tão mtelramente como uella se
·outém.. O secretario de estado clos.uego?ios .da j~st!-ça, eJ)~ar
regado 1lltermel.luente dos elo llupeno a faça 1lllprullir. lJublicar
e COlT r. Dado no paJacio tio Rio de Janeiro em 12 de Maio
ue 184.0, uet:ÍlllO JIUJJO da independellcia c doimperio.

1euro de l.raujo Lillm.

Franci:;c:o Pamiru de A:;:;i:; CoeL/w.

LEI ~. :2' 1-- E:13 DE fOVEMBRO DE 18-11.

Creando "UnL conselho de estado.

D. Pedro, por graça ele Deo e unanime acclamação dos
povos, imperador constitucional e defensor perpetuo do Bra:cil:
Fazemos saber a todo o nossos subdi.tos que a assembléa
geral legislatiya decretou e nós queremos a lei seguinte:

Art. 1.0 Ha,-erá um conselho de estado, composto de doze
membros orrlinarios, além do ministros de estado que, aiuda
mi-o o sendo, terão as ento ne11e.

O con el110 de estado exen.:erá suas fUl1cçõe~ reunido os seus
1ne111hros ou em ecç·ães.

Ao cOllselho reUludo presidil'á o imperador: á::; secç:õe os
ministros de e tado a que pertencerem os objectos das consilltas.

Art. 2.0 O 'on 'e1heiro de estado será vitalício; o imperador
porém o poderá di pensar de suas funcç'ões por tempo indefinido.

Ar>\;. 3.0 Haverá até doze conselheiros Ide estado extraordi
narios, e tanto estes como os ordinarios serão nomeados pelo
im;gel'ador.

Compete aos conselheiros de estado extraordinarios:
~ 1.0 ervir no i.mpedimento elo. orclinal'io , sendo para esse

finl designados. .
S2.° Tel' as ento e voto no conselho de est.ado quando

fôrem chamados para alguma consulta.
Art. '1-.0 Os onselheiros de e:stado serão responsaveis 1 los

:l'l
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conse1l10sl'que derem ao imperador, .0Ppostos. á constituiçã~ .e
aos interesses do Estado, nos n gOClOS relativos ao exerCLClO
do poder moderador; d~vendo ser julg.a~os em taeS,".c~sos pelo
senado, na fónna da lel da responsabilldade dos J1lll1lsÍl'os de
estado.

Para ser con elheiro de e tado se requerem as mesmas
qualidades que devem concorrer para ser senador.

Art. 5.° Os conselbeiros, antes de tomarem posse, prel!ltaráõ
juramento nas !Duos do imperador de - man~er. a r ligiüo ~a
tholica apo~tohca romana, observar a constltUlção e ~s l~lS,
ser ,fieis ao unperador, aconselha-lo segundo suas conSClenClas,
attendendo sómente ao bem da nação.

Art. 6. 0 O príncipe imperial, logo que tiver dezoito annos
completos, será de direito do conselho de estado: os demais
principes da casa imperial, para entrar~m no conselho de
estado, ncão dependentes da nomeação do imperador.

Estes e o principe imperial não entrão no numero marcado
no art. lo, e sómente serão convidados para o conselho reu
nido; o mesmo se praticará com os antigos conselheiros de
estado quando chamados.

Art. 7,° Incumbe ao conselho de estado consultar em todos
os negocios em que o imperador houver por bem ouvi-lo para
resolvê-los; e principalmente:

1.° Em todas as occasiões em que o imperador se propuzer
exercer qualquer das attribuições do poder moderador, indica
das no art. 101 da constitlliçüo.

2.° Sobre declaração de guerra, ajustes de paz e negociações
com as nações estrang·eiras.

'3.° Sobre questões de presas e índemnisaçães.
4.° Sobre conflictos de jurisdicção entre as autoridades

administrativas, e entre estas e as jndici.arias.
5.° Sobre abusos das autori.dades ecclesiasticas.
6.° Sobre dec~'etos, regulamentos e instrucções para a boa

execução das leis, e sobre propostas que o poder executivo
tenha de apresentar á assembléa geral.

Art. 8.° O governo determinará em reO'ulamentos o numero
l~ secções em que será dividido o conseTllo de e tado, a ma
neHa, o tempo de trabalho, as homas. e distincções que ao
meSJ,l10 ~ a cada um de seus membros competir, e quantp fôr
necessano para a boa ex cução desta. lei. Os conselheiro" de
estado, e~tando em exercicio , venceráõ uma gratificação igual
ao terço do que v ncm'em os 1lJllástro' secretarlOS de estado.

Art. 9.° Ficão revogadas quaesquel' leis em contrm'io.
. Mandamos por~anto a t?dJis as .autoridades a quem o conhe

cm:ento e e~ecuça~ da .referIda lel pertencer que a cumprão e
façao cumpnr tão mteu'amente como neHa se contém. O se
cretario de estado dos negocios do imperio a faça impri.roir,.
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publicar e correr. Dad.a no palacio do Rio de Janeil'o, aos 23
de Novembro de 18-11, vigesimo da independencia e do imperio.

hIPERADOR com rubrica e guarda.

Candielo José de A1'alljo Vianna.

REGUL i\lK .TO . 12·1- DE 5 DE FEVEREIRO
DE 184:2.

Contendo o 1'egimento jJ?'OViS07'io do consetlw ele eslaclo.

Hei por bem ordenar que o conselho de estado me consulte
sobre os regulamentos de que trata o art. 80 da lei de sua·
creaçlio, regendo-se entretanto pelas seguintes disposições:

TIT '10 L:lí1CO.

Como o cOllsolho de estado exercerá as suas fUllcções.

CAPITULO 1.

Do consel1w de estaelo ede suas secções.

Art. 1.0 O conselho de estado será dividido em quatro r

secções:
La Do negocios do imperio.
2." ..)os negocios da ju tiça c dos estrangeiros.
3." Do negocios da fazenda.
4." Dos negocios ela guerra e marinha.
Art. 2.? Cada uma das secções se comporá de tres Con e-

lheil'os. . .
Art: 3.0 As secções que e occuparem dos negocios de dous

ministerios serlio presiilidas pelo ministro a quem tocar o
objecto que nella se discutir.

Art, 4,0 Qc.ando a import..'tllcia é a complicaçúo dos negocios
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o ex~girelJl, 1ouer{lõ l'eU1Jil~-.se dua' ?~l tres secções sob a presi ~
UeJlWl 0.0 lUll11SLro qlle pedir a rel1l1lao.

\.rt. 5.0 Os minl:;Ll'os de estado fOl'lleceráõ ás ecc;ões todos
os etidul'ecimelltos que julgarem llecessal'ios para acerto o.as
deliberaç:ões.

Art. 6.0 O lugar, dia e hOl:a das ~o~lfe\'encias de cada secção
serão marcados pelos respectivoS mnnstros.

Al't. 7." O ministro presidente da secção nomeará o relator
para cada negocio.

Art. 8." Discutida 'votada a materia, o r lato\' ap1'esent~xá
o parecer minutaclo, o qual, clepais de approvado, será as,lg
nado na seguinte 'onferencia pelos membros da sel,;ção que
nilo derem voto se))arado.

O ministro prosielente nuo votará, 11 m ainda no ca o de
empate.

Art. D." O imperallor tie reserva o direito de resol -e1' os pa
reGeres das secções sem qne ouça ao conselho reunido.

Art. 10. Os avisos para consultas do conselho de e tado, ou
s~jão e tas .-ob\'e ,pare er de 'ecções ou. ~o!)re objectos q\lC
amda nestas nüo forao trataelo" erão d1l'lglelOS em geral as
seeções a que l)erten erem os negocios , e estas coJligiráõ e
ol'clenaráõ quanto pueler esclare 81' o conselho em seus debates
e de isüo.

Art. 11. Quando o parecer da, cção fôl' algum projecto ele
lei, decreto, regulall1ento ou instrucções, a secç:áo respectiva
lhe dará todo o 1)reciso desenvolvimentq,. ele J!laneira que o
con elho de estado o possá regularmente iliSCUtll'.

Art, 12. Pam baver conferencia do conselho de estado s(:)b
a presidencia do imperador é preciso que estejão presentes pelo
menos sete conselheiros ele estaelo em eI1ectivo serviço.

Art. 13. As conferencias elo conselho ele estado terúo lugar
nos paços imperiaes, e quando o imperador houver por bem
convoca-lo.

Art. 14. Todas as vezes que fÔl' passiveI serão comll1unica~

dos com anticipação aos conselheiros ele estado os objectoS'
para cuja consulta se rel111e o conselho.

: Art. 15. As disposições dos artigos antecedéntes serão ob'
se~v~clas qua~do a urgencia ou natureza dos negocios nM
eXJgll' a pretenção de algumas.

Art. 16, Os conselheiros fallaráõ e votaráõ quando o J.fiJpe- ~

rador ordenar.
Art. 17, Não haven lo unanimidade no conselho, os membros

divergentes a1?res.e~taráõ ])01' escripto s,eus 'votos separados.
Ar~, 18. _0.- lUmls!l'os de estado, amda que tomem parte

nas ellscussoes elo conselho, nilo votaráõ, nem me 'mo assistiráõ
ás 'yotações, llualldo a consu~tél: vel:sar sobre dissolUÇãO da
calIbra dos deputauos on do lmmsteno.



- [;33-

Art. 19. As consultas do conselho de estado erão redigidas
pela. ecçiio a que tocar o seu ohjecto, e assignadas por todos
os conselheiro de estado, na fórma do art. 8.°

Art. ZOo A resolução imperial, tomada sobre parecer da
secçJo ou con ulta do conselho ele e tado, erá expedida por
decreto.

C.\PlTUI.O TI.

Dos o~jectos ?U10 contenciosos.

Art. 21. Cada secçã.o examinará a leis provinciaes e toJos
O. negocios de que a encarregar o eu pre idente.

Art. 22. A cada secção é permittido ou,ir a quaesquer em
pr gados puhJicos, que núo poderáõ negar- e a prestar todos
o esclarecimentos que U1es ena eC\.igir, vocaes ou por e 'cripto,
pena de desobediencia. Poderá outrosim ounr a quaesquer
outras pessoa cujas informações lhe po.. ão ser uteis.

Art. 23. Quando, no exame do negocios incumbidos ás
secções, entenderem e. tas que é necessaria alguma lei, regu
lamento, decreto ou instru ções, o prop01'Jo, expondo mui
circumstanciadamente os motivos de sua convicção, e as prin
cipaes providencias que se devem eÃ-peclir.

C.\PlTULO m.

Dos objectos ron{f'71 ·iosos.

rt. 2"L Quando o presidente de uma provincia, ou o pro-
mador da corôa na côrte e província do Rio de Janeiro, ti\'er

noti ia de que uma autoridade judiciaria e. tá eJf'ectivament
conhecendo de algum objecto adll1ini trativo, exigir~ delJa os
(' c!arecimel1tos pre ·isQ. , bem como n razõe pela quae se
julga com juridicção sobre o bjecl0.
. Art. 25. , e fôrem consideraebs imp,rocet1 ntes as razõe eI..
que a autoridade judici~ria Jirmar sua jurisdieçüo, ordenará o
prf"idente, ou o procurador da coroa, que ce. e todo °ulterior
procedimento, e 'ej~o citados. o. illtere sados para em um
prazo razoavel deduzll'em seu direIto.
. Art. 26. Findo o prazo, e o pr sident entender que o

11 aocio \ administrati,o, a sim ° r 'olverá provisoriam ntC',
rCl~ettendo todos os papei a respeito delI,. com a sua deci Cio,
ii sp,cr taria da justiça. .

, e porém entender que °negocio não é administratiYo, (L
,jsta dos novos es ,larec.jmento· que ti"er obtido lIas r rtcf;,



~ õ3ft·-

ou da mesma autol'idade judiciaria, declarará que não tem
luo'ar o confucto e que continue o processo no fôro judicial.

Art. 21. O mimstro da justiça, ou o conflict.o tenha sid0
suscitado peM I rocurador da corôa ou por aJg'um dos presi
dentes commetterá o seu exame á respectiva secção, a qual,
depois 'de ouvidas as partes, se estas o requererem, interporá
o seu parecer.

Art. 28. Quando o conflicto de jurisdicção consistir em se
julgarem incompetentes tanto a autoridade judi~iaria, como a
administrativa, a secçã,o dará o seu parecer ouvIdas ambas.

Art. 29. Quando o confucto fôr entre autoridades adminis
trativas se procederá na forma dos artigos antecedentes, no
que lhe fôrem applicaveis.

Art. 30. Os presidentes das províncias conheceráõ dos abu
sos das autoridades ecc1esiasticas, procedendo na fórma do
reg'ulamento n. 10 de 19 de Fevereiro de 1838, no que lhe
fôrem applicaveis suas disposições.

Art. 31. Em geral serão observadas todas as disposições do
processo actual, que contri~uindo para descobrimento da ver
dade, sem prejuizo da eleridade indispensavel á marcha
administrativa, iôrem admissiveis neste processo, e não se
oppuzerem ás determinações do presente regulamento.

Aft. 32. As questões relativas a presas serão decididas pelo
governo em priuleira e ultima instancia.

Art. 33. No pTOcesso administrativo se ob ervará em geral
o seguinte: a parte apresentará na respectiva secretaria de
estado petição acompanhada dos documentos com que preteude
justifi.car sua intençfto.

Art. 3J. Se fôr attenclivel a petição, a secção proporá que
sejúo ouvidos os ÍJIteressados, para o que lhes será feita a
intimação. .

Art. 35. A secção poderá requerer ao seu presidente ava
liações, inquirições de testemunhas, clepoimentos de partes, e
quantas diligencias julgar necessarias para esclarecinlento da
verdade, ás quaes procederá por si mesma quando lhe seja
possivel.

Art. 36. Na conferencia seguinte á em que a ecç;1.o tiver
ultimado as diligencia'S sobrec1itas, ou na em que o presidente,
attendendo á natureza do negocio, designar, ·apresentará o eu
relatorio, a cuja leitura poderáõ os interessados por seus 'vo
gados assistir, e fazer os reparos precisos para sua rectificll(;ão.

Art. 37. Haverá até dez advogados do conselho de estado,
aos quaes sómente será permitticlo assignar as petições e
quaesquer allegações ou arrazoados que tIverem de ser apre
sentados ao conselho e ás suas secções; bem 'omo assistir ao
depoimento e mais actos do aft. 35.

Art. 38. O advogado que faltar ao devido respeito' ao con
selho, ás secções ou a cada \un dos conselheiros, será clemítti-
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elo; e, se fôr em acto de oflicio, além de demittido, será plUudo
nu forma das lei .

Art. 39. Os prazos assignados ás partes para responderem,
recorrerem 011 produzirem g,uaesquer documento e provas,
não podcráõ exceder a dez dias, residindo na côrte ou no eu
termo.

Art. 40. O mini tro da justiça marcará em avisos, que fa
rão parte deste regulamento, os prazos, que, além dos dez dias
do artigo antecedente, devem ser concedidos á partes, em atten
ção á di tancias em que re idirem, ou e tiyerem os documen
to e provas que houverem de produzir.

Art. 41. O -processo adulilú trativo ó poderá ser suspenso
nos casos seguintes:

1. o Fallecendo a parte, ou seu advogado, ou impos 'ibiliianclo
se este de xercer suas funcções antes do ultimo relataria da
secção.

2. o Sendo al'guielo de falso algum documento, ou te temu
Ilha, nos termo' do artigo seguinte.

Art. -.12. Feita a arguição de falsidade a qualquer documen
to, ou te~temunha, se parecer ás eCç'ões, ou conselho, que é
e]]e indi pensavel á decisJ.o do negocio, e não querendo a par
te renuncm-Io, será suspenso o processo, até que em juizo Oln
petente se decida a fal idade.

Art. l13. Se a secção, ou con elho, entender que tal testemu
nha ou documento não é nece sario para deci J.o do negocio,
continuaríi o processo sem embargo da dita arguição.

Art. 4.1 O mesmo terá lugar, quando aparte que produzia
a mencionada tE' temunha ou documento nada responder, ou
clelle de istir.

Logo que uma semelhante arguiçã.o fôr feita, e a considerar
p'rocedente a secção, ou onselho será intimada a parte que o
tlver produzido para dizer a bem de seu direito.

Art. ·15. Das resoluções dos presidentes das provincias em
negocio contencioso poderáõ as parte interpôr recurso dentro
de dez clias por petição munida dos precisos documentos, que
manifeste as razões elo graveme sotli'ldo; e os pre identes a
remetteráõ com informaçüo, ou sem ella, á Te pectiva ecreta
ria de e tado.

Art. 40. Tambem terá lugar recurso das decisões dos minis
t Jo estado cm materia contenciosa, e tanto este, como o do
artigo antecedente, poclerá ser decidido por decreto imperia1,
em se om ir, ou ouvindo-se as respe tivas escções, e o con elbo

ele estado,
Art. 41. A resolução imperial tomada sobre parecer de

acção, con ulta do CaD elho, ou sem elia·, em virtude do pro
essa de que trata este capitulo, só poderá er embargada

nos casos:
1.o D não ter ido intimado algum dos prejudicados.



2.· De ter cOrl'ido o prl c('::;~o (t T" \('lia, ([UI' n:1o possa R::'r
imputada RO con lemnRelo. . ,

1rt.48. Os embargo,;, no r.aso elo :l.l'tlg" antecedente, Sll te
rão lug-ar antes que o decreto imperial sej,!- l'emettido para a
autoridade judiciaria, ou dentro do dez día contado do em
que foi feita intimação ao condemnado. .

Art. 49. O;; embarO'os serão apre. entado. pelo respectlvo
ministro ao conselho, o qual con ultará ao imperador para. os
desattender, ou I ara reformar a imperial resolução, ou para
orderiar que de novo seja examinada. 1:80 co~petente secção..

Art. 50. No ca o de er a resolução lmpenal de no,"o eX~I~ll

nada, poderá sua execução ser su nensa pelo respectIvo mm1S
tro, quando na demora n50 haja ~erigo, e de não ser uspensa
l)ossa resultar uamno irreparavel.

Art.51. A imperial resoluç:ão será executada como qualquer
sentença judiciaria, e pelo mesmo: juizes e fúrma pela qual
estas o são.

Sendo condemnada a al1mini traçiio, a execução será feita
admini. trativamente.

.\PlTCLO T\".

Das (lispo 'ições fJe~·aes.

Art. 5:2. Ha'-er~L sempre em e[fecti"q serviço doze onse
lheiros de estado, um dos quac~ e~creverá as actas dos nego
ias, que deverem ser com;ervados em segredo.

1'( .')3. Se :1~.:"lm conselheiro em etIectivo s rviço não pu
der eXPl'cer suas iuncções por mais de quinze dias continuas,
erá designado o conselheiro de estado extraord.inarjo que ha

de servir durante o seu impedimento, ce . anelo o qual ces a
rú tambem a substituição, independente de no'\a ordem.

Art. 54. conselheiro de e tado , que fôr ministro de es-
tado ou empr. gado em qua.Jquer commissão , cujo ex rcieio fô\'
i l1C'ompativel com as funcçães do conselbo I será considerado
impedido e se lhe applicará o disposto no artigo antecedentf'.

Art. 55. O conselheiro que fôr dispensado do exercicio de
. uas funcções passará a conselheiro extl'aordinario.

Art. 56. Só perceberáõ gratificaçõe os conselheiro em eff~c
tivo serviço.

Art. 57. Üs conselheiros de estado , no~ actos publicas e
fUDcções da côrte, occuparáõ o primeiro lugar depois dos mi
niRtros e secretario de estado; terão o tratamento de ExceDen
cia I gozaráõ das honra ele que gazUa os mesmos ministros '
usal'áõ elo uniformE' de que estes usão , tendo porém nas man 
ga ela farda, acima do. canhões bordados. uma espl1erq., e so-
hre e~ta a corôa imperial. ·
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Art. 58. Torlas as autoridad s publicas silo obrigadas fi.

cumprir a~ determina.çõe~ expedidas fim virtude deste' regula
mento e tendentes ú. sua execnção.

Art. 59. Haverá 1)0 conselho e em cada uma de suas secções
tres livros :

1.o Para registro das actas re pectivas.
2. o Para registro das ordem; imperiaes.
3. o Para reg"isu'o dos pareceres e consultas.
Art. 60. Ficão revogadas todas as disposições em con

trario.
Caudido Jo. é de Araujo Viam)a, do meu conselho, ministro

e ecretario de estado dos negocias do imperio, assim o tenha
entendido e faça executar com o de rachas necessarios. Pala
cio do Rio de Janeiro, em 5 de Fevereiro de 18J2, 21 0 da inde
pendencia e do imperio.

Com a rubrica de S. :M. o Imperador.

Candielo José de Am7l.Jo J, ianna.

f,ei lIa. ]'efipou!<abillllal1tl Ilos ]UiJüstl'OS e
conselheiros IItl estallo.

D. Pedro I, por graça de Deos e unaninJe acclamação dos
povos, imperadar constitucional e defen ar perpetuo do Brazil :
Fazemos aber a todos os nossos subditos, que a· assembléa
geral decretou e nós queremos a lei eguinte:

TITULO UNICO.

Da. ?'esponsabilielade elos minist?·os e sec?'eta?'ios ele estado D

dos consel1wÍ?'os de estado, e ela maneim de procede?' contm
.elles.

CAPITULO L

Da na/'u'?'eza d.os delictos PO?' que são ?'esponsaveis os minist?,os
e sec1'eta?'?:os de estado, e das penas que l/Le c01'1'espondem..

Art. 1.0 Os ministros e secretarias de estado sUo responsa
veis por traição:
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§ 1.0 Attentando por tratados, convenções e ajustes dent~o
ou fóra do imperio, ou por outros quae. queF. actos d seu 0111
cio, ou prevalecendo-se deHe com dolo maniIesto :

1. o Contra a fórma estabelecida do governo.
2.0 Contra o livre e:Jtercicio dos podere politicos reconhc i

dos pela constituição do imperio.
3.0 Contra a independencia, integridade e defesa da nação.
4. o Contra a pes oa ou vida do imperador, da lfiperatriz,

ou de algum dos principes ou princezas da imperial familia.
§ 2.0 l\lachinando a destruição da religião catholica apo to

lica romana.
§ 3. 0 São applicaveis ao delicios especificados ne te artigo

as penas seguintes;
Maxima: morte natural.
Média: perda da confiança da nação e de todas as honras;

inJlabilidacIe perpetua para occupar empregos de confiança, c
cinco annos de prisúo.

Minima: perda da confiança da nação, inhabilidade perpe
'tua, 1'estricta ao eJ?prego el? que ó julgado, e cinco alll10 de
suspensão do exerclClO dos direitos politlCOS.

Art. 2. 0 São responsaveis por peita, subomo ou concussüo :
§ 1.0 Por peita aceitando dadiva ou promes a, directa ou

indirectamente, para e decidirem em qualquer acto do seu mi
nisterio.

As penas para os delictos designado neste paragrapho são:
Ma."XÍma: mhabilidade perpetua para todo os empregos, e a

multa do triplo do valor da peita.
Média: inbabilidade perpetua para o emprego de mini tro

e secretario de estado, inhabilidade por dez annos para o ou
tros empregos, e a multa do duplo do vaLor da peita.

Minima: perda do emprego, e multa do valor da peita.
§ 2. 0 Por suborno, corrompendo por sua infiuencia, ou pe

ditaria, a alguem para obrar contra o que deve, no de empe
nho de suas funcçães publicas, ou deixando-se orromper por
influencia, ou peditorio de aIguem, para obrarem o que não de
vem, ou deixarem de obrar o que devem.
- \s penas para os delictos designados neste paragrapho são;

Muxima: suspensiio do emprego por tres annos.
Média: por dous.
Mininla: por um.
O 1'éo incorre nestas penas, ainda quando se não verifique o

fieito do ubomo, assim como acontece na peita.
§ 3. 0 Por concussão, extorquindo ou exigmdo o que ruío fôr

uevido, ,ainda 9.~e seja para. 11 fazenda publica, ainda quando
se não SIga o eftelto do recebImento.

As Eenas para os delictos designados n~ste paragraph.o sffo :
Ma~'lma: suspensão do emprego por seIS annos.
Média; por qtlatl'o.
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Mínima: por dous.
§ 4.· O réo que, tendo commettido algum dos delictos es

pecificados nos IJaragraphos antecedentes, os tiver levado a
pleno efieito, e por meio delles abusado do poder, ou faltado
á observancia da lei, sofherá, além das penas declaradas
nos ditos paragrapho, a que ao diante se declarão nos
arts. 30 e 40.

Art. 3. 0 São respon aveis por abuso de poder:
§ 1.0 Usando mal da sua autoridade nos actos não especifi

cados na lei, que tenhão produúdo prejillzo, ou damno prova
do ao Estado, ou a qualquer particUlar.

As penas para os delictos designados neste paragrapho são:
1axima: tres anno de remoção para fóra da côrte e seu

termo.
Média: dous annos.
Minima: um anno.
Além disso a reparação do damno á parte, havendo-a, ou á

fazenda publica quando e ta seja interessada, sem o que não
voltará á côrte. {

§ 2.° Usurpando qualquer das attribuições do poder legisla
tivo ou judiciaria.

As penas para os delictos designados neste paragrapbo são:
Maxima; inba~ilida de perpetua para todos os empregos e

dous annos de prISão.
Média: inbabilidade por dez annos para todos os empregos.
Minima: perda do emprego.
Art. 4.° São responsaveis por falta de observancia da lei:
li 1.0 r ão cumprindo a lei, ou fazendo o contrario do que

eBa ordena.
§ Z.O Jão fazendo efiectiva a responsabilidade dos seus su

balternos.
As penas para os delictos designados neste artigo são as do

art. 3°, § l°, inclusive a reparação do damno.
ATt. 5. 0 São respon a~els pelo qu~ obrarem contra a liber

dade, segurança ou proprledade dos cIdadãos:
§ 1.0 Obrando contra os direitos individuaes dos cidadãos

que têm por b~s~ a liberdade, segurança ou propriedade n-~r
cados na constItuIção, art. 119.

Art. 6.° São responsaveis por dissipação dos bens publicas:
§ 1.0 Ordenando,. ou concorrer:do de qualquer modo para as

de pezas não autonsadas por leI, ou para e fazerem contra a
forma nella estabelecida, ou para se celebrarem contractos
manifestamente lesivos.

§ 2.° ~ão praticando t~dos os meios aO .seu a~cance para a
arrecadaçao, ou conservaçao dos bens moveIS ou llllInoveis ou
rendas da nação. '

§ 8.0 Não pondo, ou não conservando em bom estad I a con
ta15ilidac1e da. sua repartiçu'o ..
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As penas 1ara os delictos tlei'lignauos nos arts. 5· e 6" súo
as mesm.as applicadas aos que e tão comprehendiuo. no §1· do
art. 30, mclu lve a reparação do damno.

CAPITULO n.

Dos delicias dos consel1UJi1'oS de estado e elas lJf'1laS
c01'1'espondentes.

Art. 7. o Os conselheiros de estado sITo responsaveis pelo
conselhos que derem :

1.· Sendo opposios ás leis.
2.· Sendo contra os intere ses do Estado, se fôrem manife 

tamente dolosos.
Os conselheiros de estado por taes con elho incorrem nas

mesmas penas em que os mÍJú tros e secretarios de estado in
correm por factos al1alogos a estes.

Quando porém ao conselho se não seguir efi'eito, soffreráõ a
pena no gráo médio, nunca menor que a suspensão do em
prego de 1 a 10 annos.

CAPITULO UI.

Da rnaneim de p1'ocede1' contra os m.inist1·oS e seC1'eta1'1'os
de estado e conselhei1'os de estado.

RECÇÁO r.

Da denuncia e decreto de acclIsação.

Art. 8.· Todo o cidadão póde denunciar, na fórma do § 30
do art. 179 da constituição, os mini tros e secretario de e ta
lo pelos delictos especificados De ta lei; este direito porém
l' creve passados 3 annos.

As commissões da camara. deyem denunciar os delictos que
encontrarem no exame de quaesquer n gocios, e os membro 'e
ambas as camaras o poderáõ fazer dentro do prazo de duas 1e
gislaturas depois de commettido o delicto.

Art. 9.· As denuncias devem conter a assignatura do de
nunciante e os documentos que fação a reditar a existencia dOR
delictos ou uma declaração concludente da impo sibilidade ue
apal' .senta-Ios.

Ar·. 10. A camara dos de.putados, sendo-lhe presente a de
nuncif., mandará examina-la por um:). commissão especial; e
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soure este exame, uo caso que:l não rejeite, mandará, sendo ne
ces ario, produzir nova provas, que serão igualmente exami
nadas na comlDi' ão , a qual tamuem inqlúrirá a", testemunhas
nos casos em que i'ôrem necessarios.

Art. n. Quando á camara parecer attendivel a denuncia,
mandará responder o denunciado, remettendo-lhe cópia de tudo,
e fixando o prazo em que deve dar a respo ta por escripto, o
qual poderá ser prorogado quando o mesmo denunciado o re
queira.

Art. 12. Findo o prazo para a resposta, ou ella tenha sido
apre entada , ou não, tornará o necroclO a . er cxaminado pela
mesma ou outra commissão , que interporá o seu parecer se tem
ou não lugar a accusação.

Art. 13. Interposto o parecer, será este discutido no dia
que a camara determinar a proposta do presidente; comtanto
l)or;m que seja entre o terceiro e sexto dia depois daquelle em
que o parecer tive~' sido apresentado. .

Art. 14. Termmado o debate da segunda Uiscussão, a aual
se verificará oito dia depois da primeira, a camara decidir~1.
se tcm ou não lugar a accu ação,- e decidindo pela affi.rmati
va, a decretará nesta fórma : .

" A camara do", deputados decreta a accusação contra o mi
nistro e secretario de estado elos negocios de... F., ou o COIl e
lheiro de e tado F., pelo delicto de.- .. e a envia á camara dos
senadores com todos os documentos relati os para se proceder
na fórnm da constituiç:ão e da lei. "

Art. 15. O decreto de accusação será escripto em duplica
do, assignado pelo presidente e dous secreta.rios; e destes au
tographos um será remettido ao governo para o fazer intimar
ao accu ado e realisar os seus efleitos; e o outro enviado ao
senado com todo o processo original, ficando uma cópia authen
tica na secretaria.

Al't. 16. A intimação será feita dentro de 24 hora, quan
do o accusado esteja na côrte; ou deuLro do prazo mais breve
passiveI, no caso de estar {óra de11a; e para dar ao decreto a
execução, que toca ao goyerno, erá competente qualquer dos
ministros de estado a quem fôr dirigido.

Art. 11. Os efieitos do decreto da accusação principião do
dia da intimaç:ão, e são os eguintes:

1.0 Ficar o accusado suspenso do exercicio dé todas as TIlllC

ções publicas, até final sentença, e inhabilitado nesse tempo
para ser proposto a outro emprego ou ne11e provido.

2. 0 Ficar sujeito á accu ação criminal.
3. 0 Ser preso nos casos em que pela lei tem lugar a prisão.
4.° Snspend~r-se-~le ::netade do ordenado, ~)U soldo, que ti-

ver; ou l)enle-lo el1ectlvamente, se nüo for a final ab 01
vidÜ'~

Art. 18. A camara nomeará uma commiss[o de cinco a
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sete membros para fazer a accusaçuo no senado, obrigada ~ fa
zer uso dos clocumentos c instrucções que lhe fôrem foneCldos
pelo denunciante. sendo attendiyeis; e os membros desta com
miSSü.o escolheráõ d'entre si o relator ou relatores.

Art. 19. r os casos em que a publicidade e demora possão
de algum modo ameaçar a segurança do Estado, ou da pessoa
do imperadO!:, a camara ~eliberará em sessão secr~te1. a suspen
são e custodia do denUllclUdo , guardada a formalidade do art.
27 da constituição, existindo provas. uflicientes, que .tambem
poderá haver em segredo; mas logo que ~essar o pengo , for
mará o processo publieo, como fICa prescnpto.

SECÇÁO TI.

Do Z)i'ocesso da acclIsação e da sentença.

Art. 20. Para julgar estes crimes o senado se converte ell1
tribunal de justiça.

Art. 21. Todo~ os senadores são. juizes comp~tentes para
conhecerem dos cnmes de responsabilIdade dos mmí tros e se
cretarios de estado e conselheiros de estado, e applicar-lbes a
lei.

Art. 22. Exceptuão-se:
1.0 Os que tiverem parentesco em linha recta de ascenden

tes , ou descendentes, sogro e genro; em linha collateral ir
mãos, cunhados, emquanto durar o cunhadio, e os primos
co-irmãos.

2. o Os que tiv rem deposto como testemunha na formação
da culpa ou uo processo.

3.° Os que tiverem demanda por si ou suas mulheres sobre
a maior parte de seus bens, e o litígio tiver sido proposto
antes da accusação.

4.° Os que tiver~m he~'deiros presum)2tivo '.
Art. 23. Estes Impedimentos poderaõ ser allegados , tanto

pelo accusado , seus procuradores, advogados ou defensores, e
commissão accusadora , co~~ l)elos senadores que tiverem im
pedJmento, e o senado deCIdirá.

Art. 24. Ao accusado será permittido recusar até sei se
nadores, sem declarar o motivo, além daquelles que fôrem re
cusados na fórma do art. 22.

.L\rt. 25. Recebido o decreto da accusação com o pro essa
enVIado pela camara dos. deputados, e apresentado o libello
e documentos pela COmilllSSü.o da accusaç:.l0 , será notificado o
accu ado para comparecer perante o senado no dia que fôr
aprazado.

Art. 26. A notificação será feita por officio do secret~rio
do ;:;enau), acompanhado da cópia do libello e documentos;
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a sim como elo rol das testemunhas, no caso que a dita com
missão as queira produzir.

Art. 21. O accusado comparecerá por si, ou seus procura
dores e advogados, ou outros quaesquer defensore por elIe e 
colhidos, havendo communicado á commissão da accusação
24 horas antes o rol das testemunhas que houver de pro-
dum'. .

Art. '2 . Entre a notificação e o comparecimento do accu
sado mediará pelo menos o espaço de oito dias.

Art. 29. Se o accusado , estando preso, quizer com.parecer
pes oalmente para deduzir a sua defesa , se officiará ao gOler
no para o fazer conduzir com decencia e segurança.

.A.rt. 30. o caso de revelia, nomeará o senado um ad,oga
do para a defesa do réo , ao qual será enviada com oflicio do
secretario do senado cópia do libelIo e de todas as mais peças
da accusação.

Art. 31. o dia. aprazado, estando presentes o accusado ,
seus procuradores, advogados e defensores, ou o advogado no
meado para defender o réo á sua revelia. assim como a com
missão accusadora e feita a verificação dos senadore presen
tes, declarará o presidente o objecto da se são; seguir-se-hão
as recusações na conformidade dos arts. 22, 23 e A, e logo os
senadore recusauos se retiraráõ.

Art. 32. Concluidas as recusações e achando-se presente o
numero de senadores de ignado pela constituição para haver
ses~ão , mandará: o presidente qUl!l se leião o pro~esso prepaya
tono, o acto da accusação ou libello , e os artigos da defe a
do réo.

Art. 33. ,'erão pelo presidente interrogadas então as teste
munhas offerecidas pela conunÍssão e depois as do accusado.
As testemmlba serão juramentadas e inquiridas publicamen
te e mesmo pre entes as partes; depondo porém em separado
e fora da presença ullla das outras, escrevendo-se com toda a
~stincção os seus ditos, os quaes lhes serão lidos antes de as
slgnarem.

Art. 3-1. Qualquer membro da commissão da accusação,
ou do senado, e bem a sim o accusado , seus procuradores ,
advogados ou defensores, poder{lõ exigir- 'e faç:ão ás testemu
I1bas as perguntas que julgar 111 n ees:;arias, e que se notem
cr sjgllae~ á mar;em quaesquer adclições, mudanças ou va
riações que occorr rem.

Art. 35. A commi::;são Lla accusação, o ac usado, seu::; pro
uradores, advogados ou defensor s, poderáõ , 110 mesmo acto

em que as testemunhas (lepoem , contesta-las e argui-las, sem
comtudo as interromper.

Art. 36. Poderâõ igualmente exigir que algumas te temu
nhas rejão acareadas e reperQUntadas ; que aqueDas que elies
de ignarem se retirem, ficanâo outras presentes i que se fação
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quaesquer outras diligencias a bem da verdade. e da mesma
fórma que sejão ouvidé,ts alg-ul:1a~ que chegarem jei tarde, com
tanto que nüo tenha amda pI'lIlClplado a votação.

Art. 37. I o fim d cada depoimento, o presidente pergun
tarei á testemunha se conhece bem o accusado que está pre
sente ou que se defende por seu procurador, e ao accusado ou
seus procuradores, se querem dizer alguma cousa contra o que
acabão de ouvir, caso eJles o não tenhão já feito em virtude dcL
faculdade penuittida pelos arts. 3,1 e 35.

Art. 38. Haverá clebate 'verbal entre a commissão accusa
dora e o accusado, seus procuradore , advogados e defensoreiS;
sómente porém ao accusado será pel'inittido fazer allegaçüo
por si, seus procuradores, advogados e defensores, por es
cripto; e ne te caso se 111es assignará o termo de 5 dias para
o fazerem, dando-se-lhes por cópIa os novos qocumentos e de
poimentos de testemunhas havendo-os.

Ad. 39. O presidente perguutará ao accusado , se quer di
zer ainda alguma cousa mais sobre a elucidaç:ão do processo e
verdade dos factos.

Art. 40. Concluidos estes actos, se procederá á sessão se
creta., onde se discutirá o objecto da accusação em commi são
geral, no fim da qual perglmtará o presidente se dão a mate
ria por discutida, e se estão promptos para a votação.

Art. 41. Decidindo o triblUlal que sim, se tornará publica
a sessão para a. votação , n[LQ voltando a commissão accusado
ra para a sala do senado, nem procuradores, advogados e de
fensores do réo, retirando-se este para lugar e distancia em
que não possa ouvir sua sentença.

Art. "J2. Fazendo então o presidente um relatorio resumido
indicando as provas e fundamentos da accusação e defesa, per
guntará se o réo é criminoso de .... , de que é arguido, o que
se decidirá por votação symbolica. No caso de empate decla
rar-se-ha que o réo lIão é culpado.

Art. 43. Vencendo-se que o réo é criminoso, proporá o pre
sidente separadamente em que gráo deve ser condemnado , se
no maximo. se no médio. J: ão ficando o l'éo comprehendido
em algum dos dous gráos acilDa especificados, entende-se que
t~í1J. lugar a imposição da pena correspondente ao gráo mi
1111110.

Art. 44. A sentença será escril)ta no processo pelo prim~:

1'0 secretario, assignada pelo presidente e por toél,os os senado·
res que farão juizes, e copiada exactamente na acta da
sessão.

Art. 45. Da sentença/proferida pelo senaCio não haverá re
curso algum, senão o de uns unicos elllbai'gos , oppostos pelo
réo , dentro no espaço de 10 clias.

Art. 46. Apre 'entados os embargos em forma articu~ada,

O\~ comu melhor convier ao réo, e lidos na camara, serão con-
~
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íilluad05 com vü;ta {L commissão accusadora com os 1'e 'pectivo::l
documentos, havendo-os. A resposta será dada em dez dias; e
lida jgual1l11::nte na camara, ficará o processo sobre a mesa por
tres dia .

Al't. ln. Findo este termo proporá o presidente á camara se
recebe e .iul~a logo pro'i'ados os embargos, para s~ declarar
que não tem lugar a pena ou ser o réo jUlgado innocente.

Art. 48. Jüo e vencendo a absolvição do réo, proporá o
vresidente se tem lugar a modificação da sentença, e qual ena
deva er.

Art. 49. Não e approvando qualquer das duas hypotbeses
propo tas, con ultar-se-ha o senado se recebe ao menos os
embargos para dar lugar á prova; e decidindo-se que sim,
as. ignar-se-ba termo razoado para a me ma prova. .

A1't. 50. Apresentada a 11rova, proporá o presidente e ella
é ba tante concludente; e vencendo-se que sim, consultará
a camara sobre a reforma da sentença e ab olviç'ão do réo, ou
ao menos obre a moc1ilicaç'lIo da m - ma, entenç'a e sua pena..

A1't. 51. Quando a camara desprezar os embargos sem ter
oncedido espaço para prova, ou depoi de ter dado lugar para

ena não a julgar sufficiente , entender- e-ba que fica confirmada
a sentença embarO'ada.

Art. 52. Em todos os casos acima referidos lançar-se-ha no
proce so a entença definitivamente proferida pelo senado
sobre os embargos, a qual será lavrada e assignada conforme
o art. 44.

Ar1. 53. Se a entença fôr absolutoria elJa produzirá imme
diatamente a soltura do réo, stando preso, e a sua rebabilita
ção para s r empregado no erviço publico, devendo er pon
tualmente cmuprida; mas endo condemnatoria será remettida
ao goyerno para que tenha ua devida execuçüo.

Ar1. 5·1. Ante da. entenç'a clefinitivà, ou de qualquer outra
d ci [o final sobre os embargos, haverá debate publico entre a
ommis 5.0 a 'cusaelora e o accusado ou seu procuradores,

( advogados e defen ores.'

CAI'TTULO li'.

DispOS1'ções gemes.

Art. 55. Jo processos, em tuna e outra camara, escre eráõ
os ofliciaes maiOTes das sua' secretarias.

Art. 56. uando fôrem precisas testemunha a ca.mara;~ a
farilo notificar, e as ordens para compelli-las . erão mandadas
executar por qualquer magi. trado ou iuiz territorial, segundo
a lei, cm conformidade do a.VISO, que lhe será dirigido pelo
secl'etari da can1ara a que pertença, sendo os magistrados

36
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as ordens que para esse fim lhes fôremobrigados a executar
dirigidas.

Al't. 51. As penas pecun.iarias impo tas ne ta lei serão
applicadas para estabelecimentos pios e de caridade.

Art. 58. Se o ministro e secretario de estado, ou o COD e
lheiro de estado, não tiver meios de pagar a pena pecUDiaria ,
será esta commutada em pena de prisão na proporção de 20/1
por dia.

Art. 59. Decidindo o senado que tem lugar aindemnisação,
assim se declarará na sentença, e as partes lesadas poderáõ
demandar por ella os l'éos perante os juizes do fôro commulll.

Art. 60. Quando o denunciado ou o accusado já esti er fóra
do rrrinisterio ao tempo da denuncia ou accusação, será igual
mente ouvido pela maneira declarada nas duas secções do
cap. 3°, marcando-se-lhe prazo razoavel para a resposta e
cumprimento.

Art. 61. o caso da dissolução da camara dos deputados,
otI de encerramento da sessão, UDl dos primeiros trabalhos da
sessão seguinte será a continuação do processo da denuncia
ou accusação que se tiver começado.

Mandamos portanto a todas as autoridades a quem o conhe·
cimento e execução da referida lei pertencer que a cumprão e
fação cumprir e guardar tão inteiramente como nella se con
tém. O secretario de estado dos negocias do imperio a faça
imprimir, publicar e correr. Dada no palacio do Rio de Ja
neu'o, aos 15 de Outubro de 1821, sexto da indepelldencia e
do imperio:

IM:PERA1l0R, com rubrica e guarda.

Visconde de S. Leopolcw.

)



SEGUNDA PARTE.

Leis ol'ganicas .10 snlH'cnlo tribunal .te justiça.

LEI DE 18 DE SETE 1BRO DE 1828, COIJSTlTUTl A
DO SUPREM.O TRIBU AL DE JUSTIÇA.

D. Pedro, por graça de Deos e unanime acclamação dos po
vos, imperador constitucional e defensor perpetuo do Brazil :
Fazemos saber a todo os no sos subditos que a assembléa
geral decretou, e nós queremos a lei seguinte:

CAPITULO

Do p7'esidente e ministTos do Sllp7'emO t1'ibunal de justiça.

Art. 1.0 O supremo tribtmal de justiça será composto de 11
juizes letrados, tirados das relações por suas antiguidade, e
ser[o condecorados com o titulo do conselho; usaráõ de béca
e capa; terão o tratamento de excellencia, e o ordenado de
4:000#000 sem outro algum emolumento ou propina. E não po
deráõ exercitar outro algum emprego, alvo de membro do po
der legislativo, nem accumular outro algum ordenado. Na primei
ra organisação pbderáõ ser empregados neste tribtmal os minis
tros daquelles que se houver~,? de abolir., sem que por is o
deL'\:em de continuar no exerClClO desses tnbunaes, emquanto
n[o fôrem extinctos.

t. 2. 0 O imperaclor elegerá o presidente d'entre os mem
bros do tribunal, que servuá pelo tempo de tres annos. No
impedimento ou falta do presidente, fará suas vezes o mais an
tigo, e na cc' correncia de igual antiguidade a sorte decidirá..

Art. 3. 0 O presidente prestará nas mãos do imperador, e
os outros membros nas do presidente, o seguinte juramento:
" Juro cumprir exactamente os deveres elo meu cargo. "

Art, LJ:.O Ao presidente compete:
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Lo Dirigir O' tmbalhos dentro tio tribunal, 111llllt r a ordem,
fazer ex' 'UÜLl' c~te regimento.
:....0 DistriLIU"Í1' os pr cessas.
3. 0 Fazer lanç·a.l' em livro proprio, e paI' elle rubricado, a.

matricula. de todos os magistTados que ora SCl'VC:J11, ou ele novo
10relll acLn:átticlo", e seguidamente o tempo ele sl']'Yiço que fô
rem \'encendo, com elcclaração elo' lug-are e qunlid<IJ s do
:cr\'iço, noümdo :e servirão bem ou mal, reierintio-.'e cru tudo
a. r('~i tros, ou documentos exi tente na. ecretaria. Todo os
n1ngi.,tl'ados, para erem matriculado. , apresellü1rftÕ no pre. i
dente pur . i, ou seus procuradores, as carlas elos lugares que
nctualment s rvirem, elo que fôrem senindo, pnra. serem
r gistrnda " pena d se lhes nüo contar a. antiguidad .

4.° Inl'ol'luar ao governo do:; magistrado que e ti"erelllwls
cireu111 tancias de -erem membros elo trilJUnaJ, e dos opposito
res aos ouiros hl~ares ele magistratura.

5." Infol'mar au guv mo ele pes 'oa ülon a pára secretnrio do
tribullal, e nOIIH'al' quem ..irya Íllterinamente nu sua falta ou
impedimento.

D.O Ad\'erbr o officifles do tribunal quando inltarem ao
cumprimento dos seus deveres, e ITmJta-Ios, bem como ao sc
cretario, até á clccima. 'Parte elos ordenados de seis mczes.

7." J\landar colligi,. os documentos e pronl para. se" ri(j ar
a respon 'abiJidade dos empTe.crados de cujos tl licto:; e erros
de o11icio ele"e o triblUHl.I conhecer .

• 0 Conceder a alo'um m mbro licença para nrro ir ao tribu
nal at; oito dias lU cada anno. Por llli:ÚS tempo só o g-ovPrJ,o
a poderá conceder.

0.0 Expedir portaria. para a execuç'ão elas resoluções e s n
tell('as do tribunal, e mandar fazer as necessarias notiJicaçõ '.
exc~pto no que e tive)' a. cargo do juiz da culpa.

] O. Determinar os clia de conferencia xtraorclinaria. lOS
casos dos ~~ 30 • '1", 5" e 60 eleve o presidente ouvir primeira
llll'lIte o triblUlal.

CAPlTULO. li.

Das fllncç'ües elo i1'ibunal.

Art. 5." Ao tribunal ·ompete.
1." Conceder ou denegar revistas nas causas, e pela maneÍl'a

ql1e esta. lei determma.
2,n Con1.eceI' do. delictos e erros de officio que COlllmette

1'('111 :seus ministro:;, os das rela.ções, os eill'Pre adas no corpo
di ploll1atico e os pl'esiclente.s das provincias.
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3." Con~('cel' c decidir sohre o~ conflictos de jurisdicçúo, e
competenclU da relações das pro incias.

Art. 6. 0 As revistas sómente serão concedidas nas cau as
ci, ei' e rime, quando se verificar um dos dous casos; mani
esta nullidacle, ou injustiça notaria nas sentenças proferida
em todo.' os juizos cm ultima instancia.

Art. 7.· As revistas não suspelldern a exeéução das senten
ças, e.'cepto nas causas crimes, quando é imposta a pena de
morte natural, degredo ou galés, sendo o réo o recorrentes.

Al't .. 8.0 A parte que quizer usar do recurso da revista,
fará disso mallif stação por si ou por seu procurador ao escri
vão, que a reduzirá a termo assignaclo pela parte, ou seu pro
curador e duas te temunhas.

A~,t. 9.o Esta manifestação será feita dentro de dez dias da
pubh ação da sentença, e logo intimada a parte contraria, sal
vo nas causa crimes, nas ql1aes poderá ser feita, não só em
quanto durar a pena, mas ainda mesmo depois ele exe utada
n~ entença quando os punidos quízel'em mostrar sua inno 'en
ela, allegando que lhes não foi passiveI fazê-lo antes.

Art. 10. Interposto o recur o da revista, as partes, no ter
mo .de quinze dias, arrazoaráã por e. cripta sobre a nuUidade,
ou 1I1ju tiça que servir de fundamento ao dito recurso, sem
novo' documentos; e juntas as razõe ao' autos SertlO estes,
ficando o traslado, remettidos ao secretario do triblmal . upre
mo, onde serão apre entados na côrte e provincia do Rio de
Janei.ro dentro de quatro mezes; de um allno nas provincias
de Goyaz, Mato-Gras o, Ceará, Piauby, Maranhão e Pará; e
de ?ito meze~ na demais provincias, contados do dia da ú1ter
po lç'ão do reeur o.

Art. 11. Recebendo o se retario o' autos, os apre. entará
na primeira conferencia ao tribunal, e se di tribuiráõ a um dos
magistrados, que será o relator.

Al't. 12. O mini -tro a quem fôr di tribuida a revista exa
minará os antas allegaçães das par ,e pondo no proce o
uma sim pIe declaração de o ter .-isto, o pa ~ará ao ministro
que immediatamente se lhe seguir, o qual procederá da mesma
iórma, e assim por diante até o numero de tres. ..

Art. 13. QUallClo o ultimo tiver visto o processo, o apre e11
tará. na me a no (lia que o presidente ue ignar, e a portas aber
tas, illu trado o tribunal pelos tl'es juizes que virão o autos,
e debatida a questüo por todos os membro presentes, deci.dil'
se-ha á plurahdade de votos, se se deve ou nüo conceder a re
vista; o resultado se lançará nos autos com a. razões em que
elle se fundou. .

Art. 14. Em um e outro aso a decisão ficará constando no
tribunal r par~ o que será regi. tra,da litt~ralmente lU livro para
ess fim destmado, e se puDllCara pela lrnpr nsa. -

Al't. 15."D negatla a revi ta, e1'ão r metlido os autos ex-
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officio ao juizo onde fOTão entcnciados, o rE'corrente condem·
11ado nas custas. E ~e R. sent nça tiver imposto pena de mor
t e ob erva]'~l a lei cl 11 de et mbro de 1 'Z6, antes da ua
execução.

Art. 16. COllceilida a revista, e1'50 os autos remettidos ex
oflicio a uma relação, que o tribunal designar, tendo em vi ta
a commodidade das partes. Se a causa uver sido julgada em
relação ou em outro corpo collegial, será revista por tantos
juizes quantos farão os da sentença recorrida, comtanto que
não sejão da mesma relação; e se tôr de juizes singulares, se
rão os autos igualmente remettidos a uma relação, e ahi julga
dos por tres iuizes. Em mn e outro caso as partes não serão
novamente ouvidas.

Art. 17. Proferida a entença da revista, serão ex-officio
remettidos os autos pelo presidente do tribunal revisor da sen
tença , ao juizo em que se proferia a sentença recorrida, fa
zendo oflicialmente ao supremo tribunal participação da remessa.

Art. 18. O procurador da corôa e soberania nacional póde
intentar r vista das sentenç'as proferidas entre partes, tendo
passado o prazo que lhes é concedido para a intentarem; mas
neste caso a sentença da revista niLO apro eitará áquelles que
pelo ~ilencio approvárão a decisão anterior.

Art. 19. O tribunal supremo de justiça enviará todos os
annos ao goyerno uma relação das causas que farão revista ,
indicando os pontos sobre que a experiencia tiver mostrado
vicio, in, ufliciencia da legislação, as suas lacunas eincoherencias
para o governo propôr ao corpo legislativo, afim de se tomar
a resolução que fôr conveniente. .

Art. 20. Quando o tribunal conhecer dos delictos e erros de
officio, cujo conhecimento lhe confere a constituição, o minis
tro , a quem tocar por distribuição, ordenará o processo. fa
zendo autuar pelo secretario as peças instructivas; e proce
dendo ás diligencias necessarias , o apresentará á mesa, aonde
por sorte se escolberáõ tres ministros, os quaes, depois de ins
truidos do processo , e tendo ouvido o indiciado, o pronuncia
ráõ ou não, segundo a prova.

Art. 21. Podem porém ati proprias part s oflimdic1as apre
sentar as suas queixas conira os presidentes das provinci 1s , e
ministro' das relações, aos juizes territoriaes, aos quae vom-·
petirá sóruente neste caso verificar o facto que faz o objecto da
queixa, inquirir sobre elle as testemunhas que lhes fôrem
apresen~a~as , e facilitar ás ~lesm~s partes. to los os mias q1!-e
ellas eXJgll'em para bem a mstrUlrem. Amda que lião haJa
parte oflendida, compete ao tribunal, á requisiçüQ do pl'ocura
d.or da orôa e soberania nacional, formar o processo ou ma.n
da-h preparar pelo juiz territorial do crime.

Art. 22. Os ditos juizes enviaráõ as referidas qJ.leix.as, por
cópia 1. ao:;; querelac1o:;;, que responc1eráõ dentro do term ele 15
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dias, e llirigir~õ as suas respostas, ou aos mesmos juizes, ou
?lTectml1ente ao tribunal pelo primeiro correio. partlCipando-o
aqueUes.

Art. 23. Findo o termo, os juizes pelo primeiro correio re
metteráõ o proces o informatorio que houverem organisado
na fórma do art. 21, com a resposta dos querelados ou sem
ella , ao supremo tribunal, que procederá em mais audiencia
dc.s querelados, na fórma do al't. 20 e nos mais termos pres·
cnptos por esta lei.

Art. 24. São eífeito da pronuncia;
1,o Sujeição á accu ação criminal.
2. 0 Su pensúo do exercicio de todas as funcções publicas e

ele metade do ordenado que vencer, e inhabilidade para empre
go.s até final sentença, e prisão quando a accusação fôr de
cnmes em que não tem lugar a fiança.

Art. 25. Depois da pronuncia feita pelo supremo tribunal
de justiça, ou por eUe sustentada, dar-se-ha vista do processo
ao promotor da justiça, que será o mesmo da relação da côrte,
para este formar o libello, derivado da provas autoadas. O réo
será logo notificado por ordem do presidente do tribunal para
comparecer ne11epor si, ou seu procurador, no caso do n. 20

do art. 2lj, , e produzir ahi a sua defesa dentro do prazo que lhe
será marcado com attenção ás circumstancias que occorrerem.

Art. 26. Comparecendo o réo por si ou seu procurador, no
termo que lhe fôr a signado, e ofl"erecido Eelo promotor o libel
lo accusatorio, se lhe dará vista para deduzir a sua defesa no
termo de dias, que será prorogavel ao prudente arbitrio do
juiz do 1eito.

Art. 27. Findo este termo e na primeira conferencia do tri
bunal, presente opromotor, a parte accu adora, o réo ou eus
pro lU'adores, advogados e defensores, o me mo juiz do feito
fazendo ler pelo secretario o libello, a contrariedade e todas
as mais peças do proce so, procederá á inquirição da teste
munhas que se houverem de produzir, ás quaes poderáõ tam
bem o promotor e as parte fazer a pergunta que lhe parecer.

Art. 28. Findas a inquirições e perglmtas , o mesmo juiz,
na conferencia seguinte do tribunal, apresentará por escripto
um relatorio circumstanciado de todo o processo, q,ue nunca
poderá ser julgado por menos de 6 juizes livres, e ahi será lido.,
podt-fldo ser contestado pelo promotor e pelas partes, ou seus
procuradores, quando fôr inexaoto, ou não tiver aprecisa clareza:

Art. 29. Enl eguimento, a ses ão se tornará secreta e se
di cutirá a materia, no fim do que, declarando os ministro
que estão em e tado de.votar, continuará a sessão em publico,
proceder-se-ha á votação, não estando présente o accusador,
o l'éo , n~m seus procuradores, advogados e defen ores, nem
tendo voto o ministro que formou oprocesso, nem os que ínter
vjerão na p"oTIlmcia. Em caso de empate, quer sobre. aqondem-
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naçúo, quer sobre o gráo depena, seguir-se-haa parte mais favo
ravel ao réo. 'Esta sentença poderá ser uma só vez mbargada.

Art. 30. O promotor da justiça }ntervirá sempre na accu
sação de todos os crimes, ainda havendo parte accusadora.

Art. 31. O illterrogatorio das testemunlias, e todos os
actos do proces o, depois da pronuncia, serão publicas.

Art. 32. A pessoas que fôrem processadasneste tl'illUllal po
deráõ recusar dous juizes e o accu ador um, sem motivarem a
sua recusação.

Ad. 33. Quando fôrem dous os réos, cada um recusará eu
juiz; sendo mais de dous, concordaráõ entre . no dou' que
hão de exercer este direito; e não concordando, a arte deci
dirá. O mesmo se oh. 'ervará quando houver mais de um ac
cusador, com a difl"erença de que em lugar de dous será no
meado um para exercer a recusação.

Art. 34. No caso de confucto de juri dicção, ou questão de
competencia das relações provinciae entre i ou com qualquer
outra autoridade, as autoridades competidoras darão immedia
tamente ao tribunal uma parte por e cripta acompanhada dos
necessarios documentos.

Art. 35. O tribunal julgará qual quer destes easos pela
fórum estabelecida para a concessão ou denegação das revis
tas, ouvindo porém o procurador da corôa e soberania nacio
nal , e lançada a sentença, que explicitamente contenha a de
cisão e seu' fundamentos.

Art. 36. O tribunal terá duas conferencias por semana,
além das extraordinarias que o presidente determinar, e para
haver conferencia será necessario que se reuna mais de meta
de do numero dos membros.

Art. 31. Os ministros tomaráõ assento na mesa á direita e
esquerda do presidente, contando-se por primeiro o que esti
ver á direita; e seguindo-se os mais até o ultimo da squerda.

Art. 38. A distribuição será feita entre o ministro em
outra consideração mais que a do numero dos processos. Para
esta distribuiçã~ haverá tres livros rubl~icados pelo presidente,
um para as reVlstas, outro para o reglstro da sentenças dos
réo~, e o tercpiro para.Ao dos conf;lictos de juri: di~ção,. al'm ~os
malS que necessanos forem. O 11v1'o da dlstnbmção das reVlS-

~tas será dividido em dous titulas, um para as civis e outro
para as criminaes. .

Art. 39. Os emolumentos dos papeis que se expeclirelu . e
rão recolhidos a um cofre de que se deduzirá a quantia neces
saria para as despezasmiudas, e o resto será recolhido ao th 
souro, e haven lo falta, este a supprirá.
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CAPITULO m.

Dos empTegados do iTibwwt.

Art. 40. Para o expediente do tribunal haverá ,um secre
tario, que será formado em direito, podendo ser; um thesou
reiro , que servirá de porteiro; e dous continuas com a deno
minação de primeiro e segundo.

Art. 41. O secretario escreverá em todos os processos e
dilig-encias do tribunal; vencendo unicamente o ordenado de
2:000#000. Os emolumentos, que deveria receber, serão re
colhidos ao cofre do tribunal.

Art. 42. Haverá um official de secretaria com o ordenado
de 1:000#000; o qual servirá nos impedimentos repentinos do
secretario.

Art. 43. O thesoureiro, que é tambem l)orteiro, terá a seu
cuidado a guarda, limpeza e asseio da ca a do tribunal, todos
os utensilios e tudo quanto ahi fôr arrecadado; terá o ordena
do de 800#000; não percebendo mais cousa. alguma, nem como
the 'oureiro , nem para as despezas do asseio da casa.

Art. L14. OS continuas farão o serviço por semana, e um
no impedimento de outro, quando acontecer, ainda que não seja
da ua semana. Aquelle a quem tocar e tará sempre pompto
jw1to ao porteiro no dias de tribunal, para executar tudo o
que lhe fôr ordenado a bem do serviço. Os continuo serviráõ
ue ajudantes do porteu'o nos impedimentos deste, e terão de or
denado 400#000.

Al't. 45. Todas as despezas miudas do tribunal, como são
papel, pennas, tinta, arêa, lacre, obrêas, nastro ou fitilho ,
l>erão pagas pelo cofre dos emolumento , em folha, que forma
rá o tnesoureiro todos os mezes, a signada pelo preSidente.

Art. 46. As entradas dos emolunlentos para o cofre erão
lançadas em livro de receita proprio e erão recen eadas de
sei em seis mezes por 1Ull dos membros do tribunal, que por
nom ação do mesmo servirá de juiz das de pezas.

Art. L17. Ficão revogadas todas as leis, alvarás, dec!etos
e resoluções em contrario.

Mandamos portanto a todas as autoridades a quem o conhe
.liIpento e execução da referida lei pertencer, que a cumprão e
fação cumprir e guardar tão inteiramente como nella se con
tém. O secretario de estado dos negocios da justiça a faça im
primir, publicar e correr. Dada no palacio do Rio de Janeiro,
~os 1. de Setembro de 1828" setimo da independencia e do
lmpel'lo.
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LEI DE 22 DE SETEMBRO DE 1828.

Art. 20 § 9". - Ao supremo tribunal de justiça pertence
~onhecer dos recursos e mais objectos -pertencentes ao officio
de cbanceller-môr , em que intervinha a Mesa do Desembargo
do Paço, ~ excepção das glosas, que ficão abolidas.

Os .papeIs que o chanc!3lIer-m~r lião pôde pa~sar pela chan
cellanaconformea ord. liv. 1", tit. Z", § Zl, serão agorapas a
das pelo mimstro mais antigo do supremo tribunal.

1.0 DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1829.

Hei por bem sanccionar, e mandar que se execute a resolu
ção seguinte da assembléa geral:

Art. 1.0 O sorteio dos juizes para a prommcia, determinado
no art. ZO da lei de 18 de Setembro de 1 28, será feito publi
camente e terá lugar depois que o indiciado tiver sido om'ido,
ou se tiver findo o termo que lhe fôra assigmdo, expedindo o
juiz do feito a ordem necessaria para sta audiel1cia.

Art. Z.O Se, antes da pronuncia, algum dos juize sorteado
vier a ser impedido, a sua substituição erá feita immediata
mente pelo sorteio, ficando sómente inhibidos de votar a final
os que eflectivamente tiverem dado voto a respeito de pronun
ciar ou não o indiciado.

Art. 3. 0 Ao juiz do feito compete admittir fiança aos crimi
nosos nos casos em que eUa tem lugar.

Art. 4. 0 A substituição do juiz do feito impeelido no tribunal
supremo de justiça, ou seia em feito civel, oú seja em criminal,
e fará sempre por di tribuição, a qual não alterará a ordem

da de novos feito .
Art. 5. 0 Ce sando o impedimento do juiz do feito substituído

cessaráõ tambem as funcçães do substituto, que passará logo o
feito áqueUe a quem sllbstituio.

Art. 6. 0 O termo de 15 dias para arrazoar por escripto, de
pois de interposto o recurso da revista, na fôrma elo art. 10 ela
sobredita lei de 18 de Setembro ele 1828, é concedido por i]1
te~ro, ? improrogavelment~, a cada uma elas partes, ou Uas
seJ5.o mgulares, ou collectIvas.

Art. 1'.0 O ministro, a quem tiver sielo distribuido o feito,
antes de o pa·sar ao seu immecliato, na fórma do art. 1Z da



- 555 -

mesma lei, exporá em mesa a especie de que se trata, e os
pontos de direito em que as partes se fundão.

Lucio Soares TeixeIra de Gouvêa, do meu conselho, ministro
e secretario de estado dos negocios da justiça, o tenha assim
entendido e faça executar com os despachos necessarios. Pa
lacio do Rio de Janeiro, aos 31 de Agosto de 1829, oitavo da
independencia e do imperio.

Com a rubrica de S A MAGESTADE IMPERIAL.

L1tcio Soa1'es Teixei1'a de Go'ltvêa.

2.0 DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 1829.

Hei por bem sanccionar, e mandar que se execute a resolu-
ção segtúnte da assembléa geral: . .

Art. 1.° Todas as ordens necessanas para a expedição e des
empenho das attl'ibuições do supremo tribunal de ju tiça e do
seu presidente serão passadas por meio de portarias, em nome
e com assignatura do mesmo presidente.

Art. 2.° Ao cumprimento desta ordens são obrigados todos
os magistrados, juizes, e mais officiaes de justiça, a quem fô
rem dirigidas, qualquer que seja a sua graduação.

Art. 3.° Se as ordens tiverem por :fiin citar ou notificar al
guem dentro da cidade, serão executadas pelos continuas do
mesmo tribunal, quando as citações ou notificações fôrem offi
cialmente communicadas pelo secretario; e quando eDas hou
verem de ser feitas verbalmente, as executará o porteiro.

Art. 4.° Os continuos do tribunal ficão encarregados, além
das obrigações que lhes imp'ôz o ar 44 da lei de 18 de Setembro
de 1828, de todo o expediente das remessas e entregas, sem
1ue por isso perceMo emolumento algum.

Lucio Soares Teixeira de Gouvêa, do meu conselho, ministro
e secretario de estado dos neg;ocios da justiça, o tenha assim
entendido e faça expedir os despachos necessario . Palacio
do Rio de Janeiro, em 31 de Ago to de 1829, oitavo da
independencia e do imperio.

Com a rubrica de SUA MAGESTADE llIiPERIAL.

ütcio Soa1'es 1eix~i1'a de Go~wêa .. ~ .... , _. " - . ~ ~ - . ,
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DECRETO DE Z3 DE SETEMBRO DE 1829.

Hei por bem sallccionar, e mandar que se execute a resolL:.
ção seguinte da assembléa g ral:

Art. 1.0 As revistas lJendentes na extincta mesa do desem
bargo do paço, que 10rão interpostas e apr entadas dentro do
termo legal, erão concedida.. ou denegadas pelo upremo tri
bunal de justiça, qualguer que seja o estado das mesma ,
comtanto que não esteJúo concedidas ou denegadas definiti
vamente.

Art. Z.o Os autos das revistas definitivamente concedida
por aqueDa extincta mesa, mas ainda dependentes do alvará
que costuma\?"a expedir-se, serão remettidos pelo presidente do
supremo tribunal de justiça áquellas relações que o mesmo
tribunal designar, na fórma da lei.

Art. 3. 0 Todas as revistas interpostas dentro do termo legal,
mas que não puderão seguir o seu ?urso pela extincção da
sobredita mesa, terão o processo ulterlOr marcado na leI de 1
de Setembro de 1828. .

Art. 4.° As revistas que das sentenças' proferidas em qual
quer das relações do imperio farão interpostas e apresentada
dentro do termo legal, não havendo porém a' partes exhaurido
o meio do aggravo ordinario, serão sem embargo di to 'conce
didas ou denegadas segundo fôr de justiça.

A 1'1.. 5. 0 Aquellas revistas que já tiverem sido denegadas,
pelu motiTo de não se haver exhaurido o meio do aggravo
ordinario, poderáõ ser novamente interposta em qualquer
juizo que as partes escolherem, e apresentadas dentro do ter
mo legal, fazendo-se-lhes extenSIva a disposiç:ão do artigo
antecedente.

Art. 6.o Desde o dia da extincção do desembargo do paço
até o da instal1açElo do supremo tribunal d justiça nilo corre
o tempo naCLuellas revistas que farão interpostas conforme a
lei de 18 de ~etembro de 1828.

Art. 1.0 Ficão revogadas todas as leis, alvarás, decretos e
mais disposições em contrlh-io,

Lucio Soares Teixeira de Gouvêa, do meu conselho, ministro
e 'ecretario de estado dos negocios da justiça, o tenha assim
entendido e faça ,executar com os despachos nece.. arios.
Palacio do Rio de Janeiro, em 23 de Setembro de 1 29, oi-
tavo da independencia e do in1perio. .

Com a rubrica. de SUA lVlAGESTADE lMPELUAL.

L11Cio Soa7'es Teixei7'a de ('ollvéa.
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DECRETO DE 9 DE NOVEMBRO DE 1 30.

Hei por bem sanccionar, e mandar que se execute a resolu
çúo seguinte da as embléa geral:

Art. 1.0 Os proce so , a. sim das appellaçõe que na fórma
do art. l° da re.oJuçÚo de 2J de etembro de 1 2, devem
interpôr-se ex-ofli io das sentença pl'Oferidas nas junta. de
justiça, como das revistas na causas civei e criminaes, erão
di tnbuidos a um dos mini tros da relação a que fôrem dirigi
dos, em livro propriamente de tinado para cada um desses
[in , o qual será gratuitamente rubTlcado pelo pre idente.

rt. Lo O mini tI'O a quem o processo fôr distribuiJo, que
será o relator e o preparador do feito, depois de o ter exami
na lo, pa sa-lo-ha com uma. impJes declaração de o ter vi to
ao que immediatamente se lhe seguir, o qual procederá na
me ma forma, e assim por diante até o numero de tres, entre
gando-. e depois ao pre idente, que o dará para ordem do dia.

Art. 3.0 ro dia designado o mini tro relator apre entará
por cript0 um relatorio circumstanciado dos autos, a que as
part s ou seus procuradores e adyogados poderáõ fazer obser
vaçõe , quando fôr inexacto ou não contiyer a preci a clareza,
seguindo~ e depois a discussão, e, finda ena, a votação, em
que deveráõ intervir tantos juizes, pejo menos quanto fôrem
os da sentença recoTl'ida, vencendo· se a decisão á maioria de
voto. . e em caso do empate nas cau as criurinaes, quer sobre
a eondemnaçú.o, quer sobre o gráo da pena, seguir-se-ba a
parte mai iavoravel ao réo, e na ~ausas clveis cl sempatará
o presidont .

Art. 4.° r os processos meucionados no art. lo poderá o
autor recu ar um Juiz, e o réo dous, sem motivarem a recusação.

Art. 5.0 Quando fôrem dous os r60s, cada um recusará seu
juiz; sendo mais de dous, concordaráõ entre si nos dous que
húo de ex reeI' este direito; e n['(o concordando, a sorte deci
dirá. O mesmo se observará quando houver mais de um autor,
com a differença de que, em lugar de dous, será nomeado"'um
para exercer a recusaçúo.

Art. 6. 0 Emquanto não se organisarem competentemente as
.clações, a distribuiçuo de qu trata o art. l° far-se-ha indis
tinctamente ontr todos os mini tros que servirem em cada
uma deHas, o o seguimento do processo vermcar-se-ha naqueJle
q~e for immcC\iatamente menos ~ntigo o reJatllr, e assim por
dmnte. 9s ad]u~tos..para ,a deClsiío <la causa., quando fô~elU
n cessanos, somo tu'ados a sort no mesmo dia da propoSlção
do ff'ito.

Ale. 7.° Todos os actos do processo a que se refer" a pre-i
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sente lei Seruo publicas; não pode.nd.o porém as partes, nem
seus procuradores e advogados, assIsür. ao da vc.:tação.

Art. 8. 0 Fic'lo revogaáas todas as leIs, alvaras, decretos e
mais disposições em contl'ario.. ..

O visconde de Alcantara, conselheira de estado honorano ,
ministro e secretario de estado dos negocias da justiça, o tenha
assim entendido e faça expedir os despachos necessarios. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em 9 de Novembro de 1830, nono
da independencia e do imperio.

Com a rubrica de SUA. Mi'GE TADE IMPERIAL.

Visconele ele Alcanta?'(f"

DECRETO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1830.

Hei por bem sanccionar, e mandar que se execute a resolu
ção seguinte da assembléa geral legislativa:

Art. 1.0 A lei de 18 eTe Setembro de 1828 será cumprida
com as seguintes declarações.

Art. 2. 0 Devem ser admittidos á. matricula, de que trata o
art. 40 § 30 , não só os magistrados que actualmente estiverem
empregados, mas tambem os que já tiverem servido algum lu
gar, e e~tiverem habilitados para continuarem no serviço, aiuda
que esteJão desempregados.

Art. 3. 0 Os magistrados que de novo entrarem no serviço,
e os actuaes que tôrem despachados lJara outros lugares, po
deráõ ser matriculados logo que apresentem a sua carta, fican
do obrigados a remettel' ao presidente do supremo tribunal a
certIdão de sua posse, dentro do prazo de Gmezes os que ser
virem nas provincias do Rio de Ja.neiro, S. Paulo, Santa Ca
tbarina, Rio GrM.de do Sul, Minas Geraes, Espirita Santo,
Bahia; de 1 anno os que servirem nas províncias de Sergipe,
Alagôas, Pernambuco, Parabyba, Rio Grande do Norte, e
Goyaz; e 1~ mezes os que servirem .nas outras provincias.

Aos magIstrados, que se não matncularem, ou que tendo-se
matriculacIo não remetterem a certidão da posse nos referidos
prazos, se não contará a antiguidade no tempo da demora.

Art. 4,0 Quando algum magIstrado fôr suspenso pelo plilder
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moderador, na conformidade do art. 154 da constituição, o mi
nistro secretario de estado dos negocios da justiça o participará
officialmente ao presidente tio tribunal; igual participaçi'io
documentada fará á relação, e qualquer juluador, quando
tiver pronunciado algum magistrado, ou contra elle proferido
seutença em processo criminal, passada em julgado, para se
fazerem na sua matricula as devidas notas.

Art. 5. 0 Nos dous casos de manifesta nullidade, ou injustiça
notoria, Eóde-se interpôr revista, na conformidade dos arts. 6
e 16 da lei de 18 de Setembro de 1 28, das sentenças profe
ridas em ultima instancia em todos os juizos, ainda privile
giados, excepto os do senado e supremo tribunal de justiça.

.A.rt. 6. 0 De todas as sentenças proferidas em ultima instancia
nos tribunaes ecc1esiasticos, depois da dita lei, poder-se-ha
interpôr revista nos dous referidos casos, apezar de terem
passado os 10 dias, salvo se as materias julgadas fôrem me
ramente espirituae .

Art. 7. 0 E tas e todas as outras causas. em que o tribunal
conceder revista, serão julgaclas nas relações provinciaes, cou~

forme o art. 16 da citada lei, e o processo, tanto pam a inter
posição, como para a apresentação, será o mesmo estabelecido
nos arts. o e seguintes.

Art. 8. 0 Os dous casos de manifesta nullidade, ou injustiça
notaria, só se julfraráõ verificados nos precisos termos da carta
de lei de 3 de Novembro de 176 '. §~ .20 e 30 ; e quando.oc
correrem casos taes, e tão grave e mtrmcado , que a deCIsão
de serem ou não comprehendidos nas disposições desta lei
se faça duvidosa no tribunal, solicitará elie as providencias
legi lativas, pelo intermcdio do governo.

Art. 9.0 A interposição da revista, por meio da manifesta
Çrro de que trata o art. o da referida lei, póde ser feita por
qualquer procurador, ou seja bastante e geral, ou eja l)arti
cUlar, dos que estiverem autofÍsados para o proseguimento dp
feito na instancia em que se proferir a sentença de que a re
vista se interpuzer.

Art. la. O termo dos la dias fixados para a manifestação
da revista é peremptorio e improroga,el, . em embargo de
qualquer restituição; todavia os erro commettidos pelo es
crivãés dos juizos de que se interpuzer a revista, ou pelo se
cretario do tribunal, não prejudicaráõ ás partes que tiverem
roumpTido as disposições legaes.

Art. 11. o caso de se pro arem taes erros perante o tri
bunal, deferirá este ao direito das partes como se não existis
sem, salva a responsabilidade dos que os tiverem commettido.

Art. 12. As revistas que tiverem sido denegada por mo
tivo dos mencionados erros, admittiráõ novo conhecimento
para se deferir como fôr justo, comtanto que as partes,
tant, neste caso, como no art. 60 , o requeirão n? côrte e



- 60-

Pl'ovincia do Rio de Janeiro dentro de 30 dias; de 1 aD110 nas
provincias de Mato-Grosso, Ceal~á, ;Piauhy, Maranhão, e ;pará;
e de 8 meze nas demms prOVJllClaS, ontados da publicação
da presente resolução.

Art. 13. Se a parte, contra quem se proferir sentença em
ultima instan ia morrer antes de findarem os 10 dias, sem
ter interposto a revista, nem con cntido no julgado, sendo mo
radora no lugar do juizo, on sabendo-se ne1Je do eu fa1Jeci
menta dentro do. ditos 10 dias, pas ará aos herdeiros o di
reito de a interpôr.

Art. 14. Os herdeiros ne te caso farão a manifestação dentro
de 10 clias depois da publi açüo da sentença por que fôrem
habilitados, permIte o jillz, ou relação, que jlllgára a causa
principal.

Se a parte que fallecer não fôr moradora no lugar, nem
nelle . c tiver noticia elo falleeimento dentro dos 10 ilia:, va
lerá a interpo ição da revista feita pelo seu procUl'ador; e se
este a não interpuzer, passará o direlto de a interpor ao her
deiros, na fórma acima d cJarada.

Art. 15. A intimação da manifestaçüo. quando a parte
contraria não residir, ou não estiver no lugar, póde ser feita
Da pessoa do procurador, nos termos do art. 9."

Se a parte tiver sido 1'evel, e não estiver no lugar do juizo,
e Dem tiver constitilldo procurador, não é precisa a intimação.

Art. 16. A excepção posta no art. 90 da lei a re peito das
causas crimes, . extensiva a favor dos r(~os que tiverem sido
sentenciados antes da publicação deUa, e não 6 necessario que os
l'éos próvem a impos. ibilidade que tiverão de interpôr a re
vista das sentenças já executadas, bastando que a sua allega
ção seja attendivel.

Art. 17. Nas causas crime em que não houver parte accu
sadora far-se-ha a intimação da revista ao promotor da justiça;
e 1'a1'-se-11a tambem ao procurador da corôa, oberama e fa
zenda nacional (sem dependencia de licença) em todas as causas
em que elle tiver intervindo, como autor ou réo, as i tente ou
oppoente; e tanto um como outro arrazoaráõ em prazo igual
ao concedido ás partes.

Art. 18. Se, depois de feita a mal1ifestaçüo do recurso c a
intimação, fallecer o procurador de alguma das partes antes
de arrazoar; ou por molestia, prisão ou outro grave impedi
mento se impossibilitar, não sendo a parte matadora no ruga
do jillzo, não correráõ os dias que faltárem para o termo senão
depois que fôr citada para constituir novo procurador, em
prazo razoavel.

Art. 19. Se neste tempo fallecer alguma das partps, sendo
moradora no lugar du j'lizo, ou sabendo-se do faJlecimento
dentro do prazo elos 15 dias, proceder-se-ha. á habilitação dos
lwrdejro perante o juizo da sentença; e não se contar? no
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1"elllp~l on 'eUido pant a apre entação o que se consumir lia
11ablhta~:üo.

rt. 20. Quando a parte fallecida Hão fôr moradora no lugar,
e e não ti, r noticia do fallecimeHto dentro do dito prazo, não
'e poderá depois fllJegar o falJecimento para se im-alidarem os
actos pmti ado fintes de ee sabido.

Art. 2J. O escrivão cOl.ltinuarfi. vista dos autos ás partes,
ao promotor da justiça e ao procurador da corôa, soberania e
fazenda nacional, 110 .caso. em que o dever fazer, para arra
zoarem; ficando a eu cargo cobra-lo irremissiveimente, logo
que finde o termo da lei e resoluçrro de 31 de Agosto de 1 29.

.Art. 2:.-. ,..e amba a: partes ou algumas dellas, depois de
feita a manifestação e rntlmação, deu arem de arrazoar por
escripto, nüo se dei.,ará por esse motivo de conhecer do mere-
·jmento do reclUSO. .

Art. 23. D pois de preparados () auto com .as raZÕeS ou
em ella' , feito o traslado, o escriYão os rellletteTá ao secre

tario do tribunal pelo correio, pago o porte pelo recorrente; e
da remessa a~ulltará 'onhecimento ao tra lado.

l't. 21. _ o lugar em que estiver o tribunal a reme~. a do
autos sé fará independ Dte de traslado, o que sómente se tirará
cI pai.. que for concedida a revista.; sendo para esse fim remet
tidos ao escrivão competente, que, tirado o tráslado, os reen
viará ao e retario do tribul1al para serem remettidos á relação
'lu o tribllllal tiver designado.

Art. 25. Tanto o autos, como O traslado, serão seDados á
u ta. do re orrentc, não e fazendo a remessa sem que este

tenha pago o eJJo e o porte do correio, e imputando- e-lhe a
demora que por essa causa houver. O escrivão erá re ponsavel
se fizer a remes a em seDo, mas não se deixará de conhecer
do recur o.

Art. 26. Toaas as providencia que fôrem necessal'ias pum
o escl'iv;~o tomar o.termo da manife t'lção, no ca o ele repug'nar,
e para fazer o uaslado ou remessa, bem como para todos os
mai . a lo e diligencia prepal'atoria , serão requerida aos
presidente uas relações e tribunaes, ou ao juizes de primeira
lJ] tancia que tiverem proferido as sentenças.

Art. 27. Quando a revista fàr intentada pelo procurador da
corôa, soberania e fazenda nacionaJ, e procederá do múâo
declarado nos arts. l) e seguintes da lei; sendo l)orém a inti
mação feita sómente á parte vencedora, e não á vencida, a
q t:>.em se não dará vista para arrazoar.

rt. 28. O tribunal conhecerá dos délictos e erros de ofEcio
sem prec dencia ele quei..'\:a da parte ofi:endida ou do pro urado;
da corôa; e tanto nesse caso, como quando a quei.,a for direc
tamente apresentada perante eDe, o minlstro a quem tocar
inquiridt testemunhas. e 111'0cederá ás mai::; cliligenclas que são
epcar 'cgada aos juizes terl'itoriaes pelos (j,rts. 21 , 22 e 23 da

fi
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lei; ou por elles se mandaráõ fazer, segundo a deliberação do
tribmlal.

Art. 29. Os indiciados, no caso do art. 20, serão ouvidos
por ordem expedida na conformidade do art. lo da resolução
ae 31 de Agosto de 1829; e tanto ne te aso, como no do
art. 22, s llJ lhes enviaráõ as cópias da queL'Ca com os nomes do
accusador e das testemunhas.

Art. 3Ó. Os ministros sorteados para a pronuncia, antes de
proferirem a sentença, poderáõ mandar proceder a todas as
dil,igencias que entenderem necessarias; em nenhum ca o po
rém se mandará proceder'á devas'u quando não fôr caso deHa,
oU' quando fôr egunua, po ia que a primeira seja nulla.

Art. 31. Us efieitos da pronuncia cLedaracLa 110 art. ;2..1 da
lei procedem conjuutamente, como con equen 'ias della, :;em
dependencia de declaraç:~o dos jlúzes, a quem não é dado
arbitrio algum a e te respeito.

Art. 32. Quando houver parte accu:sadol'a será admittida a
addir ou declarar o libello do promotor, comtanto que o faça
no prazo de tres dias.

Art. 33. Se algum outro juizo e intrometter no conheci
mento dos delictos e ertos de oflicio, que commetterem as
pessoas declaradas no art. 16.1, §20 , da constituição, poderá o
tribunal avocar os autos para pr'oceder na forma da lei.

Art. 3.1. Se ao tempo de dever julgar-se finalmente o pro
cesso criminal não se acharem eis juize livres, difierir-se-ba
o julg'amento para outra sessão: e quando aconteça não os
haver entre todos os membros do tnbunal, convocar-se-hão
p,or suas !!-ntiguidades os ministros da relação da côrte que
fárem preClsos.

Esta convocação será feita por oflicio do presidente do tri
bunal dirigido ao da relação~

Art. 35. Para a execução das sentença cl'imihaes, asSinl de
cQl1demnação, como de absolvição, se deverá ajuntar á portaria
do presidente, ordenada pelo § 9 do art. 40 da lei, uma c rti
dão authentic~ da s~n~ença pa sada pelo :secretario, a que a
mesma portana expliCItamente se refira.

Art. 36. A portaria, no caso de sentença conuelD.llatoria,
será remettida aos jUlzes a autoridade:; ,,1. quem tocar a sua
execução, a, no caso de absol iÇão, se antr gará fL parte
quando a requerer.

Art. 37. I 'e o réo que iôr absolvido no tribUllal tiver prr
tado fiança pecuniaria, será esta a seu requerimento levantaua
por portaria do presidente.

Art. 38. Não se poderáõ supprir no tribunal as faltas e
omissO:es ~as' solemni~ades que a lei exige para a interposição
e segmmento das reVIstas.

Art. 39. I e por qualfllH!r desastl'e acontecido ao correio se
p'el'derem os autos l'emettidos ao tl'ihtmal, poderá. a part com
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uma certidão authentica do administrador d correio da côrte,
-pela qual conste o desa tre, interpôr de novo o recurso, l}a
fórma da lei, servindo o tra ladp do~ autos como se fossem os
prÍJ1cipaes.

Ârt. 40. As custas de que trata o art: 15 da lei serão con
tadas pelo regimento de 10 de Outubro de 1154; feito para as
amaras de beira-mar, na parte relativa aos escrivães e tabel

liães do judicial.
Art. 41. Os emolumentos de que trata o art. 39 seJ;úo con

t~dos pelo regjmento de ~ de Agosto de .l1~0, na parte. rela
tiva aos escnvães e ofliclal malOl' do extíncto trIbunal, do
de embargo do paço. .

Art. <12. A' ustas e emolumentos, assim reguladas em
quanto se não der novo regiJnenio, serão contadas nos ~utos

pelo secretal'io elo triblmal, e á sua cobrança se procederá
executivamente quando as partes se recusarem ao pagamento.

Art. 43. r o impedimento dq thesoureÍl'o servirá por elie
uma pessoa idonea, debai.'CQ de sua particular responsabilidade;
e o secretario do tribunal ::lerá o escrivão de toda a receita e
despeza.

Art. ".kL Haverá no tribunal assentos para as pes oas que
assistÍl'em á suas ses ões, os quaes o governo fará collocar no
lugar para esse fim destínado.

Ficão revogadas as leis em ontrario.
O visconde de Alcantara. conselheiro de estado bonorario,

ministro e secretario de estado dos negocios da justiça, o tenha
assim entendido e faça e:il.-peclir os despachos necessarios. Pa
lacio do Rio de Janeiro, em 20 de Dezembro de 1830, nono
da independellcia e do imperio.

Com a rubrica de SUA MA E TA1>E 11'IÍPERIAL.

Visconcle de AlcanLdm.

DECRETO DE..l3 DE MAIO DE 1831.

Competindo ao poder executivo, pelo art. 102 da constituição
do imperio, e:il.lIedir decretos, instrucções e regulamentos ~de

quados á boa execução das leis, e occorrenao na causa de
revist<l. de Antonio José da Silva Braga contra a confraria da
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OJ'Cleín Terceira de S. Franci co da Penitellcia desta cidaue, o
e~baraço de se 'negarem os desembargadores da tasa da sup
phcaç'éÍo a assignal' o in trumento da sentença que obtivera em
gráo de l'evi ta na relação da Bahia o mesmo Braga contra os
seus c07.1tendore " fieando por te motivo impedido de a dar á
execuçJci.o: manda a regencia provisorüt, em nome do impera
dor, tJ.ue (\S pre identes das relações a que pertencerem as
se1Jte llças reformadas em gráo de revista poss5b nomear mi
DJst':1 da casa para as ignal' os ditos instrumentos extrahidos
do '!..JI'o(je ',0. Manoel .10 é dc Souza França, do 'cll1selJ o do
l1'le';;mo imperador, lIIinistro secr tario ue estado Jos ncgoeios
dajusti(;a. o tCJ:,ha assim .ent ndido e faça. x (juta.1'. .

PaJaclO Jo Rio de Janeiro, "fi 13 de lYlalO de lf.31 , declino
J.a iudcpel\dentia 'c uo jmperio.

i\.Ial'quez de.Cal'uyeJJas.
)licolão Pereira de Campos Vergueiro.
Fran isco de Lima c Silva.

A1a1wel José ele SOll;:a França.

DECRETO DE 16 DE OVE~IJ.BRO DE 1831.

A regencia, em 'nome do imperadol' o Sr. D. Pedro li . tem
sancciollado e manda que se execute a resolução eguinte da.
assem bléa geral :

Art. Umco. O julgamento da antiguidade dos magistrados
fica competindo ao supremo t,ribunal de justiça.

Diogo Antonio Feijó, ministro e secretario de e tado dos ne
8:,0(1ios da. iustiça, o tenha assim entendido e faça executar.
,t'alacio do"Rio de Janeiro, em 16 de Novembro de 1831, deci
mo da indepelldencia e do imperio.

Franci:;co de Lima Silva.
José da Costa. Carvalho.
João B,rauho MunÍz.

Diogo Antonio Fe4jú.
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CODIGO DO PROCESSO G'RI 1_ AL DE 1832,

Art. 306. Das decisões das relações podeI'-se-ha reCOITeI'
por meio ue reyl.sta para o tribunal competente.

DIPOsrÇ O PROVISORIA ÁCERCA DA ADi\lli T 
TRAÇÃO DA JUSTiÇA CIVIL.

Art. 19. Das sentenças proferidas nas relações do impe
rio não baverá mais aggravos ordinario de umas para' as ou
tras rel~ções, c só se admittirá revista nos ~1.s0 em que as leis

ÇI. renmttem.

REGULAMENTO DAS RELAÇOES DE 3 DE JA JEIRO
DE 1833.

Art. 60. As revi tas continuaráõ a ser processadas e jul
g-adas nas relações pela m~nel.ra até agora praticada na con
formidade do dl posto na lei de 18 de . etembro de 182 , arts.
1G e 11, e no decreto de 9 de Novembro de 1830, devenp.o o
procurador da corôa, soberania e fazenda nacional estar 1resen
te quando se trata.r de revistas de entenças proferidas em cau
~'ls em que a mesma COl'ôa, soberania e fazenda, por seu pro
cnrador, tenha tido parte como autora, ré, oppoente ou a sis
t llte : para ,!?od r fazer ao relatorio as observaçãe fa ult8.das
pelo art. 3" üo 'itarlo \er.reto de !) de Jo" 1111.)1'0 .

•
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DECRETO DE 12 DE AGOSTO DE 1838.

A regencia, em ltomcdo imp radar o Sr.' D. Pedro II, tem
sanccionado e manda que se execute a resolução seguinte da
assembléa gerallegi lati,a :

Art. 1. o Quando e in1.erpuzer revista de sentença do conse
lho supremo militar, o prazo para a sua apresentação será o
estabelecido na lei para a provincia onde estiver o processo.

Art. 2. o Esta providencia comprebende as revistas ante
riormente interpostas, as quaes poderáõ ser attendidas, ainda
mesmo no caso de se não ter tomado conhecimento deDas, pela
simples intelligencia contraria á do artigo antecedente, uma
vez que se elê seguimento a taes revistas no prazo marcado
para a ua interposição, que se contará da publicação da presen
te resolução em cada provincia.

Aui'eliano de Souza e Oliveira Coutinho, ministro e secreta
rio de·estado dos negocias do imperio e encarregado interina
mente d.os da justiça, o tenha aSSIm entendido e faça ex cutar.
Palacio do Rio de Janeiro, cm 12 de Agosto ue 1833, decimo~

eglmc\o da inderenclencia e do imperio.

Francisco de Lima e Silva.
J 0[0 Braulio Muniz,

AlI?'p1?"ano de Souza e Oli'cciTa C01tf?·n!lo.

DECRETO DE 20 DE SETEMBRO DE 1833.

'4 regencia J;lerrhanente, em nome do irl1perauor o , 'enhor
D. Pedro Segundo, para execução da resolução de 22 ele Agos
to proximo p1'eterito, e para ele embaraçar o e.'pediente das
revi tas de alguma duvidas que no supremo tribunal de justi-
ça se tem suscitado, decreta o seguinte: .

Art. 1. o Todas as causas civeis e crime que ora se acha
Teu~ penc1e~tCR em qualquer tribunal de justiça do imp"1'io, . em
d 11 fio uefunlJ a 1101' t r br \ Ido I'lllpnte no::; 01.0. ,iu' 'p".'p,
tiyo . lUem~)l'o" ')el,tO p 'iua ná Cal 1'on11i e li , uhJ'it ()
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lIe 22 de Agosto deste alma, s~ouiJ1l1o-se JlaS crimes a parte
mais favoravel aos ~'éo~, ou dando o presidente o seu ,ato l:ara
o desempate nas clvels; não ob tante que actualmente falte
algum do votantes que havia concorrido na occasião do empa
te, por ser morto, aposentado, ausente, ou impedido.

Art. 2.° Tanto a disposição geral da sobredita resoluçüo de
22 de Agosto, orno a especial do artigo antecedente, pelo que
pertence ás causas lJendentes, compl'chellde as revistas civeis c
crimes; devendo prevalecer nestas a parte affi.rmativa, quando
tiverem sido interpostas pelos réos condemnados; e a ne
gativa, no caso de terem sido interpostas pelos autores accu
sadores.

Art. 3.0 Nas revistas intentadas pelo procurador da corôa,
no caso do artigo 18 da lei de 18 de etembro de 182 , ou as
causas sejão civeis Ol!- crimes, sempre se seguirá, havendo em-
pate a parte, negativa. . .

Art.•1.0 As disposições dos artigos precedentes relativas
ás causas actualmente indecisas' por motivo de empate ja de
a..'1tes verifica.do, só deL"Xaráõ de ter cumprimento no unico caso
de não constar, nem por alguma declaração nos autos, nem pe
lo te temunho concorde dos membros dos tribunae que se
a haTem presentes, em que consistira o empate da votaqã.o,

Art. ".0 Acontecendo não e achar pre ente no acto da ex
pedição das causas, ora empatac11.s, algum do membros dos
tribunaes que ha.via votado, o re pectivo secretario.. ou o m.em
bro do tnblUlal que e crever a sentença, ou deCIo ão, a nu o
de larará. I

Art. G. n Ao impetrantes de revista depois de ua mani
festação, é licito renunciar o direito aoseguíml:!nto della, em qual
quer estado em que e ach , antes da sentença da relação revi
sora.

Art. 7.° A renuncia será manifestada por termo as. igl1ado
pela parte, ou por eu procurador, e duas testemunhas; e este
1. rmo será mandado tomaI' pelo juiz da causa. principal, em que
se proferia a sentença de que se interpôz a revista, quando fôr
de um só juiz, e pelo presidente da respectiva relação, quando
n lIa tiver sido profel'lda a sentença, tanto antes como r.epois
de e haverem expeétido os autos l:iara o tribunal suptemo d
justiça.

Art. 8.° I o caso de estar m já os autos no tribunal supremo
ue justiça, ou na ~'eJaçlío revisora, .e de se ap'reseD~ar naquelle
ou ne ta o requerunento da renunCia, ou deslstencm, mandará
tomar o termo o juiz a quem os autos tiverem sido distribuido .

rt. 9.° Se a renuncia fôr de revi. ta interpo ta de entença
ue algum do juize singulares extin tos, I oclerá mandar tomar
o "ermo, na. conformidade do artigo 70 , o juiz perante quem
orrer a execução.

n. la. o termo da renuncia será julgaclo:pon;ent nça pe-.

..



- 1)fi8 -

lo j1riZ singular, Ot1 pIfl,!,. 1f1.9.iío q~10 til'CI' Pi:of'l'l'iao fl "Pll~l'lI~·n.
l;lmquanto os outro n~o lwerem sIdo l'elllottl(lo: para o tn \JUIla1
supremo de justiça, epor este tribunal, e pela relaçüo revi ora,
quando os autos e acharem !1aq~elJe ~u nesta.. .

Art. 11. Quando o termo for feIto peraqte o JUlZ ou l'eJaçuo
que profe~o .a sentensa de que.se tiyer iJ3terposto. a reyi t~,
e os autos Ja tlv~reJU Sl~O remettldbs, deyera ser. nVIado ex-ofli
cio pelo respectlyo escl'lvão, ou. ecretano, ao tnhunnI supremo
ou relação em que os ~utos se acharem.

Art. 12. Sómente se deixará de admittil' a renuncia da re
vista que tiver sido interposta pelo réo, ?u. 'eu curador, quan
do a sentença ror de morte natural, ou Civil, . alvo o caso de ter
o mesmo réo obtido do poder moderador a moderação da pena,
com que se contente.

Aureliano de Souza e Oliveira. Coutinho, mini tro e secreta
rio de estauo dos negocio' do imperjo, encarregado interina
mente dos ua. justiça, o tenha as im entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro, em 20 de Setembro de 1833, de

cimo-segundo da independencia do imperio.

Francisco de Lima e Silva.
Jo(io B1'a1llio 111uni;:;,

AIt?'eliano (le I Oltza e Dti ei-ra COuti71hn.

DECRETO DE 18 DE MARÇO DE 1835.

A -reo-encia permanente, em nome do imperador o Sr. D.
Pedro 11, quere~do obviar as duvidas que se tem su:scitado nn.
relação desta .mdade ,~sobre o regular arruamento dos ritos,
nos casos de mterposlção de reVlsta por alguma da parLe ,
havendq embarg-os admittidos na cha:ncelJana: ha por hem ,
usan~o .da faculdade que lhe c0!lf?re o § 12 do n.l't. 10:.- da
constItUlção, declarar que, admltüdos o. embargo' na chan
cellaria, sejão e'tes remettidos ao' juize respectiyos da rela
ção com os out~·o ,para julg'arem como entenderem, tomando
ou não conhecllll nto dos mesmo embargos, sem que f'nt' 
tanto corra o tempo desio-nado leia J-ei para o seg-uimento e
apre entaçü da ,Te·ri. ta.
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Manoel Alves Branco, do conselho de Sua Mages ade o
Imperador, mUlistro secretaTio de e tado dos negocios da
justiça, o tenha assim entendido e faça executar. Palacio do
Rio ele Janeiro, em 18 de Março de "l835 , decimo-quarto da
indepellllencia e do imperio.

Fran"cisco de Lima e Silva.
Joúo Braulio l\1.uníz.

Manoei Alves Branco.

DECRETO DE 30 DE OUTUBRO DE 1835.

CJ regente, em nome dQJjmperador o Sr. D. Pedro TI, tem
sanccionado , e manda que se execute a resolução seguinte da
agsembléa geral legislatlva.:

Art. 1.0 O secretario e official maior da secretaria do su
premo tribunal de justiça, terão pelas certidões que passarem,
e pelas cópias dos papeis que pelas partes fôrem requeridas,
iguaes emolumentos aos que silo concedidos por lei aos escri
vúes do judicial.

Art. 2. 0 O emolumentos das revistas, mandados contar
pelo regimento de 25 de Agosto de 1150, são de 5j600, .como
percebia a secretaria do desembargo ~o paço; e desta manei
ra ficão declarados os arts. 41 da leI de 18 de Setembro de
1828 e da resolução de 30 de Dezembro de 1830.

Art. 3.° Ficão isentas de emo1tunelltos as revistas interpos
tas pelos presos pobre .

Art. 4.° Do producto dos emolumentos se farão as Le'" e
zas do expediente do tribunal ~ amanuenses.

Art. 5.° As sobras serão divididas em duas partes iguaes ,
uma para o secretario, outra para o official-maior .

.A~t. ü.o Ficão revogadas as disposições em contrario.
Antonio Paulino Limpo de Abreu, ministro e secretario de

estado dos negocios da justiça, o tenha assim entendido e faça
executar com os despachos Ilece sarios. Palacio do Rio de Ja
neiro, em 30 de Outubro de 1 35, decimo-quarto da inde
pendenc.ia e do imperio ..

Diogo Antonio Feijó.
J .

Antonio Femiino Limpo 'de Almru.
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LEI DE Z8 DE SETE ffiRO DE 1831.

o regente interino, em nome do imperador o Sr. D. Pe
dro II, faz saber aos subclitos do imperio que a assembl a ge
ral decretou e elie sanccionou a lei seguinte:

Art. 1. o São nullas as sentenças que ao tempo em que se
proclamou a independencia do Brazil nas provincias do Ceará,
Piauhy, Maranhão e Pará, forão proferidas pelos tribunaes de
Lisboa, sobre recursos interpostos das autoridades jucliciaes
das ditas provincias.

Art. 2." As partes que se sentirem aggravadas pelas sen
tenças da relação do Maranhão, de que houvesse aggravo 01'
ainarios pendentes ou decidido ao tempo designado no artigo
antecedente, poderáõ interpôr dentro de quatro mezes da pu
blicação da presente lei nas sobreditas provincias, c perante o
presidente da mesma relação, o recur o de revista para o tri
bunal supremo de justiça, não obsta,nte o lapso de tempo.

Art. 3. o Os termos de interposição dest~ l'ecur o, citação
das partes e mais preparos do processo, serão juntos aos tras
lados existentes nos eartorios, que serviráõ de autos originae ,
ficando no\!o traslados; e feita a remessa partt o tribunal su
premo, am será concedida ou negada a reVIsta na conformida·
de das leis.

Art.. 4." Os embargos oflensiv?s das sentel?çaS proferidas
pelo tnbunal da suppucação de LIsboa, e que tIvessem pas a
do em julgado antes do tempo declarado no art. 1", tendo sido
oppostos em tempo competente, serão decididos pela relação
que havia.i ulgado o feito em seg:mda. ÍJ2stancia. . .

Art. 5. o Fícão revogadas as disposlçoes em contrano.
Manda portanto a todas as autoridades a quem o conheci

~1ento e exe:cução da referi~a .lei pertencer, que a cumprfí.o
fação cumprIr e guardar ta.o mteIramente como nella se con
tém. O secretario de estado do. negocias da justiça a faça im
primir, publicar e correr. Dada no palacio do Rio de Janeiro,
aos;2 de Setembro de 1837, decimo-sexto da independencia
do imperio,

Pedro de Araujo Lima.

Bel'1la1'c!n Pm'ei?'a de rascanceUos.
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REGULA 1ENTO ". 9 DE 17 DE FEVEREIRO DE 1838.

Ma?'ca os casos em que as ?'elações ?'evis07'as Mio de decidil' ela
7~ullidade Olt injustiça, e do ?ne?'(Jcimento das caus~s

O reg'ente interino, em nome do imperador o Sr. D. Pe
uro n, ordena:

Art. 1,° As relações a que fôrem remettido quaesquer au
tos para a revista, m todo o caso se considerão plena e per
feitamente substituídas ás outras relações, tribunaes, corpos
collegiaes e juizes singulares, que tiverem proferido as senten
ças que derão motivo ao recurso, para julgarem as causas á
vista do que acharem allegado e provada nos autos, da mesma
forma que por taes relações, tribunaes, corpos collegiaes e
juizes smgulares nunca tives em sido julgadas,

Art, ~,o Se a revi ta tiver sido concedida por motivo de
injustiça notaria, proveniente de se não ter admittido ás partes
alguma es encial defesa; como por senão terem rocebido em
bargos ou artigos que provados re1evarião, por se não hàver or-
denado a .ve~toria e exame, ou gualque~ ou;tra diligencia legal, r

que era mdispensavel para a plena dilumdação da matena e
perfeito conhecimento ele causa, ou por se não ter daelo provi-
mento em aggravo do auto do processo no caso do art, 45 do
regulamento das relações ; e se as relações revisoras reconhe-
cerem esta injustiça, limital'áõ o julgado a remedia-la; não se
podendo em tal caso proferir sentença definitiva sobre a mate-
ria principal ela causa a que falta a necessaria illustraçei.o,

Art. 3,° ,e a revista se conceder por motivo de nullidades
manifestas e as relações revisoras as julgarem procedentes,
sendo daquellas que o direito tem declarado insanavei ,lími
tar-se-ha a sentença a julgar o processo nullo, em todo ou em
parte, conforme o prejuizo que dellas deve resultar á ua total
ou parcial validade.

, \rt. 4·, o Quando porém as nullidades, posto que reconhe
cidas, fôrem daquellas que se podem sanar, e das que, apezar
de não serem sanada , nenhum prejuizo re ulta ao es encial do
feito, exi tindo a legitimidade das pessoas dos litigantes e quan-

. to eja necessario para er sabida a verdade, em tal aso as re
lações revi oras julgaráõ definitivamente, sem attenção a taes
millidade .e erros do processo. . .

Art: 5,° No caso de n[o poderem as relações revisoras pro
ferir sentenças definitivas, que ponhão fim a toda a car::"a, p01'

a:gona das l'azõ . xposta:; nos art~. 2°,e 3', rellietter-se-li.úo
('!) ~\\to,l C\.Q:::l j\Ü~eSl em q\le I;le proferirãõ as sentençal;l recorri,,:



-,

- 57:2-

das. para nelles se proseg1.úr fi os devi los t nuas, na confor
midade da emenda da injustiça ou nullidade que se tiver julgado.

Art. 6. 0 Se proferidas algumas destas sentenças pelas rela
ções revisoras, não estiver neJlas bem explicita e claramente
determinauo o andamento que deverão ter os pJ;Ocesso no jui
z.os de que se l:~correu, afim \d~ se r~I?ediar a inju tiça ou nul
lidade reconhecIda, para o UlUCO efl:elto da preClsa declaraçúo
do que as partes a este respeito julgarem obscuro, admittiráõ
a relações revisoras a petição dessa declaração por meio de
embargo ,que nada maIS contenhão, ofl:erecidos pelas partes
dentro do termo legal.

Art. 1. 0 Para se dar andamento ás causas que ora se achão
pe~dentes e parad~, 'p?r não terem as relações revisoras p~o
fendo sentenças defimtIvas e não estar bem claramente de::;Ig
nado o seguimento que deverião ter, P, deráõ as partes inte
ress.adas requerer a remessa dos autos as. relações reVISOl'as ,
para lhes pedirem a declaração pela maneua decretada no ar
tigo antecedente, ou seja por despachos e mandados das auto
ridades dos.tribunaes.e juizos, em que os mesm? autos s~ acha
rem;. ou .'ela -por melO de precatonas das refendas rela'çoes re
visaras, dirio'idas a esses tribunaes e juizos.

Bernardo Pereira de Vasconcellos, ministro e secretario de
estado dos negocias da justiça, o tenha assim entendido e faça
executar. Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Fevereiro de 1 3 •
decimo-setimo da independencia e do imperio.

Pedro de· Araujo Lima.

Be1'1w,1'clo Pe1'eiTa de Vasconceltos,

REGULAMENTO N. 18 DE 26 DE ABRIL DE 1838,
(

Decla1'a a aut~7'iclctde pe1:ante quem deve se1'/eita a n.ctbilita
çao de lteniez1'os nos aulos de revista.

O regente interino, em liame do imperador o Sr. D. Pedro Il ,
decreta o se&"uinte regulamento:

Art: 1.0 JaUecenclo algulD!i tias partes litigantes. depois de
te 'em SUblUO os autos ao tnhunal sUl!remo ue ju: ílÇ' pLrr

•
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decisão do recUl' o d r vlsta que hajão interposto) não terá
]u&ar a habilitação de herdeiro emquanto estiverem no mesmo
tl'lounal.

Art. 2.0 Depois de concedida a revlsta será a habilitação
feita perante a relação revisora.

Bernardo Pereira de Vasconcellos , ministro e secretario de
estado do' negocios da justiç:a., o tenha as im entendido e faça
executar com o despachos necessarios. Palacio do Rio de Ja
])eiro, em 26 de Abril de 1 38, c1ecimo- timo da inde
pendencia e do imperio.

Pedro de raujo Lima.

B ernanlo Pe'J'eíTa de VasconcelLos.

DECRETO N, 19 DE 17 DE JULHO DE 1838~

Decla1'a que não C01'1'e o tempoll:aTa a inLe11Josição , segllÍ1nen
Lo e ap?'esentaçtío do 1'eC1l1'SO de 1'evísta, quamlo qualque1'
acontecimento extm01'dina?'io s1/spende?' o e:fe?'cicio de auto
?'idade competenLe,

O reg~nte interino, elllllome do imperad~Jl' o Sr. D. Pedr~ II,
tem acclOnado, e manda que se execute a resolução segmnte
da assembléa geral legislatIva.

Art. Unico. Nem a carta de lei de 1 de Setembro de 1 Z ,
'nem outra algull~a legisl~ção poster~or, comprehende no termo
marcado para ll: mterpo Ição, segmmento e apres~ntaç,ão dos
recursos de revIsta, os que não puderem ter SIdo mterpostos,
seguido e apre entados no menc101Jado termo, em consequen
cia de &~erra, ou ele outro qualquer acontecimento que haja
SUSpelluido o exercicio legitimo da autoridade publica. ...

Bernarç10 Pereira de Vasconcel1o ,do conselho de Sua Ma
gel'itade oImperador, ministro e secretario de estado dos negocios
ela justiça, o tenha assim entendido e faça executar. Palacio
do Rio de Janeiro, em 17 de JuI ho de I. 38, decimo- ctimo
da indepelldencia e do imperio.

Pedro de Araujo Lima.

Berna1'do Pm'ei1'cl de Vasconcellos.
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Aviso ao ]J7'esidente da provincia das Alagôas , de 1;j de
Agosto ae 4858, sobre o tempo c01U:edido pam os despacha-
dos toma7'em posse dos lllga7'es de magistratu1"a, '

lllm. e Exm. Sr. - O regente 'interino , em nome do impe
radar, manda declarar a V. Ex., que a ultima di posição clue
ha a respeito da. materia. de que trata o oflicio desse goyerno
de 6 de bril deste armo, é a do decreto de 22 de Outubro
de 1818 , que concede 6 mezes para os despachaclos tomarem
pos e dos lugares de mag'i tmtura ; e por isso emquanto outra
cousa se n5.o ordenar por lei, de\' 'r-se-ha tolerar es. a demora,
não sendo porém permitticlo 'onseryar-se qualquer ~Jagi trado
no exercicio de um lugar de que foi demittido ou removido,
quando se lhe apresenta o suecessar legitimo impuguar-lh.e a
posse. Nestes termos se devem esperar os ü mezes concedidos
ao juiz de direito da comarca da Atalaia para a da Anadia
para tomar a posse, findos os quaes , apezar de quaesquel' du
vidas ou embaraços da parte deUe , se deve enviar o successor
e fazer-lhe efl'ecti a a responsabilidade, quando se con Litua
no caso do art. 140' do odigo criminal.

Deos guarde a V. Ex. J:>alacio do Rio de Janeiro, 13 de
Agosto de 1838. - Bemanlo Pe7'eim de Vasconcetlos

REGULAMENTO DE 4 DE SETEMBRO DE 1 3e.

Art. 2.0 Os presidentes das relações farão cumprir a segunda
parte do art. 31 do regulamento de 3 de Jan'ãil'o de 1833,
ainda mesmo no caso de se haver interposto revi ta da, en
tença proferida na relação, salvo quando se impuzer a pena de
morte natural, degrf'do ou galés, sendo os réos recorrente ;
L sos em que as revistas suspendem a execução das sentenças,
na fófma do art. 70 da lei de 18 de Setembro de 1828.
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LEI DE 3 DE DEZEMBRO DE 1840.

Art. 89. É permittida a revista para o tribunal competente:
§ 1.o Das sentenças do juiz de direito proferidas em gráo de

appellação' sobre crime de contrabando, segundo o art. 11,
~ lo, desta lei, e sobre a prescripção de que trata o art. 35,
quando se julgar procedente.

§ 2.0 Das decisões das relações nos casos do art. 78, §§ 20 ,

30 e llo, desta lei. •
Al't. 90. Não é permittida a revista:
§ 1.0 Das sentenç:as de pronuncia, conc ssao ou denegação

de fiança e de quaesguer interlocutorias.
. § ~.o Das sentemç:a::; proferidas no ioro militar e no eccle

smstlco.

REGULAMENTO DE 31 DE JANEIRO DE 18-11.

Art. 46,1. O recurso de revista é só permittido nos casos
restrictos, especificados no art. 89 da lei de 3 de Dezembro de
18-11; e·a respeito de sua intei.'posição c expediente se obser
varáõ as di po ições. da lei de 18 d~ Set~mbro de 18~8, decreto
de 20 de Dezembro de 1830, e maIS legIslação em VIgor.

REGULAMENTO DE 15 DE :MARÇO DE 18-11.

ul't. 31. As revistas 'ontinuão a ser processadas e julgadas
na 'onformidade da disposições da lei de 18 de Setembl'ode
1 28, decreto de 20 de Dezembro ele 1 30, e mais disposições
legislativas e regulamentares em vigor.

Art. 32. Não se dará recurso, ainda mesmo de revista, das
sentenças ]?roferidas e111 causas ujo valor couber na alçada
dos j1.ú::<es que as houverem proferido•

•
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G:A DE 29 DE JULHO DE 18,19.

:[!:stabelece a 11laneiTa lJela qual, no S117)1'8711O t?'ibunal dej11sti
ça, se dece 'i:enfica1' a a7111:!Jlàdade elos rnagisl1'udos.

Hei por bem, usando da attribuiçiío que me confere o
art. 102, ~ 12, ela constituição, decretar o seguinte:

Art. 1.0 apre idente do supremo tribunal de justiça, ou
vido o mesmo triblmal , na fórma da. lei de 1 de Setemhro ele
1/::328, resolução de 20 de Dezembro ele 130, decreto de 16 ele
Novembyo de 1 .31, e mais legi lação ~m vigor mandará. p~lu
secretano orgamsar uma relação nomlllal ele todo o magIs
~r~do:; de Erimeira instancia elo imperio ( em comprehender os
.lUlzes mumclpaes) por ordem chronologica de sua entrada na
carreira da magistratma.

Art. 2'0 Esta relaçã.o será. organisada á vista da matricula,
reoistros e documentos que existÍTem na secretaria ele e tado
dos negocios da justiça, na secretaria elo tribunal, e de quaes
quer esclarecimentos qu fôrem obtidos, na forma do art. 1."

Art. 3.0 A mesma relação, em referencia a cada um dos
magistrados, e seglúdamente a eus nome, será acompanhada:
1", da declaração do primeiro lugar de magi tratnra; '2", data
da primeira nomeaç'üo; 3", data <).a posse des'e lugar e da en
trada em exercício; 4", data da matricula no triblmal; 5°, de
signa(;ão dos lugares em que tenhão successivamente , ido pro
vidos, e datas da' posses das entradas em xercicio; GQ, de
claraç'~o do tempo que tiverem e tado em lugar na maiô tra
tum, e dos motivos por que; 7°, mterrupç'üo de efl'ectiyidade ,
ou exercicio, e se foi devida a emI rego em qualquer commis
silo ou serviço publico, dentro ou fóra do petiz, ou a outra::;
causa::;, e quaes, se pelo tribUlJal fôrem sabidas; li, se forão
su 'pen::;os 1 pronunciados ou ntenciados, uma 'ez que disso
enha o trilmnal conhpcunento oilicial .

.Art. 4.0 Esta relaç'üo será publi ada pela imprensa, e espe
(' almente no jornal em que e imprimIrem o actos ofliciaes
00 &,overno, precedida d um edital do mesmo pre idente, pelo
[lial, em referencia a e te decreto, se marcará a todo os ma-
istrados relacionado.:, em e. reieio ou s .m elJe, e a todo~ %

que deixarem de ser contemplados por qualquer motivo, a
prazo de um auno, contado do dia da publieaçflo do re~ rido
edital na côrte, para dentro deste, e sob pena de não serem
mai::; attendido::; ::;obre . eu direito de Hnti21.údade relativa,
apresentarem ao tribunal as reclamações fUlldada::; que tiverem
sobI1e fl; e1iminaçã.o ou inju.sta i)lscrip(;ão e classificaç:<l ,
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o DGl, lO snla n.üaç.l.o edital enviara o president do
tribuual e~empla.res ,impressos, que pel~ $~cretaria de estado 
elo negoClos da Justiça lhe erão tral1sllllttJdos, acompanhan
do-os de oflicios aos presidentes das quatro relações do impe
rio, afim de que cada um (le tes os faça publicar e correr nas
diversas provincias cOlnprehendidas nos districtos de sua ju
risdicção, imprimindo-o' na wpital em que stiver situada a
relaç'ão, precedidos de novo edital em que, com referencia a
este dCcTeto e ao oI-ficio l/.ue tiver acompanhado a relação, a
intime aos magistrados subordinados a cada um dos ditos tri
bunaes, e que servirem Das respectivas província ou por
qualquer motivo ncllas residirem, ainda que nã.o estejão em
servlç:o.

Art. 6." 19uaes exemplares er;1o oilicialmente remettidos
]1elo presidente do supremo tribunal de justiça aos presidentes
aas províncias do imperio, para que os enviem directamente a
cada um dos magistraJos em exercicio nas respectivas provill
aias, dando atudú a maior publicidade po s1vel, e ao presidente
do tribunal conta minuciosa do que a respeito houverem pra
ticado.

Art. 7.0 Além Ui so, o pre:iJellte do tribunal se dirigirá
aos me:;lUÔS presiJeutes das pro\'in(;ias, aos das l'elaç:õe:;, aos
llJÍ.nistros e seCl'C'ta rios de stado ela cWfercntes repartiç'ões, e
mais autoridad ;- e cOl'pomçõ s a quem 'ompetir, para que lhe
suhmillistrem todos os ei:icJarecimelltos que pudel'em, em vista
das relações, afilll de que poso ê1. ser cumprido °que di. põe o
ill't. 30, principalmente qllanto aos 11 '. (jo, 70 e 8. 0

Art. 8.° A' medida. que fôrell1 begando os esclarecimen
tos e l' clamações il'-se-hã.o fazendo na secretaria do supremo
tribunal, a respeito de cada magistrado, as declarações, cor
'''~:::ções ou observações que elelfes resultarem, e no fim de 4
e 8 meze. e publicará no jornal que imprimir os actos ofli
ciaes do gov rno a relaçúo do magistrados, com os aeldita.
mentos que tiver l'ecAbicl.o.

Art. 9.° Findo o anuo nrro se aclmittir{lõ mais redamaçõeS"t
ou mesmo petições para jUllCÇão ele documentos de interes
i:iados, qun-lquer que seja a natureza dellas e o fundamento
com que requeirão; e o presidente do tribunal, em vísta da
que se tiver apresenta.do, organisa.rá a relação, mas pela r
elem das antiglúelades.
, Art. 10. 'Publicada esta relação, pela mesma maJleira re

(;Lllllmendada. nos arts. 4°, 50 e 6°, poderáõ reclamar contra
a indevida classi ticação os ma o'i trados que se sentirem ,pre
judicados. fazendo-o dentJ:o ele um alma os que estiverem na
provincia ele Matto Grosso ou na comarca do Alto Amazonas;'
dentro de seis mezes os que estiverem residindo na provincia
do Rio de Janeiro ou nas ca.pitaes das pro illcias em lIue tacão
os paquetes de va.por; cI ntr de oito mezes toJos os outros.

B1
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l' estas reclamações 11ao se poderáõ pôr em questão as decla
rações mencionadas no art. 3", salvo o caso de haverem sido
desattendidas, apezar de apresentadas no prazo do art. 4.0

Art. 11. Apresentada qualquer reclamação será distribuída,
e depois de ouvido o pTOcmador da cOl'ôa, soberania e fazenda
nacional, e examinada pelo relator e revisores, será exposta,
~ se o tribunal entender que é inftmdada a j~gará de de logo
lllJprocedente. Quando porém lhe parecer objecto de questão,
mandará ouvir os magistrados uja antiguidade pMe ser pre
juclj.cada, marcando a c~da um prazo razoavel segundo as dis
tancias. Para os que estlverem na côrte não excederá de quinze
dias.

Art. 12. Findos os prazos marcados, com as respostas ou
sem ellas, examinado o feito pelo relator e revisores, terá lugar
o julgamento, como se se trata se de um conflicto de jurisdic
ção, na fórma dos arts. 34 e 35 da lei de 18 de Setembro de
1828 e decr to de 10 ue Abril de 1833.

A~'t. 13. Logo que estejão definitivamente julgadas toda as
reclamações aprese~tadas em temp.o, o pl:esidente do tribunal
fará lançar em um livro para esse fim, de:,lgnado a relação dos
magistrados pela.ordem de s:ua antIgUIdade:> conforme os
julo'amelltos do trIbunal, segumdo-se a cada 110me as declara
çõ~s mencionadas no alt. 3.° Esta relação s rá escripta pelo
secretario, e assignada pelopre idente e por toclos os membros
do tl'ibunal, sendo ao depois publicada no jornal que imprimir
os actos officiaes do governo. .

Art. 14. l' e se livro serão l)elo secretario registrados todos
os julgamentos que o tribuna fôr proferindo a re peito da'
antIgmdades. _ .. _ ..

Art. 15. Não seruo admIttIdas questoes de antigUIdade entre
o cpntemplados na relação de que trata o art. 13 senüo quando
tiverem por fundamento alterações provenientes ele factos pos
teriores ao prazo marcado no art. 4.0, ou quando o re lamante
estivesse fóra elo imperio, caso em que o prazo marcado no
art. la será de dous annas.

rt. 16. De::ite decreto, logo que iôl' publicado e impresso,
eu 'iar-sc-hão 'semplares ao Jlr sicleute do supremo tribunal
d jU::itiça, aos preslllcutes das relações e aos das provincIas ,
para o executaram na parte que j he . toca.

Euzebio de Queiroz COLltinho l\1atto::io Camam, UO lIIeu con
selho, mini~tL,o e seCl:etario ~e estado dos negoci?s ela ju ti.
o tenha aSSlll1 en telldIdo e faça executar. PalaclO elo Rio de
JaJleil'O, em 2a de Julho Je 184.D, \igesimo-oitayo da indepen
dellcia e do imperío,

Com a rubrica ue , UA MAGE 'TADE o lMPERADOlL

Ru;:ebio de Queiro:. Çonti1l1w ll1allo/w C'amam.,

__~_-..l.'''--_~_'''---_~_~__~ ~__•



- 579 -

DE RETa N. 551 DE 26 DE JUNHO DE 1850.

11!fal'ca o modo de se ranta?' aos jll?';:es ele di?'pilo o tempo de
pl!ecl1't·r:.. p.'U!l'cicio nos seus lu.r;al'es, deduzidas 9Iapsq"r]' in
t(Ji'}'upçoes.

Hei por bem sanccionar, e mandar que se execute a resolu
ção seguinte da a embléa geral legislativa :

Art. 1.· Por antiguidade dos juizes de direito ó se enten
derá o tempo de efI'ectivo exercicio no seus lugare , deduzidas
quaesquer mterrupções. Exceptua-se:

§ 1.· O tempo em que estiverem com parte ou licença de
doente, comtanto que não exceda de seis meze em cada pe
riodo de tre annos.

S 2.· O tempo aprazado ao juiz removido de e transportar
para outro lugar, se não fôr excedido.

S 3.· O tempo de suspensão por crime de 1'e pon 'abilidade,
de que fôrem absolvidos

Art. 2.· Estas disposições serão applicadas um anno depois
Lla publicação da presente lei; e quanto aos m mbros da as
sembléa geral, só depoi de concluida a pre ente legi latura.

Art. 3.0 A nomeação de Lle embargador será feita d' ntl'e
os dez juizes de direito mai . antigo, uja relaçilo deverú e1'
apresentada pelo supremo triblmal de justiça, sempre que bou
ver de ter lug·ar.

E},.istillclo, porém, .luzes de direito já apre entados CÍJICO Ye
zes I a relação do que fôrem propo to á nomeação compre
henclerá até o quinze mais antigos, nunca excedendo e te nu
mero, e nem m caso al~lm, podendo conter mais ele dez da
quelles juizes que não tenhão . Ido apresentados a cinco veze~.

Art. 4.· Ficão revogada as di.;po ições em contrario.
Eusebio ele Queiroz Coutinho l\1atoso Camara, elo men con

selho; mini tro e secretario de e tado dos n gocio da justiça,
o tenha a Sinl entendido e faça executar.

Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de Junho de 1 50, '~g ~
simo-nono da independencia e do imperio. •

Com a rubrica de S. M. o IMPERADOR.

Eu,sebiQ ele Qlteú'oz Coutinlw Matoso C'ama1'a.
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DECRETO )T. 7W D < ~O DE 11 Bna DE 18;;0.

Regula o modo 7707' que devem se?' ]JJ'oressados os c{plirlos P P1'

1'OS ele of/ido, cujo conlwámento 77f'l'tenre ao Sll77)"emo t]'ilJII.~

na! de plstíça 011 ás ·relações.

Hei por bem, usando da aLtrilJUiç',lo tIue UI[; l"Jl1fel'~o al'L. 10:Z,
S 12 da con tituiÇão, decretar o cg1.1inLe:

Art. 1.0 ' os delictos e nos de ofTicio, de que pela. r'onsLi
tuição deve conhecer o supremo tribunal til justiça, r nus d 
lictos cujo conhecimento pertence i"l. r laç'ãrs, o ministro, a
quem o feito tocar pOl' cu:õtribuiçfia, onlcnar:,", o proc ,- o, fa
zendo autoar as peçAS instrLletívu. e Jl]'occtlendo a todas as
cliligencias n~~.e sarjas, e tlepa!s a.pre 'lmta-Io-ha e~l mes~J)aJ'a
relata-lo na forma que detel'lTllnüo os arts. 20 e 2. da lel e 1
de Setembro de 182, , e o arts. 161 e 162 do cod. riJo prac.
crim.

Art. 2.0 O presidente do I'espectiyo tl'ibunal designará e sa
mesma sessü.o para propôr-se o feito, e immecliatamente esco
lher- e-hão por orte tl'es ministros, os quaes, depoi de
instruidos do prace so, passaráõ em acto successivo, e em ses
são ~o trihunal que tiver de conhecer o feito, a julgar se o. de
nuncIado, ou at1uelle contra quem se houv l' rlado a queL'\'a,
deve ou não ser pronunciado.

Art. 3.u Todos os actos mencionatlos no artigo anteced nte
serüo feitos em sessão publica do respectiHJ trihwlalnos ca:o
em que o denunciado, ou aquelle ontra quem hou,er queixa,
esti\'el' pre o, ou quando o cl'ime 101' ari.a1Iç·,wel.

Ad. ,~1.0 os ca o.' em que o demmclado, ou aquelle contra
quem houver CJ.uejxa, não e tiver preso, e o crimc mI' inalian
ç::wel, o relatono do feito e o sorteio dos 1I'cs ministros pal',L 11

"[Jrúnuncia serão feitos em' se 'são publica do tribuna.!, pl'Ore
dendo-se depois a julgar sobre a pronuncia eUI ::;es 'üo ecr ta
na presença do mmistl'os do tribunal P. do secl'et:nio.

Art. 5.° Os ministros que tiyer m dcjulp"ar:õobreapromm
Cla na forma prescripta no artigo n.nteced ntcs, pad ráõ an
1 disto conferenciar particularmente sobre o feito, (:om1nnto

ue na 1l1eSma seSSLLO se julgue sobre a pronuncia, como cl(,tcl'
mina o art. 20 •

Eusehio de ~ueiroz Coutinho ?\!atoso Camal'a, do J11Pll (',".

.elho, ministro p . er.rctal'ia dr rslf.llla elo,; 111 ~:or·i.J'; d,1 jll li-·a,
(ssim ° tenha enipnditlo p f'am rxrC·lltnl'.

Palacio do Rio de Jfl1lrll'O: C'I1I :20 dr Outl1111'0 (le] :10, \'
f?,'f'simo-nano drt indr}lPlltkncia p do jll1pel'io.

Com a ruhrica d S. M. o h PERADOR.

Eusebio de Quei?'oz COI/finItO MalrJfw Camara.
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REGULA1\1E~TO N. 737 DE 25 DE NOVEMBRO DE 1850,

Art. 665. O recurso de revista. poclerá ser interposto para
o snpremo tribunal de justiça das sentenças proferidas nas re
lações, se o valor ela causa exceder de '2:000# (art. '26 do tit.
unico) , ainda que se não tenhão opposto 05 embargos do art. 663.

Art. 666. A interposição da revista nas causas cOllllllerciaes,
a remessa dos autos e o julgamento do recurso no supremo
t~'lb\lllal, seruo regulados pelo ,mesmo modo que nas causas
ClvelS.

Art. 667. O supremo tribunal de justiça só concederáre
vista por nullidade do processo ou por nullidade ela sentença
nos termos declarados no tit. '20 , cap. lo das nullidades (art.
672 a 682 e seguintes.)

DECRETO . 509 DE 1 DE AGOSTO DE 1 51.

Declam o t,·ib7tnal pelo qltal devem se1' ZJ1'ocessados os a1'cebis
pos e bispos do irl'l:pe1'io '11oas cau,sas q1le não jÔ1'em p7t1'amenfe
espi?·itltaes.

D. Pedro II, por graça de Deos e unanime acc1amação dos
povos, imperador constitucional e defensor perpetuo do Brazil:
]~ azemos saber a todos os nossos subditos que a assembléa ge
ral legislativa decretou e nÓs querelllos a lei seguinte:

Art. 1.0 Os arcebispos e bISpOS do imperio do Brazil, Das
causa que não f'orem})urameute espirituaes, serão processados e
julgados pelo supremo tribunal de justiça.

Al't. '2. 0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
Mandamos portanto a todas as autoridades a quem o con71e

cimento do refel'ida lei pertencer, que a cumprão e faç:1o cum
r-1.f e guardar tão inteiramente como nella se contém. O se
r.reta rio de estado dos negocias da justiça o faça imprimir, pu
blica!' f'. cone!'. Dado no palacio do Rio de Janeiro, aos 18 de
Agosto de ]851, trigesimo da independencia e do imperio.

IMPERADOR com rubrico. e guarda.

Eusebio ele Qllei1'0;; Continlto J1!1attoso clct ~ama1'a,
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LEI N. 641 DE 7 DE AGOSTO DE 1852.

Art. 3. 0 Os ministros do supremo tribuoal de justiça vence
mo, alf'll1 do ordenado de 4:000#, uma gratificação al1J1Ual de
2:000#, e os desembargadores das relações o ordenauo de
3:000#, e a gratificação de l:OOOl A' esta gratinc..'lçõ só
terão terão direito os que se acharem em efiectivo exercicio.

REGULAME TO DO lo DE fAlO DE 185<:>.

Art. 82. Excedendo a 5:000# a quantia principal pedida na
acção, terá lugar a revista, que continúa a ser rro<;e ada e
julg~da pelo supremo tribunal de justiça, pelo modo at; agora
pratlCado e nos termos dos arts. 666 e GG7 do regulamento n.
737.

.Art. 83. Concedida: a revis~ dos aecordos proferidos pelos
tl'lbunaes de commerclO fia Bama, Pernambuco e Maranhão.
será a causa julgada pela da côrte; e sendo o accordão prof 
rido pelo tribunal do commercio da côrte será a revi ta julga
da por aqueHe que fôr designado.

Art. M. As causas de r vista serão julgadas por 6 juizes,
sendo 3 deputados commerciantes e 3 desembargadores, dos
quaes um será o relator, e os dous revisores.

Art. 5. Fallecendo algumas das partes depois de trem
subido os autos ao supremo tribunal de justiça, só deJoi cl
concedida a revista terú lugar a habilitação nas execuçoes.

FIM.
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