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l\ECOl\DAeOES JfIS1'ORICA '
"

Quando publiquei em 1862 o meu En aio obre o
Direito Administrativo, com referencia ao estado e ins
tiluiçõe~ peculiare do Brasil, exprimi a intenção que
então ti Ilha de fazêl-o 'eguir por outro trab~lho que
contive'se a dupla vantagem: L°, de eonler a exposi
çâo positiva e methodica, a mais completa que me
fos e possivel, de toda a nossa legíslação admini tra
tiva, de modo que plld se servir de guia aos que
se oecupão de admini tra<.:",1.o; 2.°, de comprehender.
sepat'adamente do texto, observaçõe que indicassem
c demonstra em o defeitos e lacunas daquella le
gislação, c os melhoramento e reformas que me pa
recem mais convenientes.

Esta ultima parte "teria ao menos· o merecimento
de provocar discussão sobre ponto formulados, fixo
c c'rlo',
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A tarefa era immensa, e a obra teria de ser neces
sariamente volumosa e dispendiosa. Lê-se e estuda-se
pouco entl'e nós.' As obras grandes são aqui pouco lidas
e ainda as pequenas; se graves, tem pouca extl'acção.

Aggravando-se o estado de minha saude depois de
1860, não me consentirão tambem afazeres l{ue sobre
mim pesavão, adiantar, para a levar ao cabo, empreza
tamanha para meus hombros.

Para não perder todos os materiaes, que a muito
custo tinha reunido. resolvi destacar algumas peças
do llleu plano, separando-as debaixo do titulo ge
ral-Estudos praticos sobre a administração uas Pro
vincias do Brasil, a saber:

1.o Estudos soore o aclo addicional.
2. 0 Estudos sobre as Pre idencias de Provincia.
3.0 Estudos sohre as municipalidad s e parochia.s

du Provincia.
E' preciso conhecer bem todas as peças que entrão no

nosso mecani mo administrativo, o que énel1e defeiluo o,
o que ne11e falta para completaI-o, para que jogue bem.

Posto que em outro livro pretenda occupar-me das
Presidencias de Provincia, das municipalidade e das
parochias da Provincia", julgo bom fazer aqui anti
eipadamente algumas poucas mui gerae consideraçõe
sobre esses assumpto que reputo da maior impor
tancia, e que hão de tcr o cOllveniente desenvolvimento.

Algumas coosidCl'ações muito ;;cl'aes sobre
Prcsidellcias de Pl'oviot'ia.

A lei constituinte de 20 de Outubro de 1823,
deu nova fôrma pro"li oria aos Governos provinciae .
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Confiava" o Governo das Províncias a Presidencins
e Conselhos que organisava. Erão tratados pelos Pre
sidentes e Conselhos os objectos que demandavão exa
me e juizo administrativo.

Tinha grandes defeitos a organisação de taes Con
selhos, que podião com o tempo ser melhorados"

Era grande a falta de cidadãos habilitados para taes
Conselhos, muito maior elo que hoje, decorridos mais
de tiO annos. Acabava o Brasil de ser uma colonia
portugueza, sujeita a um Governo absoluto.

Adoptado o acto addicional, fixou a lei, que oseguio,
de 3 de Outubro de 1834 altribuições dos Presidentes
de Provincia, e extinguio .os Conselhos de "Presidencia.

Porque forão (como o Conselho de Estado) extinctos
em 1834, no tempo do grande liberalismo, os Conselhos
de Presidencia ? Porque em varias Provincias não havia
numero suliciente de homens habilitados para exercer o
olicio de Conselheiros? Mas não acabava de ser creado
em todas as Provincias numero de legisladores provinciaes
muito superior ao dos Conselheiros? Numero pequeno
de Conselheiros trocado, em gl'lll1de de I.egisladores.

Seria porque a instituição dos Conselheiros de Pre
sidencia era defeituosa? Era-a sem duvida, como era
a do antigo Conselho de Estado, mas não era muito
possivel melhorar uma instituiç<10 que era de 1823?

Dizia-se. .Algumas Provincias são pobres, pouco
povoadas, atrazadus, muito centraes, não podem ter
Conselhos de Presidencia, e nada ou mui pouco te
tião estes que fazer. Se algumas Provincias não podem
ser organisadas cem Conselhos de Presidencia, não
os devg ter qualquer outra. Não destruamos a beBa
symelria do nosso edificio.
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1\1as as Provincias mais rIcas, maIS populosas do
Imperio, que maior quantidade tem e maior impor
lanci~ de negocios administrativos, reclamão institui
ções que não são políticas, roas sim admini trativas.
Dependem mais.

Os negocios admini tralivos contencioso são gerae c
proVlDclaes.

~EGOClO GERAE,.

Diz o art. 45 do Regulamento do Conselho de Es
tado n. o 124. de [. de Fevereiro de 1842:

« Das Heso]uçôes dos Presidenle das Provincias em
negoc.ios contenciosos poderão as partes interpôr recurso
dentro d,e dez dias por petição munida dos precisos
documentos. que manifeste as razões do gravam'
soffri~o. e os Presiden tes fi remetteráõ com infor
mação, ou sem ellé!, á respectiva Secretaria de E tado. )}

A parte !lOS negocios geraes das Provincias tem ga
rantias.

Dá-se um negocio de poucos contos de réi. de
natureza administrativa geral ou do município da Côrte.
A audiencia e opinião do Conselho de E tado offc
rece importante garantia. E' 11m Tribunal o mai res
peitavel sem duvida, c que não costuma regular as
suas opiniões em matecia administrativa por política.
O Governo com elle quasi sempre se conforma.

"NEGOCIO PRon 'CIAE .

A parte nâo tem garantia alguma.
Dá-se um negocio de nalureza administrativa on

tenciosn provincial na tmportélllcia. cle 200, 300 ou
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600 contos de r'éis. E' toda a fortuna da parte. O
Presidente da Provincia decide só. Não tem a quem
ouVir officialmente. Nüo ha superior, não ha recurso.
E' caso meramente providcial. Não ha quem 8eoo'"
selhe de oflicio a decisão do Presidente, e quem a
reforÓle. Quem é superior ao Presidente em nego
cios admini trativos provinciaes?

Se a questão. ainda que de nátúreza administrativa.
não é declarada tal por lei, está sujeita ao Poder
judiciario. Por pequeno que seja o valor do objeclo
sobre o qual se questiona, uma vez que excede a
alçada, offbrece as maiores garantias. E' decidida a
questão pOl' Juiz de I.' instancia, com recurso para
a Relação, e desta para o Supremo Tribunal de Justiç,u.

O julgamento pelos Presidente das Provincias de
negocios administrativos provinciaes é completamente
arbitrario, sem garantias e recursos. Não ha autori
tdade superior ao Presidente em negocios administra
i vo meramente provinciaes.

As attribuiçães e deveres dos Presidentes de Pro
víncias e tão espalhadas em todos o volumes da nossa
legislaçãO, emleis, regulamentos, em grande numero de
Avi o , em resolucões sobre Consultas do Conselho de
Estado, tudo isto sem coordenacão e classificacão. De. .
modo que s6mente homens mui versados e experientes
podem faz~r uma idéa de seus deveres e atlribuições.

As nossas frequentes mudanças de Ministerio. as
eleições trazem fr.equentes mudanças de Presidentes nas
Províncias. São consid.erados pelos Ministerios como
agentes politicos e chefes de elei~ões. nãô como admi
nistradores. Os Mini terias pouco dilrão; pouco durão
os Presidentes de Província tambem.



VIl[

Ordinariamente são preferidos para Presidente ho
mens novos, para tyrocinio político.

Sem a coordenação, classificação e estudo dos de
veres e attribuições dos Presidentes de Provincia não
se póde fazel' idéa exacta do estado da instituição, dos
~eus defeitos, das garantia que offerecem, das muitas
que. faltão. dos melhoramentos que reclamão, e dos
auxiliares que devem ter.

Algumas considerações muito geraes sobre mu
nicipalidades e parochias das P.'ovincias.

Quanto ás municipalidades não as temos dignas
desse nome. Na grandes Províncias, sobretudo, são
numerosa<; as municipalidades, não podem as A
sembléas provinciaes, occupadas de política. con hecêl-as
todas, estudaI-as e occupar-se dellas seriamente.

Ficárão tiS Camaras municipae~ pelo neto addicio
nal mais peadas que antes, e á tutela em que e
tavão dos Presidentes de Pl'Ovincin accresceu a rigo
rosissima das Assembléas provinciaes.

Os autores do acto addicional r,reárão um poder
provincial em cujas mãos centralisárão o municipal.

A's Assembléas provinciaes compete pejo acto addi
cional legislar, sobre a põlicia e economia municipal;
l~gislar sobre a fixação das despezas e impostos munici
paes, sobre a creação e suppressão dos empregos mu
nicipaes. As Camaras municipaes são meras pupillas.

A Assembléa provincial regula objecto puramen te
municipaes, nüo póde a Assemhléa Geral revogar ou
alterar ahi cous?- alguma.
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o ncto ntltlicional dccentralisou do Poder Geral com 4

plelamento, com razüo, o que era puramenLe pro
vincial sobre muiLos pontos.

Centralisou, porém, Yigorosu e completamente nas As·
sembléns pro inciaes o que era puramente municipal.

Não temos nas Provincias verdadeiras municipali
dades. Forão enlregues amarradas ás Assembléas pro
V1nClaes.

Tem-se medo da Camaras municipaes? üo se po
deria com mais razão Wl-o das Assemhléa proYil1ciaes?
Não tem estas abusado em muito maior escala? i\"ão
tem estas muito maior campo e grande faci1illa e para
ultrapas arem suas attribuições? .

Os negocios mais ou menos importantes das muni
cipalidlldes dependem unicamente das Assembléas pro
"Il1ClUes.

Porque desenvolveu c alargou o acto at1dicion~l o
direito consagrado no art. 71 da Constituição, unica
mente a respeito da Assembléa provinciaes e não
a respeito das municipalidades? I ão são as municipali
dades a primeira, a menos perigosa escola de liberdade.

Tem-se querido remendar o systema da lei do 1,'
de Outubro de 1828, filha da inexperienciu do seu
te'llpO, systema municipal comp1etamcnte desvirtuada
pelo acto addicional.

Na minha opinião o que existe hoje não admitte
simplesmente, remendos. Exige completa reforma.

E' preciso reformar o acto addicional na purte que
diz respeito ás municipalidades. E' preciso sabir do
systema e da base sobre a qual as assentárão entre
nós. E' preciso dar-lhes liberdade, e que 115.0 scjão
m rus pllpillas no crua lhe' 6 mui peculiar.
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E' preciso adaptar a baso e o sysloma ~ng]cz c o
americano, com certas cautelas para segurar ü insti
tuição nos seus principias. E' preciso fazer voltar para
os municipios um pouer que delIc tirárão e ccntra
lisárão nas capilaes das Provincias nas AssembJéas pro
vInClues.

E' preciso fixar e definir bem o que é plll'ümente
municipal, e sámente póde prejudicar os municípes.

O acto addicional matou, como· veremos, as liber
dades municipaes. Que liberalismo I Que progresso!

Temos tido e temos por abi muitas municipalidades
que ~tem administrado e administrão pessimUtm~n(e os
seus municipios, app-zar de o fazerem debaixo da dircc
ção absoluta das Assembléas provinciaes. E como tem
dirigido algunlDs Assembléas os seus proprios negocios
e os da:3 municipahdades? Deplol'Uvelmente.

Os miJles (lue deploramos podem vir das municipa
fiJádes. Ta~bem das Assembléas provir.c:aes.

Aprenda cada um com o que lhe diz respeilo de
perto; e especialmente o responsabilisa.

Se voltassemos para o antigo pocle!', estüriamos em
muito peior estado. Divida-se o poder e a responsa
bilidade.

O acto nddicional decentralisou o pocler provincial
do geral. Assim convém a muitos respeitos. Centra-
lisou o poder municipal nas Ássemblélls provinciaes.
O poder geral não trata de negocias provinciaes. O poder
provinci~l trata dos p'rovinciaes e dos municipues. O
poder chamado municipal não é poder entre nós.

A liberdade politicu é toda uma só, unica para lodo
o Imperio. E' de lei geral.



Lil Cl'Jado política pl'ovin 'ial! O que é liberdade po
litica provincial? Em que diITere liberdade política de
uma Provincia da de outra? A Província não é uma
divisão política, mas administrativa. E as liberdades
ml1oicipues, onde estão cnus entre nó ? O neto addi
ciooal matou-as,

Entretanto nenhum povo póde ser livre sem insti
tuições livre muni?ipaes. Que o digüo ô. Inglaterra e
os E ludo -Unitlos.

A ParodlÍa Iogleza e Americana é uma bella. insti
tuição lirre e independente pelo que diz respeito a
intúre ses puramente pGl'ochiaes. O que são eUas entre
IIÚS administrativamente?

r-os livros que se seguirem a este, se fOr bem recebido,
occupar-me-hei dos Pre ideutes elas Provincias, da. mu
nicipalidudp, das Parochias, da lacuna e defeitos
que apre enta a nossa legi lação e da reformas que
reclama. Sómente m "OU accupar agora neste livro cle
tidamentc do acto adc1icional.

Al;;mnas recordações histol'icas sobre o ncto
alllUcional e a sua in1c.'lu'ctaç:."io.

Nos annos ue 1830 e 1831 progredirão no Imperia
idéas de fetleração.

O r. O. Pedro I, uirigintlo-~e ú Provincia de Minas
Gemo, na qual confiava. expedio em Ouro Preto, em
:.2 de Fevereiro de 1831, uma proclamação aos ~li·

neiros na qual dizia:
({ Escrevem sem rebu.o, e concitiio os povos á fe

der açilo j e cuidüo salvar-S€l deste crime com o I1rt. t74



.da lei fundu.ll1cnlal, que no rege. Este a/'liyo níio pcr
mitlc alteração algLtma no essencial da mesma lei.

« Haverá um allentado maior conlra a COllstituiçi'lO,
que juramos defender e sus1cB tal', do que pretender alte
raI-a na sua essencia? Não será isto um ataque ma
nifesto ao sagrado juramento que perante Deus todos
nós mui voluntariamelJte prestamos? Ah I caros Brasi
leiros, eu não vos falIo agora como vosso Imperador, é
sim como vosso cordial amigo. Não vos deixeis illudir por
.doutrinas, que tanto tem de seductoras, quanto de
perniciosas. Ellas só podem concorrer para a vossa
perdição, e do Bmsil; e nunca para vos a felicidade
e da patria, Ajudai-me a sustentar a Constituição. tal
qual existe e nós juramos. Conto comvosco ; contai
comigo. »

Quarenta e cinco dias depois, o Sr. D. Pe Ira I abdi
cava a corôa.

O que se entendia então por federação? Confesso
ingenuamente que não encontro nesse tempo idéas
fixas e claras sobre um systema federativo para o Brasil.
Havia muito quem voltasse os olhos para a federação
dos Estados-Unidos. n Mas como poderia ser appli-

(') i'ia sessão da eamara dos Dcputados dc 29 do Agosto dc 1837,
dizja o Deputado o SI', n. P. de Vasconccllos:

" O illustre Deputado dissc que as Províncias dcvcm primciro at
tender á sua subsistencia e manutenção, e d 'pois á da uuião,

" Toda a nossa divergencia está na maneira de considerar o Gorerno
federativo, Eu considero o Governo federativo <le uma man ira muito
di/fcrentc do que se figul'a o nobl'e Deputado. O nobre Deputado en
teudc que ha rJous Governos distinctos e separados, em nenhuma
relação cntre si; e que ao Governo Pl'ovÜlCtal pertencem toda as
'rendas arrecadadas nas Provincia , e que este Governo tem a gene
I'osidad de dar os ob~os ao Govemo Geral. Eu ntenclo, pelo
contrario, quc a fcdel'açao não consistc nestes dous Govemos Uio
separado UI1l do ol\tro, como figurou o nobre Deputado, Parece-me
.flue o Govcrno federal não tcm outro ruu, nem pócle produzir outro
lieneficio, senão dividir autoridade por divcrsas orden, de emprega
110 I C por divcr os Govcrno ' A! sim en tendcm os J'eclerulistas que me-
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cuJo um systema feJernlivo como o uos E lados-Unidos
a uma MooarclJia I A um paiz immenso e pouco po
voado, ha LJo pouco lempo sabido das mãos da Mo
narchia absolu ta !

Reunida a Camara dos Deputados no mez de Maio
seguinte, affiuirão logo requerimentos e proposições de
reforma, que todos se encon trão nas aclas da Ca mara dos
Deputado, e cuja exposição fÔra aqui longa e fastidiosa.

Em U de Julbo spguintc a Commis.'ào encarregada
de organisar o projecto, composta dos Srs. Paula
Souza. Uiranda Hibciro eSouza Paraiso, apresentou seu
trabalho.

Sen o-lhe dada a prcfercncia em :10 de Setembro,
finua a 3. a discussão do projeclo em 12 de Outubro,
oi adaptado e no dia seguinle approvada a redacção,
e rcmcttida ao Senado. l' ide documento n. 1 volu
me 2." no fim.)

Em 18 de 1\1aio de 1832 inlerpoz a Commis:io de
Conslituiçáo do Senado parecer que enlrou ('fi di",·
cus '[io com o projecto vindo da Camara los Deputados.
( Vide dOCllJ.iD.ento 11. 2 volume 2." no fim.)

Terminou no Senado a approvaçtio do projeclo com
alteracões em 24 de Julho, e foi remetlido á Commis
são de redacção. Desagradou profundamente a uma.
grande parte da Camara dos Deputados. (Vide docu
mento n.O ~ volume 2.° no fim.)

lhol' se pólio 113lcnLar a \ib l'dadc do naiz e que com mais accrLo
c póde li liberal' sobre o divcl'. o inleresses.

« Eu, pai, não onsidCl'o, como o illustre Depnlado, estes dons
GoycrlJos omo inimigos, julgando que ambos d vem e Lar em lUla,
pl'o~uranllo cada um Li 1':11' :W outro qu:WLO !}ll(l ", A fed ração e
il~(lIsj)cnsaYcJ, para (lue os ncgocios publico scjão Lratado e dcci
(lIdos pelas autol'icl:H es mai habiliLada para es e lim. Eis a ol'igem,
eis o mOLiyo jll lific:Hlo do GOVC\'HOS fede:'ali\·os. ~ó , pois, IdlO po
dcmos con oIClaJ' porque partimos de principio muilo ditfcrenLcs. )l
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Cumo verá o leitur, o
im'ações importantes no
Camara dos Deputados.

Havendo sido appwvado opl'ojecto no dia 21. de Julho,
ainda no dia 30 do me mo mez de manhã nüo bavla
ido apresentada a sua redacçào,

1;oi e ta uma época <le grandes lutas ue partidos,
que á liistoria perlence narrar.

Grande J'il. e forte a maioria da Camara dos De
putados. Era ella que en!lio dirigia tudo alé o proprio
Governo. Era a maior das forçn em luta com o par··
lido' denominado Be laurador.

Entendia-se na Cama.ra do Depulauos que cUlllprill
dar golpes fortes, decisiyos.

O ~linislro dn Justiça o 'r. Iliogo A. Feijó, allegandu
que a Guarda Nacional se e~ta \'ü reunindo em diIIe
rentes pontos da Ciuade, que crescia a agitação pu
Llica, encarregou no dia 2!J um cidadão, entúo Depu
tado, de reassumir o commanuo superior da Guarda
Nacional, no que conveio a Camara. <105 Deputado .

O Uillisterio peuio sua dumis CLo. cgltio-sc logo no
<1ia 30 igual I cLliLlo da hcgcncia '1 Cuwarl1. UOS D 
putadus (*).

n I)ilia a 1\ ';{Cil 'ia CUII\llll'ta du.- Srs. Frall 'isco tlc Lilll:l e Silva,
J u3é da Costa Carvalho c João l.Irauliu ~lOlliz.

" Augustos C Digllissinlos 51'S. Hepre: 'Iltantc tia Nação. - O:
JIlcmbJ'os da Hcgellcia Permancnte abaixo a. ignatlo' na: cir
çumsLancias em que o E. Lado se acha tlepoi tia dcmi ão de um
Ministcl'io d:1 sua mais alta confiança, c ela recnsação ceHl. tantc que
telll encontrado em todos af(uelle. Citl:ldão', de quem mclhol' c pe
ravão 11'1I'a substitnil-o; acreditan lo não porler'}lll ulais rI' utei á
Patl'ia, 110 cal'f>o 'miilente a que o voto da Assembléa Geral da Nação
os elevou, vão perante a Augusta Call1ara elo' Sl's. Deputados dar,
como lhes cumpre, a sua demissão, a fim lle quc os Rcpl'esenlante
do lll'asil occorrâu COIU uma nova eleicâo ao que exige o belll e
ordem I'ublica. " .
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De 'lamua a Ca mura dos Dcputndos em s 's üo pcr
man ntc, fui a mensagem da Regencia a uma com
missúo e pecinl (*).

Propôz- e que e te parecer fos. c approyado ou re
jeitado sem di cussüo.

A iMa de conv rler n Camara dos Deputados em
ASsflIllbléa l'\ücional 'üu ou a im prc tio ti mais pro
funda.

Foi o Sr. H. n. Carneiro Leão o membro da Ca
maril, que mais vigorosamenle concorreu puril dc
bellar a idéa. Fez um serviço immenso ao seu paiz.

A's 11 horas da noite foi in~errompida a e süo pcr
mun nt. Continuou no diu .eguintc.

(') Dilia a r.ol1lnliss:lo:
" A COIlJIlIi. 50 l'Sp 'cial C'ncarl'C'galla tlc daI' O seu parecer a rcs

peito da men. agcm da l\e"en(~i:1 lIo Impcrio, Il\ que dá a sua d ,
mi sào do alto emprcgo p:II'a que fÔl'a nomeada, j1:l a a CXPÔI' a ua
opinião áccl'ca dc e objc to.

l( Ninguem de boa fé pôde lIuYillal' que as circum tanci:1, m que
\lO achamo" ão extraordin:\I'ia ; tjue a Nação se acha ús bordas
de algum aby mo, pelas lIiyisõe ,lJu infelizmcntc tem I'etalhaclo
nosso paiz, e pl'Íllcipallncntc pela existencia de UU! [):lnido retl'o,
grado, Ijue, não contente com prc"':\i' abel'lamcnte pcla impren a a
rcstauração lIo detestado GOYcrno ae Pedro r, t 11\ Icvado a :ludacia
a ponto dc empunhal':l arma conLI'a a :luLoridalle legalmcnte
COusliLuida , não tluvid:lndu dcrramar o :l1l""UC daquclle , que nào
partilhão ('li indignos 'mimento'. E' igualm Ilte manife to que u
Goyerno não pôde IUlal' 0111 vaOla"'cm conlra tal pal'lido, COlO os meio.
que Lcm á ua di po ição llrincipalm nt Ijuando a maioria elo Sc
llado c partc da 1IlagL L1'allll'a, pcla ua conducta tem mo. trado pro
te!l"cl-o abcrtamente: (rondc resulLou uã ôÓ a demis ão de todo II
1Il1llistcl'Ío, que merecia :1 conllanç':l da Regen ia e ela Na~'ão, mas
tambcm a impossibilidade de organi aI' outro; porque os cidadãos
mais ilJustratlos e l'ccouhccillos palriotas rccu ão coJloc:lr-sc em tão
dimei! c al'l'iscado po LO.

« Ycnclo, poi,s, a Commis ão quc das causas acima expentlid:lS não
podem deixar dc l'eSUll:ll' o' maiore male; v mio imlllincnlc a
gucl'I'a civil; e a monarcbia' c anLOlhanclo com horror:l rc oluç'ões
parciac e uesrcgl'aclas quc de certo hão de appal'eccr na Pl'oYin
ei:l , c dc quc pôde rcsu\l:lr a desmembr:lção e a ruina tio rmperio;
julga qu Ó:l Illai cnel'l!:ieas medidas podem all'ar a Nação e o
Throno COIl '[jtueion:ll do SI'. D. P dro U. E como esta não e:lb-em
nas \tOS:1 :lLLribuir;ões, nem Lão pouco accit:ll' :\ demissão da Ro
gencia PcrmanenLr, ti de ]Jarecel' ([tia esta ,1tl!JlIs(a Gamara se COll~
tel'(a em .üsembltia ~'aciollal, para c\lt:io lom:lr a resoluçõcs qne
I'P1luC'l' :l cri e :\clu:ll; C que isto m mo P:lI'l i ipc ao en:llfo.



"Foi retirado o parecer da COl11missão especial qne
conrertia a Camara dos Deputados em Assembléa IJa
cional. Apresentado novo parecer, c apresentadas novas
emendas, resolveu a Camara dos Deputado~ que se
dirigisse uma mfIl 'agem ti Bcgencja, convidanuo-a para
permanecer no seu posto, e assegurando-lhe que a
Camara faria todos os esforços para coadjuvar no alto
desempenho das atLribuições de que se achava a mesma
R~gencia revestida na fórma da Constituiçiio.

Foi ('Iltão levantaua a sessão permanente.
A's 5 horas do dit, 30 reunira-se o Senado em sessão

exlraordinaria.
Resolveu lambem constituir-se em sessão perma

nente, esperando que da outra Camara viessem as
participtlljõcs ou projectos que parecessem convenientps,
a fim de que o Senado pudesse concorrer, como dese
java, para o bem da tranqllillidade publictl.

Requereu-se que a Commissão de redacção apre
sentasse as emendas ao projecto de lei sobre os artigos
reformaveis da Constituição, para serem remetLidos
quanto antes á Camara dos Deputados.

Apresentada e appr(wada a redacção do projE'cto para
reforma, foi mandada remeller li Camam dos Deputados,
e levantou Gl Senado a SLla sessão permanente.

Recebido o projecto com as emendas pela Camara
dos Deputados no 1.0 de Agosto, entrou em discussão
no dia 29.

Rejeitadas varias emendas do Senado pela Camara
dos Deputados, decidio ena na sessão de 4 de. Setembro
que o projecto era vantajoso, e fosse requerida ao Se
n .do, por ·uma Deputação da dita Camara, a execução
do art. 11 da Constituiç50. .



C nvei O Senado na reunião pedida. Grande pe
rigo e imprudencia traria a re usa.

Di~cu[io a Assembléa GeTal, desde 17 até 28 de Sc
lembro, em que foi approvada, a lei de 12 de Oulubro
de 1832. (.)

Pouea força tinba co tão o Senado. A. força eslava
na mui ['ia forle da Camara elo Deputado, e no par
tido em que e fil'muva.

Entr lunlo o Senado poderosamente intluio para que
fossem repclliclas cousas que não conviohão. Por exemplo,
a sua maioria, reunicla ú minoria da Camara dos Depu
tados. fez cabir os seguinte' paragrapb s do projecto
da me ma Camara.

« O Goyel'l1o do Im perio do Brasil será uma 1\Ionarcbia
Federativa. »

(\ Constiluiçfio rc onltecerú sómente tre Podere polí
ticos, oLegi lativo, oExecutivo e o .Judicial, etc. etc. etc.»

Em fi de faio d L.' 4 nomeou d'entrc si 11 Ca
mara do' Depulados a Commissão para a reforma ela
Constilui.lio. For10 eleilos o Srs. . P. de Ya COl1

ccJlo -, Paula Araujo e Limpo de Ahreu, s nda negada
ao primeiro a di pensa que pedia elo cargo.

(") .\hi ' tá a lei: .
AI'ligo uni·o. {}. Eleitol' selo J)Cllut::tdos pal'õ1 a sCO'llint legisla

tura lhes conrcriJ'áõ na procurações e pccial faculclalre para reror
IU~lI' III os arti~os da C II Lituil,'üo, Ijue ~e .. cl{ucm.

O art. 4\1, a fim tle ])od I' o Heuado I' llnir-~c independenle da Ca
lIlara do' Helllltados quando se Ollycl'tcr em 'f1'ilJunal d JIl liça.

O al'l. 72, U:l partc <lue 'x Jltua de ter Con 1110 GCI'al al'l'ovincia
onde • tivcr collocada a Capital d Impnl'io.

O arts. 13, 7~, 76, 77, O 83 § 3.°, 8i, 8a, 86, 87, 88 e Sfl para o
fim dc ser 111 o' Con elhos G 1':1 's comi rtiuos CUI A mbléas Jc
gi lativas pl'ovioci:ll':.

O al'L. 10l : !~.o, ohre a ap!)J'ovaçfo da Rc oluçõe dos COll clho
pl'ovillciaes pelo Podcr 1I1oderadoJ'.

O an. :123, para o fim tie que a Ul'gellcia P rman Dte scjn dc um
só 1lIl'mbl'O, e quanto il rÓI'lIIa de lia cleiç:l0.

Os art. 131, 138 139, 140, 141, 1'l2, 1'i3 '1'1-1 para o fim de scr up
pl'Íl1lillo o Cons 'lho de E tOldo.

Os arlS. 170 e 171 elll I'clat;ão á rcfol'ma, que c fizcr no arl. 83 3.°
3
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Em 7 de lunho apresentou es?a Commissão o pro
tecto de lei de reforma que entrou em discussão· no
dia 14. (Vide documento n.· 4, volume '1.· no fim.)

Estabelecida preliminarmente a questão - se com
petia sómenle á Camara' dos OeputaJos, ou a mais al
guem intervi I' nas reformas, -decidio ella por grande
maioria, em votação nominal, competir-lhe a ella Ca
mam sómente intervi.', sem ingerencia do Senado.

Em 25 dias de sessão, de 17 de Junho até 21 de Julbo,
passou o acto addicional em segunda discussüo, no
meio de uma torrente de emendas.

Entre outra torrente de emendas passou em 3." dis
cussão em sessão de 29 do mesmo mez e anno,

Nilo houve nem podia haver uma discussão profunda
e luminosa. O projecto era extenso, sobre materia. com
plicada e nova. A alluvião de emendas constantemente
apresentada era espanlosa, como se vê das aclas das ses
sões. Era preciso um accordo director para arregimen
tar as volaçôec;.

O pedido do adiamento por tres dias, emquanto fosse
impressa tanta e tão difficil obra, foi repellido.

Procedendo-se á votaçüo, foi rejeitado o peJido para
que fosse nominal.

Apl'esen tada a redacç50 na sessüo de ,4 de Agosto, re
quereu-se que fosse impressa para depois enlrar eru
discussão.

Rejeitado esse pedido, admiUio-se que ficasse a lei
por 4.8 horas sobre a mesa. Em fi de Agosto foi appro
vada a redacção ("").

n Yot~l'ão a ravol' tio acto alhJicioual !,.r, Dcputados, Contra os
vo~os seguintes: - AI'a~l.io "iann:~) nodr~gucs 'fones, Rapli .ta de 'Oli
remI, Gonçalyes i\fal'ltns, Camcll'o Leao, l'ollles, Azc'/edo e Britu,
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11 o nosso aeto addicional.
No dia 5 d Agosto tornou o Senado secrela a sua

8es ão, e foi apresentado parecer pela Commissão espe
cial (*).

Decidio- e que a matcria não seria trn.lüdu em egredo.
Occonêl'ão algumas discussões, até que, na ses fio

de 20 do mesmo mez, a Camara dos Deputados par
ticipou ao 'cnado que, tendo a Begenc:ia mandado
solcmnernenle promulgar u' mudanças e addiçõe', que
bnvião pnnraleciLlo para o. reforma da COrl8tlluiçüo,
as irn o participava ao Senado, rerncttendo-Ihe copia do
1'3 pectivo autograpbo. Deu-se o enado por inteirado.

Propoz o SI'. Paula e ousa que se respondesse ú
Camara dos Deputado que o enado reconhecia n
reforma como parte da Con tiluição do E tado. As im
foi appl'o\ado.

rCl'I'ciJ'a Fran a Au"'u to da , ilva, CorncJio, Ernesto, i\faria Amal'a1,
'cba Lião cio Bc"'o, Galvão, Rego ll:lJ'I'os, AI':llIjO Lima, Iloll:)lllla Coa

\'al -auLi, Luiz Fl'anci co c Vi ontl~ d' Goyal1lw.
l) Eilo:
A C III 111 i ão I' ncctindo . ohrc o rcqu rilll 1110 qllC lhe rui r'ln ILi

do, ' brc () declaral'- c i1lc;!al a "cfOl'l 11 a da COl1'liLlli ';10 feita \1I'la
Camara dos Dcpulado , é dc pal'cCCl' (rue, não teudo ido omcialmcllll~
cOllllllunieadu a e ta Camal'a o t'c ullado lias dclibel'a 'ilc~ da1luella
011 LI':!, 'intcmpeSLiva qua1llllcr d 'libel'ação lll, Scu:Hlo a c,te I'C peilo.
Pa~o do Selladu, i.i de de .\goslo tle 'j83~.- risculllJc de Cagl'lí.- Diuyu

Antunio Feijú,- VLsconde c/ti. l'edra, Branca.
A Comllli ão é igualmcnLc d ' pal'cccl' que em scgl' do c trate dc tc

pai' ccr.
O abaixo as~ign:Hlo ,lIlclllbro da CUlJllJlis ão csp cial llircr''''iudo

do: ,CIIS illustre' collegas, :lprc'cnlão o cu roLo separado. É elle lju'
lllna disClI" ali tão impor'tanLo, C0l\10 cst:!, c de cllja decisão depend'
011 a cSLabilidadc da aCLual urdem Il .. litif'a, ou seu neccss~lJ'io Lrau
L01'1I0, por ell'eiLo de uma illllllediata l'cYOlu\;ão, del-C OI' tl'atallo 'm
publico e não Clll segrcdo, Jll IUO ))al'a quc a :"al::'Io couhc -a qual a
opinião dc cada UI\1 dc ClI Ht'pl'c entante , c qual sati fez mclhol' a'
lia nece 'sid:1I1e c dc cjos,
Quanlo a l1I:lleria é o I'olo do, abaixo a j"'nado, quc o cn:!do, em

enLrar no e~al1le da legalid:lllc, cnc:lI'alldo sómcnte a que lão pelo
la~l_o poliLi o, declare que adhel'jl'á ás Hel'ol'llIas, logo que ellas IIlcl
se,plo omcialulCllte cOlllnllllliC:Hlas, e COI\1I\1LHlic:I1Hlu eJlL~lU c sa sua
adhes:io á C:Hnara dos J.}O))ut:!dos c ao Gor'I'uo,

Paçll do S lIado, i) de Agosto llc 1834.--Pa,u/a, c SOtL:;a.-JI, ele Ca
','allcltas, I'cllcido IllHlnto a Cl' puplica a e :10.
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Curvou-se ° Senado, em força n , as época
O leiLor verú dos numeroso exemplo de que abuntla

este livro a clamorosa usurpações que as Assern
bléa provinciaes começúrúo a exercer conlra. o Pod r
Geral, especialmente nos annos do '1835, 1836 e 1 37,
Havia começado uma grande obra de demolição no
grande ediflcio social.

Nus sessões da Camara uns Deputao.o;, e do Senado
de 183:5, 183G c 1837 foi reqllerida e propo.la a in
terpretação 0.0 ncto addicional, com uTF;cnclil, ma,

não acolhida ("'),
Em j83G aprc.enlou uma in lerpre laçUo, por occa

sião da celebre lei de '1/1 de bl'i1 <1,1 .Ls 'lnb1 \.1 <.lo

(') Obs 1'\'3\'a a SI', Senauol' TI, p, <1 Ya con dl(), na e ão <11'
20 tlc Junho, li 'JS16 o seguintc :

Jnlcl'prctíll1l0S O :leto atlliicionaJ. A inl j'pl' lação <10 aeLo all<1icio
nal é :lulol'isada 11Clo ai'/.. 23 do mesmo aelo :ldllicionaJ. ['ma on
sillcl':wcl IlinOl'ia do Corpo L "i laLivo, pl'olHlJ)ei(H[ Coull'a sa
inlcl'pl'ctação, e a dcelal'OU-1'cfol'llla (la Cou titui~:ão, Essa int 1'
pl'ctação hannonis:lva a di [lO ições cJo a to adtlit:ional atl'c si, d
1I13n ira que lIe podia SCI' execuL: do s III prl'Í~W lia tl'am[uillitladc
do pai7., No c. o dc rrnc c trata houve nece id:HlL' de sc pl'OClll':lI'
c a h2J'11101lia ? .J índolc do qovemo rel'l'eselltaiivo nlio ('DllIjJOl'ia, a
illtclligen 'ia que sc tCIIi dado' cí C01/s1ítuiçcTo no ((/'tigo ,wl)/,c dcilol'cs
dc Pl'ovíncia, E, sa iuterpl' lação d.o :lelo addicionnl, foi 'onsidcl'atfa
IImn rcforma do 1I1eS1ll11, c não pod 'I'á , ~I-o c ta mcdida!lu a Com
mis ão propõe? Eu nfto di"o que o eja (peço '1uv S :lltenrla qu
c de nl""uma atlenção ás miuha. palaYl'as), nfLo digo que C' as I IC

dida sejao uma rCfOl'llla da Cano Lituiçã , ILII1 mesl1Io I1ma illlel'
lll'et:lçoão tlclla j porém l\l:1i' r:l7.áo ICI'i! qucm taxar ,5a 111 dida de
I'eforllla ou interpl'ctação da COll tituição (lo quc lIul'm taxa 'a dt'
I' '1'01'1113 do acto acldi ional, CS:iC al'ligos Cltl (lU' ful'ão cxpli 'ados,
iotel'llrctado o mesmo aelo addicioual,

Accl'csce quc a intcl'p1'ctaNo aulhcotica é liivcr, 3 da in ll'l'p I' 'lação
(Ioulrinal, i to é, na intel'pretnç:'ío uoutrinai 11:1 reATas mui di\'('l' a"
das que I'eglllão a inte1'pl'etaçã autlJcnli a, O legislador iuLcl'pl'el:l
a Icis de maneira que pal'Ccelll oull'as muita Y ·zcs, e ; por i-so
'1ue I 'gisladol'cs ha, ([Ile não ([ucl'em arlll1itl.ir leis interpretativas,
pOI' i, SO quc a intc\'pl'c{:1çào, PI'illcipallll nte S UI\O feita pelo COl'jl
Legislativo, t01'oa a lei outra nlg-u!lIa' YC7.C',

Eu pe 'o ao Seoado (rUe note b m a dillcl'<'Ilça qw' !Ia ellt,.e
intel'jJl'ctaçci~ dn Constttnirão e interpretação do aelo addicio,/(/I, Pelo
acto adliieional, o po(ler lcgislativo gCl'al Ó allloris:ulo a intcrpl' Lal'
a lia di posiçõc ([LI forcm obscul'a', Pela ConsliLniàO do Es
tado, não cnbc igual p lIél' á A sembléa gOl'al. A íltierpl'claçifo <la
COllstitui('CIO !ta de ser {eila pelos m('smo' tralllites,
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Pernambuco, a Commi sEio de As embléas da CaJ)lüra
do Deputado. Diyergiüo Cu npletfllllente, cada um
para seu lado, os membros c1a Commi ào, o Sr.
Sou 11 j'Iarlins, Henrique de Hzende, e Luiz Ca
yolcan li.

1\0 1." de Ago lo de 1 l:3G a Commissõe do e
nall0 de Consti lui ~ão e 1 SilelJ1bléu proTIocincs, cam
po tas dos 51'S. Marqueze de luhambuque, Cal'ay{'l
las, Paranaguú, Yana que", ~'ranci co CnrDcii'O UC
Campos, c Yergueiro, aprcscnlárüo um grande PL'O
je to. Dedurava o Sr. Tergueiro que era seu parecer
<Jue a \ scmbléa Geral podia 1 O'i -lur obre 11 onl fi

Jo proces o, 1'0 peitando o disposto no art. IO :~ 7. 0

e tl do ncto addicional.

) . cnndo cliscutio em n'lgllmns s ssües o pi'lljcclo
da Commissõe. Rcsolv II por'01, depois, que fo. e
adiado, ate qu se decidi 'se mall.ria it.lenÜcil qu se
OChaYil prevenla parn ser discuti a na Camara dos
Dl'p tudo.

Eril. nessn época pruuelllc ([UO niio começas e o 'X[I

1)1 e cli cu silo ua matcria no enaclo.
Em 10 le Julho d lS~1i npre enlOll a Commi . tio

de Assemblúas provinciaes dn Camul'a dos Depulado.
o projeclo ue interpr"la~i"tO cio aelo ac1c1icional, boje
em Yigor, a:signado pelo Relator Pt1.ulin Joc e Soares
de ousa, e pelo SI'S. li. . Citl'lleiro Leão, c lU.
Calmon du Pino

SómentC'. enlrou e e projüclo em di cu silo em 3i
de Jull10 do anno seguinte, o de 183') .

. lrai discutido llas ses ões ele <;2;1, 27, :.8, 2Q, 30
I~ 31 clt; Ago tu, 1,3, -1, GelO de atembro, pa anu



XXII

para 3.· discus üo. Foi nella approvado, na se iio de
17 do mesmo '-:et mbro. (*)

Foi apresentada a redaeção na se ao de 27 des. e mez,
vencido um adiamento, e não havendo já numero para
formar casa, ficou o assumpto reservado p:lra o anno
seguinte.

Sómente na se lio da Camara dos Deputado. de :3
de Junho de 183n foi lida a reda )0.

Foi muito violenta a opposiÇão fcik1. ao pl'Ojeelo na
redacção, nas ses ões de 3, 6, 8, 10, 11, 12, H,
19, 20, e 26 de Junho. (U)

Na ultima, pedido e volado o encerramento da di 
cussão, resolveu-se que a votaçilo fosse nominal.

a Prf.:sidente pôz á votação, se !lavia incohcrcnria
no vencido"? Se havia contradicção ~ .

1\ Camara dos Deputados por 56 vOtt)5 conlra 30
re pondeu negativamente. A l'eUacção fui approvada
para ser dirigida ao enado.

a prújecto de lei de interpretação do aelo addi io
nal, approvüdo pelu Camara do Deputados em 26 d ~

Junho de 1838, para Sl'i' remcUiJo ao 'enado, .ó
menle foi por elle reeebiJo em 2 de Julho do anno
seguinle, 1839, como se vê da acta des e dia.

a pl'ojecto da interprelação do aeto addieional or~

freu no Senado a ffi3i' prolongaJa opposição. óITIenlr~

começou a discu n ão de 1839 em 6 de Julho. Com
algumas interrupções de dias, pam se poder acudit·
a outros assumptos, dlll'ou a di eussão por 28 sessões,

("l VicIe a (liscll3São no JOJ'IICtl tio Commrl'cio de 1839 11. 0 ' 193 e
seguintes. NilO é profunda. .

(iN) Vidc a discu são no JUI'I1al do Commnrcio d l838 n. l
" 12~ e

egllintf' .
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passando s6mente o arl. 'I.·, e Gcando reservados os .
sete artigos restantes pura o anno 1:ieguinte, apezar de
haver sido fechada a sessüo Legislativa no 1.· de N0vem
bro (*).

COlwocada extraordinarimente a Assembl6a Geral em
1810, por motivos que não é necessario expôI" uesar
mau-se a opposição até então feita. Na sessã,o do Se
nado de 14 de Abril passárão em 2. a discussão para
a 3.' os arts. 2.°, 3.•,4.°,5. 0 ,6.°,7.° e 8.° Lia pro
jecto da interpretação do acto addicional (**).

Nas sessões de 6 e 7 de Maio procedeu-se á 3.
c1iseussõ.o, Depois de um pequeno tiroteio; fui o pro
jecto approvaclo e remellido Ú sUl1eçãó. E' a Lei n. ° J05
de 12 de Maio de 1840.

O extenso aeto adtljeional, lei da mais alta impor
lanciu, em UIlla época de paixõf;s e completa inex
pcricncia, passou sómente por votação da Camara dos
Deputados, em 25 sessões.

A lei da interpretaç.ão do acto addicional, simples,
em oito artigos, apresent.ada em 1837, s6mcnte foi adap
tada em 1840! Em 28 sessões de 1839 apenas passou
um artigo, o primeiro! .

Porque passou essa lei tão rapidamente, logo no
principio da sessão de 1840?

A. 2. a discussão fez-se em um dia. A 3.a em dous.
O lado que alé então se oppuzera tão violentamcnté

á interpretação do aclo addicional, que tão viokn-

ti), Vidc a discussão no Dc8pel'tador n. C6 373 c scguintes dc 1S3!l.
A dlscussào de 28 se sõcs que apeuas (lcrão em rcsultado a votação
do 1:° artigo do pl'ojecto, ficandu gual'dados os outros setc para o auno
'cgllllILr, callsa Illuito aseo, ma couLóm bons discursos, especialmenLo
tio finado SI'. B. P. de Vasconcellos.

) Vide a (liscussão !lO Dcspcl'tador I1. OS 62"2, 6'12 c li43.
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tllIDente baria d' declaral'-se em 1 L, em . Pau
lo e '.finas, prepanl"'i a 11 maioridade que fez. P 'l'
'uadia- e talvcz que a illterpr taçuo forlifi uria s II

novo governo no centro, e mill sabia que por oito mezes
6mentc !lia durar o seu poder!

Yinte é.lnnos depois <.le adopl'1dn a interpreLação do
aeLo addicional (lei de 1840), foi inulilmen te tculauü
nova in terpretaCflO .

1 lU sessão do Senado de 31 de laio de 1861 apl'csr.n
tou o SI'. Senador Yisconde ue Jequi li nhonha o rgllin le
l' querimento:

(Requeiro que se convide 11 Cumara dos S1's. Depll-
(~dos p[u:a nomeal' UHlél C ll1Dli sflo especial, cru , r u
nida com outra do Senado, de igual numel'O de mem
bros, tome a seu cargo examinol' o art. 1.0) ~~ 1.0, ü.o

e 6.", art. 11 § 9.", e arts. l~" lG c 10 do aeto ad
dicional, e propor um projecto de interpretaçüo, cuja
discussão principiará na Camara dos 81' . Depulado"
resohendo, al('m de quaesquer outros suggerido pela
sabedoria das Commi sõesrcunida I üS seguintes pontos:

( 1.°. L as Asseml)léas provinciae I legislando sobre a
divisão ci, il, judiciaria e eGe1esia tica, cujos empregados
lem de cr 1ago~ pelos cofres gel'aes, o podem faz"l' defi
nitivamente, sem o accordo expresso do Governo Geral?

({ 2.° e li materiu ja contribuinte para u renda geral
pódc ser onernc!a ele noro imposlo para ti renda pro
vinrial?

( :l. ° Se as A..iscmblóas provlllciae podem C1' iH' im
pa. los de exporLa~üo?

({ 4..0 . c pauem lançar impostos nos generos impor
lnu.o de oulras Província., sojüo (lU nüo de prou.uc
çil0 d 'BLa . ?



« 5. 0 Se, encontrando o Presidente nas resoluções
da Assembléa provincial disposições sobre objectos não
comprehendidos nos arts. 10 e 11, ou sobre aquelles
úcel'ca dos (Juaes lhes é prohibido expressamente le
gislar nos arts. 12 e 1.6, O!) deve separar, e proceder
ácerca delIes de conformidaLle com o disposto no art. 9."
do mesmo aclo addicional, e arts. 81, 8:3, 8.1, 85,86,
87 e 88 da Constituição.

« G. o Não se achallllo definido no art. 17 t da Con 
tiluiçüo, nem em nossa legislação fi cal, o que seja con
tribuiçãO dil'ecta, e sendo diITerente o modo como
c1assificão os administradores e economistas o imposto
directo, o que é que se deve entender por contribuição
direcla cuja repartição pelos municípios das ProvínCIas
6 uma das atlribuiçõcs das A.ssernbléas provinciaes, na
fórma do al't. 1.0 § 6. o do acto addicional.

« 7. 0 Como se devem contar os dous terços do
volos exigidos pelos art . 1~, 16 e 19 do acto addi
cional.

« 8.° Se, resolvidos pela negativa o 2:, 3. 0 e 4:
pontos deste requerimento, convém fixar quotas da
renda geral ás Provincias, em proporção ou não á
renda total arrecadada nas estaçõe~ fiscaes geraes de
cada uma das Provincias.

« 9.° Se o direilo que os Presidentes têm de us
pender a ex.ecução das leis provinciaes, nos ca o do
art. 16 do aeto addicional, é extensivo áquella leis
que não dependem de sancç~o dos mesmo Presi.......
dentes.

« 10. Qual o poder competente para estabelecer a
fórma de processo, segundo a qual deve ser decretada

.'í



pelas Ássemhleas promlclUes a suspensão e <lemi süo
dos magistrados?

« Sala das essões m 3L de Mmo de t861.-ris
conde de Jequitinhonha. })

Approvado pelo Senado c e r (Iuerimento, foi r 
metlido á Camara do Depulauo, onue .c i dis ulido
e approvauo lambem.

A Camara do Deputados nom ou na s ão d 9
de Julho do me mo anno de 1861 os membros que
tinhão de resolver, de accor<lo com os do Senado, sobre
a neces idade da intel'pr lação dI) art. 10 §§ 1.0, 5.° c
6.°, art. 11 § 9.°, c arls. 15, 16 c 19 do a to mldi
cional, os 51'S. Deputados Pedreira, Zacarias, Villela
Tavmes, Costa Pinto e F. Oclaviano. O Senado nomeou
na s'essão de 16 do mesmo mez e anno os SI' . Penna,
Vasconcellos (Francisco Pereira), Visconde de Sapocahy,
de Jequitinhonha e Souza Franco (~).

Esta Commissilo, como era de esperar, não apre
sentou trabalho algum, e dispersou-se.

A lei interpretaliva do acto addicional de 184.0 não
tinha removido minuciosamente quantas duvidas po
derião levantar-se. Deu alguns cÓrLe geraes e va·
lentes. Cortou grandes duvidas. Facilitou a muita ta
refa que havia a fr\zer.

A revogação de muitas leis destacadas provinciaes
exorbitantes desenvolveria, completaria o sy tema adop
tado de interpretação. Mas que leis provinciaes forão
revogadas, applicando-se-Ihes destacadamente a lei d
ínterprelação <le U~40?

('1 Vide Annaes do Senado do Brasil de 31 de Maio, 1.0 deJunho
e 16 de Julho de 1861, Anna da Camara dos Deputados sessões dfl
2i C 28 (I~ Junho, 1, 2, li, 5,8 e\) rle JlIH1Q do mesmo anl10 de lR61.
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Novas leis de interprelação prúduúriüo o me mo
resullado. A nova lei de inlcrprclaçúo e taria na col
Iecção de leis com a primeira. Não sendo essa inter~

prelação applicada a leis provinciaes pelas mesmas
AssembMas provinciaes, conlinuarião em v:igor. A As
scmbléa Geral não tem feito a üpplicaçuo.

Qual foi o real, o grande serviço que fez a lei de
interpretação de 184.0? Simplificou, facilitou a reforma
da administração da Jusliça e da Guarda Nacional.
l)úde proceder-se em massa em certos casos, como pro
ceu "rào a lei n. 2G 1 de 3 de Dezembro de 1841, quando
reformou o Codigo do Pro.cesso Criminal, a lei n. 602
de 19 de Setembro de 1850, que deu nma orgaoi ação
á Guarda Nacional? As Assemhléas nào podião montar
mui o seu antigo syslema. Não o montárão mais.

A Assemb16a Geral, que dentt'O de 16 annos não tem
podido, não tem revogado uma só lei pro,incial, po
derá, examinando, arcando, annullando lei por le:i, fazer
sahir. o paiz da anarchia legislativa em que estú?

0lliniào de ;llguns illustl'CS homens 110SS0S, hoje finados, SObl'C
o aeto adtlicional e sua iutcl'lu·etação.

o Sr. TI. P. de Vasconcello diúa na sessão do
Senado de 29 de Maio de 1839. (*)

Deu o nolJl'e Senador a ent nder que eu Linha aban
donado o meu anti o'o5 companheiro e leyanlaclo a ban
deira do l'egTé 50 (- '). Eu nunca abandonei companheiro

n Despcl'taclol' n.O 34ii L1e :1:830.
(oi) Os que e inLitulavão verdadeiros IilJel'aes ehaH1avão o que na

vel'dade o cl'ão, re~l'e ista. O brilhante orador o Sr. Andrada Ma
chado 'xplicava lia· e são da Camal'a do Deputados de 18 de Maio
de 1838, por c te modo ° que era regresso.
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algum; e entendi sempre que o aelo adclicionaI devia
ser modiDcado. Alguns meus antigos companlJeil'os qui
terão que eu o alal'ga 'e muiLo (apoiados e não apoiados.)

a 81', Fe?"reira ele Mello."- Quem queria alargar muito
era o nobre Senador,

a ,5'1', Vasconcellos." - E' mister muita coragem para
negar um facto reconhecido!

Eu não queria que se alargasse muiLo o ncto adL1i
cional, e por uma razão, porque a nossa revolução não
tinha chegado ao ponto de dispensarmo todas as PI' 
vincias da tutela do Governo Get'al (apoiados.) Eu nua
tinl1a noticia senão de um Governo l'ederntivo que tem
resistido ás facções e ao tempo, rócle er que um Go
verno federativo, orgaoi 'U lo segundo os principias le8
cobertos na America do Norte, se pudesse e tabelecer
em qualquer outl'o ponto; JYlas te11110 que não poderá
produzir beneficio algum, senão depois que a civilíS<l\{ão
tiver chegado a lul ponto que se achem todos os meios
de governar em toda a parte.

Eis-me tlJCt'3do á gl'ande palavra- nl'grcsso - palu\'l'a ominosa na
verdade! 'few-se Jeito destc pobrc - ne~!'csso - Ulll JIlOll LI'O hOI'l'cn
clmn, ingcns, informe, qual o Illolloculo' Polyphemo, ou o ll1olllbrutlo
Adamastol', gnarda do Cabo TOrlllOllLOJ'io, Até creio que a!guellltclIl
pensado quo algum espil'iLo i1l1U1Undo se tem intrOduzido ue, te polJre
- regresso - (r/saclas), porque o nol)!' Ministro tIa J uSLi{'a foi obri
gado l para o exoreisal', a desfigurar o semido tIa palavl'a, O Sr. De
putauo da opposiçâo imputou-lhe eousa que não ]lodiào significar
pcrtIas de gal':.lnLias! O pobre regresso lIlmca v entendeu com i 'o
( risadas). Sendo a lingua;:-elll o Cjue cxprime os no sos pensamen to. ,
eumprc examinar a signiltcação da palavra -rcgl'esso - . ncgre so
l1uer dizer marcha para traz; isto é - per 'uncr um espaço que antes
tmha sido pel'eOl'l'id ,- Ora, onde a infamia de percorrei' um egpa~:o,

quc já fOi percorrido? O que tIevião fazer os 1l0bl'OS D puLado' lla
oppo ição, que tanto pl'oC!alJlão o l)rogl'csso, era mostr:w'que, quando
se volta atraz, ataca-se a liberdade l)l'opriamente dita combinada
com a ol'dem. IIlas cu propunho um exemplo.

Supponhamos que um E:ereilo marcha imprudentcmente, c vai
meller-se em um deserLo, ondo lhe faltalllõ LOdos os l' cursos para
ehell:ar a um pouLO qualquer: se, na sua r11:1I'eha, alguem di sesse
ao L;ommandante: se conlinuas mOl'l'erá , c o teu Exercito, de fome
e sede; c, pelo eonLrario, se retrogradares c seguil'es esle outro
caminho, chegarás ao teu deslino li\'J'c d ste pcri"o (apoiados); o sc
o Commaudante recuasse, para scg-uil' um caminho mclhor; el'ia
lnfame este r gresso? (apoiados.) :io seria anles prudcnte c ueces
sario ? SI', Presidente, todas as sociedades, LOdos os homens e:1mi
nhão para a felicidade, é o alcaçar de Eudemol,1ia que todos buscamos;
sc o caminho (lUe seguimos é cheio de espinhos, lle pantanos, em
fim de mil empecilhos, não é infamia, uã.o é deshonra retl'oecder
para seguirmos ouLro caminho melhor, que nos conduza ao mesmo
que desejamo, mas com monos incommodos e riscos. EmCju3111o, pois,

opposição não mostrar que tal medida apontada nos desvia da fcli
cida(lc, que não p6de xi Lil' para uma nação sem liberdade, debalde
é amontoar gMeralidades, salvo se quer reviver as questões escola tica'
~e rcacs c UOlllinac" e aUribuiJ' cxisLcueia e I'ealidade a simplc nomcs.
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Eu eulendi que o acJ,o aLlJi 'ioual devia s r appl'O
vaLlo tal qual o eediO'i e appreselllei na Cnmara dos D
pulados, N"ão coo eO'ui o melllle ejo; Hzel'ão-se-llie C011
:;idel'a\'eis emendCls qne 01 odem lOI'ni.lI" como eu receiava,
a cana rla nual' lJia, se o Senud , a Camal'D. dos D pu
lados e o POJCI' :JIollerallol' não proomovemDl a sua ioler
prelaç;ão de mUL1eil'D. tal que os l1iver os elementos 0'0
vernaUyos se não combatão. Eb a prim ira ioculpa~ão

que m fez o nobre Senador.
A seg'umla foi que, depois de pubticnc10 o acto addi-

iona.!, se d· via fazee alto no llJovimenlo, flue se dizia
revolucionario, de 7 de Abl'il; julgou i que nem mais
um passo adiante se devia ir, ao 1118no emquaolo uma
experiencia bem calculada não moslrassc que algumas
allem~ões devião ser feitas; eu quiz parur o l:Ul'l'O re
volucionario, alirei-me dianle delle: sofi'ri, e leuho sof'
fJ'i(~o, porqu0 qU,em sc alira c}iaot do, cal'l'o r V01~lCio
nano de OrLllOal'lO sempl" soflre, S gUl o mcu call1lollO;
outro eguirão L1ll'O; ma , porqu Outl'OS eguÍl'ão
caminho cliver o do meu, levo condel11nal-os?

o •••• Tinba-se, por exemplo, volauo Da Camara dos
Deputado lU a As embléa Gel'a\ não Golinua e a
nomear a Regencia; é approvatlo o acto addicional: vai
lo 'o depoi uma lei pam que as As embléu pl'ovinciaes
nomcem os Vi 'e-Pre idenle ! A, mesmas razõ s, que
olJrigárflo a liril.r da 1\ssemlJléa GemI a [ItLrjbui~ão ele
nomeaI' a Regp.l1cia, miliLavão na nomea~ão elos Vice
Prcsid ntes pela' 1\ embléas pl'ovil1ciaes; emilli es a.
idéa, nor:qne julguei que lessa medida proviria o pomo
ele cliscordiu nas A sembléas provinciaes, e felizmente
hoje parece que ningu m duvida qtle tal alll'ibui~.ão não
devia er conferida ás A s mbléa' provinciaes, porque a
Assembléa Geeal, quando fez e 'saJei, já não era consti
tuinle. im, boje ningu m duvida de qué tal idéa não foi
adoptada com discernimenlo ; e os l\Iinistros elas diversas
Regencias lcm Ionc1erado ás Camaea. a nee 'sic1ac1 de
se alterar a lei n sta parte. Eis o ponlo de di\'el'O'encia!
Uosjulgárão que era occllsião de eaminlJar, lllJ1iohúrão~
OUll'O julgál'üo que se devia. [azel' allo; e nesra di\' r-
ida.de de vislas podem to lo' ler rnuiloboas razões.

Na sessão do Senado de 10 <1e !Iuio de 18.1.4 dizia o
Sr. Paula e Souza. (*)
. Esse parlido, qu do 37 para ,\ tem governado oBra it

com poucos intervalloSi, julgou JL1e po lia. dar logo üm á

(') Up)1)cm 'uLo do J01'lluldo COllllllcl'cio n," 12() de 18'11.
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revolução, que I adia fazer o raiz immelUlltômente parar
ülU um estado lixo e inalJalave , e por certos meios. Outro
partido foi se l'ormanclo, composto tambem de indjyjduos
de todos os anteriores partidos, entendeu que nào e podia
da1' e su cstalJilidad por' taes meios, pois que !les des
nallll'alisavi.io a MonüL'cllÍa con titu 'ional, at'll~avão a Cons
tilui~{ão, quando pelo contrario o ullico meio de ollter com
o tempo ossa eslal ilidade . ::ma religiosa obs 'l'\'ülJeia, S u
c1esellvolvimento pratico c-'lm lodo os ~eu orolürios. Eu
respeito mllilo todos o~ parLidos, as cOll\'i~<;,'Õ 's de cada
um; luas julgo ter o direito clejulgar s us al:los.

Esse partido, que tem goyet'lwdo o peUZ, jltlgou o julga
que, ô ello pódo dar-lhe e talJiJidüd , o só pelos seu.
meio. Para ISSO tem feiLo difi'erentos leis. Fez a iuterpre
tação do acto ad licional, julgou que a sinl evitava o'
abusos das Assembléas provincia : enganou- ; ~Ilas
conlinuão a abusar orno d'eHlte.. Entendo os I11pre 11
tendi lue ora pr' 'iso nlt 1'[l1'-S aeto addi -ional, que

lIe corno slá pou~o ou nenhum I) 'tn faz ao paiz, podendo
até faz l' maks; mas entendia que não se podia fazor o
eju se fez por uma lei ordinaria; queria e ·ta reforma por
Olllro moelo e mais ampla, queria dar mais desenvolvi
melJto ao poel l' provincial, mas dando-lhe contra-pc os,
e negal'-llle toda ioger ncíô1.l1O que " g ra1. Foz- e <.lepoi .
a lei da reforma .lu liciaria; o 'enaclo e o pitiZ todo sub ns
opiniões que pJ'of'e 'sei entüo e são a mo 'mas li ' 1Ioje.
O tempo tem cada. yez mais radicado.as ·Ollvi~e.:õe· que
onlão ttuba. Essu l' fórma, 10ll8" li fazer o IJ m que della
e peravão seus aulor s, já luntos male tem feito,

Nu Sessão do Senado de 1:5 do mosmo mez de Uaio
diúa o 81'.]3. P. ele Yêlsconccllos: (*)

Já Lontem eu disse CIue lJaYiamos entendido que n8 aeto
aüdicional deyia parar o carro revolucionaria; ma não
succedeu a sim. Providencias se adoplárão que lhe derão
ainda mais impulso. As leis anteriores ao aclo a tdicional
tinhão sido em grande pur'Le influi las por um espiriLo ele
agitação, ou não tinha ilavi lo () tempo necessario para
reflexõos, a fim do que nella não Li\'esse o ou quinhão o
e pirito que Linha agitado oBra il desde 183,1 a 1831-.
E' posto em vigor o acto addicional ; o Corpo Legislativo
reconhecei a necessidade ela se alterarem muitas das pro
videncia anlerionnenle adoptadas; o nobre Senador por

(') JOI'IW[ riu CO/llllwrcíu 11." l1iG de 1M·L



S. ranlo no Li '1,1'01.1 mSI 10 1 ('sla c;\sa CJL1 elle l1[en
dem defeituoso o Codigo do proc.esso logo flue appareceu,

lHe propuzora um projecto de reforma não sei se todo, se
(e parte ele \Ie.

OS,'. P. "ou.:;a:-)fosLrpi a com'eni nria d se alt 
rnl'CI11 l11uita da' na (Ü'[ siçlí0..

O r, rasconcellos :-0 nolJm Senador l' tinca o meu
rng:mo, diz CJll' niio propor. pl'ojecL ,qu mosteou a con
" nicucia de. c a\ler<1I' In mUI las rl;)~ dispo içàes do odigo
elo pro sso. ~luito' ll'Oj cL ~ foeão mandado d tR r.n
mal'a para a do' DcpuLmlos não linhão lú anrl:1m nlo,
Apenas SL: disr.lltia qualquer pl'ojec:l0 oppunha-, c im;ne
d ialamenl a disposir~o c.lo a lo addicional fJn tinba tOI'
naJ.o a mal ria proyin" ial e nito gernl. MuiLos dos pro./" CL S
que o Scna]o lwi011 Ú Cnm, ra dos Deputado forão. ú em
IJnl'gado por eslas consi leraçàe:;. Nó:; p diamo enlão a
quem n'orel'l1aY:l, nós, minoria muiLo pequena, pediamo
qu inlerprelasse o a lo adJicional Clll e nos tira'.'e
cl s as duvidas. Xó dizíamo :-D larai ú Provincia o
qUI, l11es P(wtcilce, co t[u Ib não pCl'lencc, pneu quo ou
ellas ou nós possnmos dar a providen ias fJu o paiz re
clnma.-1\Ias respondia- c a c:;la p rruena opposi .ão da
minol'ia :-Xós não L mos illllol'Í lad de inlerpl'elal' o acto
alldicionul, como 'ó enlenJeis, e. labclec ndo r gl'as ge
rae que exprimão o seu enLido, nó _ó °poel mos inlcl'
prelUl" re"ogando a!'; lei' das As' mblétl, proYinciac qu
rOl' m onLral'Ía à r.on titui.ç50 ou aos impo lo. geea !';,
aos dil'eilo de oull'ns Pl'ovinc1as e aos Tl'ulaclos, E' a quanto
chega a autoridaüe (la A. embica Geral, é assim que e
el y m enlender o arligo 20 25 do aelo addiciona1.

cnhuma pl'o,iden ia pois" 1 u alé 1837; não pod in
aLI ndee á:; n cc idades publica .
. L is I i. 1) enicionas em Lmida linll'io scapauo ao
.Pocl r Legislativo. (I 'lo não ~ el~slll'~r o Governo do Bra il,
porr!ue m onLl'os Corpos LCépslalL"os tem 1.1 cedido o
.me mo ou pior ainda). Estas I i ti,erão a ua execução,
consen'árão-, em exe ução por anno, reárào muitas
influen ios, cr Mão muitos inlel'e ses locaes que lançárão

.profundas raizes. Sobrevem as calamidades d '18á-2; quem
são o!'; r sponsaveis? Nó. ou vós? Nós, os homens do par
.lido a que não pertence o nobre Senador por $. Paulo,
qu por lantos anno e om Lanta insLan ia olicilavamo a
revogação de :a 1 is p rni io as, ou YÓ que recusaveis
ouvir a voz da razão e do bem publico? .. Par cc-me que
a l,ninha irpputaçiio tem mais clireiLo a er admitlida;islo ~,
a l,mp.utaçao qu eu faço cle no ,as alamidades ÚS cou a
prmclpnlme,nlc, e meno Ú pessoas.

H:1yião- (' urt'rdgarlo 1nl('r s: loro('s, inflnenei:ls lorurs
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dispunhão duma grand aUloridade no 'us listl'j to ;
as eleições depen lião dellns e elas cleicões dependia ludo
no I3r'a ·il. Era nulmal qu uma lei que lo::;se tirar estes in
le1'ess" ,esla influen i[ls loc.é1es, inrli puzcs e conlra si
urna boa parle dos que tinlliío con~eO'uic1o apo \erar- e
do Poder nossns locahdaJes, Eu rcconlJeço quo alguns dos
que tanto d snLinárfio em 4842 são pes oas muito digna , e
dcllas lia serridor 5 que bem merccêrão em l11e111or
tempo e i o a fluem C!ell valio os favores, como já o anno
passado o declar i nesta a a, Mas o amor do Poder de
que eltes cslavào de po'se, a pcr uasão ele flue as leis de
4841 que delle os priva\'üo ião faze!' gmnLle male ao paiz,
os armúrão COI lra o tbrono e conlra (\i:; instituições. Ei:; a
razão pOI' que appul'ecem Lantos propl'ietal'ios, tantos capi
talislas envolvidos nos crines cle 484·2; tralavão decon
scnar influcncia de que a lei podia prinll-os.

O, S1'. Carneiro Leão ( depois Marqucz ele Paralld)
ponJe!'Uv1l no Sellodo no dia 17 do mesmo mez e
<lnl1O o scguilJlc: (.)

Mas, e ssa legislarão fIue o nob!'e nadar alaca, e
alaca por que? Pi'incipiou elle pela lei flue interprotou o
aclo ad licionol. E' necessario, scnllores, qu nos recor
demos elo alJOs m que nos o 110\"[11110 , com a dHD
rentes inlerrretaç:õe' dadas pelas A semllóm; provinciac
ao aclo adl1icional, na 'poca em que se fez a intel'pre
laç;5.o; interpr laç:fto (lue o partido que nos é opposto pro
curou tornar c1iosa, ar I elidando-a - reforma do acto
aeldicionul.-l\lns, 1'. Prc:;ic1 nte, não é certamente como
tal que devemos considerar esla int rpr taçfto.

No acto adclicionol passou um aJ'Ligo que declara per
tencer ao Poder legislali,'o a sua inlerpretação. E te ar
tigo que pas úra no a lo ocLdiciol1a1 devia, a meu ver,
servir de salva-guarda contra os attentados que logo mni
tos dos nlhu 'ia mados por os a lei virão que receb ria
necessariamente a união de cada uma das Assembléas
proYinciaes em qu poclerião prevalecer differenLes pi:ü
xões conLraria ao inter sse geral.

Que o acto addicional preci ava de alguma interpre
tação, que se apre. entava com ob curiLlade, Teconheceu
o Poder executivo que entrou em exercicio no anno de 35,
o qual e11) dio eertas instrucçõe em que procurou fixar
a intelJigcn 'ia dos arliO'os do mesmo a.cto a.dc1icional. Ma

('') Jornal do C01l/1I!erC'io dc23lJ.c raie> de 1811.
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de fIlI Y3leu islo? l"ão era o Poder competente para fixar
essa intelligericia o rodCl' executivo; o Poder competente
era o legislativo, ist e tara expresso e declarado no mes
mo neto audicional; por consequehcin, ainda quando
(' a interpretarão que se dem fos. e a verdadeira, con
forme a letra e ó e pil'íLo do mesmo aeto addicional, ne·
ces al'iamentc não devêr'a Sl.~r geralmente oh ervada, por
isso lue emalHlya de um poder que não linha sido de-
larado C01l1[ dente para fazer essa interpretação.
E na. yerdade, r.1l re iden:!. , assim aconteceu. Leis in

tl'irmllente contradiclol'la' apparecião em differentes As
s mbléa : umn nuo legislavão ,obre Juizes rilunicipaes
(' outra' autoridade.: encarregada da administração da
Ju liçn, porque enlendião que não compelia á Assem
hléas proYil1ciae lal atll'ilmição, fIue era da não dele·
gada, , por con equenc:io, da re cnadas ao Poder ge
ral; outras, pelo coutrilJ'io, nüo só legisluvão obre esses
mesmo Juize, DIa alteravão Lorl, s li suas atlribuições,
de lIaluL'a"ão inteiramente a I gi 'lação d paiz.

Já n'Clssa época, Sr. Presidente, sentia- e a necessidade
de alterar o Codigo lo l roce.' o; já nessa época Depu
tado , que aliás [arlilhariio c11rer:as opiniões pollticas,
ent nL1ião que não ha\ia nenllUllla gal'aulia de, egurança
para o paiz, para a socicdad J rasil im Das disposições
lo Codigo. Em con. qlIeu 'ia desta Cf nca geral em que

muito estavão. um '1', Dcputad cl Pernalubu o, de quem
muito me honro L10 t r il10 amigo, e Cjue não existe hoje
(o 1'. Luiz Caval'anti), fez uma t ntativa no 01'pO legis
lativo para fazer passar 'llguma reforma nes a legislação.
Esta tontaliya tornou-se mallogl'uda ; a opinião do partido
u que pertencia então a udmÍ1üstr(l~ão não partilbouas ra"
zões de e no1>1'e De/mtado, ou aliás não queria talvez
concordar com aquilo que elle enunciava como conve
nienle para ser reformado; clJegou-se mesmo na discus
são a negar a sembléa Geral aaLLribtúção de rever o
Codigo do proce o, rcformanC!o-o nas suas disposições
r latlvas a Juizes de Di]' iL , flIunicipae e outro empre
-gados da' Províncias. Onobre Deputado, corno que repel
lido da Assembléa Garal, foi apresentar na Assembléa
provincial de que era membro a sua lei; e appareceu na
:Assembléa provincial de Pernambuco a lei que reformava
completamente o Codigo do pJ'OGeSSD, Cl' ava novas autori
{Í~des, e tudo i to, eohor' ,110, enLiclo de fortificar a admi
mstração, o Poder; considerando que não podia a adminis
tração ter em vista 'enão o b m estar do Brasil, conside
rando seus erros como menos damnosos ú sociedade do
que os q,:,e poderião pm'li1' das pe soas que erão cha
IDªdas a. lOfluil' na el 'iç,ão I S as aUloridades. Que juízo

Il
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fórmo u da lei d P rnambuco que foi reproduzida 'm
outra. Provinda do norle do Bnt il ?
- Eu, 1', Presidenl , para carnct ri aI-o, di" i que "urias
admini tL'udor s das Provin ias m que provaI cu lal lei,
quando chegou a I i da reforma do COdlg0, depois qu a
praticárão, por muitas "eze exprimirão os u juizo, di
zendo que a lei provincial de Peronmbuco 'ontinha meio
mais eillcazes de L' pressão, dava muito maio!' inlluen ia
á autoridade do flue a nora lei de Q.1, que tratou de refor
mar b Codigo cio Pl'Ocesso, Já se vê, pois, que a n cessi
cHtde que então ha\'ia, e sentia-se no paiz, obrigava fi
reformar laes lei:s, obrigava a dar maior influencia ao
Poder executivo na nomeaeão do executores da lei.
criminaes. •
. Sr. Pre idente, a opinião a CJue pertenço não estava
então no Poder, ma em opposi(:ão; porém em honra slla
devo lembrar que eUa procurou empre reformaI' a I 
gislação 110 sentido em que as admini tracões do 1aiz
uevião ganhar maioL' influencia na in titui~(ãó elas autori
dade que deyião executar o Codigo do proe .. so .
. Apezar, Sr. Pre idente, de que o exemplo da Asseml léa
provincial de Pernambuco fo se st}guido na Pal'ahyha e
no Maranhão, que r fOl'márão to la a nossa legi Jaçilo c 11
tiua no Cocligo do I roces o, outras A sembléus lwvião 1'e
pelJido tal faculdade, quando jO'uaes projectos ou ollsa
_que se a semeloa se se apre entavão nella::;; comtudo,
estas A sembléas que a este re peito divergião da de P 1'
nambuco, em outros objectos linhão invadido o Pod r
legislativo geTaI, procurando ampliar as suas attribuições
contidas no acto addicional. Je tas circumstancias é claro
que todas as Assembléas provinciacs não cntendião os
;:lrtigos do acto addicional do me 1110 modo; e quem rll
.competente para fixar a sua inteJligencia? O mesmo acto
n.ddicional o tinl1a dito, era o Poder legislaLivo geral.

Desde que se aprescntárão na Camara dos Deputados
diver os projecto , alguns vindos do Senado, outros ini
dados na mesma Camar<\, revogando as dispo iç:ões do
.codigo do Processo relativamente aos empregado , pe 
soas que então defendião o Governo, que e tavão ligada
á p.olitica da administração, apparecêrão allegando que
taes aLLribuições pertencião ás Assembléas provinciaes;

-<!. isto respondiam os : - Pois bem; intel'pL'etemos o aeto
~ddicional ; se é esta a verdadeira intelligencia, decla
.J.'ai-.b, fazei-o por lei, para que ns outras Assembléas qué
não tem querido entrae nas refórmas por entenderem que
,não lhes compete, niío deixem de <ltLender á utilidade do
.paiz clue reclama a revisão de taes leis.

El1tao, ::;1', Presidente, clesconhceemlo-se a clisposi<:;ão



do aeto acldicionul, que diz que ao Poder legislativo per.:
teu ia a interpretação de todos os ar'tigos do mesmo acto
sobl'e que versa s'em duvidas, dizião-no que a Assem
I lea Geral não tinba outt'ü dil'eito de interpretar, senão
rc\'oO'ando a I i que fo sem conLJ:al'ias ao mesmo acto,
á ConstituÍl'üo e aos Tmtac1os. Mas, 'enhor s, a necessi
dade da jrúeq retaçúo foi tão deruonstrada, que apezar
dos gritos do partido eBa foi vencida no Corpo Legi la~ivo,
pus ou em ambas as Camara , Camaras que esses se
IJhores não podem negar que repr entavão o paiz, vi to
qll forão eleitas em occasião em que a sua opinião es
tava no Poder.

Mas di se o nobre Senador por S. Paulo que nó::; julgá
mos coarctat' os alJuso::; das A semlJléas provinciaes, e
ell s continuiío. Onobre Senador se engana, qUaD lo pensa
(lU nós jul~ámos que podíamo coar'tur toelos os abuso
la \ emliléas provinciaes ; nenhum de nós ne~ou nunca
ti. insulli i ncia do acto addicional, nem corno elle passou,
nem ~I pois da int~rpretação; conheciamos que. tinha
IlIOS iaeuldade ele ll1terpretar e não de revogar. E certo
(lUC nas uas imputações, sempre injusta', os senhores
lJue pertencem á opinião que nos é adversa procuravãQ
cmprü dizer que nós tinlHllno reformado o acto addi

ciorml como meio de no tornarem odiosos, e não porque
a i o 110S tivessemos proposto.

SenllOre, e tivessemos a faculdade de reformar o acto
a ldicional, elle não seria tal qual é; as nos as opiniões
são mui claras a este respeito, tem sido sempre definida ;
Ula' nós nos cl ViaDl0S limiLar ao que em imples inter
pretação, e simples interpretação era insuffiClente pura
fazer o bem do paiz; era, e ainda é in ulliciente. Muito
estimo que alguma modificaç.õo pare~a. haver na opinião
que nos é adversa; ainda bem CJue ao nobre Senador jú
não repuo-na a reforma desse acto, parece mesmo dese
jai-a, po to que eu não ailJa ainda a que ponto cllegaráõ
a - all1pliaç,ões CJue elle que.r fazel' ao Poder provincial que
eBe já. aDllunciou na occasiõ.o em (l'.1O emiUio esta opi
nião.

Tenho, pois, Sr'. Pl'e iclente, declarado a razão por que
nós não podemos ser cl'imiuados por ser incol11[ leta ~
insullicieute a interpretação I ara e tabelecer a harmonia
que devia hllver entre o Poder geral c o Po ler provincial,
para que niio haja e se choque, es as continnada USUl'
paçõ s a que a A sembléa Geral se vê olJrigacla a pôr ter
mo, rerogando muitas vezes lei d ::;sa::; Assembléas pro~

vinciaes. NÓs não podiamos revogar o ncLo addicional;
nós pl'ctelHlemos sempre ínterpl'eta\-o em sua genuina e
xel'c1(J.cleira intellio-encill, já. (lue linlia sido torcida pOl.:
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muitas Assembléas pi'oyinciacs que invadii'io o Podol' le
gislativo geral; mas, inlerprelélndo, nuo podiamos e0ITi
gir os defeitos radicaes e essenciaes do acto adcliei nal
que pela minba parle reconlleço como obra im,perfeitis
sima, e que muito se rescnte da pr ssa com que foi feito,
e das paIXões da época (apoiados.)

No dia seguinte dizia no Senado o Sr. B. P. de Vas
concellos. (*)

o nobre Senador disse que o grande ácontecimento
de 7 de Abril abalou a sociedade Brasile-ira em 'eu fun
damentos, e que nüo podia deixar de o fazer. , ..Islo nüo
destróe o que eu dis e em outra occa iiio; eu diss' em
outra occasião que o acontecimento de 7 de Abril, con
sid.erado em geral, não se devia considerar orno revo
lução; mas que as circumslan ia fJu o pre 'eLiêl'ão
obrigárão o Governo a consideral-o conlO um moYÍmento
ex traordinal'i o .

Daqui parti0 o nobre SeTItHlor a ele Cl'cycr os pnl'tidos
que então apparecêrão, parti lo cxat!uclo, parliflo lib ntl.
elc. Logo em 7 de A\)ril existirão dou partido:, Ulll
chamado - I arLido liberal ou model'a lo -, o outro
exaltado ou jurujuba - ; não sei e é isto, a miu1Ja U1C
moria eslá l11uilo fnlCa.

Existi0 um pal'titlo moderado quc onleyc s cspil iro '
ardentes, promettendo-Ihcs a reforma da Con lillliçiio,
que se fez em 1834. O partido exalln.do queria a l'E:f'ol'lna
logo e logo, e exigia mai outras nullidade . Tl'atoll- e
da reforma la Constitui ão ; o partido xalla lo . la\'tl
ahatido nesse tempo; sÓ quem appar eu DOS debate
foi o partido moderado. E o que fez e le I arlido? Que
vistas teve? Teve todo as mesmas vista?., Dividio-. (}
logo em duas porções, uma que julgava que e dC"ia
conceder tudo ás ProYlncias, c ouira que nlenclia que·
se devia conceder ál"" Pl'ovinci-as poder para tralarem de.
seus negocios provinciaes, pUl'DLTIente provinciaes. .

Eu, Sr. Presidente, fui o rülat l' de se ncto. Eu ent n
dia que não convinba fazer as gl'alllles alt Taçàes guc e
promettião. Queria-se alé que o GO"erno Geral ficasse
dependente das Prov.incias para gastar, isto é" que SI}
consignasse no acto addicional o systema das quotas ~
que o Governo geral se qliL'igisse ás Provincias, que lhes
=pedisse o dinheiro necessario para suas despezas I Que~

(f) JOI'(tal do CommerGio d.e 20 de ,'Uio de 18-H.



XI...XYlI

riào tambem que os Presidcnt·, fossem nomcauos pela'
provinciaes; e.u pugnei, quanlo ealJia em minhas forças,
contra semelhante prin 'ilJio, Depois tmtúrüo Je conlull
dir o Governo Geral com o provincial, dando-se ás pro
vincias in~erenciana atlmioistl'adio geral, de sorte que
o peou ate 1!HO, ' m que pude::i'~e mal' bar H\Tcmente,
porqne a cada passo se opjJunlw que o olljecto de que
se tratava era pro\'incial e não g ral; ,iú e1ll outra occa
'ião cu disse que até muito proj etos do cnado fi_cárãu
embar"ados na Camara dos Deputado,,, por 'o nao ter
ainda d 'c\urado s a materia de que tralarão em pro
vincial ou geral ú ri 'ta da letra do a lo uddi 'iollal.

t\ no "a tlivergencia com C:Oll, pui', 0111 183l. lIS
querião muito pam as Provincias, outro ntendião que 'tl
se devia dar o que era indi 'pensa el para uccorrerem
a s"u negocios peculiares.

E na sessão ue 23 ue Maio do me. mo anno de 1 ti,
o mesmo Sr. B. P. ue Vi.lscon ello : (*)

Conte tou-se depoi o que eu havia a ser 'rlldo sol rc
o a to addi ·ional.

SI', Presidente, ouviitO-sc bmdos ele rel'orma da Cons
tituição; muito. chegúrão a rer qll ~ era UIIH\. n e '5i
dade que cumpria sati 'razcr, e trabalháni.o ne a obra
em boa fé, e com vista no b m I ulJlico,

Quando se l' unio ti. Call1i.\n.l do' Deputlluo', eu fui de-
ignado melllbro da Commis ão ela I'erol'llla na COIl tÍ

tUJção; pedi minha oscu a, Ilão a eou' aui, foi o meu
requerimento rejeitado, Procurei fazer algum trabalho,
apresentei esse tr'lbalho a cli\' ['SOS nhores, não agra
dou: mas eu entendi que não devia modia 'ar as minhas
idéas a esse respeito.

Apresentei o project ao Corpo Legi lalivo, roi des u
tido em reuniõe, pal'licnlare : t ve o a sen la Inuiori ü
d~ Camara dos O pulados, ma' as inlrigas I e!Tl ~onhe
CIcias de todos fizerão-Ihe alterac-es es' nciat'~.

Disserão hontem flllO o que ptls;"ou no acto a Idi iOllat
dá menos larga ás Provincia do que o (')Ile propunha.
o projecto original. Eu cle ejal'ia qu' manda c vir
o p~ojecto original, para que s re 'onbcce- e que não
haVia tal mudança. O proJecto original tinha-se esme
rado em separar o que eJle considerava local do que era
geral; o que se fez na discussão? Confundio-se o gel'al
com o pro, incial; a administração da Justiça licou a

«) JOfllal do Comme/'uo de " tle·Ju.nho de U;44.
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cargo do Ooverno Oernl; entrelnnto a nomeaf'.ão dos ma
~istl'Udos, suas OlLlrilJuicões, tudo quanto dízi-a l' spcito
a ,ull1linislraçüo da Ju (iça, ú orgallisa~ão judicial'ia da
primeira in tan 'ia, foi comOleUido ús Pl'ovincius; omo
havia de o Oo\' mo poder func 'ionar. omo llavia de
administrar a Jusliça, se a organi. ação judi iaria uito es
t<.nu u cnl'go de q~lel1J linlta de ,fazer justiça?

O 81'. C. Ferre/r'a:- Eu quena que esse uclo "iesse
ao Senado, pura se aperfeiçoa!', e ,,6s nüo quizesles,

O Sr, Vasconcellos:- E o que se s O'lIe? cgu -se que
fI 'se exaclo o que sc di :c honl m que o proj to I'i
ginal dél\'a mais Jarga- ús Pl'oYincius do lJUC o a to addi
donaL appro\'ado ?

Sr. P"c'illente, eu ntío me eil\' r"'on110 cio que fiz, porque
em minlJas vota«,:ões fui sempre in 'pil'Udo pOl' mim mes
mo, por minha consei ncia; nun a as dei I 01' P did "
para obter favor de outrem. Conhecia os elTO do no 'os
r.odigos, em naluraJ que contivessem muitos, porque
tinhlo, por a sim cliz r, passa lo por accluI1Hl«:,.ão, Trala
Ya-se cle.re1'ol'l11u1' esses, npparecia Jogo n ol)j "cção do
aeto nddicionaL, que fazia pl'ovinciaes taes e taes aeto ; a
admillistl'U~~ão geral não podia dar um passo. Todos os
aetos dus \ssembléas prO\rineiaes erão sujeitos ú anc.ão
do' Presidentes das Provincias ; e na discu 5.0 do a to
addieiooal o que e deliberou? Que uma grande parle
de 'ses actos não fos e ujeita ásaocção do Pr identes.
A Camaeas Municipaes podem em suas po tUTas derogar
ns leis gemes, il11pÔl' em prejuizo da renda geml, preju
dicar as outras Provillcias, olfencler me mo os tl'aLados,
pOl'que c a A sembléa appl'Orn, o Pre id nte não pócle
mtervir. Eslarão estas c1isposic;ões no projeclo originaL do
acto addicional?

08,", C. Ferrci,'a:- E aqui ntlQ poderia ser emendado?
OS1'. Vasconcellos: - Pare ,po1'tnnto, que lJa algum

esquecimento. IJa 10 annos que 10i feito estc tmlJaUIO, c
·\0 anoos fazem e quecer muita cousa.

lfallou-se em conferen ias, di se-se ql1 e liohão reu
nido ulguns representantes ela Jação para se cogita,' no
rnelhOl' partido que se devia adoptar. Eu, SI', Pro idente,
lembro-me que o nobre Senador que hontem fallou nesta
easa a e te respeito era ele opinião fIue se declara sem U$

aLLribuicões das Assemb.léas provinciaes, dizcnclo-'e qu
tudo quanto se não conferia ao Governo Geral era proVIn
cial. Eu entendi que se devia seguie o ystema COlü,'ario:
que tudo quanLo se declarava lue era Pl'Ov.ulciaL fos
como taL havido; mas que tudo quanto não fosse expres
samente concedid6> á. Provincias ficasse pertencendo ao
Governo Geral.



ltlales :;a'avissimB§. Ne..pssi(lacie de eshulo pro
fundo, de remedio§ urgenjes.

A Ipi de 3 de Oulubro de 183~, art. 33, aulorisou
o Governo Gernl para sllpprÍl' as Provincias cujas rendas
provinciaes não chegas~em para as suas re peclivas
upspezas, com tanlo quo e las se Iliío uugmentassE'm.

O art. 21 da lei de 3l de Oulu bro de 1835 de-
larou sem "igor o art. 33 que acabo de cilaI'.

- O leitor", I'Ú, p lo decU!' o ;dr te livro, os apuro
em qu se viriio a Provincias quando com çórúo a
procurar Yiv r .obr . i. Era indi, pen avel diminUÍ!' e
economi ar despezu.

Era ino"itavel suppl'ir gl'Unde numero de Provincias
p los cofre g raes 101' longos anno . Forc'io uppriua
ao principio onze Pro.vincias pelos cofres gemes, d pois
sómenle deixúl'ão de se1-o tres, Rio de Janeiro, S.
Paulo, e Rio Grande do Sul. (~§ 20i e 205 deste livro.)

Esse supprimenlo ús Provincia pelos cofre g rae.
foi reduzido á metade no exercicicl de 184.4.-1845,
cessando lotalmenle nos subsequentes, e porlanlo nos
de 184.5-184.6 por dianle.

Por um lado a A semblca Geral tomava sobre si
.o pagamenlo dos Juizos de Direilo, MUllicipae e Paro
cbos, pOl' outro reliraVi.l os supprimentos que por aonos
fizera ás Províncias.

Era nalural e cligno de 10m OI' que deseja sem as
Assemhléas provillciaes melhorar a sua Província', e
que reconhece som que não podiüo inlroduzir melhora
menlos sem novas despezas, Era preciso augmental-fls,
isto é, augmenlar os impostos.



Alii jnzia 11 gl'al'ltlc dimcuhlnd1;, aLlenla fi om-
rnixtão dos imposto geraes ~ provinciaes, como, e
verá desle livl·o. E' como o éljuntamento d'ngua e dn
vinho qUd tle tal modo se místLlI'ilo no cnlix tlo Senhor,
que feita e a commixlüo não e p6de mais separar,

Applicúriío-se a AS5embléa província s a impor
.obre a importação e exporlação. (ride Til. 1: Capo
R.o Secção fj: Do impostos de imporlação; Secção
6,' Do impo lo tln exporlaçúo.)

Ha 30 allnos que as Assemb1 "tIS provincíaes tem
alacado os lmpo los geraes, principalmente de impor
taçiio p. exrorl[l~:ão, n -1.4l PUl'à cú, depois que fi

t'i tl :1 de l)<'z'mhl'o cle 1841 annullou <:Is-lei pro
Yinciaes qne I111V](1O alterado [l juslira e poli ill, de
pois fJue m 181: ces ou o uppl'imenlo ú Provincias,
\'oltúrüo-sc llinda mais a Asscmb16a' provinciae para
nOYflS excnr,'ões n cnmpo dos imposto. g rae.,

"crú ° leilol' deste lirro que,:" de 183;) a 1861,15
A embléô pl'oyjn ia s tem leal lado. impondo sobre a

-' importaçiio ue produc,los do exteri r para o Imperio
sohre fi importaçi'lO nas Proyincias vinda de outras
do me, mo lmpel'io-sol.H'c fi írnpOltação de productos
importados de um Município para outro da mesma
Provincia.

Verá que, de 1835 fi 18Gl, 17 Prminci'as temlegis.
lado sobre a exp0l'taçuo pum fóra do Imperio, sobre a
de uma Pl:ovincia para outra, sob1'e a de um ~Illnicipio

para outro.
E' tão expresso o ncto adJicional quando, no seu

ílJ'L 12., diz:
« As AssemúlJas provinciae.~ não lJoc/e1'cio legisla?' sobre

i'mpostos de ilJllJOrlação. })
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Não demon 'ira e te livl'o qlle ni'io poJem as A 
s 'mhleas pro\"inciaes legi lar sobre exportação. ?

Apezar da lão clara clareza do arL. 12 <10 aeto
audicior.al não tem si<1o annulladas as leis provinciaes
que lançárão em 15 Provincias impostos de importaçüo
Nem as de exportaçilo.

Ha 16 annos que não é revogada pelo- Poder Le"
gi lativo Geral uma só lei provinciall

Que c candalo I Isto não póde continuar assim!
- Cada anno cresce o mal. Daqui a al C1uns annos a
anarcbia que reina erá ainda maior. Já não póde a
A semblea Geral rever e estudar toda a mas a de le
gi la .lio provincial exo/'bilan~e e inconstitucional. Re
si lin\ sempre o Impel'io, que se irá dissolvendo?

Se durante os 14. anno primp.Íl'os o Poder Legis
laliro Geral apenas annullou 21 leis pl'ovinciaes, em
parte pouco imporlant·s; se no 16 annos seguinte
o Po<1er LegislatiYo Geral não pôde annullar amai.
claramente inconstitucional, como poderá esse rodeI'
tomar a iniciativa para a revogação da enorme mul
tidüo de lanlas leis?-

Era preGiso, indi pensavel, que a A. embl6a Geral
tive se examinado e revogado. cada anno (difficil e pe
sada tarefa annua]) as leis provinciaes do anno anle
rior. As im se leria esclarecido e- firmado o direito; a

g

AssemlJ16as provinciaes terião sido contidas nos eus
limites, e as novas instituições se teriao forlalecido.

E' preciso, se queremos que prevaleça a Con ti
tuiçüo com seu acto addicional, que sejt\o annuUadus
todas ssa leis provinciae que a rasgão ha 30 anno .

Massa enorme, na qual não (em toca.do bu 16
annos!

(i
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A revogação dessa 1 gi lação não póde ser popular
nas Provincias. Os seu Deputados geraes são menos
proprios para promoverem a sua revogação.

E' I1Ecessario estudar muito, preparar o assumpto'
e remedios. Cruzamos os hraços e deixamos prolYl'edir
o mal I

Do ac(o nddiriol1a! rf's\l1la n pguinle Iboa) la 8i
ficação,

'I ,o r.A, o. - impIes. - A Ipi provincial não convém
aos interes. es da Província, at'L. 15 do acto audi
cíona1.

2. o CASO. -Grave. -A lei provincial é contraria á
Constituicão, art. 16 do acto addicional, urt. 7. 0 da
lei 11.0 105 de 12 de Maio de 1840.

3. o CASO. -Grave, - A lei provincial oIrende os di
raitos de alguma outra Provincia, art. 16 do aclo addi
c10na1.

~. o CASO. - Grave. -A lei provincIal ofl'ende os Tra
tados feitos com nações estrangeiras, art. 16 do ncto
nddicional.

Abundão exempios desses casos neste livro.

O primeiro caso, como nelle se demonstra, simples,
questão de conveniencia ou inconveniencia aos interesses
de uma só Província, não vem ao Poder Geral. Vinga
011 morre na Provincia sómente pela Provincia.

O Presidente da Provincia p6de negar a sancção com
o fundamento de que a lei não convém aos interesses da
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rrovin(jia. Não prevalece porém o obstaculo que pàz, se
a lei passa por dous terços de votos da tlssembléa.

Tão ha mais poder que fi embarace.
No ultimos ires ca os, graves, tem o Prc idente o

lerreno desempeçado para evitar o mal.
Se os projectos são conlrarios á Constituição, aos di

reitos de outras Provincias, a Tratados feilos com
na.ões estrangeiras, está o Presidente pelo aclo addi
cional perfeitamente armado ('1<). O Poder Geral, porém,
como veremos, está desarmado completamente, e ti
mercê dos Presidentes, seus Agentes.

Tegao Presidente a sancção ao projeclo. A A embléa
provincial approva-o por dous terços de votos. Então,
cliz -o art. 16 do acto addicionnl, s6menle applicavel
aos casos geraes já mencionado, verificadíl ü "Vota )iu

da Assemhléa por dou terços de voto ,

, erá o projecto, com as razões aUegada' pelo PI'
sidenLe da Pro incla, levado ao conhecimento elo Go··
vemo e A embléa geraes, para esta definitivamente de-
'idil', elie deve e' ou não sanccionado.

e o Presidente da Provincia houver sanccionado lei'
(veja o leitor quantas neste livro) contrarias á Cons
tituição, aos direitos de outras Províncias a Tratado
feito com naçàe estrangeira, nenhum r mpoio pódf'
dar a mal tão pernicioso o GovHrno Geral.

1-) Enteudido, C01J\O tem 'illo e deyc er utclldido o a ·to allllicioIlal
pela ecção do Imperio do Con elho de E lado e pelo Govel'Do Geral.
Dec!al'o\;-se que a mesmas razões que conCOlTel'em para ser suo pensa
a lei provincial dependente de sancção, conu'al'i:l' á Constituição, aos
T[atadqs. etc., mililão \1ara.::I sllspensáo das leis independente de sanc
<::30. Vide o C::rp. 15 (O Tlt. 3.0 deste 1iYl'0. Tomo 2.0 fi. 35S. Esta
flueslão é do maiur a1 ance, c scmelhante inlclligcucia [[nc ser {b,alla
pelo 1'0de1' Legislativo.
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Então sómente póde iuterYir ahi e dar r múdio a
Assembléa Geral Legi 'Ialiya. lOS primeil'Os J i anoos
até 1848 deu 21 petluenos remedios, de 1848 até
1865 nenhum! I

Se muitos Presidentes tivessem entendido, cumprido
as lei e seus deveres não appal'eceria neste livl'O a
massa enorme de leis provinciacs por elles anccionada
contra a Constituição, contra os direitos de oulras Pro
víncias. conlra Tratados feilos com nações e lran
geiras.

Sanccionada pelo Presidente da Provincia, ageote
do" Governo Geral, a lei a mais absurda, amai ioe n 
titucional, nenhum rcmcdio póde dar o Governo geral.
Como o leitor verá neste livro houve tempo em que o
Governo geral deu exemplos em conlrario, ma não
podia deixar de arl'ipiar a carreira. O unico rcmedio é
esperar a revogaçiío da lei provincial pela As embléa
Geral.

Esle eslado de causas não póde continuar assim. Nüu
podem fioar na confusão em que se acbão.

E' preciso remediar o presente e o futuro.
Hemediar o presente. E' preciso que seja nomeada

p lo Governo uma importante commis 5.0 de h menL
illustrados e praticas, á qual assistão os Ministro de E 
tado, para .examinar e estudar toda a legislação pro
vincial que estiver aioda em vigor e indicar a revogação
de toda a que for exorbitante.

Este trabalho molivado deveria er revisto pelo Con~

selho de Estado. Áprrovado pelo Govemo dcycria er
por elle apresentado ao Poder Legi latiyo.

E' pl'cci 'o remecliar [ ara u futuru.
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E' indbpen ave1 uma pequena r 'forma, porém uti
Jissi ma no ücto addicional.

Quando o Pre idenle da Provincia ancciona uma lei,
vigora ol1a por mai que eja oITen.siva da Constituição,
du uireitos das outras Provincias e dos Tratados com
IHll;(,e estrangeira. 'igora emquanto a Assembléa Geral
11 não revoga. Vale mais, pódc mais o Agente do Governo
Geral, o Presidente, do que o mesmo Governo Geral.

Quando, d'ora em diante, o Presidente da Provincia
sunccionar, ou mandar executar uma lei provincial
(vide Cup. 15 do Til. 3.° deste livro) o Governo geral,
ouvido o Conselho de Estado entender que é contraria
li lei ú Con liluiçãO, aos direitos de outru_ Províncias o
aos Tratados feitos com nações estrangeiras, suspenderá
aquel1a ~uncção ou ordem do seu Agente (o Presideute da
l'rminciu) e sujeitará o negocio á Assembléa Geral Le
gi lütiva, que dcúidiró sobre o projecto ser ou não exe
cutado.

E' preci o que o Gover)to Geral possa reformar a de··
ci ão de eu Agente. Presidente da Provincia; que lhe
crêa difIlculdades em as umptos que dizem respeito á
Constituição, aos diroitos de outras Pro incias e a Tra
tados. 17ica suspen a a. questão affecla ao Poder Legis
lali "O Geral.

ma lei provincial, por exemplo, oITende um Tratado
com naçào estrangeira. lIa entre nó exemplo que
aponto neste livro. A nação estrangeira reclama. O Go
verno Geral, com o qual se entende, não póde su pender
li execução da lei provincial sanccionada pelo seu Agente.
o ómente li As embléa Geral póde dar tardio remedio.
A As~ell1ll1éa Geral ainda não revogou em alg nn dos
casos.
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o Governo Geral é que muito incon titucionalmenle
tem suspendido, nulliflcado leis provinciaes sanccio
nadas, publicadas, unicamente dependentes então do .
Poder Legisla livo Geral.

Estou convencido de que a divisáo actual da renda
geral e provincial é muito defeituosa. Uma divi ào
como a da Inglaterra e dos Estados-Unidos não póde
apresentar os deploraveis resultados que entre nós apre
senta e se notão neste livro. Estou convencido de que
é preciso estudar e meditar profundamente materia lflO

importante, para estabelecer uma separação clara e
simples, menos misturada e confusa, como está, e se
vê neste livro.

Porque tem tantas Assembléas pl'ovinciaes lan:ado
impostos de importação e cxporta.ão contra o acto
adclicionul? SeI"iÍ porque, separados esses e os mais
qne são geraes, não achão as Assembléas provinciae
muteria tributaria sufficiente?

Estudei esta materia que considero importantissima,
mas faltarão-me elementos que não pude ter.

Essa materia sómente pode ser bem estudada
entre nós nas Hepartições publicas.

E' preciso estudaI-a, melhorar e esclarecer esse im
portante ramo.

YersaLe diu, quid ferrc rccuseuL,
Quid vaJeauL hUlUeri.

Hora/. Art. Poct.

Quem ler as citações e exposições que faz este livro
ha de reconhecer que é o Conselho de Estado quem,
na obscuridade, tem trabalhado mais para montar o
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raiz c firmar a boas doutrinas, sem que dahi in
felizmente tenhão sido coIbidos notaveis resultados.

Ainda é o Conselho de Estado de 1841 e nenhum
melhoramento se deu a essa instituição, senão des
tacadamente em um caso ou outro. Vide o meu En
saio sobre o Direito Administraliro Capo 26 do Con
selho de Estado.

Supposto cada Secção do Conselho de Estado deva
ómente dar parecer sobre os as umptos que tem re

lações com a Reparlição ministerial, á qual está annexa I

frequentemente acàntece, mesmo pela difficuldade de
extremar bem certas materias, que inlerponhão duas
Secções pareceres contrauictorios sobre o mesmo
ponto, e que tambem contradicloriamente decidão os
respectivos "Ministl'Os, embora essas Resoluções sejão to
madas em Conselho de Ministros depois de uma rapida
leitura, porque um dos ~1inistros de uma das Reparti
ções póde não estar presente, podem ser outros, podem
er os negocios apresentados em épocas distantes, etc_

Acontece isso sobretudo entre as Secções do Im
perio e Fazenda, ás vezes ouvidas sobre a mesma ma
teria destacadamente.

Cada Repartição encara o negocio pela face que
lhe é relativa, dá-lhe a solução correspondente. Entre
tanto muitas vezes essas questões jogão com outras
Repartições, devem ser consideradas e solvidas em
grande, em -globo, pelo Governo, e não simplesmente
por um ou outro Ministro.

A Secções do Conselho de Estado ordinariamente
ignorão qual a Resolução tomada pelo Governo sobre
suas Consultas. Não lhes é communicada, e pela maior
parte das Yeze~ não é publicada.



L' /fI

O fi O e a .1)111~,i10 111e tI ti (1. cc~iio p(~)de sim
flcal' registrado na memoria dos Conselheiros que então
a compunhão, ma além uo que este registro, que o
tempo póde apngül" nem empre ~ fi 1, muda o pc. 
soaI da ecçõp freqnentemente. O Ministros igual
mente. O Conselho ue E lado não tem uma Secre
taria, não tem um Presidente para o rviço oruinnrio,

, 11ÜO t~m um centro para o eu trabalho, e harmo
nia das sua d cisões.

Apparece hoje uma questão. E' solvid,l pOL' um modn.
Pa sado t'mpos appm'ece a mesma. Fl'equentcmrol
é examinada com se pela primeira vez appareces .

Frequentemente o exame e a soluçi\o da ,ecçõcs
do Conselho de E tado 1'0 tringem-se a uma re tri .la

hypotbese dada, sobre a qual é consultada, quando
essa hypothc e prende a considerações mai Ya. ln~ ,
joga com hypotheses mais largas, 1'erJuer exames
soluções mais extensas, sobre a quaes n30 sabe con
sultar um Ministro novato (quaoto mais novato m 
lhor) que não abe fazer a pergunta por nüo fazer
idéa da materia. A Secção do Conselho de E tado
responde ao que se lhe pergunta. Cu,jus est !laJe oralio ?
Ciccronis.

Umas vezes é ouvida a Assembléa Geral do Con
selho de Estado sobre Consultas das Secçces, ver ando
sobre questõe. de mínima importancia (lanaJ caprillCB
algumas) e frequentemente não o é sobre que Lõe~

gravissimJs, decüliuus sámente com 11 audienciu de
umu Secção do Conselho de Estado, ou sem ella.

Umas veze (não hu regra) são resolvidas as Con
sultas do Conselho de Estado por uma Resolução Im
pel'Íal, em onfol'millaue da qual é xprdido A,riso.
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Outras vezes (não ha regra), em negocio da mesma
imporlaiJcia, não intervem Resolução Imperial, é ex
peJido simplesmente Aviso em conformidade da Con
su1la.

Oulras vezes, ouüda uma Secção do Conselho de
EstaJo em quesliio que envolve intelligencia do aelo
addicional, o Governo res01le-a.

Outras vezes, em casos identicos, limita-se o Governo
a remetter o negocio á Camara dos Deputados, mani
festando ou não a sua opinião.

'Cada Ministerio, com sua Secção do Conselho de
Estado, explica e interpreta o acto addicional debaixo
do seu ponto de vista, em relação aos serviços e in·
teresses que por elle correm, quando ha um princi
pio essencial, maximo regulador, que a outro Minis
terio competiria invocar.

Preüno o leitor de que ho. de cansar debalde o
seu e pirito, se pro,curar descobrir em tudo um fio
direetor, regras.

As questões são estudadas e resolvidas aos bocados
para a soluçãO dos casos que vão apparecendo.

O aeto addicional vai sendo entendido e pratica
mente declarado segundo as hypotheses que se apre·
sentão, e por um modo casui tico. Não se tem tra
tado de fixar (salvos os casos decididos pela lei da
interpretação) uma inlelligencia pratica., larga, que
eomprehenua e harmonise todas as hypotheses, de modo
que cada dia vai-se emaranhando o cahos a.~mini •
trativo em que vivemos.
, Do desconchavo que fl'equentemente rompe na nossa
administl'üçiíO, da. airccção desenconlrada frequenle-

'1
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mente da<Ía ás Províncias <.1e espaço em espa~o, o·ão
é certamente culpado o Conselho de Estudo. Nua
lhe toca dirigir, e imprimir a cobesão, que une e
deve ser duradoura. Não é Governo. E' auxiliar com
conselhos quando é chamado a aconselhar sobre o
ponto que lhe mar'Cão.

As Consultas do Conselho de Estado e as solu~õ('s

que lhes dá o Governo são por elle oruinariamente
apenas communicadas ao Presidente da Provincia do
qual parti0 a duvida. Se, passados tempos, reappül'e
cer em outro ponto a mesma du·viJa, se é outro
o Ministerio, outro {) pessoal da Secção do Conselllo
àe Estado otlvida agora, é l'eptltada a quesWo nOl'a.
. Não repelirei o que em outro livro meu disse sobre
a '0rganisaçüo do nosso Conselho de E tado, cl 18B.

R!llpitlo lancal' (Ie OUAOS SO!J!'C U!UB
·Constitl1liçiio.

E" a Constituiçuo monarchica belga, decrelada em
7 de ·Fevereiro de 1831, aqlle11a lia qnal encontro
mais analogia com a nossa, pelo seu aclo uddicional.
. Merece ser esludada.

Evitou com grande tino as usurpações e lu tas entre
Os Poderes Geral e provinciaes. Uanteve quanto é pos
sivel a união que deve existir entre esses poderes, o
da ·qual é a corôa o mais seguro e intel'cssadoman~

tenedor.
Não forão os belgas tão liberaes como nós. l\üo en

tregárão como n6s as suas municipulitlaues amarrada')
ás AssemQleas proyínciaes.
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rpl1l'OU n ]Lll'l1n Conslilui;üo uos gCfacs, os interes
ses exth~, iwmcnfc provinciaes c municipaes, segundo
os principias por ella c.labeleciuo .

momenl em que o inlerc '0 O'eral complica-se
com o provincial Oll municipal, cu'silo as attribuições
exc1u iva ua Provin 'iu c do ~IUIJicipioJ e cnlrão nas
rrgra on] inaria..

A. Constituição rescl'YOU ao Rei ou ao Poder Legis
lativo o direito de approvar cel'los neto provinciaes.
(CorresponJc ú ancçilo tIa no n' leis provinciaes.)

A lei organica para as Provineia -loi provinciale
- nlrcgou no Rei o direito de npproyur. (Corresponde á
snncçúo pelo nosso I'r idenles.)

Entregou c se poder ao Rei, não ao Poder Legisla
tivo - porque os aetos das A scmbléa' provineiaes de
viüo ser nppl'ovados a toelo o tempo, e a legislatura
do Reino súmente se reune em uma parte do anno
-porque a approvação pelo Rei exigia meno fo1'
malidad s e traria menos 'delonga - porque a saneçuo
pelo Governo importaria responsabilidade ministerial
que não se daria, daua a saneção pelo PotIer Legis
lativo irrcsponsavd. ("ide loi proviuciule promulguée
lé 30 Avril 1836.)



l~STUDOS PRA.TICOS

SODIIE

AOMINISTRAÇÃO DA PROVINCIA NO BRfiSIL.

TITI LO P111~Lnf[ T. n.

Com lClre .... en'cmlicl.... ncto ncl«licionnl.

,';1'1' Il1ges rim/ I:sl1'I'I'bo 1101'11111

/fllI'/"'. ,mll.'im (te 1'01I's/all'lI1.

1..1. Dig, de /t'gib,

. '/'C Gil):.,I/' 11' :I('('OI'tiO • obl'c ('1'1'10. ponlos.

,101'.', . r '''nua. U x ellclIl Comm nUtri obre
a r.on liluiçfio do, E lado - nido , e, revcu no Tom
'1,0 um cnpilnlo ( :),0) qnc inlilulou-H gra dc intcl'
pr Laçüo.

« i\Iuitns elas clifficullud ,cljz 11. flU na êl'ão m
Loda (1 cli ('u, s- s pulJli a obl' e~le a nmpLo.li"eh'io
sua ol'jo' 111 na J'rl1La ue aIO'ul:n~ regl'a cle inlel'pl' IA, ào.
expressa ou la ilamenlc nclJ11lll1da:-> pr.lo conlen 10l'e ....
(1.' I'egl'a. cl inlel'pl'clnção lem . ido fl'cqucnlCmenlE: mu
dndAs. pnm S I' 'm accoll1tnodnrlns no casos em rg nl ;

a. paixões c prejuizos cio din ou o f'n\' " c o adio d'
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uma medida parli ulnr f'1'equ nl menle sulJminislrárào
modos de argumenta!', que pOI' um lado d ixurião a Cons
tituição manca f rida de morte, ou por Outl'O Ule durjão
uma extensão e ela ti idade ub er, iva de todo o li.
mites racionaes. » n

Sobem aquellas difficuldades de ponlo entre nós,
porque, sendo a Constituição dos Estados-Unido {l

sentada sobre costumes e pratica ja muito enraizuda ,
que ella fixou e consagrou olemnemeute, não podia a
sua execução levantar tantas e tamanhas duvida , corno
o aeto addicional, lançado sobre um solo não pre
parado, tem feito surgir entre nó .

Optima est legmn inte1'p1'es cons'lteludo. L. 1\7 Dig.
de legib. Faltava-nos e falta-nos e se optirno int rpret .

Accresce que os Estados-Unidos tem m ios mai
promptos e efficazes para solver as tluvida reprimir
os excessos, que os que se dão entre nó , como em
outro lugar demonstrarei.

Por isso júlguei con eniente começar ste livro por
este Titulo Preliminar sobre o modo por que deve 'r
entendido o ncto addicional.

O que vou aqui dizer perfun toriamente é o th 0

rema que será demou trado por todo o livro.

D'Olllle nascem lll'incipalmcnte as lliflicllldalles.

O Sr. Carneiro Leão ( Murqucz de Parana) dizia na
sessão da Cafiara dos Deputados de 20 de Maio de
1836, que os autores do acto addicional, com a pressa

(') Lct US, thcn (pro cgue e1le) ndcavour Lo ascel'Lnin, whaL nrc Lhe
tl'UC J'lllcs of intcrpl'ctation applicnble to Lhe constitution; so th:H \\'c
may nnve some fixcd stanu:11'Ll, by which to mcnSlll'C it powcJ's, nnd
limlt iLs pl'ohibitions, anel gual'll iLs obligal ions, nncl enfOl'Cc iL eCII
I'ities of ollr rights nnd lib I'ties,



-3-

que tiverão de o fazer, não forão muito exactos m
li ar do t 1'010 proprio para ianificarem a idéa
que apre enlárão.

, im é, ma não é e e omtudo o príncipal defeito.
Em lugar de dermir cada uma da attribuiçõe com
lareza, ainda que em t 1'010' aerae , pelo modo por

que o fez a eon lituição do E tado - nido , quando
de 'lm'ou a attribuiçõe do congre o, exp1'imio- e o
aclo addi ional por modo, que mai larga en ancha
d ixou a duvida e di puta 'obre a comprehen ão das
aLlribuiç-e qu conferia, e i 'to em uma materia, e em
um I uiz onde tudo era th orico e nada pratico.

L gi lar obre obras, di c elle - legislar sol re con
ventos, '01 re associaçõe religio as e politicas, etc.
Outra vez s exprime-se em termos que parecem soar de
ma iadamente 1'e triclivo , como- fixar a força policial.

Álé 011 le se estende, o que comp1'ehende cada uma
da attril uiçõe que contém no cus arts. 10 e 1'I
o a'lo ad licional? lIic 0p'llS, hic tabo/' est. Qual a
doulrina, quae' o principio para o de cobTir. E' o
que pro urar i averiguar C')'

Como pl'O cllcl'ào o E -tados- nidos.

COIl till1i:ão do E tad - nido , adOI tando modo
inycr o áquclle por que procedeu o no so acto addi
'ional, marcou affirmalivamente o. poderes do con
grc o, da união.

\ Oll 'umo diz Lol'Y ilado, 1.0 \'01 lI.O 412 :
li \V' ar UOL eou ill ,'ing "'eLh 'I' au)' pOli' I" ean beimplied; Lhe ouly

POiuL no", b 1'01' 1I8 i', hu'" I.he exp'" pu", 1'8 3re LO b eou Lrllcel.
" Al'e Lhe' LO bc eou 1.1'1Ieel 8Ll'iCLI', LhitL i , in Lh ir moSL lill1iL el

8 'lIS :' OI' are lhe)' Lo I'C 'i '\'e a I'ail' anel I'ea 'on3ble eOnSll'lIeLioll
ac:eol'lliug' Lo Lhe plain JUeanillg 01' lhe l ,'ms anel lhe objeets, for
II'hi 'h Lhe ::\I'e (seel?"
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Todo o mui poderes não enumerado' -Ilon e'ltllr
memted powcl's-ficárão reservado ao' E ludo 1'e
peclivamenle, ou ao povo. C')

A Con liluição dos E lados- nidas rn'lrcou nos pri
meiro 16 purâgrapho da ec<;ão 8.J do sell art.. 1,°,
em lermos gerar. , e não podia deixar de fazo-Iu cru
tae termos, a allribuiçõe elo congre o, omo o aeto
uddicional marcou em lermo rrerae. e b U1 í1u '
mais vago, os da As mbléa pl'ovinciaes,

Mas para completar a ua obra, e remov r, QlliJl1tO
possivel, por modo não cu ui Lico, duvida da llêllu
reza da que e l 'm levanlado ntro nó , a' Tes' ntOll
no § 17 da me ma ecc;ão e artigo, logo upó, a 'n Ime
ração daquella atlribuicões, o eguinle:

« O Congresso t-'111 o poder' cie fazer todas a leis no
ce sarias e convenienles pnra a execução de to los o
poderes que ficão m 11 'ioDnc!o , a im orno de lO([o
i:lquelle l/ue a Constiluirão confia ao Go" rno do, E -
lac\os- ni o , » •

T1Iadison, no Fcdetalisl Capo IH·, faz a gllinte. ajus-
tadas observações, applicaveis no acto ac1dicional :

« Poucas paJ'l la Con Lituiçõ.o tem .-ido atacaeln com
wais furor; e 'omtudo já em outrn part se c1ernon lrou
que nenhuma é mnis invulnel'avel. ' Jl1 a exi~len 'ia ele le
poder _a Con tiluição é 1 tru l.l101'la. Por iSti . aquüll ti
que nao querem que e:;le artigo faça parte LIa Consli
luição, apena objectão que a un fór"ma é "iciosít: mil:;
examinúrão elles já se 'I'U [)os:;i"el cln['-llJe onlJ'a I1JeIIJOl'?

(' , AI't. LO lI;]S eIlICIlt!;] Ú CUlIslilllil'ão dos E -lados-rllidIJ~.
T11C powcrs lIul Clllllnel'alellLu lhe [jllil 'tl lale- hy Lhe cUII-lilllliuJJ,

1101' pruhibilcd hy iL lo Lhe -lalc', :Ire rc 'l'I'cd lo til' 'lale OI' lu
Lbe pCOI)le.

Invel' :llllcnLe ul'responde no a LO addiciuual o art. '12 pclo 1111;]1
lIão podcm as A:sclllbJéa, [lrol'illciaes I 'gislar ollre ohjecLos Ilão
cornpl'chclltlidos nos al'L.. 10 c ti.

Vide SLory. COJllIU IlLari ". 1.0 vol. Cap, li." 11." '112, C Tomo 3. u
Cap, M. 1'oll"er 1l0L delegal d,
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acontecer, por up1a parte, qua a enumeração não com
prehendesse enao um pequeno numero ele 1 odere f'X
cep'tuado , e precisamellt aqu lles, cujo ex rCl 10 nunca
tCrJa sido uSUJ'l?ado, porque na enumeração e lerião
e olhiclo o l11ill' evidentemente inuleis, e pOI' outra qu
no, num 1'0 do omilli lo 'e havião ele encontrar 1l1uÍlo "
YJo exercicio poderia trazer om igo inconv ni nte',

ficando, em toelo o caso, menos em 'uzll1enle excepluaelo'
do que e e lire e ('eito uma enumeração purcial, el .,

tc. » ('!')

Nenhuma di po iça0 expres a temos semelhante
<igucJla do arl. 10 das emenda ú Constituição do, E'
tados-Unidos acima citado, mas sem embargo a 'on
sic1ero sul entendida,

Doa e vel'llaJcil'<~ (lolltl'illa que (leve SCl'vÍl' de guia,

Adoutrina e principias que vou expôr ão o flue tem
sido seguidos na intcl'preta~ão das attribui\:ães (cnzlr
me,.uled p01.VC1'S) conferi las ao Congres o p la Cou 
titui~ão dos Estados-Unidos. ão inteiramente appli
caveis ao acto addicional.

'1. 0 em a Con tituição do Estados- nidos, liem a d
um do Eslado devem er interpretada 6, s pal'U-

(') Obs I'va SLOl'Y, C0l111llCIllnl'ilJs Tom.i.O Capo ti.o n.O 1il2 :
« It lias beeu jll L1y ohsel'v d, lllallhe onsliLulioll 1I1l:lvoirlabl • deal

in general 1::Illguage. II lIill nol uil thc plll'pOS 01' lhe peopln, in I'r:\LIl
JIIing lhis grc::Il charlel' 01' our libcrlie to provitle /'01' IlIinule speci
Jieallon 01' it pOll'er , OI' lO declare the nIC::IIJS, by which those po\\' 'I'
shoulcl be c::ll'riecl imo cXCClllioll. ]L \\'::1' 1'0J'esecll, th:1l il \\'ollld hc
a pcrilulI , aml clifl1cull, ir nol an il1lJJl'aLicable La k. "

E acliallte, n.O 1i2ii:
« lt is illlpossiblc lo /'Ol'csec ali thc xipcncies, \\'hich ma)' arisc in Lhe

prull'rcss or CYCDlS, connecL li wilh lhc l'I"'Jll , ollLies, allel opcl'aLiolls uI'
:I Il'uv rlllllcnt.. Ir lhcy could bc fOl'eseen, il \\'oulrl bc impos:ibl ab
ante to pl'ovidc rOl' lhem. The mcalls IlIIlSl be sllbject 1.0 perpctual
llIodiric:Hions, allel chan 'e; lllcy lllUSI. Ile aclapteiL tu Lhc cxisLinr;
Inanucl", lIabils, ;uHl illstiLuLions 01' socicly, \\'hiclt arC Hcver sLaLio
1I::11'Y, etc. l)
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dum nt ,me cada lima 0111 referencia ú outra. llo1'
quanto p rt 1J e cada uma ao me mo systema de go
vemo; cada uma é limitada nos seus podere, e, dentro
do scopo de es poderes, cada uma é uprcma. (Story,
Commentaries Tom. '1.0, Capo 5.° n.O ,11:'16.)'

2.° Na interpretação de um poder, dev m todo os
meios ordinarios e apropriados para leva-los ú exe
cução er considerados como parte d'es e me mo
poder. (stOl' , citado TI. O 1·30.)

3.° enhuma interpretação de palavra, pelas qUilC

são onferi 10 podere, pód er boa lima vei que re 
tl'inja de tal modo a ua omprehen fio, que oão po são
o m mo poder attinair o eu fim. ( tory 11. 0 422.)

4.· O objecto ou fim para o qual uma attribllição é
concedida, I rincipalmente quanl0 es objecto ou fim
é exprc ado no in trumento da conces 5.0, deve ter
arLII!de influeucia na ua interpr tação. (story n." 4118.)

5.° • elo onhecemo regra para interpretar a exten ão
le tae poderes . não a que é dada pelas ex! res ões
do in trllmento da conce ão, entendida connexa
mente com o fins pilm os qUiles forão os mesmo
poderes conferido. ( tory n. O !le18.)

Cumpre dar á Con títuição do E tado -Unidos uma
l'azoavel interpretação deduzida das sna palavra
elos poder s que confere, tendo em vista o objecto
e tins para que forão sses poderes conferidos. Por
uma razoavcl interpretação, quao 10 a palaua ad
mittem dous sentidos eliíferente ,um t1'icto e outro
mais lato, cumpre adoptar aquelle que o tá mais em
lJarmonia com o objectos apparente e il intenção ela
eoo tituição, e que lhes póele dar nrais efficacia e
força, prefil'iodo-o ao que é nocivo ás suas operações
Oa reduz a um e tado ele imbecillidade. ( tory n. O 4.-19.)



Não dev .er admitlida a inlerpretação dada 11 nm
pod r c.onf"rido, quando ellu lende a de fazer on a
prejudicar o objectos ou On declarado d'es e poder.
e porlanlo as palaHas de que. e erve a lei admitli

rem <.lua interprelações, conforme o seu enlido
n. o commum, uma que de faça e prejudiqu um ou
lodo os obje lo para os qUiles foi aquelle pod r
conferido, outl'O que os pre el've e pt'omovJ, dev' n
prim irel inlerprelaç,ão er rrjeilada, pref rida a ulti
mil, como v rdaleirn. E la re6'l'i.l Ó cli 'lac1u p lo e11 o
comlTIum; porqlle cada in ll'l1l1l nlo (1e\'(' . r iltler
prelado -1.11 magis 1 ((len!, fjufl/n pc/'cal.

Estabelecendo e sa regr:l dó . tor." cilnc10 (11.° "2 )
o seguinle exemplo:

Con tiluiçiio confere ao Congr'es.o o dit'_ito d'
declarar a guerra. ApaLm'u dc)clarar tem di~ r nlcs
sentidos. Póde igniO 'al' proclamar, ou pllbli ar. r 
rém ninguem imaginará que 6 e l lodo nli]o
em que a palavra é aqu i empTecrada, atlenlo o li

Om. Hu de . er enlendida no entido em que a p11ra e
é llsaua entre a naçãe. O poder d d larar a gnerra
j'. o poder de faze-la, d empr gar o meio' pal'a
leva-la a e/feito. ão é o méro poder ele faz l' eoo11 
ci la uma. cou a qu x.isle, ma d dar vida e em ito
á m ma cousa. Porquanto, accre cenla lory, a v 1'

dadeiea doulrina foi expre. ;Ida. pelo Tribunal Su
premo « Ir from lh imperf lion of hllman lanO'ung
there shoulcl be any serious doubts r I ecti.ng lhe
x.tent of o.ny given power, the objects for whi 11 it

\Vas given, e. pecial1y when those obje ·ts are expr 5S d
in the illslmment il-;elf, ~holll(l ha.yc gol' al infltlellr
in lh 'onslru tion. » C')
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~ - o. :),

Poderes por iotlne~ào 00 eompl'ehcos;'w (ilapliclllla..).

o autores americanos tem estabelecido e admittido
uma doutrina de podere~ por inducção, comprehensão,
- implication.

.1. 0 Quando o pod r, diz o citado tory n.· 42~·, é
concedido em termos rreracs deíe entender-se que
" tão exten o como são e~ e termos, salvo se alguma
re tficção clara resultar do texto. i\ão pretendemos
affirmar que necessario que tal r . tricção seja ex
pres a. no texto. Ba tarú que lla re ulte de uma ne
cessaria inducção (by necCSSa1'!) implication).

2. 0 Os poderes concedido devem er admittidos taes
como são do.<1o expre amente, ou dados por uma ne-
e o.ria inducção (by neccssa1'!) iJnpUwtion). Onde um

po<1er é dado em termos gerae~ I (não deve ser restricto
a ca os po.rticulare , excepto se essa. re tricção resaltar
do texto expressamente, ou por inducção nece saria
(by neccssal'Y implicalion). ( tory citado n.· 417.)

3. 0 Cada faculdade que erye de meio para levar a
eITeito um poder conferido, conllidera-se compre
hendida (únplicd) na conce são original desse poder.
E' uma nece saria e inevita, el deducção (a necessa1'Y
and ~tnawiclable implicalion) do o.cto de constituir
um governo, e de o revestil' com certos especificados
podere. (story citado n.O ~·34..)

« Que cou a é poder, diz Hamillon no-- Fcdcralist
Cap. 33, senão a faculdade de faz r uma cou a? E o
que é a faculdade de fazer uma causa enão o poder
de empregar os meios necessarios para a sua. exc
Cll~ÜO? »

2
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<{ Qu cousa é o pod l' lcgi 'lativo senão o poder lIc
fuzer leis? E quaes são os meio, de exel' itar o poder
legislativo senão as leis?

« Que outra cou a é o pod r de crear e arre adar
tributos senão o poder legislativo, isto é, o poder de
fazer leis para a cl'eação e arrecadação dos tribu to ?
E quaes são os meios de exercitar este poder senao
as leis necessarias e convenientes para 'este fim?

4.° Um poder concedido em termos geraesnão dev"
ser-restricto a casos parti 'ulares, s6mente porque p6de
dar lugar a abusos, e porque esses abusos pod m ter
conséql1encias damnosas. Tanto o poder limitado como

. -o la~o podéID'dar lugar a abuso ,e nenhuma Constituição
póde estabelecer barreiras taes que sempre os evile.
(Story citado n.O 4.25.)

5.° Não ha principio mais universalmente recebido,
diz l\'Iadison no citado Fedemlist Capo 44., que quando
o fim é necessario os meios são permittidos C'); que
todas as veDes que a lei confere o poder geral de fazer
uma cousa, todos os podere particulares ne ssarios
para esse fim se achão implicitamente compl'cll mUdo
nes a disposição.

§ 6. o •

Outras regi'as de in(Cl'pretaç~'o ell!o esph'ito nos deve guiar
no exame e solução das questões relath'3s á inteIUgenei~,

110 aeto 311dieional.

Colligirei aqui algumas regras de eterna verdade,
em materia de interpretação, dictadas pela Razão aos

- Jurisconsultos Romános 1 e que o interprete deve ter
sempre presentes.

(') Está entendidQ que ãl) ml,'ios ju 'tos e IlQoestos.



I. Cu; jUl'isdÍ'lio data Sl, ea quoque concessa esse
Vi:lCnllli" sine quib~ts jUl'isdictio e~rplícCtl'i neqllit. L. 2,
Dig. c/r jU1'isdict.

Con.3gru esta regra, no energico e ad rnirirrel la
conismo dd língua Romantl, a su1..lstancia da doutrina
acima exposta.

'3. Quoties idellt sermo du,as sententias exprimil, ea
políssÍJ11'um excipicttur qure 'fei gCTendm aplior est. L.
67 Dig. de 1'egulis j1.lJ'is.

O ar!. 10 § 8: do acto addicional confere ús As
semb1 ~as proviociaes a attribuição de 1edi lur sobr'
obras pllblicu .

Cornpl' hende e, sa attriblli)io a facu1datlc de con
euer 1] m privi tegio pura a eon tl'llcção II uma e 

tradu proviu 'ia1 ?

Entenucrn un~ qu ilUO, outros que sim.
A Proyincia não póde fazer a obra à sua cu 'til. lia

quem a faça com privilegio.
A 2. J iutelligcllcia rci gel'enda} aptior esl. Aclmitti

da ü I.a, faz uma rcstricçüo que o aclo addicioun1
não fi '1.

ComI etc Ú. A ~cl1lbléa' província s legislar obre'l
creaçú LIe (\111 prego ' proviuciae.,

Enlend'm IJIl' (!ue 1ucl ll1 ('lIa leglsLll' .:uhl'e :,ll~t

<l posenladori,l (111 '. li ma (l'nr'lllli' J uma eon dif'üO do
emprego

Outro ItlH' lI.iO, 110rqlk ) tido ,hlJi ·iOll;.l1 11:0 ~I1LI

em apo:->cnlat.lol'i ,', lllle <ia graça., men''ls, l'k.
A srgllndn in lclligencia TÚ gercadaJ ap l iÓI .:st. }lll

ella lem as Asspml>léus proviucinc. a complexo das
fuculdad s neccs urim; para regular complelamen o
Q empregos fLue Cf <,ão . .\ 0.3 .t1rin 'JTHl.l1rH r impl'l'
fpih:l 1l1lI'il,"j'}In.
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3. in ambig1.6a vocc leg'is efl, pútil.l's accipienda ql.lm
vilio caret, ]JucscrtiJn C1.l?n ctiam vol1.mtas legis ex
hoc colligi potest. L, 10 Dig. clç legibus.

Não póde haver vicio maior do que deixar manca,
imperfeita, cheia de lacunas, uma attribuição que se
confere a um poder, A intelligencia que fizer des
apparecer essas lacunas-vüio caret.

4. P1'ior atq1.te potentior est, quam vox, mens di
centis. L. 7. § 2. 0 Dig. dc S1.bpell. legat.

A mente do legislador constituin le do acto addicio
llal foi evidentemente tornar completamente indepen
dente o poder provincial, no que é provincial, quando

. só deu á Assembléa Geral o direito de revogar as
leis provinciae , quando fossem contrarias á Consti
tuição, .aos Tratados, aos impostos geraes c aos in
teresses de outras Provincias.

5, In lote ct pars continetw', L. '1'13 Dig. de 1'Cgl.l
lis j1.tris.

In eo guod pl1.6S sil, scmpcl' inest et minus. L. 21.
Dig. de 1'cgulis juris.

Nos casos acimá figllrado legislar sobre obras, creaI'
empregos provinciues é o lodo, é o mais. Conceder
um privilegio a uma obra especial, é U plrte, é o
menos.

~ 7 0_
~ ,.

A lei da interprehu;ão do àcto adtlicional no JOõ (Ia '12 de
Maio de 1840, parti0 da doutrina e p.'incillios exposto9.

o parecer ou exposição que acompanhou o p1'ojecto
dessa interpretação apresentado pela Commissão 1'e 
pectiva da Camara dos Deputado o qual foi adoptado
sem alteração, clizi 'l :
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« l\esta cspinllo a tarefa julg a Commls iio que eum
pl'Ü ter muito em vista, que o acto addi ional mal'COU
as attl'ibuicões das Assembléas provinclaes aillrmativa
mente, isto é, estabeleceu nos arts. 10 e 11 quaes os
objectos sobre que poderião legislar. E no art. 12 dis
poz que o não poderião fazer sobre outros nos ditos
urtigas não comprehendidos.

« Logo, tudo que está fóra de ses artigos pertence ao
Poder Geral. E deve a sua intelligencia derivar-se de
suas palavras por tal modo, que não venha el1a por
sua amplitude a comprehender objeetos que a letra e
espirito da Lei não comprebende, e sobre os quaes não
e tão as me mas A smbléas por outros artigos auLo
risadas a legisla.r. Ao mesmo tempo clfmpre que tanto
o Poder Geral, como o Provincial encontre na e phera
de uas allribuícões tudo quanto é indispensaycl para
o seu bom e coinpleto desempenho. Esta cil'cU m tan
cia constitue a principal excellenci~ da Constituição fe
tlcral do::> Estados-Umdos da Amel'lca do r orle. Todas
as vezes pai que a Lei confere o Podel' Geral de fazer
uma causa, comprehende na Sua disposicão todos os
poderes peculiare a c e fim nece arios. 1'6ra absurdo
admiLLir que o aeto addicionaL concede 'e allribuições
impt:rfeitas e manca á Legislaturas Pl'Ovincia.es, e que
Ilzes e depender as Leis que deltas emanas em de ou
l1'O Poder, em eomtlldo sequer 'uppõr a maneira de
obter o concur::>o das duas vontades. Seria isto inex
haurivel fonte ele conflicto , de confusão c de anarc:hiu
na Legislação. » (')

Estes verdadeiros prinCJplOS invocados entüo para
uIvar, como sulvur50, attribui~óes importanli irnas

do Poder Geral, lem a mesma força para manter in
teiras, completas e tornar eillcazcs as altribui(~.ões

das Assembléa. provinciae, de modo que compre
hendão as faculdades indispeusaveis para completar
e levar ao cabo a tarefa que o acLo addicional lhes
encarregou.

l" V '111 a inl "'1'<\ no Ap 'udi e :10 2.° VOIULllC do meu Ensaio sobre
o Dircito Adlllillj-LraLiYo.



8.°

Aqucllu tloutrina da iJul:Jcçao (imJ,ticrrlioll) tem, itlu hn'oc. da
e applicatlu a algluls cu 'os entre nós.

A Con Illta da Se ~uo df) Imperio do Con elh d
Estado de 27 ue ,t 011 1'0 de iJ8 u 9, R lator o r,
Jurquez de O1inda, \"olo.' o r, Iarqu z d lonl

Alegre e Vi conde de apocahy, dizia:

« Não se -póde desconh ('l' que á Assembl' tiS pro 'il1
ines a sislem certos dir ito que, com quanto nã jão
xpressos, são todarja ofoltarios das faculllud ::; Cju'

pelo mesmo acto a Idici nal lhes são outorO'aua', 'c
. Iul. olJjectos sobre que ella tem o direito x '\usivo de

legi lar não podem por isso mesmo deixai' de 'stUl' re
v sl,irlas dos poderes necessarios para os regular; alva
as disposições. da ConsLituiçii.o e do acto il,uclic ional,
pOI'f]ue nesta ll'ypoth 's lIào pod nelo legislai' a As
I' mbléa Gorai sobr lu('s I j to, não lia\' "ja Ulllol'j lu dI'
f]lIe fosse com[let nle para .obro cll oS PI'OY'I' (' mpe
lenlomente, »

o 1'. Nabuco cl \ Araujo dizia na s 's (in du Camanl
dos Depulado de G ele Abril el 18,í,3:

« O r, i\abll(, :- ..'1',1 r :idl\llte, eu '\pli ar 'I o IJWlI
rol em IOU ',1' pnla\'l'il, , lJonlem al,..,lll1' \1obre' O pu
lndos 131' I stáráo que 1'1\0 . Illralisi\tl r s; ,outro qu'
não; eu tambem ral' i o lllNI prole lo, direi f)U não qu eu
'('Ilão aqllillo que c'tft xl)J'oS'a1TI nle consignado no a '10
aJl!il,;ional; ou, ne t asa, Sa!linialJo, -ó a \stri to á
I 'Ira, Qllando a J 'tm do ar'lo 'ldrlicional, pelo ah Ul'U '
éI qu ' dava lugal', nH caçam paiz por au a dos d ,
II1nndos das As enlbléas p]'o\'in in's. qual1d a lelra do
a,elo addicion,al e]'~ o'pposLa ao s, u spirito c in~onlpa
I", 'I com a 'XI tcn 'la da 1lI0nar lua; e sa leridellcJa ell
Il'alis;1dora mo paro ia nec ssariêl 'omo um diquo impo lo
Ú 101']' nto dos desvarios lh As'cll111óas provil] 'iac ; ma .
dop i qlie li. lei da inl.()l'pl'cln~.;ão dof1nio o ex{rC'mou êl '

al.lrilJuições das ARsenlbléas pI'ovinciiles, e sn. (clldeneia
I1W n50 ]lal'cr.n raznnvcl. Em o nosso \llli7., till~ asll, (ü
f' '11'11<;C1, n5n (> llossi\,p! 1'(' ll'ing'il' mai. (l, pnrll'l'l'. Irll'nl's
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do q I ' e ti'lo I' sIri 'los; (,UI) pr -) us uef '11 I '1' e~;:;', jlu
I rcs, mantc-lo conformc O aclo al1d icionnl, e é pam
c le ponto que a no a tcndencia deve conyergil' .

..,(.. ·~tib~;,· :; ~.. ~il'1'ib~iç:' ~..d~ . 'i. ..~~'l)]' \'(1' • i)~'o~:i~~'~~e,:

não áo enáo excepçõe. elas altribuiçõcs da A emblé'a
Geral, por on equcncia como XCCf1CÕ ,. elIa. 'ào
f1'icti .JUí'i > não e pod rn C:st neler a érl1 do conl ÚdCl

dal" .lUl palavra. 1\ im, u enlenÜo qu a '\5.- ml-,l' a~
pl'oyincia Ó 1'od m fazer aqui110 qne c:"tá na I Ira ctn
aelo addi ional, ou aquillo que f'C 0111[11'011 nele impllcil'
C' \'irlualm nl na leLl'a; a . im lam\Jcm 'U nlendo q'lC as
A. embléa proyin ia " a quem cnnJlwle lixar a r r a
policial, I 111 di[' ilo ti r ('l'ular para fazer [fI' li\-a
,sa ('orça.

( O "I'. D. ~Iê:lnocl: - Xã I Dl.
« O r. Nahuco: - ma cou a é 013 equencia nec('::;

saria da outl'a, ' um meio nece sario para o fim. A sim
lambem entendo que as A sembléa pro"Vinciaes, a quel)~
ompete ]egi lar sobre as estradas e nave~ação interior

da Provin ia, tem o diI'eilo incontestav 1 éle e tabele )'
o -privilegio exclu i o para o lran ilo de -a e Iradas
(apoiados), para a navegação do l'Ío intCl'ior (apoiado),

te . , I.»

9. •

I::xemplo d~' illtélli~ 'Deia dada ao aeto addicional cOl1tr~H'i

á (10utrina e principios c. po tos.

o 2,° d art. 10 do dito aclo confere á A embIea.
provinciues a 1arO'a altribuição de leO'i larem obre a
in truc~ão publica da Provincia, sem fazer re tricção
algnma.

E la attribui.ão ompr hcmle, pílfa complemento
<la organi ação da in Irucção na Provincia, a faculdade
d conyerler em dclicto ou conlrm ençõe c de punir
administrativamenle, com pena di ciplinare , facto
ou omissôes de obriga~õ impo tU.5 pela lei e re
gulamentos provinciaes, uc Codig Criminal nâo
ujeilou a .cnalidad ?(' ide Ca . 5 • Til. 2.· § 473.
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A Secção do Tmpel'io do Conselho u Estado, em
Consulta de 42 de Março, a Resolução Imperial de
28 de Maio e o ,\.\ iso n.O 380 de 19 de Junho de 186 J,

como verá o leitor no lugar que acabo de citar, re
solvêrão a questão negativamente.

Portanto se uma Assembléa provincial organisando
a instrucção publica na Provincia quizer regula-la,
ou autorisar o Governo da Provincia a regula-la como
o Governo geral a regulou no Municipio da Corte,
pelos regulamentos em vigor, não o podera assim fazer
e adoptar as medidas coercitivas e disciplinares (011

outras substitutivas) que o Governo geral adoptou na
CÔrte sobre o mesmo assumpto, indispensayeis para
dar força e eillcaciu aos preceitos que estabelecer.

E porque'? Porque o acto acldicional núo fez men
ção especial dessa faculdade, não indicando eUe aliá
em parte aJguma, os meios pelos quaes clevião a
Assembléas provinciaes preencher os lln elas atlri
buições que lhes conferio.

Assim as leis e reg.ulamentos provinciaes sobre ins
trucção ficarião mancos, imperfeitos, cheios de lacunas
e sem eflicacia, ou dependentes, para que a tivessem,
ele um complemento daelo por outro poder, que nüo
poderia ser senão o geral.

Essa intelligencia vai de encontro a toJas as dou
trinas e regras que acima ficárão cxpo tas.

§ 10.

Continuação. Exemplo tia'allo do ~ 5.0 llo al'l... O (lo arto
ad(licional.

o § 5. ° elo art. 'IOdo aeto addicional confere ás
Assembléus provinciaes a larga attribuição de legislar
sobre impostos provinciaes, sem restl'icção alguma.



~ 1'-

"on i~te v.til i1llribllição sómcnte 11 creuI' O im
posto mai nada?

Dado que o contrihuinte não pagnB "Voluntaria
mente o imposto e ponha ao seu pagamento obstaculos
que s6menle podem ser removidos por meios judi
cinrios ou aàministtativQs, podem as Assembléas pro
Yinciües legislar sobre o modo de os remover, c
indicar a autoridade que o ha de fazúr? (Vide Capí
tulo .a ecção I~ e Cap'Lulo 20 do Titulo 2."

, . Supponhamos CluC os obsLaculos s6mentc podem ser
removid s judicialmente pelo Juiz dos Feitos da F 
zcnda Geral ou do [oro commum, pelo processo o1'di
Dario ou cx.ccutiyo.

Pretende-se que a Assembléa Provincial não pódc
determinar qual ha de ser o Juiz e o processo, por
que o acto acldicional não lhe confere em parte al
r'uma facnldud.e e perial sobre o objecto. E na ver
ua .e em p3rte alguma, por palavras expressas, indi.ca
o Gcto addicional os meios de que hão de lançar mão
s As cmbléas proYiu"ia S para tlingirem o objecto c

fio d3S attribuit;ões que lhes forão conferidas.
E, jO'ilalmenlc, e o contribui te oppuzer ol: t cu

los ue natureza contenciosa uflmiuistrntiva, e a A. em
bléa provincial uão I udei' legisl r sobre o conten
cioso admini tralivo indisp"nsavel para remover esses
obstaculos, serruir-se-ha que a attribuiç-o conD ridi.t
pelo cilado § 5_o elo art. -IOdo acto addic~onal ficqrá
reduzida á de m-ll'Car o imposto sem marcar os meios
de o haver do contribuiutc recalcitrante, e pQl'tunto
a completa nullidade.

As leis e regulamentos provinciaes ficarião mancos,
imperfeilos, cheios de lacunas e sem emcacia, ou
depenpenles, para qu, a tiy S1)em, de complemento

3 '
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dado por outro pud r, que não poLI ri.. s r nüo
o geral.
. Esta intelligencia tambem vai d encontro á doutrina
e regras que acima ficúrüo estabele ida .

§ 11.

Continuação. Exemplo til'ml0 .10 ~ ",0 do art. i O .10 :l to
addicional.

o § 7.° l10 art. 10 desse acto onrere ús A s mbléa
provínciaes a aUribuiçüo de c.rear empregos proyin-

. ciaes, em restrlcção alguma. .
Comprehende essa altribuição a filculdade de e la

belecer as condições desses empregos, de dar ga
rantias aos empregaJos, de estabelecer incentivos par,
:iprecinre01 o emprego e bem servirem, de prover á
sna sorte futnra? Comprehende a faculdade de legi la.l'
sobre aposentadorias? (Vide Capo 9.°, Secç~o '12 do
Titulo 2.°)

Tem-se entendido e decidido que não, com o fun
damento de que os arts, ,10 e ·11 do acto addicional
marcão os unicos casos em que as Assembléas pro
vinciaes podem legislar. Ahi não vem mencionada a
faculdade de aposentar. Tem-se pretendido que a apo
sentadoria é urnu mercê, uma graça.

Aquella attribuição das Assembléas provinciaes fiC1

ria assim manca e imperfeita, e dependente de com
plemento, que sómente lhe poderia ser dado pela
Assembléa Geral. Introduzir-se-hiu na atlribuiçüo dada
ás Assembléas provinciaes uma restricção que não e Lá.
na letra e espirito do neto addicional.

Esta intelligencia tambem vai de encontro as dou~

trinas e regras que acima ficárão estabele idas.
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12.

Cuntínllac:ào. EXClUI lu tirado do SI 8.° do àrt. 10 do eto
addicional.

o § 8.° do art. '10 do dito acto confere ás Assem
bléas provinciae a aLLribuição larga de legislar sobre
obra publicas provinciaes, sem restric<:ão alguma.

Con.yem muito a Provincia f:lzer uma estrada pro
vincial, que tem de trazer-lhe grande desenvolvimento
e prosperidade. Não lhe é possivel construi-la com o
producto de uas rendas. Ha quem a faça mediante a
concessão de um razoavel privilegio.

Pódc a Assembléa concede-lo, decretando ao me mo
tempo a e trada?

Jão tem falLado quem lhe conte te "C sa faculdade,
porqne m parte alguma confere o a to addi 'ionaI á
As embléas proyinciacs a faculdade c pecial de con
eder privilegios. (Vide o Capo 10 Secção 2. a do Tit. 0.0)
.Não póde portanto a Assembléa pro inciaI decretar

a cstraLla pelo unico modo por que é po sivel.
Aqui a altribuiç,ão da A embl ~a provincial não fi .

manca e imperfeita, mas sim complcLamenteinutilizada
por uma re tricção que não está, nem na letra, nem
no espirito do acto aeldi ional.

Ao OlC mo tempo a A embléu Geral não pódc de-
cretar a traela e suas andiçãc, porque é 011'::1.

provincial .
. lais outra intelligen 'ia que vai Llc encontro á dou

trinas e regt\ s 5as e ycrdadciru q1l acima deis i
xposta' .
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COl'p9S Pulidacs. Contencioso a!lmini;,trati ~·o.

Para evitar r"peLições limito-me aqui a 'hamnr il

nttcnção do leitor sobre os Caps. ,13 e 20 do Til. ~.o.

c a pedir-lhe. que fu~' a esses üssumpto . de ql!

tratão, a applícação do. principias e ob erva~õ s quo
acabo de e crever nos p ragraphos Ill'eccdenles .

. 14 .

.SIIPl1onha-se q(m [Ire'" !C0C ;t intcHigcucitt l'Cstl'ictiva qlte
con~ll.. t().

Vejamos as consequcnciüs.
Organisando a instI'Uc~üO publica ela Provín ia não

1- odem as Assembléas provinciac"s adoptar medidas
coercitivas e disciplinares que dêem força, cmcaciu e
vidt\ aos preceitos que estabelecerem. e marquem
fórma e o modo (o processo) pelo qual hão ele sel'
applicadas.

Aquella organisação fica portanto manca, imperfeita
(' inefficaz, como a machinll privada de algu ma ou
algumas peças indispensavcis para o seu jogo. eme
lhante organisação não poderá funccionar bem em
o complemento do que lhe falta.

Quem Ih'o ha de dar?
AAssembléa provincial não, porque estamos na hypo

l1lCse de que o acto addicional não lhe el u autori
dade para o fazer.

lIa de ficar aquella organisação perpetu men te manca,
imperfeita, inexequivcl, por fttlta ele p,m ·poder que
~. complete?
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E' impossivel que livessem Os aulores do aelo ac1di
ciona] na mente tamanho ahsurdo.

Logo ha de ser a Assemblóa Geral que ha de dar
áquella org~ni a;ão competentemenle decretada, o in
dispensavel complemenlo.

Como'!
l+'êlzcndo uma lei geral que seja applicada a tod"ls

as Provincias?
Ou fazendo para cada Provincia UD.1a lei especial

c mplernentar da organi ação que cUa ti er dado ti
sua instrucção publica ~

Completa-se a organisação por uma lei geral?
Aquella organisação deve ser um lodo hornog nco

c l1arrnonico. Cadu Provincia a accommocla ti . uas cir
cum taneias peculiares. Na parte legi lativa que cabe
nas suas attribuições, são as Assembléas provinciaes
'ompletamente independentes c a Asscmbléa Geral não
póde revogar e alterar suas leis, uma vez qlle não
ejão contrarias á Conslituição, ao Tratados, aos di

reitos de oulras Provincias e aos imposlos geraes. _
A lei geral, unica, teria de accommoclar-se c de com

IJlelar 20 leis de 20 Provincias, 20 organisa.ões diversas,
porquanto não a poderia revogar ou modificar, ainda
que absurda e conlrarias aos interesses ela Provincia,
'uma vez que não fossem conlrarias á Conslilui~ão, etc.

E se urna Assembléa provincial, no exercicio constitu
cional de suas attribuiçõe , revogasse no anno seguinle
a sua lei, ou modificasse o systcma que adoptára,
seria necessaria outra lei da Assernbléa Geral, espevial
para o caso, e que não seria g ralo

ão entra pelos olhos a dentro que ludo isso é ub ur
do, impraticavel?

ve no ca o sujcilo completar-se a organi. aç,ão por
lei e pccine ela s emblc<'1 Gernl, eomll('mcnla.re~,



accommodac1as á organisação que cada Provincia tiver
dado á sua instrucção publica?

Passará a Assembléa Geral a fazer leis provinciaes.
. Uma Assembléa provincial organisa a instrucção da
ProvincÍLt de um modo inconveniente, absurdo mesmo,
mas não inconstitucional.

nespeitando 'a intelligencia que combato, não ultra
passa as raias de sua competencia. Pede a Assembléa
Geral as medidas complementares daquella organi
sação inconveniente e absurda.

Se a Assembléa Geral nega a legislação complementar
que lhe é pedida, com o fundamento de que a orga
nisaç.ão em que iem ella de assentar é inconveniente
e absurda, invade, nullifica uma attribuição legislativa
provincial, uma lei que não póde revogar.

Se completa aquella legislação sancciona inconve
niencias e absurdos, tira-lhes apenas corollarios, faz
uma lei provincial para dar e1TIcacia e-vida a outra lei
provincial inconveniente e ab3urda. O legislador geral
não tem vontade, não obra então livremente.

Se a Assembléa provincial revogar ou modificar a sua
lei, e est>.lra no seu direito, sera necessaria outra lei
especial, provincial, da Assembléa Geral, complementar
da lei provincial novissima revogatoria da primeira.
E assim por diante. Ou a Assembléa Geral ha de ab
sorver ou nul1ificar' as attribuições das Provincias, ou
ha de acompanha-las em todas as suas evoluções
legi.slativas.
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~ 15.

COlltrnn:ll::lo.

o § 5. 0 do art. 10 uo ncto addi iOllal autol'isa as Assem
LI .as pTovinciaes a legislar sobre i mp0stos provincia s.

ma Assembléa provincial faz uma lei creando im
postos para acudir ás suas àespczas. Limila-se a crea-Ios,
porqne (é a nossa hypothese), o acto addiciollal ne
nhum outro poder lhe dá sobre esse assumpto.

Creado um imposto por uma Assembléa provincial,
terá a 'admini tração provincial de esperar, sabe Deus
a1.é quando, que a Assembléu Geral, por uma lei com
plementar, especial, provincial, indique qual a auto
ridade que ha de coagir o contribuinte recalcitrante,
conhecer de suas reclamações judicial e administrativa
mente, e por que processo. AAssembléa provincial de
pois de creado o imposto pára, estaca. Huc usque vcnics.
. O mesmo se dará no exercicio pelas Assembléas
provinciaes das attribuiçõQs que lhes são conferidas
pelos §§ 7.0 e 8.° do art. 10 citado do ncto addicionaI.

O § 2.° do art. 1'1 do acto addicional confere ás
Assembléas provinciaes a altribui.ão de fixar a força
policial respectiva: (Vide o Capo '13 do Til. 2.°).

A Consulta da Secção de Justiça do Conselho de
Estado de 14 de Janeiro de 4866, como verá o leitol'
no lugar que acabo ,de citar,~declara que fixar a força
policial não quer dizer o mesmo que organisa-la e
çrear não só pen:l1idade, mas até instancias e tribu
naes para julgamento (I').

Seja assim..

(") Desde 1803, époc:J d:J minha nomeação, lenho i(~O sempre etfecli
vamente mcmbro das Secções de Justi a e Estrangeiro do Co!?sellj(~
de Estado. Em 1806, porém achava-me na Eur9pa,. e por i~ o na~ .~eL
\'oto em separado n'essa con ul1:J, conforme a ullnha :l1ltlga oplDlao.
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'ou ta que alO'uma ü i so se cingisse) limita- e n.
de ,larar que fixa a força policial da Proyincia em
tOO OH em 400 pra~,as, Nada mais faz, nem póde fazer.

~Ias é preciso organisar essa força, distribui-la em
companhi.as, dar-lhe oificiaes eorrespondentes, marcar
lhe <.leveres, penas eorrespondentes ú sua viola~úo, o

,modo de as applicar, etc.
r <10 ha um typo, uma organisação fixarIa por 1 i

geral, nem póde haver, porque são mui diversa a
circumstancias da Provincias. A organi ac:iio de 4 O
praças é mui diversa da de 100 ou 50.
; Fixado pela As emhléa provincial o numero da pra
~as, s6mente a Assemblén. Geral lhes poderia dar a orga
llisação.
. Alterado nos annos subsequentes o numero da pru

ç,as, sómcnte a me ma Assembléü Geral poderia pur a
red\lcções ou augmentos em 11armonia 'om a orga
nisação .
. As leis assim feitas pela Assembléa Geral 1'i[io for..

ço amante especiae , provinciaes c moro as.
Estnrião u cargo da Assembl "a Geral annulllmente 20

leis de força policial provincial, ou suas modificações.
Quem marca o numero organisa, quem organis

marca o numero. Tudo mais é confusão, mistura de
attribuições, cujas raias então não se pod m bem
discernir.
. Nunca a Assembléa Geral pretendeu ter, nem r 'Ta

mou ingerencia na organisação dos Corpos policiaes
(las Provincias.
._A organisação é inseparavel do estabelecimento das
obrigações, da imposição de penas ti suo. violação, e
da declaração do modo por que h-o de ser nppHcadns,
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Vê-se portanto que a intelligencia restricliva que
lombato, deixa manca , imperfeita , e cheias de lacu
na a allribuições amai imporlante que o aelo
addi ional confcl'jo á A embl as pl'ovinciae , re _
tl'ingindo-a por tal fórma que qua j as nullifica.
Re ulla de emelhante jnt lligen ia uma mi tura das
attril niçõe da A embléa provineiae e da Gera], que
l'OI'ÇO amente produziria uma confu ão inextricavel.

O '1 lo addi ional lornou o poder provineia! in-
dependenl no qu \ pmamenl provincial. hi r
oberano. Dá- ahi o .ef( governrnent. Poi hem, a

inl lliO' n ia C)l1e ombalo dú abo c1e sa jndep 'i1

lIcncill.

~ Ui .

.~ já riLada on uHa de I I· 1 Janeiro ele I "ô, p n
dente rI 0Illl,:5.0 !la anno t e1epoi d Ler procurll h
c1 mon traI' qll o . 2. 0 do arl. 1I do li lo addicional
n{io conf'er ú A embl a provinciae a faculdade de
orgüni 81' a ror~a policial, HlêlS ~ imple ment.e a li
fixar o nulU 1'0 ac re enla:

<\ Ma t diz m algun t póde el' com nienLe á PI'
vincia e tabele el' uma ot'O'ani 'ação e dbciplina es
p eial, o Pod r Legislativo G ral não póde conhecer e ~a"
drcum taneias e peciae ; sem duvida; mas qual é o Jim
do arl. 9.° do a to addicionaJ? Pal'a que manteve elle

xpre amente o direito de propÓl', discutir e delibel'ar
na' As embléas pI'ovinciaes projecto de Lei, obre tndo

CIu interes ao <lS rI'oYincia ?
« Ahi achão eUas o. omplemento de suas attribll..iç-e'

legislati va.. E s projectos é verdade que não adquirc:~n
pela ua. imple vontad a f l'ça d L i; é DE?C ano
qne ohlenhão p lo meno a appt'ovação Imperial; ma'

4
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de cerLo esta~app['ovação do Podere Gerae, n c arja
para evitar iova õe e abuso , não embaraçará a prompta
adopção das ~e~idas razoaveis e utei ao iote)'e-e
reae das Provmcla::;. »

E ta é a opinião d~ alguns collega e amigo meus,
cuja intelligencia e luze aUamente re peito. Qua i
empre concorde com sua idéas, não po o sobre e te

ponto concordar com eUe .
Quer li Àssembléa Geral complete as leis da A em

bléas provinciaes por iniciativa sua, ou por proposta
destas, ubsistem igualmente as considerações em con
trario produzidas no paragrapho antecedente.

Não ha duvida de que o acto addicional mantev á
Assembléas o direito que linhão os Conselho geraes
de propor, discutir e deliberar.

Manteve-o porém a respeito daquelles obje to e fio
que não tinhão entrado no circulo das aUribuições le
gislativas das Assembléas provinciaes.

Não o manteve tal qual. Converteu o direito de pro
pôr no de legislar em muitos casos, e alargando e te,
reduzio aquelle. ão podemo Ler um direito 1'e trieto
ao menos naqnillo em que o temo ao Dlai .

O direito de fazer propo ta que tinhão o COll lho.'
gerae . obre instrucção publica, sobre reação de em
pregos, obre obra provinciae foi converLido em di
reito de legi lar obre c e as umptos pro in iuc..
(Vide Capo 2." do Til. 2.°)

Se o direito de deliberar e propôr do Conselho.
geraes, em certos assumptos, foi convertido em direito
de legi lar, e isto por termos geraes, amplos, sem 1'e 
tricção, porque havemos de entender que pas 'ou dos
Con elhos geraes para as As embléas legislativas, man
co, imperfeito, com natureza mixta, em parte como
direito de legislar, em parte como direito lie propôr
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'obre opera;õe flUe rórmão um todo ]io-ado, um y
tema hal'monico, cujas partes não se podem separar,
em o -gravi imo inconvenientes da confu ão e dos

conflictos que e ta comsigo soe sempre arrastrar?
Ofim do acto addicional (fim. anto e justi simo) foi

depo ilar na Provincias suillciente força, ufficientes
meio, ba tante autoridade para pod~rem por si aviar,
em as longa morosidade de um só centro, certo

negocio provinciae , e a re peito delle , uma vez que
e contive em na raia traçada pela Constituição,

torna-las independentes at6 da A embléa Geral.
Como admittir uma intelligencia que tornaria a trazer

para o centro aquillo que foi decentra]i ado, e a pôr
debaixo da depeodeucia da As emb] ,a e Governo Ge
rae, para complemento, negocios provinciae qu
delle d tacára o aclo addicional?

Que accre cimo de tarefa não viria dahi ao Governo
c ú A mb]éa Geral, que mal póde á vezes aviar a
falia do Throno, a di cu õe de d abafo pe soaI e
a lei annuas!

Teria a A s mb]éa Geral de completar, om propo ta ,
ou em enas, a legi lação de 20 Provincia obre in 
trucção publica, ereação le emprego provinciae ,
obre al'l'ccada~ão de impo to, o] re obra publica

corpos policiaes, elc.
Vo1tariamo li central i ação anterior ao aeto addi

cional.

~ ti.

Cuuclusão gel'ul.

Do que tenho exposlo ne te Titulo concluo :-Que a
alll'ihlli~õe. onferidas pelo nela addi ional d vem
entender comprehen ivus da faculdades ou meios no-
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ce ario pãra conseguir o fin e olJje''lo que llle
forão encarregados,

E as attribuiçõ tem por unico ]imite~ as di ],)0

j~.ões da Con lituição que não forão reformaua .
.-\. reformada não podem encontrar outra. l'e 'lri '-

çôe enão a que o al'tiao- que ub tituem J' -I' r-
mado puzerem.



TITULO I.

DIt,· .' ~ embléft8 IU'O\lUlci.,e e na
o"eallisa~iio,

CAVlTULO J.

1 . ( )

Para u\) Li Luir . Con elllO' O'el'aes creado' vela
eon tiLuição forào Labele ida em toda a Provin-
('ia As embléa, '·om o ULulo de A' embléa- legi ]a
liva pl'ovinciae-,

A au~oridade da A. -embléa legi lali ra da rrovincia
em que e lá a Côrle não comprehenc1e a me ma COrle
nem seu município (art. 1.° elo aeto adc1ieional). (H)

'I 'eóllc a 1I11mCI':J ~ãu du' ~§ du 'fiwlu :lIItcccd 'Iltc. Julguei
llrcfcrivel adoptar Ullla só.

(""t) Foi i to uma imita .ão da orgaui. a 'ào dO E lado - nido olldr.
y di tricto que t o a nlO UO GOVCl'110 da uião não e lá ujcito
a lI1e ma ol'fTanisação que o E tado, e bem que eolTe nó Ilao .
dão elll ifT ua1 gráo de força a razõe l[Ue tivel'ão o E tado -VOl
lo para e a cxc llçào.

O § 16 da S cção S.a do art. 1.° da Constilui ão daqu lIe E la
dos, diz que pcrtence ao Congre so : - To exerci e exclu ive legi 
lation in alI ca e wh,) ocv J' ovel' uch di lricl (Dol e:c 'ecUng lell
lIlilc <\Ilal'e) a ma)', b cc ion ofparLicul:u' late anel lhe accep
laucc o' congr s become UJe caL or lhc nnilell Latc, lC,
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. H),

Segunda CaUlara.

o a 'lo addicionaJ, 1\0 eu arl. 3.°, penniLlio CJlle a
. embléa Geral pode e decrelar a orcrmlÍ tl~ão d

uma egunda Camara para qualcjuer Provincia, a pe
dido de sua A sembléa, podendo e ta segunda Camara
ter maior duração do que a primeira, como no E-
lados-Unidos. .

j ão tem lido lugar laes 'reações enlre nó . Fez- e
em 1847, na As embLéa provincial de . Paulo, uma
lentativa que não' teve re uHado.

Os Estados-Unidos reconhecêrão a nece ida le de
dividir, ainda nos Eslaclo , a força legislaliva, e de
moderar o movimenlo da Assembléa' polílica " Tean
do um Tribunal, como que de appellação, para a
revisão das leis.

Mas allenta a diífel'euça que e dá enlre a atlri
buiçõe legislativas dos Estado e as das no sa, Pro
víncias, usando a A embTéa Geral, devidamenle e a
tempo, da alll'ibuição que lhe confere o art. 20 d
acto addicional, não militão enlre nós com igual jn
len idade as razões que e dão nos E tado - nido'
para a existencia de duas Camaras no E ta lo .

Entre nós essa creação viria lornar uinda mai'
pe ada, a pesada e di pendiosu adminislra 5.0 da
lJl'ovincias.
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20.

Numero .le memb.'os das Assembléas p.'o'·iociaes até .. 855.

Pelo art. 2.° do aclo addicional caua uma das A -
embléas provioeiae con lava de 36 membros na

Pl'ovincias de Pernambuco, Bahia, RiodeJaneiro, Mina
e . Paulo; de 28 nas do Parú, Maranhão, Ceará, Pa
eahyba, Alagõa e Rio Grande do u1' c de 20 em
loda as outras.

A Lei n.O 582 ele ' de Selembro, que creou a Pro
vincia do Amazonas, marcou o numero de ~o membro.
para a ua A embléa I gi laliva,

A Lei 0.° 70&, de 29 de AO'o lo de 1853, que creOll
a Pro\'io ia uo Paraná, tambem mar ou o numero u
20 membros para a ua As embl'a provincial,

De .. 855 a" 60.

endo s e numero alterav I por lei geral, como
Lie 'lara o art. 2.° acima citado, fui primeiram nte
alterado vela Re olução legislaliva 0.° l'l4·2 de ,19
de et mhro d 1185", que dividia a Proviu ia do
lmp rio enl tantos districtos quanlos erão JUS De
putados á As embléa Geral. (Arts. 1;), 16, 17 c I
dessa lei.)

Por na a A scmbléa provincial da Bahia devia ter
4·2 membros, a lres por dístríclo; ue Mina Geraes 4U,
a dou por di tri to; a de Pernambuco 39 a lI'
por districlo; a de S. Paulo 36, a quatro por di
lricto; a do Rio de Janeiro laotos quanto des em o
cu di lri lo', ó. razão de cinco, exceptuados o di tricto

ou di lricto da Côrte, e. eu município; a do Ceará 3.:.,
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a quatro por districto; a de S. Pedro e Maranhão 30;
a do Pará 30, a dez por di tricto; II da A1agôll .. e Pa
rahyba 30, a eis por di tricto; a de Sergipe 24., a ei
por di tl'icto; a do Piauhy 9~., a oito por di tl'icto ; a
de Goyaz, Rio Grande do Norte e Mato Gro so 22, a onze
por di tricto; a de Santa Catharioa, ~ pirito anto,
Amazonas e Paraná 20.

J)c 1860 até o PI'CSeJlte.

Finalmente a Re olução legislativa D.O 11.08- de 'I
(le Agosto de 1860, dividindo a' l)l'ovincia do 101
perio em districtos eleitoraes ele tl'e Deputados nela
um, determinou que a eleição do m mbro da' As ern
bléasprovinciaesfo .efeitaclnme ma maneira qur,u do~

Deputado á A sembléa Geral, disl eibuinclo- o num t' o
que compete a 'uela Província, na fôrma indicada
pelo novo di tricto na pro[)orção c1 tlll me1'0 de
Deputados qu· cada um deUe elege ce.

E em xerll~fio de"" Re 0111JlO n.· I.OR:.

() Decreto D. Q _.637 le U de 'etembro d ,I 60, divi
dia a l'rovincia da Bahia. em cinco di lriclo eleitoraes.
O '1.° elege ei membros da A.'sembléa legi lativa pro
vincial. O 2.°, 3.°, ti·! e". O nove cada 11m.

illiJlas Gm'acs.

o Decreto D.O .:..636 le:' le Setembro de ,I 60,
diyid~o a Provincia de Mina.s Gemes em sete districto.
eleilorue . Os 1.0,2.°,3.0,4..°, G.O e 6.° elegem, cada um
~;ei' membros da A sembléa legislativa provincial. 07.°
quatro.



o DCTeto D.O 2.633 do 4. 0 de Setembro de- 11860

lividio ã Provincia de Pernambuco em cinco districtos
eleitorae . O -1. 0

, 2.° e 3.° elegem nove membros da
As cmbléu legislativa provincial. O 4. 0 e 5.° seis.

S. Paulo.

O Decreto n.· 2.639 de 5 de Setembro de 4860 dividio
a Provincia de . Paulo em tres districtos eleitoraes.
éada um elage 12 membros da Assembléa legislativa
pl'OvincíaJ.

lHo de Janeh'o.

O Decreto n. o 2.638 de 5 de Setembro de 4860 di
vidio a Provincia do Rio de Janeiro (comprehendido o
municipio da Cõrte) em quatro districtos eleitoraes.
O 2.°, 3.° e 4.° elea em cada um 15 membros da As-
cmbléa provincial.

O Decreto n.O 2.635 de 5 de Setembro de 1860 di
idio a Pl'Ovin ia do Ceará em tres districtos eleitoraes.

O 11." e 2.° elegem cada um 42 membros da Assembléa
legislativa provincial. O 3.° oito.

S. Pedro do Sul.

o Decreto n.O 2.63'1 do L° de Setembro de 4860 di
vidio a Provincia de S. Pedro do Sul em dous districtos
eleitoraes. Cada um elege 15 membros da Assembléa
legi lativa provincial.

Maranhão.

o Decreto n.O 2.627 de 25 de Agosto de 1860 dividia
a Provincia do Maranhão em dous districtos eleitoraesol
O 1.° elege 15 membros da Àssembléa legislativa pro~

vin ial. O 2.° olltros quinze.
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AJagõ:l!:;.

o Decreto n.O 2.G28 d 2;' de Agosto de 1860 lliyidi
a Provincia das Alagôas em dous districlos lt'ilora '.
O 1.0 elege 18 membros da Assembléa legisluliía pl' 
vinciaI. O segundo doze.

O Decreto n'O 2.623 d .'22 de Agosto de 1860 dividia
a Província da Parahyba em deus districtos eleit 1'8 •

O 1.0 elege 18 membros ela A sembléa legislatiYR pro
vincial. '0 2.° doze.

O Decreto n.O 2.624· de 22 de Agosto de 1860 di"idi
a Provincia de Sergipe em dous districtos eleitorae .
O 1.° elege 12 membros da A sembléa legislati a pro
vincial. O 2.° outros doze.

(A.Dlazonas, Esph'ito Santo, Paraná, Santa Catl1eriu3, Ri
Grande .10 Norte, bio)'az, !Uato 61'0550, Pal'á e Piault:.)

Determinando o § 2.° do art. 1.° da "Resolução le
gislativan.o 1.082 de 18 de Agosto de '1860, que quando
as Provincias dessem só dous Deputados, ou o numero
destes não fosse muUiplo de tl'es, houvesse um ou dous
districtos de dous Deputados Geraes, declarQu em exe
cução o Decreto n.° 2.622 de 22 do mesmo mez e anno:

Que as Provincias do Amazonas, Espirito Santo, Pa
raná, Santa Catharina, . Rio Grande do Norte, Goyaz,
1\1alo Grosso, Pará e Piauhy, con tHuirião um só dis
tricto eleitoral.
. Que as Pr9vincias do Pará e do Piauhy elegerião 24
membros para a respectivas Assem.bléas 1 gisbtivas.
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Que as Provincia do Rio Grande do Norte, Goyaz e
lato Grosso elegerião 22 membros para as respectivas'

Assembléas legislativas.
Finalmente que as Provincias do Amazonas, Espirito

Santo, Paraná' e Santa Catharina elegerião 20 membros
para as respectivas Assembléa legislativas.

21.

lUaiol'ia l'elatil'a.

o Deputados ás A semi léus legislativas pl'ovinciaes
são eleito por maioria relativa de votos. Be olução
I gislativa n.· 1 .082 de 18 de Agosto de 1860, art. 1.·
~,. e 7.·

S 22.

Não ha supplcntes,

~ão ha supplente de Deputados ás Assembléas pro-
inciaes. No caso de morte_de 12e u1~d opção por

outro districto ou perda do seu lugar por qualquer
motiYo, procede-se a nova eleição no respectivo dis
tricto, Resolução legislativa n,° 1 .082 de 18 de Agosto
de '1860 art. 1.° §§ 5,· c 7.°

s 23.

llisl)O içües que l'CgCJIl a eleição.

Na eleição de membro da Assembléa provinciaes
deveI!! ser observadas, em cada uma das Provincias
do Imperio, as disposições dos Deeretos concernentes
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á nova organisação dos disLrictos eleitoraes, de con
formidade com as regras prescríptas no Capitulos 'i.",

2." e 3." do Titulo 3. 0 qa Lei TI. ° 387 de 19 de Agosto
de 184-6, e Capitulo 2. 0 e 3.° da Instruc~.õe de 23 de
Agosto de 1856, na parte em que não forão alLeeadn
pelo Decreto n.O 1.082 de '18 de Agosto de '1860 (urt. 21
das Instrucções que acompanbão o De reto n.O 2.6~ I
de 22 de Ago to de 1860).

24.

G:U'antia Jlal'a a clciç:lO.

Entrando em duvida se a garaulia outorgada pelo
art. 64- da Lei n.O 387 de 19 de Agosto de 184.G, que
suspende por espaço de 40 dias, contado da nomeaçã
dos eleitores, todos os processos em que forem autore
ou réos, querendo, era applicavel aos mesmos eleitore
quando nomeão os membros das Assembléas pro in
ciaes, ouvida a secção do Imperio do ConselllO de E 
tado, relator o Sr. Visconde de Sapocaby, volos o
81'S. Monte Alegre e Abrantes, concluia ella pela appli
cação do citado artigo á eleição provincial, parecendo
lhe, porém, que a duração da garantia deveria 131'

igual á dos trabalhos eleitorae , mas que o as umpto
devia ser levado ao conhecimento da Assembléa Geral
por envolver interpretação de lei.

Tendo-se conformauo com esse parecer a Resolução
Imperial de 20 de Fevereiro de 181>8, foi o negocio ""
affecto á Camara dos Deputados em 27 do me mo mez.
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§ 25.

Remes -a 11a. a.uthentica.

Na Ieição da A embléa provin ill! Gere er remel
tida á me ma A. embléa a aulhentica que lia I i~ão

f'eraI é remettida ao Mini tro do Impcrio. (Arl. 84, da
Lei n.· 387 de ,19 de Ago lo de 18~·6. Aviso n.· 5{)í

de 1:) de Dezembro de ·1 61.)

CAPIT 'LO lI.

DO ELEGIVElS rARA MEMBROS DAS ASSEilIllLÉ1S PROVL'\CU.E "

E DA INcmlPATIBILrDADE NA ELEIÇ1o.

~ '26.

COlHliçõcs (lc clegibililI;lde.

O art. ·175 da Con liluição !la ia marl,;au a' se
guinte condiçóe de elegil ilidade para o membro~

do Conselho Gnraes:
« Aidade de 25 anno , probidade c dee nte ub i 

teneia são as qualidade nece naria I ara e1' membro
deste Con elho. »

Havendo as As embléu provin iue ub-líluido os
Coo elhos gerae , ficou entendido que as qualidades
exigidas para er meml 1'0 de les erâo tambem as
requeridas para o ser daquella .

Entretanto dispondo o art. 79 da me ma Coo tilui ão
(lue não podião er eleito para membros do Conselho
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geral o Pre idenle da "Provincia, o Secretario e o
Commaudante das armas, entrava j o m duvida. C·)

Representanrlo aA. sembléa legi laliva da Província
de S. Pedro do Sul á As embl "a Geral sobrc a duvida,
e es e urlo íO eslava ou não em vigor, a Camara dos

Deputados em sessão de O de ~laio de '18.31 appl'OVOU
um pareccr da Commi 50 das As embléas provinciaes
que assim conc1u ia:

« ACommissão lendo em vi 'la que o C n CU10 gera s
farão ubstituidos pelas Assembléa provinciae julga
que a eslas são applícaveis todas as di posições con 
titucionnes a respeito elo. primeiro, que não tenhiío
sido expressamente revogada ou alterada, e julg
mais que nestas circllmslancias e acha a cUspo i('lO
do arlo 70 da Constituição, nuo lendo lugar outra es
pecie de inlcrpretaçao legal pela clareza do objeclo. ~

Porém o arl. 83 da Lei n.o 387 de H) de Agosto de
1f846, .veio corlar de uma vez toda as duvida , de
clarando que:

« Aidade de 20 annos, probidade e decente subsis
tencia são as qualidades nece arias para er membro
das Assembléas legislativa provinciac. Exceplu10-se
da regra relativa á idade os caso dos, e os Officiacs
militares, que poderão ser eleitos quando forem maiore
de 21 annos; os Bachareis formados e os Clel'igos de
ordens sacras. Não podem ser eleitos membros da
Assembléa provincial o Presidenle da Provincia, o seu

ecretario e o Commandanle das armas.

c'") Pela Reso)u ão da A· cmul'a Gcral dc 12 dc Ago lO de 1831 os
membros dos Conselho de Governo da Pl'ovincia I a im como os
das Camal'as l\Iuoicipaes, não o podião SCI' dus Conselhos gerae ,
tendo porém a opção. Com a extmcção dos Conselhos de GO"cl'no
desappareceu essa IOcompaLibilidade. Subsi te eJla porém quanto aos·
membros das Camara lllunicipac: Em outro lugar examinarei esse
ponto.
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Reeleição.

Os 1ll mbros do uma A sembléa pro\ incial podem ser
1'0·1 itos para as cguin! .s. (ArL 4. o do <l to a ldicíona1.)

~ (;)8\) - .

O. nMol'ulisados e que não lll'ofessão a religião (lo Eslado '?

Podem e1' membros das Assembléas provinciaes o.
trangoiros naturalisado , e os que não profe sarem

n religião do Estado? Creio que sim porque nenhuma
lei o ex.clue. O art. 05 da Con tituição sómente a
exclue para a eleição de Deputados gemes. ·Odio are 
tring' nda.

2~.

[UCOUlll:\tibiJitlatle na clei,:ão.

Os Pr idenle de Provincias e seus Secretario, o
Commandante de arma c Generaes em chefe, os In 
peclares de Fazenda geral e provincial, os Chefe de
Policia e os Delegados e Subdelegados, os Juizes de
Direito e i\1unicipaes não podem cr votados para mem
bro das Assembléas provinciae nos Collegios elei
toraes dos districlo em que ex.ercerem autoridade
ou jurisdic ão. Os votos que l'ecahirem em taes em
pregados serão reputados nuHos. (ArL 4,0 § 2.° da Lei
n. ° 842 de 19 de Selembro de 1855.)

Estas incompatibilidades compl'ehendem os Juizes
de O:rphãos e o substitulos destes, bem como os do
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fl1ncdonal'io:s ac.ima d :ignado 111(' liv r m esla lo
no exer icio dos re peclivos cargos dentro do quatro
meze anleriore á eleição ecundaria. (1rt. 1." § 13
da Lei n. 1.08.L de '18 de Agosto de 11860.)

§ 30.

i\'ãn cnJUlll'chcll.le os Inspectores das .IUfan(teg:ls.

Havendo o Presidente da Provincia de Santa Catha
l'ina consultado o Governo Imperial sobre se os In 
pectores de Alfanc1ega podem ser comprehendido
na incompatibilidade decretada no § 20 do art. 1. °
da Lei n." 842 de 19 de Setembro de 1855 por analo
gia com os Inspectores de Fazenda; declarou o Avi o
n.O 5 de 3 Janeiro de 1856 que, devendo entender- e
empre com o senlido restricto as disposições da lei

relativas a incompalibilidades no exercicio do cargo .
publico, principalmente sendo de eleição popular,
não podia ampliar-se aos Inspectore de Alfandega
a excepção que o referido Decrelo estabeleceu para o
Inspectores de Fazenda geral e provincial, expre 
sões que, referindo-se aos Inspectores da Thesoura
rias de Fazend'a e provinciae , não se estende a quaes
quer ou tros empregados fiscaes.

Havendo o Presidente de Mato Grosso tomado uma
çlecisão conlraria a respeito do Inspector da Alfan
dega de Albuquerque, ouvida a Secção do Imperio
do Conselho de Estado, foi essa decisão reprovada
pelo Aviso de 23 ele Setembro de 1864, com o fun1ia
mento, sem faze:r referencia ao acima citado de 3
ele Janeiro de 1856, de que a disposição da Lei n.O 842
de 19 de S tembro de 1855, não podia estender- e a



IDIll' gado le categoria diversl da que ahi é expressa
(' rr [ficl.men! dignada. E accre enta es Avi o:

( ,e n fI ueslão Ljves urgi.do ila A . embléa pro-
vin ial, por OLi asião da v ril1cação dos poderes, e
~ la a houve decidido, ómenle ao Poder legisla
I i\'() cOmp-lil'ia lomal' conhe 'imenlo dt ua re olução, ~

S 3J.

PiII' 1.n:lII10 Il'mllO <;nbsisl.•' :1 iucomJ.latibilil1:ul(· .10." elfeeti\'os.

A in ompatil iliclad dos fun' ionario ell'e ·livo.
íllJimn de larudo•. Ilb i le ainda em todo o di tricto
pleHoral, .'t' não Liyel' m dei afIo, 'is meze" ante,
ela el iça0 SCCllD lUl'i '1, o exerci io do 1'e pectivo car
go, m ril'lnc1 ele l'cl11tllcia, rlerni '~ão ílC ·es. o ou
1'('mo~~lo. (.4rl. \.0 14· da Lq.i 11.· 1.082 li' 'i de
.\g'o. lo rir I Gil. I

SI' , Ut'I'I'.'tll 11." , 42 .1.· 'I s:Õ;; iJllIIOI'I:t :t olH'i~a<::íll .1(' ,011
dlal' :l '·XOIII'\'. _;:10 .111 .·IIlII...·g0 '!

\\ ]li1\' nüo o PI' siLl lHe da PJ'o\'intia ri ) ntO d" Jan ir(/
pedido no \:O\'C'.l'JIO qnc li idi- - -' a di po 'i)io do
OCCI' lO n." '1-:.. dr 19 J • ü\.r,mbro de 185:' no . 20 do
al'l. 1.0 qll Il'ohib [U certos cmpregados publi os
s~~.ià0 1 íL,o. mem\)I'o' cL~lS A' .mlléns legi '.laLiYlI pl'O
VII1('IIIf", eLe., nos eollegLO' cleJlol'a selos dl.'Ll'lctos ('111
qll ('scr em nUlol'icLurlc ou juri'cLic(,;üo, imporia a obl'i.
!F\:i\o cI 'olicilal' 111 elle anli ipadamenl xon('l'a~iill
rios. U' ('l11pl'rgo:i pnm s apl' 'enlarem cal1(lictalo;,;
oh.'cl'van<lo o mo-mo Pl'esi le11l.e a 'ollVeni n 'ia de s
lal el cer-se um prazo anl I'iol' à elei<,;ão üenLl'o do qual
deva , I' l'equ l'icla e concecUda a lemi são, a fim dI-'
não r iLLurlida aquella di 'posirão.- Sua :tIlnge la le o
Impel'ac!ol', Confol'mando- pOl' snalmmediata n. 'oLu
Jio df' 11 ele' Dr.z mbro de 18.i9 .011l o })m'e r da
II"úol'ia l!êl, Sl' r:iLu tllI (Inperi do COlJSL'lIllJ tle Esliltllt

lj
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de ~9 rle oyembro do mesmo 'Hmo, mandou d clal'ar
ao diLo Pre idente m Aviso n." ".118 do 24. do dito mez
de Dezembro de 1859, ~u á vi 'la do tel'nl0 em que
e tá concebido a sobredüa di posição do 20 io url.
1.° do referido Decreto n.O 8f.~ le 19 de Sel mbl'o, é
manifesto que ella não impõe, aos empregado publi o
que menciona, a obrigação de pedirem anticipadamente
demissão de seu cargos para se ap"e entarem eandi
datos nos di Ll'Íctos em que exercem jurisdicção ou
autoridade, tanto a im que admitte a hypotlle e de
receberem votos, quando os declara nullos. E porque
em virtude do preceito do art. 179 § 1.0 da Constitui
ção do Imperio nenhum cidadão póde s r obriga io a
i'azer ou deixar de fazer alguma COl1sa senão em vir
tude da lei, é fÓl'a de duvida, que, emquanto uma lal
obrigação não fór imI)Qsta por lei, o Govemo não pqde
tomar a providencia de marcar prazo para ~r pedIda
e conceclida demi são a taes empregaLlos.

« E' certo, accre centa o A.vi o citado, que o fim da
lei, estabelecenclo a incompatibilidade relatiya de certos
funccionarios publicos, poderá ser perfeitamente illudida,
uma vez que elles, senao candidato , não deixem o ex
ercieio de seu cargos muito antes da eleição primaria. O
Governo Imperial reeonheceu este mal, e tomará a pro
videncias que no ca o couberem, a fim de fazer r speitar
o espírito da lei, endo uma deJ1a., tratando- e de em
pregados amovivei , a de dar-lhe demissão m tempo
opportuno, quando se convença de que taes empregado
prevalecem-se de na po ição official, indevidament ou
éom prejuizo do serviço publico, para fazerem triumphar a
ua candidatura; visto que e te facto é inc.onciliav 1 om a

confiança que nelles deve depositul' o mesmo Governo c
incompatível com uma regulaI' e re la ~dmioi tração. »

Neste sentido e em data de 29 do me mo mez e anno
foi expedido circular aos Presidente de Pl'ovincias.

§ 33.

Duvitla sobrc o tCIOIlO cm qltC sé dcve (leixül' o cal'go dc De
Icgado para se podca' SCI' -Icito membro .la J\ssembll'a Jt>.
gislativa lll'ovincial.

Entrando em duvida e, sendo um Delegado de Po
licia candidato na eleição á A sembléa legislativa pro
vincial, e tendo esta de ser feita muito depois da ele
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Deputado Gerae, devião-lhe ser contados, para
deixar o exercicio do Cürgo, os tres mezes ('*) anteriores
á primeira das ditas eleiçõe.s, ou os tres anteriores á
tIe Deputados á Assembléa Geral, declarou o Aviso n.O
333 de ,17 ele Agosto de 186'1, expedido em confor
midade da Resolução Imperial de 7 do mesmo mez,
tOl1Jada sobre Consulta da Secção do Imperio do Con
selho de Estado de 8 de Julho do mesmo anno, que
parecia mais conforme ao fim do Decreto n.O 1.082 de
1~ de Agosto de '1860, que se contassem os tres mezes
anteriores ao dia marcado para a eleição provincial,
vi to ser esta eleição distincta da de Deputados, e
ler ele realizar-se em tempo muito posterior; porém
lJue compelindo ás Assembléas provinciaes a verificação
dos potleres de seus membros, pertencia-lhes resolver
Ilessa o~ca 'i<io, de accordo com a intelligencia que
r\es'em ao referido Oecreto, na ua applicação.

S 31.• 1{,

l'c(lido (le l'cmoç:\o ltal':l a~redal' :l ineompati bilill:ule.

Havendo um J"LlÍz de Direito requerido ao Governo
Imperial que o removesse da comarca que occupava,
porque, por ena, pretendia apresentar-se candidato na
eleição para a Assembléa Geral, foi a Secção de Jus
tiça do Conselho de Estado con ultada sobre ~s se
guintes pon tos: 1." se o motivo aUegado era sufficiente

\

para aulorisar a remoção, e se o Governo Imperial
podia recusa-la aos Juizes de Direito, Municipaes e

(') ~;\ hYPOLhrn.: tlu ~ 1:) no Ul'l. 1." tla lei 11." 1.082 [lc 18 (lc Ago LO
de 18tiO.
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.1e Orphào l1ue pretel1dess m aprcs ntar-s ' candidato,'
á Deputação geral ou provin ial por di I.ricto eleitora·,
em que 1'0 sem jncompativei~; :'.0 e portanto tinha
o Govel'Ou de averiguar e julo'clr (lil veL'nci lade ria
protentJlo c da erie<lad' da candiclatul'il.

Em Con ilHa de 6 de ,eLemhl'o ele 1860, Heli:\lul' o
'isconcle do Uruguf1} .ot.o o Rrs. EllzeiJio LI Queiruz
• Vj conde cle Maranauape, em con 'lusão, ri! ü maioria

da ecção de pure 'cr, que o motivo ali gado pura '1

remoção não de\riêl 'cr tomndo em considel'i.l~ÜU p ,lo
(;orerno Imperial, e qlle do llle mo modo cnmpria
proceder a 1'e peito de pretençõ s igua de pc' uus
que, em razão d eu cargo, utio podem er leiLDs
no lugare~' onel o exercem, pOl'qnanto pura qu . um
Juiz seja removido nao basta que o queira ser; é pre
ciso que haja a ce o I aal e cOLlveni qcia do s rvi~{)

llessa remoçúo. O (~oYel'110 é o Juiz da <.;QII VCIl i uci,1
do l'viço, mas não o devo er, nem 'ouv ',LU que ( '.1 11

da cOl1venieucla da eleição.
ma cilndidatura no me:mo lugal' onde n I~i a rc

pelle lara e terminantemeut, rec iando abu o ant '
rior, acLual e futuro ela autof'iclad , é um motivo
illegitimo, ullellta a rüzüo e fim da lei, etc.

Com e a Con ulla e ·onfOI'ITlOll n 11e 'olução J ffi

perial de 29 de Setembro ele '1860.
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':APITCLU 111.

xAu P o.c:.u .\::- ,\ ':;EMBut.V I JlOrlKCIA.E. LI~GjSLAR SOBJ\E

ELJW.:ÔE. .u:· os J~ EXCE '-0., .'E 'Ti P.UITE 1'on ELL\:,
m:UMETTlDO...

s ' -
L ••),

)(" to G l'OSSI1 •

.\. .\s:)(·mbléa proviu ·ia.l de Maio l;ro5 o, em 1830 ('
1$3 . I gislou marcando dia pal'a. 'i clci~flo de etl~

lllcmlro , C 'ohm elei"õe, pal''1O C,u'rfO d Yereador.
que mandou fo .m feitas de '2 em '2 anno , declarando
revogado o al'L. "".0 da L i do 1.° d Outul ro d 'It)~~.

A. Secção do Impel'io do COIl lho cl E tado, ouvidil
.-obre essa.' lei foi de parecer, m Con uUa de 7 de
Vez mbl'O ele '1 8 i·;';, de quo enIo incon.tiLucionac·,
paI não 'er ua mül riu d 'I 'ompetell 'ia da A 5el1l
bl \1 prüviuciae, de," 11<.10 por i 50 'orem I'emettidas
il A emblén G 1"11, a fim de ,erem compelentemente
re ogada . A . im foi dccidido pela Re olução Imperial
cle (j de laia de 'I 1·6 .

.\. Lei n.O 2 B. de 118'~ô, da 1'0 'c.iLu c despeza mu
nicipal da me. ma l)rovincia, nó al'L. 7.°, nspendeu
a lei da receila (' de peza a po tUl'<:l d', Cama.ra
lTIl1uicipal de CU.Jauà, c to la~ as lei pl'ovinci,le de 5

ll1ullicipi atô que a na Cam,u'u e lorna e leO"alm nl
c-onsliluic1n, em virlnci r1 nova elciç,lio -Oll ] ei ào
do Goyerno lmp rial.

.\ r.on ulla ela cç;ão do lmperiu do CaI) elho LI)
E'lado ele '13 le ~Ial'ço ele 18'1·7 reprovou e 'cprocetli
men lo, vislo q lIe por semelhullle el aliberação a Assembléa
provincial se cun lituil'tl .Juiz ela eleição da rum nl

Illuni ipal. c nüo o é.
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: ::lH.

A Hesolução provindal Lio ES1Jirilo ~tlnto tlo ·1 •o LI'
Dezembro de 1831 d iaLlOtl di lriclu pa.ra a elei ~õe
de Sena.dore· e Depula Lo , e declarou onde podiúo
volar O' eleilores.

O Pre idenle da Provin 'ia negou-lhe a anc~ão e
'ollsullou o Governo. O A i o de .j(i de Dezembro do
me mo ílnno declarou-Ihf~ que as A embléas legi'
laLiva provinciae, não podem I 'gi lar a r peilo elo
modo cle proceder-se ás eleições dos enanores e De
pulados, não pela razão il que recorria ene Pre idenle,
ela di posi~i1o elo Decrelo de 20 de .J ulho d '1828, que
'ra re. tricli a, e ó applicu\"el á logi 'laLul'il a que e
referia, ma' porLJLLe a16m ele er laro no 'lrt. 91 da
Lon liluição que marcar o modo pratico ela leiçõe"
e o numero dos Deputado relat.ivamente Ú população
do Imperio, pertence á A embMa Geral L'gi lativa,
a designação do distl'ictos eleüoraes, aliás relativa
aqllel!e modo pratico, não é do llllmel'O do objeclo
especificados nos arts. 10 e 'li ela Lei cle '12 de Agoslo
de '1834, obre que ómeut.e podem legi lar a'
sembléa pl'ovinciaes.

§ 3i.

,\.Iagôas.

A Lei proviu ial das Alagôas de '16 de Fevereiro de
I~37, estabele -eu diversas di:posil;õe acer -'a da npu
ração de valos pura as eleições de Deput.ado á A 
:embJéa Geral lo Ú elc) dila Pr "in. 'ia.
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A Commi são elas As embl a. prorinciae , de que en
fazia então part , da Camnra do' DepuLado , propondo
a r voga.ão ele. a lei, cm parc("C'!' c1' z:l de A0"0. to c10

me m anno, dizia:

( Pouco importa C[u a cli'po"içô da lei pl'ovin 'ial
em que tão não alieI' 111 a rórma da eleição, se li
mitem unicamente a·tabelecer alO'umas providencia'
para a egurar o fi I r nlLado ua apura)'lo elo \'oto.
O ea o que (1' A'sembléa' pr vin ll1.es não podem le
gi lar obre 'emelhante a' umpto, e pouco importa
tambem (1 maior ou m nor int n'iuade da' pro\'icien ia.'
que tomão o\JI' obje ·to qu não ão da sua 0111
peten ia.

« Tamb m não podia a me ma A embléa provincial
legi lar áC~l'ca ela apul'a\ião dos volo para a el 'ição
do seu Deputado, porLJ ue o ar!. 4.. 0 do aeto addicional
di pô lU ua elei ão faça pela me 'ma man ira <Til

fiz l' a Llo Deputado. Li. A'i:iembl a nel'al. )

A Re olução n.O 3 ~. d 5 de Aao to de '1861, da
me ma embl' a provincial da Alagõa, di poz que
a eleição deus membro nunca Leria lugar junta
mente com a do Deputado gerae ,e óment depoi
do reconhecimenLo de t .. O Ari o n. O 3 4 de 16 d
Ago to de -1862, xp dido m conformidade d I Reso
111~ão Imp rial de 29 de Julho, tomada ~obJ'c con-
ulla da e ~ão 10 Imperio do Con elho d Estado

c1 '15 do me mo me.z do dito anno declarou aquella
di po ição xhorbilante da [oculdad ela Ac embl "a
provincial, que não podia legi leU' obre muteria geral

01 re xecução de lei gera., pelo que não deYi,l
ter ido sanccionada a dit.a lei, embora fos e con
veniente c Ca ilita.' a npnraçõe de volo n c a yeri
Iicações de podere. romo I ondel'i1Yi1 o Prpsirlenl (la
Provincia.
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A A embléa provim'ia\ rir . l'gipe I gi '1011 ,"ohl'
il proce . o que c\p\, Titio, guir a, me. a elritorae n:15
Iciçôc: parn Ocpllla(\os ú ,\, srrnhlt:'n 1 gi.lali m 111'0-

"Vin ial.
O p.I'csi lenlc da PI'ovinclü lleo Oll il sanl;~üo'l IH'O-

.i ("to ou\'jnd o (rOV rn Gcn 1 ,1.' '~ilo d lmp ri
lo Con 'elho d E taLlo, foi m OllfOl'lllielôfl, de LHl

eon ulla de 21 de Agoslo de 184·3, Ilu cOIIQiclcruVl\
o me !TI 11'oje to onlrul'io.'1 Con lilni~ão, xpec1i 1
o A i. o de ;j I ele Onlul)'o de 1184,3, que d lanl\'<,
,1 clilo Pre 'idenl que houv ra ex l'hilüncia na lei,
pois lU nüo compel á A. mbl'a provin iaf's le
gl lar obr - o pl'OC 5:0 ela rI lc;ào cl S li !TI mh1'o.,
o qual d 'i', tn Illflo, S l' ielentif'o ao da lei~i\O 110 ...

,Ocpulados geru0.,
A mc"tna A 'embll\l 1roYinf'ial 11' c1'O'11)(> pw l-i

11.° 03 d '18:'8, cI- irrn LI <lia tn IJII . r d '\'i;) pro-
C elel' li eleic;,ão provincial.

A ecção do lmp rio <lo COII 'elLlO I Esla<ll l1l
Con.ulla cl 20 de Maio (\ -18;)9, cnlenlia qll a
I i ra incon litucional p [' x d r a fa lllJa lc:
elas. mbléa' pr Yin iae ús quars não comp Ir 1('
gi lar 'obre mntel'ia geral, 0111' ex 'lição d Ici:
gerae , d Y .n<1o po1'lnnl . r lCYiH'Ia ao cona eim 'nlo
fia A embléa h ruI.

A im cl rinio a Hc:.'oluçuo lmp rial d ':?~. dI' ,\g 'lO

li (' 1 :. Ç) •
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';:; 39.

S, P~\ulo.

A Assembléa 1 gislaliva proviu 'ial de . Paulo, lia
lei li.· ',13 de,L1 de Abril de ~8P-3, del rminou o dia
em que e deviu fazer a eleição de seus ,L11embros, e
a época fi qutl e devia fazer a apuração geral.

A Sec)io do Imperio do Con elho de Estado, con
sillerando essa I i exorbitanle, dizia em Con ulta
de ·16 de Agosto do dito armo:

( Em nenhuma parLe da lei de 1~ 10 Ago Lo d <1834
que reformou alguns arLigos ela COTlsütuiçâo do Imperio
:e dá ás AsseUlbléas provinciaes a faculdade de legislar
sobre a el<:>ição de seus membros. O acL da apuraçãel
ntra no syst ma da eleição, a qual deve ser feita la

mesma maneira pela qual e faz a <lo Deputados á
A s mbléa Geral, e qualquer alteração, cja qual 1'ór
o modo, ne ta materia, vai oifender a lei regulamentar
las eleições, c -a iLada lei da reforma. »

Era a Secção de parecer que fosse a dita lei ·pyo
vincial remeltida ao Poder Legislativo para a tomar
na devida considera~ão, em conformidade da Cpns
liluiCJão. Foi rcmetlida pelo Governo ú Camara do De
putado .

§ 40.

Jlinfts GCI·aes.

A Assembléa pl'ovincial de Mina ordenou a aber
tura de um maco de cedulas da eleicão. A.. Camara. .
municipal de OurO P,reto entendeu que o não podia.
fazer em .oJ1dem ou autorisaçiío da As embléa Geral.
O Aviso de ;as dé Julho de 184A julgou procedente a
dltvida da CamaJ~a munioipal.

7
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41.

A Assembléa provincial do Coará, pela Resolução
n.O 31 de 10 de Dezembro de 1842, allnullou a eleiçôo"
-das Camaras municipaes e Juize de Paz feitas em 18.1,t ,
revalidando todas as sentenças c a ,to de omcio das
nutoridades que doixárlío de o ser, x 'luindo des a
disposições a Camara muni ipal c u5 Jllizes de !luz
de Qneixaramobim.

Ouvida a Secção do Imp rio elo Cuu~elho lo E tadQ,
em ConsuUQ ele 7 ele Outubro de 'I 'H, foi, em UQ
conformidade e da Resolução Imp rial de ::! I de De
,zembro do mesmo anno, remellida aquclla lei á A 
sembléa Geral, a fim de ser competentemente re\ ogada,
endo expedido ao Pre 'idente do Ceará o AYi o de H

de Fevereiro de 1845, de larando-lhe que não havia
no acto addicional di. posi~ão alguma qu :J.ulori ssp
.semelhanles al'bitdo .

lI:.u:u.l:ão.

A Lei provincial do laranltão de 2·1 de Julho de
1838 annullou deliberações tomadas pela Mesa da As
sembléa parochial da frcguezia de No a S'->nhora d3
Conceição e S. José da Cidade.

A mesmaA sembléa, pl'oximo o termo desua sessões,
por um s' mples parecer da Commissão de Poderes
-approvado em uma só discussão, declarou nullas as
eleições de uma freguez~a, uma capella em'ana l bem
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como os eleitores clue clella emanárão, e que huvião
sido admittidos a votar para a eleição dos membros
da Assembléa legislativa provincial. ( Vide parecer da
Commissão de Constituiç~o do Senado de <J7 de Agosto
d t83!). Discussão na se n ão de 19.)

UP[TULO IV.

DA VEnll~IC ~,:lo DO rODERE.

~ 1.'·10.

A. veriJlliUt;ão do" poderes do' melllDro das Assem
hléa provin iae n

, diz o urt. 6. o do acto addicionaI,
~erá fcita na rórma de cus Regimento . Emquanto
não houvesse Regimento devia fazer-se interinamente
nu fÓl'ma elo elos Conselhos geraes de Provincia.

(\ Verific.ur podere, dizia o Sr. Andrada. Ma 'llado e iha
na sessão da Camara dos Deputad s em ~ de Maio de
1888, é conhecer da leic:ão em UH. materia e fórIDa,
'onhecer se o eleito tinll"a as qualidades que a 1 i de

manda; conhecel' se o que o elegerão er5..o legiümos
eleitores, segundo a ínstrucções 1 e se nos div 1'505
~ráos da eleição se guardál'ão as formalidades que a
lei prescreve. ~

, ·14.

lia limitac;áo.

Esse direito de verificar o pod res de seu mem
bros é porém limitado para as Assembléas provinciues
pelo mesmo acto acldicional que as creou, o qual diz;
no seu art. .~, o :
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«li. elefção desta Assembléa far-se-ha da m ma
maneira, que se fizer a do Deputados ú As cmblen
Geral Legistativa e pelos mesmos leil.oPl'!'.)\

~ 45.

Como se l'cgnla.

Nes a conformidade a lei n.O :J 7 cl 19 de Ag slo
de 1846 que regulou a man ira de I 1'0 'ed r a. lei
ções de Senadores, Depl!ltado,', ele. regulou lam1>clll
a dos membros da AS embféas pl'ovin iaos o dis. c
no seu art, 84-0 membros das A sernbléa provin
ciaes serão eleitos pelo methodo eslabelecido no ca
piflglo anl.ecedente.-Esse capitulo trala dos collerr'io
eleitora-e e da eleição do Deputa~l'o,' ú A. embléa
tieral.

E B.0 8111., 124 declarou essa lei:
{( Os eleitores que assim fOFem julgad0' váli:do (rela

Camara dos Deputados) serão os compcl ntes, dm.TémLe
a legislafura, para procederem a chua1q:uer cl i\,ão de
membros das Asseml16as 1>r0vin iae , »

A lte olução legislativa n.O 842 de Hl de e(ernbro
~e 1855 qlle alterou a supraei La€la lej de 1,9 de Ago lo
ele 1846 nada innovou nesse ponto, c no seu § 15
do art, 1,0 repetio:

« A eleição dos membros da A embléas provin
iaes será lambem ~ ita por di tl'ictos, guardando-se

a re peito dessa as mesmas regras estabelecida para
a eleição dQ Depu·Caclos.»º § 6-. o ~o art. 'I . o da ResolllçúO legistabÍ'va n. o 1.fl8à
~e 18 €~e Agosto de 11860, allorall(lo a lers d eJeÍ~

ções anteriorc , tomou a de 'lal'i.u-A "tei ·ÚO.' do 11l:.em--
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bro da A embléas provinciaes far-se-ha da me'ma
maneira que a dos Deputados á A embléa Geral.

!\Ia aló que ponto podem chegar as Assembléa
provinciae nu verificação do podere de seu nwm
bro? E a corporaçõe lend m a exorhilar, e
pl'incipalmenlc em qu sLões eI il rae agitada pelas
paixõe .

.16.

Qucstõcs olu'c c)ci(:õcs IIl'O"II'C':u.'s ,la l'tu':u.;ha em ·18:1 ,
:I 839, c :I 8-10-,

Em Abril de '1838 propôz a COl1lOlissão de Poder
da Camara do Del uta lo a nllllullaçn de lrcs cu\
lcgio da r1'O'Yincia ela I'urah 'ba, julgando YQli la: a:
el içôes do outro etc, por cuja i:lpUrL1~HO dc"i-ã.o
ser expedido o diploma.

ror' m a apnração do membro,' da .\: cl1lbléa p1'o
,in ial que havia ido in tullada fàru fita p la 1 i
~Jo que ora e annullava.

AlIegava- e que a A embléa Geral não podia an
llullar a lo de um poder indepcnucntc, a A embléa
provincial, declarando nullas eleiçãe que esta julgára
legae , quando hil.yia vcrifi ado o, pod 1'0 de u.
memoro . Que de outro modo se 'laria lugar a nul
tidade , ou não pod 'ria A eml.Jléa al .....UlDll verificar
eus poderes, e funccionar e não depois que a As
embléa Geral houvesse pronunciado o seu j l1.Ízo obre

a eleição. Por ou tn> lado dar-se-hia o absurdo de 1'e

guIar-se a verificação de poderes para a Assembléa
Geraf, pela da provincial, ou üo]ar- e-lua o acto ad
diei@nal. Foi apP1'ova<l0 o pare cr da Commi são Dil'

se são de ~ de Maio de '1838.



, I
- <)./:-

Em 1839 repre~elltárão aJguu~ Deputados provllldd€S
da Parah~'ba a re peito das leiç;ões a lllle s havia
ahi procedido para a seguinte Jr,n'islalu1'il IJroyincial.
A Commi são de Con tiluição da CalHara los Depu
lado propullha a allDullasüo da eleições primarias
feitas em alguma parochius, e o SI', Carneiro Leão,
em valo separado, mais a de algulls c:ollegios.

Foi muilo di cutida a parte que cabia Ú· A', embJéas
provinciaes na veriUcü~üo de poderes, .ma a clisCll ~ão

e o resultado da yotaç'.iío deixárfw il materia llO me 'mo
embryão em que e tava (f),

I

O Vice-Presidente da Provillciü da Parull~'bu commu-
llicou ao Governo Geral, em l' evereiro ele 18i-O, ter to
mado a resoluçúo de adiar pill'il' I;i de Junho de ,18,1:0

desse anno a reunião da 1'e pectiva .\ssembléa legis,
lativa, a fim de que a Assem!Jléa Geral pude se en
tretanto resolver a respeito da validade da elei<;õe
ela dita Assembléa provincül1; e pedio a approvação
do Governo. Por Aviso de 26 de Março ,elo me mo anno

(') cssões da CaJllara dos DCllulad05 de 1'f de Oulubro de 18JU c
de Junho de 18iO.

Em um parecer da Commissão da .\ssellluléa provincial tia Bahia
1):1l'a a verlfic:1çflO dos poderc de scus 111 mbl'OS, dalado de ;13 de
l\Iar 'o de '1848, e cujas conclusões 1'0rrlO ue sa àata aJlprov:lu:ls, lecDI- 'U
a proposiçõe egl.linles:

(( A Commi são vê no art. 6. o do acto addieional, e:clusivamel te
attribuida ás Assembléas proyinciae , por lima (lisposição parallela a
do art. 21 da Constituição do lmp rio a vel'ificaçao do poderes du
scu mcmbros, e não póde deb..al' de entender que desla orte a'
leis fundamentaes do E lado anecionárão o principio íl' ralmente
admiLLido pelos publicisLas de que é essencial que os Corpos Legis
I~LiYOS gozem dc libenlade e indep udencia na sua in 'Lallação, como
indispensavel garantia da sua livre cxlsLeucia, e aLlributo da sobel'Ul!ic~
que mais ou menos ex rcem,

« O excrcicio deste (Ureito illeontestavel ús Asse01bléns Jlrovinciac
seria impossivel sem o de entrarem no exame c moralidade da eleição
de seus membros, poi sem i o fora um eonLrasenso pl'oclamal' a
sua legiLimidade, Com esla verificação é inLeiramente conuexa a apre
ciação não só do proees o seguido pelos eol1egios eleitoraes, como
([a legitimidade dos mesmos collcgios, e em ultima. a.nalyse na da
lcgalidade da eleição primaria-a que tudo e reduz-de modo que
fora il'l'i 'orio tralar da legitimidade de uma eleição con equcnt· a
outra, scm cgurança d,\ Icgalidél(lc lue lhe serVC de base, li



foi llec1':l.ra<.lo ao dito Yi e-Pre id -nte qne semelhante
deliberação nüo pareciiJ ju tificada pelo motivos a11e
gados, uão só porque á Presidencia não competia co
nhecer ela validade da eleição dos membros da Âsscm
bléa, amo por cr in erta a época em que a Assemblén
Geral julgaria cooyenicnle providenciar de modo efficaz
em maleria que por sua propria natureza offerece tanto
mbaraços.

~ 4i.

Du,'ida l10 'ice·P.'csideute de S. Paulo em 18·18.

Perguntando o Vice-Pre, idente da Província de
raulo, em principios d 11848, se a Assembléa lagisla
tiva dessa Provincia deviil ,er aberla no dia 15 de Fe
ver iro, na conformidade da lei provincial, ou s
não deveria funccionaL' ante que a Climara dos De
putados julgasse da validade dos eleitore que nomeá
n10 seus membros e o da A s mbléa, 'visto que e
podi il ela.r aEera )1.0 entre o Deputados menos vota
do , e eus uppLente.) pela unnullação de algun ~

collegios eleltoL'aes, declarou o 1\..\i.'o n. o Ij I de 18 de
Janeiro de -1848, q!le deviilo ser convocados para o
dia de ignado Jla1ei provincial, o Deputado eleito',
-por er a eItes qne, depois de r llnido~, competia
deliberar 'oh1' aquelle a sumpto.

E, ta. Icei ilo foi nlil.o viyamenle cen mada pela
impren a.

O COITeio O/{iC'ial porém juslificava-a assim.

\( 1'1'e oluçõe e apre entavã.o a essa duvida.
« Ou o Geverno Gerül mandaria convocar os Deputa

dos provinciaes da passada legislatura ;-ou auLorisariôl.
o (iovcl'no pl'o\'incial pal'ü pl'esrinrlil' ela oadjl\\'ação do
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COJ1pO legislativo provinoial; - ou finalmente man laria
convocar a nova As umbléa e á sua intelligencia COIll
metleria a solução da queslão.
. «O primeiro modo de resolver o caso proposto pa
'cceu ao Goremo manire tamente iIlegal, á vi ta da
terminante disposição do art. Lo do acto adelicional.
Eavia expirado ~o 1!ll1 cio an!l0 passado o mandaLo ~as
Assembleas pl'0"V10CLa do bwnl1lo de 184,6-184.7, e fora
1I1J1 verdadeiro urlJíLrio c1.JaLlHl-las a funccicmarem, quan
elo sua dissolução legal tacitamente as nullificára.

(Podia. o Governo, visto que não queria galvanisal'
corpos mortos, auLorisar os Presidentes das Provin ,ias
para. prescindirem da coadjuvação elos Corpos 1 gi la
tivo, adiando a", no\ a Assembléas prnvinciaes para
-lepoi da abertura ela Asscmbléa Geral.

« Este arlJileio, porém, além ele perigo o e de acar
retaI' uma p.e. nda rcspon abilielade, pa.r~cia contrariar o
sy Lema pohllCO que nos rege, e o VICIava com urna
imperfeif'iío que e rer roduzina. periodicamente no pri
meiros <inno::; das legislaturas novas.

« E <linda f111:;\1meoLe e te arbítrio do Go~erno poderia
ser consiueeado como Uilla inVa.StlO de poderes, como
uma ingerencia que elle quereria arrogae-se em legislar
sobre a compcbencia de Corpo legislativos.

« n~eitada.s es as ~oll1ções, não podia o Governo
LomUl' outro accordo que não fo se o ele mandar con
vo ar a' novas As embléa . »

Dizia-se-As novas Assembléas não recebem a sua
vida immediatamenle do Corpo eleitoral, mas im da

eríficação desse Corpo pela Assembléa Geral-; segundo
a mouerna lei de eleiçõe~ as nova Assembléa não
podem funcçíonal' seuào d pois da in lallação da As
'embléu Geral, que tem cle yerificar a validade do'
éollcgios eleitoraes.

As im é, mas á A sembléa Geral perlence dar o 1'e
media,
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48.

F.xaune dll questão pl'lo Cnnc;elbo de F:s(adn.

rio;;. r me. mo anno d 18;'·8 foi o a~ umplo enfer
rpirado e largamente examina 10 no Con. elho d E
lado.

Em omeio do 4.° de Outubro de 184-7 consultou o
Pre idente da Provincia do Rio de Janeiro o Governo
Geral sobre o dous pontos eguintes:

1.° Se nflO compelindo ó. As embléas provinciaes,
na vel'ifica~ão dos poderes dos seus membros, conhecer
ela valiriade da eleições primul'ias, devia elIe Presi
denle ou nfio adiaI' LI. reunião da Assembléa legislativa
da Provincia para qtlanJo a Camara dos Deputado
houver delib rado obre aquellas eleiçõe .

2.° Se póde er feita a el ição daquella Assembléa
antes de ser conhecido o juizo da Camara dos Deputado
sobre a legitimidarle dos eleilores.

Foi ouvida a 8ecçüo do Imperio do Conselho de Es
tado, Relator o Sr. José Antonio da Silva Maia, valo
Q 81'S. "isconuc de Olinda c Lope Gama, e inter
poz o seu par cer fi Consulta de 21 de Fevereiro
de 18ML

O leitor ha de permiltir-me que aqui a tran.'cl'eva,
posto que longa. E' importante, e resumindo-a, o que
é diftlcil, receio enCraquecl?l' as suas ponderações.
Demais este livro é um livro de estudos pralicQs e não
theoricos, e tenho nelle em vista reunir e coordenar
elementos que sirvão para o estudo, intelligencia e
melhoramento das nos as in tHuições.

Diz a referida Con ulta :
QUQ.llto ao 1.9 P00tl).

8
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« Que as Assembléas pl'ovineiaes de\' m ser leilas pelo.
mesmos eleitores que elegem a Camam dos Deputados,
é expresso no arl. ~.o da Lei Con 'titucional d 12 de
Agosto de 1834-. Deste principio se deduz que ellas não
podem conhecer da legalidade de seus eleitores, por issu
que estes ão da competencia da Camara do Deputado.•
e não poderem aqueJ[a exercer c te direito cumulati
vamente com esta, que então poderia acontecer que uma
votação dilferente não d ~ s e em resultado os me mo
eleitores, como é expresso no citado art. ~.o Alei nori 
sima dus eleições, não altel'ou em nada e. ta doutrina,
ena a recebeu tal qual, e nem de outro mauo podia
ser. O que ella simplesm nte fez foi pl'e crev r no al'l.
121 uma regra que facilitasse o exel' 'jcio tlaquclLe dil'eito
da Camara uos Deputados, sem innova1' mula, quanto ao
principio em i mesmo.

« Que a Caroara dos Denulados tem ex r ido este di
reito ainda antes da lei novissima, e que a' As' rnbléa'
provinciaes o tem reconh eido, é o que consta dos acto
de uma e de outras. Na legislatmu aclual foi annullada
em sua totalidade a eleição do Ceará; e por isso ficou
sem eifeito a la As embléa leo-islaliva duquel1a Pro
vinda. Na mesma legislatura farão annullados algun,'
co11egios de Pernam buco e Bahia; e não consta (lue a
respectivas A sembléa se arroga sem o dir ito (e co
nhecer da validade de', as eleiçãe reprovad'l pela Ca
mara dos Deputados.

« Se as Assembléas provinciaes devem reconhecer os
eleitores da Camara dos Deputados, não parece meno.
verdade que essa condição de sua exist Dcia não ó um
impedimento para que se não reunão unt da decisõo
desta Camal'u, EUa tem estado no gozo d 'te direito.
E com effeHo alguma se tem reunido antes laquella
época, seth que e lhes tenha contestado a validade dos
actos por ellas praticado ; entre outra podem apontar
se as de '. Paulo c Minas, as quaes tem regularmente
as suas sessões ante de Maio, Ist.o se tcm vel'ificado
em todos os annos de eleições, e ainda se praticou na
ultima, em que, ,em consequencia de duas di 'soluções
seguidas da Camara dos Deputados, aqueUas Assembléas
forão eleitas por eleitoras ainda não approvados, o 'lue
não embat'açou que ellas entmssem no exercicio de
suas fu-ncçãe ' Qualquer que tenha sido o fundamento
com que s'e tenhão jul'gado autol'isadas para a im Obl'al' ;
ou porque não tenhão considerado aquella condição
como um obstaculo legitimo ao exerci.cio dos seus po
deres, ou porque tenhao entendido exereer um direito
que lhes compete o de verificar o ,poderp dos eus
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membro', Jil'eito, que cumpre sempre auvcrtir, está
subordinado áquelle preceito; o certo é que até aqui
não se tem posto em duvüla a legalidadt; das reuniõe
das A' emb] ,as provinciae m1tcs da decisão da Camara
lIo Deputados obre os eleitore , Nem o Gorerno tcm
impugnado csse direHo com que e11a, tem encctado os
seus trabalho, e nom ainda na' Camaras Legislativa
o lerantou urna só voz que o ·ontral'Ías'e. Accre cem

as seO'uintes razüe :
« O~ poderes das A 's mbléas proYÍuciae e:xpirão no

fim do anno civil. A 13l'ill1 'ira que foi eleita depoi::; ela
Lei eon tituvional ele 'I~ de Ag-osto que a' Cl'eou, devia
acabar no fim do aUDO ele 1831: i 'to é expre 50. Du
principio de 1838 é que a immccliata deria começar a
contar o período de Jous annos acabando em Dezembro
do '183\), e óJ','im por diante.

« Isto posto, s pas ado aqul'lle prazo que termina em
Dozem bl'o, não se pódc jil reunir a que acaba, e se taQ.1
lJem núo 'e póuc reul1ir a que é 1l0YUl11ente eleila até
que a Camal'i:'t cios Deputados haja deliberado ácerca dos
01 'ítores, é forço o quo haja uma illterrup~~ão de auto
ridade I ,o'.Íslaliva proYincíaL entre o tempo ua ql1e acaba,
que é om Dez mbl'o, e o cio. que começa que não pócIe
el' senão em Maio do anno eguinte, ou ainda muito

depái' segundo a distancia em que e~livel' a proüncia.
Para quo se uiio veriílquc e ta iotereuprão , fôra no
ces al'io ou que a prim ira 1l embléa provincial ex
tende e s lIS poderes além do anno de 1837 I ou que
a que e lhe seguia, que devia começ,ar em Janeiro de
1838 c a 'abar em Dezembro de 1839, aos dous auno
de sua du mção ajunta se mais, do anno de 18~O I os
mezes que vão de Janeiro 11 Maio, que é quando e
reune a Camara elo Deputado~, ou os que Yào do mesmo
mez de Janeiro ao da ab rtura das As embléas pl'O~

vinl:iaes I querenJo se SUP13ÔI' SOl' este o comec;:o do
periouo dos dous annos; o que tudo é conLl'al'Ío ao jáeitado
art. .i.O Seda poi uma c.on equencia desta doutrina que
todos os quatro annos houvesse uma interrupção con 
tante do Pode)' lcgi latiro provincial, o que não parece
ser da mente da lei, que nüo se póde suppõr ter dehado
uma interpolação certa e perioclica na Gxistencia dos
Podere l)olitiCOS. Que i to e yerifique uma ou outra
vez pela 'orça elas cil'cum taneias, e em ca os extraor
dinarios, en'Lende-se muito bem' ahi lemos o co. o da
uissolucão da Camara do Deputado que então por
algum 'tempo deixa de haver representação nacional.
Ma isto é extraorc1inario e filho da nece sidade, sem
qu po sa, ervir de argumentação parDo éJ muI' ,ha. regul<ll'
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dos negodos publicos. A ce sadIO da autoriLlad I úi. ~
lativa nesse casos é uma consequencia de um dir~itt)
que não s póde contestur, mas que tambem nào se
exerce senão em bypothes . muito espe iue . A inter
polação porém de que se truta s ria ieotenlCntc cal
culada e disposta em épocas cel'ta' e determinadas, e
isto sem necessidade que 11 aconselhasse, antes com
algum perigo por falta do provid ncias que poderá exi
gir o bem da Província; o que não se póde suppôr da
sabedoria do leO"islador.

«Se as Assemb~éa provinciae c tão 'ujeitas a p ta con
dição para o exercicio de. suas funcf':õ ,segll '-se que
elias não exercem, na realIdade, os seus ponere. por
espaço de dous annos. Começado o pedodo de ua du
ração em Janeiro, e não porlenrlo ellas rellnil'- e senão
em l\Iaio, e na maior parte da Pl'ovincias muito d pois,
deve deduzir-se daquelle t I11pO todo o que d "OIT~ do
-mez de Janeiro at' o em que eBa tenhão conhed
mento da deliberação da CamUI'a dos Deputado' ele
vendo ficar impedidas eotretallto de eXel'Cel' seu ) 0
deres. E assim seria necessario suppôr-se o absUl'clo
de que a lei que lhe olltorgou dous annos de eli.
tencia seja a mesma que -lhe "mpõe uma condi < que
os restl'Íno"e.

« AindaI:> quando se queira a loptar a idéa de qne o
biennio coincide com a abertura da As elObléa Geral,
-{Ie modo que a uma legislatura gel'al cOITesponclão exal'-
tamente duas provinciaes, nem por isso d hão de ter
lugar os inconvenientes apontados em con equenei' da
distancia das Frovine.ias. E e vigorasse o prmeipio de
que aquelle periodo começa no dia em que e1Jns abr m
suas primeiras sessõe , além dos inconvl::nientes apon
tados, se veria mais o eguinte: como el1as teem o di
reito de marcar a época de suas reuniõ'~s, poderià acon
tecer que, ou houve Sê dua sessões ordinaria em um
anno, ou que não hOllvesse nenlmma por todo c se
tempo. Se, por exemplo, tmbalhando ellas em .Mal'ço,
forem lmnsI'eridas sua ses 'ões para Setembro, lia de
acontecer que em um anno daelo ou ba de baver duas
sessões, ambas ordinaria', naqllel1es dous meze , 0\1
qÜ'8 de :Marco de um anl10 não ha de haver scs ão 0'1'
dinaria senao em et mbl'o do anoo seguinte; isto é,
por mais de um anno deixal'á de haveI' ses-ão ordina
ria; o que tudo se oppõe ao art. 4.· Qualquer, pO'i',
qUB seja a bypotbese que ~ figure, subsistem toda.. as
diffitufdades apontadas: o que faz Vel' a necessidalle
de que aquella época sej::t certa e constante, e não es
teja dependente ou elo arbítrio que teem as Assell1blé~
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pr \illciar ele rnarc,.lI' o tcwp tle sua e sõcs, ou de
cirClIlJI"tan 'ia' fOl'tu i ti.l " quacs as do teUlpo que levau
a' nollnas a chegá]' ú' 1'1'0\ illcia~.

, c á reullião da - .\ -unb1l"Hs \ rorinciae dc\" pn'tc
flpr u ap[)J'ora('ão do' ciritur _. pela Cmnara do::> Depll
tad(1~, ha de iÍeonl cer IlIllitas rpZü - que as' Provincia:;
hão de ficar priyadi:l de J'epl'e PlIlLtcão prorinciul por
r,paço dc um anno, c talrcz JlIui -,. CIII quc po 'tio
trabalhar sua: As cmbléas. T ndo cI pro' (!L'l'--C a 1l0\ <.I::>

leiçiie, pOl' terem. ido i.1I111Ullados O' eleitores, é IlC
c.s urio, para qu ellns pos -30 traI aliJar aquelle anno,
que c"a' Ilo'-a' eleic-ões lleC'o'uem á CaJlJara do- Depu
lado em tempo que·esteja r('unida. I. to porém é o que
II~IO ha de acontecer IIU' maior parte das Prorillcii)·.
TIrando o Rio de Jan -ir , Espirito ~allto, Santa CütlJa
rilJa, e talrcz S. Paulo, cm lIda, a: outra- ono lJa de
haver tempo ele e 'olJ(;luir a <1\ llrat,:3 li - modo que
as cleiçõ s ejão rem (tida. à Cillllélra naljucJla me 'mil
ses ào. O r sullado será qu não lia de trabalhar a A,
~('mbléa provincial no allllO eU1 qu isto acont 'cer, e
talvez por muito mais temi o.

« e pu"ém por um Ia.do· aprc-elltào estas c1imcul~

dade , tamt em nâo deixão le ~er graves e Lle grande
momento os incou" lIirntcs quc apre euLa a que tão
ron ideraoa por outro la lo; e não ão destituida ác
fundamento as razõe que -e offcreeem em contrari .

O' eleilore- uüo for m ai proHlc\o el'á llUI\O, tud
quanto houverem pl'ati alio essas Assemlléa ? E
a'a O não . e puder cI fazer o qu dia hourerem
decretado'? Não serão implicados gl'are inlel'e es, e
talvez com damno irrepal'avel? 'ào poderá acontecer
(emfim é mister pre'-el' toda a h 'polhese ) que uma
A embléa eleita de te modo e aproveite da occa iüo
para ubverter a ordem publica?

« A' vi La de toda esta ponderarões, parece de nece 
siJade que o Corpo LegislaLiro o' uma pl'oviden ia, que,
remo\'endo todo o inconveniente" eslab leça lima
ordem de cousas que e concilie om a Con -tiluição,
com os pl'incipios de lima sociedad bem organisada,
f' com as circum tancia parti 'ulare do Irnpel'io. E en
tretanto que e não toma e. ,.a m dida, !1ã~ parece P!'ll
dente qlle o Governo aventu\' um arbllno, que pode
tr'azer erio e.mbaraços, e tabelecendo l~ma dou~'ina
que vá contrariar a pI'alica r' ebida; coonndo por 1 o
deixar as Assembléa proviuciaes no Ih're exercicio de
seus, direilos, de que é de c perar saibão fazer um li 'o
arrazoado.

~( A' nova.' A -ernll!'a pro iniae. forã LHa - pelos
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novos eleitores. Além de ter si lo e~ a a pratica na;'
outras legislatmas, isto e veri.ficou na que aiuda vigora,
e tem de acabar em 3 de MalO do anllO corrent.e, não
havendo outl'as em consequencia das duas dissolu 'ões
da Camara dos Deputados. Occorreu mais a publicüçào
da nova I'ai, segundo a qnal devião ser feitas todas as
eleiç.õe clabi por diante, E de certo não serião as no\'ns
Assembléas eleitas na conformirlad dessa lei, 'e ofo'sem
pelos eleitoL'es da actual legisJntma, os quaes haviiio
sido eleitos por outro s'yst ma. Não se pódc dizer que
ainda "igoee a ResoLuç.ão ele 9 de Ag'9sto de ,1827 e de
H do me mo mez de '1831'; porque alem lle serem r '
trictas slIas disposi~lões, ellas acl1ão-se revogada: pela
mesma lei COlO to las as outras disposições relnlivas á
eleições; e em virtude dessa revogação gel'al o lei
tores act.uaes nào poJem illteni,· nas novas eleiç -es
senão nos casos em que a mesma lei expecssam nto
os chama. Tambem não podia tel' applicê1çiio aos a ·tUiJL
cJeitoees a dispo iç;.ão cio HeI.. ~'21 da 1.ei que habilita os
ele uma legislatura para as eleições das A' 'embléas pl'O
"inciues durante a mesma legi lulura; porquc os que ella
assim autol'isa são os que ão eleitos na rórma que ella
mcsma prescreve, e por isso não podião ee os actua ,
que o forão por um processo differente. ACCL'escc ninda
outra razão, e é que estes eleitores já havião eleito d\H\
Assembléas pl'ovinciaes, que são as de H e 4-5 e de g.(j e
4-7; e pócle entrarem cluvida se elLe podernele~ertl'e,',
como aconteceria se clegessem as nova Assembl as pro
"inciaes. Isto po to, se se ent nde que a Assembléa
pl'ovinciaes GonLinuem a ser eleita peros eleitores novo ,
como entào a boa OI'rlem pul lic.a exige que essa eleições
não se fa(,:ão senão depois de os eleitores serem appl'o
vados pela Camara dos Deputado, é necessal'io que
para enas se marque uma época em que pos a chegar u
todas as Provincias o conbecimento da delibera cão da
·Camara dos Deputados, subordinando-se a e 'sa época o
começo do biennio ele sua duraGão.

« Pat'ece porém mais si01\IG',", e de. te modo se re
movem todos os inconveniente', e sem llecessidade de
uma intel'pl'etaç.ão do aclo addicional, que sejão ellas.
semp"e eleitas pelos eleitol'es já appl'ovados; que é- o
que já detet'mina o al't. -1'21 da Lei novíssima. !\Ias no
momento actual, e pam que aquelle artigo possa ter uma
execução regular, faz-se mister, e pal'ece que com esta
s6 providencia ficão conciliadas .todas as difficuldade ,
que ·05 eleitores da legislatura que. começa em Maio
dest~ a.nno sejão autorisados a eleger tres Assembléa
pro-o ~_'1c~a'3:;; e a."sh11 fi(;~l'é. u,!r-a regra c~rta e con'tante
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para o futur , clcgcndo os elcitores duas Assembléas
pt'ovinciaes, e cnda et;ta~ eleitas pelos que já houverem
sido approvados. E' verdade que deste modo vem os
eleitores de uma legislatura a elegee uma Assembléa
que tem de funccionar em outra legislatura, 1\1a não se
apresenta uma razão para que baja e sa perfeita coin
Cid ncia de tempo entl'e a A emóléllS provinciaes e a
Genl1: actualmente não cxi te, e o que mai é, nem é
po sivcl que assim acontcç.a, egl1ndo as observações que
se fizerão quanto á. época do começo do biennio.

« Quanto ao 2.° ponto, que ycr a . obre serem feitas
a elciçõ's das A mb! .ti' pl'ovinciacs antes de ser8Jn
approvado O' leitoe s pela C·tmara do Deputado , pa
l'ece á Sc ção que ão applicayci a rstc caso a ob-
crvaçõ S 'lue ar,alJa de f-Izer quanto ao 1.°; Iimitando-sc

por i so a n 'CTC enlm" qnc ainda no ca o de c julgar
que a' .\' '(lmb!éas pl'ovinciaes n~tO paJem reunir-se
ante. dc s l' 'oultcl;lcla a deei ão da Camara dos De
putado " não sc en'lIcm rrraycs inconvcnientes de se
anti 'ípür IH as 01 içoe-, po to que, como a Secção já
ob crvou, mai' regular sCl'á quc clias c fação elC) oi , »

A nesolllr:ão Imporial de 13 de Abril de -1848, rc
sulvcu que e consultasse o Coa olho de Estauo,

Subltlellido o parecer ua Secção á consulla do Con
selho ut: Estado etn 2'j de Abril de 184-8. e proce
dendo-5e á otação, foi o seguinte o resultado.

O Conselheiros Visconde de Olinda, de \brantcs c
k~onlc Alegre, Lopes Gama, Cordciro, Lima c Silva c
Ii a'a, votárão pelaM conclusões do parecer, concorde
em reconhecer a nocessidade de s bmet~cr a mal ria.
ao Poder Legi.;lativo para dar as providencias e esta
bel cer o modo pratico de ex 'cular a lei, removidos
s inconvenientes.
O Con elheiro Paula Souza que uão concordou com

Q gumas da razões expendirJô no parecer, e duvidou
da exactidãó de alguns dos factos lembrados pela
Secção, julgou que somente é precisa uma aulhen
ticl\ in erl'l' t:)(/í.o do urt. 4.0 do acto uddicionul.
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o Conselhcico carnnirn T.r.iin, rue laml em n10 . c
conformou no todo com o expen(lirlo pela ec~ão, ]e
clarou que jülgava nor,e. aria a intcrprelaç:ão, não (1
sobredito art. 4,.0 do aclo addicional, mas do di po lo
no art. 121 da L i das eleiç:ões, poi que foi da rlis-'
posição desta lei, e não da do aclo addicional, qlJ
nascêrão duvida e diillculdades a remover, e pro
plinha por isso que essa interpretação se exigi se.

O Cou elheiro Vasconcellos convE.io com a conclusão
do parecer da Secção (1e recorrer-se á Assembléa Geral
Legislativa, sendo as. im con ehida. - Que o Corpo Le
gi lativo dê uma ]lroviLlcllcia, que, removendo todos
os inconveniente~, eslabeleça uma ordem de, CQU a
que se concilie 'com a Constitllição, com os principios
de uma sociedade bem ol'O'aui ada e com as circums
lancias parliculares do Imperio. Entretanto que se não
toma e::.sa medida, não parece prudente que o Govel'110
aventure um arbitrio que póde trazer serios emha-
aço, estabelecendo uma doutrina q11e vá contrariar

a pratica recebida; com indo por isso deixar a Assem
bléas provinciaes no livre exercicio de direitos, que
até o presente tem exercido.

Resultou portanto ser o parecer do Conselho de
Estado, que fosse a materia presente ao Corpo Legis
lativo para providenciar.

Os Relatorios apresentados á Assembléa Geral Legis
lativa pelo Mini t1'o do Imperio em 1848, 4850 e po:'
teriormente, instárão debalde pela solnção desta ioo
portantissima 9.ueslão.



Dn"\'idn do Pl'esidentc (le S. Paulo em 'J s"1i~..

Perguntando o Pre idente da Província de S. Paulo
- ~e os eleitores noyamente eleitos para a parochia de
l\Iogy da Cruzes, em substituição dos que havião ido
annllllados pela Camara dos Deputados na eSSdO des e
Dnno, deviií.o tomar parte na eleição, á. qual se ia.
proceder dos membros da Assembléa legi lativa pro
vinciul, ouvida a Secção do Imperio do Conselho de
Estado, em conformidade de sua Consulta de 2'1 de
Outubro de 1837 e Resolução Imperial de 1q, de No
vembro seguinte, que com ella se conformou, declarou
o A, iso n.· 4·23 de 23 desse ultimo mez de Novembro.
que fõra acertada a decisão negativil dada pelo Pre
sidente da Provincia, por isso que, segundo era ex
pres o no art. 121 da Lei regulamentar das eleiçõe~

ele 19 de Agosto de 1184.6, taes eleitores não podião
ex.ercer funcções eleitoraes, emqllanto não fossem, como
ainJa não tinhão sido, approvados pela Camara doS'
Deputados. (Aviso n.· 418 de 23 de Novembro de 1857.)

:Não está esse Aviso em muita harmonia com as de
cisões precedentes. A massa dos eleitores póde exercer
a funcção eleitoral de nomear os membros da Assem
bléa provincial, antes de approvados pela Camara dos
Deputados, c esta Assembléa instaDa-se e funcciona.,
Ao mesmo tempo alguns poucos eleitores, nomeados
depois, para substituirem anllullados não podem ex-
ercer aquella funcção eleitoral, senão depois d.e appro~

vados pela Camara I

9
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A Asoombléa lI'o"in i:ll (las AI:l::õas IlI'OC11l':l I' Illc(li. i'

em 186:1.

Sem duvida pura remover as d im LIldude apontadL\ ,
que, <1ecorrido mais ele um quarto de seculo, o POUCl'

competente ainda não curúru ele remover, dispoz a
Re olução n.O 38í· de ' de Agosto de 1861 da A se111
bléa provincial da' Alagôas, como acima vimo , qllO

11 eleição dos membros da Assomblóa provincial nunca
teria lugar justamente com a dos Deputados Geraes,
-e sómente depois do reconhecimento destes.
. Ouvida porém a Secção do Imperio do Conselho de
Estado, conformando-se com a sua Consulta de ·13 de
Jul1J.o de 1862 a Resolução Imperial ele 2!J, foi em
conformidade expedido o AYiso n.O 384 de 16 de 19o to
00 mesmo anno, o qual declarou que aquella Re
solução provincial n.· 384 eru exorbilante das facul
dades ela Assembléü provincial, que não podia le
gislar sobre materia geral, e sobre a execu~ão de lei
geraes.

E accrescenta o Asiso, que e e ucto não devia ser
'sanccionado, embora fosse conveniente, e facilita. se
'as apurações de -votos e as verificações de poderes, como
'ponderava o Presidente da Provincia.

§ 51.

Dnvilla.

I

São nomeados eleitorts. Elegem a Camara dos De-
putados e as Assembléas provinciacs. E' di solvida a
Camara dos D putados antes que julgue válidos lodos



- 67-

ou parte do. eleilor s, Se a dissolução da Camara do
Deputado não imporla a das Assembléas provinciae
qn m ha de julgar a elei~ão do Corpo eleitoral- di~

sol vido ?
E' ifldi~pen avel que a AssemblCa Geral Lcgí lati \'a

liquide e te assumplo.

'"2.

Ca'iOS ('JIl que ~ incolltc t:lvcl a aUl'ibuic:.'lo (las A scmbléas
Pl'o,'juciacs.

E' porém incantestavel o direito qu tem as As em:
bh~as provinciaes, na erificação ele poderes, de an
TInHar ü elei~ão, ou porque o individuo não tem a
COJ1di~õ s de elegibilidade exigidas pela lei, ouporque
e dá incompatibilidade legal, ou por vicios do col

1cgios elciloraes e dos seu trabalhos.

Exemplo da i\ssclltbléa pro"illci:~l (lc' Goyaz.

A A sombl a provincial <1 ~ Goyaz anl1ullou a lei~ão
de um cidadão eleito membro c1 lla, por não ,ter a
iL1ade legal ao tempo em que fóra votado.

Ouvida obre o ca o a Secçfío do ImpQrio do COIl:

selho de Estado dizia lia em ConsuHa de 2,:, de Ago to
de 1838:

. « ~\ Sccçfí.o entende qu a A cmbl'<.1 legislativa da Pro.
YlIlla de Goyaz obron muito lcntro ela ol'bila de las
allrilllieõ unnullanJo a el iç:fl elo cidadão leito ant s
.de ter' a idade leg'l1. O art. 6.° ela Lei elas \'ef'ofmus
constilllcionae de 1'2 de Agosto de 'ISin, o diz xpr a·
mente, e a prati a geral constant tem 'outirmado
e 'se di l' i t . ~

As im foi l'esolviú pela Re.. olw;ão Imr riaI tIe 29
ele Se embl'O ·de I',~
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po Pai'á.

" A maioria da Assembléa provincial do Pará, na ve
rificação de poderes, julgou nulla a eleição de um
cidadão, por julga-lo comprebenclido nas incompati
bilidades decretadas no § 20 do are 1.0 da Lei n.\l 842
de 19 de Setembro de 1855.

.Havendo representado ao GovernQ Geral a minoria
'da Assembléa contra essa anm1l1ação, ouvida a Secção
do Imperio dG Conselho de Estado diz~a e~ ConsulLa
d_e 24.- de Maio de 1808:

« Com:(lel\ndo definiLjva e exclusivamenle ás Assem
hléas provinciaes, em virlude da ConsLitui 'ão, a verificação
dos poderes de seus membros. nenhum recurso ba
das deliberações a lal respeito, por isso entende a Sqcçi'io
que o Governo de Vossa MagesLade Imperial nada pôde
res~l'.:.el' contra o aclú de que ('s re:(lresenLantes se
1J LlelXao. »

Assim foi resolvido :pela Resolução Im:pcdal de 7
de JlÜ~10 de ~858.

Dc SCl'gi[ICoI

li Assembléa provincial de Sergipe annullou igual
mente, posto qu~ dando intelligencia diversa á lei,
uma eleiçãÜ', com o fundamento de incompatibilidade.
Foi identica á, da precedente a decisão ou Resolução
Imperial de '17 de Junho de 1858, tomada sobre con
sulta cia Seoção do Imperio do Conselho de Estado
de 24 de Maio do mesmo anno.

Por occasião da veJ;'~noação dos poderes da Assem
bléa provincial de Sergipe em 't858, apreson tárão-se
pelo 4.0 d~strioto da Provineia duas turmas de membros
eleitos, uma com cUplomas expedidos pelo collegio
que elegera um Deputado géraI, e outra com diplomas
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expedIdos por outro collegio que elegera outro Depu
tado, cuja eleição fôra julgada nulla pela Camara dos
Deputados.

Apezar de haver a Camara dos Dcputadosjulgado vá
lida a eleição do Deputado Geral eleito por uma das
duas turmas, julgou a Assembléa provincial nulIa a
eleição de ambos os Deputados provinciaes eleitos pelas
duas turmas, porque o mesmo collegio póde ser válido
para a eleição geral e tornar-se irregular para a provin
cial, vi to que podião ter-se au entado alguns eleitore •
e não serem observadas as formalidades legaes na
elei~ão especial dos membros da Assembléa provincial.

Oll.vida a Secção do Imperio do Conselho de Estado,
conformando-se com sua Consulta de ~4 de 1\1aio de
11838, a Resolução Imperial de tl7 de Junho do mesmo
anno, foi expedido o Aviso n. o ~30 de 27 de Julho
tambem do mesmo anno de 1858, no qual se declrIra:

.« Que a As embléa legi lativa clt: Sergipe usou do
direito que Ule confere o acto aeLdicional, annullando as
eleiçãe feitas pela dua turmas de eJeitore elo dis
tl"i 'lo de Propná, qUet' a que elegeu o Deputado á A 
seQ1blóa Geral Legislativa João Baptista Monteiro, quer
a que volou no Tenente Coronel Yiconle Ferreira da Co ta
Piragibe, cujo dlploma foi annullado pela Camara do'
Depu lados, por i so que pelo arl. 6.° do aeto addicional
Ú Cons.tituição do Imperio compete ás A embléas pro
vineiae a verificação dos poderes cIos seus membros, e
pOI'que, com quanto pelo árl. 121 ela Lei regulamenlar
das el~i. ões ficou dec.idido que elLas derem re peitar
as deci õe ela Camara dos Deputados sobre a validade
aos poderes dos el itores, todavia nenhuma disposição

onstitucional ou legal a torna adstri las ús mesmas
decisões da Camara, relatiyas ás eleiçãe secundaria ..

mquanlo ás formalidade dos trabalhos dos collegio&
eleitorae . »
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Da P:ll'abyba.

Tendo a Assembléa provincial da Parahyba annul
lado a eleição de um de seus membros, com o funda
mento de a har-se no exerciClio interino do cargo de
Chefe de Policia na occasião em que fôra eleito, de
clarou o A.viso n.O 14 de 21 de Janeiro de 18°9, expe
dido em conformidade da Resolução Imperial de 31
de Dezembro. tomada sobre Consulta da Secção do
Imperia do Conselho de E tado de 4 uo me mo mez llo
anno de 1858, que tendo a A sembl' a provincial, annul
lando a referi lu. eleição, obeado dentro da esphera de
sua faculdades con titucionae , vi to como lhe com
pete a verificação dos poderes de seu membros, e não
havendo de tal delibera~ão recurso, não competia ao
Governo Imperial conhecer dena.

Do ilIm'l\llltào.

Havendo-se um cidadiio queixado ao Governo Im
perial do procedimento da A sembléa provincial do
:Maranhão, pelos fundamenbos seguinte :

'1. 0 Por o não haver a dita As emblóa admiltido [\
tomar assento, na qualidade de supplente, corno a
fizera a respeito de outros.

2.° ror ler admitlido um membro eITecbivo qlle e 
tava pronunciado, quando foi eleito.

3. 0 ror ter approvado, com prejuízo delle repre
sentante, a eleição do collegio de Pastos Bons, tando
falsifleada a respectiva aela.

Decidia o Aviso n.O 47 de 28 de Janeiro de ,I GI,

expedido em conformidade de Resolução Imp riaL Lle
.3 do dHo mez, tomada sobre onsulla de 8 ele Oll-
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tubro de 1860 d' Secção do Imperio do Conse1ho
de E tado, que aqueHa A sembléa proviucial obráru
uentro de suas faculdades conslilucionac.:~, á visla do
arL 6. 0 do nclo addicional; que era sua resolução
perernploria, não havendo della recurso.

Que, quanto ú falsidade, umpria proseguir nas di
ligencias começada para veriOca~ão do crime, e COll

sequenle puni~úo dos delinquentes.

De l1Iinas Ger~1.cs.

llavendo a Camara municipal da Cidade do Sabará
proposlo a seguinte duvida:- e o orteio enlre ci
dadãos que obtiverem igual numero de voto par
,membros do: Assembléa provincial devia ser feito em
acto successivo li apuração, como ella haüa praticado,
á vi ta da 2.a parte do arL 26 da Inslrucções de
22 de Ago to de 1860, que parece di pensar a 50

Jemoidades do art. '11 D da Lei de 19 de Agosto de
~ 84G, ou se em tal sorteio devem ser observadas a
Jlrescripções deste unico artigo-, declarou o Aviso n.O
405 de 29 de Agosto de 1862, expedido em confo~

midade de Resolução Imperial de '2;2 do mesmo mez,
,tomada sobre Consulta da Secção do Imperio do Con
selho de Estado, de 6 tambem do mesmo mez e anno,
,que era sem duvida que no sorteio de que se trata
devem ser observadas as solemnidades do citado art.
,'113 da Lei de 19 de Agosto, que não foi revogado;
porém que um ez decidida a que tão como o foi
pela Camara. municipal, á Assembléa provincial com
petia tomar conhecimento deHa, e resolve-Ia defi
ni livamente, quando verificasse os poderes de seus
membros.
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Do ca. o exposlo no ~ 33 e 'I'e que compele à. As~

scmbléas provinciaes, no aclo da verificil)io dos po
deres, <;le.cidir as duvidas que se suscitarem sobre o
modn de contar o prazo dentro do qual se dá lIí

compatibilidade L gal. (Aviso n.O 351> de 17 de Agosto
de 1861.)

§ 53.

Pertence ás A.ssembléas pl'ovinciacs o juizo .1efinitivo sobl'c
a apllI'ação.

Em 184.0, estando a Assembléa provincial do Ceará
já constiluida e em ex.ercicio, o Vice-Presidenle da
Provincia adiou-a, e mandou proceder a nova a pu ração,
com o fundamento de que a Camara municipal apu
radora não só tinha deix.ado de contar valos que
tinhão recahido em certas pessoas, mas havia excluído
inteiramente o collegio da Granja; accrescendo ter-se
tornado tumultuaria; trabalhar com numero de mem~
bras menor do que o exigido pelo seu Regimento, etc.

O Aviso de 113 de Novembro de 1840, approvando
unicamente a medida do adiamento, declarou ao dito

ice-Presidente que não podiiio as razões allegada
autorisar o seu procedimento que seria digno de se~

vera censura, senão houvesse deix.ado o ultimo juizo
sobre o negocio á mesma Assembléa provincial, á qual
competia decidir sobre o merito das eleições. ("').

Tendo o Presidente da Provincia de S. Paulo sub
meltido á decisão do Governo Imperial varias duvidas
que occorrêrão no processo da apuração de votos para
membros da Assembléa legislativa dessa Provincia, o

.('l· Relatorio da Rl'parLição elo Imperio de 18~~
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.tviso n." g do 1." de:\larço de -186'.>., expedido em con
[ol'midade] 10n~lIlta da Secção do Imperio do Con-

lho de E talo, depoi ue uaI' olução áquella duvidas,
declarou eompetü' á A sembléa provincial a decisão
final, quando proeede.. a verificação do podere
rir eu membro.

Havendo o Pre idente da Provincia do Maranhão ex
posto ao Govel'Ilo Imperial a occurrencias havidas na
I ição do membro da A embléa des a Provincia

pelo 2.° c1istI'icto apre eulando-s cum diploma dua'
tmma do dilo. membro, propondo que o dito Go-'
yerno Imperial manda. e proceder a no a apuração,
foi-lhe declarado p lo AvLo fi.O 388 'de 18 de Agosto
fi 1862, expedido em conformidade de Re olu.ão Im
1 criaI d do mesmo mez, tomada obre Consulta (hl
L ecc:âo uo [mperio do Con.elho de Ec lado de 31 d
.\[aio do me mo llllllO, que fi deci ão des a questão não
p I'lencia ao Govel'llo, mas im:i A sembléa, fInando
y rifirns o. p ler. nc srllE: membros.

)11I '1:\0 110.lem :,UN':'" n<; leis g'I't'l\t'1; que: I·egul:in.

A A. cmblca provincial da Alagoa I l)l'eyalc -cu 10-. r.
113 di po ição do i;Ut. 6." do aeto arldi ional, pl'Omulgo11
llma reforma cio seu rcgimento, decretando que na.

õ preparatorias a chamada dOM membro da A.
srmbléa 1'0 . e feita por uma relação ol'ganisada pela
Pre idencia da Provincia contendo o,; nome do mem
bro cl ilos pelo el ilore que havião nomeado o
nepulados ji\ l'peonhecido' pela As embléa Geral Le
::ti laliva.

10
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FÕI;a o eguinte, o moti o pel qual l A embléa
provincial havia adoptado e a di po, ição.

Tendo-se procedido 3. eleiçã.o do membros da A,
sembléa provincial, antes que fos,em approvado::> o
eleitores pela Camara do Deputados, a Camara mu
nicipal apuradora expedio o competentes diplomas
aos cidadãos eleitos pelas turmas de eleitores que lhe
parecêrão válido .

Procedendo po teriorrnente a Camara do Deputad
á verificação dos podere de eu membro, e ao jul
gamento da re pectiva eleiçõe, reconheceu com
válido os eleHore da turmas cujos votos a referida
Camara havia deixado de apurar, e annulloLL aquelle
que a mesma Camara havia con iderado legitimos,
e em vü'tude de cuja votação havía expedido os men
cionados diploma .

Receiava-se que uma das parcialidades empenhada
na questão fize se prevalecer I nas e õe prepara
torias da As embléa, a apuração feita com os eleitore
repellido pela Camara do Deputado.

Ouvida a Secção do Imperio do Conselho de E tado,
com o parecer de cuja maioria, datado de 10 de 0

vembro de '1861, se conformou a Re olução Imperial
de 12 de Abril de 1862, foi em conformidade expeoido
o Aviso n.· H>7 de 116 deste ultimo mez e anno, no qual
se declarava:

« Que endo puramente provisorio e J pendent de
deci ão u1Lerior elo poder competente o arbilrio conce
dido ás Camaras apuradoras pelo arts 81 ela Lei de 19
de Ago to de 18~6 e 25 da in trucçõe d 22 de Ago lo
de 1860 de apurar no caso de duplicatas, a. actas ela
eleiçõe llue lhes parecerem mai legitimas, é forço o
coneluir que, profeL'Ícla a decisão do pod r cOl'llpetenl
cessão todos os eITeiLos daquelle arbítrio.

« Tendo pai as Camara apuradoras, no ca o de ql.l
e (rata, preferido para a apllraç.ào a a tu ela I i. õ

I
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que forâo depois annulladas pela Camara dos Deputados,
ex luindo 11 que ella declarou legitima não eXIste real
mente uma apuração: cumprindo entl'etanto que a ella
se proceda indispensavelmente, não só para execucão
do que terminantemente dispõe o art. 4:.0 do acto ad'i:!i
cional, e para que tenba os devidos eireitos a decisão
da Camara do DepuLado, que é pelo art. 1~1 da eitada
tei de 19 de Ago to de 18t·6 o poder competente para
julgar da legitimidade do eleiLOres mas tambem para
'lue 'e evitem os grave inconveniente 'Ponderados em
.\yi·o elo 1.0 tle~Iarço de 1862 ("')equeamda em maior
gráo l'esu1Lal'iiio no ta lLypothe 0, se, em falta de apu
ração, prevalece e aquelle arbítrio adoptado pela Ca
maras apuradora , e já prejudicado por deci ão do poder
'ompeLcnte, vjndo a 'im a l'eunir- e e funccionar como

membro da A embl'a provinciall e oa que não forão
eleHa competentem nte, e a quem faltão por isso o
pod re e auLol'iclaJe para como tae' e constituirem. »

Declarava mais o dUo Avi o que a A embléa pro
Yin ial e 'cedêra il aLtribuiçõe qu 1Ile 'omp t m p lo
acto ~ddicjonal, porquanto

« êWuraç:ào dos voto pa1'L 5 li )al do pl'oeel:>so
tIa lClções; r guIar o modo da apuraçao, o modo de
aLte Lar o eu rc ultado são acto que se não podem
eparar; a autoridade competente para regular e te ul

timo é, e não póde deixar de ser, competente para regular
aquelle ,e ndo i Lo objecto de legislação geral, não
cabe na auribuições da Assembléa pcovlQciaes.

« Tendendo poi aqu lla disposiçã a nullificar a aL
lri! ui ão que pertenc á Camaras de apurar as eleiçõe ,
tl'ansferindo-a para o Pre idente da Provincia, ofrende a
legi lação geral em vigor e a propria Constituição, que
não deu á -embléas provin iae compeLencia para
legi lar sobre el içõ s. >.

Em condu ão ordenava o iLudo Avi o que a Ca
maras alJUradora procedessem, de conformidade com
íl deci õe proferida pela Camaru do Deputado, á
apuração de votos l)a1'u membros da Assembléa legi 
latiya provincial.

t·) \'i<lc ua Collc 'c'ão das OCl:i 'õcs do Govel'l10 n.O 88, do 1.0 de ~larl;o
(lc 18li?. ide tuml ,in 11." 140 cl' 7 d' Abril do mesmo anno.
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Conclusão.

Do qu fica expo to J 'pecialmeute do' Avi 'U 'i
lado n.O 14 de ... 1 de Janeiro de 'IHa9, n.O 47 de 28
de Janeiro de 186'1, n.O 88 d 1\.0 de Mü['ço de 186.:..
11. o .iDa de 29 de Agoslo do me 'mo anno, c do Avi '0

'de 23 de Selel11bro de '(864, conclue-se que quando,
na verificação de podere , a A embléas provinciae
obrão na esphera de llU altribuiçães con lilucio
naes são uns decisões finaes definitivas, perempto
ria e sem reeu!' o, ma que e e tabelecerern dou
trinas e regras contrarias ús estabelecidas pelas lei
geraes em maleria eleitoral, se violarem a que e ta
e tabelecem, como po'r ex.emplo, se conlnrem yolo'
de eleilore declarado' Dullas pela Camara do' 1 ,
pulado, podem e la "uas deci õe '[' annullada,
pela .\ sembléa Geral.

CAPlT 'LU r .

.\. Dl~ 'oLuÇAü D.\. C.\.MAlU DO" DEPUTADO::. E~I'OLI'E .1. D.\.~

lSSE~IBLÉAS PHOVThCIAES?

~ 56.

,\sSClUblé:ls que se tem (lissoh ido.

Dissolvida il. Camara dos De11ulados em 1842, a As
embléa provincial do Cearú reunio-se em 22 de Julho

do mesmo anno, e resolveu que e tavão nuUa a
eleições em virtude das quaes se linha reunido, de-
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lib ranuu que 'e fize' em nova 'cnuo expedida"
f nlcn para 'erem Cila DU me ma o 'ca iã 111 que
t' pro' d ú eloi~üo d D pl~tado, parêl a CiUltUI'a

que linha 11 ub tituil' i\ lllle acabava de r di ol-
vida .

.\. A embl li provindal da 1:'arahyba di: Iyeu-"
i"ualm nlo.

j7,

Vcci:.tio Jll'oüsori' .10 Go\t:ruo em t 4cll.

o .h i 'o lIc 31 de Ago 'lo de I ~,b?, ao 1:'1'0 il.l uI
la Provincia do Maranhúo, declurou que, não ob

lunle u di olução da Camara do~ Deputado, devem
a A cmbléa provincine continuar em cus traba
lho, aI; que a A ~el hléa 1 ral )' olq. ohre ~ me
lhau( I ubjecto.

- 1
'-' ,

tIue ·tào :1JWCSCllt;ltla. ;í. ..\ . 'cmblé. GC1'al cu J 4a.

o ltel&.lol'io da llepal'tição d lmp rio d I~H3 dizia:

(Di olvida. aCumal'a do' De[ul.d - o' Pe -iclent:
de alguma I rovincia- p dirão ao GO\' mo in lrll 'çõ .
<ice r' a do cru d yião pl'atic~l' om~' re p c~iYa ~
-embl u. Olhas da' me-ma lIT Q'ulal'ldad e \'101enCla
que tinl1ão vi iado em 'na ol'iO' m aquella Camara. Ra
zõe em luvida podero a' c lJod m allcgar, para qu '
e on iLlel'e implicita no acto da dis olução da Camara

(~os Deptll':tcl a da' A embléu' provinci~c~;_refl c
tllldo porém o Governo em qu TI m a ConstltUlçao, nem
a lei das rcl'Ol'l1lêlS u.utori ão expressamente e te u.cto,
1'e 01"]}1l qne llas peogl' dis - m em u trabaUlo u.t'
que ste obj to 1'0 e por vó determinado. Em y 1'-
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daele, enhore, ' urgente lima interpretação que fue ü
inlelligencia da lei da r fOl'ma , nesta importante ma
teria, uão só pelo que diz respeito ao ponlo la du ida
pI'Oposto-- c li di' olução ela Camara dos Depulado CI)
yolre a da' .\s embléas prorinciae ma lambem e
l0elerá dis oh er-s uma ou outra da referida em
bléa, quando a ella ja applicarel a dispo~ição ela

on litUlCão, qu autori'a a dissolueão da Camara do.
U pUlado .-Devo aqui ommunicül'''::vos que' \s Clll
LI a da Proyinda da Parabyba e Ceará enlelld"rão
que seus podere~ hayião caducado; 'na' o~ julgárão
uuHo', e no"a leil'õe produzirão nora .\ cmbl' ti. ,
que tmbalhárão com" regularidade. )

Em ~ 843, tendo em vi ta e e relatorio por in-
dicação do Sr. F. D. Pereira de Yas 'onceHos, a Com·
nli~ õe de Constituição e de A embl as pro inciae
da Camara dos Depntado composta do 81's. Con
çalves Martins, Sou a l'l'anco, liranda, Queiroz) ias
carcnha , e U. S. Pe soa rI Mello, derão um par COl',

datado de 3 ele Março, obre a dua .'egnintes que 
tões: 1.a, se a dissolução da Camara dos Deputado
importa a da Assembléa legi lativa provinciae ; .... u,

.'e quando o pedir o bem publico, poderá r ui 

.'olvida alguma da referida A. embléa.

Dizião a commi' õe':

« O art. ~18 da Con 'lituição declara un titu.eiulluJ tuuú
quanlo diz respeito aos limite' e attribuicõe J'e'pectivu
do' poderes político ,d endo erlamenle clesignar
muito. positiva e cxpre samente na mesma Con tituição
a ac 'ao que um poder possa ter sobre ou tro. Até ,D [11
blícação do aclo addicional !) poder legi Jalivo exi tiu
exclu.sivum nte na A·seml léu Geral com a uncç.ào 1111
p~ria~; por,' m depoi daql.lella publicaçào o pod r ~e
glslatlvo fOi fl'aCClOllado, creando- e ssembléá 1 O'J 
lütivas provinciaes, as quaes, dentro dos limite que fhes
forão marcados, constituem um poder legislativo sepa-.
J'ado. Tão havendo 10rtanto artigo algum ou na Con '
lituição; Ol~ no a~to aclclicional, que con igne, a doutrina
d ser u dlSsoluç,ao da. A s mbléa pl'OVlDCla. u on·
'equcncia da dis 'olurao da Cümal'a dos D putad r

• en
I 11 I~n:l as commissõ ~ que razão teve o Exm. ex-mini tJ'ü
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d Imperio, quando 11 'eU relaLOI'io di . - reflectindo

1
)01' lU O Govern em qu n m a Coo tituição, n m a

i ela ref ema autori a <'xpre samente e e acLo (da
di ,olução) r oh u que ella (A sembl as provinciaes)
progl'erli s m no eus trai alho" Alguns tem querido
d duzie a doutrina 'ontraria da dispo iljão do art.. 4. 0

lo ueto addl'ional, quando ordena qu a' embléa
província jão nomeada pelos me mos eleitore que
nom ão a Camara do Deputado ; porém a commissõe'
entendem que mell1ante orollarIo não póde er tirado
do citado artiO'o e que, uma vez ati feito o preceiLo da
I i no acto da eleiç,ão, ucce os I o 'lel'iol'e~ não a pod fi
prejudicar.

« Enlrando a commi õe' no exame da eguncla.
que tão, não enconlJ'árão igualmente di posição alguma
on'litucional pela qual pude ~em r ~o],Yê-Ia affirmatj·

vamente em que nLr m comLudo na sua conveniencia.
O acto ad licional, r ando e Le noyo poder legislativo,
tldoptou uma parte ómente da doulrina do , 5,° do arl.
'101 ria r.on'LiLuição, c nfeJ'indo ao Pre id nte no ;2.° do
al'I. 4 a atlribuição d prol'Ogar adiar a A 'emblé.
provinciae , quando a sim o exigi.r o bem publico; não
mencionando igualm nl a oulra parte do cilado 5.°
(flle falla na (11 solução da Camara do D pUlado'; e
não conferindo emelltanle aUribui.ção ao referido Pre
'idente , não a conf 'rio igualment a oull'U autoridade
ou podet'.

~ Talvez fos e con,eni nl que o Pod r Moderador a
qu m lão confiado tão granel s altribuições, e o velar
na guarda da ind penclencia quUibl'io c llal'monia do~
pod re ,ná 1'0 e privado d la importante tarefa d
v lar ohr a milr ba politi a la A 'embléa provin-
ia " par cenc\o haver p rdido parte de ua regalia.

com a cr açao de 'L s orpo i:l.eixando de ter obr
elle , quando d 'tacado do pod r legi lali\"o geral,
me-mo" di reitas qu linha obre eu todo reunido;
porém a olução ele 'emelbante que tão é muito im
portante para r objeclo de um parecer, contenta.l1clo
<s 'OmITIlS Õ s com a de laração, qu della se exigia.
de não exi. til' expre.oamenle definido na Con liluirão o
dil'eito ele dis olver alguma da )\, m] léas pnYiuCiae ,
quando o exija o bem publico, ~

E t parecer, ' nelo adiado nlln a t.eve:lU lamento.
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:19.

Sllseitad:l "IlI' m mbl'o da Asscmbléa pl'ovineial do Rio de
.Janeiro.

Em '18q·8, dissoh'ida a Camara dos D pulado, pro
-poz a commissão de poderes da A sp.mbléa provin
cial do Rio de Janeiro, em parecer de 3'1 de larço
do mesmo anno que a Assembléa se declaras e incom
petente para cnkar no exercício de SlIai' funcçôo,
até que pela Camara dos Deputados fo decidiria a
validade das eleiçôes. (")

') Como c~se pal'ec r tli cul clarcce 0:1 umplo, aqui o ll'ao.-
cl'cver i.

« A Commi ~o de Podere , a fluem fol'fio 11re nLe o diplol1l:1
dos D putado eleitos tI,\ sembléa legi lativa lll'oriucial, e reunido
na primeira se ão pl'e]1:1ratol'ja, vio-se reLida logo ao rolrar no de.-
mpeoho de sua tarMa, e por uma que tão lU' judicial e ch ia de

gravidade a que lhe cumpria aLI. ndcl' pl'im iro que tudo. l~ . a que
tãO, cuja oluCâo se envolve e el1l i como coo equencia 11 ('C'. , al'ia
a illegalidade da rlluoião eXLel1ll10r::mea de ta AS elllLJléa, iUlltili al'ia
os trabalho da verificaCão dos podere de seus membros, coosi '1Il

. em aber- e: . e, não ob lanLe o de ellvolvimellto l'egulallleoLal' tlado
p lo art. 121 da Lei de 19 de Ag-o to de 181fi, ao art. 4.° do a 'Lu
adcliciooal, ás A s mbl;a ]11'orinciae comp Le o dir ilo de jnl"al'
lia validade das eleiçõe, em ambos o, grão ele u IJI'oce o.

« A commi ão, bem compenetrada da alta imporLaucia de uma
questão, ele cnja deci ão dependeril em lírand pal'te a I' gulal'itlacle
, harmonia do syslema estabeleciclo

r
examll1Ou-a conl a éria attençãt.

(ue ella e .1 \'0 a mesma clignida( e e cir um pec 'ão e:..igião; m
l'esulLado tem a honra de alu'e cnLar-vo o eguinLe paI' cel',

l( O al'L. ".0 elo aeto aeldieiOllal d l(,ll·mina (Iue-a elei 'ào da As
. embléas pl'ovinciae far- e-lia da m ma nlaueil'a flue • fiz I' alio
Deputado á A embléa Geral e 7)clos l/Icsmos eleilorcs.-Ue la ullirn3
}lala\'l'a , que tão e"Xpre.•':1 Ulcnte e Lahelecem lU }lrinCil1io a nec' i
dade ele 11111 C01'PO leilol"al iLlenLico para a el ição gera e provincial,
deconia o collol'al'io inconte La\"el, que só a uma da dua A em
bléas electiva cabia o dir ilo de julgar ela legalidade da 'lei ·ôe.
Ilrimaria , e constitnir o corpo eleiLol'al. ])e oUU'a SOl'te ent ndido,
acllal'-se-bia d I'ogado em sua lJa e o citado aI'Ligo do acto addi
cional, pois que podendo a Assembléa proviocial anuullar eleiçõe
julgadas validas pela Camara do, DepuLado e viee-ver. a, d~\l'-sc-hi;1
f1'equentemel1te a hypotlle e de não er aquella el iLa )leIo mesmos
deitores, por quem esLa o 1I0ll\-e e ido. Ora, es c direito de con 
LiLUil' o COI'pO leitoral não )lodia perLeneer senão á Camal'a, que }leia
llatureza de suas funeções pl'eemmenLes, e pelos al'l.s. 16,17 e 20 do
aeto addicioual exel'ce um ]loder rr. trictivo e con {'I'vaelor ,Obl'(' a
A emblé'a. IlroYloeiaes.
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,\ es u l1rOpO La deriio aSila auhesão por escripto
15 membro' da A embléa provincial, não endo esse
documento admiLtido pelo Presidente da Assembléa.

§ 60,

E' in.1isllens:n'el resolver estas questões.

E' indispensavel que estes assumptos
mente considerados e de uma vez resolvido
os póde resolver.

seJao seria
por quem

« Entrctanto duvidas c levantárão sobre a intelligencia do artigo
el11 que tão, a vi ta do art, 6.0 da me ma lci da reforma, ([U auLO
ri a as As embléas provinciaes a vcrificarem os poderes de scus membros.
Quiz-se entender e e artigo, não encarado na relação natural e in
separavel/ que t 111 como o art. 4.°, ma tomado isoladamente, e abs
tracção feita de qualqucr nexo com o systema "eral, no meio do qual
e achava inclujdo. Deu- e á palaYl'a verificação dC 110dcrcs uma latitude

all oluta, abrangendo- e a eleição em LOdo o gráos do eu anda
mento, em olhar- e ao lilllite posto pelo art. 4.°; limite que con 
titue o scu fim c pen amento unico. Em vez de combinar-se os dou
artigos, re trin~illdo- e o semido vago de um á proporções que o
torna em conclliavel com a di posição I)re i a e terminante do outro,
acrificou- e o art. 4.°, que ólJ1ente uma intelligeneia ac!miLtia ao art.

6.° susceptivel rie divCl'sa outra. Com elreito, ainda depois d vcri
IIcada a legitimidadc das el içõe pela Cam:lI'a dos Depu tado, uma
mi ão importaut I' tava á Assembléas provinciae , a dc investi
gaI' se por ventura na eleição de cu menibro pelo eleiJol'es os
preceitos e formalidade da lei tcrião ido 01) cI'vados, e c o membros
presentcs com diploma erião ou não os vc)'{ladeiros oleilos. Toda :l
eleição xige uma vcrili ação; era indi pensa\' I commctter te exame
a :lIguem, e o aeto adilicional eonliou-o á pl'ollria A. sembléa, ma
unicamentc no quo é relativo ao proces o ecundarío da ua eleição.
Este cra o enlido IOfíico do al'L. 6.0 quando confcrio a verificação
de poderes a As cmbléa, enlido unico compatível com o 3rt. 4.0,
~ unico capaz de mantel' ne te ponto o accordo entre as diO'('rentes
111 tituiçõe onstitucionacs do paiz.

" Mas:l duvidas pl'ovaleeêrão om mais do uma Província do Imperlo;
e algumas occul'l'encias de l::unentavol abu o fizerão manife (al'- e de

fi
toda a parte o voto de que uma medida legislativa viesse aclarai' \}
l~al' a intelligencia do ::u'L. 4.° A occa ião de sati fazer e e voto pu
?l~~o ap!'esentou-se na confccção (la ~ei novi i,l11a d~ ~Ieiçõe, onde
101 mscrldo o :1rt. 121, destinado a por termo a confusao e de ordem
re ultantes da iLlLerpretação que investia ás Assembléa provinciaes
li f~Culd:lde de intervirem na apreciação da el ições primarias. Este
arLlgo é o e"uinLe: « O }'re id lHes da Provincias l'emeLteráõ á
Camal'a do Do~utallos, pOl' intel'medio do Governo, Qopias authenticas
das aCLl\S da eleição de eleiLores de todas as frcguczias das rcspeclins
1'1'0"'11 ias, e a Camara dos Doputados decidil'á na occasião da ve-

H
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A tliíl1culdades llUO sôo d facil solução. Em lodo
o caso devem ~er senão desatadas, cortadas. Nada ha
peior que o estado de duvida e incerteza.

As Assembléus provinciaes, uma vez que se cootenhão
no circulQ de suas atlribuições, funccionão no nosso
meeanismo constitucional por modo mui diverso, do
da Camarll dos Deplltac1os. São corporações de natu
reza adminislrativfl, f', por excep~ã(), ponco tem de
politico.

As razões que ,'e c1ão para a dissolução da Camara
dos Deputados, unica, I odem não pl'OC d r a re peito
da qllasi tolfllidaclc ou de algllmas dns vin{(' Assem-

rificação dos poderes d seu. memhro 0<1 lígitimidade lios mesmo
~Ieitol'es. Os, eleitores que assi.) fÕl'em jul~ados válido serão o
competentes durante a legi latura para I)rocederem a qualquer eleição
de Deputados e membros das Asselllbléas J)l'ovinciaes.» .

(l A esta citação seja permiLtido éi. vossa comruissão accrcscenlar outra
que é a da exposição dos motivos desse artigo, feita em nome da Com
missão de Constituição da Camara das Deputaclos, que ofi'eJ'eceu o pro
jecto que o continha, se o pensamento do legislador, cnunciado em
snas palavras publicas e officiaes, póde contl'j]juir a sc!arcceJ' o sen
tido da lei, convém que seja aqui J'eproeluzida a ju tificação d cilado
artigo, feito pelo ilIuslre relator daque])a commissào, na ses ão de 1846.

" commissão entendeu que não podia cOlllinuar ind cisa como
" aL aqui :i questão, a quem compete privativamente a yel'illcaçào
., dos poderes dos eleitores, ou por outTa, a legitimidade da eleiçõe,
I Iil'imarias. A commissão entende que só a Camara do r. D 

<I putados é quem póde verificar a leltiLimidade fios eleitores. 'Por
, isso que o corpo eleitoral acompanha pela Con. tiluição do 1m
I perio todas as vicissitudes da camara tcmporaria; dis olve-se Quando
( elTa se dissolve: elege-se quando ella se elege. A commissào en

n tende pois, que esta questão devia ser resolvida, e resolvida em lei;
Cl estabeleceu por tanto a doutrina de quc fi Camara dos Si' . Depu
Cl ados se remettessem cópias authenticas das eleiçõe dos el itores
Cl das diversas freguezias, para que a Camara entrasse no conhecimenlo
li de sua le~itimidade, declarando que só os eleitores que forem jul
" gados válidos nessa occasião serâo os competentes para proceder a
Cl qualquer eleição durante o pêriouo da legislatura, lO

Cl Sob a influencia ele taes principios sustentados pela Commissão
de Constituição, foi votado o art. 121, que assim se tornava inter
pretativo do acto de reforma, usando para isso a Camara do direito
que lhe concede o art. 2li daquelle mesmo acto.

"Quando a lei passou a outra Camara para ser discutida, esta de
prehendeu tlas disposições claras e obvias do art. 121, que tambern
alia ficava privada do direito que reclamava~ de examinar a validade
das eleições primarias. A maioria do Senauo reconheceu que se o
artigo passasse sem emenda, éi. Camara temporaria ficava elfectiva
mente o exclusivo direito desse exame, sem que nisso podessem ~er
qualquer parte de ingerencia nem elle, nem as A semIíléas Pl'O\'IO-
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.bl as provlllciaes do Imperio, e, em todo o caso, não
procedem com a mesmu força que a respeito daquellu
Cumaru.

Pura que, sem motivo J ou sem motivos bastantes,
intcl'l'ompcl', utrilzar, no que é provincial, a murcha
admindrali Vil de touas as Provincias do Imperio?

,\las, por outro ludo, estú uissolvido, desappareceu
i:lllllUllado, o corpo eleitorul que conferio os poderes aos
membros elas Assernb16as proviuciaus de todo o Imperio.

Por outro, [,b Assembléas provinciaes tem se eovo1
iuo, estão a is~o costum das, nisso s6mente cncher

güo üttf[\cti YOS, e serú ao menos por longo tempo I

ciaes. o que fel, o Scnado nestas circulllstancias? Emendou o artigo!
mas sómente no que lhe dizia respeito, creando um corpo eleitora
privativo para a eleição de ~eus membros, e deixou subslstil' intacto
o que eri! relativo as AssembJéas provinciacs. Semelhante emenda
do Senado só de per i attesta que a iotelligencia por eIJe dada ao
art. 12t exclue toda a participação das Assembléas l)roviuciaes no
julgamento do primeiro gráo do processo eleitoral, como exclwl'ia
a sua propria se a ernenâa não tivesse lugar. .

« Entretallto pretende-se, sem embargo destas ponderosas consi
derações, que as Assembléas provinciaes podem rcunir-se e funccionar
ainda antes que as eleições tenhão sido verificadas l)elo poder a quem
tal direito pertence. As tristes e funestas consequencias que de se
melhante interpretação resultarião, são tão evidentes que a commis-

::io hesita em :ll?rescilta-Ias á vos a consideração. Se a Camara dos
Deputado :lnnullasse alguns dos collegios da Provincia, essa nu1
Iidacle podendo trazer comsigo a exclu ào de membros dassa As
somh] .a, seu a tos serião por isso ,'iciados fundamentalmente de
1.lUllida~le,. e causaria em alguma bypothcs il'remediaveis damoos
a PrOYIOCla.

« Se porém se sllppõe l[u' a verificação dos poderes illlporta para
a Assernbléa provincial o tnesnlO que o direito de fazer proceder a
1I0vas cleições em caso d::l llullidade das primeiras então seguil'-se-lJia
a consequencia iIle"al e ab urda, de que estas Assembléas terião um
corpo el 'Horal privativo seu, a imitação lio Senado, mas sem lei ex
pre sa que o estabelece se, como o fez a respeito daquelle r{lffiO do Poder
Le~islativo. Além ui so, a duas Assembléas convocadas durante o
perlOdo de uma rn sma le;;islatul'a poderia ter cada qual eleitores
especiaes, visto que es-e pretenclido direito, sendo igual para ambas,
uma ~nnul1al'ia o corpo eleitoral que a outra houves e validado.

« A cOlUmis ão pám na enumeração dos inconvenientes incalcu
laveis de uma situação contraria á lei e á Constituição; e em attenção
as l'Uzões expendidas, é de parecer que a Assembléa se declare incom
petente para entrar no exercicio de suas fUilcções até que na Camara
dos Deputados seja decidida a valid::lde das eleições.

Sala das Commissões em 31 d Mal'ço ele 1848.- Francisco de Salle;
Torres Ilolltcln.-FcrnancllJ Sebastião Dias ela JlIotta.-A n/.UIl ia Correa
elc Carvalho. .
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impossivel demovê-las de envolverem-se em politica
cspeculativa, hostilisando c enredando a marcha dos
Presidentes tirados de lado diverso daquelle de que
se formão suas maiorias.

A maioria da Camara dos Deputados hostilisa um
Ministerio a ponto de tornar impossivel a sua conti
nuação. OPoder Moderador entende dever dissolvê-la
e appeUar para a Nação.

Entretanto em 10, 12, 14- Assembléas provinciae~

dominão as opiniões daquella maioria. Hostilisão, en
travão (abundão entre nós os exemplos) a marcha
dos Delegados do Poder Geral.

Pôde este quanto á Camara dos Deputados appel
lar para uma nova eleição. Não póde fazer o mesmo
quanto ás Assembléas provinciaes mais hostis. Ha de
marchar como puder com eUa , e muitas vezes cavi11ar
e torcer as suas attribuições.

Entretanto propendo para a opinião de que a dis
solução da Camara dos Deputado não importa a du
Assembléas provinciaes, atlenta a natureza diversa de
suas attribuições e porque o acto addicional nem
sequer suppôz o caso de dissolução destas.

Demais creio que o Poder Geral as poderá conter,
durante o resto do biennio, dentro dos limites de sua
attribuições, por meio de PrMidentes firmes, intel
ligentes, justos e prudentes.

Con~agrada porém essa solução póde surgir uma
difficuldade que é preciso acautelar.

Procede-se, em todo o Imperio, á eleição da Camara
dos Deputados e das Assembléas provinciaes.

N.as sessões preparatorias ou pouco depois, mas antes.
de haver julgado ,da validade de todos os eleitores,
pre~enta-se a Camara dos Deputados por tal maneira
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hostil ao Ministerio, ou com planos e pretençõe tues,
que é julgada indi pensavel a sua di::isolução.

Quem lia de julgar da validade se não de todos, de
uma grande parte dos eleitores que elegêrão a As
sembléas provinciaes?

Pela legislação em vigor o unico tribunal compe
tente era a Camara que desappareceu.

A nova não, porque é só competente para conhe cr
da validade dos eleitore que a elegêrão, e não da de
um corpo eleitoral dissolvido.

Demais, em tal caso, uma grande, senão a maior
parte da Assembléas provinciaes, funccionariü du
rante a metade do biennio, sem ter base legal para
verificar seus poderes.

Se o acto addicional tivesse dado em certos ca o
e sobretudo:no de dissolução da Camara do Deputado,'
ao Poder Moderador a attribuição de di solver As
sembléas provinciaes, desapparecerião as principaes
difficuldades.

CArITULO VI.

Dl CONVOCA.ÇÃO E ADIA.MENTO D.\.S ASSE~lJJLh. PROVINCI.iE~.

§ 61.

o art. 24 llo acto alldicional.

o art. 24.- do acto addicional §§ 11.° e 2.° confere
aos Presidentes de Provincia a attl'ibuição :

1.0 De convocar a nova A sembléa prov.incial, ele
maneira que possa reunir- e no prazo marcado para
s lla sessÕo.
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Nào a tendo u Pl'csident, eU[l\ cUllo sei::; mezes anteti
desse prazo, SCl'Ú a on\'oc' ção feita pela Camura mu
Dlcipal da Capital da Provincia.

2. 0 De convocar a AssernbIéa provincial extraonii
nariamente, proroga-Iu e adia-In, LlUnt1(lo assim I)

exigir o bem ela Província; com tanto porém (lue em
nenhum dos anoo deixe de ha,'C'r 'es lio.

~ 62.

o Aviso de 29 de Noyembro de '1837 de ·luroll. ao
Presidente da Pl'o'vincia do Espirito Santu que posto
os novos Deputados deyJo começar as respectiva func
ç.ões em 8 de Setembro, segundo a lei provincial, om
tudo, L'atando-se ühi das reuniões ordinarias da As
sembl~a, segue-se quo' o Presidente póde onvoca-la
extraordinariamente] em qualquer tempo qu o bem
da Provincia o exija ante .

O Aviso n. O 449 de ,i O de Dezembro de '18"7 ue
darou - que o facto de uesignarem a leis provinciae'
quaesquer dias) que não o '1. 0 de Janeiro, para a
abertura das sessões ordinal'ia , não inhibe os Presi
dentes das Provincia de convoca-las extraordinaria
mente, em qualquer tempo, em que o bem das mesma'
Provincias o exigir antes des'us épocas.

SG~l.

, Inda que a C:Jnvocai;il.o extl'aol'dln:ula da t~sscm/)1êllseja para
um fim especial. pódc ellll trataI' de outros Q.sswnptos.

O Aviso 11. 0 34 de 5 de Marco de '1809 declarou:
1. 0 Que sendo sempre as co~vocações extl'aordina

rias das Assembléas pl'ovinciaes motivudus pela nc-
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cegsiuucl de medidas especiaef', de tll\ o PI' .idcnle
de Proyincin declarar o fim de taes convocações por
occasião de as fazerem.

2.° Que nenhuma disposição de lei Oli razões obstão
a que essas As. embléas quando reunidas, por con
vocações extraordinarias, qualquer que -eja o fim
c. pecial de IAS. di-culfio on deliberem sobre outro
assumplo .

§ 64..

Do adiame to.

Havendo o Pre idente da Provincia do Ceará adiado
a Assemblea pt'Ovincial e pergunlam!o e rleYÍa ainda
filze-Ia trabalhar, ao mono I elo dias que faltaülO
pal'a se eompletar a sessüo, declarou o Aviso n.·
27 d 11 de .Janeiro de ·)837, que com quanto se
não colhesse cIos arligos citado pelo Presidente em
apoio de ua opinião, que e (leves cm completar
os dou meze de sessão exigidos pelo arl. 7.", toda
via a neces idade dé lietos lcgi lativo para o bem
(la Pro incia, devia guiE.!r o me. mo Pre idente sobre
a onveniencia ela continuação do lrabnlho da refe
rida Assembléa.

O Aviso 197 de 27 de . hri I de I 61 declarou
que os adiamentos não devem tel lugar sem motivos
muito imperiosos e devem ser considerados como me
didas p,'\.tremas, e que só podem ser legitimadas por
ri I'cumstancias xtraordinarias.

Havendo o Presidente da Provincia de Croyuz, por
neto (le 30 de Junho de ,1862 adiado para o dia ,I.·

cte Novembro a :lber ura da respectiva Assembléa pro-



vincial, com o fundamento de que a sua inslaUação
não se tinha verificado no dia marcado pela lei por
falta do numero preciso de Deputados, não ob tanle
haver sido elebrada a se ão de abertura com a sis
tencia do Presidente da Provincia, declarou o Aviso
TI.O &·24· de H de Setembrl) de 11862, expedido em
conformidade de Resol ução Imperial de 10 do mesmo
mez e anno tomada sobre Consulta da Secção do Im
perio do Conselho de Estado da mesma data, que
aqllelJe adiamento deviil ser entendido nos termos
do art. 24 § 2_ 0 do acto addicional, isto é, que os
trabalhos da Assembléa tinhão ficado suspensos para
continuarem no 1.° de Novembro, tendo de durar
dahi em diante por tanto tempo, quanto fos e ne
cessaria para preencher-se o prazo marcado no art.
7.° do nclo acldicional, e pela fórma nhi decretada.

§ 65.

DCllois (te :ulia(la, nenhum aeto llÚ(le llostel,jol'mente CXel'eCl'
a Assembléa.

o Vice-Presidente da Provincia do Espirito Santo
adiou a Assembléa provincial. E ta depois do adia
mento reunia-se e representou contra aquelle. O Aviso
n.O 25 do 1.° de Fevereiro de 1838, declarou que o
Governo Geral não tomava em consideração a repre
sentação, porquanto nenhum acto mais tinha a As
sembléa direito de exercer posteriormente á intimação
do adiamento, e só sim depois ele novamente reu
nida no dia marcaclo.
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~ GU.

iUoti\'o não justificnclo de :1cliamento.

o AYiso de 26 de Março de '1840 julgou nãoju titi
cada o adiamento da Assembléa provincial da Pura
hJba, a fim de qtle fi Assembléa Geral pudesse entre
tanto resolver a re peito da validade das eleições,
porquanto não competia ao Presidente da- Provincia
conhecer da validade da eleição, para sobre seu juizo
assentar qualquer pro 'edimento seu. (Relatorio do
il1ioi teria do Imperio de 18W.) C')

§ Gi.

Mol;"o jll"õtifiCllllo.

E' ju tificaLlo o adiamento de uma A emblea pro
vincial, com o fundamento ele que no curto espa.o
quo decorrer entre a posse do novo Presidente e o
dia marcado para a reunião da mesma Assembléa,
não póde o mesmo Presidente instruir-se nos nego
cias da Provincia, e dar delles conta no seu relato
rio, (Relatorio do l\Iinisterio do rmperio de 1840.)

})arece porem deduzir-se o contrario do Avi o D.O

197 de 27 de Abril de '18G'I, ó. vista ela Circular de
·1 ,1 ele l\fal'ço de '184,8.

(') Entl'etanLo o Avi o de 12 do !'Ial' o de 1830 deelal'an ao Presidente
d~ Pl'ovincia das Alagoas, havendo duvida sobre qual das duas elci
Çoes feita d vin pl'e"alecel', qu' era conveniente que ndiasse a As
sembléa provincial, pOl'quanto ainda depois dn decisão da Assembléa
Geral Legi l:11iva podia a da PI'O' incia I\1siallal'- e, na conf rmidhde
do quc a I'CSl)cilO e resolycs e,

1:!
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68 .

.- S!iernbJé.:t provincial que !á funccionou c é adiad:l, por qUE'

tempo trabalha q"ando se torna a reunir.

A Consulta d~ 8ecção do Imperio do Conselho d
Estado de tI7 de Dezembro de 'IS,f.7, Relator o Sr. Vi.
.conde de Olinda, votos os 81'S. Lopes Gama e 'Maia,
'C que não teve resolução, estafieleceu a doutrina que
-uma Assembléa provincial que já houvesse func
cionado, e no meio de seus trabalhos fosse adiada;
não poderia quando se reunisse, trabalhar por mai
tempo do que aquelle que fosse necessario para com
pletar os dous mezes de sessilo; excepto se fosse pro
rogada por acto· do 'Presidente ela 'Provincia.

§ 69.

Oli Presidente.s (le Pl'ovincia (levem infol'Dlal' o Govel'no Ger31
"'.obre os motivos pOl' que :\l1i:l0 as i\ssembléas pNn'inciaes.

o Aviso n.· 409 de 22 de Setembro de 11860, não
julgando attendiveis as razões ( que delle constão) pela
quaes o Presidente da Provincia do Amazonas adiara
a Assembléa provincial, declarou-lhe que cabendo ao
Governo ImpeÍ'ial a suprema inspecção dos negocio
publicos, e tendo para isso necessidade de conhecer
a maneira por que seus Delegados nas 'Provincias des
empenhão a alta missão que lhes é confiada, é da
obrigação destes informa-lo de tudo quanto possa in
teressar a publica administração, principalmente dos
actos que entendão eom a politica, e com as suas
attribuições const.it.ncíonae. r;omo é aqnelle de que
e trata,
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CAPITULO YII.

DO ANNO ,LEG1::iU.Tl VO PROY1~CIA.L.

~ 70 .

.\iuda igual l)aSSÔ com o auuo chil.

Não tendo o acto addicional estabelecido o modo
por que se ha de conLar o anno legislativo provin
cial, nem admittido a analogia da As"embléa Geral,
onLando-se do dia da abertura das sessões ordinarias,

porque a isto se oppõe a 2. a parte do seu art. 4.°,
declarou o Aviso de 29 de Novembro de '1837, que
força era colligir dahi que o anno legislativo pro
vincial deve andar igual passo com o anno astronomico
ou civil, de Janeiro a Dezembro, e que, por eonse
queneia a Assembléa actual da Provincia do Espírito
Santo (que fizera levantar a duvida) devia encerrar
seus trabalhos no ultimo dia do anno, embora não pre
enchesse os dous mezes determinados no art. 7.°, pela
impossibilidade ou culpavel omi são de seus membros.

71.

Confirma-se pela Cousulla de 2'1 de l\'e'n~reiro de t 8"8~

A Consulta ja citada e tl'anscl'ipta acima da ecção
do Impelio do Conselho de Estado de21 de Fevereiro
de 184·8, diz;



« Os Poderes das Assembléas provinciaes expil'ão no
ilm do anno civil. A primeira que foi eleita dopais da
lei constitucional de 12 de Agosto que as creou, devia
acabar no fim do anno ele ~ 837: isto é expresso. Do prin
ci ia de ~ 838 é flue a immeeliala devia começar a contar
o periodo de dou's annos, acabando em Dezembro de
1839, e assim por diante. »

O art. 4.° do acto addicional diz-Immediütamente
depois de publicada esta reforma, proceder-se-ha em
cada uma das Provincias á eleiç.ão dos membros das
suas primeiras Assembléas legislativas proviuci es, as
quaes entraráõ logo em exercicio, e dura áõ até o
filJl d9 anDO de 1\837.

Tem-se dito que a disposição do aeto addicional
ácerr,a da primeira legislatura provincial era meru
lnente uma disposição occasional;- que não fazia regra
pa.ra as seguintes legislaturas.

SBm duviãa, por que as seguintes legislaturas não
podem acabar tambem em 1837.

Mas a 1.a parte do mesmo art. 4.° do acto ad.di
cional diz « cada legislatura provincial durará só dous
annos. »

Creando o acto addicionul corporações de uma du
ração biennal continua, e marcando o tempo em que
d~via _findar a prjmeir:a, está visto que estabeleceu
assim a norml1 para limitar a existencia das seguintes.
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§ 73.

Qnacs os Juembl'os da Assclllblé~ l)roviucial que ,le"enl ser
convocados exh'aordinariamcnte, antes da sessão ordinaria
da nova Assembléa.

Em omcio de '13 de Novembro de 1857 consultou
o 1're idenie do Pará o Goyerno Geral sobre a seguinte
duvida, já anteriormente posta, em 1840, pelo Presi
dente do Maranhão,

( Qnaes dos membro da A embléaprovincial devião
er convocados para uma reunião exlraordinalia, que

devia ter lugar no anno de 1858, antes da ordinaria ;
e o da atual legi laturll, ou os que fo em eleito

para a futura?
Ouvida a Se 'ção do Imperio do Con el110 de Estado

Relator o SI', Vi 'conde de apocahy, voto os 81's.
Olinc1a e Abrante , em conformidade de ua Consulta
de 7 de Dezembro de 1867 e da Rc:,olu.ão Imperial
de 10 do mesmo mez e anno, que com ella se con
formou, foi expedido o Avi o fi,o 449 de ta ultima data(" °de Dezembro ele 18(7) no qual se declarava:

« Que devião er comocados os membro da Assem
bléa provincial que fo sem eleito para a futura legis
latura visto como a actual que começou no 1.0 de Janeiro
de 1856, expira em 31 do corrente mez de Dezembro,
segundo o :fisposlo no art. 4.0 do acto addicional, ces
sando por consequencia do 1,0 de Janeiro de 1858 em
diante os poderes conferidos aos eus membros pela
eleição de 1855, decisão que se acha de conformidade
com a doutrina do A, i'o de ~9 de loyembro de 1837,
p~lo. qual foi declarado que devem a~ A embléa pro
VlllCHles encerrar eus trabalhos no ultimo de Dezembro,
embora Dão estejão concluido , por is o que o anDO le
gi laLivo para as ditas Assembléas anda igual pa o com
o. ciyü; em que o facto de designarem as leis pro
vlDciaes quaesquer dia que não o .1. 0 de Janeiro, para
a abertura das sessões ordinal'ia , inhiba o Pr identes
da Provinda de conYoca~la extraordinariamente, em
qual.q\l r tempo em q~e o JJ m das me ma Proyincias
o eXlglL', ante. de"sa- epo 'as. »
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CAPITULO VIU.

DA HEUr\IAO D.\.S AS E)lBLÉAti l'l1.0VINCIAE5.

§74.

Lugal·.

O art. 5.° do ado addicional dispoz que a primeira
reunião das Assembléas provinciaes far-se-hia nas ca
pitaes das Províncias, e as seguintes nos lugares, que
fossem designados por actos legislativos provinciaes.

§ 75.

lnstallaçãu.

o Presidente da Provincía assistirá á installação da
Assembléa provincial, que se fará, á excepção da 1.a

vez, no dia que ella marcar; terá assento igual ao do
Presidente della e á sua direita; e ahi dirigirá a mesma
Assembléa a sua faUa, insLruindo-a do estado dos ne
gocios publicos e das providencias que mai~ precisar
a Provincia para eu melhoramento. (Art. 8.° do acto
addicional. )

§ 76.

Todos os annos haverá sessão, que durará dous mezes,
podendo ser prorogada, quando o julgar conveniente

Presidente da Província. ( rt. 7.. do acto addicíonal.)



Aviso de 26 de Março de 1840 declara que não
havendo interrupção entre a exislencia e renovação
do corpo legislalivo provincial, a lei que regular o
c.hamamenlo da Assembléa designa necessariamenle
a dissolução nalural de urna e o nascimento de outra.

§ 77.

F.po<'a.

Havendo a Secção do Imperio do Conselho de Es
tado ponderado em Consulta de [) Julho de '1843, quanto
convinha reunirem-se as Assembléas provinciaes em tal
quadra do anno, que não privasse os Presidentes da
prerogativa de proroga-la , ou adia-las, quando o exi
gisse o b~m publico, declarou o Aviso de 21 de Ou
tubro de 184·3 que a época das reuniões das Assem
bléas provinciaes devia ser calculada de modo que
pudessem ser pl'orogadas ou adiadas, quando o b m
publico a im o exigis C'.

78.

,\!Oi. eomblé:ul pro in<'iacs que mio sc rcnn<'w na época Dl3rc:ula.

1'.lRANYBA.

« Na Provincia da rarahyba, refere o Relatorio do
~1inisterio do Imperio apresentado á Assembléa Geral
Legislativa em 1841, não pôde a respectiva Assem
bléa legislativa constituir-se no longo periodo de 13
dias, passados em caloroso debé!tos de sessões pre
parntorias, aos qnaos (1avão lngar as' irl'egu1nridad s
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commettidas na apuração geral, onde se introduzia uma
lista da votação que tinha havido no collegio de Ba
naneiras em lugar da [lcto. authentica da votação des 'o
collegio. Recorreu- o ao expediente de uma nova apu
raç.ão.

« O Governo Imperial não julgou muito regular osta
medida como fez aber ao Pre idento da Pwvincia,
em Aviso de 13 de ovembro do anno pus Ildo, ma
ella produzia o desejado e[eito, e a A sembléa imme
diatamente so constituio o encetou os sens trabalhos. »

ALA.COA •

Tendo sido mudada a Capital da Provincia da Ala
gôas para Maceió, anOja Assembléa provincial, quo
contava bastantes membr'Os avessos a essa mudança,
e que pretendia fazoI' reverter a capital para. a sua
primeira Me, repugnou reunir-se na nova.

Um numero con iderayel de membros da me ma
Assembléa declarou ao Presidente da Provincia quo
não se reuniria no Consistorio do nosario, destinado
para a reunião, por cau a da indecencia e inconsti
tucionalidacl o do lugar.

Não foi po ir- 1 reunir numero llficiente de De
putados.

O Mini tro do Imperio em seu Relatorio de '1841
dizia:

« A Assembléa legislativa provincial das AJagõas ain la
não Linha eífecLuad-o a sua reunião em 9 de Novembro
elo anno passado. Não pôde o Go\(~rno dar ouLra provi
dencia sobre o objecto, além da exarada no Avi o ele 6 de
Junho elo mesmo anno.»

Por este AYiso se ordenava ao Presidente da Pro
vincia que determinasse a Camara da Capital, que,
na fórma do art. 8." § 8.° das Inslrucçõeg .de ~6 de
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Março de 18.'24-, expedisse diploma aos supplentes à
quem tocasse, para substituírem os Deputados que
se achassem legitimamente impedidos, que houvessem
morrido, ou que estivessem presos.

E em seu Relatorio de '1843 dizia o mesmo Ministro
do Imperio;

« Depob de uma interrup .ão de dons annos a. Assem~
bléa da Pl'ovincia das AlagOas entrou no exercício de
uas funcçõe::;. Convocada extraordinariamente, ella se

iDstallou no dia 4 de Fevereiro do anno passado; e
ua essão oedinaria teve prin ipio no dia 21 do refe

rido mez. »

APITULO IX.

D \. E o:'\om.\. l:'\TI~I\:'\.\. D.\ A~SE~lBLR1S PROVINCI.U:S.

§ i9.

Quorum.

o art. 78 da Constituição diz que para haver sessão
dos Conselhos ger es deveria achar-se reunida mai
de metade do nUluero de seus membros.

Sendo isto applicavel ás Assembléas provinciaes pelo
mesmo acto addicional, que declara que vierão elIas
substituir os Conselhos geraes, nada disse esp~Gial...
mente obre o q!lo1'um daqueUa .

80.

OJ'gaJlis:~ç;\o de sellS Kegimentos.

o art. 1,I § 1. 0 do acto addicional diz q,ue:
« Compete ás Assembléas 'provinciaes órganisar seus

R gimento interno obre as seguintes bases: 1.a,

13
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nenhum projeclo de lei, ou Resol'l.ão, poderá enlrar
em discussão sem que tenha sido dado para ordem
do ditl, pelo menos 24 horas antes; 2.a, cada pro
jeclo de lei, ou Resolução, passará, pelo menos, por
tres dfscussões; 3.a , de uma a outra discussão não
poderá haver menor intervallo do que 24 horas. »

O att. 6. 0 do mesmo acto addiccional diz:
. « A nomeação dos respectivos Presidentes, Vice

Presidentes e Secretarios, verificação dos poderes de
seus membros, juramento,- e sua policia, e economia
.interna, far-se-hão na fórma dos seus Regimentos, e
interinamente na fó~ma do Regimento dos Conselhos
geraes da Provincia. »

§ 81.

Como são leis.

Os Regimentos internos das Assembléas provinciaes
tem por fim regular a sua economia, a ordem dos
seus tra~alhos, a policia interna da casa, e obrigão
s6mente dentro della. São lei para a Assembléa, e
não para o Presidente e para a Provincia. Não cons
tituem- lei provincial e por isso creio que nenhuma
necessidade tem de promulgação como as leis pro
vinciaes.

Estão no caso dos Regimentos do Senado e da
Camara dos Deputados, que não são sanccionados nem
promulgados, e que se restringem tambem a provi
dencias. relativas á economia, ordem dos trabalhos
e polida da' casa. O art. 6. 0 do aclo addicional é
~opiadordo ~rt. ~1 da Constituição.
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~ 82.

Dilfercn<;a.•

A differençu que lia entre o Regimento do Seriado,
o da Camara dos Deputados e o das Assembléas pro
vinciaes consiste em que o art. H § 1.~ do aclo ad
dicional estabelece tres bases essenoiaes para estes
ultimos, com o fim de evitar preoipitações e sorprezas
na passagem das leis provinciaes. Estas oautelas erão
indispensaveis uma vez que as legislaturas provinciaes
erão pouco numerosas, sem o correctivo de uma se
gunda Camara, que o aelo addicional admitte, mas
que póde deixar de existir, como de facto e a meu
ver com razüo, não existe em Provincia alguma.

~ 83.

Correctivos,

E se as Assembléas provinciaes oompreherrderem
em seus Regimentos materias que não forem regi
mentaes, ahi estão os correclivos que fornece o acto
addioional para cohibir esses excessos. Porquanto se
os Regimento não ão leis para a Provinoia, são leis
para as Assembléas, e póde-se neHes exorbitar e
violar a Constituição e especialmente o mesmo § 1.°
do ar1. 11 do neto addicional.

§ 84.

Isenção de s~ncção.

o acto addicional isenta esses Regimentos da sanoçãq
(art. 13). Comprehende a attribuição de os fazer, não
no art.1 O, que começa - ~ompete ás meSlllas Assembléa~
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legislar-mas sim no ar1. 111, que, não empregando a
palavra - legislar-, principia implesmenle a im
Tambem compete á A sembléa legi laliva provin
ciaes.-Ora, esse artigo lambem comprehende attrihui
ções que não ão exercida por meio de lei , como
ão os dos § 6.° e 7.°.

, 8:í.

1t t'a-lio c revogação.

As Assembléas provinciae podem revogar ou nUm'ar
os s~us Regimentos por deliberações delJas exclusiva
mente dependentes, tomada porém com as formali
dades marcadas nos mesmos Regimentos. lIa muito
perigo e inconveniente em estar reformando o Regi
mento ad hoc, por uma só deliberação e precipitada
mente. O Regimento que l' r bom deverá marcar os
tramites que cumpre segui r para a ua reforma e
alteração, e ante difficuHar, fazendo-a ir a uma com
.p1issão, e passar por mais d uma di cu ão, a re
formas e alterações do que facilita-la .

86,

neglDlentos promulgados como leis o.rl\inaria .

,Algumas das Assembléas provinciaes, como por ex
emplo a do. Rio de Janeiro, fizerão promulgar os seu
Regünentos como as outras leis, mas creio que pro~

çedêrão menos regularmenle.
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§ 87.

Cl'c:\l,ão dc emprcgos e de pezas nos Regimentos.

A A embléa provincial do Ceará e la-va na po se de
crear os empregados da mesma A sembléa, como de
augmenlar o eu numero ou diminui-lo, em a ancção

sem a menor intervenção do Presidenlo da ProYÍncia.
Considerado este assumplo orno fazendo parte do

Regimenlo, era consequencia irrecu avel e lar i cnlo
da sancção.

Em 1862, por uma lei, de 3 de Dezembro, que deno
minou regimental, a dita AssembJéa augmcnlou um em
pregado e fez alguma alteraçõe no serviço pessoal
que exi lia, dando em re uItado e sa lei, que promulgou
e houve por sanecionada, um augmenLo de de peza.

O Presidente da Provincia suspendeu-a com o fun-
damenlo de não haver sido llbmetlida á an çúo.

« A eompetencia que tem as A sembleas provinciaes
(dizia o Pre ide'nte) de organi arem eu reaimentos
internos, acha- e limitada á ba e indicada no art.
11 § 1.° do aeto addicional, e não de\e ampliar- e
ao que não liver por fim regular o modo da discu sõe ,
e tabelecer a ordem do trabaJhoc, e prov'\r em uroma
a tudo quanto tocar a objccto de regimen interior.

« Por outro lado imporia e a lei a creação de uma
de peza provinoial, e não se achando comprehendida
em nenhuma das disposições do art. 13 do aeto ad-..
dioional, dependeria da sancção da Presidencia. »

Declarava o Presidente su pender a execução da
citada lei regimental, até que o Governo Imperial, á
cujo conhecimento ia levar o negocio, . houves e de
re olver como fosse de justiça,
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~ 88.

Não compete ao GO\'cI'no Geral eonlll'cor ele queixas e pro\'i.
denclar s9bre irregularidades havidas em cleiçücs dc Mesa
nas Asscmbléas provinc'acs.

Em 18ÚO dirigirão-se alguns membros da Assem
bléa legislativa provincial de S. Paulo ao Governo
Imperial, queixando-se de irregularidades havidas
na eleição da respectiva mesa e pedindo providencias,

Ouvida a Secção do Imperio do Conselho de Esta
do, e conformando-se a Resolução Imperial de 15 de
Dezembro çle 1860, com a respectiva Consulta de 10
do mesmo mez e anno, foi em conformidade expe
dido o Aviso n.O 100 de 22 de Fevereiro de 1861, o
qual declarava:

« Que no acto addicional á Constituição polilica do
Imperio nenhuma disposição ha que confira ao Gover
no a allribuição de providenciar sobre semelhante ques
tão; e qualquer esclarecimento relativo ao art. 6.° do
mesmo acto, o qual trata da nomeação dos Presidentes,
Vice-Presidentp.s e Secretarios das Assembléas provin
ciaes, não póde ser dado senão pelo meio indicado no
art. Sl5 do referido acto; e C/ue portanto o Governo Im
perial resolvia remetter a sopredita repre enlação á As
sembléa Geral Lel;5islath a, para que elia houvesse de
toma-la na consiaeração que merecesse,

§ 89,

~obrc COnlDtllDicBClú6S das Assen~bléas provin6i~cs com a As
scmbléa c Governo Gcracs e com os Presidentes das Pro·
'rincias.

Decretando a A.ssembléa provincial do Rio de Ja
neiro o seu Regimento, na lei n.O U-3 de 26 de Junho
de 184,8 (hoje alterada pelo Decreto n.O 1 .062 -d~ 6 de
Novembro rle '18:'7), cQusagrou um dl( seus capitulos
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a estabelecer formula, para se communicar com o
Governo e A sembléus Geraes e com o Presidente da
Provincia.

Ouvida sobre es íl lei a Secção do lmperio do Con
selho de Estado, dizia ella em Consulta de 10 de Julho
de 1850, Relator o Sr. Visconde de Olinda, votos os Srs.
Maia e Paula Sousa:

« No arL. 119 prescl'eve-se uma [órma especial para
os casos em que a A sembléa provincial Leilha de en
viar a propostas e l'epresenLacõe á Assembléa Geral, e
pelo que foi adoptado devem ·as representações ser di
rigidas sómente á A sembléa Gera, entretanto que o
art. 83 § 40.° da Constituição que é o que regula na
materia, ordena que o sejão a esta e ao Governo con
junctamente.

« o a.rt. 120 des a mesma lei n. o H3 prescreve-se
a fórma por que devem ser enviados á Assembléa Geral
os projectos de lei, nos casos do art. 16 do acto addi
cional. NesLe a.rt. 16 declara-se que no l:aso de denegação
de sancção por ofren a da Constitui<'ão seja levado o
projecto ao conhecimento do Governo e da Assembléa
Geral para esta resolver definitivamente. Reservando este
artigo para á Assembléa Geral a decisão final do negocio,
quer que ao mesmo tempo o projecto seja apresentado
tambem ao Governo, ao qual o art. 17 outorga a faculdade
de o mandar executar provisoriamente. Mas por este artigo
do Regulamento a A embléa em seu proprio nome e
directamente o envia á Geral, como se, antes desta de
cidir definitivamente, não tivesse a Corôa de exercer as
altas funcções que lhe incumbem pelo art. 17; e apenas
no al't. 121 do mesmo Regimento se encarrega ao Se
cretario da Assembléa dirigir oflicios ao Ministerio para
que o projecto seja levado ao conhecimento do Impe
rador, quando a Assembléa já o tem enviado directa
mente á Geral.

« Todas estas observações mostrão não só que estes
artigos da lei ,não estão conformes com a Constituição,
eomo tambem a necessidade que ba de que, por lei
geral, se preserevão as formulas das remessas dos pro
jectos de lei ao Governo e á Assembléa, etc.

« No art. 129 desse mesmo Regimento prescreve-se a
formula do juramento que devem prestar os Presidentes
de Provincia no. acto de tomarem posse do cargo. Sendo
os Presidentes de nomeação Imperial, os primeiros De-
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lco'ados do Poder Geral nas Província, não cabe nas
faculdades da Assembléa provinciaes pre crever-lhes
a fórma elo juramento que âevem prestar. Na execução
das leis provinciaes podem as Assembléas provinciaes
impor-lhes as restricções que entenderem necessarias;
com tanto que estejão no termo de seu poderes, mas não
podem sujeita-los a deveres que comprehendão as func
ções do empregado geral. Amda que por lei não está
determinada essa formula como convém que esteja, não
é isto uma razão pa.ra que a.s As cmbléas exerção di
reitos que lhes não competem. »

Com essa Consulta se conformou a Resolução Im
~perial de 30 de Julho de 1850, e foi o assumpto affecto
á Camara dos Deputados.

90.

Caso II SCl'gillC.

Por officio do 1. 0 Secretario da Assembléa legislativa
da Provincia de Sergipe, em Março de Hl35, foi di
rectamente remettida ao Senado, uma Resolução da
mesma Assemblea sobre o encapellado da Sapocaia.
OSenado resolveu, em 6 de Junho do mesmo anno,
que se remettesse a dita Resolução ao Governo, para
ser reenviada á dita Assembléa, pelo intermedio do
Presidente da Provjncia, declarando-se-Ihe que o Se
nado não tomava della conhecimento, por haver sido
inandada directamente ao seu Secretario, omittjda
a formula estabelecida no arL. 8.i, da Constituicão 1'e
commendada a sua observancia pelo art. 9.° do aeto
addicional. (Aviso de 16 de Junho de 1835.)
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iI<1vendo a A sembléa legi lativa províncial do Ceabl
envi.ado ao Gov"rno, para erpr~sentc ti AssembléaGeral,
uma proposta que linha por Om a creação de uma
nova Provincia, com o nome de Cariri novo, sendo
(' sa Proviu ia formada de varias pO'í oações para e se
fim de membradas, tanto da referida Provincia, como
(Ias de Pernambuco e Parahyba, de 'larou o Avi o de
8 de Março de 1840, qúe a mesma :Assembléa pro

vincial não estava no exercicio legal de suas attribuições,
na conformidade da lei de 12 ele Agosto de '1834, e
arL 83 da Constituição, quando remettia ao Governo
a mencionada propo ta, em vez de uma representação
molivada, no termo do § 4·." elo iludo artigo, e qu
portanto nada tinha o (;oy<"rno qu deliberar áfJllelle
, SI rito C')·

92.

Outro E!l\'!;O ele SC1'gillé.

Tendo a A embléa provincial d ergipe ommu-
hi ado ao Mini tro do Imperio ha"e1' nomeado uma
Deputação de ires de seu membros par expôr, pe
rante o Throoo, a cri e por que acub va de passar a
mesma Pro iucia, e que obrigAra a mesma Assem
bléa a tomar uma medida excepci nal; declarou Q

Aviso de 10 de Maio de 1837 ao Presidente da fefe""

(1) Relatol'io 1<10 Ministel'io do In1perio de iMO.
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ri la Provincia, para o fazer oaslar á resp liva.\·
emhl'u,-quc como por ama pade o onhe 'im nto

duquella me litla xrep ional compclia a A cmbl ~a

Gel'al, na forma 10 art. 20 tl a to adclicional, ~ por
oulr, o m smo arlo linha mal' ado no cilado urtigo, e n
9.°, que on id 1'0\1 uh ist nle os arl . 83 8~ da
Con. titlllÇilo, a miH1cil'a da 'OlT spoml nela nll' o
Governo Geral . a. A cmbléa provincia , não pa
recia ao Goremo Imp rial normal o meio ú que 1'C-

alTera a mesma A 'embl'a, qu devia tlil'igil'- ao
Gpverno Geral, pclo modo estabclccido nos indi(:auo.
artigos, u fim de Llnc 5 pude. se tomal', ti creu da
m dida a qlle . e 1'1'1' rin, a rI' OhlÇiio [IIC fo. jll.til .

• so .la Ualti3.

Pelo Avi o dI' :; I Atro lo de 11H,' fui de ·1i1ratl
ao Presidenle da Bu1tin, paril o faz l' onstar ú A'
sembléa leaislativu da me. ma Provinciu, qu ~ ]1'10 P 
dia ser presente a ua jTuge lade o Imp radar a rcpr 
sentação em que el1a solicitav a conee . ilo <1e tC1'
r no devolutos pam o estub leeimcnlo de col nia.,
por não vir onvenient mole dirigi la a dita r pr -
eotação; vi lo que tendo o mesmo Augu to nhol',

-pelo art. ,100 da Con tiluiçüo o titulo de Imperador
Constitllcional e Defcn.or Perpetuo do Brasil, e o tra
tamento de Magestade Imp rial, preciso em qne ~úm

esse' litu10 se lhe fallasse e e. croves 0, como muil
expl'e~ ..1 e duram nle o en ina a mesma Constitlliç{ío
nos art . 6~ e 64-.
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Caso <Ic S. I"au o.

rOl' Aviso ele J de FeTE'reiro de ·1842 foi negada 11U

diencia a uma Deputação da Assembléu provincial de
. l':mlo, por er portadora de uma representação

núo 6 olfen iva do art. 15 § 8.·, 71, 83 e 84· da
Con tituiçúo, e art. O.·, ·10 e 1·1 do 'tcto addicionaJ,
l'om concehida em linguagem de comedida e inslll-
til a d . I)ocirf upremos,

• 0, v,).

Casu de Santa Cathtu,jua.

Em ,I 60 r pre eutou a As embléa provincial de
,aula Catharinu agradecendo ao Governo Imperial a
nomcu\ão do Presidenle ela Proviu 'ia e pedindo sua
conservHç'ío.

O Aviso n.· ,I '36 de 6 de Maio de H)61, expedido
em conformidade da Re oluçüo Imperial do ,I. o de

tembro lie '11)60, tomada sobre parecer dJ Secção
do Imperio do Conselho de Estado de '16 de Agosto
do mesmo anno, declarou, que a dita A .ernbléa ex
orbitara de suas attl'ibuições dirigindo ao Governo
Impel'ial a sobredita representação; pois que só éli-
ito Ú· Asembléas provinciaes exercer a. attribuiçõe
que lhe são conferidas pelo aclo addicional, entre
as qllaes nenhuma exi te qllC possa autorisar o pro
cedimento que te\'\~ a Assembléa legi lativa provincial
o qual nem €omo acto indi.íferente s~ poderia su 
lentar p r i 50 qlle é munire ta a sua in onveniencia.
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96.

As A.ssculbléas IH'ovineiaes não tleVenl nega,' as info"maçl'c
uccessal'i:\s ao Presi(lcu~c tia l"l'O"iIlCi;I.

Tendo sido apresentado ao Presidente do rará, para
a sancção, um projecto que declarava sem eífcito uma
'lei provincial, informado o mesmo Presidente de que
o dito projecto não seguira os tramites marcado no
§ ".0. do art. 11 do aolo addicional, pedia á A.s em
Qléa provincial que O informasse, em que dia fôru
apresentado, quando teve uas leituras, e em quae
farão a sua II.a, 2.a e 3.a disCllS ão.

A Assembléa provincial negou-se a prestar essa
informações com o fundamento de que não compelia
ao Presidente da Provincia intervir nos seu nego~

cios internos. A' vista do que o Presidente da Pro
vincia negou a sancção, sendo um dos fundamento
constar-lhe que o projecto não seguira os termo mar
cados pela lei, e pedia ao CToverno lhe declara e se
:podião os Presidentes das Provincias pedir e clare -Í

mentos ás Assembléas provinciaes, e se estas os de
vem dar.

O Aviso de '17 de Janeiro de 18q.(~, ao mesmo l)l'e~

ijente declarou:

« Que não constituindo Laes. Assembléas um poder po
litico independente; e achando-se pela lei de 12 de AgClsto
de 183~ adstrictas â observancia dos diversos preceitos
que nella se contém, entendia o Governo que sob nenhum
prE:texto podem ellas recusar-se a prestar as informaçõe
que se llie pedirem para se conhecer, como no caso em
questão. a curialidade do seus actos: além de que,
admittida a opinião contraria, poderia o Presidente da
·Provincia ficar muitas vezes inhabilitado para inform~r

o. Governo Geral, e este. vêl'·se impedido no exercíciO
ü[\ attribtúçáo, que lhe confpre o arl. n ela ciLada lei;
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'ulllprindo a crescenlar qu cslanLio a cargo Lios Pre
'idente o manter a ordem e lranquillidade [ubli 'a Da
Pro' incia que lhe. foi 'onfladn, nao de\' m ell cou·
sentir, nem promulgar acLo , bem que emanado de
uma autoridade Legal, iU galm nle promovido' e em
lia origem vi iado'. ) (")

C PlT LO X.

n :' r r.. I\'1 LEGIO' D :llE:\IBRO D.\.' .\.S'E:\IBLÉ-l. PRU\'lXCLU!S.

97.

ou. illcllcins e bOUl'HS milihu'cs ús .\sscmbléns lll'o,'iuciacs.

Pelu ProYi ão n,O 8 de 45 de Fevereiro de 181.3, a
As ombléa provin iae , quando passüo incorporada
tem a eguinte continencias e honra militares.

A- tropa em parada, e a O'uarda deTcráõ apre
nlar as arma:;, Bandeiras posLa hori ontalmente,

onlinen ia de e pada, e marcha batida pelos tam
bor s, orneta, clarin e mu ica , Quando entrarem
m alguma fortaleza, erão recebida com a alva de

'19 tiro de artilharia.

tll't. :.... do act o addiciollaJ.

P lo ar!. ... 1 do aclo addicional ão o membro da.
Assembléas provineiaes inviolaveis pelas opiniões, que
mittil'em no exercicio de suas fune. õe .

\'J 'id n. lalOl'io do l\Jini '[cri d lmllcl'io de 1840.
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E' e te o Ullico privil gio que o a-lo ilLltlil'ion·j lhe'
concedeu. (-Y-)

§ 99.

Prh'ilegio concellidos pela Asscmbléa lll'o,'incialtl • lb1ó
GI'OSSO.

Pela sua lei n." 4 de 8 de Ago lo de 1 '3'" .\s:em
bléa provincial de Malo Grosso fez extensiva aos seu:>
membro as di po iç.ées dos arl . 27 e 28 da ,onsli
luição elo Imperio.

('I o pl'Ojecto d I'efol'lua apr eutado pela commissão C~Jl"l'i~),
que servio de base á discussão, depois convertido em :H'lo :l(ldl
cioual, dizia no art. 6.", que passou a vigcsilllO prim il' :

l( Art. 6.0 o~ membros tlas Asscmbléas provinci:1l's são inviolaveis
pela opiniõe' que emittircrn no exerciciu d 11:1 I'UllC 'õe ,- e dll
!':lute a sua depuLa ão não poderão Cl' Jll'e'o , S 'lIão 1101' ordem da
respectiva AsselllbJéa, -salvo 1)01' crime de '/'codUão, sedição, illsuI"
?'eição, auxílio a cstl'angeiros 1)al'a invasão do llllpel'io - e ('u)' f1a
gl'aute delí to de pcna capilal. "

Na segunda discussão desLe artigo foi apre 'cnlado a eguinte
cmenda:

l( O membros de la A scmbléa- :io inviola\'ci pelas ojJiniô qn
proferirem no exercicio de U/lS funcçõe . :.'i UhUIII podera er pre. o,
durante o tcmpo de sua eleição, por autoridade alguma, alvo por
ordem da rcspectiva A embJéa, ou cm lIagr:1l1lC deli LO de pena c'
pilal, praticaudo-. c no caso de prouuncia, o que se :lcha di 110 to no
art. 28 da Côn tiLuição a respeito dos Senador" e I) put:ldo da
.\ssclllbJéa Nacional. "

POlido-se á vOlação o artigo upra do )l1'OjC lo n3 2.' dis ussão
dividido em qualro pane, como aciOla, forã apPl'Ovatlas a 1.", 2."
c 4.- e rejeitada a 3.- ublillhada.

A emenda upra foi julgada compl' bcndida n3 VOt3 ão d art. 6.°
O :l1'L. 7.° do mencionado pr'ojecLo dizia a sim: " art. 7.° Se algulll

delles epulados provinciaes) ror pronunciado, pl' ticar-se-ha o
me mo, que determina o art. 28 da C011 liluição ácer 'a dos Sena
dores e lJepulado . »

Foi eSLe art. julgado compreh udid na votação da 2.' parte da
emenda supra. Sessão de 30 Junho de 1834.

Na 3.• discussão POI' ;m, por virtude d emenda da ommlssao
special que aprcsentára o pl'ojecLo, compo la tios SI' . Paula Araujo,

n. P. de "asconceJlos e Limpo de Abreu, forão upprilllidas a 2.· e
4.- parte do ciLado art. 6.° do projeclo. Ficou portanlo sómeI1le
subsistindo a 1.- que é o art. 21 do aCLO addiciollal.

E' portanto evidente que a Camal'a das Deputados, consLilllillt ,
pelo :lcto a<ldicional, não quiz que o membros das As embléas pro
vincia" tivessem outro privilegio além do da inviolabilidade pelas
Opilliõe <lue CllliLti. scm 110 excrcicio de ua fUl1cçõe·.
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ConsiL1 rada es. a lei p lu ,e ç5.o ]0 Tmp -rio do
Conselho de Estado, conformava-se dla, em Consulta
de 18 de Abril de '1843, com o eguinte parecer do
Pro mador da orôil, oberania Fazenda Nacional:

(Entendo que '1 A eOlhl' a pro','incial de Mala Gro 'o
excedeu illegal e nullam nl os limite d ua 1'e5
lri tas atlribuiçõ ,nüo s6 porque o objccto ela I i não
é elo comprebendido nos arts. 4O e 11 dn lei de 42
de Agosto de 1836" ma tamb Dl ainda mui pore(1.le
quanlo p 'rlen e ú leiCão e fOl'maç;âo das A,' embleu.
prorin iae, lla uttribuiçõ , numero e pr rogatinl.
de seus membro é matel'ia con. tilucional que sómente
póele ser de 1.' tada pela As emb1' a Geral Legis1atiyu,
com a formaliJad . ord nuc1a no arls. 17i\. '175, liG
() 177 da Constituição, da me ma fÓl'ma que só por 'lia,
e m conformidade do r ferido cu'lio'o', póde er cle-

rolaela a inviolabilidade do m mbro' elas A emhléas
pro.,-in iae pela. OpiDi - c que roi lti l' fi no xercicio
d S1.ns funccões. »

R mettida es a Consulla ó. Camm'a dos Dpplllado ,
pl'OpOZ a Commí. 'ão da As emblélL pl'ovinciac.' a
annulJa~ão da me ma lei m 2l:l d go:to d I "O,
,I i) aonos depoi de publi nda, om o fundam nto d '
que a As embléa provincial exol'bitára d na nt
lribuições, havendo lcgi lad sobro objecto não c ID

prehendido nos art . ,10 c "I do nelo addicionnl.
Adaptada a Re olllção annulialorin pela Camara dos

Deputados e remetlida ao enado, não I a 'sou uhi
para a 2. a discus ão, por con lar haver ido revogada
a lei provincial em quo tão por Olltn da mesma A -
embléa pro" incial de 128 do Maio de ,1850. Esleve por

tanto em vigor pelo e_p[l(;o de ,I~' anno ! C")

(') A Commi ão da' ~ 5 mbl;a provilleia . do "eJIado, reprovan-
do e 5a lei, em pareceI' de Março de 18M, além das l'azõ já
apontadas, dava a eguinte: 'I que o aeto provinci:ll tendendo .ao

epntados provincia os privilegios dos S nadore e Deputados lm-
1101'l3va a derogação da juri diel':lo c processo riminal estabe~eci
do p lo odiOTo c lei gCl'acs, •
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Ontro Il\"ivilcgio llccl'ctallo Ilela As!'Ocllihlí':l «lo nato GI'M:SO.

Em J\ 839 decretou a As embléa legi lativa provincial
de Mato Gro o, que nenhum Deputado pro, incial [o

.constrangido a sahir da ProviJ1cia por pretexto algum;
durante a legislatura, e nem mesmo aquelle quo hon~

vesse sido eleito para a legislatul'u seguinte, e bem
assim que não seria tambem constrangido a aceitar
emprego ou commissão, ainda mesmo para o interiM
da Provincia, uma vez que o impossibilita se de com
parecer nas sessões da respectiva legi latura.

O Presidente da Provincia negoli a ancção a essa
lei, que considerou offen iva da Constituição, o que
lhe foi approvado por Aviso de 22 de Junho de 1181.0.

§ 101.

PI'ivilegio concCllitlrl llcla Assemhlé:t I'I'o'vinci:ll tio Ce:U'á.

À Às embléa provincial do Ceará decretou que n 
nhum Deputado provincial eleito, ou mesmo suW
pIente, tendo uma vez tomado assento, poderia sel'
mandado pelo Presidente da Provincia em commissão
alguma para fóra. della, durante o tempo da legi 
latura em que tivesse de servir, comprehendendo
tambem nessa disposição os militares.

O Presidente da Provincia negou a sancção a esse
projecto, que a Assembléa provincial mandou publicar.

O Aviso n.O 117 de 5 de Novembro de 1838, appro
vando a negativa de sancção pelo Presidente, e man
dando que o pl'ojecto não fosse ob ervado como lei



-11::l-

aP el finiliva ele i. ão da As cmbléa Geral, .lém c1r
oulra. razõc, como não haver sido approvado por
dous terço dos membros da Assembléa, declara que
a niuguem e esconde a ua manisfesta incou titucio
nalirlnde, "i to que nem na Constituição do Imperio,
n m na I i que fi reformou acertará alguem com o
direilo qne a A sembléa XCI' eu de ouferir pri,ile
gio. ao . eu membro, c além disso de comprchendcl'
n . se privile,aio a empregado geraes, emquanlo inhibe
o Presidente da Provincia poder emprega-los fóra
della luranle u legi latura. Tal projecto offende a
no a lei fundamental, já porque e tabelece um privi
legio em favor do membros da Assembléa legislativa,
para cuja conce são lhe fallece a necessaria aulol'i
dadr, já porque di põe de mpregados geraes, que
não enlrão na e phera de ua allribuiçõe.

~ l02.

Dcel:U'IH;IIO p'lo A,"iso Ile t3 Ile Joneiro de 1841.

o Avi O de 13 de Janeiro de 18H declarou qne o
de r lar e d larar. prerogati Vil, isensões, e privile
gio' ufa, ar do mpregados municipaes que o não
tem pela Constituição e leis gerucs não é da compe
ten ia das A sembl "as legislativas provinciae , mar
cada nos arls. 110 c .JoI do aelo add iciona1.

§ 103.

Licença li OfOeiaes da ·AI'Dlollo.

A. ConsuHn das Sec~ões reunida, da .Justiça, Gnel'L'il
c MUt'iuha, do Conselho de Estado de 12 de Novembro
ele 1131.5, sobre 1i ença pedida por Officiaes da Ar

15
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mada, para tornarem a. nto na A mbléa. 1egi."
lntivas proviuciae , çliz o eguintc:

«As ecçõe ent n] In, b III como nt nel li o Co r r
no de "Vos a Mage lacl ImpcI'ial e d clarou &0 Pr icl nl
da mencionada Provincia (Pará) ern clala de 31 de Mar~o
fie 184-4 ( obre o prelexto que alLegám o uppli ant , d
er Deputado provincial para não umprir as orden do

Govemo que o mandava recolher á Córlc) « que o excr-
ieio das funcçõe meramente locaes não podia 101lJcr

I Gov mo l1c 'mpregar no ervi o g raL um mprcgado,
mormenlc da classe milHar, e p"or i so devia dar lIm
prjmento ÚS orden' ela SecI'etal'ia de Estado», ns Se 
~!õ s são de la opinião, [orque a "e 'peito do' membro
elas Assembléa provinClae I não lJa inbibi ão a Go
verno de os empregar fóra do Imperio, ou dentro dellc,
de maneira qu~ os impo.' ibilile de I'eunirem- e, c~:m~o
é 'acer a elo D putado gerae no arl. 33 da Con tltUl
ção. Não La essa inbil ição expre a n aclo a Idicio
nal, nem a havia. na Constitllicão a respcito do mem
bros do Con e1ho gera s, a "qu a A' em bléas gera '
ubstituem. A 'sim como 11ão ha a farol' da Llita A

sembléas, nem houve a favor elo Gon elhos gera ,uma
disposição igual á do arL. 96 da Constituição, que de
clare elegivel para Deputados ou enadore o ida
dãos brasileiros, em qualquer pari quc xistão, ainel
~llando abi não sejão nascidos, residentes ou domiei
lIados. E demais para que os membros das As embléa.'
provincjae pos ão er mp!' gado p lo Gov rno m
outra comml são e sahü' cTa A embll' a não preci o
a determinação desta, como o é elas Camaras 1 ai la
tivas Gerae a respeito de eu membro, art: 3!~ da
Constituicáo. Em onclu 50, ão a Secções de pal'e I'
que o Governo de Vo fi. Mage lade Imperial póde con
ceder ou neo'ar a licença requ rida pelo suppli ante
conforme jufO'ar mai' convenicnte ao bem do ser\'i~
nacional. » .

endo ouvida obre es a Consulta da ecçôe o
Con elho de Estado foi ella approvada por todo os
Conselheiros. pr.esentes em sessão de 12 de Novembro
de 1846, e com essa decisão se conformou a Re Olll

ção Imperial de 116.· do mesmo mez e anno.
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104.

Licença a ClUiu'cgatlos de Fazentla.

A ordem do Thesouro Publico acionaI n. o ,172 de
J-7 de Abril de 1863 declarou que o empregado de
Fazenda, não I ód s m pr via autori ação au entar
'C da Pro in 'ia, ernbol"l o faça para ir tomar a ento
na A embléü legi lativa de utrH Provin ia.

~ '105.

ExecIIC;i1es do :u't. 23 do eotUgo do lll'oecsso cl'imwal.

o A.vi'o de 24· de etembro ele 1183;) declurou que
a' excepçõe do urL 23 do codigo do proce o cri
minal (xceptllu do fllnc ionario de erem Jurado)
não '<io xtcn i"as ao mem b1'O da A embléa le
lJ'islativa proviu 'iae , porque não e tendo compre
llendido neHa o' cio 'xtincto Con elho g rae ,
tambem nã poel m conside['al' incl uido o Depu
lnelo' proviu 'iae, llllC o ub lítuil'ão .

. 106.

011 'CSS:\O dc tt'alamcl1l •

Tendo a 'elllbPa proviu 'iül d 'anta Catharina
fJ la ua lei 11 • 50 de -1837 conceLl.ido o tratamento
de 'ellhoriü ao Provedor la Fazenda, d c1arou ao
Presidente dessa Provinciao Avi 'o de ~~H de Julho de '1837
que era esta uma hOlll'il, cuja oncessão, sendo da
privati a attribuição do Poder Ex.ecutivo pela dispo-
'ição do arl. 102 § H da on tituição, se a
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respeito des e mesmo poder su pen a pelo arl. '19 da
lei de 1t de Junho de 183'1 (da Regeucia ) e não eru
dos objecto comprehendido nos arls. 1O ~ ·11 do acto
addicional) sobre os quaes podem legislar as A sembléu
provinciae .

~ 107.

o mesmo.

-Havendo a Asscmbléa provincial do lÜo Grande do
orte, pela sua lei n. o '10 de 1838, concedido ao lu -'"

pector da The omaria provincial o tratamento de e
nhoria, declarou o Aviso ele 21 Janeiro de 184·0 ao
Presidente da Provincia que a me ma A embléa havia
exorbitado ele uas aUribuições, pois que a de on
ceder taes tratamentos, não estava comprehendida na
di posições dos arts. 10 e H do aclo addicional e
eru da pri valiva compelencia do IodeI' Exec.uli vo geral
pelo arl. 102 § 1'1 da Constituição.

CAPITULO XI.

DO UIJ 'mIO E OP{.,~O.

~ 108.

Subsi.lio.

O urL ..,2 do nelo addicional dispàl~ IjLl':

« Os membro das Assemhléus prOVillc.iae vellcel'áõ
diariamente, dumnle o tempo da essões ordinill'ia ,
extraol'dinarius, e d<ls prorogações, um uh idio pe
cnniario, marcado pela embl a provincial na pri-
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meira e ão da legi latl1ra antecedente. T rão lambem,
quando morarem fóra do lugar da ua reunião, uma
indemnisa;1o annual para a de peza, de ida e volta,
mal' aela pelo "me mo modo, e proporcionada á ex
len ão da viagem. »

.( ~il prim ira legi latura lanto o ub ielio como a
in lemni ac:ão, 'erão marcado pelo Pre idenle da Pro
vin ia. ~)

E no tlrl. 2:3. (O membros da. l ~ mlJléas provin
ciue , que forem empregado' publicos, não poderão,
dW'unte as es õe , exercer o cu emprego, nem ac ll

mular ordenado , tendo por m a op~ão entre o orde
nado lo empl'c<J' , e o ub idio que lhe competir,
'umo membro' da dila A' 'embléa . »

, 110.

, {IUand "unla u ttubsirliu .

.\ l-i da I rorin 'ia d E'pirilo aUlO fi.O I de L..
de Uutubro de I 4.9 determinou que o ub idio do
Jll mbro' da.\ embl'il provincial e couto. se do dia
mal' "1 lo para a in 'lullaç:ão, ainda que lia não
ycrifh:u p l' falta de membro p1'e ente' .

.\ C lr:tlli' 'ão da A em! léa' pro incia s da CUll1t1ra
du' Deputado' propoz nH essão de 2. <1 Mur~.o de
184·3 lima He 'OI'l~ÜO c1ecli.l1'Undo Ilul!a - a I 'i, como
contrilria li expre'sa . lill rui di po ição elo urL. 22
do a 'to addi ioual que Ú 'onced vencimeul dc
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ub idiú pCljuniul'io durante a 'e sões ordinurias, CÀ-

traol'dinarias e prorogaçães, c não nas de in tallação
e durante a e sõe prepal'atorias. Es a Resoluçáo
illlnullatoria foi rejeitada na 2. a discussão em es ão
de H· de Maio de 1844-.

:UI.

.\. ·tu lh~ .. "C1 bl'a 1Il'U\'iucial de :Sergillc.

A ~s 'ernbléa provincial uc tiel'gipe auo1ltuu um
projecto obre o ub idio de 'eu membro, ao qnal
negou a sanc;ão o Presidente da Provincia. Reen
viado á Assembléa acloptoll-o esta unanimemenle. OPre
'idente julgando o me 'mo projoclo incon litucionnl,
levou-o ao conlJ.ecimonto do Governo Imperial.

Ouvida a ecção do Imperio do Con elho de Estado
ltelator o Sr.liraoua Rib iro, voto o 1" Olillda e
B. P. de Vascon oUo , oh ervava ella em Con ulla d
7 de Setembro de 1844 que:

« A A'sembléa pl'ovin 'ial de ol'c'iIJo cSl.abelelj 'ru nu
quelle acto a favor dú seus m rgbro. o I rivilegio de
serem pagos com prefereocia ,1 toclo. O' empl'egado
da Provinc.io, ainda que a convenien 'ia c nece' idade'
lo servi'o exigi sem outra causa e logo que a fOUlU

l'espectivíl 1'05 e apre eutadü na T.u souraria, quer hou
ves e ou não o dinheiro nece ario, sem attendel' Ú·
con equencias. Para tal pl'ivilq~io não D con idera a
ecção autorisada, e t 01' e, te lado per 'uade-se que f

inCa0 ·tituciotlal a lU I e proj elo. sendo por isso :;eu
parecer que V. ~l. 1. haja por bem ordeLJür que seja
l'emetLiclo á. Assembléa Geral LegislaLiva, lküllLlo entr 
Lanto uspensa a sua execUl:ão, até que e d cida pela
ssembléa Geral, 5e üeve ou não ser sunccionudo.})
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112.

o qn OlHa llêitle Ilepois IIIn.1:u'.

A ordem do The ouro Pnbli o Nacional n.O 170 d
29 de elembro d 18M· declarou que o empregado
publico que é Deputado provincial, por hav r uma
vez optado o ordenado, não fica inhibido de renun-
iar po teriorment e.. favol" que lh é con edülo

p 10 ar~. 23 do aclo aclclicional, Ir ferin(lo õ ubsidio
no orrlenl'lílo.

113.

Benes's congl'lI~t .10 Vig:uoio Depnta.l0 111'0 'lucial.

o .\ viso di> 3 d Abril de ,181.0 expedi.do em eon
formidade da Re olução Imperial de 31 de Março do
me mo. anno, tomada sobre eon nUa de 117 deste ul
Limo mez, declarou que ainda no a o de não poder
o Yigario, durante a es ao da Assembléa provincial,
exel'cer as fl1n çóe do seu omcio purochial, não
podia o acerdote qu o ub titlli e ler direito nem
Ú o:ffi rlas, n m ao l: enes e , que são fruelos do bene
IICio e não e Ui.o comprehendido' na aceumulaçiío
prohibida pelo art. 23 do acto addicional, nem igual
mente a congrua, a qual, po to que não po a ser
accull1ulada com o ub iclio qne o paro ho receber
l 01110 Deputado, n m por i5 o deve perlencer a quem
o ubslituir no exercício das funcçóes parochiaes, ma
sim ter a applícação determinada por lei.

A ordem do The ouro Publico acionaI n. o 229 do
11,0 de Dezembro de 1854-, declarou que o Vío'urio
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Deputado provine'íalt lU dil'oílo á r sp cliva ongrua
dllrante 0_ dia rl. viagem at~ lomar a enlo na
A _embléa.

lL4.

Empl'l"g:u1m; 111" Fn:r.c1Il1a.

A~ orrlen do Tlle.oul'D Pllhli"o ~J ional n,O< 71 (
73 d 9 ele Oulllbro rle 118'~3 deelariio I J(' opland
o Procurarlor s Fi ca s o ol'll nurlo 0111 ]11' f' 1'í'1l ia
ao sub iclio rl Depulado provin 'ial li \' lU h11,;,or

. aquelle por inteiro.
Os ThesoUl'eiros das Alfandegas não per cbem 0)'

denados do tempo em que exer m funcções de De
putado proviu ·iaes. A.\'i. o 11.° I;'S de:H rle Dez I11hl'

d 'ISq.6. Dito n,O ISG de 16 cle .rulho de I ;';"

Havendo o Inspe 101' da Tlle oUl'flrin d J.i'lZ nrln da
Proyincia do Pará ri ci lido em 'e são ela junla da m 5
ma 1'11 oUI'al'iD: 11.°, qu os empregados da Th S U1'3l'in
e da Alf'and o'a lmp dido' na A~ mbl'a ]I'ovincinl, op
fando pelo eu "en im nlos, p r b' em a' ua' "'I'll
tifi açõe 11131' atLa' n Decr lo n.O 2.082 eI 16 eI~ ,Ia
n iro de ~858 n.O 2.31t,3 rle 29 ele Jan il'o d ~860;

.:...0, que o Ch I'e de cção d' '~O'nado pal'a o Cun-elho
ele compras do 1'5 nDl ele ~Jal'lnba e qu a cumula a
gl'atif1ca, ào annual de 690HOOO 'Iab le lda 1 lo alt. 3i.
Llo Regulam nl qu bD.lxOU om o De I' lo n.O .01 d·
20 de Fever il'o cl '185 e Avi o TI,O 69 rI 9 le Abl'i1
do mesmo anno, não dp\' p l' ebel' 'Ia gralificacão,
pelo tempo que e'tiver imp dido na A s mil] u, iSelu
razão ele sel' inlH:'I'cllt ao empl'eD'ado dn 1'h somaria
que fôl' el slD'nado para o Con elbo; 3.°, qu o PI'OCU
1'uelOI' Fi cal, lamb In impecliLlo na A s moi a, onlinuú
.,'1 pel'ceber, além do vencimento que lem, como PI'O-

mador Fi eal ciD Tüe oural'ia e lo Juizo do' Fito"
da Fazendo, o que Ih pel't nce pela R pal'ticii. das
T 'eras publicas. na fórrna elo art. 3.° do Dei~eto n."
·1.4,1t·3 ele 23 de Setembro el 18:>4,; 4.,°, que o sub titulo
do me mo "Pl'ocul'nc1or Fi cnl, além ela meta 1 dos vrn"
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rim~lll s que lhe pertence, como ProcUI'adol' Fi cal r
rio .Tnizo cios Fitos, n[\ fÓl'l11a da ordem cio Tllr.. ouro
_'acional n." 229 rir :\ ele Outubro de 18:j2, p r' bes.° \'en 'im IJlo iDlcgm\ pela nepnr-tiçjo Jil~ Tena' pu
bli a., Da fÓl'ma da ordem n." 87 de 2 de Outubro de
'1858: foi saCI ci 'ão apPl'ovada pela ordem do The-

uro publico X[\('ional n," '175 de 16 de \bril de 186·1,
üxpe liela em 'on[ormidad' da Re olu~(ão Imperial de
10 lo mrsmo m z e anno, tomacla 'obre parecer dn
,'ec~,ão de Fazeoc\[\ do Conselho ele Eslado, que appro
,"ou a mrslna ele i '5 ,por I )' ,ido proI' riua c1 accol'
do com a Re oluçã 1mp rial dp 23 de ,Julho d 1859,
lomada sobl' pare r ela maiori, da Secções reunidn .
li Mêuinha, Gurl'I',l Fazen la do Coni> llJo el E tado,
n qual, fundou: I.·, rm que a pFllcwra, -do 01' le
nado do empl'eO'o- le llue U'o. o UI'l. 2.~ do a~to addi
'ional LinlJão, no 1 mpo em que roi promulgado, o
enlido o' 'Derico d -mantimento ou solario lixéldo em

lri ou r O'u\am nlo - r qu ncnhumil I i ordinuria ou
O r to Ih pOlI I'in alt r'ar o enlido, quunc1 lra
IH sr dr appli :l-In no, nwml 1'0 ela r\' embléa 11'0
\'inclal; :".". em I'jlH' o Jim Ir.. p al'ligo f'üra no on-

ito da m~iorin da: e ç'õrs, ron ider<ll' o mp" gado
publi ,o crue .xel' e e n '\'un 'çã \' dr Delulndo, 'Imo
sr n' cli\'ilm ntC' e ti,'PS " ClXf'I'Cenc\o o s u mpI'C'go,

l)ul'n 'lu (foza' 'e elas \'nnlag tl. pecutliul'iu' qu rstr
IiP. e10s 1 de modo [li nunca o -. 'I'\'i<::.o le qualquer

Plllpl'eO'ado na. l'un f,Õ . [lrlnlinisll'ali,'us ou judi iariiJ.
ros. c melhOJ' J' munemdo qu- o c1r III mhl'o (in A:senl
hl('n p:1I'n f[llr fos.'I' f'lIr r\ ilcl .

.. lho

() Aviso clC' 1:1 cle Maio ele '181,·8 de lal':) 1l1e, no f:,\:\\J

ri pIaI' 11111 III mbro da A 'sem!JMa pl'o\'in inl ufIl
c.ial Eng-rnheil'O, o ,cQcimcnto que amo lal ]Ilt' 'om
petem, óm~nle s ]h eleve abonar o ,oldo, vi, tfJ
qnü a gl'l.ltificaç.õe 'tio annexas ao ex.crcicio pe 'soai,
c não ao. po'los, na fórma da Porl<::trül de 29 de
.Tulho ele 18.:..:', Ayiso do iJ.0 de i\1ar.o d ~ _6, e In 
tl'Llcçõe, ele 10 de Janeiro le 184·3.

10
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Officiae. da extiucl~l 2." lin":•.

oAviso n.O ,16 ue 13 de .Juneil'O de 18:'1, e~p dirlo m
conformidade la Re olução ImperiaL (1 3·1 de Dezem-
hro d 1850, tomada sol l'e COfl::.ulla ua 'ção d'

. Guerra Marinhi\ do '00 lho de E lado, d lm'ou
que um capitão ajudant ria X-liflctil z.a linha nã s
a 'haVil omprehendiuo no tll'L. ~:1 du a to addi ional,
por cuja di posição o membro. ela A embl' u pl'O
vinciae' que forem . mpregado pnbli o. não podem,
dnrante as e sõe, x r eL' o cus empr go, n m
a cumular os oL'dena lo', Lendo porém il oVção oLl't'
o ordenado Lio empL'ego c o 'l1bsiclio que lhe. 0111

p li 1', como m·mbro da' diLa A. emblrn..

~ 117,

Reg.'a sohl" o rccebiluculo (10 01'(1 na(lo.

o Avi o n.O .1.02 d -1.1. de Lembl'o Lle 18(.\01 declüL' li

ao Pre idenLe da Parahyba que a regra de devercn
con tinuar a receber o seu ord nado os membro.
do Corpo Legi 1ativo , que do mpregado publi o ,
d ele o dia em que deixão seu mprcgo at. o
em que tomão a enLo na re pectivü Camara, a im
de::.de o dia do encerramenLo da ses ão al o em qu
rea umem o exercicio, 6 comprehcnde o Depntaclo
á Assembléa Geral e os provinciaes, que residem na
re.'pecllvas Provincias.
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,ç illdcllluis:ldo li cofre gcl':'.?

Bareuuo a dn:ulal' ue zI de Fevereiro de I 3" d ,_
I. 'rLllinuLio que quando o Deputado proúnciae , que
1'0$ 'cru empr gado gemes, opta~ em o ordenado d
-cu mprego em vez do 'ub idio, ros e a renda
g 1'<11 indemni ada pela provincial, foi e sa circular
l'evouada p la outra de 'li 'de Avo to d '1840, e ordem
do 1'11e 'ouro Publico acionaI n.· I ,13 de _2 de Abril
ele ,180':".

A ordem do The ouro Publi '0 aciona} 1J. o 92 de
7 de Março de '1851, declara que não reverte para o
cofre geral a importâDcia do 'llb idio que deixa de
perceb r o D putado á Assembléa provincial.

Não lá. comtudo li ruído le a umpto. O Hela-
torio cio II1ini terio do Imperio que devia e1' apre
sentado á A mbléa Geral em '1863,1)ede olução da
clnvida que o corre neste termo.

« JulO'o dever trazer ao conbecirnento ua As-embl'(j
Geral 8ma c1uúda, 'obre iI qual ultimamente teye o
Governo de [" olyor, )' lati"" á tlispo ição do art. 3;~

do a to a Idi i nal á Constituição elo Imperio, qu dá
ao membro da .\,mbPa proviu iae , que forem
empl'egaelo publl os, dú'eito á opção ent1'e os orde
nados elos seus emp?'egos: o ubsütio que lhes com
petir naqu-ella qWlliclade.

« o temI o em qu se promulgou o acLo addidonaJ,
os emprego não tavã.o la ificado em - g rae
e proviu iae -. n ril lJa'-ia a divi io ela l' nda tambem

111 - n' rae prüvin 'ia '; e eiD etuando-se on eguinte-
mellt o pagamento cio' yencimcnto de todo os 111
pregos pelos me, mo cofre - o gerae -, o exercicio
daquelle eI ireito nã.o dava então, nem podia dar lugar,
em ca'o nenllum, li difficuldade Oll inconveniente,
(luant ao mo lo de' realizar e e paO'arnen~o,



E 'e Avi o o .\vi o cir'uJar JI." Ui- I- U ti' Ii'-
ver -irll d I (j3.

C.U'lTULO : n.

D1 L\L.0.\IP.\.'1'101LlD1DE . U JüEll 'I '10.

!l\:).

,\I·C. ~a 1'0 a ·to alldicioual.

. COUtO VilllO _U lIl'l. 23 du lido udlli(jiUJlüllli 'lJÕ 4ue.
« Os LllelllurUS Ju Assetllbléas pl'oviu(jiuc " q \lU fOl'lllll

empregudos llublicus uúo pouunlo, durunlc as sessôe. I

'.'el'cel' o eu mpl' go.
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.\. lt' 'uluçuo dil .\ "umlJl "i;\ G rui LI' .i de lJewmuru
11' 1830huviuc\ecretac\oul'e pciLodo'CUll elllo gemes,
1IlLe as As 'embl(~tL pl'ori nciae' vierão ub tituir, que-
u' mpregados pubLi 'O" eivi eccle iastico' ou mili-
L'H'e', cl1l11uanLo a, 'isti. 'em ú essôe dos eoo etllo
g 'ru ,. Lle Província. ue que fu' 'Úllllll 'mbl'Os, u.euriüu
i cuto' LI I excrc 'r os eUlpl'eg-o' LIUê tive s-"m.

O acto n Idiei !la\ l'cprod lzio es a di po 'ição mai
l , rlllÍllil oL Ul ul .

~ I:W.

U .\\i.o de 'ti F'v reiro de I :36 ue\jlaruu que,
ú vi ·ta uo que di 'põe o Ul'l.,.2' do (leio udclieional, ;
duro JlÚO 'el' iUCOlllP' tivel Wlll L'À 'i' ·i 'io de D 
putadu ÚA1-lS 'llluléa legi -latira LJroriu 'iui o de qualquer
outru cLllpru"u -urlil durüllte u e' oe·.

V jumo . 111U lrl.ll :ido praticam nle 'ntelldido
ti LI ucllc urtigo.

~ 121.

(;UUlO tem sitlu cutcudidu.

J urdelll do Thc'uul'U l'ubli 'o ; a(;ÍDl1uL 11." 12,ü de
I I de Dezemuru li IHi-O de 'larou que conforme o
ürL. .:..3 Lia neto allcli iOMl, não podem 'cr reconhecido
como a tus IcgiliulO o' de quaesqu~r eW11rcgüdu
LJIlC couli11 uCJU 1lU exen;icio deus empI'ego 110 Lempo
ela' se ,'ões da A 'embléa lcgislativa da Pro iucia de
que ful' 11l ru wlJros.
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: 122.

,li . '11\0 ; "UIUII\O.

S mIu Lropu 'la a :Cgllilll UUVilh a TriltllllJI ri
Th '0111'0 Publico 1 n 'ional- e o empr r'(lUO"; 'en ,.
l}u fol'etn Depulatlo I r Yiucia ,lendo [otn'lelo a cnl

'xcr ido a re~pecli a: ruo çõe no 1,° illlno dn I (fi=;-
lalura, podem nH ' auinle deixar de a i:lir ú . Õ',

enil' eu emprego elul'aule o lempo da' lU mil
') õe -de lal'ou a ordem do me mo Th ouro n ,0 í

de 28 de Ago lo de '(lh6, qLl não e dá arligo aLaulll
de lei que, no ca o figurado que bem póde o anel'
por j uslificadas razões c com circum tancias variada',
imponha ao empr 5ado a pena de su pen lio do LI

omcio ; além di lo, acanhe imenlo desta razõe. '001-.

pele cxclu ivamenle ú A. emb16a provi n ial,) e la
·ou:,; nl, xpre a ou la ilum nl , nil rev Iia d
Depulado, não s tI - 'ul r {'uml' meulo 'll"lIlll 1\' u,
.iv I r ara que 11 :.ia inhil ido d xer ra flU'I;-e
do li offi 'io c mu 11Ipr aaLlo (fera!.

~ 12:,

;li 'SUlO a SIIJIlII\

( .\vi O n.' i de 16 de. 1bl'il tI 18/~'i, '111 ljon
I'unnidad' com il Consulla da ,ecção do ltnperio do
eon elho de E ladu lle ~7 c.l Março elo III -mo ilnl10,

declarou:
Que o arl. 23 do a lo aeldicional Llão veela ao rnembl'

(Ia A embl~a pl'ovincial, que titio campal' e, ex reeI'
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qnalqu rompr go pnbli Oque lenha, durante êl ~e õe
clil me ma, ma. ::;im ctn a. llmul o x r iei da:
run çõ de legislador pl'ovinriêll éon1 as de oulro

. empl'ego.

~ J:24.

Aillll:\ 11 mCSll1fl :lSSnDlI,lCl.

o Avi n.O :.>9 de .22 de iVlarço d ·184·7 xpedi Jo
m conformidade da Be.olllçüü Imperial de 11 do

me mo mez anno, tomada ol r Con. ulla da ecçúo
do Imp rio do Coo olho ele E:tado d '16, decli-lL'Oll
que o Juiz de Dircito pód d 'ixar d olOparccer na
A. mbléa legislativa pl'ovin 'ial e onLinuar 110 exer
'ieio de sua' fun çôe , tanto porque oão hll lei qll
o obrigue a ir xel' el' ruo çõe legi.lativa I ~ob pena
de que, não o fazendo nenhum outro emprego pos a
servir mquanto a .\. sembl a e tirer reunida: como
porqu não ha 1 i qu o obrigue a aceitar a no
m a(~l'ío para f'llorçó _ legi laliv.1 '.

S 125.

':1"0 "m (1110 l1:io se .Iá iIlCOIUll:ltibili.latlc cle exel'(~icitl.

o ,A.vi O dl' 3 de bril de 18!~9, xpedido CII1 on
forll1idade da Resolução lmp rial d 31 de 'ful'to do
me. mo ílnllO, tomada obre Coo nltu da ç.ão de
Ju liça. do Con. elho de Estado de ·17 do me mo m z,
declarou:

Que uão se dá incompatibilidade no exercicio das
funcçõ d D'putado pl'ovineial com a:s de Parocho,
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pm' i o que o 3l't. ~:-l (10 a lo ncldicinual nilo illlmillr'
llmu inl l'prelaç:üo liio xlrn. ira, ([LI x. lua os 1)(1

racho, da. fLlilcçõe puramenle .pirilllae', c m lrlnln
que ni"lO accllmu1ern are' pecliva 'ongrua; ao qu
llé resce ler ido e~la a int lligencia dada ao cila lo
'H'ligo, mesmo na Côrle, oude o Reverendo Bispo Dio
cesan( l m lido a ·'enl na r.amara do nepulad . m
deix.ar por es, e fa lo de ex reei' as [uoCljÔe Episcopa , ,
nuo .eodo íll'l. 13 do <elo addi'iol1i11 applictlYCI
no excrcic-io das fllll l 'çÕes Plll'lilll( nlr; p:,pil'ill1i1rs.

~ 1<')('~ _l.

Oula'lI ('3 O.

o Avi o n.· 'loQ de 5 dr. Dez Illtwo le '184-6, r,j1r
dido em confol'Jllidac1e da HesoLllção Im] l'inl r1 :1
elo mesmo mez, tomada . lH'e Con ilHa dil Sr(' .110 do
lmperio Lo Conselho de Eslnr\l rir . R de N yrmhl'o
cio dito anno, de 'laroll :

Que deyem s r convocado. lodo o lei lar 1 pa-
ro hia, aiuda que ejà.o Deputarios pl'ovinciae, , lanlo
porque pod m não, cr de ignado pal'a f<1z l' mpari elil
Junla qualjfjcadora, liorno porque não.' nelo empl'f'g'o
pllblico o ael ri qll'11i!i ar o' volantc., (lll o de. cnil'
rle memhm ela m sa parocltiae" nno Ilil in onvenil)nlr
algum cu (lu' i['\,tlo em laes i.\clO o:' rlf'it.ore: (111'

Corem Deputados, uma v z que a. A. semhléa" pl'O

vinciaes o permiWio, cumprinlo por _m aJ"celil' que,
vi, to não haver lei que mande preferir o erviço da.
mesas qualiDcadoras e das Assembléas parochiaes ao
ex.crcicio de Depulado provin ia1, não podem cslc ef
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lTIullaLl0 c nuo :umparccerem para o dito fim, ou ,e
lendo ompnreciclo c nu entul'em, 011 não a sígnarem
a. nclas. (,ride Avi o n. O 37 de '13 de Fever iro c
n. o <14-9 d 31 de )'larço de 18Hl. Duvirla ,I .~)

127.

:Uais 01111'0 caso.

O. vi. O d ~ I 10 ~ovembro de 18,I,G ordenou ao Pre í
c1 'nte da Provin 'ia de anla Calhurínil que declara .~

ú Camara munieipal da Capital que não exi t incom
patibilidade para o exer i io de Vereador da CUIDaras
muni ,ipaes e membro das s embléa provinciae,
tanlo porque não 11a lei que . pre amente o determine,
como porque 11ão tem applica~ão' a de '12 de go to
d 1831, em qlLe 'e fundava a mencionada Cnfiara. C,)

: 12'.

IllculI1llalibilill:Hle qnanto au Vicc-l'l'csidcntc .la 5'I'o\'incia.

o Avi'o d .3 d Novembro de ·1836 approyou o
pl'Occdim nlo 10 "ice-Pre idente d'), Provincia do E.
pil'ito 'anlo, não tomando a 'nlo nil A . embléa le
crislnlíYil da mesma PI'Q,in ia, por e tal' encarregado
da Pre ideu ~ia dena.

(') Porque não Lem 31lpli 3 ão ai 'i de 12 de Ago to? Segllnclo
tLcelara o :leto atlclieioll31 :l A JIIblé3 11l'ovineia viél'ão. llustiLllil'
OS Con ellio S' 'I'a s. 'l'cm- e enLelltlidu que ão applie:ll'eis às A 
cmbléa pl'ol'llleia a di po i õe lcgi I,Hiva que (lizião I'e peito aos

Con elho g-erae, e uào vào de cncontro ao acLO 3cldicioual.
POl' a111lclla l'i de 12 de Ag-o LO não (lodi:lo o melllbl'os d:l a

mal'a 1lI11niC'ipae sê-lo do Conselhos g I'ae', em duvida pOl'quc
e' a eOl'lJOraçÕe, 'ouJlcci!io de :lssumpto ll1ullieipae. Ora e a I'ar.ilo
til' incompalibilid:hJc, da- C 0111 Illuilo ma!. rOl' a a I'cspcilo da
\ 'mblras \ll'ovineiac . -

17
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Hoje, por virlude do § 2. 0 do art. 11. 0 ua lei n. O 842
de 19 de Ago to de 1846, e § -13 art. '1. 0 da de n.O
1.082 de 18 de Ago to de 1 60, não podem os Vic 
Pre idente , como ub titutos do Pre 'idente e1'
eleitos membro das A sembléas provinciaes uma vez
que tenhão estado no exercicio do l'e 'peclivo argo
dentro de quatro mezes anteriore á eleição secundaria.
róde porém o Deputado provincial dopoi' d 1 ilo
ser nomeado Vice-Presidente.

§ 129.

IJlcoillpatibilifla(lc do Pl'ofessol' do ollegio .le D. Pceh'o 11.

o Aviso do 1\" de .T unho de 1800 declarou que e 
tando um Professor do Collegio de Pedro II legalmcnt
impedido, por e achar com as énto na A mbl a
provincial do Rio de ,Janeiro, não podia ser chamado
a leccionar na sua ciHleira, ma que tambem nã
podia, emquanto assim estivesse impedido, 1'0 eber
vencimento algum pelo Collegio.

~ 130.

o .Juiz iUunicipal qne accita o cargo .le DellUtaelo provincial n!'io
se cntcll(lc havCl' rcnuJlci:ltl0 ~,qllcllc, nem l)()l'dc o telllllo.

Estabelecendo o Aviso n,o 145 de 29 de Maio de
184.9, em conformidade de Resolução Imperial, tomada
sobre Consulta da Secção do Imperio elo Con elho de
Estado, que se os Juizes Municipaes aceitarem com
missões alheias da l\'Iagistratura deve cntender- e, em
que renunciárão os lugares de Juiz Municipal, ou lue
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voluntariamente e sujeitárào á perda de todo o tempo
por que se c.onservarem distralliçlos nesses ou tros em_
pregos o.u commissões, competindo ao Governo a al
ternativa, segundo as circumstancias que occorressem,
estabeleceu comtudo excepção dos cargos de mewbros
das Assembléas provinciaes ("').

o citladào Ill'Ollullci' do não llóde SCl' admitthlo a tom.u assento
em uma Asscmbléa provincial.

Achando-se pronunciado um Deputado á ASS6m
bléa provincial de Goyaz, esta o chamou a tomar
assento.

Levado esse negocio ao conhecimento do Governo
Geral, c ou vida a Seeç,ão do Imperio do Conselho de
Estado, dizia ella em Consulta de 115 de Agosto de
11858, Relator o Sr. Visconde de l\'IonteAlegre, votos os
Srs. Abrantes e Sapocahy.

« A S cção não !Jesita em afIirll1ar a V. M. L qu o
cidadão pronunciado não póde el' admiLLido a tomar
assento em urna As embLéa pl'Ovincial, porque ter as-
ento em uma Assembléa provincial é exercer um

elos mais importantes direitos politico , e o pl'Onunciado
estiÍ suspenso elo e'xercicio ele todos os direitos politicos,
por leis expressas, claras e po itiva . Só a Camara dos
Deputados póde i1Walidar o eIfeitos de uma pronuncia,
porque essa aLLribuição lhe foi expressamente dada pela
r.onstituição. O ncto' addicional a não deu ás AssemblÉ:a
pl'Ovinciaes, que e tão sujeitas ás leis geraes, e não são
uperiores a ellas.

(') E tá claro qlle hoje' sómentc 'c póde entender e te Avi.o a
I'cspeito tle Juizes Munieipaes quc não estiverem omprehendldos
no ~ 20 art. 1.0 e ~ 13, art. 1.0 das leis 11. 0 812- de 19 tle etembl'o
Ic 18115, e 1.082 de 18 de Ago to de 1860.
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« EnLretanLu parece-lhe que ria. 'onveni nte faz l'
eb gar es a maL ria ao conhecimcnto do Cúrpo Leg!"
lati o, que poderá dár algum remeclio ffiCDZ que C\ lt '
a onLinuação le tae ai Ll o , »

Com e a eon uUa c conformou a HesolLl~üo im
perial de 116 de Outubro de IJ !:loS,

13~.

Qualquer illcOUlIJ:Uibilill:ule llc(J!'el:uta 1101' leis IIl'O"ill 'iacs, l'l 1
I'l'lac;àu a ~lllpl'egos proviueiacs, deve s bOI'ditHU"SC ás ! is
gCl'aes.

Uma lei provincial de auta Calharioa n.O "7 ha"i'
estabelecido incompatibilidade entre o cargos de pro
fessor publico e de Juiz de Paz. Sendo pro[e 01' um
individuo que eleito Juiz de Paz mais votado d via
como tal presidir a Junta de qualifieação e a le il

parochial, entrou em duvida e de ia r 'hamado o
immediato em voto ,

O Avi o de 28 de Olltubro de 484.·7, declarou que
dada a hypotl1ese de vigorar e dever er 01 servada
a lei provincial (aliás ubordinada as leis grraes, e
com especialidade li regulamentar da eleiçãe ) o 'i
dadão de que se tratava teria p rdido o li ir ilo á
liudcira logo que foi juram lntado e entrou na po "
e exervicio de Juiz de Paz; e que e em rigor
podia notar alguma il1 galidacl lla a 'cumulação d·
ambo o emprego devêru e 'lu verificar-se quanto
ao de profes 01', que era o provincial.
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S L:l3.

';lu llOtl'lIl dcel'cl'H' illcUJIllJatillilidadcs que (em relal;á
con leis gero cs•

.1 .\. 'embl a lrovincial de Goyaz em 1803, '18:"7, e
18:'0, deelarou in 'ompativ i o carrro de Yereador,
llroclI1'ador da Camara 1\1 unicipae e Secretario. A,
Con ulta da ' cção do imperio do Con elho de E~

lado de \) de Dezembro de 118"3, de 25 de Maio de
'IH5/, de ·13 le Junho de '18~\), declarúrão que
não compelia á A s mbléa' provinciae decrelar in
compatibilidade que lem relação om dispo i Õ M

ue lei gerae , nem lIa devem inlromelter- e em
objeclo' regulado pela dita lei. Se a 'embléa
provincial de Go 'az teve por fim reconhecer uma
in 'owpalibiJidade já declarada por lei O' rul (De-

I' lo TI ,0 371 ele 20 de elembro de '1 11,i») e por
varia' Deei ões do Governo Imperial I uperlluo foi
em duvida e e nclo, que nada veio, nem podia

ac re c ntar. »

cndo u'Himamenle as im resolvido pela Hesoluçào
imperial de G d' Julho d I 50, a im foi d clarado
p 'lo Avi o 11. U 170 de I' de Julho do m' mo anllO

rle 1~0D.



TITULO lI.

Das aUa'iJlIticões dllS ilssembléas le~'islativfts

. Iwovinciae.

APlT LO 1.

COX IDERAÇÕE PRELL\!T:ARE n
•

§ 134.

Dil'f>ifn que tem 11 eidadtlo 11c inter,'h' uos negocios lle seu paiz.

Remontemo , em algumas consideraçãe prelimi
nares, á origemdo direito positivo, derivado do natural,
qli tem todo o cidadão, no termos da eon tiluição
e das 1 is, de intervir no negocios que são relati'lo.
aos seu interesses, e que a1l'ectão, mais ou meno , o
eu modo de exi. tencia.

Tem o dir ilo de intervir nos negocias gerae's do
E tade, qrle o uffeclão mais de longe as mais das
vezes, mas que o uffectão. E se direito é reconhecido
pela nos a Con tituíção que lhe garante o de eleger
seu representante na grande AssembJéas poli
lica do Estado, o Senado e a Camara do Deputado.

Mas seria isso insl,lfficiente se a Con títuição, per
correndo a e cala do interesses sociae ,e graduando-os
deviuamente, não lhe tives e dado outra garantia
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ele uma natureza 'para a5im dizer mais dom stira.
Que val ria a um mode to habitunte do confino elo
Pará ou de Mato (~ros50 ler concorrido, quusi imper
ceptivelmente, com um voto entre milhares, para a
eleiçflo de um Senador on Deputudo de sua Provincia
á A embléa Geral na Capital do Imperio, e a mesma
Conslitu ição que lhe deu es e dil'eito não lhe d s
tambem o ele intervir no negocio d sua Provin 'ia,
que mais de perto o tocão, e no , qu ainda le mais
perto o to ão, do en municipio? O direito lI:l inten ir
nestes lem me mo mai valor na ,iela mais ,onch 
O'iHla, dome tira e praticil. C')

i)il'cito ele intel'\'h' uos negoel4ls da Pl'o\'lllcia c cio illuui cil.lo.

A nossa eon tituição, e é e a uma da ua. part
mais preciosas, alto e bom om declarou que reco
nhecia e garantia o direito de intervir todo o cidadã
110S negocio de IJU Provincia, :> qu - ão imm cliala-

\) Quanto mai e alal'ga a esphera de diJ'eito lanlo n ais Se da o
sel( govarnment, c tanlO mais li"J" . a Con 'lilUi('ão do paiz. Da UI'gani
'ações que l nho ,llItlado, é a do. E 'tatlo -Unidos aquclla 11111'. ll1ai
l'ecolI]loC " alal'ga e de elll'ol" o dil' ilo do ('idalliio de inlrl'vil' 110
liegocio puhlil·os. E nos E. lado '-Unidos ha I~ lados, como os da ~Ol':l
Inglat na que aiu(la del'àQ a e dil'eiLo maiOl' ex 11:111 fio qll' Ollll'o .

E' um bl::110 sy lema d gol' 1'110: ma. quI' mlll'alil1;,dll, que l'C "
]) iLO á lei, qu s n o pl'aLico, (Iue espil'ito I' ligio'o, qllalidades lJu
em gl'áo emineute Livcl'ão o fundadores da nião AmCl'i ana, não
ão pl'ecisos pal'a fuuda-lo e manle-Io na ua ]HII'C'l.a! E sobl'ellldo

pl'CCJ o 11m espil'ito publico são e vigoro O que não lolel'e qu' eon
tenJI:l a lilás ambições

Aquelle diJ'eiLO é limitado pelo e Lado social, pol'qnanto, omo Iliz,
BI'OU 'ham na intl'oducção ao Bistol'ical Skete/ws ar Stalesll/l'1L wl/ll
Ilr)u'l'islwd in l/Ie Uma ar Gaorge 11J. '

« In 11I'OpOl'lion as tllC people are Illu cducaled and lilled foI' Ih '
La, k 01' Self govel'l1m nt WlII iL be bolh safe and expediclIlLO Clill'ust
lhelll wilh ali cncrea ed lIar 01' pOIVCI'; and iL would lJe ditricIIIL
LO fix ali)' bounds to lhe exlcnt oI' tllat share, olllel' than ai' S t
10 IheiJ' 0\\'11 impl'o\' menl in polili ai knowlcdg anel eX[lcril'IH: '. "
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m nle l'dali\' . Il sC'lis inl 1'0. se.' pl'tllielllnr , . (Arl. 71
da Conslilui)'io.)

E, para explicar lornar maio pralico e'se <.lir ilo,
necre eDtou qll seria elle exercitado pelas Comaras
Llos di (ricto , e pelo Conselho I que com o titulo
de COD elho geral da I'rovincia, d vHío ser e~tabe

cido em cada rroyincia, onde não estivesse col1ocada
a Capital do Imporio. (Al't. 72 da Constituição.)

Tinhão e te onselho. por prin.cípal objecto propôl',
di culir e deliberar sobre os negocios mais in teres ante
d suas Provincias, formando projectos peculiares e
accommodados ás suas localidades e urgencia . (Art. 81
da Constituição.)

Os negocios que con1eçavão na Camaril erão remet
lidos oflicialmente ao Hecretario do Conselho onde erão
di cutidos a portas aberlas, bem como os que tive sem
origem no mesmos Conselhos. (A1't. R.2 d Constituição.)

Essas propo las sómente podião er convertida em
lei pela A cmbléa Geral. O Impel'ador podia man
d3-la. xc utar provi orinmenl

E I', lloncl) cffieaz llllJa o ~li(uj~:io.

A instiluição dos COllselhos gerae portanlo, não re
partira com a Provin ias aquel1a quanlidade de acç1i.o
indispen avel para que pude em prover em azmenle
a certas urgenles necessidade adminíslJ'utivas Jocae .
Nada se aviava por si nas Provin.cías condemnadas a
U111 supplicio emclhante aO que descreve Virgilio .

. .... epulreque :lute or:l parntre
Hcgilico lUXIl, FUl'lal'um maxim3 j uxta
Ac._lIb t, et manibu' pl'ohibet cOIltin~el'e mensas.

iB
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Tudo por fim dep ndia do centl'o, aínda qll. mí
nimo insignificante fo.• e I A centralisação admi
nistrativa ea exc ssiva em um paiz vastissimo pouco
pOloado, e era ella tanIa mais sen ivel porqll a nova
ordem de I~OlUl. tinha cnc.hido a t elos como diz
Camõe .

. ..•. Com gr3ndcs abusLunç3s
() p 'ito de di'scjo. e c,pr.ranç':\..

Para que fo. e Cl'e< da um< ola na mais insigni-
ficante a1dêa era neces uria uma lei da A semb1' n
Geral, approvando a proposta do Conselho. A A em

.bléa Geral vergava a sim debaixo do pe o de uma
tarefa" que impos ive1 lhe era clesempenhur.

Isto explica a esterilidade erre tiva ela in tiluição
dos Conselho gerae, cujas proposta. aliá crUo em
grande parte, pela sua inexpm'iencia, falta de conhe
cimentos e pratica admini trativa e de meio proprio ,
inapplieavei ou inexequivei . Se exceptuarrno a pro
postas para a creação dr, 6scolas á luziu (para a
qUlles não havia mestres) e que el'ão approvada, na
Camara Legislativas em discu ão, mui pouca ão
as que se encontrão nas nossas colle çõe. on vertida
em lei , Realmente, este estado d consa. exigia re
medio. Cumpria .oltar mai o hraço ás Provincia
para providenciarem com efficacia sohre o que fosse
pe 'nliar á, sna lor:-.lirladc e nrg ncias administrativas
em cortm on en!rin1' os flTnnr1{'s ltl~(J. qne a devem

l1l111'. (..)

C') "ide o meu Eu. aio sol)!'!' o TIíl'eilt1 AlIminisll'lltiYo Tom. 2.° Capo 30
§ .• Dec nLl'. lisu,ão que S Sl"::"uio. 7 de Abl'il.
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:s 1;37 .

.\ml.iiado 1'cl0 :leIo atldicional.

ti refurllla da Cún.litui~ào d lTCliJua pela Carta de
Lei dc 1;3 de Outubro de ·1832 tere lU vista alargar
nquelle direito.

Porquanto decrelou es a lei que o eleitores dos
Deputado para a 'eguinte Legislalura lhes 'conferirião
na' proclll'açõe' especial faculdade p' l' reformarem
o' urt . 7 , I)', 7G Ti, 80, 83, 3.°, 8.í-, 8u

I 86, 87,
~::; c 81) da. Consliluição, para o fim de erem os Con
'olhos gerae' com'crliclos em A. embléa:s legislativas
provincinc .

Nol -s que não foi dada faculdade para reformar
o arl. 75, 78, 79, 81, 82 e 83 § LO 2.° e 4.°

Em virtudc daqueUa faculdade, declarou o ar!. 1.°
do acto addicional. que o direito reconhecido e ga
ranlido pelo art. 71 da Conslituição seria cxercitado
pelas Camara dos dislrictos e pela Assembléas, que,
sub lituinuo o Con elho geraes, se cslabelecerião
em todas as Provincias, com o titulo de Assembléa
legi lntiva- prúYio iae .

s J38.

•\8 .<\.s cmbléll'l pro"iuciacs COUSC1'V:lO, com :l natureza de
liberath'a.• as attribui<;ões ás quaes o acto addicional não
dcu a lcgislati\·a.

N'}o havendo sido reformaüas a allribui.óes deli
lJ ,raliva que o aelo addi ional não tornou legislôüiva ,
pa úrão para as novas Asscmbléas com a mesma deli-
b raliva lue tinhào ons· l'várào.
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E urna parte da ma su tla' allribui<,;õe'; cleliberülivl\~

que tinhão o Con elhos g raes, passou pura a Ao
s mbléu provinciaes com a naLureza legi laliva o Por
exemplo, os Cons lhos geraes deliberavão e fazitl0
propostas sobre a instrucção primaria, h je legi 15.0
a Assembléa pro'vinciaeso

Os assumptos que não estão comprchenclido' nas
faculdades le~islativas dada pelo acLo addicional às
Assembléas provinciaes fieárão compe henditlos na.
attl'ibuiçõe deliheratin\s.

, 139.

Ui :isão que tlahi I'esulta.

Terno portanto de con i<1 rar as attribuiçüe da
Assembléas provinciae debaixo de dous pontos d
vista.

Como deliberativa.
Como legislativas.

E.sLa distincção funda-se nos seguin~e artigo do
acto addicional.

Art. 9,° Compete ás As embléas legislativas provin
ciaes, propor, discutir e deliberar, ele., elc.- Oclibc-.
rativas.

Al'l. 10. Compete ús mesmas ~ssembléas legi lar, etc.•
elc.- Legislativas.

Mas antes de entrar no desenvolvimento e cxawe
de cada ul1'1a dessas a,ttribuições, na upposição de
que poderá isso concorrer, para que seja melhor en
tendida, lançarei uma vista d'olhos sobre o modo por
~tue foi conf ccionada essa parte do ncto adcliciollal.



14-'1 -

§ ao.

o I'l'OjCcto utttl dava ás Asscmbléas IH'O,-inciacs attl'ibui«:ões
llclibcl'nth'as.

o arl. '1. 0 do projecto de r forma, apre enlüdo pela
)'0. po lint Commis 'ão e pecial, não apreseutavu a
A sombléas provinciae como ub tiluindo os Conselho
gorae. Dizia sámento sse urliao:

( Al't. ,I.· Odireito reconhecido e garanlido pelo ar!.
71 da Constiluição s rú exerci tado pela Camaras dos
dislri tos, o pelas A sembl' â que com o titulo de
A sembléa' legislativa provinciae:s- e devem e tabe
lecer em todas as Provincias. »

O me mo proje lo não continha o arl. 9.·, quo se
a -!la no' eto addi ional, introduzido na "".:1 discus ão,
como adiante veremo .

O art. 10 do mencionado projecto dizia: « compele
ús Assembléas provin iue legi lar, etc. E em paragra
phos enumerava o objectos. Era, com modificação,
Q arl. 10 do acto addicional.

Não tinhão portanto as A embléas provinciae attri
buiçães deliberativa .

. 141.

lJisclIssào c cmcn,las n que clá lugar cs~a ulUi ·são.

Na discu sâo do dito art. 'lO, que love lugar lias
sessõ s de ~, 3, 4. e 5d Julho de '183~-, ("') levautou- e
grande debat. Pretendia-se que vil'ião a ~sem

bléas proviuciaes a ficar com direilos mais limitados

) Actas da Cama1'3 dos Deputados e C01'l'fJio o(ficia I do tempo.
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que os q 1 tillhüo os Conselhq gerac.:, vislo que podião
e'le propor, clisculil' cdeliberar sobre toJo o ohjedos,
'om él' quatro unicu excepçõe flue s> contém nos
quatro pari:lgl'apho lo art. 83 ela eoo ti tu ição, ao
pa 80 que fica vão a.:> A embl a proyinciaes reslricLas
aos obje 'to' indi ado no projeclo.

E por i O forâo apresentadas varia emenda', qne
lerião duelo á reforma ensanchas em deOlazia lurga.',
yagas e indefinidas.

'faes erão a seguinte :
Emenda. « Estas \s emlJléas legislalivas provinciaes

lerão por principal objeclo legislar sobre os negocios
mais inleressantes d na Província I fOIm ndo leis
peculiares c aceornrnouadas ás ua localídades e UI'-

gencia . ») (.)

Dita. ( Tambem as ' elllbl~as lJl'ovinciues podem
legi lar obre impo tos. ~

Dita. « As altribuiçôes das Ass wbléllS provinciac
ão us mesma' marcadas no arl. 81 ela Coo ti tuil,:ão. »
Dita. « Supprima-sc o arl. '10) do »t'ojecto tOlIos

os seus purôgraphos·.
Dita. ( Compete as Assembléa pro"illciaes legí lar

obre todos os objecto , com a exelu ão eguint :
1.° Sobre impostos de importação. 2.° Sobl'eo trafico ex'
terno de pessoas não livres. 3.° SolJrc cursos Juridicos.
Faculdades de Medicina, Academias e Universidade.
1·.° Sobre caso que prejudiquem as impo içôc ge-

I Erâo implesmente onverLidas em I 'f-üs1aLivtls as atl.l'ibuiçoes
deliberativas, que aos Conselhos geraes dava o ar\.. 81 da Consti
tuição. Diz esse artigo: " Estes Conselhos terão por lll'incipal objecto
propôr, discutir e deliberar sobre os negocios mais mteressantes das
suas Pt'ovincias, formando pt'ejectos peculiares e accolUmodado á
suas localidades c urgencias. "

Assim não ficavão especificadas as aLtribuições da As embl ;as »1'0
vinciaes, mas cu\'olLa em uma generalidade ab olu ta. Que callos
resultaria (lah i !
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1\1 '. elo E..lado. :; .• So!Jl'e mal I'La: que pr judil111em,
on pLl'l 11\.[(0 a oul! a Província. 6.· obre recrntil
rncn t para o Exercilo ou Armada L aciona1- 7. 0 sobre
pe os, valor, inscripção, lypo e rlenominação da'
moedas, padrão dos pesos e medi{las. 8.° Sobre ludo
o que pertence á -economia, I oliti(~a e admini.lração
geral da j T a~:ão. ,)

Ponclerava- e na discussão:
Qu havia in on" niente em limitar D . alll'ibuiçõc'

das A!'s mbléa. pwvinciae muito maiores eríão o~

que l ria de lrazer a limitação da da A'~embléa Geral:
Que ra mais util mai fucil dizer-se quae erão

a atlribuiçõe das A emb}éas provinciaes, do qu
indicar o artigo da Con.tilnição, e marcar depois nega
livamente a dita attribniçõe . Quc era muito meno
prejudieial clal'-:e nma lacuo na atlribuições da.
As emhléa' ill'ovillciuc , c que e apena' "e declarasse
vagamente que eUa. cuidarião no;, ncO'ocios pl'ovin
ciaes xor1Jitarião nc('cs~ ariamente.

O De.pul:ldú Evarislo Ferl'eira da Viga poncleraYll
que o art. 8·1 da Con.tiluição não definia o que era
interc se nacional e provincial; que alé enliío linha
havido remedio, que era o arbitrio da As embléa
Geral do P der Moderador, que se e te arbítrio li
vssc cl pa sar p')ra as Assembléas provínci:les, em
depE'nc1eroela jnspc ~i'io ela f,cral, o.pgnir- e-hül d~hi a
~wpara~i'ío do Rra il.

l.~ '2.

Era gl'ilUde l confusão por falta duma ba e re
guladora, e sem duvida, com o fim de :l fazer appa
rceer, requer u o Depntado SOll él i larlins, que ante.
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da discu são do arL 10 e seus paragl'aphos s dis-
uli se, orno que tão preliminar-s e clevião d 

,'ignal' no lrojecto das reforma : as attribuições affir
lllativus ou a negativa das As embléas provinciaes,
e que no caso de "\"'encer-se pelas atlribuiçõc negn
livas, voltas e o projec[o á Commi fio, para oord
nar os paragraphos respectivos ás ditas atlribuições,

A esse requerimento apresentou o Deputado Fio'lwira
de Mello a eguinte emenda substitutiva:

(Que se di cuta primeiramente se e devem mar
car as attribuições das Assemblóas provinciae ou fiGa.r
permanecerldo o art. 81 da Constituição, tal qual e
acha, e que ,enc ndo- e pela primeira parte, se di -
uta então, e esta allribuü:ões devem s r as po i

livas, ou as negativas, »
Havendo o Depntado Sousa Jlartin retirado o seu

requerimento, seguindo a mesma sorte a emenda subs
titutiva, continuou a discussão na marcha em que ia.

~ 143.

,\ :Hlop<:ào tle lima emenda, que é o a,'L 9,0 «lo :teto
a«lflicional, I'csolve a qlll.'st:"io.

Na sessão do dia 3 de Julho, o Relator da Com
missão que apresentára o projecto de reforma, o De
putado Paula Araujo, dizia:

, «Çoptinúa-se 11 diier que a Commissão infringio 11 Cons
I.!ttuçao quando reformou o art. 81, que nao foi jnl
gado reformavel. A Commissão não reformou o art. 81,
ell<=: diz que pertence aos Conselhos geraes, discutir e
d,eh~erar sobre, os_ neg'oGios m~is' importantes da ~ro
VmCla: ~ Comml~sao nada mms fez do que cxpllcar
quacs sao os mms iuteressantes. A Commissão não deu
menos do que Llava a Constituição ao Conselhos ge-
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I'ae' omo Lm dito, porqu pela Constitui 'ão, elle,
ó poeLiã J)ropõl', e agora sua' disposiçãe não ão
uj 'iLa à i' u ão ela A scmbléa Geral.
« A 1:0 111111 i 'ão não podia eLeixardernaJ'c:aeos aso',

'ob,.e lHe a' A scmbléa provinciae Liohão ele legblar,
porque conLrario em pôr em conflicto a As embléa
Geral com a pl'oviociaes, Se e não dés e e e direito
bavia se dar á A:s:sembléa Geral o direito ele cas ar
quando esLa lei não 1'0 em provin 'iae ; se a A em
bléa não tive se e 'Le poder, cada Provincia legislaria
amplamenLe, Tão ba uma C011 a que eja de in leres e
geral, que Lambem não seja dc parLicular; os codigos
são de ioLerc e g !'aI, porém lam be111 o são de iote
r'c e particular; n tropa d linha ele uma Provincia
de inter se geral, porém tambem é ele iuteres e par
licular d Pro incia, porqu é o principnl instrumento
de ua clereza; á vi ta disLo as sembléa provinciae
I gislarião obr'p. os iot re e gerae', e então preci ava
que a \, mblén r vi' c todo os acto , porque se aclwssc
qu l'ão LI inL 1'0' e geral, o' as as c, de la orLe
('iHat'ião a A s mbléa proYiociae ujeilas aos capri
1'110' da sembl a G ral. Nó toclo o reformista nào
no poel 11l0S lembmr de lodas a cou amai inLere
. anles á Proyin 'ia , pensando nesta materia ha anno ;
porém uppondo que alg'uma e e quece, pergunto eu
aonde e 'lá o I erigo malOr, quecer uma attl'ibuição
da 'semlléa provincial, ou esquecer uma aLtribuicão
da 5" mbléa G ral? e o projecto_ e e l'Juecer pode
a As' mbléa Geral mar ar; porém nuo e Lando marcado
1 a \ em bléa Geral J não e pód fazer por lei parri
(;ula,., »

i a es ão do dia &, o me mo Relator da Commissão
propunha a·' uintc emenda ub titut.ivü do ar!. 10
do pl'ojecto:

( Compete t\ embléa legislativas provinciaes nüo
, ó propor, di cutir e deliberar na conformjdade do
< rt , I.. 'I) 83, 8&" 81:>, 86, 87 e 88 da Constituição, ma
tam] em legislar obre o seguinte: ( eguem- e o §§
elo art. 10 no projecto da Commi . :10 ).} C,)

VI 11::1- e :l inlC"'l'a (Ie. e, pl'ojCCll,> ,uo app ndic :lO 2.° -volume
elo meu Eu aio sobre o OU' IlO .\drruI1lStl':lIIVO pag,282,

lO
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Esta emenda, approvada na se ão d ;. e d poi
dividida em duas partes, é qne formou os art. "O e 1'I
do acto addicional.

Veio ella orientar a di cus ão e a vota ão, conci
liando a maior parte da opioiõe dividida. e ilu 
tuaotes,

Coo ervaodo á Â.ssembLéa proviociae a ma a da
attribuições deliberativa que tinhão os Con el110 ge
mes, atisfazia de ti19um modo aquelle. ql1e C(U ,'i50
alargar mais a. allribl1içõ da nova A', mbl a.,
rio que fizera projeel.o (' con. rVi:1l' o flrl. I da
Constituição.

Especificando o objecto' obre o CJuae a A em
bléasprovinciae podião legi lar, removia o fundado'
receios do' que s arreceiavão de attribuiçõc c n r
elidas em palavras indefinida demaziadament vaga .

Ficavão assim marca las uffirmnlivament a allri
buições das A, sembléüs pl'oviociaes e po ta uma bar
reira para as conter nella , pelo art. '12 do a ·to addi
cional, que diz qne a A sembléa pro inciae. não
poderão legislar sobr objectos não ompl' 11 udicto
DOS art. 4O e 4I.

~ 14.4.

os EShulos· o;(los .lá.se o ÍlIVC"SO c P01' qne.

Como ob ervei no meu En aio obre o Direito Admi
nistrativo, Capo 3'1 , os differenLe E tado da nião
Americana vivião ainda i olados un dos outro de
baixo do Cov ruo colonial, e já tinha cada um dell
o seu governo separado. Adquirindo pela indepen
dencia a ua oberanja individual, não' on eutirão que



fo' e ah orvida na ollectiva da nlao. E sa sobe
rania coexi tem em confundir m-se, e não é facil
delerminar- e om e. aclidão onde acaba uma e co
111e.a fi outra. Cada E taeL governa- e por _i me mo
no seu inlerior. Tem ua con lituição, ua leis,. eu
Magistraelos. VaLa e adminislra o impostos como lhe
aprazo E' s6mente obrigado a oh enTar algun prin-
ipio Cf riles de liberuade indiyidual le Direito

publico in erto na Con tituição federal.
O prim ira governo que liverão foi o municipal na

Ulaior extensüo 130 ivel, em hierardtia, em tutela
c em ujeição alguma a um cenlro.

Quando forão reado o Condado e o Estado
a 'hárão já exi tente uma vigorosa orgallisação muni
t:ipal, de posse de amplissimos direitos e obriga
r,õe . A Iuni ipalidade foi organi ada ante do Con
<.lado, o ondado anle do E tado, o E tado ante
da nião.

Por i' () o egundo do. artigo da Confederação de
9 ele Julho de 177 diz: - ( Cada E tado con er a a
ua 01 Cl'ania, liberdade e independellcia, e todo

o poder, juri 'dicçào c direito qu não é por e te
a ·to de confederação expressamente delegaao ao E, ta
cio. -Unido' reunidos 'm Congrc o.

.\.s aUribuil,{õe do Pod l' central forão marcada
lW.qU 11e u to, e nu Con tiluição f deral. Toda a que
nflo e tão ahi comprehendida ficárão 1'e ervadas ao
E'tado. Con tiluioão federal 6mente concedeu ao
Poder entraI o' poder .i lJlgado ab olutamente in
dispen avei para a geslão de intere e muito e muito
O' rae a lodo o. E larlos. (").

\.I'l. lO lias CIIJ mia' a COII'LLl li 'ào llc 17119.
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Assim cada Estado decreta a sua constituição espe
cial; emenda-a quando quer; tem sua legislatura
composta de duas Camaras, Assembléu e Senado; um
Governador e Secret.ario de Estado elecLivos; orgü
nisa a sua administração interior, quér jud'ciul, quér
administrativa; faz a sua legislação civil, criminul
e de processo; legisla sobre impostos, eleições, lJauco',
universidades etc.} etc.

A' nossas lúcumstancias el'ào absolutamente con
trarias. De tacavamos .allribuições da mas a da do
Poder Geral para as encarregar á Proviucias. 'o
Estados-Unidos já. a Municipalidade c o 'Estado estavão
no gozo pratico de certas alll'ibuiçães, o tempo linha
mostrado que fi exercião com vantagem publica e
nós ... iamos uinda fazer experiencias.

CAPITULO 11.

DAS .àTTIUI3Ull.:OE DELlBE1U.T1HS DAS .àS EMBLÉA.S

PHOYINCL\K.

S 145.

Eua '1uc cOllsis tC1l1.

COIll]Jete ás Assembléas pI'uvinciaes propur, discuLir
e deliberar C') sobre os negocios mais intel'e santes de
suas Provincias I sobre os quaes não podem legislul'}

(*) Na essão (l~\ Camal'a dos Deputados de 5 de Setelllbro de 18315
foi proposto e julgado objeeto de deliberação um projeeto interpre
taudo esta palavra - deliberar - do aeto addieional, 110S seguintes
termos: « Artigo unieo. A palavra-deliberal'-eoillo IIsada nu art. !l.•
elo aeto ad(licional á CouSLiLuição do Imperio é syuonyuJa de-legisJar
ll. ada no art. 10 do mesmo aeLO aeldicional. li Nao l1assou c ·te pl'ojeelo.
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por vil'Lud do a lo addicional; formando projecto
peculiar ' e accommodado a' ua' localidade e Ul'
l7encia . (Art. 9.° do acl nddi 'jl /lal e arl. 81 da Con
liluiçã .)

. J4.G.

'eu' limit· ,

,Ydo podem u.. JiSsetnbléa' p/'ovinclfws p/'opÓI' nem
delibera./' :

I.U , brc iulere 'I,;' !5 'rue du. I a ·ão. (t\.rt. U. o do acl
Id li 'ional c 3 <.la Cuu'liluiçõ.u.)

:2.0 'obre quae qucr aju Lc de Ul1H:l' cow outrü
1r Yin 'ia'. C')(Arl. n.O du u Lo udclicionnl . ;3 da on
liLlIi~ão.)
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'3. 0 Sohre illlpo 'içóe 'uja iniciativa é da compe-
tencia particular da Camara do Deputados. C') (Art. 9.°
lia neto addicional e 83 da Constituição ,)

4.0 obre execu 'ão de 1ei , devendo porém dirigir
a este re peito repre 'entaçõe motivadac á A 'embléa
Geral, e ao Poder 'Ex.ecutivo eonjunetamente, (Art. \),0

do aelo addicionÇll e 83 da Con tituição,)

0Iinl!a, "Ç1to' os '1'-, SapoéalJy , i\l01J1l' ,\) 'gre ~ di,zi!.': " ,E ·ta alllo
)'1 açao vai de eu<:onll'o ao art, 83 2,· da Coo 1I11llçao, vl"ot'aúo cx
pl'C 'ameul' pelo al'L. !).. do aelo a( dicional. Se a A emll'i'éa I ""i 
lativas pl'ovinciac não podem por i el1tl'al' lIe te aju Le , menos
podem auLol'isar o Presidente l)a1'a o, fazel',

" Sobre esle olJjecLO jú a Secção teve a IIol1l'a de Illallir"tar a sua
ojlinião, quando pl'opOildo- c algul1 l1e;;ocialll da Bahia a formal'

'uma <:ompanhia para l1a"esa ão pOr "apor enl!' aquella PI'oviucia e
a de Sel'sipe e Alagõa , mediante certo ub iclio, o PI'e idente l\ la
declal'Olt que ia entendel'- 'e conl os da outra obr' o l{uantilalivo
com que cada ulna devia COOCOl'l'e1', Entào eJII , u [1:1[' cel' de 11 (!t'
Abril de 18tH expl'ime- e a 'ccção do modo eguillte j - Por 11111 ob
l>en'ará fi écção que não póde admitLil' a COI'l'e 'P nd n ia (Iue o
Pre idente da 1'l'o'''incia L llf;iolla abril' <:om o da outra dua, Para
c te e Olltl'O ca os da me ma naLUI' 70a é n ce al'io qu . o Pl'e id ot s
ullluellão ao GOVCI'IlO Imperial os planos 111 (lU deviío tomar pal'tc

o outl'O Presiden tes, para ([ue o me 1110 Govel'lIo, depois de tOlllal'
coube imenl.o da IlIatel'ia cia o io tl'umento de tao COllllllullicaÇÕ ,
I lo não qll l' diz I' que em 'ca o extl'aol'dinario o }'J'c ideot" não
po ão corre ponder- e eull'e si. Todas a v zes que a l\'ul'ança pu
blica o exij,l, elles deyem occol'J'et'-se llIulllamente. 111 as lora de ·te
ca 'o não d v el' pel'lllitLida e sa eOl't'e POullCllcia dil'ccta, deyelldo
os me mo ])I'e id nLc diJ'il\'il'-se ao Governo G I'al, 11al'a lluae quer
ObjecLO lIue dependão do COI] UI' o de outrO 1'1' idenl.e.

" Pal'cce poi • á ec 'ão, que o Pl'csidente de e ubm tI. l' ao GOl" l'nu
I 111 pel'ia I a pl'OpO ições qu' entenda COOy nienLC ao intcl' 'se (I"
Provincia, que e tejào ao mesmo tempo em rclal;'ão COIl1 os de outras,
c que por i o pe :lo mutuo 'oncul' O d' :lInbas na medida qu teuhào
dc ser tomada, ]lara 'lU o mesmo Goyeroo }lo, a deJibcl',lI' 11,1 cou
fOl'midade do parecer de 18l:il, "

A mc ma ecção roi do mesmo 1131'ccel' em Con ulta d' 31 de 0'
Z IIlbl'o do n)eSll1O anno sobre os al't '.7 e 8 da lei U.· 298 d' .. de ,[aio
de 18151. da A embléa 11I'oviucial da A1asõa' '1ue autol'i 'ava o I'rc
id lHe da Pl'ovineia a aecol'dal' eom o <la de PemalU])uco .obl'c o

Incios nlai conduceute panl el'etll ai'!' cadado' O illlpo Lo' da 1'1'0
vincia.

K tas COllsnlLa& l'ul'1io relllettida á Camal'a do D"lllttado. e u
as 'umpto teve solu<;ão não a pude descobrir,

,'1 Pelo al'l. 36 da Constituição era privativa da Camal'a do, De
putado a iuiciativa 'obre toúo e quae quer impo tos, A lei de 12 de
Outubro de 1832 não autori ou a l'efol'tlIa de' artigo, ma • o qn!'
vale o lI1e UIO para o a o, aULOI'i ou a reforma do ~ 3.· do art. 83 4,1
mesma Cou tituição, FicolI pertencendo, por ia do al'L. 10 " 1),., a
A ,cmbléas pl'oYin iaes, a iui i:ltil':I dos impo to prol'ulciacs, e 1?01'
Lanto.a prohibil;'ão do art. 3 ~ 3.· da Con tiLuiç'ão óm 'ote lIlilita 1I0Jc a
I' peito-de imp 'to pela, ua natureza g ra' '.
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eu processo.

projeclo das mbl "a pro -ioci"le erão re-
m 'llido dir clamellLe ao Pod r Ex culiYo, pelo inter
medio do Pre irIeote ela Proyin ia, (Al'l. 9.° do a [o
nc1di lonal 81, da Con, ti\.llição.)

,'( a b:rmhlt.'>a r, ral . P iH !lar n s, e l mpo reunida
lhe crão immedialülIl ol 'lwiadas pam :pr D1 pI' 
}lo lo. com proje los de 1 i, e oblel' a approvação da

cmbIéa por uma uni a di cu ão de cada Camara.
lArl. 9." do a Lo addi 'ional S:j da Con lituição.)

Não e a hanclo a e e Lmpo reunida a Assembl a
o lrop rudor o man laro. provi oI'iamenle ex.ecutar,
~c julgar que elle áo digno de prompla providen 'ia
[ ela ulilidade qu de ua ob ervaocia re ulLarú ao bem
"Pl'al da Provinia. (ArL 9." do ado addicional e 6 Ja
L:on lituiçã .)

Se por m não oecorrer m a ircuD1 Lancia o
[011 erador d lurará qu 1J peode o eu JUIZO a r 
peilo duqucll ncO'oci. o que" À embIéa pro
"incial re pon lerá qu r c beu mui 1'e peito amen[c
a r po [a tle ua )Iuge tuel o Imperador. lA 1'1. 9.° do
li 'lo a ldicional 81 da Con tituição.) C')

Logo quP a A ernbléa Geral r unir, lhe ~ rão 11-
"indo. a siL1l e e pl'oje L ' '\1 P o 'o, omo que
e. ti ,. 1'('111 rm ex 'u~ão, para s r rn di culido deli-

) Vide oil' ito ]'ubli 'o lll'a ileÍl' do. I'. eou elh h'o Pimenta Bu no
l'al't j." L. lS.o, Capo 2,0, See :io 2." 4.0 e Til. 3.° Capo 4.°, e :io
2." § LODo 1'0([ l' l\Iodel'aclol' .pc~o SI'. 1)1'. 'Braz Florentino llen-
I'iqu • d 011 a, Capo ~.o ])0 .dll' !to d a~pl'~Yar ou li pcnd I' a
"csolu 'õe da A embIca I '!:'P lallva pl'OVl11 la .



berado. e olJt r'lll a appr vação da me ma ~ 01-

bléa, pOI' nma llnicn. cli cu são ele cada Caroara. (Art.
9.· dolo üelrlieiollal' da r.onglifui~ft().)

~ i48.

}\ ttl'ibui<:iics nào dl'1ibc.l'alh':lS nem legislath'fiS.

rela lei do 1.· de Outllbro de 182 art. 73 o 'i
rladão que e enti5.o aggravado pela clelibera~õe,

accordão , c po tll ra das Camura pocl ião recorrer
para os Con elho gerae , na CÔl'l para n A SPJ)1-

hléu Geral Legi lali a.

Tendo os Com lhos gerll sido suh 'liLllido' p la'
A ~embléas pro inciue ,paree (lue a c. In., (1rr om
p til' hoje 'onhec l' daquelle r- 'urso.

O Aviso ele 3 de F vereiro de 11833 el clt 1'011 jllP

ainrla que. julguem a Camara au tori aela , pela
1,i do '\ .• de Ontnbro de 11828 para demillir o' eu
empregado, quando de empenhem mal a sua obl'i
o·aç.õe , lodaYia dá recur o, para o Gov mo, o Con
~clhos gerae, egulldo a natueeza da qu lio.

O Avi o de I9 de Ferel'eil'O de '18:r, d clarou que
o empreglldo pubJi 0, qu tendo, em l'azão do sel!
emprego, motivo iegilimo para escu ar le Yerea
dor, enda ele all'ndido pela Camnl'i1 lem n reem. o
do dito art. 73.

O Decreto de 29 de Mül'ÇO de 11833 art. ,I.· G. o

incumbia aos Chefe ele Policia examinar e a' Cuma
ra Muni ipae tem providenciado obre o obj clos
ele policia, qu por lei se achão a eu cargo, repr·-
entando-lllP, por m ia de amcia' c-iyi a m dida
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t!üe enlender convenientes, que se converlão em pos.;
turas; e usando da recurso dâ lei do 1.0 de Outubro
de 1828, quando não fôr altendido.

Essà disposição passou ipsis ve1'bis para o art. 4. °
§ 5.° da lei n.O 261 de 3 de Dezembro de 48.í.1, e para
o Regulamento n.O 120 de 31 de Janeiro de 1842, art.
2. 0 § 3.° e art. ~8 § 0.°

CAPíTULO in.

DA ATTIUBurçõES LEGISLATIVAS DA ASSEMBLÉAS
l'ROVINCI.~E .

§ 1451.

Qiaaes scjãã.

Compele ás Assembléas legislativas provinciaes le
gislar: (Art. '10 do acto rrddíeional.)

1. o Sobre a divisão civil, j l1dieiaria e ecclesiastiea
da respectiva Provincia, e mesmo sobre a mudança
{Ie sua capital para o lugar que mais convier. (§ f.0"
do art. 40 da aelo addicianal.)

2. o Sobre instrucção ptibiica ~ estctbe.l~cimeIitospro
prios fi promovê-la, não cOn'Ypl'ehe'ndendo' as Facul
dades de Medicina; os Cursos juridicos, Ácademias'
aclualmente existentes; e oulros quaesquer estabeleci
mentos de instruc'ção; que para ofuluro forem cl'eado-S'
por lei geral. (§ 2. o do art. 10 do aeto addicional.}

:3 .o So'b're os ca'so-s e a fórmâ por que p'ó'de ter lugáI
il desappropriação p'or utilidade miini'cipal ou pro...
vindal. (§ 3. ° do art. HJ do acto aclclicional.)



4·. o Sobre a poUc'ia e economia municipal, p're e....
dendo propostas dCls Canwms. (~ 4. 0 do art. 10 d
a to addicional.)

)). o Sobre a fixação das despezas 111/1.lnicipcles e p1'o
vinciaes, e os impostos pa'ra ellas necessa'rios, com
tanto que estes não prejudiquem as imposições geraes
do Estado. As Camams poderão p1'opôr os meios de
OCC01'rer ds dcspezas dos seus municipios. (§ 1). o do art. 10
do aeto addiciona1.)

6. o Sobre repartição da contribuição directa pelos
municipios da Provincia, e sobre a flscalisação do em
prego das rendas publicas provinciaes e 1nunicipaes.
e das contas de sua receita e despeza. (§ 6. 0 do art. 10
do acto addiciona1.)

7. o Sobre a creação e suppressão dos empregos 1r/,U

nicipaes e provinciaes, e estabelecimento de seus or
denados. (§ 7. 0 do art. 10 do acto ac1dicional.)

8. o Sobre obras publicas, estradas e navegação no
interior da respectiva Provincia, que· não pertenção
á Administração Geral do Estado. (§ 8. o do art. 10
~o acto addicional.)

9. o Sobre construcção de casas de prisão, trabalho
correcção e regimell denas. (§ 9. 0 do art. 10 do

:l to add icional.)
10. Sobre casa de soccorro publícos, convento

quuesquer associações politicas ou religiosa. (§ 10
~lo neto addiciona1.)

1'1. Sobre os casos e a fórma por que poderúõ o
Presidentes das Pl'Ovincias nomear, snspend r, e ainda
me mo demiLlir os empregados pl'ovincines. (§ 11 do

-m'l. \0 elo aeto adc1irionnl.)
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Tambem compete á Assembléa legi lalivas pro
vlnciaes. (Art. 11 do acto addicional.) (.)

1.o Organismo os Regimentos interno sobre a e
guinles bases: 1,a Nenhum projeclo de lei ou resolução.
poderá entrar em discussão, sem que tenha sido dado
pare ordem do dia, pelo menos 2t horas antes: 2.a

Cada projecto de lei, ou resolução, passará pelo menos
por trc discussãe. 3.a De uma a outra di cus ão não
pod rá haver menor intcrvallo do que 24 horas. (§ '1. 0

do art. H do acto addicional.)
"', o Fix.ar sobre informação do Pre idenLc da Pro

viucia a força policial respectiva, (§ 9. 0 do art. 1'1 do
acto addicional.)

(') Porque tendo 'li 3do o acto addicion31 no al'L. 10 d3 pa];l\T3
COlllpete á mesma A semblé3s legislar-usa no art, 11 (fazendo al'
tigo di tincto) ímple mentc d.est'outras-Tambelll cOlUpete ás As
scmbléas - uppriJUido o vocabulo -legi lar? Ouando a lei omiLte
cxprc õe de que u ou, ou 1I1prega termos clift'erente , dá lugaI' á
'\'euç"l dc ql1e quiz cou as dilfcrente tambem. Não provirá aqueJla

llill'creuça de que o art. 11 citado omprehende attl'ibuições que não
ão I)['opria e sencialmente legislativa ? Tal é, por exemplo, a dO'
~ 1,0 que declara as Assembléas provincia s competentes para 01'
pani ai' seu l'e~imento internos. ão diz legi lar obre. Os regimentos
lntel'110 ão lei p culiare , especiaes para a A sembléas provinciae .
Não estão no me mo caso dac[uellas pela cfuaes tem de reger-se todos
os cidadãos, Póde- e-lhes applicar o que diz a lei iH Dig. de 1'Bccptis
Neqtle imperare sibi neque se prolvibere quisquam potest. Tal e a do
§ 6,o-Dccidir, quando tenha sido prouunciado o Presidente da Pro
vÍ11cia se o pl'oce o dev3 continUaI', etc, Tal é a do ~ 7,o-Decretar
a su pen ão e a demi ão do 1I1agi trado, etc. Ma aqui mai propria,
mente uma sentença, do que uma lei. T31 é o § 9. 0 - Velar na gU3rda
da ConstiLuição e da lei, e representar á As embléa e Goremo Ge
rae ,etc. Não se vela por meio de leis; não se repre enta por meio
de lei.

Não er3 mai natural accre centar ao paragrapbos do art. 10 o
llaragraphos que yem no art. 11 que ão de na Lureza p!Il'a e e eu
cialmente legi lati,a ? As' im me parece. Mas porque o nao fez o acto
3ddicional? Não po o de cobril' a .razão. . . _ .
~ IIU, posto quc eSLe capiLulo se III ereva. -Da attl'lbUlçoe le(Tl~

latlvas-, incluo llelle toda as enumeradas no. art. 1t do acto acfcLa
eional, porque parte dellas pólle 'r exercida por meio d Ici c
porque tenllo e crllpuLo em sLabelecer dida calicamente di Lincções
que o aeto adclicional não fez expressamente.



3. o Autorisar as Camaras municipaes, e o Governo
provincial, para eontrabir emprestimos, com quo
occorrão ás suas respectivas despezas. (§ 3. o do art. 1'1
do acto addicional.)

q.. o Regular a administração dos bens provinciaes.
Uma. lei geral marüará o que são bens provinciaes,
(§ .i. o do art. H do aeto addiciopal.)

5.° Promover cqmlüativamente com a Assembléa e o
Governo Geraes, a organísação da estatística da rro
.vinda, a catecb.ese e civilisação dos indigenas, e o
estabelecimento de colop.ius. (§ 5.0 do art. '11 do acto
addicional. )

6.0 Decidir, quando tiver sido pronunciado o Pre
sidente da provincia, ou quem suas vezes fizer, se o
processo deva continuar, e elle ser, oq não, suspenso
do exercicio de suas funcções, nos casos em que pelas
leis tem lugar a sl,lspensão. (§ 6. 0 do art. H do acto
addicional. ).

7.0 Decretar a sl.lspensão, e ainda mesmo a demissão
'do Magistrado, contra quem houver queixa de res
ponsabilidade, sendo elle ouvido, e dando-se-lhe lugar
~ defeza. (§ 7." do art. 11 do neto addicioual.)

8.' 'Exercer c"UmlJlativamente com o Governo Geral,
:p.os casos e pela fórma marcados no § 35 do art.
J179 da Constituição, o direito que esta concede ao
lllesmo Governo Geral. (§ 8. Q do art. 1'1 do acto addi
cional. )

9.' Velar na gl1arda da Constituição e das leis na
sua Provincia, c representar á A~sembléa e ao Go
verno Ger&es contra as leis de outras Provincias que
o1fenderem os seus direitos. (§ 9.' do art. 1'1 do
neto addiciollal.)



157 ~

§ 151.

AUribuiçõcs das Asscmbléas pl'o"inci~cs relath'3s ás muni.
~jlmlid~des.

Posto que acima ficassem essas aHribuições englo
bndas com as mais das A,ssembléas provi . os, como
estão no acto addicional, grup - as-hei aqui separa
damellW, para as destacar. Occupar-me-hei da sua ma
teria, neste trabalho, mui perfunctoriamente. Como em
outro pretendo estudar exclusivamente as municipali
dades, e por consequencia a posição e relações em que
estão com a Assembléas Pfovinciaes, para então guar_
darei o desenvolvimento completo que exige este im
portante assumpto. Nem a influencia que, por virtude
dessas altribuições, exercem as Assembléas provinciaes
sobre as municipalidades póde ser bem desenvolvida
e apreciada, sem o estudo simultaneo da organísação
municipal entre nós. . .

Em relação ás municipalidades compele ás Assem
bléas provinciaes:

1.° Legislar obre a de appropriação por utilidade
}llunicipal. (§ 3.° do art. 10 do acto addicional.)

2.· Legislar sobre a policia e economia municipal,
precedendo propostas das Camaras. (§ 4·.· do art. 10
do acto addicional.)
. 3. 0 Legislar sobre a fix.ação das despezas munici
paes, e os impostos para ellas necessarios, com tanto
que não prejudiquem as imposições geraes do Es
tado. As Camaras poderão propôr os meio de occorrer
as despezas de seus municipios. (§ 5.° do aft. 10 do
aeto addicional.)

4,. o Legislar sobre a fiscalisação do emprego das rendas
municipaes e das contas de sua receita e despeza.
( 6.· do al't. 'IOdo acto adclicional.)
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5. 0 Legislar soLre a Ol'eação c uPPl'essão do' em
prego mUllÍcipacs e estabelecimento de seus orde
nados. (§ 7. 0 do art, 1-1 do neto addicional.)

(l,o Tambem lhes compete, autorisar as Camaras
munieipa para contrahir emprestímos, com que oc
carrão á re livas despezas. (-§ 3,· do tll't.

11 do neto addieional.)

CAPIT LO IV.

D.\. ATTRfBmçÃo CONFERID.\. 1s A SEMBLÉAS PROVINCUE l'ELO
§ '1. o DO ART. 10 DO ACTO ADDICION'AL.

« Compete-lhe legislar:
« Sobre a divisão civil, j udiciaria e ecc1esiastica

({ da respectiva Provincia, e mesmo sobre a mudança
« de sua capital para o lugar que mais convier. (Art.
« 1O§ 1.0 do acto addicional.) YI

§ 152.

.Essas divisões (levem preencher-se dentro do tCl'1'itol'io da
I'I'ovincia.

Esta nttribuição deve ser entendida e executada de
modo que não aifecte terrjtol'io que, por alguma ma
neira, esteja fóra dos restrictos limites da Provincia.
8ómente póde ser exercida a respeito de divisões e
limites que se preenchem dentro della. ('Ir.)

(') A frcguczia da Abbadía na Provincia da Bahia e Lendia- e, lia
sua demarcação com Sergipe, além do Rio Heal, e sobre e a pal'Lc
tlUC cxcedia o rio havia contenda. A As embléa provincial de Ser
gipe erigio em freguezia e sa parLe.

A ecção do lml)erio do Conselho de E Lado, cm Consulla de 1~
de Julho ele 1843, Relator o SI'. Olinda, voto os Srs. Miranda Ri
beiro, e B. P. dc Vasconecllos, obscrvava que a deci ão do ca o del'ia
ser funda(la mais nas convenicncias gerae , do que na possc quc cada
uma das Pl'oviucia' pudes c allegar. Accre celltava quc, elldo, pclo
lliellO , duvidosa a. jllrisdic~.ão da Provincia dc Sergipc sobre :vIllclJa
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1-i10 POu mas mbl 'a. provin iaos a(lüdaf as
(li isãos ecclesiasti as que c e tendem além da Pl'O

\'it1cia, e que, por mai amplas, não e tão em hnr~

monia com as delJa. C')

porção de l 1'l'itorio, não podia á Assembléa provincial erigir a Capella
m Freguezia por um acto seu, dcvendo para isso ler recorrido a

autoridarle upel'ior.
Concluia a Sec('ão qne emquanlo por uma lei (geral) não se mar

ca em o limites d3qU lia Pl'ovin ia , ol'Cl nas e S. 1\[, o Im
perador que intCl'inamenle e con ider:!. e aquella pal'le da Freguezia
da Abbadia, como pertencente á Provincia de ergipe, sel'\'indo o
Rio R aI de djvi a entre a duas.

I') O Aviso n.· 207 de-21 de Abl'iJ de 1837 ao Presidenle de Sanla
Catharina declal'ou que a A sembléa pro,'inciae não podem I gi lar
sobl'e limite de Di eados, pois que, além de oulras razõcs, ia isto
cerccar a allribuiçocs do Ri po, que, pelo art. 10 § 7.· do acto
adcli 'ional, é aUlol'idarle "'cral.

A lei pl'ovincial de Santa Catharina de 8 de ~Iaio de 1835, di punha
crue a juri dicç-ão ecc1e ia lica do Termo dc Lagcs ficasse perten
cendo ao AI'ciprcstado da mesma Província.

As COlUllli õe rennidas de Con tituição, da A sembléa legis
lativas l)l'ovinciae , e dos Negocio Eccle ia lico da Camara do De
putado compo tas do SI'. Andrada Machado, Da1'l'eto Pedro o,
CI mente Pereira, Pa(lre Encarm1ção, Concgo Freitas, Padre Manocl
do Montc Rodrigucs (d pois Di po do Rio dc Janeiro, fi. U. Cal'Dciro
Leão, e dc Paulino .José oal'c de Sou a, dizião obre c a lei, em
parecer datado de 20 de Julho de 1838 :

« A 'illa (le Lage pertencendo, no c piritnal, ao Dispatlo de S.
Paulo, é eviclente que não plíde ser ubtrahida des e Di parlo, para
Ihzel' parte do do Rio de Janeiro (de que pende o Ar ipre lado da
Provincia de Santa Catharina) como cli põe a lei provincial de quc
e lI'ata, sem qu a A sembléa legi latiya da Proyincia se alTo"'ue

o direito de aHel':lr a divisão do Bispado, ou de fazer uma nova
cil'cnm cl'ip ão llellc , o qne ele certo IllC não compete. Porque, 011
e allenda ti COI) titui ão art. 102 2.·, ou ao acto addicional arl.10

~ 7.', .:io o Di Jl emprefTado gel'ae, d:l nomeaç-ão do Impel'adOI',
c á As embléa geral compete cr ar tae emprego ; e por natUl'al e
n cc ari:l consequen ia e tabelecer e marcai' o limite denll'O do.
flua serão elle exercido ; e nem apl'oyeita á As eOlbe:l legi lativa
cI S:ml..'} Catharina a atll'ibui ão que lhe compete pelo mesmo aeto
:\fldicional, al't. 10 § 1.', de legi lar sobre a dlvi ão civil, jndiciaria,
e cccl ia, tica da Te pectim Pl'ovincia, porque a nova clivi ão ecclc
si:l tica que ella fez na lei de que se t(':lta, não foi só na r peclim
Provincia, lIlas tambem na (le S. Paulo, de quem desannexou cmquanto
ao e pirilUal, um:l parte ilo tel'l'ílorio. 1'01' e la me ma razão, i lo é,
pOl'que a A mbléa I'gi I:Hiva de anta Cathariu3, no C3 o em questão,
legi 10\1 para a Pl'ovincia de S. Paulo, olfendcndo o diJ'eiLO de. la PI'O
viII ia que o tem inconle tavelmcnte para reg-el', no espiritual, a
VilIa de La"'e ; entendem as Commi õe. quc, sobrc cxorhilalllc, a lei
cle que e trala, é olfen ira rlo. dia' ito. de outra I'rovincia; c que por
i~. o, achando- c no ca O do :1rl. 11 O.· cio acto addicional, ju la
11Ient de" , I' r'vo"'ad:1 em cOlll'Ol'lnid'lde do :1rt. 20 do m mo actO."
, .DisCIII.id:1 <,om '11gllrna 1.~rA'lIc7.a a mal ria ~111 amhns ~s Cal.nal'a.

11)1 :! Irj li . anJa Calhal·lna. 0110 anno. f1rpol da . lia e~1 Irnela. !le
l'lI"':! 1:1 prl:t Ipi ;tt'l':ll 1 " ~gO .10 I." clt' ,IJ;lÍO til' 1~11:':,
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§ 153.'

A attribuíçiío .te qtf6 se trata. sómenle diz respeito a divisões
conhecidas c estabelecidas pelas leis gCl'aes.

As Assembléas provinciaes sórilente podem fazer aS'
divisões civis, judiciarias e ecclesiasticas conhecidas
e estabelecidas por leis geraes preexistentes ao neto
addicional, a saber Comarcas, Municípios e Freguezia ,
ou creadas de novo, alteradas e modificadas por leis
geraes posteriores, e segundo as condições e tabe
lecidas nessas leis.

A faculdade de legi lar sobre a: divi ao civil, ju
diciaria e ecclesiastica pôde ser considerllda de duas
Jllaneiras: uma amplissima, absoluta, geral para todo
o Imperio, sem referencia a esta ou aquella localidade
designada; outra espc'cialmente relativa a um territorio
designado, e para assim dizer numerica.

A 1.a e'stabelece regras e condições geraes para todo
o ImperiO'. A g.a applica-as a uma localidade' deter...
minada.

Tomad:r em sentido ampiissimo é a: faculdnde de'
fazer em abso'lutO' a divisão' gemI a to-do o Imperio,
em harmonia com os caracteres geraes da le'g~islaçãO'

geral;. de relacionar com o te'rrito'rio a org.anisação,.
que é geral, civil, judiciaria e e'cclesiastic'a; por'
exemplo,. de relaciooar com o' territorio a legislação
que regula a composiç'ão dos Conselhos de Jurados;
de determinar as condições· dessas, divisõ-es, com II

~rganisn:çãO' respe'ctiva; em abslmcto', sem referenC'ia'
a este ou aquelle loc·aI. E' o complemento, para lhe'
dar vida, para a tornar efficaz, da acção legislativa
geral. Liga a legislação, a organisação que cHa· esta:
bel ce, a terrilorio.
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o 1 ioLor que cli:,põe r llillLa um quadl'ü deI rmiJl"l
nece suriamcnLe o tamunllO <.la ll1oldul'ü.

_ão é possivel crear Tl'ibllnaes, marcar a cada 11m
sua tareftl., estabelecer reeur o , orgdnisar munici
palidades, organisar a guarda nacional, sem ler cm
,,-ista, e sem poder determinar ao mesmo tempo, que
xtcnsão, que população, lua condi~õos hão de ler as
sec~ões de terrilorio, ao~ quaes e sa legi lação tem
<.lo Cf applicada.

Nüo é possivel s parar t1 füculdü<.lc de fazer ou
'lHerar a organisa~úo civil, j lIdiciarià e ecc1esiastica.
da de delerminar a que divisões territoriaes ha de
'cr applicilda, e as condi~ões que e~tas devem ter.

Supponhamos que a A sembl'a G ral reconhece a
n cessidade de alterar profundamente a nossa orga
ni açúo judiciaria aclua1. Póde faze-lo sem salür da
lbeses gcrae~ da Con. LiLI.li~ão, flue dão largas en
'anchas.

Não o póde fazer sem alterar as actuaes, sem estabe
1 cer novas condições de ircllmscripções territoriaes.

Ma se esta faculdade geral esliver comprehendida
no § '1. 0 do art. 10 do acto addicioual, ~eguir-se-ha

que pertence ús As emblélls provinciaes com exclusão
da Geral.

Mas não compcLe ás Assembléa provinciae a 01'

ganisação civil, judiciüria e civil do Impcrio. Com
pete-lhe sómenLe a divi 5.0.

Logo . egue-se:
Que umu purte da fuculdüde iu liYi ivel e iodis

pCflsuvel no seu estado completo para legis1al' sobre
a nossa organisação civil, judiciariu c ecclesiasLica
esLaria deposi Lada nas mãos da Àssemh1éa Geral.

Que outra pal:te igualmente indiTisi\"cl e taria nns
fl1~()S ele 20 As. rmhl<"ils T)J'oyinr-inrs.

:21



- IG?-

eguil'-se-hia tambem:
Que sendo impossível um accordo entre a AssemLléa

Geral e 20 Assembléas provinciaes, Recordo do qual não
cogitou o aeto addicional e cujo modo não marcou,
seria irreformavel de faeto, a nossa organisação civil,
judiciaria e ecclesiaslica.

Que a Comarca, o Municipio e a Freguezia, taes
quaes as achou o aeto addieional, apezar de não con
sagradas nem definidas pela Constituição, ficarião ele
vadas de facto á categoria de instituições constitu
cionaes, sómente reformaveis pelos meios, por que
o póde ser a Constituição.

Se as Assembléas provineiaes pudessem, em lugar
das circumscripções territoriaes estabelecidas nus leis
geraes, crear outras ou alterar as suas condições, po
derião introduzir na administração geral do Estado
a mais completa anarchia, e tornar inapplicavel a le
gislação que regula a organisação jucliciaria e eecle
siastica, a das mUNicipalidades, da guarda nacional,
das eleições e da Fazenda para a cobrança e fisca
lisação dos impostos geraes nas localidades.

Destas breves observações concluo que no Poder
Legislativo Geral continúa a residir a .faculdade am
plissima de legislar sobre a divisão civil judiciaria
e ecclesiastica em geral, em absoluto, sem referencia
a este ou aquelle lugar nas Provincias.

A attribuição que dá ás Assembléas provinciaes o
§ 1.0 do art. 10 do acto addicional, restringe-se á
.creação simplesmente numerica, á alteração quanto
ao territorio das cricumscripções civis, judiciarias e
ecclesiasticas, creadas por leis geraes, e segundo as
condições estabelecidas por essas leis.

Quando uma lei provincial crêa uma Comarca,
uma Freguezia, não crêa uma enLidáde nova que
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imaO'ina. E a entidade feitura da lei oeral. Füz
uma 'cl'eação meramente llumerica, relativa a um
cerlo c paço de terrilorio. Applica-lhe a lei geral.
Crêa uma circumscripção territorial definida por lei
civi e canonicas, que são geraes, que não póde al
terar e com cuja ·exi tencia conta toda a legislarão
obre a organisação judiciaria, sobre a municipal,
obre a guarda nacional, eleições, a de Fazenda, em

uma palavra toda a organisação geral do Imperio.
A inteJJigencia qlle acabo de expôr do § 'I.· do arL

10 e lá em perfeita hal'monia com a do § 7.° do mesmo
artigo como adianle veremos do Cap. 9.· desle Titulo.

O § 7.· do arl. 10 do <lclo addicional confere ú
Assembléa provinciaes a allribuição de legislar sobre
a <:reação c suppressão dos empregos municipaes c
provinciaes.

Se es a atlribuição ompl'eheodesse a faculdade ele
alterar a natureza e atlribuiçõe de se emprego fi
caria coarclilda, e em certo ca o impossibilitada a
A: ernbléa Geral no ex.er ieio de allribuiçôes impor
tanti sima que tem, que não lhe tem sido, e não lhe
p dem ser conte tadJ.~. Resultaria dahi completa ,mar-

lJia e ~onfu tio de atlribuiçõe·.
Por i o o art. 2.· da lei 0.° 10:' de 1.2 de 11aio

d 18 W de larou que a faculdade de real' c up
J..lrimir empregos municipa 's ) provinciaes, conc di
ua ó. As embléas provinciae:s sómente dizia respeito ao
numero do emprego', . em ulteração ela sua natureza
e attribuiç.ões.

No mesmo caso está o § 1." do l1ilo arl. ,10., a
allribuição que confere ás AsseJl1hl~as provinciae 'orn
1 rehende a faculdade ele crear irculllscripçÕ0S tcrri
toriacs com no, as coudi~.õc. ou de alterar aoS '011

diçõ cx.i. (cnl S, fi '\1 ·o:.1.L'clucla e eJl certos c 1- ,
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impos ilJilitüda a A sembléa Geral no exercicio de allri
buições importanti sima que tem, que não lhe tem
sido e não lhe podem er contestadas. Resultaria dahi
completa anarchia c confusão de attribuic:õo:.

~ 154.

Não podcm as llsscmbléas )lI'o,'inciacs estabelecei' condiçõcs
pal'a o llrovimcllto das FI'cguczias.

Não podem estabelecer condições para o proYimcnlo
das Freguezias por cllas crcada , e aUerar as estnbe
.Jccidas pelas leis geraes e canonicas. C')

f; 15:-.

Da Cumal'ca.

A Comarca era no tempos coloniaes um numero
de -illas com seus lerritorios, cuja justiça era admi
nistrada por um Corregedor e mai Ministros que 1'e
sidião na Cidade mai notavel e principal, chamada
cabeça de Comarca. Eutão tinhão os Corregedore
grande numero de attribuições administrativa. C'''')
Era portanto então a divi. fio ele Comarca, aI m de
j lj diciuria, admini lraliva.

(t) As. im o reconhece a Con. nlw da Secção de .1usH a rIo Con
selho dc Estado de 28 de Março de 18!)i5, Relator o Sr. Yi eondp.
de Maranguape, votos o 51'S. Abrantes c Sapoeahy, e com a qual
se conformou a Resolução Imperial de 21 de Abril do mesmo anno.
Essa Consulta versa sobre uma lei/. n.O 13; da Assembléa provin
cial de Goya7. que revogou as de ti de De7.embro de 1~O, de 30 de
,funho de 1~6, e de 2 de Agosto de 1852, na paJ'Le em que esta
belecião condições para o provimento de lfregue7.ias.

(..... ) "ide o meu Ensaio sobre o Dil'Gito Administl'atil'o Tomo 1.°.
Capo 20, \Jag. 137, nota j.
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Hoje a Comarca é um numero de villas com o
territorio de seus municipios debaixo da jurisdicção
de um Juiz de Direito, que exerce nelia a que lhe
marca a lei geral.

E' hoje entre nós a divisão de Comarca sómenLe
judiciaria. As poucas aLtribuiçõcs adminisLraLivas que
dos antigos Corregedores conservão hoje os Juizes de
DireiLo, não podem dar á Comarca o caracLer de
divisão administrativa.

Parece que o acto addicional suppôz as Assembléas
provinciaes mais habilitadas com o conhecimento pra
tico dos lugares para fazer uma boa divisão de Co
marcas em suas Provincias do que a Assembléa Geral,
tuo sobrecarregada de negocios. Mas não podendo ser
muito avultado, cada anno, o numero de novas Co
marcas creadas, podendo ser supprida a faUa de
conhecimento pessoal do lugar, por meio de repre- '
sentações, propostas, informações, dados estatisticos,
audiencia das mesmas Assembléas provinciaes, me
nores inconvenienLes se Lerião talvez dado, se a facul
dade de crear divisões meramente judiciarias, hou
vesse sido conservada aAssembléa Geral. Não conLárão
porém os auLores do aeLo addicional com os repeLidos
abusos de que teremos oecasião de fallar.

§ 156.

no lUunicillio.

o Municipio além de ser uma divisão adminisLraLiva
de maxima imporLancia, pelo seu governo n1unicipal,
tambem o é como divisão judiciaria. Tem fôro civil,
todos os officiaes de jusLiça que o compoem, Con
selho de Jurado , eLe.
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o abu O da creação de municipios .em população
ufIiciente habilitada para os necessarios cargos pu

blicos que exige, para a administração da Justiça, sem
rendas, sem cadêas, sem casas de Camaras, etc., tem
levado não só o Governo mas a Assembléa Geral a lançar
mão de meios tortuosos para neutralisar, ou inulili ur,
a cerlos respeitos, e sas Cl'eações.

E' da essencia do Municipio como divisão judiciaria
ler um Juiz Municipal, um foro ivil proprio, um
Conselho de Jurado , elc.

Enlretanlo vio-se a lei de 3 de Dezembro de 184.1

obrigada a reunir Municipio debaL,(o da juri dic~ão

de um Juiz Municipal para que tivesse occupa~ão, e
p;ml se poder reunir um numero de Jurados ufil
ciente para formar con elho. (Regulamento de 31
ele Janeiro de 11842, e de 24 de Jarço de 184·3.)

O Aviso n.O 30 de 3 de Março de 18:'>9 d 1arou qlle
embora lenha ido creado um l\luuicipi , nüo ha d
cx.i til' neHe Juiz M lDicipal m Decrelo ClU {) ill -
litua de novo.

S Fi.

Da P~\l'ochia.

A anliquis ima, g ralmenlc adoplada no [ltlizc
cl1rislão , divisão em parochias, é principallll nle
ecc]esiaslica, e para fin espiriluaes. Pctrochia csl lOCllS
quo Llegit populus ahcui Ecclesiw deputaI us cCl'lis {t/li
bus litnilalus.

A efecção de uma puroc!üa, pelo que loea ao
espiritual, perlence ao .!3i"p O, purq1\e somrml' e1!e
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póue di. trahíl' de um pllrocho 111l1a pude dos habi
tantes de sua parochia.

O Concilio de Trento, admítlido entre nós, diz no
Capo 4..·, Sess. 21 de reformat: -« Episcopi eLiam lan
quam apostolicre sedis delegati, in omnibus Ecclesiis
pa.r:ochialibus, vel baptismaliblls, in quibus populus
ita numerosus sit, ut unus rector non possit sufficere
ecclesiasticis sacramentis ministrandis, et cultui divino
peragendo ; cogant rectores vel alios, ad quos pertinet
sibi tot sacerdotes ad hoc munus adjungere, quot
sufficiant ad sacramenta exhibenda, et cultum ,divinum
celebrandum. In iis vero, in quibus ob locorum dis
Lanliam, sive difficultaLem, parochiani sine magno
j ncommodo ad percipienda sacramenta et divina ofIi
cia audienda accedere non possunt; novas parochia·s,
eliam invilis rectoribus, juxta formam constitutionis
Alexandri In, qure incipit acl audientia-m conslituere
possint.

« Selon ce reglemenL, diz Andl'e, Droil Canon, il
faut pour uue erection de' cure que l'Evêque faH de
lui même ou SUl' la requisition des habitants. ~.o que
le peuple soU assez considerable. 2.° S'il Y a une cha- .
pelIe construite dans un lieu commode, l'Evêque doit
la prendre plutot que de faire batir une nouvelJe
eglise, du consentement de ceux a qui elIe appar
tient, si la chapelle n'est pas publique. 3.· II doit in
formeI' de la commodité el de l'incommodité, et il faut
que l'informatiou verifie les causes de l'erection. 4.° II
faut appelIer les interessés, savoir le curé de l'eglise
dout on fail le demembrement, les fabricans, et le
c')nscil municipal. »

« Le Concile de TrenLe permet aux Evêques de passeI'
par dessus tes oppositions de's anciens curés, s'ils le
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jugenl li pl'OpO ; mais u'cmpêche Pil qu'ils u' uoi
vent pa toujour le appeller. « Requiritur acl reclio
nem nOVID parochicc ut ciletur rector matricis ecclesilE,
nam etsi ereclio fleri possit etiam ip o invito, lamen
non potest fleri nisi eodem cilato et requisito. »

Já se vê que o Bispo tem imporlantes obrigaçóe a
cumprir que a autoridade civil deve respeitar.

Em algul1'3 puizes calholico . os Bi pos sós Cl' uvilo
novas Parochias C'),

Posto que a parochia eja uma di vi ão mui' propria
mente ecclesiastica (."") todavia lambem é divi fio civil
porque com ella muito e relacionão ou devem I' la
cionar as leis civis.

(') Por excmplo cm França, A lei dc 8 de Abril de 1802 cxir,:io a auto
risação do Poder Civil,

Dufour 'fraiLé d DroiL administratif appliqué( 'fomo 11.0 cxpõe
modo pclo qual c faz hoje alli a 'rccção das parocllia .

" 56ü. Lor qu'i! 'agiL d'obLCllir qu'une ll'li e SOiL érigée n cure,
le vocu cn e, L exprimé par le Conseil municipal de chaqlle OIl1Il1uno
ou,par I~s ,pri}lCip3,ux: habitant, 'i! n'y a qtol'une secLion de COlllll1Une
qUI y SOlt IULeressee.

" La dcmande qu'on adresse a I'evéque et au préfel, doit menlionner
le nombre des habitanl tanl de la paroi se actuclle qu de celle pro
jeLée, ella di tance des lieux, avee l'eLenduc, Lles limites des lCI'l'i
LOires. Elle exprime si la nouvelle paroi e doil éll'e compo éc de
plu icurs corumunes ou <I'unc seule, ou d'une simplc se tion de com
mune. 11 importc aus i dc faire connaitrc Ia ditlioulLé des com muni
cations ainsi que de (lonnel' un eLaL de cl'iptif de l'églisc, du pre bytêrc,
<lu CilllcLiér , avec un invenlaire du mobilicr appartcnant a rcgli c, el,
a defautde ccs objet , de justifier de l'engagement pri par les habilan lS
de le fournil'. •

," L' ;rection e t propo ée par l'évéflue; le préfel donne on av: et
s'd doit y avoir dI lraction d'unc portiou de tcrriLoirc d'une curc 011
demande égalemeul l'avis du cl1ré de la fabrique de celte curc. '0)'.
L. 18 germ. au X, al'l .60,61,62, el dec, H prairial au xn, art.. t eL 21,
et SUl' le \U de ce piecc u'ansml cs au mini trc de cult s par I'évêquc
el.par le préfet, il inLervi nt, s'i1 ya licu, un décrct délibéré cn Con dI
<l'Elat, aux Lermes duquell'evéque ost autori é a él'iger la curc. "

('1 Principalmente entl'e nós ondo a lcgi lação não se tcm occup:Hlo
da ,paroch,ia para o~'ganisar a sua admini tração convcnientemcnte,
Veja-se a IlllpOl't::mCI3 que tem a parochia na InglalelTa( nos E Lados
Uni~o~; a !lrganisação quc tem na França, III Portuga, lc. Codigo
admllllsLratlvo Portugucz, Titulo 5.° da administl'ação pal'ochial.

No impol'tante relatorio apresentado em 18iSlJ a Camara dos Reprê
s~ntal\tes da Delgica, {lOr !\Ir, Frere Orban, lIIinistro das Finanças,
Ic-se:

« ~ la base ~es pouvo~rs que I'on vient d indiquer, sc lrouve la
)1a1'01 sc: Pl)1I\'Oll' SOUV(,I':l111 t!:lIlS ,a pll 1'1'. Ia parai.. (' .onsliluc Unt'
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A ptll'ochia, diz o Arcebispo de Paris, C') debaixo do
ponlo de vi la temporal, é um estabelecimento publico
e legal, lem bens, rendas e encargos, é administrada
por uma fubrica, em conformidade de leis e regula
mentos especiae, emanados da autoridade civil.

{( Na anliga Monarcbia Portugueza de (lue o Brasil fez
ptlL'Le', diz a Consulta do. Secção de Justiça do Conselho
de Estnrlo de l\bl'il ele ,1847 (Ilão Iraz data do dia) Relator
o SI', n, P. de ra, concellos, \'olos os rs. Carneil'O Leão
e Lopes Gama, o Rei pelo seu Tribunal 14 Consclen
cia e Ordens, el'(1 o que creava as novas parochia ;
ouvia, quando (lS 'im lhe parecia, os Bispos e com o voto
destes conl"ormava- e, ou deixava de COn1'OI'111ar-Se, se
gundo o seu entender ou as opiniãe do 'eu Tribunal.
:\"unca e repulou indispensavel para as creaçãe e a1
lerações de parochia a intervenção dos Bispos; nunca
os BlSpOS, durante a união do Brasil com Portugal, creárào
f'reguezias c 1l1es nssignúrão ter:ritorio, como o devertão
ler feito e os Santos Canones, na I arL em que aLLri
buem ao Bispos autoridade para erigir novas i"regue
zias, e alterar as existentes não tires em ido modificado
p.elC? direito do Padl'oaclo e pela disciplina ria Igreja Bra
sil Ira.»

E em ou ll'O logar diz a mencionada Consulta:
{( rOI'ça é re onhecer que, para o exercicio desse direilo,

os Canones exigem o 011 urso ou COll~enso do Padroeiro,
quando as pnrochias sí'io do Padl'oado, e não podia ser
de outro modo, porque os Padroeiros Oll Instituidores
lem dit'eitos ([LI" nào se podem desall.endel'. Est.es direilos
I'e onhece <l Consliluiç1io de Alexllncll'8 UI ad cturlielllialll,

IIl1iLé aY:1llt c.' allri1.>uiliuns IH'oln'c., 'éwnd:llll SIII' lOULe 1:1 . urfacc
du p:1y ,dao Ic eOIllLc's, clan' I 's Cilés, dall Ic' bOlll'g ; clle cn cst,
1In fl':\('liollnclll 'IH 111 aLCl'iel <'l non III1C divi.'iou po1itillllC, 'L :1l1f
l'acLion judiciail'c, <[11 i pcuL la I'clHll'C "cspollsable dc scs :1cLeS I ollc
possédc dans le eCl'cle (le SI' a 'ICS une \' \riLablc sou\"crainele. Le
j}"inCipc fond:lIl1enLal (Ie 1:1 pal'oi se anglaise e L quc le pou\"oi!" '011
vCl'ain )'csidc dan I'asselllble' de 10US CCIIX de es habiL:1nLs qui pavcnt
la L:1xe des pauvl' S (alll"ale-]Jayel"); eNte ass mblPc se noml11C ~'citl'Y,
eL LOIIL mClllbl'e du vesll'Y sc nOlTIl1le vestl"yman, De cc III'emiel' pl'in
,'illO, ll~c_oule l,ouLo l'ol'ganisaLion pal'oissialc ele,,, QIIC :Hilllil'a\"ci
I n LI I lIlçoes !

n ]\"0 eu excell IHc liví'O. TI'aite: de l'aclmillisll'alion LC11lpol'clle des
11:1I'Ois es. Vide lalllbrlll Vuillefl'o\" Tl'ailr rll' l"ac1minis!I':11ioll riu cI111e
cal,holique, .

22
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que o Concilio Tridentino aponta, mamlan 10 guar(l~r a
fÓL'ma dessa Conslituição na cl'eação de nova paro ln~ ,
e para a qual faz-se ne e sario o nsen 000 Pa 11'0 lI'O
cum canonico fllndatO?'is assensu. O IJ neficios e l-
ia ticos no Bra iI 'ão lodos lo Pa ll'oado e Padl'oado

Imperial consequentemente é incli pensav I a iotel:
venção do Poc! r lemporal para a creação, uniüo e dI
visão das Igreja paro hiae , seO'un lo as di 'posi~ões ca
nonica já citada ,a sim como existe da part dos Ri 'po
direito para inlerviL' no 111e'mOS ohj clos, e l[,mlJem por
c1ispo:içüo ele canone .

« Não consta ú Secç.iio (accrescenla a 011 ulla) ([U 11
algum Eslado Calboli(;o eslej50 em liLteraJ ob rvancia os

antos Canones ilado ; em todos elles t m 'ido o me
1110S Canones, mais ou menos modiJicados, segun lo os
llSO e estylos de cada Igreja. sem que se lenba 'oDsi
derado infringido o dogma, ou a disciplina ub lancial
oa Igreja univer alo»

o finado Bispo do Rio ele Janeiro) nos seu Elemento
de Direito _Ecele iustieo com am licação elos li 'os <la
Igreja do Bra il diz:

« Os Bispos, cada um na 'na respeclÍva Dioc ,sã
os que creao, UDem, dividem, supPl'im m as p::ll'O hias,
e em geral quae quer outro' beocJ1cios das Dio e es ,
exeeptuando ómente o canonicatos ela Cathedra ,e
talvez o da Collegiada.; 5.0 lambem os Ri po o que
provêm, i to é, in tituem, dão roi 'são ou oHão o pa
rochos e quaesquer outros ben Jjeiados.

« Esta llie que é d direito publi o ec 1 sia li o foi
demonstrada m outra parI (Y.~, 206 . seguinle ) c
corroborada com t xto de dil'eilo e principaTm nle do
Triclentino, um do quaes é clari 'simo reproduzimo
aqui. Todavia é preciso aceitar algumas modificações
dessa these, resultado das leis CiVIS, ao meno e'ntre
nós, onde, 1.° o Bispo não in lituem o parochos em
apre entação do Governo pelo seu jus pat?'onatus, 2.°
as As emJ)léas provinciaes e não os Bi pos r ão a
parochias, havendo accordo entre uma e oulea anlo
ridade. »

o que é fóra de duvida é que o aeto addi ional
deu ás Assernbléas provinciaes exclusivamente a at
tribuição de crear, extinguir, reunir e dividir [re
g'uezias,
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Que eJla t'm exercido esta aUribuição exclu ivamente
desde o ado ad<1icional, ouvindo umas vezes os Bispos,
outra não.

Que uma grande parte, se não a maior dessas di
vi õe , Ilão é precedida de informaç.õe completas e
i111 parciae , não é feita por convenicncia do erviço
divino, nem h,umano, ma im para ati fazer exigencias
le influencia locaes, da quaes e e perão voto" na
eleiçõe ; para que hujão mais eleitores, mais officiaes
de Guarda ~acional, mai' Juize de Paz, mui ub
delegaclo ' Com vistas nas leiçóe é frequentemente
a população baideada de umas para outra freguezia ,
a 11m de ele falcaI' uma influencias, levantar ou
forlifi ar outrü .

: 1513 .

.i .•\ssClubléas [ll'oviuciacs dc"clll ouvÍl' o l·l'clado DioccS'UIO,

1 a reação, extint.;çào, reunião e divisão das purochia
l m o Bispos de ere a cumprir, que lhes ão impo to
1elas 1 i canonica. A autoridade civil deve facili
tar-Ih e, e umprimento em vez de o tolher,

relo que re peita á nece idades e piriLuae ão o
llispo, o competente para bem aj uizar e informal'.

Demai não ha parochiu emquanto não é canonica-
mente lrovid'l. enhum parocho, ainda que Regular
eja, póde crvir a 'Uêl I(Treja, nem em cousa alguma
XCI' ·itar a fLlnc~õcs pilrochiae5, 'em a in tituição e

approvação elos Bi, po , como é xpre 50 na lei de 30
ele Julho cle ,1703. .

Nad' ha portanto llUÜ;' rilzoavel do que ouvir o
Prelado Dioee ano anle' da creacáo e procurar pôr-se
com elIe préviamente de necordo.
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Harendo-'c , uscilado que lüo nlre u lI. v'L'onll0
Bi po de Pernambuco e a A sembléu pruvincial do
Ccurú, por o ncio baver e ta ollviuo sobre ü '1' 'ação de
yal'ias 1'regucziü , c ouvida a Sec~ão de Ju lil,;a do COIl-

elho de Eslado, Relator o 1', Lope' Gama, valo, o.
~rs, B, P, de Ya concello' e Di 'po de Ànemuria, foi,
em conformidade de lia con ulta de 26 d .Janeiro
ele ,1 ~H, e Re olução m[ eria"! de I U de F vereil'o,
expedido o A'i. 'o d :..7 do mesmo Feverei.ro de.. e ano ,
determinando que os Pre idente' de Proviu in nüo
sancciona sem leis que crea em freguezia em pre
ceder informação <lo Prelados e que no caso de i11

'islirem a A sembléas provincifle., 'orno lhe permill
o arl. '!i:) elo aeLo addicional, informa. em o Goyemo
Imperial oIre a inconvenieoci(\ da divi Õ s ceci -
ia li a ,aquehouve' em negado a aoc~ão,afimcl'ql

U'l ~lage Lllde o Imperador 11. ando do direito que lhe
ompele na apre cnLaçfio cio parol;ho', ná o c LIl-

1Je.lelja se não anele as Dioceses o reclamarem,
'obre e le mesmo <l'sumpto eleu- e el11 18~'3 Ull1

Gonflicto entre a A, ernbl6a provincial le Mina e o
Reverendo Bispo de ,Paulo, confliclo ele cnvolvido,
explicado e solvido na Consulta <..\a 'ccl,;ão de Jus
tiça elo C011 elbo ]e E.. laelo de .:.. de Jlürço ele ., 06,
,Relalor o f', ElIzebio de Queiroz, volo. o,' Srs, ~la

rangllapc e Abranlc , Diz essa Con 'ulta:

«,ElIa ta 'cc~:üo) '00 'orda i IJtei 1'l11llClll com o Comi 
J1~c~['Q Pro unulol' d~ r.ol'ôn elJlqmullo 'uslE'IJla ((U I a:
dfriSaS da' pal'oellJas cle" 111 el' r ila' de éOJllnlUII]

, a 'cordo c JJuJ'lllOoia entr os dous poderes e pil'Íluul
ou ecclesiastico temporal. '

« Da divisüo da fl'eo'u 'zia 1'e 'ultào '011 'cqu 11 'ias ti)
Lima natureza espiritual, lal é o YiuGulo nll'e ti orclJ/Ll
c u pastor', os Soe 'Ol')'O' religiosos, e '1(ll1lillistraç,üo d .
saCl'ameuto que e COlJlJ 'elO debH1xo cio nome de
pasto espiritual; as 1m ôl doutrina de ser e ta c1i"i úo,
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uni aelo [ul'lll11eutc 'iril c li\O estranllO Ú Religião, CJue
nom ao men ' dt\'a 5 r ouvido o Prelatlo reslJe 'li\' ,
[J'\!'e ,'Ú 'ct,;ilo um erro inadllli 'si\:e\, '~l.ia rer.ut1J(~ão
('J'l' t 'J' -ido n 'te p !lta \e"a la ú e\'J I II 'la na (,!IDOSa
pO! Jl1i 'a ('LHL' o Bi-po de I PI'l1ê1mbu 'o e a A'semblé:J
proviu 'ial J' 'specliva, melas mai - ualJeis e llD,biLitados
su tenladore d - a exag ra(;âo, o Dl'. Jero~iroo.' iLeUa de
Ca 'Iro Tavares cantou honro 'am !lle '1 palmo lH\ na nota
117 a ~ 1'18 tlo seu compemlio ele Direito ec le iastico,
onde a- 'im se expL·ime.-E'tu lámo mell10r a questão
L;oosultúmo' sobre !la aulores e p '01.1 autOl'hldas.
não no eov rgonbamos de hoje ustelltar a doutrina
oppo ta áqu lla que outr'ora defendiamos uo recinto da

'l\s'embléa provincial.
« ••• , •• I ód·- e hoje m sm dizer doutrinf\ c.OlTelltc

a de que ns divi õ s ch~ I aro 'uia ejão deer lada'
pelo Pu I L' Legislativo, pr L;cdend 'onsulln do Dio 'e
S<1110!; aS'illl nCtlbou na Corte cI- proc~d r o Pod r L'
gislnlivo quant[O, pelo D crctú de Hi d SeteodJl'u d'
I "~" s' rOl'1n II '\ rI' o'll zia d' 'tinto .\.lltlllio do' Pobr 's
ri' ü'n o 'll1 I!lOS d> outra',)

• 'lU 6 unUa a I"i IH'uviu 'Í;ll l'0l' falta de:;'a audicu ·i.l,

lhvenuo ü lei proyin(jial cI' • Ala"oa de 2'3 de.\bril
dI' 181-:2, 'l'etH10 um cura[o na Capel1a cpovoação lu
Pias 'abu 'ú, em lar 'ougrua ao Cf ra, <l luranc\o

H v rendo Bispo de Pernüml uco, que não lh cra
110" iv 1 dar ~u ü sen o n ' 'a lei, 'fi Goo:equencia
de não hayer pre' dic.lo elL parec r e informação, de
que n50 'c podia pr .ciuciiJ', \:f"Yundo a determinaçuo
da 1 i. cnnooicn, não s rccordando a \ scmbléü
de que o novo CLU'U 11<\0 páçle ser instituido em
congrutl, le(jla~'oll o Avi o de ade I'ovembro <.le '18.k,
Clt.! ' jJO ·to fo'~c sClllpre mui (j nvunieute ü nlldien '~a

dos lli '10' pül'ü a divisão e c.rca(~âo da parocllia'
~xigida'pelas leis Gaqonica', com tudo da falta <.lelJn



não vinha preJulzo á lei provincial, allenta a gene
rica disposição do ncto addicional; IDas que a res
peito da cre;-lção de 11m novo Curato sem congrua era
muito razoavel c aUendivcl o reparo do Reverendo
Bispo, pois o haver ou pretender-se crue houvesse um
parocllo sem congrua era contrario aos principias do
Direito Divi.no e aos preceitos das leis canonicas c
patrias, pelo que devia o Presidente da 1J rovillcin em
pregar os meios competentes para ohter da Assembléa
provincial a revogação ela lei.

Os Avisos de 27 de Fevereiro de 11844·, (acima citaLlo)
e de 2 de J unho de 11 84.·G declarando neces aria a au
diencia do Diocesano, c exigindo que os I residente'
neguem a sancção Ú. leis que crearem --parochia sem
essa audiencia, eleclarão que comtudo tae acto n1\o
poelem sei' con ieleraelos nul1os. Este ultimo Aviso de
clara censuravcl o procedimento do Presidente da 1)1'0
vincia por haver sunecionado uma lei sem aquellü
'Hudienciu,

~ 160.

Rctil'ada llo assentimcnto llelo Diocesano.

Ainda crue o I'1'el.ado Diocesano retire o sel.1 assen
timento dado para n creação de uma parochia, deve
ser cumprida a lei provincial, que a creou. (Aviso
n. o 338 de 2 de Agosto de 1186'), expeel ido em con
formidade de Resolução Imperial tomada sobre COJl
sulta da Secção do Impvrio do Conselho de Estado de
2,1 ele Julho do mesmo allno.) C')

(", llavcn<lo o Pre.lado Diocesano <lo C 'ará d;\t!o o scu a~s 'nli
mento ;Í RcsolllCão pl'ovincial (lue l'ci-(lllava os limitus <las parochia'
do Sabocirn, S. 'l\l;\I,hUllS, :\l'llcil'óS, Tulha c i\ssal'i, I'cLírára o as'Cn
~iJllcnto dado, mandando que conlinua se a vigorar a allliga divisão.
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'cC'c'lsi<lade fIe I'''gul:\l' este assumilto.

j ü sua obra i.1 ima citada diz o finado Bispo do Hio
de .Jan iro:

( ãofiz mos nll'arnadiscu' ão, queagoraconcluimo ,
l :a id' ') do au lien ,ia do' Ui 'pos, paI' par cer-nos que
!la m nada adianta a queslão, ao menos emquanto

me o qu tem sido até aqui, quando lei nenhuma a
onlena c tem d finido o seu valor. Porque se, ou ido o
ni 'po st n arda om a. idéa da Ass mbléa, tem pre 
Lado o s u con UI' o, e nonlJUma que tão hayerá; mas so
o Ri po nào concordar, e ap zal' disto a ssembléa in
si til' no eu pL' jecto, a que tã não apl arecerá, o ou
m'to nü dará E pois a auelicn i.a do Bj po pouco
ou nada faz para acuso. Por ulti.mo notaremos que o
canones L'denão um pro es 'o-ele com~nodo et inc01n
moelo - o a aurli ncia do in leres aelos no ca os da
-reação de novo lJen licio ·.elesia ti o' em g ral,
união e di"isão dos exi tente, o que é aRplicavel ti
I aro !tia ; mas boj omo e'las são cr adas, unida
divi lidas supprimida entre nó p 10 P der legi lativo
pwvincial o debate da' Camaras suppre e 'es aeto pre
liminar .. )}

o debate não póde uPPL'iL' informações competente ,
os exam s a que deve proceder o Dioce uno, egundo

a leis cdL10nica . O debate deve "ersar obre dudo
po iti\os, 'bem e competentem nte averiguaúo . Entr
o poLler o Bispo fuzer por i ó a ereação ou alte
ração e pôr o veto na lei, ou não ter no aeto amenor
ing reneia !la um razoavel meio termo, a ua infoL'
ma~ão e pare .er, que não póde deix.aL' de merecer a
maior consideração e de ter o maior peso.

E a informação póde illu traI' a A emblea na
adopção ou rejeição da lei, o Presidente na on
ce são ou deneO'a ão L1u sanccão fazer obre ahir oo ... o ,

es andalo da medida, quando o haja.
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Com [eilo c.le il _lImpto devia, 01' r gulado, p,

priocipa1menl- o [l,0 em que não llomcr ae ordo
enlre o pod r e piritual e lempom1.

A Consulla da ecção de .Tu liga do Con elho de E 
tado d Ahril de 1 4,7, Relalor o Sr. R, p, II Vll.
concello , que ha pouco cilei, dizia:

« Ignora a e cào c1i'[ o ição ] lei es l'il La 'lu
regu1 o modo pelo qual darão o R \lél'COCÜ 'illl
Bi 'po _'eu juizo ácel' a da cl'en~:50 d' 1l \'él5 ])01'0 bias,
o o valor que ell:> eleve ler [ara a ,,'aI i<1n<1' do aelo.
A nece 'idade cle um Hegulnnlenlo a este rn3peiLo 'r
evidenCÍn, pelo lU nos quandu s jjo'urn a b, 'poLlte p

de não ha\'el' a' 'OI' lo 'nLl' o lou Podere' e:pirilllal
e Lemp ral. »

Parece-me f6ra de duvida que o Po 1 r Legi 'lalivo
Geral tem o direilo de regular o modo e onlli~ões,

mediante as quae hão ele e1' feila divisõe~ g raes
a lodo o Imperio, e que errem de base á 1 gi. la)\
geral, CO;Il que evitará onfliclo, e não pód o(fr.nrl I'

o direilo qll lem a A. sernhlétls pl'orin 'ia s 11 , lrgis1nr
'/1U1I18rú'WJ)Clil 8 brn (livi õe LpITi LOI'in s.

: In:2.

Dal< p:l)'lI('hi:I.'l (,lIl1si.I(,I'lHlas <'011I0 ha""s .las 0lll·l':lI: ••('!:;

elcilm'aes,

A lei geral con. idcri1 ,} (livistln cc~ele ia licn das pa
rochins como ba.'c das Ol)el'i1~Õ s elciIOl'i1rs. (OCCI' lo

n," 480 de :2q. rle Ontuhro de '18~.6, xp 'r1iclo . obre Con

slllla da Sec~ão do fmpcl'io do Con lho de E la lo.)
E omo e SI1 ba. e cslú ú mercê dn. lLsembl',ü pro
vinciaes, lem o Poder GCl'lll procnrado prClllllnil'-. P,

quanto lhe era pos Lv'l, conlea o abuso (1I1e p, sas
Corpol'uçõ s so m omm II r em tal divisão.
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: ão havendo parochia emquanto não é canonica
mente provida, votão os habitantes da novament6
creada, emquanto não é effectuado o provimento ca
nonico, nas freguezias ás quaes antes pertencião. Re
solução Imperial de 19 de Dezembro de 1846, tomada
sobre Consnlta da Secção do Imperio do Conselho de
Estado de 17, e Aviso n.O '156 de 21 do mesmomez e
anno, § 3.°, expedido em conformidade. Aviso n.O 19
de 20 de Fevereiro, § 12, e n.O 137 do 1.° de Outubro
de 184,1, n.O 19 de 8 de Fevereiro e n.O 65 de 19 de
Maio de 18~8, n.O 21 de 23 de Janeiro, duvida 4.a, n.O 27
de 30 do mesmo mez de 1849. Ultimamente o Aviso de
25 de' Novembro de 1864 novamente declarou que,
embora tenha a Assembléa provincial alterado os li
mites de uma parochia passando por isso a pertencer
a outra, parte de seus habitantes, não póde dei
XUl' esta parte de concorrer á eleição daquella pa
rochia emquanto não fór approvada pelo Diocesano
essa alteração, visto que a divisão ecclesiastica é a
base das operações eleitoraes.

O Aviso n.o 37 de 6 de Março de 1848, referindo-se
lÍ controversia, ha mllÍto agitada, sobre a verdadeira
intelligencia do acto addicional quando confeI'Ío ás
Assembléas provinciaes a faculdade de deliberarem
sobre a divisão ecclesiastica, e que (diz o Aviso) só
poderá terminar por decisão authel'ltica da Assembléa
Geral Legislativa, a quem compete interpretar as dis
posições do mesmo acto addicional, declarou que a
lei regulamentar das eleições, assim como todas as
leis geraes antigas e modernas, quando designão: as
parochias para a celebração de quaesquer actos do
serviço publico, as considerão sempre como instituidas
canonicamente, da mesma sorte que só reconhecem
como paro<"hos aqnelles sac rdotes qne exercem as

23
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.:fun·cçães llarochiaes ou iu/'e lJ1'op/''Ío, por coUação c r

clesiastica perpetua ou temporaria, ou por delegação
dos respectivos Parochos col1ados, mediante U UlltO
-risação do competente Prelado, segundo as leis da
.Igreja.

Por conseguinte, conclue o Aviso, qualquer que possa
ser a força e o effeilo da lei provincial, nunca poderá
eUa contrariar e menos prevalecer á lei geral, a fim de
que se repute legítima parochia, para os actos da
'eleição, uma Igreja para a qual ainda se não fez a
trasladação canonica da pia baptismal, nem do Su
crario, dos livros, etc.; e oude não se poderúõ celebrar
os omcios puramente parochiues, nem os sacramentos
da Igreja Catholica, sem intervenção do Poder cccle
siastico reconhecido, protegido e mantido por todas
as nossas instituições ci~is, e pela propria Cons tituição
do Estado.'

O Decreto n.O 1.801 de 7 de Agosto de 1806, e o de
n.O 1:803 de 19 do mesmo mez e anno declarárão que
a presente divisão de districtos eleítoraes não poderia
ser alterada senão por lei geral na fórma 'do § 4.° do
Decreto de 19 de Setembro de 1855. E accrescenlárão,
art. -2. 0

: « As novas freguezias que forem crea.das pela
Assembléa provincial, pertencerúõ aos districtos elei
toraes, a: que pertencerem, as freguezias de que forem
desmembrados. Os votantes porém daqueUas que forem
creadas .~m terrilorios desmembrados de parochias per
t,encente~ a mais. de um districto, continuaráõ a votar
e a s~er votados nas parochias a que pertencem, até que
por lei geJ:al se designe o districto a que as novas
pa~oçhias tleveráõ pertencer. »
_ No caso de desmembração de uma 1reguezia e anne

.xação a. outra, por lei da Assembléa legislativa pro-
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vincial, os habilantes do terrilorio desmembrado e
annexo coníinuão a ser qualificados e a exercer o di
reito eleitoral, na ffeguezia da qual forão desmem
brados, porquanto só ao Poder Legislativo geral é
permittido alterar o districLo eleitoraes. Outra intel
ligencia teria o effeito ele dar ús Assembléas provinciaes
o direito de fazerem indirectamente aquella alteração
contra a intenção do legislador. (Aviso n.O 418 de 23
de Novembro de 1857, expa<.lido em conformidade da
Resolução Imperial de 14.. de Novembro do mesmo
anno, tomada obre Consulta da Secção do Imperio do
Conselho de Estado de 2'1 de Outubro lambem d
mesmo anno.)

§ 163.

Abuso.

Uma das attribuições de que mais tem abusado as
Assembléas provinciaes, é certamente esta que lhes con
fere o acto addicional de fazerem as divisões civis,
judiciarias e ecclesiasticas da Provincia. ("')

Embora o Aviso de 29 de Março de 1842 -recom
mendasse aos Presidentes de Provincia que obstassem
á decretação de novas Comarcas, não reclamadas-por
evidente necessidade publica, e isto por meio de in
formações claras e exactas, e, se tanto preciso fosse,
negando a saneção. Embora o Conselho de Estado,
em varias Consultas, se pronunciasse contra a mul
tiplicação das divisões territoriaes; embora, exciladQ

(") Veja-se o Capitulo !l:o-Innuel1cia da divisão territorial, popu
la~:ão e riqueza-do meu Ensaio sobre o Direito Administrativo.
como complemr.nto deste Capitulo.
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pelas ponderações ela Consulta da Se ção do Imperio
do Conselho de E tado de 5 de Julho de 18~3, o Aviso
de 2iJ de Outubro desse anno fizesse ver quanto con
vinha não multiplicar os dislrictos, termos c paro~

chias, não só pel' difficuldade de se acharem pessoas
sufficiente para os cargo publicas, como lambem
quanto ás parochias pela diffiellldade de se encon
trarem pastores que adminislrem o paslo espiritual C")
progredio, ora em maior, ora em menor escala, o
furor das novas di visões, a ponto' que a Con 'uHa da
Secção do Imperio do Conselho d~ Estado de '15 de
Novembro de 1852, referindo-se aos a los da e são
legislativa allnual d uma )~ro iucia, qualificava-os
como uma revolução na divisão civil, j udiciaria e
ecclesiastica da rrov in 'in,

, lG 1..

Nó o tem cOl'l'ecth o ffieaA:•

.E são tanto mai para deplorar esses abu os, porque
não são as leis pl'ovinciaes que os commellem 1'evo
gaveis pela Assembléa GeJtal. Não podem ser. pela sua
\Uateria, consideradas nem como oífensivas dos direitos
de outras Províncias, da C.onstituição e dos Tratados.
E não podem lambem, por essa razão. ser suspensas
pelo Presidente da pJ'ovincill nQs termos do art. 16.
0.0 aeto addícional. Sómeule o podem Sel' simplesmenle

(*} Lê-se nesse Aviso; - Talvez que a ineou idcL'ada mu.hipliea~ão
das freguezlas tenha dado motivo a a harem- e muitas dessa des
providas de Pastores que administrem ao povos o pasto espiritual,
dando-se com isto motivo a que vivão iuquietas as ressoas de cons
!iencia timor:lta, e a que a menos escrupulosa, S0 tas inteiramente
do jugo salutar da Religião, se precipitem no camiwlo do "icio,
com prejuizo deIJa e da Sociedade.
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pela negaliva de sancção, nos lermos do art. .'11>, mas
se a Assembléa as adaptar por dou terços de votos;
hão de er lei. Gastou-se o unico corrcclivo déldo em
lal caso pelo acto addicional.

Erão ainda mais üggravnclas as consequencia dos-
es abusos porque ucurretavão enes consideravel aug

mento de despeza aos cofres geraes, depoi que á
cargo delle ficiÍrão o ordenados dos Juizo de Di
reito, lnnicipae e as congruas dos pal'Or,hús. É um
contra-senso "crear a Assembléa pro, in ial a de peza,
c limitar-se a \.ssembléa Geral u collocar a respectiya
cifra no seu orçamento.

lUcio . que se tem Iu'O(·ur:ulo pal'a eouh'ast ar ., abuso.

'uo podentlo 'er es e abu, o atacado do frente,
porque o acto acldi ional não dá arma efficaz para i ~ o.
procurou:..se contra la-los, e, bu cando lorcicollo , inu
tilisa-Ios.
. Occorreu a idéa de demorar o provimento das Co
marcas, de a não prover (a final erão empre pro i
das), de as nüo prover com os pretenden.tes por amor
dos quaes havião o patrono promovido a creaç.ão.
Annexárão- e Termo.', para não augmcntar o numero
dos Juizes l\'Iunicipaes, e a despeza. Foi adoptada a
idéa, como vimos, de não apre enlar parocho .

São, porém, improprio es es meio de um Governo
regular. Ou as leis provinciaes que creão as divisãe
territoriaes são lei ou não o suo. Se o não são tol
liCU1' qucestio.

Se o são, e ninguem o póde contestar, se são tanto
fei para a Província are. peilo do a Ilmpto que a
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Constituição incumbio ás Assembléas provinciacs,
quanto o são as gemes para todo o Imperio, sobre
objcctos que a Constituição incumbio e o acto addi
cional deixou á Assembléa Geral, dará o poder geral
o mais funesto exemplo, buscando rodeios para não
executar leis vigentes. Quér geral, quér provincial il

lei é lei. O povo habitua-se a ver reis burladas e não
cumpridas, por obsl1culo insuperavel, posto por um
poder supremo cuja mi são é executar e fazer execu
tar as lei.

Forão no Senado em Agosto de 18;)<;), e em Junho
de '18G 1 propostas e discutidas medidas tendentes a

.acautelar os inconvenientes pon lerados. rropôz-se
em 1859 que a despeza que requer a crcaçii.o de no
vas comarcas e paroclüas, só pudesse ser feita com
prévia autori ação do Corpo Legislativo.

Propôz- e em Junho .de 186,1 que nenhuma co
marca, termo ou freguezia fosse provida com func
cionarios de ordem civil ou ecclesiastica, sem que ti
vesse sido competentemente decretada a e pecial ver
ba de despeza a fazer com os mesmos funccionaios ('to).

Essas medidas não farão nem podião ser adoptadas.
Resolvião a questão pelo lado pecllniario ómente, e
provisoriamente, pondo de lado a de direito, que ainda
mais complicavão. A Assembléa Geral votava em uma
questão de dinheiro o cumprimento ou não cumpri
mento de leis, que ella não podia rever para as revogar
ou aUerar, porquanto limitando-se enus a' pontos de
divisão territorial das Provincias foi este assumpto
posto fóra da sua alçada pelo acto addicional e passado
exclusivamente para a das Assernbléas provinciaes.

Ct) Vide An~aes do Senado. Sessão de 16 de .Ago to c seguinte
de 181S9, e sessao (le 10 de JllUhO e seguintes de 18G1.
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Procurando ahir destas difficuldades héWia o Go
verno consultado a Secção de Justiça do Conselho de
Estudo, sobre a parte que devia ter o Governo Geral
lias creações de comarcas e freguezia , vi to impor
tarem taes creações despeza certa para os cofres geraes.

Sobre e te objecto' versa a Consulta da dita Secção
de 12 de etembro de '1860, l\elator o Sr. Eusebio de
Queiroz, votos o Visconde do Uruguay, e o Sr. Vis
onde de ~Iaranguape.

ASecção reconhecia que era de grande inconveniente,
e qnasi absurdo que fosse um poder o competente
para augmentar o numero, e outro o encarregado de
prover ao pagamento.

Mas, por outro lado, é inadmis ivel que sejiio pagos
pelos cofres provinciaes, pela maior parte tão mal
aquinhoados na divisão das rendas, e sobre os quaes
já pesão tantos ramos de serviço e a despeza com em
pregado ás vezes executores de leis geraes. E' tambem
inadmissivel que fiquem em tamanha dcpeudencia,
das AssembMas provinciucs empregados executores de
leis geracs.

O Consultor da Secretaria de Estado dos egocios
da Justiça, que foi ouvido, fazia as eguintes judiciosas
observações:

« Entendo que entl'ão nu t'eação de uma comarca
dous elemento muito clistinctos, a divisão territorial e
a ol'ganisação do juizo.

« A divi:,ão terriLoriallirniLa a jurisdicção que pela 01'
ganísação do juizo ' delegada ás autoridades locaes, se
parados stes dous lemento. a creação da comarca não
é perfeita; o rÓt'O não está constituido.
, « A ímples divisão territorial não confere juri dicção;
marca apenas o circulo de uma jurísdicção que deve ser
~eJegada. A simples Mgani ação do juizo confere uma
.lurisilicção sem limites territoriaes, e por conseguinte
tnexeqUlveI. .
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« Estah 'e ido e te pl'incipio incontcslílY'l a con equ n·
ela que de11e mana neces ariamente é a eguinte:

« Se o ácto addicional no art. ,10 1.o deu á As em
bléas provinciaes a attribuição da divi ão judiciat'ia:

« Se a Constituição no art. 102 ~§ 3.0 e 4." deu ao Poder
Executivo a attribuição de orgamsar os juizos na f6rma
da leis, pela nomeaç.ão dos Magistrado. e mais empre
gados civi :

« E' claro que tornou dependente dos dons poderes a
cl'eação de uma comarca. A sim é necessario que e c1
accordo entre o dous poderes para que a amarca eja
reada, e para que se exerça e. sa attribuição muta.
« A Assembléa provineial não póde forçar o Go erno a

nomear Juiz ele Direito para uma Comarca, que ella houver
Cl'eado, assim como o Governo não p6de forçar a As
sembleás provinciaes a crear comarca, etc., etc. »

E' necessario accordo. Um crêa a Comarca. Outro
dá-lhe vida, organisando o juizo. Mas a difficuldade
dá-se quando não ha accordo. Quem o ha de estabe
lecer, ou decidir a questão quando o não ha nem póde
haver? Ahi jaz a dilliculdade.

O meio efficaz e mais razoavel eria dar, diz a ci
lada Consulta, ao Poder Legislativo 3 attribl'!-ição de de
cretar as divisões tcrritoriaes para as autoridades que
elle crôa e paga; mas para isso seria necessario re
formar o acto addicional art. 10 § '1. 0 e § 7.·, e Laes
reformas a Secção, longe de as aconselhar, as julga mais
lue inopporlunas e perigosas.

A Consulta: concluio que se solicita se declaração do
Corpo Legislülivo, e com effeilo foi pedida no Relalario
do Minislerio da Jusliça á Assembléa Geral Legislativa
em 1861.

A Assembléa provincial do Rio de Janeiro, parece
que com o louvavel fim de evitar os abu80s de di~isões

territoriaes feitas por sorpreza, e sem os dados e in
formações indispensaveis, estabeleceu condições para
a creação de Víllas e Cidades na sua lei n.o 588 de 20
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UeOulllbro ele 18;)1, r1 poi~ ]' y g,da p'la d n.·'"'31'
de '10 de elembro de 18;)ij.

Esse as umplo _lambem foi regulado pelas lei da
me ma Provincia n.·1 4-4-3 de 16 de Julho de 4848, e
1.062 de ., 857, mas e- a lei erão regimenlüe .

'llimamente a lei lambem regin: ental n.· 1.2/3 de
16 de Novembro de '1863, mandou obsermr estas ul
tima om alteraçõe .

~Ia que garantias orrerecem para ocaso Regimento.
nüo unccionado pelos Pre identcs das provincia ,
revoga"eis á ,"ontade das Assembléas? E' applicavel ao
a o a lei Romana. 51 Dig. ele rcccptis. « Neque 'Í/npe

'rare sibi, neque se pro/úbere quisquam potest. )}
Como já lenho observado, fi divi ão em comarca::,'

municipios e freguezias é geral a todo o Imperio. E'
a ba e de toda a legislação geral. Se cada Pro, incia
legislar sobre as condições dessas divisões, sem que
haja um padrão, serão diversa em todo o Imperio,
e mal poderia assentar, e jogar a legislação geral.

1 a minha opinião não h olução directa do ca o
que e possa conler nos limite d uma interpretação,
e por i so continúo a con iderar como unico e melhor
rcmedio o que lembrei em meu En aio obre o Direito
Admini trativo, Cap, !l.O

E' inque tionavel, á Yi ta das consideraçãe expostas
no § ., 52, que á À sembléa Geral sómente, póde com
petir legislar sobre os caracteres e condições de divi ões
lerritoriaes geraes e COffimuns a todas as Provincia .

Considerada a divisão comarca, municipio, frc
guezia, como uma base geral da organisação geral
do Imperio, com a qual está em harmonia todo o
ystema da legislação) é eIlu evidentemente assumpto

de lei geral.
2'i
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o Pod~r Legislüti vo Geral staria no seu m"is com
pleto direilo fazendo uma lei, que hu muilo u vêl'u
ter feito, da divisão gerul do Imperio.

Ahi teria lugar a ueclaração das condiçõ s de x
tensão, população, riqueza, etc., necessarias para a
creação, ele. de novas freguezias, municipios, e 0

marcas, e do processo que deveria ser seguido na
verificação das circumstancias erigidas. Hoje ha só
mente arbítrio.

A's Assembléas provinciaes conlinuaria a perlencer
a attribuição de legislar ( numericamente) sobre f1'e
guezias, municípios e comarcas, segundo as condiçõe
da lei geral.

§ 166.

illluhuu:a de eapital da I·rol"ineia.

Compete á àssembléas provineiaes a mudança da
capital da Provincia para lugar que mais convenha.

A Consulta da Secção do Imperio do Conselho de
Estado de 15 de Junho de 1846, Relator o Sr. B. p._
de Vasconcellos, votos os 81's. Miranda Ribeiro e Vis
conde de Olinda, diz que: - « 8em duvida compete
as Assembléas provinciaes pelo § L° do urt. 10 elo acto
addicional legislar sobre a mudança de sua capital
para lugar que mais convier; mas aetos desses podem
causar não pequeno prejuizo ao Thesouro Publico, e
á mesma politica do Governo, e por isso muito con
vém que os Presidentes não sejào faceis em dar-lhes
sua sancção.

A Consulta da ~esma Secção de 116 de Outubro de
,j 833; HelatOL' ü 'r. J!'IWjO Yianna I e V9tO o::. ~ l' •
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Oliaua e TI'loul AI gre, referindo- e ás leis da As e111
bléa pro inciaI do Pi.auhy, promulgadas no anno de
1852, observava ql1e a de n.O 315, a qual havia de
cretado a mudança da capital da Provincia, e disposto
da sorte do empregados geraes, não podia ter, nesta
parte, execução sem ordens do Governo Imperial,. que
provldencia em no qlle diz respeito ao erviço geral,
e se teve execução em esta. eoudiçiio, regular não
tinh ido por c do, o procedimento elo Pre idBnte
ela rroYincia.

Tl'ausfcr Reia. Ex[ínc((õ\o ,te ..-ilIas.

A 1s emhléu provinciae e tão aulorisada para
transferir a éde das viUas, e para extingui-luso ~ Aviso
de H) de Fevereiro de '1844.) Sendo pela Assembléa
provincial do Rio de Janeiro extincta a. vi1la de Iguassú
e havendo seus habitantes representado contra a lei
á Assembléa Geral, approvou a Camara dos Deputados o
parecer de uma das suas commissões, que concluia, que
não competia á Assembléa Geral I.egislativa revogar
es e ncto. ( Actas da Camara dos Deputados de 183'5 ).

CAPITULO Y.

DA ATTIUBUIÇÃO CONFERIDA. A'S ASSEMBLÉA. PROYIi\CIAE PELO
~ 2.° DO ART. 10 DO ACTO ADDICIONAL.

« Compete-Ibes legislar:
« Sobre instrucç,ão publica, estabelecimentos pro

prio a promovê-la, não compl'ehimdenuo as l?acul
dilCl" s d' Medicina, ,Cur. o J'.ll'idicos, Academia
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ctuaTmenle exi 'lentes, e oulros quaesqu r eslateTe {
mentos de instruc~ão que para o futuro forem Cl'eado
por lei geral. » (Art. 10 § ~,o elo aclo allelicional.)

IGS.

Esta attl'ibllição é exb'cw:uncutc larga.

Podem as Assembléas provinciaes legislar obre toda
a especie deinstrucção publica, sobre todos os eslabele
cimentos proprios a promovê-la.

O acto acldicional não exceptua dessa generalidade
este ou aqueHe gráo de instrucção, esLe ou aquelIe
ramo .fios conhecimentos humanos.

E 'catJma sómente:
1 .o as Faculdades de Medicina, os Cursos Juridico

c Academias actualmente existentes. 2.", outros quae 
queI estabelecimentos de in truc~ão que para o {u
t'lU'O forem creados por lei geral.

Assim somente vem a ser aquella attribuição limi
tada, pelos estabelecimentos existentes por lei geral
na occasião em que a As embléa provincial legi la.
E ficando resalvada á A sembléa Geral o direito de
crear para o futuro quaesquer estabelecimentos de
instrucção, sobre elIes não poderaõ legislar as As
sembléas provinciaes.

Não obstante a attribuição geral que tem a A
semblóas provinciaes de legislar sobre a insLrucção
publica e e LabelecimenLo proprios a promovê-la,
eon erva a Assembléa Geral Lambem a aLLribllição de
legislar em todo o Imperio sobre a insLrucção publica
e estabelecimentos propl'ios a promovê-la. Ambas e as
alLribuições são amplíssimas, e uma não e 'c1ue a outréli.
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Atlenta a generalidade dessa atlribuição lanlo quando
é conferida á Assembléas provinciae , como quando
é con ervada á A embléa Geral, segue-se:

Que o aclo addicional não embarga a A sembléa
Geral de crear quaesquer estabelecimentos nas Pro
vincias de in trucção ainda mesmo primaria e se
·undaria.

Que uma -rez que a A erubléa pro'\inciae não
oITendão e não allel'em, com essa creaçõe, as Facul
dades de Medicina e de Direito, e as Academia creada
por lei geral, podem crear qualquer estabelecim nto
de in tru ção no qual ~ejão en inadas as me mas matc
rias que e ensinão naquellas Faculdade ) ou Academia..

E' e ta uma especie de attribuição mix.ta, illimitada
pura a A embléa Geral, e unicamenle limilada para
a embléa provinciae, pela creações feilas por
aquella.

Oaclo addicional, re guardando das Assembléas pro
'vinciae a Faculdad de Medicina, CllrSOS Juridi o ,
e A ademia exi tenle na actualidade, deixou largo
tadio ab rto a ambo o Poder n Geral e proviu ial

para in truirem a Nação. Venha a instrucção d'ondo
vier. A instrucção tem o mesmo valor, quando é boa
e appro,eita, quér venha do Poder Geral quér proyin
cial. Para dar in lrucção não deyc haver exclu ivo.

A sim ,ma para er dada e com proveito requer
muita ordem, muito melhodo, plano e y tema.

Teria sido preferivel, a meu ver, que fosse encarre
gada a cada Poder tarefa marcada e definida, que
fo em estabelecido meio efficazes de fazer convergir
para o mesmo fim os por elIes cmpregados, e para
desfazer confliclos. Nada 11a peior em administração do
que a me ma aUri] ui.ão confiada a diyer O., e e a
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mesma vaga e inueflnida, e bem assim 11 falta de meios
para d sfazer conílictos e restabelecer a regra e a har
monia.

Talvez porque a materia de instrucção não tem sido
o forte da Assembléa Geral, nem das proYinciaes, não
sürgirão ainda do vago do § 2.° do art. 10 do acto
addicional as confusões e complicações, á quae é de
crer que dê] ugar, quando se tratar de organi ar seria
mente a instrucçüo public:a no Imporia.

~ LGU.

Pã·o.iccto I'cjcilatlu [lclo SClI:llto em iSliJ.

Em Maio de '18iH foi proposto no Senado por iuco
Senadore , um projccLo que crgava na Capital do 1111
perio um Conselho de instrucção publica, compo to de
dous membros adjunto e de um Presidente que seria
ao mesmo tempo o inspector e reitor de todas as es
colas primaria e secundarias do Imperio etc., et .

A Commissão de instrucção publica do Senado,
em parecer de 12 de Março de 18M, concl uia que o
projecto não merecia approvação 1.· porque esta ins
tituição universitaria ecentralisadora era impo siycl em
a reforma do acto addieional, qne attl'ibuira as A 
sembléa provi.nciaes a competencia pura legi lar sobr
a insLrucçuo publica pl'imaria e secundaria. 2.° qne
quanto ao Municipio da Côrte o dito pl'ojecto se devia
con iderar prejudicado pelê! lei posteriOl:mente pro~

. mulgada n.O 630 de 17 de Setembro de 1854, qlle
autol'isou a reforma do ensi 110 primaria e secundaria,
sendo creaclos em virtude' delta um inspector g ral de
in tru 'ção, com cl·lr.gaclo", e Ul11 r:on' 1l1O 1'0. pecti O,
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3.' porqu ~ nã con inha uma nOYà reforma ue in 
trucção publica sem bastante experiencia.

Entrando aquelle projecto e parecer em discussão
no enado, não passou para a 2.a discussão.

A quasi nenhuma discussão que teve então lugar,
limitou-se a constatar, com o a sentimento do Relator
do parecer, que de suas palavras não se podia inferir
que a. allribuição de legi lar sobre a instrucção pu
blica primaria e ecundüria ra exclusiva da Â. em
bléas provinciaes, a fim de que sendo approyado opa·
recer pelo enado, não pude se em tempo algum ser
invocado, como argumento, para susteutar-se ou en
tender-se que pela di posição do § 2.' do art. 1\0 do
acto addicional, ficou o Poder Legislativo Gerlll des
pojado da attribuição de legi lar sobre a instrucção
primaria e ecundaria em todo o Imperio. O que e
poderia concluir seria que emquanto es a attribuiç.ão

ompeLi se cumulativamente ao Poder Geral e provin
cial não seria possiyel eslabelecer a uniformidade do
en ino. ("')

170.

Obsel·,;ac:ões .

a minha opinião e se projecto caberia tanto nas üttri
buiçõe da Assembléa Geral como nas da provin iaes.

Decretado pela Assembléa Geral seria sómente appli
avel ás aulas de instrucção primaria e secundaria,

creadas no Imperio pela A sembléa Geral.
Decretado por uma Assembléa provincial seria só

mente applicavel á aula de instruc~ão primaria ou
secundaria creadaspor essa Assembléa.

" Annat" do enado. 1861 \01. 'r', ~I'•. :io d 14 dt; Abril
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Mas hüyendo- e ::I Assembléu Gcra"llimilal1o a legislul'
sobre a instrucção primaria e secundaria no Munici
pio da Côrte, não te'ndo creado aulas para essa ins
trucção nas Provincias, semelhante projecto não teria
objecto algum.

As Assembléas provinciaes quando legislão sobre ins
trucção primaria e secundaria são completamente in
dependentes. As suas leis não estão sujeitas á Assembléa
Geral ciue as não pócle revogar nem alterar.

Se a Assembléa Geral legislar sobre a instrucção pri
maria ou secundaria creando estabelecimentos nas Pro
vincias, legislará tambem muito independentemente.

Cada um legisla por seu lado. São duas linhas pa
rallelas que nunca se encontrão.

Convém que haja uniformidade no ensino a muitos
respeitos. Sem duvida. Mas como estabelece-la entre
nós?

A Assembléa Geral não o póde fazer, porque neste
ramo nenhuma especie de acção tem sobre as Assem
b1éas provinciaes.

O caso não é de interpretação, porque o paragrapho
do acto addicional é claro. E' porém muito defeituoso.
Em lugar de limitar-se a dar simplesmente, nos termos
os mais vagos e amplos, a mesma atLribuição a dous
poderes, cumpria marcar a pàrte que cada um devia
ter nessa attribuição, regulando a acção de cada um,
para os fazer convergir em harmonia para o fim
commum. Isto porém agora seria reforma, e ex"igiria
aqui um desenvolvimento que não cabe nestes meus
modestos estudos. (I')

(*) A Assembléa provincial de Minas Geraes em 1860 representou
ao. Senado pedindo, qne por aclO legislativo fo sem tomadas as . e
gUlntes providencias.
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§ 171.

pflllem as I\sscmbl"'as Pr'(" inciaes Cl'cal' Conselhos Ilel'ma
nentes de illsh'ucç:\n llllbliea lHu'a fi callsar'cm as auJas (Ia
Pr'uvincia .?

oAviso ]e 21 (le Outubro de 118&:3, expedido em cOIÍ
fOl'midad da Con ulLa ua Secção elo Imperio do Con e
lho ue E'lado J 6 ele Julho do m mo anuo, com i1

qual se 'onformoll a Resolução Imperial tle 29, declarou
no Pr idente da Alagou que não tinha obrado retlec
lidamenLe quando havia sanccionado a lei n.O 112 que
creára um Con, elilo permanente de instl'ucção publi a,
para fi 'alisar, por si epeja cOOlnlÍssõe qu nomeasse,
na cidade, villa e outros lugar , a aula ele toda li

]lrovincia, o comportamento do profe ores, o apro
yeÜumenL dos alumno , e praticar quanlo o Con elho
lhe comn ettes e obre eS'e obj cto. e ta lei provincial
.'e tirou ú Camaras muni ipae a in pecção da e cola
ti prim ira letra .

Com effeito o arL. 70 da lei elo 1,° de Outubro de i\ 82
diz que a, Cclluaras.municipae terüo ínspecção .ob!'
ns e ola d primeira letra (es ola. de pL'imeiras
lelm. ,diz :a lei, e o acto atleli 'ioual emprega a pa
lnvra g nerica - in trucção).

Poderá uma lei regulamentar, anterior, d i\ 828,
re tringil', limitar uma attrihuiçii.o con. tilucional, COI1-

'1," A rI' ac;ão na 'apitaI tia Pl'ol'in ia de um 00 elho de exame
1):11':1 OS pl"pal':ltol'íO que e cxi oT m no CIII'.O jUl'ídico do Imperio,

2," Ouc cs' exam~, 1'0, 'm válido pel'anle;\. Faculdade,' re
pceLiv:l,

A Commi ão de in Ll'uc~ão publica lio cnado entendeu ([11 e a
l' pl'e 'cnta 'ão OCl'ia SCI' ind r'I'ida, PUI' causa dos I'un to alouso
qn dabí pl'oVíl'ião e POI'lIU , pOl' igualdade ou maior 1'000ça de I'azãn,
devt~l'ia ,111' lal prol'id 'neia extensi"a a todo o Imperio, quando 1'0 s
adoptada p:lI'a aquella Pl'ovincia. .

Dl utido em 1.", foí e e par cel' appl'o ado cm1." c 2," di ClI, são.
Auna do .'cnado lle ·1 li1 \'01 . 3." c Ii.o, ,c sües ti 22 de ~1:"II't:o

1." de .UJl'il.
25
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ferida posteriormente pelo neto addicionill, qu é
Constituição do Imperio?

Se as Assembléas prm inciae não podem crear Con
selhos, não podem tambem crear agentes ingulares de
inspecção e fiscalisação das aulas. Não podem portanto
legislar sobre a inspecção e fiscali ação da in trueção.

Oque fica sendo a amplis ima altribuição de legi lar
sobre fi in trucção, conferida á A embléa provin
ciaes? Ain pecção e fi calisaç.ão é parte e enciali ima
de qualquer ramo de serviço.

A attribuição larga, illimitaua e importnntis ima,
dada pelo § 2.° do art. 'lado ncto addi ional 6. A sem
bléas provinciae ficaria incompleta, imperfeita, mao a
e inexequivel.

Na minha opinião, portanto, podem a As 'embléa
provinciaes, por virtudedodito§~.o do art.'IO, legi lar
sobre uinspecção ells alisação da aula, creq.r para isso
conselhos, agente singulúres, incumbir no todo ou em
parte essa tarefa ti Camaras, e regular e e rviço
como lhes parecer conveniente. Alia ficariam os esta
cionarios no art. 70 da Lei do ,1.0 de Outubro de 182 .

Desse direito incontestuvel tem usado a A sembléa
provinciaes, como se vê de muita legi lação, lue longo
seria citar.

§ 172.

l'odem as Assembléas Pl'ol'inciaes nos seos l~'cêlls e estabe
lecimentos .1e instl'ucção concel1el' o gl'áo dc Rachal'cl eu.
letl'as '?

AAssembléa provincial do Ceará tinha decretado que
os estudantes que fizessem exames publicos e fossem
appro ados llas aula de que e ompunha o l~'cêo
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provincial, re eberião o gráo de Bacharel em letra, e
erião preferido , em igualdade de circumstancia , no

provimenlo ou nomeaçõe para o emprego provín
cia .

NcO'ou o Pre idente da Provincia a ancção a e e
projeclo por enlender que excedia a attribuições das
As embléa provínciaes. Sendo ouvida a Secção do Im
perio do Con e1ho de E tado, Relator o Sr. liranda
Ribeiro, volo os SI' . Olinda e B. P. de Va concello ,
approvou ella o 1rocedimcnto do Pre idente da Pro
yincia pela eO'uinte razôc', expo ta em ua Coo ulla
de 6 de ~ovembro de tJ843.

« Porqu o 0'[""0 de Bacharel em Letras conLém um ti
Lulo que confere ao titulados certa con ideração não
. mmum a Lodo' o. men~bro da soci dade; ma note-se
que as semblén provinciaes, com quanto esLejfio auto
ri nelas pelo al't. 10 "".0 da lei de 12 de Agosto de 1834·
para I gl lar ob1'e a instn.l ção publicéI, em nenhum do
a.rtigo de a L i P eI rúõ fllndar- e para conceder quae 
.quer titulo, honra ou clislincçõe-; e reconhecer- e-ha
que a cio Cearú, cooceeI nela o titulo cl Bacharel em letra ,
ulLl'apa . u o limite 1 'uas aLtril ui õe , im diodo os
d Pod l' Exe 'uti o, om infracção do art. '101;) 41 da
.on titui<,;ão elo Imp rio.

Tendo-se conformado com essa solução a Assembléa
Geral do Con elho de Esla lo, em Coo ulta de 4 de Ja
o iro de 184!k, e bem assim a Rc oluçâo Imperial de 26
elo me, mo lllez e anno, foi, em conformidade, expedido
o .\viso de -I;) de Fever iro, tambem do mesmo anno, ao
Pr sidenle do Cear'L

Que illegalidac1e porém, lue inconveniencia ba na
lei provincial? m diploma de Bacharel em letra em
tal ca. o é [\1onu uma erlidão mai olemne, quc faz
certo que o individuo le que 1'e a e t.udou laes e taes
mal rias. Não é c1cl.honra de qlle falia a Constit.uição.
, ómeote póde ser hahilit.ação para Repartições O'craes
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se o l'odeI' Geral a mandar admitLir cómo tal. Sómente
póde ser admittida em outras provincias se as respe ti
vas As embléas o determinarem.

De modo que as Assembléas provillciaes podem dar
instrucçuo, mas nâo podem certificar que a clarão. e
marcar uma denominação para d i:ITerell~;i.l1· os que a
tiverão, dos que a não tem!

Mas é um titulo que da considenll.:ão. E qlIem pude c..
para que embaraçar que a opinião, que sómente a vóde

- dar, dê consideração a quem a merecer?
Póde esse titulo habilitar para o emprego pruvin

ciaes. Se compete exclusivamente ús Assembléas lJrO
. vinciaes legislar sobre os empregados provinciaes, é

conclusão neccssaria que podem regular as suu h'1bi
litações.

Alei n. o '172 de ,1842 da Assembléa provincial da Bultia,
arl. '16 do Til. 3.° concedeu o gráo de Bacbarel em letrü '.

ACommissão uas Assembléas provineiaes do Sena lo,
então composta dos 81'S. Viscondes de Olinda e Congo
nhas, e Luiz José de Oliveira, propóz, em 3 ele .Junhu
de 1843, uma Resolução que revogava aquelle artigo,
com o fundamento de que não se achava conforme eom
as attribuições facultadas pela Constituição e a ·to addi
cional, as quaes sórIlente aos Poderes Gemes concedelll
faculdade para creaI' universidades, onele sómente se
podem conceder grúos academicos.

Essa Resolução foi rejeitada em 'I.D discussão na
sessão do Senado de 14 de Julho de 118~·3. C')

') Veja-se a discussão na sessão de 13.
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§ 17:3.

o .lil' 'ita qu tem as ÀS embléas pI'oviu 'iaes de legislai' sobl'o
li instl'ue",:\o Ilubliea antol'isa-a.s li eouVcl'tel' Cln dcUetlls ou
eou h':l\'cu,:ões, c a Iluuil' luitlLiuish'ativ31llCutc cOIllI,cuas dís
cil'liu:U'es, fltetos ou omisse.cs que o Codigo CI'iminalllào su·
jeita a erllUilla.li.hule alguma'? (Vide TiLUlo Pl' '!cmillar ~ \l." c 14.)

l'e\a Con ulla da 'o 'çao do Imporio do Con oJho de
Estado d 1~ elo Man::o do 'I R60 . obre lei da A 'fi

I I~a provin inl do Amazona, Relutor o r. Vi conel'
dc Aba té, rolo o r. Pimenta lIueoo e O1inda,
COIl uHa com a -qual conformou a Resolução Im-
perial d':', de laio ele 18GI, declaroll- e (que o
direito qllo 'ompete ú. \, embléa provinciacs cle \e
gi Jur sobr in 'lruc-<:úo publica, o o tabel cimento.
propri . a promovê-'Iu, não pód ir tão longo que u~

allt ri e a onvorte1' m dolicto ou (;ontravon~ões, c
a punir om pena, emhora pe uniaria sómenle, fac
lo Oll oml. sõc que o Codigo Criminal não ujeila
LI penalidado alguma, polo qlle nl udia a ecçiio
11 u a J i I rovincial excedia a alçaua con litucional
du A sembléu pro inciae ,o lava no Cu o d s r
rcyogada pelo roder 1 gi lali \'0 geral.

A illl o declarou o Avi o n. O 3 O de .( 9 d' Juuho
d \ '186'1 9 3. 0

, estabelocendo a doutrina geral dc qLlC
o direito d lcgi lar das A 'ombl as provinciao nüo
podia ir lAo longe que a autori ü 'e a estabelecer
11 lia, contra fa lo' ou oruic'Sõo que o Codigo Cri
mi nal não ujcitu ü penalidude alguma.

1 lei provin 'ül1 i qual e rcferia a ecção estabe
I' ia pena' pecLlniarlas conlra o pai, lutare, pro
'urudor ,Oll prolecLoro' que tiverem em sua (j 01

panhiu 11l niuo de 7 a 1~ anno, em imp ctimenlo
physi(jo ou mo l'llI, c não Jhe maOdu em dar () en
sino de '1. 0 gl'ÚO pre (jríplo nu lei.



A 1 i provincial Dao impunha pena di ·illÍl1'lre.
lOS empregado encarregado do en ino, mas im a
terceiros, e por ahi podia er ata ada o r voguda,
mas não pela regra geral <1l10ptada pelo Aviso. Contra
i o é que reclamo.

A A. embléas provin iaes fazem lei' obre a in 
trucção publica.

Como e póde fazer uma lei para attingir um {in
sem impõr pena corre pond ntes aos qu a d vem
cumprir, e a Dt'lO cumprir m? O poder de leO'i In!,
comprehencle implici LamenL~ O ele cornminar e impOr
pena, em cuja comminação e in~posi.ão a lei eria
11m mero con 'elho, Faz i lei, e tabelecei pro ilos,
mandai que os cumprlío, mas não passeis alem, uinda
que os não cUl11práo I

Ha a lei, gora0' rimiDcles, ~la e tas não ti el'ÜO nr.m
podiuo ter m vi, la a minu io a particnlari lades d
certos rDffios]e erviço, sobreLudo no rlue é dis iplinar.

O c1esenvolvim nto minucio o cl 'ada ramo de er
viço exige a applicação d penas menore ,di ipli
Dares e especiaes a e se ramo e organi a.:ão, que um
Codigo geral não pode contemplar.

ão oxi tia por ventura o Codigo Criminal quando
foi reformada li instrucçüo primaria e s uuc1aria no
nlllnicipio da Corte' E li legislação e regulam nLo
que a reformilrão, não impuz \rão por yenLura p na,
e peciaes nesse ramo ele serviço'?

Ahi e Lil o Decreto n,· 1,331 A de '17 de Fevcr iro
de '18:'4.·, com eu LiLulo :j.O que se in creve-Faltas dos
proC ore e directore de e. tabelecim, nLos publicos c
particulares; pena a que ficão. ujeiLos; proccs o di ci
plioar-e outra disposições que provão que o assumpto

<10 e lá nem póde ef regulado pelo Codigo Cri minaI.
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Poi b mlOque a A el1hl"a e .overn G ra
pod m fazer no município da CôrL a respeiLo de in -
lrllcção, pod m fazê-lo a A mbléa e os Governo
provin iue na Pro, incia_ .

J ão v jo m parLe alguma limila.õe e re tricçõe .
De ouLr modo a allribui)io que o 2. 0 do art. 10

do a to addicional deu á embléa prov.inciae eria
man a, imper~ ita e .iIlu oria, e não é de reI' lU
Üves e Bc lU vi La lU I Lifi ar í1 Proyjncias.

lH,

IImp te ás \s emblé:ts lwo"incia<"s Icgi lal' sobl'e o Scmi.
luU'ios Ellisc011UCS'? Eslá a itlsh'nc,:ào qn(' nellcs se clá ('0111
(ll'chcndillu tiO Sl 2.0 tio UI'I. 10 .lu ueto atltlicionul'! (')

e qu
qlJ

Em 183:>, PO'u em que Lml era proYincial, li

umo d pois, chegada í1 da r ação, pretendia
io e ludo Cf mI, decidi U Camara do D pulad

im

JELflS ]lal' nLulll, ]l iol' avi LuliL
Nos ncqlliol' S, 1ll0X daLlII'o
Pl'og ui ll1 I'itio iOl'cll1,

1I0RAT.
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erão provinciae ,e omo taes ujeito ú r pe tiYil
ssembléas, os Seminarios Epis opae (>/-).
AA sembléa Geral, porém, d pois em aeto. legi la

livos tem entendido que o § 2.° do al'l. 110 do acto
addi ional nüo comI1'eh nde a aula e eminario
Epis opae. obre elle tem legislado e p1'oviden iad
1.1 I edido do Governo, como e vê do. relatorio do
Ministros da Ju tir;a.

A lei 11.° 628 ele ·17 de ~etembro ele I~;H con igllou
fundos para u creação e manutenção de nova cadeira
em Seminario Epis opae ; müudon converter predio.
em apoli'e , que declarou inülienuveis, para fazerem

. parte das renda elo "'eminario Al'chiepis opal da Bahia,
proveu obre o eminario. Epi. copae do ~Iaranhã

e de Pernambuco.
O Decreto n.· 839 de ,I -I (le Outubro de 1 ;)·1 reou

nova cadeiras de ensino no Serninarios do Parú,
.Bahia e Minas Gerae ,fixou eus ordenado. d ter
minou que o lente e compendio fos em propo lo
peLos I'e pectivos Bispos, e approvados pelo Governo.

Continuou a Assembléa Geral a legi lar obre o~ 111 .

mos assumptos em ':853, '18i:>&-, 1838 e 18;)\).
Apezar ele haverem e as 1 is nutra. que não 'lItl

mero, para não Ci,\llsar enfado ao leitor, r .olvid a
luestão, foi ella entel'rcirada c mll ito bem tratada na

Con uita da ' 'ção de .Tusti~a do eon e1ho de E ta lo
ele 30 de Julho d' -I 8?):,) , Relutor o Sr. Vi. 'onde rle
S,lpocaby, yotos o "1'. Abl'alllc' ~Illl'i1nguapJ,

rJ Approyun(Lo 11n sessâo do :Lo de .1l1nllo de iS3ii um p, l'N'('I' <1n 3."
cOll1mi sãu d • Fazenda, (leclal'audo o Seminal'in du 1'31'!' ObjN:1.0 tollo
lll'ol'incial, e na de iiS do mesmo li) Z e a11no, Obl' pal'e '('I' lia 'Olll
Illis ão do . 'el\'ocio EcclcsiasLico, composta de um Ri. ]lo, de I1Il1
futul'o Ri po e de outl'O Ec lesiastico, 1}I'ovincial o S mill<)I'io- piscopal
do 1Ilal'anhão. (A iso d 23 de Junho de i83iS ao Pl'e idenl. de sa 1'1'0
vincia.)
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o in pe lor da in trucção publica da Provincia de
, Paulo, repre entou ao respectivo Presidente que lhe

constava pretender o Reverendo Ri po Diocesano fun
dar em breve dua aulas de in trucção secundaria,
endo uma de Philosophia, e que á considerava su

jeilas á sua fi calisação, pelas seguinte razõe : 1.« Por
que pelo acto addicional é da competeocia dos podere
pro'i'inciae tudo quanto re peita á in trucção publica,
e e tão ob o eu regimen e governo o e tabeleci
mento proprio a promove-la, com a excepção unica
do reudo pela lei geral ndo que, pela lei provincial
vigente, a aula de in trucção ,ecundaria, quér pu
bli a quér particulare, ão ujeitas á in pecção e
fi cal i ação do Presid nte da Provio ia, do in pectoL'
~J'cral, e do in pectore de di triclo. 2,° Qu a. aula.
})articult1l' _ nüo podem, r instituída :em licença do
j o peclor,

Ali gava o Reyereodo Ri po :

~ u ao 13i 'pos, por Dir ilo Di"ino, ompelia, em dc
p nd n ia de u1,1'0 PodeI', ensinar a' verdade chri
làas 1:\0 li j', b m como formar aquelle flue a' d -vem
~nsinar, Que el'a ele toda a evidencia qu quando a COll'
liLni ão do Imperio, o a to addicional ujeitá1'ão o en-
ino~ qué!' primario, CIuél' e undario, ao podere ll-

balt mo' não th'erão em visl,a o ]iv('e osino do Ri pos
no, fiei, ao eu dero.

(Qu abrira em ua r sidencia, ómente para OI'·
(1~nando ,uma aula d PhiLosophia, e Ihed'ra comp 1J
dio, e tamb 111 e tudo com o nome de conferencia d
doutrina hfi lãa, onde enlra\'u dogma, moral, di:-;ciplina
(' ]iLhurgia, tambem só para o ordenandos. Qll e o
in 'p cto1' tiv sse o <1i1' il.o de fi 'cali ar f' e e ludo::., de
Joejeilar compendio, eria o juiz compet nle, ficando (I

Bis, o ujeito ú sua rle i no, em mal ria de fé (' e1e 'o 
lume.

( Que não podia pedir Jicenç:.a ao in peeto!' paL'H 'umpriJ"
um cio mais rigoroso deveres elos Bispo .

« Que o Con i1io de Trento, ultimo cumenic, aceil
m lodo onJ'l\ 'iJ, re onl1 c nos Ri po o dir ílo d CIl

21;
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inar indepemlenlemcnl de outro Poder, incUIub -Ih
al creação de Seminario , e lbe facilita o meios de o
sustentar.

« Que quando o Brasil e fez nação separada reconheceu
a Igreja Catholica Romana como dommante, e portanto
a aceitou com eus direito e propriedade es nciae,
endo a. primeira della o direito cro en ino.
«Citava o Reverendo rcebi po da Bahia, o qual, na ua

questão obre o Direito Publico Ecclesia lico do Dl'. YiJ
LeIa, lamentava como muito digna de reparo a lau 'ula do
arl. 5.° do Decreto de H de Outubro de ·1851, á erca da
approvação dos compendios para uso dos Seminarios.

« Finalmente de larava que Ih parecia qu , quando
houve 'e direito a inspeccionar directamente o en ino cio
Bispo, seria este do Gov 1'00 central, e nunca da A, em
bléa provincial. »

O Procurador da Corôa e oberania 1 acionaI, que
fôra ouvido, julgando infllDdacla a pretenção lIo ins
pector, accrescentava.

«Porquanto sendo certo que a obra da reação e ma
nutenção do Bispados, a ela nomeação e confirma ão
dos Bispos, bem como a da in tiluição do Cabido, Ca
Lbedraes, Seminarios, etc., tem por origem immediata
ou mediata a acção do dou Poderes gerae r unido ,
o Político e o Ecclesiaslico; não tendo os emioarios
Episcopaes, nem as cadeims que elles enc não principio
nos actos e fUDcções privativas ela As embLéas provin
ciaes, como não desconhece o mencionado in peclor,
não podem jámai e sa cad ira e aulas er con ide
rada comprebendidas nas di po ições emanada das
mesmas A sembl' as para a aula por ella creada e
mantida, ou outra reconhecida, como in tituiç- pu
ramente provinciaes, na fórma do a to addicionãJ, ua
interpretação, e tanelo por consequencia fóra da alçada,
e eompetencia de sa Inspectoria a escolas do Seminario
de que e trata.

« Ainda quando não .fosse tão corrente e clara e ta
verdade, lá e tá o arl. 15 do Decr to ele 111 de Outubro
de 1851, que bem a onfirma, quando ubmelle á im
mediata approvação do Governo Imperial, os lente
compen~io . propo tos pelos Bi pos para os re peclivo
emmarlOS.
« Não posso convir na duvida que o Reverendo Bi po

parece insinuar em sua informação sobre a competencia
ou direito do proprio Governo Imperial de intervir na
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inspecçào ue a' e outras aula:; ~readas ou projeclaua
para o eminario qu diz estabelecido no recinto do
Paço Episcopal, mormente quando logo no pl'incipio da
sua respo ta ao Pre idenLe da Província enuncia a se
guinte propo ição: - . ó aos Bi pos por Direito Divino
compele, em dependencia de OUITO poder, o en inar
a verdade hri lãa aos fiei , como o de formar aquelle
que as devem en iuar, propo'ição que não tendo relação
e appli ação alguma ao propo ito e peciali imo que
nos occupa, nem podendo er u tenlada em termo
tão latos absoluto, em as modificaçõe e restricçõe
que impoem a propria disposições do DireHo Divino,
c a das lei políticas e civi das diversa nacões da
chri .tandad , póde facilmente induzir a erro· preju-
diciae e u citar enlr o in autos, duvida obre a
prerogativa da Corôa e da Soberania acionaI Brasi
fien e, empl'e reconlJecida e re peitadas pela anta

é. »

A ccção de JusLi a do Conselho de Eslado na COll
sulLa acima mencionada, tendo por verdadeira e fun
dada m olido principios de Direito Publico acionaI

Ecde ia Lico, a opinião do Con elheiro Procurador
da Corôa 1 não duvidou abraça-la em toda a uas
parte . Con iderava il aula e Labelecidas pelo Reve
rendo Bispo de S. Paulo no palacio de ua re idencia
como exordio ou começo d um Seminario para in 
trucção do clero, e tabelecimento que ó deve estar
ujeilo á in 'pecçã c fi 'cali ação do poder geral e

não do proviu ia1 pela razõe produzida pelo Pro
urudor da Corôa.

« Ejulga-se ac 'l'esccnlavu a ecçào, concluindo) obri
gada a ponderar a V. f. r. qu parece tanto mais ne
ces aL'ia a 11 cali ação de' as aulas, p lo Govel:no Im
-pel'ial. quanto . erronea e perigo a a uoutl'ina que o
Rev l'enuo Bi po afaga, a re peito da independencia
ah oluta do prela lo no en ino indi linclamenle lo
clero, ' á vis la das ideas ulLramontana que transluzem
na sua respo ta. ~

A H.esolução Imperial de 6 de SeLeml1ro de ~ 85 v

ouram ou- e com es a Can uIta.
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Finalmenle o Decrelo
de 22 de Abril de ·1863
tudos da cadeiras do
diado' pelo E lado.

Deu este Decreto lugar a repl'eSentil~õe L1o' 1\ y'

reudo Bi po do Rio Grande do uI, do )Iaranllão
e Pará, que o julgárão ofIen ivo do direito e digni
dade do Epi capado.

Ma , posta a que tão ne te lerr no, ahe do m 'u
plano, e por isso limito-me a remeUer o leitor, que
ê:l quizer averiguar para a corre pondenciu que
acha junta ao nelatorio apresentado pelo Ministro do
Imperio na 1.(\ e' ão leai Jatív' de ·1861:. (Aon:<o m.

cAt~lTULO 'J.

D.\. 1.TTIUIJUIÇÁO CONI?ERlD.\. A. A. E~lllLÉA5 prO"11 CL\.L.'
PELO § 3. 0 DO AHT, 'IODO á. TO á.DDICl L'U.L.

~( Compete-Lhe Legi lar:
« obrE, o caso e a fôrma por que poLi. ter lugur i

desappropriação, por utilidade municipal ou p1'o"íu
eial. (Arl. ,10 . 3. 0 do a to addi 'ional.

~ 175.

Declarando a Coo tituíção no ill'l. 1179 ~ '22 garünti
do o direito de propriedade em LatIa a 'ua plenitude,
aCCl'escentou «-se o bem publico legalmente verificado
exigir o uso e emprego da propriedade do cidadão,
será eUe préviamente indemnisado do valor della.
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Alei mareara o' cu o' eID que terá lugar l.a uui a
xc 'pçüo, e dará a regra para e determ.inar u iJl

demni a~ão.

A I.a lei de de appropriação qu Livemo depoi' da
Con tituição ('f), a de 9 de lembro de I 26, não fazia
rldincção de utilidade o-eral, pro\in 'ial e municipal.

..\. utilidad publica por ommodidade ou decoraçãu
do mai pequeno municipio do confin do Imperio,
era verificada por a to do orpo Legi lalivo Geral.

O acto addicional tornando effecliva a di lincção
enlre o que é geral, provincial e municipal, de '01

veu li s mbléa provinciae a faculdade de fazer
a lei que deve marcar o ca o em que deve ter lu
(f tU' a de aPI ropriação e a l' gra para se determinar
"l)ndernni ação por utilidade provincial e mwiicipal.

E tornando- e por i so ne e saria urna nova lei
de de appropriação geral, m harmonia com o a 'lo
addi 'ionat foi feita a Re oluçào L gi latiya li.O 3";]

d ", de Julho de 1845 que de ignou o ca o em
que teria luo-a1' a de appropl'ia.ão por utilidade pu
bJi a geral, ou muni ipal do municipio da orte,
war ou o re pe 'livo pro e o.

O lue 'omp te á A eml Pa Provinciae 'fazer,
cill.la uma, a lei de que faUa o arlig 'ilado da COll 

liLui~ào e no lermo deUa. 'e o exceder m, de e
ráõ a' ua lei 'er li pen 'U revoCTada, na rórma
tio. arl'. '!ti e 20 do a ·to addicional.

Póde- e \'er, como exemplo d lei" pro inciae
'obr ele appropriação, a da A ernbléa Pro in 'iul
do Hio de Janeiro de 11' de Auril de '!83" e de q,
de Maio de /1839,

, ') o Dccrcto dc:li dc lI1aio dc 1821, Linha dado as l)l'illlciras 111'0
\'jClcllcia obrc' Le a' UlU]1LO.
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CAl)[T LO 11.

D.\ XfTRIBUI ÃO o FERlDá. Á .lS El\lBLÉA PROYlliCUE PEL
S 4, .. DO RI'. 'IODO A.CTO A.DDIem AL.

« Compete-lhes legislar:
« Sobre a policia e economia municipal, pre 'edendo

proposta das Camara . (Art. '10 § 4.' do aclo addicional.)
« A pralavra municipal do art. 10 § 4,.0 do acto ad

dicional, comprehende ambas as anteriores - poli ia
e economia -, e a ambas estas e refere a clau ula.
fioal do me mo artigo precedendo proposta da Ca-

. mara . Apalavra-poli ia-comprehende a policia mu
uicipuL e admillistrati,'a somente, e não a policia judi
ciaüa. (Arl. 1.0 da Lei li," 105 de L.. de Maio de" 40.)\

~ 176.

Direitu de intcl'\'ir no' negocio do municipio.

Já vimos no Capo 'I,' deste Titulo que a Con tituição,
reconhecendo-o 1 con agroll e garanti0 no art. 7·1 o
direito que tem todo o cidadão de intervir no ne
gocio que são immediatamente relativo a eus inte
re ses particulare , e declarou no ad. 72, que e e
direito eria exercitado pelas Camaras do c1istricto,
e pelos Con elhos gerae' de llrovincia.

Vimo tambem que o a ·to üduicional corne'u (arL
'I.') reconhecendo novamente e e precio o direito. que
mantem. que niío c1iminue, antes alarga, juunlo li
Provincias, sub tituiuc10 o Conselhos gemes pelas 5

. embléas proviu ines.



1 m á amara qu fez o a to addicional tinha sido
dada faculdade para coarctar o elemento municipal,
re tringindo o direito que tem o cidadão de intervir
no negocio do eu municipio, pelas sua Camaras
municipae ,

Ficaria, não restricto, ma acabado completamente
esse direito, e as A sembléas provinciae -pudes em
1 gi lar obre policia e economia municipal, sem
precedencia de propo tas da Camara,

Pelo acto addicional, quanto aos municipio , reduz
o e aquelle direito a uma imples iniciativa, mas empre
existe, ainda que re tricto a e a fórma.

E e direito, garanLido pelo art. 71 da Con tituição,
é um direito politi'o con titu ional, egundo o
art. 178.

s im a 1 i provincial que o po t rgar é contraria
ti on lituição,

Por i so que e se direito, precio o elemento do se/f
gove1'nlnent entre nó~, e acha muito peado por uma
ap dada tutela, umpre zela-lo e muito.

E' minha opinião antiga que o Gcto addicional fOi
ho til ao elemento municipal, que acrificou ao pro
vincial. Ne a parte na la tem elle de liberal.

Como já ob ervei no meu En aio sobre o Direito
dmini. trativo (..), forão o autore do acto addi"ional

o que entre nós fLzerão mais profundas feridas lHt

autonomia municipal. O acto addi lonal decentrali
ando a Provincia do seu centro, o Poder Geral,

apertou a centralisação das municipalidades na mão
das sembléa provinciae.

Era i so natural. Erão dirigidas a Provincias nt10
por certaillíluencias (os progressistas da p.poca) que,

\') Tom. 2.• Capo 3.· D<I cenll'ali açl\o, & 2'·
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tambem O erão da Camar3 do Deputado, de faelo,
então o unico poder do Estado. Era natural que es as
influencias se quizessem consolidar e perpetuar, acas
tellando-se nas A sembl 'as proünciaes, na capitae
das Provincias, reunindo na ua mão o feixe da
redea que havião de conservar' na dependencia e
dirigir os mais pequenos negocio do municipio.

A grande missão liberal do partido conservador t fi

sido de combater e derrocar e se castellos, enão a
bem da liberdade (dominação) rl poucos a bem da
liberdade de mui tos.

Como as municipalidades, concluida esta, tem d
fazer o objeclo especial e desenvolvido de outra parte
deste estudo praticos, para ahi re.ervo o que tenho
a dizer obre e te assu mpto. Por ora, ne te Capitulo,
limitar-me-hei a considera-lo e triclamenle em rela ão
á altribuição da. Assembléa provinciae d qu lou
tratando.

I üo é iodifferente, diz a Con ulla da e ção do Im
perio do Con elho de E tado de 4:) de .Tunho le HW3,
Relator o Sr. B. P. de Vil.. concello, yoto o. J'•.

Miranda-Ribeiro e Olinda, iniciar uma As embl -a le
gislativa provincial sobre policia e economia, nao ó
porque póde não consuUaI' em sua d liberaçôe a
peculiaridade locaes, Illas porque u urpa i.'l.utoridade
que lhe nõo compete, e se arma d um paneI' qne
fi Con. t.itui ~.fio lhe nJO qu iz con feri r.

§ 177.

Duvi.la .la A.ssmnbléa pI'oviJll'hll tio Cl':lJ·:í.

A A sembléa provincial do Ceará con ullOll a A-sem
bléa G ruI ob1' a eo-uint duyidil:



« as'\' enl1JI ;a~ lwovin 'iae p d m legislar obre
a poli ia oronomia municipal, m que tenhão pre
cedido propo 'tas das Camara , ou se as tendo recebido
as pocl rão faz r extensiras a todas as Camaras, quando
julguem con\"eniente. »

ACommi 'ão das A- embléas provinciaes da Camara
do Depu"lndos dizia:

« Em qllant porém ti duvida occorrida sobre o § 4,
do art. ~ O, a Commi- [Lo a 'ha, que alguma razão ha para
duvidar dasua intelligcn -ia, epor y nturaacondição que
o D ta no me mo . 4.·, d de\' r pre eeler proposta das

Carnal'a', diz l' peito á palavra-Policia-ou tão 6mente
á palaua -Economia municipal.-Ecomo entende a
Commis ão, que a I 'i quiz, que precede e propo ta da
r.llll1ara para os obj elos economic.os, e peculiares de
. u ré. pOCli vos mun i ipia', é d J parecer, que a As-

5 mbléa pl'ovinciae' po] m legi lar obre a policia em
g ral elo suas Provincias. E ta intellig ncia tem sido adop
tada por toda as Assombléas provinciaes; elta é abso
lutlllnenl n ces aria; e m mo não era de SUppÔl' que
concedondo- e tanto direito á' Assernbléas proyinciaes,
se lhe r cusa se um direito inteiramente Iacal , como
a policia de ua Provincia, ao me mo tempo que a
lta' 'e tem confiado a ]pgi ]a ão obre a força policial,

e 'obre a autoridad . poli iae _ Commi ão entende
jO'lIal111ento, qu 'om 'emell1ante int llip;encia e não
impede a A sembléa Gorai de leO'islar obre a policia
do Imperio m O' ral, e por i o, para acabar com toda
a duvida' a respeito, . julga que C!.ey offerecer a esta
Augusta Camara a egull1LC Re oluçao.

A A semlJléa Geral Legislativa 1'0 ohe.

rtio'O unico. As palavra do art. 10 4-." da lei Con--
titucional d 12 ele go to de 1834- - precedendo pro
po ta da Camara - dizem re peito á anteriore-
conomia muni ipal-competindo ás As embléa pro

Yin iae legi lar ~obre a policia peculiar de sua Provin
'ia, om tanto que em uas leis não offendão a legi lação
do Imperia sobro sua poli 'ia em geral.

ala das e ões em 2 Setembro ele ~ 8:3t>. »
. O que é policia peculiar de P1'Ovincia ? Pretendia-se
-oulr'ora que havia. policia provincial. Onde eslá a idéa

_1



o (ypo d ssa poli ia na nossa legi. laça0? T mo a id a,
<:> typo de policia municipal na lei do 1.0 de Outu
bro de 1828. Mas da policia provincial onde? Ha
via de constituir-se forçosamente com usurpações da
geral.

Se certas medidas de poli-cia municipal applicadas
ao municipio-A- ão applicaveis ao municipio - B
segundo o juizo de sua Camara municipal, ella que
as proponha. I ão lhe s-ejão impostas. E' i o da e.
.sencia das liberdüdes municipa s. A As embl a pro
vincial converte em lei para o muni ipio -D- uma 1 i
do municipio-A- porque aqu lle il quer, porque é da
-sua fnlciafiva, e não illlple mente porqne a A embléa
julga a medida applicavel.
~ O art. 1.0 da lei da inlerpretação do acto addi io
TIal, declarando que a palavra-muni ipal-do § 4, o,

do art. 10 do mesmo acto, comprehende ambas as
anteriores-policia e economia-e que a ambas e re
fere a clausula final do mesmo artigo-precedendo
"propostas das Camaras -, resolveu a que lão aI
vando, quanto era possivel, as liberdades munici
paes. A interpretação pela qual se esforçarão os con
servadores era mais liberal <lue a dos liberacs.

178.

Exemplos de Resoluções pl'o,inciaes, sem p\'('cl'llcneia ele
1ll'oPOSlftS d Camaras.

O Presidente da Provincia de Goyaz deixou de man
dar publicar uma nesolução da Âssembléa provincia
promulgando diversos artigos de posturas para o mu·
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nicipio da Villa de Flore, por não conslar do pro
jecto que houvesse precedido proposta da Camara
municipal re pectiYa~

A Consulta da 8ecção do Imperio do Conselho de
E lado de ,16 de Agosto de 11858, Relator o Sr. Monte
Alegre, votos o 81'S. Sapocahy e Abrantes, era de pa:
l'ecer que o llresidente vrocedêra bem não mundando
publicar a Hesolução, ma que devia tê-la feito vo17
tur á Assembléu provincial para e seguir com e1la
o processo que se observa com a lei que orrendem
a Con tüuiçâo, na conformidade da Consulta. de 8 de
Noyembro de '1845, resolvida em '10 de Dezembro se
guinte.

Com aquella Con uI ta de 16 de Agosto conf01'·

mau-se a Resolução Imperial de ~11 do mesmo mez
e anno, e em conformidade foi expedido o Aviso n.O
. 51 de ....6 cle Ago to de -1858.

A Con nUu da Secção do Imperio do Con elho de
E tado de 14 de Julho de -1851, Relator o Sr. Maia·
voto O, 81'. Araujo Vianuu e O1inda, obre lei da
A embléa provincial de S, Pedro do Snl, promulga
das no anno de 1850, ob ervavá que na lei n,O ~2~

da fixação das despezas das Camaras da Provincia se
comprehendião disposições, que, versando sobre_ ob
jectos de economia municipal, deverião ser decretadas
por acto legislativo e peciae , precedendo propostas
da respeativas Camara .

Entre as disp'p içõe notada na Con 'uUa crão as
seguinte :

O art. 20 da dita lei que autorisava as Camaras mu
nicipaes da Provincia a assignar a folha que nella s.e
publicasse.

O ar~s. 2,1 e 2~ autorisavão a~ Camal'as a despender
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-suas sobras com uma ponte, e a mandar remover o
matadouro.

O art. ~3 a empregar no con~erto da casa de suas
sessões o producto de certa multas, etc., etc.

Com essa Con uUa se conformou a Resolução Im
perial de '16 de Julho de 181:>'1.

As Consultas da Secção do Imporio do Conselho de
Estado de 4 de DezembTo de '18;)1, de 1ij de ovem
bro de 181:>2, de ~7 de Julho e 28 de Dezembro de
~ 81:>1:> sobre leis da A sembléas Provinciae das Pro
"fincius de S, Pedro do Sul, de Mina, Pura e Ceará,
notão que algumas, legislando obre objcctos priva
.tivos de -policia e economia municipal de djyer as
.camaras, não declarão, e á ua approvação prece
deu proposta da respectiva Camara municipal.
. AAssembléa Provincial de Sergipe, sem preceden::
eia de proposta da Camara Municipal do Lagarto,
transferia pela Resolução n.O ~IO a feira da Fregue
zia desse nome para sitio diverso. A Consultu da
Secção do Imperio do Con elho de Estado de '10 de
,Novembro de 1848, com a qual se conformou a Re
solução Imperial de '18 do mesmo mez e anno, bem
,como o Aviso n.O 152 de 23, consiLlerál'ão illegal e -

e procedimento da A scmbléa.

. 179.

,A cOJlstrucção (lc casa de Camal'a é objccto ele economia
municipal.

À Consulta da Se~ção do Imperio do Conselho de
Estado de_ 27 de Fe\'ereiro de 1849, Relator o SI', Gil],.
vão, votos os 81'S,' Maia, e B. P. de Va concelJos"
-declarava que a obra ou construeç,ão de uma casa
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para a se sõe 00 Camara Municipal, Conselho de
Jurados c audiencias, se deve con 'idemr como uma
das obras elo Conselho de que trata a lei do 1.° de
Outubro de 18:28 art. 40, ainda que de O'rande im
portuocia s ja, como e collige do art. I/!7 da me
ma lei, e por on eC[ucocia como objecto de econo
lllia municipal do arl. 10 § 4.° da lei de '12 ele Ago to
ele 'I H34, sobre que a::. Assemlléa pl'oviociae muito
legitimamente pouem legislar, precodcilLlo pro) ostns
da Cllmaras.

Com e a Con uHa se c n[ormou a Re olução Im
perial ele 3 de lIIarço elo dito aono.

§ 180.

A Consulta da Secljüo elo Imperio do Con olho de
Estado de 3'1 de Julho de 18í·3, sobre as leis pro
mulgadas pela Assembléa Provincial da Bahia nesse
anno, Relator o Sr. B. P. de Vasconcellos, yotos os
Senhores liranda Ribeiro e Olinda, observava que o
Pre idenle ela Provincia não devia ter sancéionado
a lei n.O 193, porque revoga uma postura, sem que
precede se proposta da respectiva Camaru. Assim
o decidio a Resolução Imperial d - -li de ovembro
do dito anno e o declarou o Aviso de 24 de Janei
ro de 18H (1').

(*) A po ~ura não estão ujeita á ancção, co mo reconhece a
me ma ecçao na Consulta de 21 ti- Agosto ele 1843, Relator o r.
Olinda, votos O· 81'S. l\Iil'nndn Ribeiro e n. P. de Vasconcel
los. Diz porém essa Consu'ltn - As lei feila sobl'c posturns das
Camaras não estão SuJeitas á_sancç'ão <).0 .Presidelllc j mas cumpre
observar que a sua origcm nao lhe ).Jode d:w for a quando pec
cão por sua maLcria. (Vide. o paragrapl10 seguinte 181).
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AAssembléa legislativa da Provincia do Rio Grande
do Sul, pela sua lei n.O 196 de 1850, revogou uma
postura da Camara municipal da Yilla de S. João da
Cachoeira, sem fazer eon tal' que essa reYogação lhe
fosse proposta pBla mesma camara.

ASecção do Imperio do Con elho de E 'tado, em Con
sulta de fi. de Dezembro de '181').1, Relator o r, Maia,

. votos os SI' . Olinda e Araujo "\ ianna, duvidava se li

Assembléa provincial podia ou não fazê-lo~ á vi ta da
disposição do al't. IJ O § q.. (I do acto addicional, e de
conformidade cúm o que decrelara o art. 3.· do De
creto de 2;) de Outubro de 1831 l)iua os Conselhos
gerae , a que sub tituirão a An emb16a provinciae . (")

Com e 'sa ConsuJLa 'e conformou a I e ·olu<.:üo Im
perial de 27 de Dezembro d l 18:' I .

~ 18l.

Qll:lndo não ha Pl'Opost:l <leve :\ lci SCI' su~eit~ a sallc,:ãu.

Cessa o ca o da i enção. A. Con nlta <.la e ção do
Imperio do Conselho de Esl:.\do de 17 de Dezembro
de '1851, Relalor o Sr. faia, voto O' l'S. Olinda e
Araujo Vianna, e com a qual e conformou a Reso
luç.ão Imperial de 20 do dito mez e anno} sobre a
lei n.O ~ 65 de 1850 da Assembléa'pl'ovincial do Pará,
publicada sem a sancção do Presidente da Provin ia,
como comprehendida nas que versão sobre po tura:.
das Camaras municipaes, porque linha por fim fazer
obreeslar a execução de um artigo della , notava

(*) Diz essa lei :-Art. 3.· As postul'as uma ve7, appro,'adas pelos
Con elho Gera não poderào el' alteradas ou revogadas em que.
a· I'C pectiY;l, Camara muui ipae a~sim o pl'Ol!ou hão,



11ll' 'le aclo partira immedialal11enle ela .\ ~emLléa,

sem precedencia da proposta exigida pelo § 4.° do
art. 10 do acto addicional, e em tal caso não dispu
tando á AS~lJmbléa pt'oviuGial o direito de legislar
sobre a uspcnsho ou reyoga~ão de uma po tura que
ante. apPl'()vúra, entendia comtudo a Seeção que a
questão mndava de naturC'la, rue a ancção se tornava
nece aria, c era ill gal em olla a publicação.

Com r. a Con UlLd c conformou a Re olação Im
p riul d .:..0 d Dezembro de Hi51.

,182.

A. D. oluçüo da As 'embléa geruln.o 508 de 2 de Outu
bro de ,I ·~8 revogou o al't. :il da lei provincial da Bahia
fi.O 232 de ,11 ele Julho de ·1 i·6, na parte em que
dispõe o seguinte :-0 fi~caes da capital não serão
fixos em algumas frcgnezias, e sim empregados pelo
Presidente da Camara; a quem darão conta do re
sul tado: esta di posição terá I ugar desde já.

Da di cnssão havida obre e a no olução não pude
colligir laramente e fàra a lei provincial revogada
por não haver precedido propo ta da Camara muni
cipal, .onel0 este um dos defeitos allegados.

§ 183.

Para a c~tinet::lO ,le Cllllu'cgo municipal não é neeessaria
"pl'oposta.

Havendo sido extincto pela Assembléa do Pará o
lugar de fiscal do 3.° distric~o do municipio da ca~

pital, a respectiva Camara muni ipal, com quanto en-
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tendes e r il1 gal cs. a !te olu~fto, pa sou u cum
pri-la, llomeando porém ao mesmo tempo mais um
.fiscal para o distl'icto a que flcára rennido o dito 3.°,
por modo que ficou subsi tindo, nüo obstante a snp
pressão do referido lugar, o mesmo numero de 311s·
caes, que anteriormente existia.

Tendo sido ouvida a c ção do Imperio do Con
selho de Estado em Consulta de 8 de Junho de 1 57
recallio sobre esta a Re olu('ão de 11.i. de Agosto c, em
conformidade, declarou o Avi o n.O 289 de 2 do mes
mo mcz de Ago to de 1857

« Que a As embléa provincial, prati ando o acto le
.que e trata, obrou na espllera de uas altribuiçõc .
Oerro em que labóra a Camara municipal, ustentan
(lo que não podia aquella Assembléa decretar a sup
pressão mencionada em proposta sua, ou ao menos
sem a ter ouvido, provém de haver entendido, como
declara, que esta hypolhese se comprehende na dis
posição do § 4. o da lei de 12 de Ago to de 1834, que
referindo- e ás leis sobre policia e economia munici
pal exige que a estas prececlão taes propostas, e não
na do § 7.°, á qual, porque trata especialmente da
lei~ sobre creação, suppre são e nomeação para os em
pregos municipaes·, evidentemente pertence.

« Ora, para estes casos se nüo impõe a necessidade
de propostas prévias das Camaras municipaes.

« Que estando as Camaras muni~ipaes sujeitas com
pletamente ás Assembléas provinciaes, visto como po
dem estus legislar sobre sua policia e €lconon1Ía, fixar
suas despezas e receita, tomar-lhe contas, approvar
ou reprovar suas posturas, etc. devia a da capital do
Pará executar cumpridamente a referida Resolução da
Ass mhléa provincial. Mas o modo por que pI'ocedeu
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l111 IJUl'tu uma yerdadeirH allel'aC'iío naquel1a Re olul"àol: o • ,

vi to como a nomeação que fez de mais um fi cal para
o distrlcto a que ficou r unido aquelle em que foi sup
primido o lugm', conservando-se as im de facto o me n



mo numero de tre fi cae , que a A.s embléa provincial,
decretando e ta suppressão, quiz reduzir a dou no
districto da. cidade, manife tamente a infrincrio e
nullificou.

« 5.0 póde proceder o argumento a que se occorreu
li Camara municipal para justificar- semelhante proce
dimento, porque a fa ulunde conferida no art. 83 á'
Camara municipaes de nomearem um e mais fi cae e
. eu supplentes para servirem durante o quatro anno ,
é subordinada, nos termos do artigo eguinte, á razão
ela necessida-de da qual são juizes competente as A -
embléas provinciaes, autoridade uperiora. ~

181.

Se é inillspensa,'cl prollosta l)l\l'a de peza. •

A As crnbléa legislativa da Provincia do Amazonas,
por sua lei n.· 97 de 5 de Julho de '1859, concedeu
ao E crivão do Jury e execuções criminaes do muni
cipio de Ianáos uma gratificação le 500$000 pel
cofre do me mo município. Are. pectiva C mara mu
nicipal l'epre entou ao Gov rno Geral, duvülando ua
constitucionalidade de semelhante di posição, por
quanto es a de peza não fàra propo ta por ella, on
di .ão e ta que lhe parecia il1di pen ave], á vi ta da
parte final do § 6.· do art. 40 lo a to addi ional.

Ouvida sobre o assumpto a Secção de Ju tiça do
Conselho de Estado, em Consulta de '12 de Fevereiro
de 1863, Relator o Sr. Pimenta Bueno, votos o Sr.
Eu ebio 1 Qu iroz e o Yiscond do rrugnay, enten-
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dia a lUulOlia ela Secção, que e tabelecer uma gratifi
cação ao Escrhão do Jury de um municipio, por conta
de seus cofre. era fixar uma de peza muni 'i11a1 (bem
ou mal) e nesse caso erão o §§ 5." e 6.. do art. '10 do
aclo addicional os que regulavão a materia.

( Esses paragl'apho dão as Assembléas Provinciae:s
esse direito, exigindo que n. em deUe sobre orçamento
das Camar s, as im como quanto fi. de pezas provin
ciae I obre orçamento do Presidente da Provincia.

« Mas nunca se conteslou á As~embléas provinciae
o direito de decretar uma despeza provincial nova,
porque não tinha sido iniciada no orçamento do Pre
sidente, e nem tão pouco por t>-lo feito em lei e pe
cial; logo parece á me ma maioria, que não se lhes
póde contestar o mesmo direito em relação ú de.
pezas municipae. A allribuição relativa a estas
concedida com as mesmas palavra, c no mesmo §§
5: e 6: do al't. <lO do acto ad licional. A re peito ele
fixação de despezas municipaes o orçamento das Ca
maras para as Assembl as Provinciaes está na me ma
razão que o orçamento dos Presidentes de Provincia
nas c1espezas provinciaes. E' apenas uma base para
informação da Assembléa, c não um as entimento es
sencial, e em o qual a altribuição caduque, ou a lei
se torne inconstitucional.

« Poderá haver falta de methodo ou de convenien
eia na lei arguida, mas quebra da Constituição, que
autorise a revogação pelo Poder Geral não o crê a maio
ria da Secção. »

Não me consta qlle tivesse resolução essa Consulta.
A materia requer aprofundado exame e desenvol

vimento. Della mais largamente me occuparei quando
tratar das municipalidades, em outra parte destes
estudos.
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CAPIT LO YIH.

D.\.8 .\.TTRIBUlÇÕE CO:'\FEIUD.\. .\.5 ..\.S::.E~lllLEll PROYl~ ÜES

PELO' §::i 5.° E 6.0 DO ART. 10 DO .\.eTO "WDICIOl·..\.L.

(~ Compct -lhes legislar:
« Sobre a fixação das despezas mUnlClpaeS e pro

vinciaes, e os impostos para ellas necessarios, com
tanto que estes não prejudiquem as imposições geraes
do Estado. A Camaras poderão propor os meios de
occorrer á de peza de eus município. (Art. 10 § 5.°
do acto addi ional.)

« SolJre a repartição lia contribuição dil'ecla pelos
municípios da ProvínciaJ e sobre a fiscalisação do em
prego das rendas publicas provinciaes e munieipaes, e
das contas da sua receita e despeza.

« As despezas provinciaes serão fixadas sobre orça
mento do Presidente da Província e as lllunicípaes o
bre orçamento das 1'e pectivas Call1aras. (A1't. '10 6:do
nclo addicional.)

« As Assembléas proyin iae não poderão legislar
soure impo tos de importaç,ão. (Art. ·12 <10 a to adc1i
ional.) »

. B. '1. 0

tio esta' a unica disposições que contém o acto
addicional obro a-sumpto de Fazenda provincial. Pa
ra os tratar com mai melhodo e dar za epara-las, e
considera-Ias-hei em varias ecções neste capitulo.

N. TI. .... 0

Separo ne te capitulo o que diz respeito a orçamen
to, despezas, impostos e contas municipaes, reservando
essa materÍa para a parte em que tratar da organi-
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sação municipal, da posição e relaiõ'0es enlre 11 A
sembléas provinciaes e a Camaras municipae. Pa
rece-me que es e melhodo póde dar mais luz. Ao
Plenos deu alguma á minha inve tigaçõe .

EC Ã. La

DO ORÇ\~lE"TO rROnX ,r.\I..

," 1="5.

JlistOl'ico. ,ntcs ele. aeto :ldIHciou:11.

Já antes do aclo addicional fi lei do orçamento d
15 de Dezembro de 1830, no art. q·3, havia determina
do que sorião apresentado , por copia, até o dia Gd
Dezembro, aos Conselho geraes o balanço da r cei
ta e despeza, e o~ orçamenlos das respectiva Provin
cias, e se lhes ministrarião o esclarecimento que o
mesmos Conselhos julgassem necessario , para a re
flexões e representações, que, a tal respeito, tive em
de dirigir a Âssembléa Geral e 8,0 Poder Executivo.

Esta disposição foi mandada vigorar na 1 i do or
çamento eguinte.

A lei de 240 de Outubro de 1832 alargou mai a in-
. gerencia dos Con elÍ10 17eraes no negocios de Fazen

da de uas Provincia , dispondo que a receita e de 
peza provincial fos e fixada d'ora em diante pelo
Conselhos geraes sobre o orçamento dos Pl'e idente
das Provincias.

o dia da aberlura dos Consalho gemes o Pra
sidenles das Provi Doias apresentavão-Ihes o seu re
latorio impresso, com o orçamento da receita
"lr~l pL;a 1- rovio' ii-ll ilS r ntas rIo anHO find m -
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nistrando todos os e clarecimentos que os mesmo
Conselhos pedião. Os Secretarios do Governo e o
lnspectore das Thesourarias assistião ás discussões,
sendo para isso convidados pelos Conselhos.

Os orçamentos a sim organisados devião ser (em
quanto não fo se reformada a Con lituição) remelLido
ú Camara do Deputados para erem corrigido e
nppro,ado pela A sembléa Geral.

E ta di po ições forão reproduzidas na lei do
Ol'l:amento eguinte de 8 de Outubro de ,1 33.

§ 186.

Acto :uldiciollal.

Adoptado o acto addicional, a lei do orçamento
de 3 de Ou tubro de 1834 determinou que as des
pezas provinciaes fixadas na lei de 8 de Outubro
de 1833, deduzidas as que pela rcf0rma da Contitui
ção passárão de provinciae a geraes, e vice-ver a,
conLinuarião a ser feitas dentro do anno financeiro
do 1.° de Julho de 1835 a 30 de Junho de 1836,
da me ma maneira ordenada pela dita lei, emquanto
não fossem aUerada pelas Assembléa legislativas
provinciaes.

Separada completamente pelo aeto addiciollal a
receita e de peza provincial da geral, autorisou aquella
lei de 4834 o Governo Geral para supprir, na fórma
do art. 3q. da sobredita lei de 8 de Outubro de
4833, as Províncias, cuja renda provinciaes não.
chegassem para suas re pecLivas de pezas fixadas na
lei mencionada, com tanto qlle sta e não aug
11 enl(l:sel .
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Não ficarão iohibidas a As embléas Provinciae
de augmentarem as desp za respectiva, com tanto
que para ellas creassem nova receita.

§ 187.

Como silo :lIlIlUaS as leis de ol'çamcnto pl'ovincial.

A ConsLi tuil.ião referindo-se ao orçamellto geral
emprega a palavra annu,almentc, Diz o seu al't. Ii)

§ J\ O- E' da attribuição da As 'embléa geral- fixar
annualmente as despeza publicas.

A lei geral que autorisa o Governo a cobrar os
impo~tos e a fazer as despezas publicas tem duração
annual; não póde ir além, pela Constituição. Caduca,
findo o anno, pela Constituição, e é necessaria nova
autorisação. Ha para i 80 razõe poli ticas do mai
alto alcance. Não é este o lugar proprio para a enu
merar e expender.

Não assim os orçamento' provinciae que são 1 is
meramente administrativas e não tem a impol'tancia,
o caracter e o alcance politico, que tem os ol'ç.a
mentos gemes, sem os quaes não póde viver q Go
verno Geral.

E' por isso, sem duvida, que o acto addicional
não põe a condição -ann'ualmente-:,

As leis. pl'ovinciaes de orç,amento devem ser an
nuaes, e o são porque ellas mesmas assim o deela
rão, mas não é i 50 essencial pelo neto addieionnl.



§ 188.

omo se tem pt'ocedidtl quando a Pl'o,'iIlCias ficào sem
01'\~aDlcnto.

E' paru deplorar que tenha sido frequente o exem
plo de ficarem as Provincias privadas de urna lei tão
importante como a do orçamento, o que quasi sempre
acontece em consequencia de desagradaveis lutas entre
os Pre identes das Provincia e a A.s embléa. pl'O
vinciae, por molivos políticos de polilica pe oal.
. pontarei alguns ex mplos, e a pratica seguida em
taes casos.

Caso (Ia l"rol'jllci:l de S. Pc(Il'o (lo Sul.

Tendo ficado a Provincia de . Pedro do uI sem
orçamento, determinou o Avi o ele 113 de Jovembro
<1e '1836, que ficasse em vigor o or.umento anterior
quanto á receita, e que se fizesse a despcza provin
cial indispensavel dentro dos limites estabelecido por
es a lei, na fÓl'ma do que determina e o Presidente,
a quem incumbia dar illustrações, e olver quaes
quer duvidas, que pudessem occorrer a respeito de
taes objectos meramente provinciue..

Caso de Sel'gipe.

Por Avi o de 9 de Junho de '184.·6 foi declarado ao
Presidente da Província de Sergipe que quando a As
sembléa provincial insistisse na adopção da lei do
orçamento não sanccionada, não se lhe devia dar exe
cução, representando ao Governo e pedindo fi. Assem
bléa provincial providencias para supprir a falta da
mesma lei,



Ca_ o do Espil'itO Sanlo.

Havendo sido illfrllctuosamente proroga la a sessão
da Àssembléa provincial do Espirito Santo, para se
occupar da lei do orçamento, e não havendo espe
rança alguma de que por uma convocação extraol'
dinaria se obtivesse, no pouco tempo que restava do
anno financeiro, o que fôra inutilmente tentado pela
prorogação, mandou o Aviso n. O 253 de 20 de Outubro
de 1851, proceder na conformidade do acima cilado
de '15 de Novembro de 1836. .

As Consultas da Secção do Imperio do Conselho de
Estado de 4 de Novembro de 1852, e de 2 de larço
de '1853, aconselhárão o mesmo procedimento.

Caso do Pará.

Por portaria de ·16 de Dezembro de 1855 mandou
o Presideute da Provincia do Pará continuar a vigorar
o orçamento do anno findo, no anno seguinte.

Tendo o Vice-Presidente da mesma Provincia dei
xado de sanccionar o orçamento provincial por en
tender que continha alguma.s disposições inconstitu
cionaes, resolveu a Resolução Imperial de 5 de Janeiro
de 1859, tomada sobre Consulta da Secção do Im
perio do Conselho de E tado de 10 de Dezembro de
1858, que fossf- approvado o procedimento do Vice
Presidente, o qual mandára vigorar o unt rior orça
mento.

Caso do Rio Grande do I\'orte.

No an.no de 1859 deixa o Presidente da Província
do Rio Grande do Norte de sanccíonar o orçamento
11roYineial.



o Aviso n.O 207 de 19 ele Agoslo do mesmo anno,
'xpedido em conformidade da Resolução Imperial de
47 de se mez, tomada sobre Con uHa da Seccão do. .
Imperio do Conselho de Estado de. 47 de Julho do
me mo anno, declara-que a prorogação das leis do
orçamento p'ovinci'll é ju tificavel s6mente por neces-
idade urgente, que não tenha o menor vislumbre de

arbitrio, ou espontaneidade dos Pre idenles de Pro
"' incia primetros fi caos das lei, porquanto os Pre
sidentes de "Provincia elevem cumprir os seus devere
deixando que as Assembléa procedão como lhes con
vier, a fim de evitar que recaia sobre enes a respon
sabilidade da occorren ia xcepcional e irregular de
continuar a vigorar uma lei no exercício para o qual
não foi feita. E .manda que o "Presidente convoque,
em demora, extraordinariamente a As embléa provin

cial, a fim de dí cu til' as razões da denegação da sancção
devendo o orçamento do corrente anDO vigorar no fu
til 1'0 ól11ente no caso ele impos:5i bi Iidade da reunião
da mesma Assembléa.

Caso tIo Am37.0na ...

Ha-rendo O Pre idenle da Proviu ia do Amaz na man
dado vigorar as leis elo orçamento provincial e muni
cipal do anno precedente, porque as novas não havião
podido ser votadas pela Assembléa provincial dentro
do anno, foi essa deliberação approvada pela Reso
lução Imperial d 3'1 de Julho de 186,1, tomada sobre
Consulta da Secção do Imperio do Conselho de Estado
de 2 do mesmo mez, e em conformidade ·da qual foi
'expedido o Aviso n.O 344 de 7 de Ago to do mesmo
anno de '1861.

29
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Ca'ilO da Dalila.

lJllimamente, por a Lo de 17 de Dezembro de 48G2,
mandou o Presidente da Bahia vigorar no futuro xer
cicio, o orçamento provincial e municipal e a lei da
força -policial.

189. '

RefIcx{;es.

Entretanto essa medidas exorbitantes, qu e vão
tornando de expediente ordinario, constituem uma fla
grante e patente usurpação do poder legislativo pro
vincia1. São nullas e inconsLitucionaes. E, cousa no
tavel, 'ainda não ouvi uma voz que contra cllas se
levantasse, e reclamasse energicamente providencias,
as quaes sómente póde dar a Assembléa Geral Legis
lativa.

Se bem que as leis do orçamento provincial e mu
nicipal, não sejão annuas por força de disposição cons
titucional, como o são os geraes, comtudo o são, por
que é condição de sua existencia, inserta nellas, pela
qual não podem ir além. Essas leis autorisão os Pre
sidenLes de Provincia e as municipalidades a arreca
darem e a despenderem durante o anno de que rezão
sómente. Acabado o anno esLá acabada a lei. Foi- e.
Abiit, excessit, evcLs.it, el'upit. ilo ha mais lei.

Vigora-la, proroga-Ia, fazê-la reviver, é o mesmo
que fazer uma lei nova; suppõe a mesma autoridade
que tem quem faz reviver uma lei revogada. E' le
gislar .

Ora é o que fazem o Governo Geral e os Presidentes
de Provincia.
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A USlJl'pa~üo sóbe de ponlo quando se trata de 01'

çamenlos municipaes, a respeito dos quaes repelle o
aclo addicional aberlamenle loda a ingerencia do Poder
Geral, repellindo a do seu Delegado, que priva da
Sancção. E se não forem conlrarios aos direitos' de
outras .provincias, á Constitui .ão e ao Tratados nem
a A embléa Gera:l o pôde alterar.

Nem o Governo Geral, nem os Presidentes tem in
gerencia nüs or<;.amentos municipaes? Pois bem, tem
autoridade para levanta.-Ios do nada, para fazê-los. .

Como podem ser respeitadas a autoridade e as leis
em um paiz~ quando de tão alto se dão taes exemplos e
se reprod uzem, sem pro.videncia dada competentemente
duranle perto. de 30 annos I lIa quasi 30 annos exercem
o Governo. e os Presiden:tes de rrovincia a faculdade
de fazer lei provinciaes I E e sa faculdade tem-nl1
exercido e tolerado l\Unislro de todo o partidos.

~ 190.

E~ UI'gente nma llruvitfcncia.

Quallto a mim deve e pôde a As embléa Geral faleI'
cc saI' este e candaIo constitucionaL

110 sendo o orçamentos provinciaes e municipae
annuo por virtude de disposição constitucional, pôde
a itsscmbléa Geral, declarar por via interpretativa:

Que essas leis duraráõ além do- anuo para o qual
forem feitas, quando não forem substitui das por outras
a tempo~ e até Cfcle o sejão.; feita pelo Presi-dente~ da
l'rbvincias, dando conta ao Goyerno Geral, aquellas
modificações, que a mudança, força das circums~

tancias e neces idades do serviço imperiosamente exi
girem., com tanto que não augmentem a somma da
c1espeza marcada P' ra cada ramo d@ ser.viço.
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, 191.

Bistol"Íco. i\.ntes tio acto addiciollal.

O' no sO' primeiros orçamento (especialment o de
1827 e 1828) forão deficientissimos. Hull'is indigestaqlte
moles. Nem havia elemenlos dispostos para o fazer.
Apalpava-se as tl'evas, e procurava-se subir do caho .

A lei de '11> de Novembro de '1830 começou a se
parar as despezas publicas não por sua natureza e
extensão provincial ou geral, mas aquellas que fa
zião os diversos ministerios em cada l'rovincia. em
discriminava bem o que era geral e provincial.

A lei de 24 de Ouluuro de '1832 classificou a de peza
em geral e provincial e e pecificou o que considerava
despeza geral e provincial, declarando provincial:

« 1.° Presidencia, Secretaria e Conselho do GOV0l'nO:
« 2.° Conselho Geml.
« 3.° Justiças tClTitoriaes e Guardas policiaes.
« 4.° Escolas menorc ele instrucção publica, e biIJlio

thecas publicas.
« 5.° Jardins e hortos botanicos, passeio publico, e

illuminação.
« 6.° Professores c empregado de saude, vaccina, ca

tecbese e colonisação.
« 7.° Parochias.
« 8.° Soccorros e orclinaria á Camams, casa d

misericordia, hosl?itaes, expostos e eminal'ios.
« 9.° Casas de pl'lsiío com tmbalbo, reparo c consl.ruc

ções le cadêas, e sustento ele presos pai re .
« 10. Obras publi as ele int resse e serviço da Provin

o cia., reparo das Igrejas Matrizes.
'( 4 I. Toda as mnb; q lIe dizem respeito á sua aLl

minislra~üo cconomica c i eculiar. »)
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DCllOis (lo aeto :ulllicional.

A lei de 8 de OuLubro de 1833 reproduzio es a
clas ificação, a qual, promulgado o a Lo addicional,
foi mandada continuar pela lei de 3 de OuLubro de
183-i·, emquanLo as Assembl6as provinciacs não alteras
sem as despezas fixadas em sua conformidade.

De enLão por diante cornc('árão a A embl6as provin
'úle u legislar exclusivumente sobre as suas despezas.

§ la3.

Dh'cI'sas ,lcSIlczas lll'ovinciacs e ~cI·acs.

Corre por conta do cofre provinciaes e deve ser
conLemplada nos seus orçamenLos, a despeza com os
obje Los, que, pelo acLo addi ional, esLão a cargo das
Assembléas provinciaes.

Os Juizes de Direito que, considerado enLão como
empregados provinciaes, erão pago pelos cofres pro
vinciaes, passárão a sê-lo pelo gerae, por virLude
do art. 40 da lei n. o 243 de 30 de ovembro de
484·), deduzindo-se esLa despeza nas Provincias qlIe
recebido supprimel1Lo, das quotas voLadas· para cada
uma denas.

A despeza com as Calhedraes da Provincia, que
o art. 4. 0 da lei de 3 de OuLubro de 1834" declarára
provincial, foi depois COll iderada geral pelo art. 1\ i
da lei 11.° 396 de 2 de SeLembro de 118413 .

.Os pal'ochos, os· quaes, considera lo empr gado
provinciac , orf\o pago pelos corI' '5 da' Província••
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pa sarao a ê-Io pelo gerae, por virtude do art, 15
da lei B,O 39G de 2 de Setembro de 18&:6 e art. 3,'
§ 8,° da lei n.O 5-14 de 23 de Ol1tubro de 184,8.

Se a Guarda acionaI fór destacada para auxiliar
a policia, as despezas deveráõ ser feitas por conta da
Província, porque os corpos policiaes, são proviuciaes
e se p ra auxiliar os corpos de primeira linha, então

. correrúó as despezas pelo Mioisterio da Guena, (Art.
~H da lei n,,· G02 de '19 de Setembro de Hl5o., Aviso
n.O 230 de 22 de Outubro de 18:)1,)

A de pezu com um destacamenlo, embora de força
ele linha, empregado em serviço policial, pertence á
administração proviocial. (Aviso o,' 305 de .JO dé Outu
bro ele ,181>0. Avison,o 238 de 24 de Julho de 185.G, en.·
11i) de 9 de Janeiro de 18G3.)

Compete aos cofres provinciaes ou aos da policia o
pagamento de um excesso de despeza feita obre a
ulltorisada pelos Regulamentos da Rep'artição da Guerra,
quando o movimento de forças no interior é para
auxiliar as autoridades policiaes; serviço qne não é
do J\lioisterio da Guerra. (Aviso n.O 385 de 2'1 de Agosto
de 11863.)

Os serviços prestados por praças de policia muni
cipal á administração geral do E tado devem ser pagos
por eUa. (H.esolução Imperial de 6 de Março de 1858,
tomada sobre Consu.Ha da Secção de Fazenda do Con
selho de Estadú. (Aviso n.· 92 de 12 do dito mez (}
anno.)

S6mente se considera geral, além do armamento ,
a despeza que é relativa aos Iostructores da Guard'u
Nacional. (Aviso n.O ·197 de 30 de Março de 1836. Ordem'
do Thesouro Publico Naciona~ n,' 83 dê 18 de M.arço
de 1852,)
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Corntudo a ordem do Thesouro Publico Nacional
de 17 de Janeiro de 1856 mandou pagar como geral
fi despeza feita com o expediente dos Conselhos de
qualifkação, e dos Corpos da Guarda acionaI. C')

Adespeza com soccorros e conducção de presos pobres
é provincial. (Consulta da Secção de Justiça do Con
selho de Estado de '16 de Dezembro de '1846. Ordem
do Thesouro Publico Nacional n.O 121 de 29 de Abril
de 181'9.)

ECÇÃO m.

DA RECEIT.l pnOYJ:liCI l.

§ 194.

llistOl'ico. ~ntcs (10 neto :utdicional.

A I i de 24 de Outubro de 1332 foi a primeira que
distinguio a receita em geral e provincial. De'~laroll,

especifi(;ando-as, quaes erão as rendas publicas que
pertencião á. geral, e estabeleceu que - pertencião á
renda provincial todos os impostos ora existentes, não
comprehendidos na receita geral.

(') Em Aviso de 31 de Agosto de 1830 ao Vice-Pre idente da Pro
vineia do nio de Janci!'o declal'ára o Gov'erno que a despeza com
gratificações e e~"'al~aduras dos In tructor s da Guarda 'acionai era
provincial, c que nortanto devia o me mo Presidente recorrer a A 
scmbléa Provincial.

A lei do orçamento geral consignando quantia apenas diz.-Com
a Guarda Naeional. ....

••.. O orçamento ultimamente al>rescntado l>cl0 Governo para o
exereicio de 1863-iSl»- diz-Gratificação aos Officiaes do Exercito que
scrvem nos dilferentes corpo '; compra de armamento, cquipamcuto
e outras dcspezas 140:520$000.

Este as uml>to devia andar muito claro. A dcspeza com a Guarda
Nacional ou bem é geral· ou provincial. Se é gel'u!, como é, devem
o cofre gcraes carrc~ur com toda a de 'peza, em distincçõe depeu
dente de arbitrio de Mini tru .
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Mandou scriptl1l'al' á parte as rcmlas declaradas
provinciue , r olhe-la em cofre di tindo, para erem
distribui las, pelos Presidentes m Conselho, em con- .
formidade da lei do orçamento, feito p la A sembl a
Geral.

Mandou que ti. receita provincial fosse fixada d'ora
em diante pelo Conselhos g I'ües, sobre orçamento
dos Presiden~es das Provin ias.

Orçou a receita provincial em todo o Imperio em
2.386:000S, tendo orçado a de peza em ~~!.'I9t :8S:'S,

E determinou o art. 90 dessa lei, que quando as ren
das provinciaes nüo c.hegassem para suas despezas,
os Conselho geraes (emquanto não fosse reformada
a Constituiçiio ) representassem á Cnmara dos Deputa
dos, indicando quaes os objectos que pudessem oifrer
alguns impostos, sem maior gravame do povos e bem
assim os que devi5.o ser substituídos.

Alei de 8 de Outubro de 1833 reproduzio as mesmas
dísposiçães.

Calculou a despeza provincial em 2.8.u5:i)07,~OOO,.e

não orçou a receita. Era porem o que no anno se
guinte se havia de dar ás Provincias, para su tentãr
os brilhantes, numerosos e pesados encargos que su s
Assembléas ião receber.

§ 195.

Acto 31lt1icional. Difficullladcs.

Adaptado o acto addicíonal em 12 de Agosto de 1834
era necessario tornar effectíva a independencia finan
ceira das Províncias, dota-las com recursos para fa
zerem face aos serviços e promoverem os melhora
mentos que acabavão de ser-lhes encarregados. Aex-



pe ·tn~~t) plllJlica el'a iml11en a. A'; Províncias ido
s 'r cOI'lnc1as por exc l1entes estradas, os caldeirões e
atoleil' ião s )' COIl 'ignados á historia, o rio_ ião
ser coberto. de ponte, penclrados e devassados
p la nn\'('ga~50 os mais rccondito , deseTlos e inte
riores.

M1I{j-llllS oh illll'gt'J scc'lortllll IUlseU,o' DIodo.

Entl'ctallto laboi'1wa fi .\.S5 mbléu G ruI em gru,cs
dimculJudcs.

O nos 'o . ,ystema (10 imposto~ l'a, como uiJlfla hoje,
<1t:fcilllO o. r\do e1'ão c11 s 'ft]bo de um systema, ma"
em 11<lrl11on ia, crenJos (' agcrlomerudo pelo tempo,
nxertado do systema I'elho portuguez do tempo co

lonial. Poucos avuHuvão, e quasi que exclusivamente
O" de imporlação e:portação nos gl'ílnc1es mercados
(10 liltoraJ. Alguns nada produzião em certas Pro
'i,in 'ia~, prin ipalll1ente centra0. A di persUo da po-'
j111l:lçfio, por imm fi eIS di tuncias desertas, tornava
rlim il a fisc, li a~üo pouco producti\'a ü arrecadação.

A \5. mbl a Geral n50 podia yestlr um unto S Jl1

r1 spir outro. Via-se na dura alternativa ou de abrir
11111 largo tl '{(cit na renda g ral e de .descontentar,
n h nclo-o com no,os impostos, o entlm ia ta

p la nova reformas, ou ele c10tarmesquinhamente
um grande numero de Províncias I Era de mai im
10 sivcl dota-h com igualdade relativa, attenta a di
,"ersülnde das circumstancia , e (h indu tria pro
vin ines e a qualideld do imposto.

,Em tal' ·ra hcrcul a pouco azada a occasião pura
uma revisão g8ral do imposto c esLab Iecimcnlo de
um ystema, 'fIne se presta e melhor á divisão, que
e ia fazer, de renda gcracs e proyinciars.

30



l'ao se fez esse trabalho, que, ao D1pnos, bom- ra
servido para o estudo economi o do paiz, e para c 
clarecer ass1lmpto vila s da maior impol'tan ia. Foi
apresentado o projecto da lei <10 oeçamcnlo de 3 d
Outubro de 1831., que deixou tudo no slatu quo. C',)

Cada um queria que tocas e á sna Provincia este
ou aquelle imposto mais bem parado, que julga,
.mais 'on\'ir-lhe, embora não plldesse delle pre cinrliL'
a União ("'~). Hou,e qll~m prelendesse que Co sem de
duzidos 33 % de todas a rendas publi as para as
despczas proyinciaes, fazendo o Governo a distribui
çõo, segundo as necessidades e recursos das"Provincius.

(') E Lou longe de cenSI1I'::I1' os qne fizel'ão a divi fio oxi lente. A
tarefa era por certo immen a, o la1\' z impos iyel [':11. 'I' ('ousa qlle
e appl'oximasse da perfeição aLLenlo o e tado da uo ,a indu Iria

exclusivamente agrícola, em iuta então e infelizmenLe ainda lJOjc,
com graves difficuldades. Demai. a matc'ria não Linha sIdo e tu
elada e preparada (e creio que ainda o não está uoje) com anLi
cipação.

Entretanto cI'eio, talvez por não er entendido na materia, <Tu •
'pelo ([tIO respeita á divisão de l'endfl, com Lelllllo e e tudo, se a
}'cformas, pal'a aLisfazer a sofl'eguidão j1rogre i la, uão houves. 111

ido feitas lle afogadiiho, se teria poditlo fazel' cousa melhor, qu,
<10 menos, divj asse com alguma clar'eza o tcrreno m quo lel'ia le
mover-se o podei' provincial no exercicio do clil' 'ito do im~oJ·.

Reina hoje a maior confusão como o leitol' vorá de te Capi Iulo
e especialmente de sua Secções ti." o 7.".

Extinguindo-se o impo to de expol'tação qlle )11' :io exclusi\-a
mellte sobre a ullica inclusLl'ia importante do Il11pl'l'io não c teria
pOllido uotar as Provincias os Illunicillios om um impo LO fie 1'0
}lartição m::tis modico e razoavol do que o xtinclo, applicado x
clusivamente ás via de communi ação, dando-se-lhes alguns outros
ele/inidos para uas G ~ra, d speza. '?

'falvcz assim c Silll!lliJicasse o systema e se fizesse uma mais
ju la divisão 11tre as l'l'ovin 'ias.

Mas não é meu pl'oposiLO tl'aLar de Le important.e as um)lIO que
r quer exames e e lU os e !leciaes, . obre mIo prali o , qllc den.o
a outros mais habilitados. .

"DiO'ão agol'a o:; abio3 da Escriplura
"Que scgredas são e ses .

CC/mIjes,

O que mo pal'eco é fJ1le O que e. tá, não páde ficar como eSlá,
o CJ..ue Lodo esLe Capitulo o demonstra.

l ) Por exemplo. Querião os Deputados de S. Paulo que o di·
zimo do assucal', eafé, algodão e fumo, e a iZ<l dos beus de raiz
ficassem ]lel'tencendo á receita dessa Pl'01'incia.
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§ lCJ6.

Di\isao IU'o"isoi'ia da I·cnda.

CessoLL a confusüo das linguas em Ilue, como na
torre de Babel, ninguem se entQndia, com o expe
diente do costume. Empurrou-se pa.ra diante a dilli
cuIdado com uma solução provisoeia.

Hesolvell a lei elo orçamento de '1831 no url. 36, que
emquanto uma lei geral não fixasse c1eünitivamente
o imposto que ücaritio pertencendo á receita geral
do Imperio, constaria esta dos impo tos que lhe per
lencião na divi ão feita pela lei de 8 dp. Outubro de
1'833.-(Divi lio tirada da lei anterior de 21 de Outu
bro de 1832.)

E no art. 30 dizia- que toda a demais renda que
então se al're~adavão, não contempladd como gerae
nes a divisão,. ílcavão pertencendo á receita provin
cial, e poderião ser alterada pelas respectivas A sem
bléa provinciaes.

E como em algumas provincias n -o chegavão para
as despezas provinciae, decretadas pelo orçamento
geral, as rendas declaradas provinciaes, autorisou o
art. 33 da mesma lei o Governo Geral, para supprir I

na fórma do art. 3i· da lei de 8 de Outubro de 1833,
a Provincias, cujas renda provinciars não che
gassem para suas respectivas de peza ,fixada nessa
lei, com tanto que estas se não augmenLassem.

Tudo isso era provi orio. Maldito I Elle e o seu Am
phytrião, o adiamento, per eguem-no sem pigdade l
E quando so faz cessar, cos a, sendo convertido em.
definilivo. E assin1 aconll'ceu~



§ 1CJ7.

1'~'O"iSOl'io COll "cl'tiolo cm dcfinHh·o.

No anno de 1835 foi apresentado c discutido oro
o orçamento na Cumara dos Deputado um projecto
sobre impostos c divisão definiliva da renda geral c
provincial (""'). Discutido porém por algum tempo,
e approvudas varias emenda, foi tudo rcmeLLi<.l .'t

1.3 Commissão de Fazenda, para formar um novo pro
jecto para entrar em 3.3 discussão, ba eudo na da$
sificação de rendas estabelecida nus 1 i pr 'ced nles
de receiLa e clcspcza, e segundo algumas modjncal~õcs

que acabavão do ser adophula', sobre impo lo . ('fI')
O que e tinha em vista 01'0, dando muis alcrumil

renda li Provincia', não dei 'IH descoberté> o ser 'i~o'

gentes.

(') :E"Le projoclo 3]11'0. clltado pcb 1. 0 COlllOlissilO (lc 1-"azcnda e
or~amclJLO propunha: 1.0 a aboli~ü(l dc algllnla il1lJlosil;õ '" 'lu ,ou
fllla i nada rendião, ou erno pl'cjudiciac á industria, ou l' 'cahião
sobre matcl'ia não tributayel; 2.° a amplia ao elc algulls il1lpu lOS
cm substituição dc outros do mesmo geuero, ou a 111 diH a 'ão de
certos, COI\1 o fim dc aUol1lenlal' :l sua receita, e simpliJicar :l sua
arrecadação; 3.° a fixação tlo Lilulo' da I'Clllla.geraJ do Imperio;
4.°, finalmente, a separação dos lleu nacionaes (IUC tem de tical'
subordinados á aelminisl1:a ão proyincial, COl conformidauc da lei de
12 de Agosto de 1834. (AcLas da Camara dos Deputados. Ses ào de
23 de Junho de 1835.)

C'''') A Camara uos Deput:Hlos adoptou o seguintc rcqucrimento do
Sr. Hollanda Cavalcanti;- Requeiro o adiallleulO da di cu são até
quc a iIlu tTe Commis ão orçando as rCllda já elas iticada gcraes
( com as alterações actuaJmcnle vencidas) cOJ.liparc com as (le pezas
1lxadas j c pl'olHlnha os meios para Uppril' o dcLicit, t3 o o haja;
concluindo- e por CSLa fôrllla a ,c!nmda di cn ão da I i do 01' a
mcnto, IIolla1!(la Cavalcanti. (Actas\la amara tios Dcputad , Sessão
de 26 de Agosto tlc 183õ.)
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~ 19°~ o.

I'al'ccCl' lia 11 " Commis'ião .1e Fazlllllla da CalUal'a .lo~

DCllUl~u1os.

Diziu a Commi 5.0 upresenlu1ll1o o seu 11'n"t!il1ho :

« Fiel, como lhe cumpria ser, á delerl1linaçno ela Ca
lIlura, a Commissão admilli como fundamento do seu
orf"amenlO, a divisi-w Lle relJda' consagrada na lei de 2,t
de Outubro de 183.:.., e sanCCiOni:Hla nas leis ul1'rioJ'('s
de receita e despoza do Imperio, com allenl)'ío a alterndío
feita CJuanto aos dizimos e direilo: do Con 'ulado ; por"' lU

tilmoem reconheceu, CJue ti prelerir-se ou rejeilar-se a
'lussifi aç.ão dos impostos por olla. prOl osLn, Jfo -cu cila

da projecLo cle lei, uma mui nolare( rLJulaç~tO ü\l'-Se-llin
emir l1a Heceila Geral, \"indo pOl' tal modo a ser o eleJieiL

IllUitO mais Cjuanlioso; por isso Cjue a De ima dos pre
dios urbanos, ruja imp0l'lancia, ex cpLuar\a a do.muni
cipio ela Côl'Le, soIJe a. mais ele 300 'onlos le r0is, ler;l de
'er considerada e01110 renda l}roYincial, on mais ex
aetamente como receiLa nüo g\~ral; d'onde 1'0 ulLa qu',
atlmilLida a elas. iüca~ão exiSlente, ern virtude da reFe
rida lcgi~la~,ii.o, o producto dos imposto conc(~eli(los ao
Govcrno da> nião, comparado com a totalidade da sua
despcza rirá a oiferecer uma diffcl'eocade 75'1:000$000 não
comprcllOndenclo as difreren~as ele eambio, na parte re
hllha. ao pagamento da uiviua extel'l1ü, e a uma boa pal'te
das clesl?ezas do Mini terio <los Negocio EstrangOlros;
isto é, Vil'ií a llavcr um eleu'iL equiyalente a esta s6mma.

« Mas quall\j.uer que seja ü: qualificação de renelas que
se houvC!' ele adoptar, a commissão enlel1l1e, que jámais
e poelerá prescll1dir' da eliscus:ão do '1.0 projecto, que

ella teve a honra de orrerecer Ú meditação da Camara;
porquanto envolvendo ella algumas. cOlTecções e inn(;),
vaeões feitas na nossa legislação geral ele imposlos, co
mo por exemplo, as que dizem respeito ao direito de
ancoragem, á taxa elo Correio geral, li siza nas permutas
dos bens prediaes, á capiLação elos escravos nas Cidades
e Villns e outras muitas alterações importantes; e sendo
101' outro lado conll'Ul'io aos principios que regulão esta
materia, que taes disposições neloptadas como perma
nentes, possão caber em uma lei annua, e unicamente
de Receita e Despeza como deve ser a lei elo Budjet; evi
dente e a.ntolha a urgente necessidade de se di Clltit
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com prioridade aquella medida, ela qual depentle int i
ramente a loi do orçamento; accrescenelo que a não pro
lDulgar-se e te anilo a referida lei dos imposlo ,a la
Receila e D sI ·za que se houver de san ciouar não 5ení.
se não uma ei de illu ão e de Llgano; visto que n-o
lJavendo legislação anterior, que autorise tnes modifi
cações j o orçamento da Receila Geral lhndaclo m sup
posto. augmeolos não será. 050 uma verclad 'ira chi
mera. não ela ordem da.qu lLas que produzem inconve
nientes plll'U munterem pr' onceitos no espírito do' 110
men credulo' ou visionaeio ; ma Ullla clJilll ra Jue teria
ele,pór a adminislru~ão da Fazenda e o E 'ladu em dello1'a
VeIS embaraços.

« A Commissão iultYa dever ainda ponderar á Cama
1'a, que a nece 'si(lude de uma lal medida é tanlo mais
sen 1vol e irrcfragavel, quanlos o aclos legi.lati o. de
algumas Provincias sobejamente d monst1'ào, que a nüo
haver uma lei que extr me COIU pel.; 'isão os rall10s da
receita geral, 111 breve só potlorá r'eputar-se tal 011'0
duclo das rendas ele ilD[ ort:,1cü ; por i so qu O. -01'
pos legislativo ele algumas focal ida Irs lo Imperio eOI1
tÍnllaeáõ a nlenclor ( omo por e:x.cm1lo, fez o cio C ará)
que e aeilão autol'I-:ldos. a impõr sobre hj clo da
reeoita geral: o que, na opinião LIa COll1ll1issãO, in
teirall1ent~ oil'onsivo do aeto addicionul, a Consliluição
do Impeno, o qual slotue no § 5.° do <ll'L 10, que
tac Ass(nnbléas podol'ão legi. lar sobro os imposlos n '
co:ssorjos, com tanto (lue não pr jul1i1lu m DS imposições
gemes do Estado. »

§ iaa,
Lei de 3'1 (Ie OUtU1l1'O (Ie 183...

Da discussão resultou a lei de 31 de Oulubro de
1836, a clual abolio algumas imposições geraes, sub 
tituio outras, elevou algumas, procurou tornar mais.
productiva D. arrecadação de outras, para acautelar um
c1eficit na renda geral. NUo ia porém ao amago elas
grandes difficuldacles quanto ás Provincias. Remendava
apenas a situação. E' preciso reconhecer que cra di[
ficilima a tarefa, para a quallluda eslava elevida1l1ente
preparado, c cxtraonlinaria. a. impaciencit\ do progresso
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\ ll1Jut .':' renrL.:; provinciae~, d pois de enUll1rrar
as imposH': que flCllyão perlencendo ú geral, de-
clarou no art. 12 qur ficay;io cndo proYiociae todas·
as n50 ompr 11 ndida naquella enumeração da gc
rar., romp lindo ú As. mbléa proyinciaes lcgi lar
sobrc a sua arl' cadação, c aUcra-Iu ou aboli-las como
julga. cm cOll,enicnles.

O arl. G.· § ~ .• da m" ma I i _oncedeu mais ús
Proyin ias, pal'a fazerem parle dp, \la receita o excc o
do 1) ·/0 aeldi iOllae elo Llizimo n exportação, que
pagaYão o gcneros de prollucção das Proíincia . C')

E' este principalmente o lado pelo qual a divi ão
fcita ó e 'Lremamente vicio a, como adiunte Tcremo .
Entretanto sc não houves e ido concedido ás Pro
,incias o xces o do ü % addi ionac. do dizimo
l rUío ficado alguma compl lnlUenle destiluída de
reem. o .

200

Dllas que ficál'i'io sendo g('ra s.

Arf. ·11. FicilO pelTlen 'endo i\ R nela Geral do Impe
rio le deo'l.·(\ JUlllO c1 1836 em dianle,as eguilllLls
ímpo içõe~ :

1.· Dir ito de quinze por cento ele imporlaç:üo.
2.· De quinze por enL addi iona do há.
3.· De cin oenLa por nto de importacão da palrara.
6·.· De dous 101' cento ti bald aç:üo e· xpOl'li.1eão.
5.· De um \ meio por enLo de ~xpedienle U<l •AU'ilIl

degas.

('1 VidQ o Aviso n.O 2!i7 d HI tle Dezembro ele 1830, expediLlo 'm
conrormi{\ad ela nesolll<':~o Tmperial de 14 do m 'smo mez e nnno,
tomada sobre Con ulta eln ec no ele Fazenel:l. do Conselho de Es
tado ele 3 elo elito mez e nnno, n lalor o 1'. Al\'Cs Branco, ..-otos
os rs. n. Cavalcanti e Olinela.



G.o D :elc [1 J' 'clllo LI XPOltll,;Zt, na f'l'l1lít elo ~ G.O
do Ul't. 9."

7.° 11 11'COl'age111.
'.o.AI'IlWZelJ<l~ 111 da All'an(lPgns.

!.l.O 1'01'0:3 dos telT(~IlO de ~larillIJU.

10. Os impostos :obl'l a mille1'DçÜO do OUl'O.
~ 1. Dizima da Chatl '('ILnl'ia.
'12. (ovus e. \"·11105 dil'citos dos Il1prcgos g'1'!'[\C's,
43. M'io oldo de patcntcs 111iLital'cs, e ·onll'ilJuil.;i'ío do

_lonl<:; Pio.
H·. Joia. do CI'uzeim.
4:'>. Mcstl'allo !las ol'dens militarc , e tt'CS qual'lo::. ela

Tenca .
Hf. Quinze por cl~nlo da' embar 'aeões c lrangeira f[u'

pa são éI ser naciooucs.
41. l\Jeio por cento cle pr mio do As ignado .
~ 8. lIIultas por infrac<.:uc do llegulam nto das Alfan

degas.
49. llraçagem do fabl'i o rias moedas d oum prata.
20. l\Iatricula dos Cursos Ju I'ieli os. e Es olus lle JI '-

elicina, e as multas da.: A ademia:;.
~·I. Taxa do Correio Geral.
~P. Sizn dos bens cI' raiz. 
23. Rendimento !la T~'[1ogr[\plJia i\acional.
2ft.. Y 'll la llo Púo TIra 'il cle ou trO::i genel'os d PI'O-

])I'iedaclc Ka ional, sujeitos á \dminisIJ'u<.;iio Uel'al, Ir s
pt'op.;os Nucionaes.

23. Dens de defunlos e aus nles.
26. Yinle por cento nos courOS (Proün ia de S. P dro).
21. Renda Diamantina.
28. Agio de moeda de ouro e prata.
29. Alcances de Heeebedore", e Tlle oureil'o Gerae,·.
30. Uepo i<.:ões e restituições de renelas, e Desp zas Ge-

raes.
31. Dcm gralui to .
32. Juro- de Apolice·.
33. Rendimento dos r 'enue e dos prop"io Na ion[ls.
3~.·Cobl'ançu. ela Di\'iLla a tira, ant rior ao ~.o de ,Tulho

ele ,I 83li, inclusive a elo' Imposto. Provinciaes até e la duta.
;J:'>. Emolumentos ~lo SUl remo Tribunal!le Ju liça.

lYo municilJio elo Rio ele Janei,'o.

36. Donatiyos c terça, Rartes de offi<;io
;37. Selto ele heraIl~'as legados.
88. Emolumentos da Policia.
39. Decimu dos pl'e-Lios U1'b[lllOS,



4·0. Dizimo de exp0l'La ão, na fórma do :;) 6.· do al'L. 9."
4·1 Imposto nas Gasas de leilão e modas.
/1·2. Vinte por cento no on umo d'aguardent da terra..
4.3. O impo to obre o gado cI eon umo ti que trata

o 10 do al'l. 9.°
4·4. Meia siza do escravos.
/fi.>. Rendim oto elo vrnto.

Renda com applicação especial pa1"a o~iectos não con
templados na Despe:m.

4.6. Impo to obre as 10jDS ob rtas.
/1·7. Sobre a cge.
/~8. De inco por ento nD venda de mbarca õe na-

rionae .
4·9. Do se110 de papei'.
60. Taxa do e cravo .
51. Pr mio dos d po ito publico.
52. Producto elos ontracto 0111 as nova ompanhia.

rl mineração.
!'>3. Ali na ão d capella vaga .
54. Decima mbana addi ional aI, uma legoa além das

cidade do Rio ,de Janeiro e i Ihero.y, na f6rma já
InbeJ ida.

55. egunda d cima da corporaçõe de mão m ria,
'·u. Direito ele Chancellaria la mesma,
;.>7, Um quarto por cento pela r formn da Apolirp .
:.>8 ..\ . sol "[\' la Rrc ita G ral.

20 I.

RCllllas .1ch:ld:IS :ís I','o'\'illei:ls.

Exelnicla e.. n. rendas rno proyinein todas n.:
011 tras.

J nhuma lei rio orçamento linha f ilo o t1lTolaupu
lo da rendas pnbli a , qlle wmpl'C'hendc,sP as llll
pn,' I\Yão a er pL'Ovinciae C"),

(') A primllira lei, de o1'(;am nlo qll' lil' mo., :1 de 1 2':', não enu- !.".-'
1111"1'011 Ilem ('Inssili OH a l" 'cifa l' rll'Spf'1:1, 01'<';011 1IIIIu nglob~,1:I-
1I11'III,'.•\ i.". :I rle 182H, i~II:1IIlH~nlc.

31
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Esta divisão foi ba eada na classificação da renda
geral e provincial estabelecida na leis precedentes
de receita e despeza de '183~ e "833, que a de "835
apenas alterou para harmoni a-la com a simples mo
dificações, que acabavão de er feitas sobre alguns
impostos geraes, modificações que habilitArão a A 
sembléa Geral para dar mais ás Provincias a quota

. dos dizimos, com que accrescentOlJ a sua receita,
j to é, a receita de alguma .

Quando, installadas a A sembléas provin iaes, tra
tou cada uma de abrir e inventariar o embrulho que
lhe fôra dado, foi grande a decepção.

Entretanto a As embléa Geral tinha feilo o seu dever.
Cuidou primeiramente de egurar o meios para fazer
marchar os negocios geraes e para manter o credito
do Imperio no exterior. Honra lhe seja feita I

Assim como não havia faltado, quando se fez o a lo
addicional, quem procurasse de pir completamente o
pqder geral de attribuições sem as quaes não pode
ria viver, não faltou tambem quem, para aquinhoar
largamente a sua Provincia, e estufar o eu ninho
com as mais mo1les pena, tenlasse reduzir o poder
geral a pedir esmolas. A' anarchia polilico-adminis-

Na essão de 18'29 não e fez orçamento. O orçamento de 1830
não enumera impostos alguns. Diz ómente que e comprehendel11
na receita. O de 1831 igualmente não enumera imposto.

O orçamento feito em 1832 enumerou ómente a ·rendas geJ'aes,
e accrescentou-Pertenc~m á receita. provincial o impostos ora exi 
tentes não comprehendldos na receita geral.

Os órçamelltos decretados em 1833 e 183f~ não accrescentál'ão mais,
e o que estalJeJeceu em 1835 a divisão definitiva de renda deixou
tambem no tinteiro a enumera ão·e classificação da renda pI'ovin
ciaes cuja nomenclatura as Assembléas provinciaes tinhão de ir buscar
por entre a poeira da The ouraria .

No acervo dos impostos com que erão aquinhoadas a Provincia,
estavâo muitos nominaes, anomalo, guu i oh oletos, nullo em al
gumas Províncias, ~e di1fj~1 al'recadaçao, etc:! mais proprios para
avolumarem a escrlpLuJ'açao e para dar occa mo a vexames, do que
para auxiliarem as As embléas, no desempenJlO da. imporlanli. sillJa
.mribuiçôe quc acaba,'ão de er-Ihe enll' gue .
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trati o-judi ial'ia que, no prim ira anno ,se eguio
ao acLo addicional, Ler-se-hia juntado a financeira. Não
ei e então a União teria podido 1'e istir e se teriamo

h je Impe1'io.

NomenclatlU'a,

Po ta de parte a nomenclatura dos impostos ge
rae feita pela lei do orçamento gel'íll, e apurado
o não mencionados neHa, que ficavão endo p1'o
vineiae , dava o. apuração o eguinte re ultado ("').

( Contribuições d policia. C )
\( D cima urbana.
« Legados e Herança . (': .~)

« Direito de portagem.
( Direitos de aO'uardente,
« Impa Lo de réis em libra de caro
« Pa agen~ d rio~.

« ovos e elho direito. C' ~ ..;)
{( Proprios provin iae
( Dizimas.
« Quota do dizimo do a 'ucar. C" ')

(') Arl.opto a numeração do Ol'çamenlo da Províncía do Rio d
Janeil'o de 26 dc IIIa10 de 1 36, elabo1':ldo por bomen entendido
na materia, A im me mo tilllla 1'1'0 ! Tal el'a o ca1l0 em que c 
tava o as umpto.

) Imposto que el'ão anccadados pelo cofre da Intendeucia geral
da Polic13, e qu I>a ál'ão para o TlJe ouro pela Lei de 6 de 0
vembro ll.e 1827. Tabella eI !) d Maio de 1ooU.

O Avi O II 9 tLe ctembl'o ti. 1835 eleclal'ou que o impo to
da Decima de hera 11 a' e legado el'a pl'oYinciaI.

O Avi o n.O 12 de 17 de Maio de 1852 declarou que a pena
de resilLuo pertencem iÍ renda geraL
(~A ol'deu. do Tb ouro Publico Nacional n.. 112 de 17 de

;\.....0 to, 125 de 21í de Setembro, 167 de 3 de Dezembro
d

toda de
1817 146 tlc 28 d Abril de 1858 e)..lllicárão como e eyia fazer
a di tinc ão do yelho e novo direito que pertencem á renda
....el'al, dos que pertencem á pro incial.

O Aviso 11.0 21.7 de 19 de Dezembro de 1850, e aRe olução
lnl[1crial tle 14 do me mo mez, tomada obre Con ulLa da Secção
de Fa1.ellda do ConsellJo de Estado de 3 elo dito mez e anuo ex-
plí 'ão cm que cou i te a qu ta,



e 1110 las.

ilude. ( ")

Enlre e es impo lo apeua linha d uyullür a
quola lIo dizimo do cat' e a ucar, ma em . rla
l)rovincia ómente, na quüe a do caf' elevoll
'on ideravelmente, como por exemplo na Provin ia
do Rio de Janeiro. Em outra nada rendia, n m
podia vil' a render ao Fi co, em extl'aordinari CYra
vame dos productores, o qual malaria e a indu trin.
Os generos que a paga sem, obreludo em Provin
eia centraes, tenlIo de per 'oner di taneia enorme.
e mao caminho, exhau lo, ou qllasi, o eu vlllor
pela despeza do lran porte, não podião coo 1'1'01'

com producto igllaes de ponto do liltorul ou pro
xi mo .

o OI' 'tI11euto da Provi O ia do !lio d Janeiru d 1837 a 1 ,
diZia - art. 3.° - ão igualmentc rcnda da Província ainda quc não
calcnlada , POl' sCI'cm acLllalmellte impI'odlll:tivas a eguinte - T rça
parte de officio - Dircito dc Chancellaria - Impo to na a a
de leilão e moda - Emolumcnto dc pa . aport - Yi ita d aude.

') O art. 24 da lci n.· 243 d 30 de ~ovembr d 1841 pa' a
a 'ontClllpla-lo como rcnda g ral. rd m (lo Tbe ouro Publico i'ia

ional n.· 168 de 16 de Outubro dc 1850.
O Avi O de 11 (lc Ago to de 18ií'l-, cxpcdido obr Con. ulta

da cc ão do Illlp rio do eon clho dc E lado (leclal'oll que a A -
embléa provincial do Ccará havia cxorbitado, inc\lIindo t illl-

po to na receita pr'ovincial.
( O art. 29 da lei n.· 628 dc 17 de etembl'o dc 1801, dcclarou

c a rCIHIa provincial.
llonvc duvida. O Avi o n.· 100 (le 8 Outubro dc 1846 d 7

c\al'ou que o rendimcnto do evcnto rúra do MUllicipio da l Õl'tc e
provincial.

O de n.· 201> de 14 de Agoslo dc 184!l, que deve scr con~id rado
gcral, se as 'Assembléas provinciaes o nao tiverem inclllldo na
reudas pl'ovinciaes.

O art. 14 da lei li.· 1>86 dc 6 de Setcmbro de 1800, diz que o rcn
diolCl1to do evento fica perLencen(\o ;'\ rcceita provincial.
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1];1':\0 esscs l'CCU1'SOS iU8ufJicicn teso

r a divisão da despeza em provincial e geral, feita
pelos orçamentos anteriores, e que estava em vigor,
era a que se fazia com justiças territoriaes, parochias,
elc., con iderada provincial e accrescião a que se fazia
com Calhedraes, Cabidos, Seminarios, e ontros ramo
de serviço, que as Assembléas provinciaes, com acquies
cencia da Assembléa e Governo Geral, chamárão a
si, e oulras novas que exigia a nova ordem de cou
sas, como a das Assembléas provinciaes, suas Secre
taria , el'.

A sim, ao mesmo tempo que esperavão lodos da
llovas instituiçãe grandes melhoramentos, e tinhão
natural lendencia as Assembléas provinciaes para
augmenlur a despeza, vião-se el1as nos maiores em
baraço. para acudir ás já conhecidas e decretadas, e
fazer marchar o serviço e expediente ordinario. Po
dião impor desde logo. Mas era natural que, pelo
menos, hesi.tassem em e lrear pela adopção das mai.
impoplllare de todas as medidas. Demais erão mui
e cassos os conhecimentos economico e administra
l.ivos; a materia do imposto não estava estudada
era muito mal conhecida; a principal materia sobre
a qual se poderia impor estava preventa; tomada
pelos impostos geraes; novos impostos provinciae
irião ent.ravar-se com estes e offende-Ios. Amateria
de novos impostos era uma especie de leilo de Pro
custo I
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: 204. ~

Pl1l'US lias Pl'ovincia. •

A. A sembléa provincial de Minas repre ntava qu
, ua receita apenas cobria um terço de sua_ de peza .
lO me mo apuro e", ia a Provincia da Bahia, cuja

receita endo orçada em 400 conto de réis, havião sido
apenas cobrados '130 e tunto.. A r ceila provincial de
Santa Catharina anda a por 40 contos, a sua despeza
excedia a 4·3. O Mini lro da Fazenda remettia á Ca-

.mara dos Deputados i1 I i do orçamento provincial de
ergipe, por ir de nconlro ao arts. 30, 33 e 34 da lei

de 3 de Outubro de 1834, porquanto fixando ua de 
pezaemI138:780S500,eorçando uare eitaem25:37u~,

no seu arL 38 dispunha qu o respectivo })residente
requisitasse do Governo Geral autori ação para up
vrir o deficit pelas renda geraes, qnando e e suppri
mento, na fôrma do arL. 33 citado, ômente podia ler
lugar para se preencher o de:ficit da rendas provin
ciaes orçadas na lei de 3 de Ontubro de 1833 ('" ).

A As 'embléa provinciaes de Pernambll o, Bahia c
'anta Catharina repre enti1VÚO á A sembléa Geral a dif
ficuldade em qlle se achavão para supprir o delicit
verificado, entre a rendas que lhes havião ido dei
xadas pela lei de 8 de Outubro de 1834., e as de peza
lrovinciae ql1e já estavão decretada ante da publi
cação da mesma lei, pedindo que pela caixa geral, fos
se supprido esse <1eficit. Estuvão de peior condição
de que antes do acto addicional .

. i Vide o pal'ecel' tia COlllllli 'ào da' A sembléa' proviuciaes 1Itlo
'111 • e são ria (;al1lal'::1 (I()~ n Dutarlo fie 2ii dft A~o to deI 1835..
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Ada Bahia p dia uma de dnas cou a , ou que e de
I, rmina se a quota com que deveria concorrer para as
despeza geraes, 'pertencendo-lhe toelas a rendas abi
arrecadada ( y tema por mais de nIDa vez apre en
tado, e por mai de uma repellido), ou que o im
postos de export~ção lhe nca~sern pertencendo.

·.. 205.

Suppl'imenlos :ís PI'O incillS.

Por virtude do art. 24 da lei de .L 1 de Outubro d>
183õ, tinha dece ar no anno lmallceiro de -1836-1837
o supprimento ús Províncias, e tabelecido pelo <lI'L. 33

. lia 1 i d 3 de Outubro ele ,1834..
Ia ficar a adrninj tração de qua i toda a. Pro

vincia em recurso, para pod -r marchar.
A e e deploruvel e tado de ou a acudio logo ti

lei d 22 de Outu bro de 1836, determinando no ar\.
23- Que o Governo uppriria, dcsd.,Ç já, pelo cofr,
da renda geral, o dellcit da Provincia, ujJ. renda
não chegas em para ua despeza, não ex.cedendo
porém o upprimento a diíferençu que bouve s entr
a de peza provincial fixalIa pela lei de 8 d Outubro
lIe 1833, e a renda que fôea deixada a cada Pro
vincia, pela lei de 3'J de Outubro de 1836.

lei de ·11 de etembro de '1837 marcou a quanLia
de 580 conto para upprimenLo, qne repartio pela
Provincia da Bahia, Pernambuco, Mina Gerae, rará,
Goyaz, Malto Gro . o, Piauby, E pirito Santo, anta
Catharina. Sergipe e Rio Grand do Norte.

A admini tração provincial em H Provincias não
podia manler- com. eu l'C ur,os!
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Alei de 30 de Outubro d 11838 mar ou para o anno
financeiro de '1839-4840 a quaútia ele 580:000HOOO,
upprimento para cobrir o deGcit da renda pro

vi nciaes, repartido pelas mesmas '1 ,I Provincia.
O orçamento para o anno finan eiro de 184.0-4841,

oncedeu a quantia de 6G9:000HOOO, cOI'Lemplando mai,
asProvincia na Alagôfl., Parahyl a, Maranhão Ceill'il,
15 Provincia .

Sómente não tinhão ,upprimento tres, Rio de Ja
n iro, . Paulo e Rio Grande do Sul,

O orçamento do anno financeiro de '18'~ I -·484.2,
marcou a quantia de 693:000$000 para '3.' me ma'
Provincias entre as quae a repartio,

O orçamento para o anno financeiro d 184.·_ - '1 X43,
continuando o upprimento, mandou deduzir delte a
importancia ela clesp za com o .Juiz ele Direito, qll "

pa ou a geral.
Feita a deducção des e ordenados reduzio 11 lei ri

3'1 de Outubro de 484·3 o upprimento á. Provia ia
Ú lluantia de 4.75:300$, e determinou que fosse reduzido
á metade no exercicio de '18U-- iI84b, 'es ando total
mente 00 ub equentes e portanto no d '18h.:j-184.G.

'em embargo de declaração tão categoricil, a lei
do orçamento ele 2 de ctembL'ü de 'I 46 autorLoll o
Joverno para supprir a Pr lvincia designadas '0111

metade das quantias ultimamente votada, . cndo
'upprimento applicado ao pagamento do empregados
do culto publico na. mesma Provincia.

E a Resolução n. O 393 do 'i.' de Outubro de '184·1;
nu torisou, o Governo a supprir no an nos flllan 'eiros
de H~45-1846, 11846-1847, '1847-484·8 o ofres
provinciaes do Ceará com 4·0 conto , o da Pm'ahyha
GOlU 30, do 1l.ic) Grande elo ,-01'1' 1'.()11l 'tO.
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A . im depois de feita a divisão tIa renda g ral e
provincial, e de emancipadas financeiramente as Pro~

Yincia', no qiJe era pro'lincial, farão quasi toda sup"'
prida pela renda geral p lo espa~o de 13 anno .

Era e t· a natural e inevita"el con equencia da ma
neira vicio a por que fora feila a divisão da renda,
sem o ·tudo e preparaçõe nece' arias, levadas
as reforma de afogadilho pela arrogante impaciencia
pI' gre i'ta, que sómente olhava para tão importantes
a. umpto , por um lado, o politico, como se a po
1ilica pude ~e prescindir do estado conomico do paiz I

E súm nLe cessuu c podia ce sal' aquelle suppri
rn llto, reconhecendo-se geral a de peza com ü Gumdu

acionaI, com a justiças de 'I.a instancia, c com o
culto publico, ohjeclo havidos enlão como provinciaes.

'lo ces ou comLu lo o auxilio ás Provincias com
pletilDl nt '.

O' orçamentos gerae em '186 J, '18:52, 1853, 1854,
1 :j:j, 18:j6 e 18:57, consignúl'ão quantias para auxiliar
01 I'a provin iae .

Algum províncias tiyerão subvenções especiae e
d Lacada para certos fins. ('I')

E não tem falLJ.do quem queira fazer das Provincias
uma e pecie de Estado , de 'üçõeszinha 1. Com que
r cur o ? Que cabeça I

Com em\ito e por um lado erüo justificaveis e CS'

supprimel1to' p lo estado das renda na maior parte
da Proviu ,ia , pclo da sua illdusl.i'ía, c difficuldade
.de deparar com matcria pura novo impo to que

(;) Além (tis o t 111 sido pre lado pelo cofres gerae soceol'l'os
ás PI'OVilll:j:l 1111 ca. os fie ecca, fome e pid 'mia, como por exemplo
ao Ceal'ft, Hio r.1':lllde do Norte e l';ll'ahyba, pelas Be oluçõcs de 17
(Ie ."'/\,o LO de 181;S, de 29 de Ago to de 1~6, c lei ele 6 de Setembru
de 183'1, e 1t de Selembl'o de 1852.

E 11(''''\1 ll1 que a l nião tem sido o palladitan das Provinchl
3"2
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fossem produdivo , é fóra de d-tryida que em algumas
Assmnbléas proviociaes não havia -espirilo de ordem,
nem de economia.

ror exemplo o Aviso de 24. de Janeiro de 18t.i de
clarava que era censuravel a Assembléa provincial da
Bahia em decretar avuUada quantia para jubilações
e pensões, e para o Theatro, quanGo recebia d0 Tne-

. souro o supprimento de 150:00e$OQO, que deixavãg
Ele ser applicadDs a objec~es urgentes geraes.

A Secção do Imperio do Conselhe de EstadG em
Consulta de 3 de Julho de 1843, Relator o Sr. B. P.
de Vasconoellos, votos os Srs. Miranclu Ribeir0 e Olinda,
dando conta do exame de leis da As embléa provincial
de Pernambuco, estranhava a concessão de G6 l<:lterias
a diversos estabelecimentos e Irmandades., tocando 20
.a um lhealro. E isso quando era necessario que os
cofres gentes acudissem aos provinciaes faltos de re
cursosJ

ECÇÁO IV.

1JA nEI',~RTIÇIo D.l COliTRID 'IÇA0 DIRECTA.

,§ 20G.

P..:la Ccmstitui<::lo e :teto addicional.

o art. 171 da Constiluição dispõe:
« Todas as contribuições directas, iÍ €xccp~ão da

quellas que estiverem applicadas aos juros c amortiza
ção da divida publica, serão annualmente e tabelecidas
pela Assembléa Geral, mas continuaráõ até que se Pl
blique a sua cleroga~ão, ou sejão sub titllidas ror
outras. )}
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E o Ü'rt. ,ti:) § '1'0 duo mesma Con titu-íção' dava á A 
scmbléa Geral Ü' attribuição de- repartir a contribuiçã<T
directa.

A lei de 12 de Outubro de 1832, que mandou que
os eleitores conferissem faculdape para a reforma da
Coostituiçüo, determinou que a conferissem para a
l'e[ormJl do lllrt. 1'7'li acima transcriplo., em, rela~ão á
ql!le se fizes e n0 art. 83' § 3.·

Portanto o § o.· do art. 10 do aclo addicional~ dando
á Assembléas provinciaes a faculdade de estabelecer
os impo to necessarios para as dcspczas provinciacs
c munici pae , abrange os directos. Apalavra geral 
impostos - comprehend'c Lod'as« suas. cla ses, e os
directos não forão excluidos.

As Assembléas provinciacs podem portanto hlllçar
i"tnposto provinciaes e municipaes directos. Em Lal caso
é evidente que lhes compete legislar sobre sua l'e
p-artição, sen<1o. de repmtição.

~Jas sobre que objectos podem as Asscmbléas pro~

vineiae lançar impostos direetos de repartição que
não ofl'cndão os impostos gerae ?

Quanto aos imposoos geraes directos de repartição;'
(quando os houver) passou o aeto adtlicional para as
Assembléas provinciaes a altribuição de os repartir, 1'e
formillldo .nesta parte o art: 15' § 10 da ConstiLuiçã@.

Este assum[Úo está.em. perfeito ellllJr~l'ão~

'onsiderado em-relação ao objecto sobre que re
uhem, os impostos ou contribuições dividem-se em

dtlu' grandes classes, dircctos ou. inL!ircctos.
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Os· directos são os que rcc.ahem direc.tnmenle sobre
uma parie da renda dos cidadüó's, e cuja cobrnnça
se opéra sobre um rol, ou relação nominal dos con
tribuintes.

Os inc1irectos são os que recahem sobre objectos de
consumo.

Estes não recnhem nornillnlmentei sobre tal ou tal
individuo relacionado, apanhão a todos sem dislinc(~lio,

uma vez que consumâo objectos sobre os quacs recaia
a taxa do imposto. .

Os impostos de reparliçüo são c1irectos, mas lIa im
postos directos que não süo de reparliçlio.

A Constituição serve-se das palavras- reparlir II con
tribuição directa. -o acto addicional diz- reparlição
da contribuiçã.o c1irecta.

Referem-se portanto unicamente nos impostos c1i
rectos de repartição,

Ora, nós não temos i,mpostos alguns direclos de re
partição, nem o nosso systema se presta ao seu es
tabelecimento,

Não tem um systcma de contribuições directas e de
repartiç~o o paiz que o quer ler, sómente porque o
quer ter, é preciso que o seu estado, as condições
.da propriedade e da industria, e o systcma geral dos
impostos se prestem a isso.. .

Assim a atlribuição conferida pelo neto addicionul
ás Assembléas provinciaes de repartir a conlribuiçúo
directa pelos municipios não tem, e por muito tempo
não ha de ter objecto.

Na França o algarismo tolal do imposto de repar
tição é fixado pela lei c repartido pelos departa
mentos; depois entre os al'TTOndisselnents (circums
.cripção territorial que não temos); depois pelas mun'i
cipalidades (commune') c finalmente pelos inclivic1uos.



- ::n·3-

E' por isso que são esses impostos chamados de'
repartição.

Nelles, a final os comOlissarios competentes design50
os contribuintes, c fi."üo a sommu qne eleve pagar
cada um.

Essa rcpartiçuo deve ser confiada a- autoridades
que estejilo mais proximas tios elementos, cuja apre
ciação deve servil' de basr, e é confiada nu Fran~a

aos corpos electivos locacs.
Â lp,i reparte o imposto entre os departamentos.

O Conselho Geral reparte-o entre o~ al'1'onclissG1ncl1{:;
O Conselho de an'ondisscmcnt entre us cO'tnmwws.

A Asscmbl6a geral á qnül o art. 1,j § 10 da Cons
tituição incu mhia a repartição da c.ontl'ibl.1iç.ão di
redu, está muito longe dos elementos Decessarios.
ITara fuzer ü repartição dentro das Provincias.

Grcando as AssembJéas proviociaes, com aUrihui
ções relativas a impostos, nada era mais natural e
consentanco com a razão, do que incumbir a cad<l
uma aquella repartição dentro da sua Provincia.

No requerimento apresentado pelo Sr. Visconde de·
Jequitinhonha, na sessüo do &cnado de 3J de Maio
de 'IS6-I, p.ara a nomeação de uma commissão espe
cial, flue resolve se varias duvidas, sobre .o actÜ'
addicional, cra indicado o ponto seguin~e :

« G.o Não se achando dcfiniLlo no art. iJ71 da Cons
tüuição, nem em nossa legislação fiscal, o que seja
Q0ntribuição directa, e sendo differenLe o modo como
Ij.assificão os administradores e economistas o im
posto direclo, resolyer, o que é qu.e se eleve entender
por contribuição- directa, cuja repartição pelos mu
nicípios das Provincias é uma das aUl'ibuiçõcs das



Asscmbléas prmrinciaes, na forma do u'J;L f(} § 6.0

do aclo addiciooal. »
Pore'i: aqui ponto ne te t\s umpto qu~ Buua t 'm

de pratico 0ntre nós" e é oe ·'fer ni.1o o tcul1a tão
cedo.

SECÇÃO v,

IlOS t.lIPO TO, De J:lIl·O'I\,L\Co.

Porque ~ão rcserva(k/5 para a. l:nlão.

A C011Stituição dos Estados-Un~clos SecçÚ'o Iof) § '2","
do art. '1.0 dispõe: « Nenhum Estac111 poderá, sem o
con. entimenlo elo CO'llgre ·so, e tabclccer impostos de
rlJ1,portagãO' &16 exportctção'> Cx.cepL0 os que forem abso
ltJtilUlente nece sario , para ex,ecutu.r a sua lei de
inspec~f.ío; e o pl'o<..Iucto liquido ele todtls os ~mpostos

desta natureza de.ye entrar no The ouro dos E 'tudos.
:nidos; em[jm todas as leis relativas a estes objectos

&5.'0 stljeitas á re·visão e ao voto do. COllgresso. »
A restricção do po.del' do E tados em matm:ia &

~mp.ortações c exportações., diz l\ladison no excel1ente
livro - Fedcralist -, é a cOllseqllencia natural de se
deixar ao governo fed.eral o cuidado de regular o
commercio.

Este vigoroso fundamento, de primeira iutuição.
é amplamente desenvolvido, e vigorosamente demons
trado nesse livro, e nos autores Americanos que es
crevêrão sobre a su·a Constituiçao.

E' inteiramente applicavel ao Bru ir, cuja Constitui:.....
çã , e nem outra Ollsa podia ser, 1'c eryu á Â'. embléél!



e Governo Geral a solu~5.o das grand-cs queslões de
commercio e intlu tria, a celebração de Tratado de
commerio, e o marlf'jo da f'cla,:,õe cornmerciae ex
tariorp..

POI' isso declarou po-itivamenle o ncto addicional,
qlle as Asscmbléas provinciaes não podem legislar
sobre' imposto de importa~ão, o quaes ficárão cx
dll ivarncnte reservados para a uião.

Sem embargo de tão clara e lerminante dispo ição
qua i todas a Provincias tem legi lado sobre e e
impo to , e ahi vão exernlllos para que fique mais
paI nt o u. umplo.

s 209,

ltlamnhào.

,
A lei provincial do Maranhão de 27 de Julho de

Ü~38 estabeleceu o impo to, percebido pela Alfande
ga, de '10 % sobl'e o vinho e cerveja, e de 2Q %

sobre o coa umo da agutll'dente e mai liquidas es
pirituo o . R pre enlárão contra e se impo to a lega~

ções da Belgica, de Portugal, de He panha e de Ingla
terra. Mandou-se su pender o impo to obre o vinho
e cerveja pelo Aviso de 4. de Fevereiro de '184.0, com
o fundamento de que, recebido na Alfandega, -vinbão
a ser de facto augmentados os direitos de importa
ção, o que era conlra o Tratados existentes. l\Jandou
se igualmente por Aviso de 2 de Agosto de '184.2, sus
pender a cobrança do imposto de 20 % no consumo
da ag'lardente e mais liquidos, espirituosos com o fun
dlmento de que offendiu os, imposto geraes,

As lois da mesma Provincia n. o t>OO de 21 de Julho
de '18'58 e n,O 531 de 9 de Junho de '18:'9 lançárão
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o imposto de \0 % ohre o laba o ou fumo importado
de outrus l)ro\ incias do Imperio.
o Varios negociantes da praça do ,Iaranhão rep1'e
senlúrão contra este imposto. O Pre idenle da Pro
vincia entendia, qne J' cahindo 11e unicamenle sobre
o fumo irnporlauo de outras Províncias ou vindo do
interior da do i\Iilnlnhüo, o qual uenhurna impo i:iio
pnguv'l, nJo podia om lideI' o ~ 5." do urlo 40 do aclo
addicional.

§ 210.

Ceará.

A lei n. O Gn uc 3 de Novembro de ,1814 da Pro
viucia do Cearú ('f) m~.Il1dou tlrrecada!' como receila
provincial 30 %~~ sobre bebidas e piriluo as além de
30S000 por pipa de aguardenle não [ub1'i nda na Pro
vincia, e que fosse nena consumida, 200 róis por
libra de rapé, exceplo o que fosse fabricado na Pro
,vincia, e 30 ./. sobre o fumo, que, não cnda [abri
cado na mesma Provincia, fos e nella. consumido.

Ouvida a Secção de Fazenda do Conselho de Estado,
foi de parecer, em Consulta de 12 de Janeiro de 1857,
Relator o Sr. Abrantes, votos os Srs. Abacté a Ita
borahy, que sendo laes impostos lançados sobre a
importação de generos que enl1'avão de outras Pro
vincias ou do estrangeiro para consumo, e declarando
expressamente o acto addicional que as Provincias
não podem legislar sobre direilos de importação, a

(~) J(l e,m 181>0 !lavia a ~ssel11bléa legislativa dessa Provincia ]~11
çado (hrellos de Importa ao sobre o fumo e ;lssucal' que recalllao
sob!" producloS de outras Pl'ovin ias. '



lio eill'á !J.ariJ exorbilado de sua attribuições. Pelo
que devido taes leis ser levada ao conhecimento da
Assembléa Geral, para deliberar a re peito de suas
di posiçõe exorbitantes, recommendando-se ao Pre..
. idenle da Provincia que procura e desde já ob tar
á cobrança da taxa de igu'l obre os estrangeiro
eomo o unico meio de pr venil' ju tas reclamações c
conaieto com as outra (a~õe.

im foi decidido pela Re olução Imperial de 21
de F vereiro de 181)-.

A me ma Assembléa provincial reproduzio a mes
mas disposições na lei ·n.o 728 de 8 de Setembro de
1R}ij de fixação de receita. Tomou a ser ouvida a
S crão de Fazenda do Coa elbo de E tado, que dizia:
\( Sem a menor sombra de duvida a Assembléa le
gislati va do Ceará lançou e mandou arrecadar im
po-to de importação e decretou uma nova tarifa
pl'otectora da sua producção e indu tria peculiar, com
manife ta iolação do art. 1:2 do aeto addicional á

on lituição, que terminanlemenle prohibe que as Ás
:cmbléll provinciaes lcgi lem obre tae direHos.

ovamente foi decidido pela Re olução Imperial de
21 de F v'reiro de 1857, que fo o a sumpto pre-
_ nte á A embléa Geral Legi lativa.

Tornou a A embléa provincial do Ceará a repro
!.luzir o me mos impo to em lei de 2 de Outubro de
·18::>7. Identico parecer da Secção do Con elho de E 
tado. Identica Resolução Imperial de 26 de Novembro
de ·1838. Identico resultado, i to é, nenhum. C')

(.) cndo I' novado por cs a A embléa o impo to de 2$000, lan
ç:Hl0 sobre o milheiro (te charuto, não fabricado. na Provincia, pela

lia lei do ol'çamento de 16 dc Setembro de 1858, a Commi ão das
A sembléas pl'ovinciaes da Camara dos Deputados propôz em 18!S9
a .l'evo~ação do Ul'lipo eOl'l'espqndcntc, pOI~que.o a~to uddjeion~1 pl'O
Illbe tOl'l11altnentc a~ Asscmblea pl'OVIIlClaes IE'glslal' sobr 1I11p 01'
la)io.

33
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A mesma A sembléa em sua Re olução n. O 944 d
1860 estabeleceu um imposto múnicipal de entrada.
O Aviso n.O 4 de 10 de Janeiro de 1862, expedido em
conformidade ~e Consulta da Secção do Imperio do
Conselho de Estado de 27 de Janeiro de 1861, nova
mente fez sentir a necessidade de uma decisão do
Poder Legislativo que definisse a natureza de taes im
postos. Este assumplo foi sujeito á consideração da
Assembléu Geral.

. 211.

Rio Gr:mclc do NOl'te.

A Assembléa provincial do Rio Grande do Norte nas
leis n.O 209 de 181,0 e n.O 224 de 1850, impoz 20 %

nas bebidas espirituosas despachadas para a Provin
cia e 10;rp000 sobre os instrumentos musicos estran
geiros. Reputúdas essas leis exorbitantes, e esses im
postos como de importação, em Consulta da Secção do
Imperio do Conselho de Estado de 14 de Julho de
1851, e da de Fazenda de 6 de Julho de 1850, foi
tudo aifecto á Camara dos Deputados em virtude das
Resoluções tomadas sobre as mesmas Consultas.

A lei n.° 429 de 13 de setembro de 1858 da mesma
Assembléa estabeleceu como renda da Provincia o im
posto de 10 0J0 sobre o producto liquido da arremü
tação das embarcações naufragadas, e dos respecti vos
generoso Sendo a Secção do Imperio do Conselho de
Estado de parecer, em Consulta de 26 de Setembro
de 1859, de que era esse imposto ofl'cnsivo da Con 
tituição porque ia entender com direitos de impor
tação, a 'sim foi resolvido pela Besoln ,ão Imperial de
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8 d . lembro de 185!), sendo em conformidade ex
pedido o Aviso n.' 293 de 12 de Outubro do mesmo
anno.

O Aviso n.O 298 de 13 de Julho de 4860 expedido
em conformidade de Resolução Imperial de 30 de
Junho do mesmo anno, tomada sobre Consulta da
Secção do Imperio do Conselho de Estado de 13 do
mesmo mez, declarou que era duvidoso o direito com
que a mesma Assembléa decretára na sua lei do orça
mento municipal de 1859, o imposto de 80 réis sobre
cada carga que entrasse no municipio com generos para
serem vendidos, visto que tal imposto era de impor
tação no municipio. Foi aifecto o negocio á Assem
bléa Geral Legislativa.

A mesma Assembléa, por lei de 24 de Novembro
de 1859, impõz sobre as barcaças, hiates e navios de
navegação de longo curso que entrassem nos portos
da ProVÍncia, quér fossem nacionaes, quér estrangeiros.

§ 212.

Em sua lei do orçamento provincial de 1186·1 esta
beleceu a Assembléa provincial da Pal'ahyba um im
posto sobre charutos e rapé, cobrado na occasião do
despacho. Podendo ser esse despacho para importação
ou exportação, declarou o Aviso n." 103 de 1,1 de Março
de '1862, expedido em conformidade da Resolução Im
perial do 1.° do dito mez, tomada sobre Consulta da.
Secção de Fazenda do Conselho de Estado, ser aquelIe
imposto contrario não só ao § 5.' do art.' 1\.l do acto
addicional, como ao art. 12 do mesmo, pelo que não
podia deixar d e1' declarado anti-constitucional.
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Alagôas.

Em lei do 1.° de Maio de 1851 lança a As eruiJléa
provincial das Alagõas o impo to .de 100 réi. pOi'

libra sobre os charutos, rJpé, fumo em folha e cigarro'
de manufactura brasileira, e do consumo do paiz.

Reconheci los esses impostos exorbitante da atlri
buições con titucjonae das A sembléa provinciae,
por serem lançado sobre a importaçúo, em ConsllH~,

da Secção de Fazenda do Conselho de E lado c1 2\)

de Outubro de 1858, foi em cooformiuade da TI 
'solução Imperial de 26 de Novembro do mesmo al1nu
afi'ecto o negocio Ú .·\sscmbléu Geral Legi. luli\·u.

§ :214..

A As embléa proviucial de el'gipe pela lei n.O I.H>
de 18 de :Março de 11840 decretou o imposto de 20 o/v
sobre a aguardente que fosse importada, e o de 1$000
por milheiro de charut s igualmente importados. Pro
pondo a Secção do Imporia do Conselho de Estado que
e solicitas e da Assembléa Geral a revogação dessa'

disposições, c affecto o negocio á mesma Assembléa, a
sua commissão das A sembléas provinciaes achando
muito obvia a inconstitucionalidade dos artigos dJ
lei que lançava semelhantes imposto , propoz' a sua
revogação, em parecer e projecto datado de 12 de Ago. to
de 1846. ("'').

(*) Do Aviso de 9 de Junho de :1.846, dirigido llor e a occasião ao
Presidente de Sergipe, vê-se que os Presidentes nao devem anccion_:lI'
e executar as leis provinciaes que lanção impo to dc importação. a
cvid ntemente contl'arias i.l Constituição,
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A me ma A emiJléa em ,18;) I impoz obre a im
portação de bebidas alcoholica e charutos. Repulada
a lei contraria ao art. 12 do acto addicional, em pa
recer da Secção do Imperio do Conselho de Estado de
27 de Setembro ue 18v I, Relator o Sr. Maia, ....0 tos o
81'S. Olinda e Araujo Vianna, foi, por virtude da H.e
solução Imperial de 4- de Oulubro do mesmo anno,
remettido o negocio á Cam ra do Deputados.

Bahia.

A lei provincial uu Bahia n.O 3:\,;) de I:.. de Ago to
de '18i.8, art. 3.° S 18 decretou a favor da Camara Mu
Ilicipal da Capital, a imposição de I1 $000 por cada
barril de polvora despachado pela Policia. O Aviso de
30 de Novembro de '18,}\) expedido em conformidade
da Resolução Imperial de 24 do mesmo mez e anno,
tomada sobre Consulta da Secção do Imperio do Con-
elho de Estado de 20, declarou que como essa im

posição fôra decretada com manifesta infracção da'
disposições dos arts. '12 e 20 do aeto addicional, por

e1' em realidade um imposto de importação e oifensivo
dos impostos gerae , erUo remetLidos á CamiU'il do
Deputados todos o papei relativos a emelhante
objecto para que o Corpo Legislativo na sua primeira
sessão resolvesse sobre II incon titucionalidade da
referida lei.

A lei n.O 512 de 19 de Julho de 1854 da me ma
Assembléa impôz 10 % sobre o rapé estrangeiro e
fabricado em outra Pl'O"vincia do Imperio.
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Om ida a Secçiío rle Fazenda do Conselho de Esta
do foi do seguin le parecer em Consulla de 12 de Abril
de '18Q6, Relator o Sr. Visconde de Ilaborahy, volo
os Srs. Abranles e Jequitinhonha:

".. "« porque o Reto addicional véda expressamente que
as Assembléas legislativas provinciaes legislem sobro di
reiLo de importação, isto é, sobre direitos lançados nas
mercadorias nnpol'ladas para consumo, era 1"6ra de du-

. vida guc a sobredita lei pro,incial era contraria á Cons
tituição. E que, como o augmento da ta..-xa de qualquCL'
imposto sobre o consumo ele objectos que não são de
primeira necessidade, produz a diminuição da demanda
desses objectos, conservada inalterada a quota dos lí
reitos do rapé pertencente á renda geral, consequen
eia ficar esta de falcada da quantia COrI' spondente a
tal diminuição, vindo portanto a 01 redita leI a offender
as imposições geraes CIo Estado.»

relo que concluía a Secção que o Governo Impe
rial devia tomar as medidas que julga se mais con
venientes para obstar aos inconvenientes da cilada
lei, até que a Assemblóll Geral Legislativa deliberasse
a este respeito.

Conformando-se com esse parecer decidio a Reso
lução Imperial do 1.0 de laio de 1856 que fosse re
mettido á Assembléa Geral Logislativa, e se expedissem
ordens em sua conformidade. E foi expedida a ordem
do Thesouro Publico Nacional n. O 1187 de Hl de Maio
do dito anuo pura que o· Inspector da Thesouraria
da Bahia revogasse a Portaria, que, em virtude de
outra do Presidente da Provincia, havia expedido Ú

Alfandega para communicar á Thesouraria provincial
os despachos de rapé"importado.

A mesma Assembléa pela sua lei n.O 727 de 17 de
Dezembro de 1858 lançou impostos sobre as casas que
rendessem espiritos fortes ou vinho .
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Ouvida a OCCão de Estrangeiros do Con elho de
E lado, dizia, em Consulta de ,18 de Março de '1859,
Relator Visconde de 'ruguay, yolos os 81's. EIJzebio
de Queiroz -o Maranguape:

«Que ella (a taxa) vinha evidentemente aITectar e recalJir
sobre generos que pagão direitos de importação para os
cofres geraes. 01'n, e fosse permittido ás As embléas pro
vinciaes impôr nos genero estrangeiros, ainda mesmo
depois ela sahida das Alfandegas ond.e pagão direitos
geraes de importação, poderi50 os impostos provinciaes
causar con ideravel limilluição na importação e por
tanto nos impostos gentes que ella produz, Se aquella
Assembléas tivessem o dieeito de lmpôr, íerião o di
reito de impôr muHo, e portanto a faculrlade de redu
zir e anniquilar o consumo, e o imposto geral cor
respondente.

«A lei de 31 de Outubro de 1833, nos arts. H e -12,
fazen lo a partilha das rendas geraes e provinciaes,
deixou ás Provincias o imposto de 2.0 % no consumo
da aguardente ela te1·j·a. Da terra, diz a lei, certamente
para excluir a estrangeira, que é importada.

«A lei provincial da Bahia (proseguia a Consulla)
aITende mais o art. 102 § 7.° e 8.° da Constituição.

« Pela Con tlLuição é o poder Executivo geral encar
regado de dirigir areia ões exteriores do Imperia, das
negociaçõe e dos Tratados. Em presença das nações
estrangeiras é preciso que elle esteja unieamente ligado
pela Constituição, leis e interesses geraes e não peado
por medidas especiaes e locaes, que possão affectar o
todo dos negocias e a relações intemacionaes.

« Para conseguir-se por Tratndos certas vantagens é
necessnrio, as mais das vezes, dar outras em compen
sação. Para conseguir I ara os cidadãos elo paiz um
tratam nto, é preei o poder assegurar o mesmo aos
daquelle com o qual e trata. E' portanto necessario
que as condic:ões e o modo de existencia do estran
geiro no paiz (no tocante á relaçãe commerciaes) 6
mente possão ser estabelecidas e modificadas pelo Po
der Geral, e que não f1quem á mercê de ~O A emb16as,
o que seria incompatível com um estado de relações
exteriores regular. »

A lei da mesma Provincia de 3 de Agoslo de 1860,
propondo-se a proleger a intlu lrill. provincial p r
meio d impo lo obr produ los ~ill1illll' ti
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oulra ,não só i 'ealou os produ.cloS Lle uas fabrica
do imposto de 1 1/2 % de expediente, como impoz
2 % sobre os generos enfardados em fazenda não
fabricada na Provincia; o de 50$000 sobIe casa que
vendesse madeiras estrangeiras, obras de alfaiate, sapa
teiro e marceneiro fabricadas em raiz estrangeiro; o
de 50$000 sobre casa que vendesse rapé não fabricado
na Provincia, ele.

Alei do orçamento provincial de 23 de Dezembro
de 1861 estabeleceu o imposto de 50$000 sobre casa
que venelesse sabão uão fabricado na Provincia.

O Aviso n.O -195 de 6 de Maio de 1862, confor
n~ando-se com o parecer de varias Consultas, que cita,
ela 8ecção de Fazenda do Conselho de Estado, decla
rou que semelhante contribuição era um verdadeiro
direito ele impürtnção, e como tal oifensivo do art. 12
elo acto addicional, que expressamente nega ás Assem
bléas provinciaes o direito de legislar sobre imposto
de importação, quér em relação a gerrero procedentes
de nações e lrangeiras) quér a productos nacionaes,

§216.

I'cl'uambuco.

A. eon uHa da Secção de Fazenda do Conselho de
Estado de 27 de Novembro de 1854, sobre as leis de
Pernambuco desse anno, Relator o Sr. Monlezuma,'
votos os 81'S. Rodrigues Torres e Alves Branco, refe
rindo-se a varias paragraphos da lei do orçamento
provincial, obsenava que:

« NeBe não só e e tubel dão direitos de exporta
ção como de importação, é tão pesados que equivalião
a verdadeiros dIreitos prohibiLivos, por exemvlo 400$
por libra de tabaco fabricado em uma ProvmCÍa do
Imperio, lllli imporlélrlo f' não r xporlado!!
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« Quc a .\ S JnlJl' a I l'orin 'jac:; não podcm impôr
lae die itos, já a Secção consultou VUJ'ill;s vezes, de pel'
taedo a ne 'c'sidade de medidas onvenient· e ner
gi as, pois o maIe industl'iaes e commerciaes são ÍD-
alculavei', c ainda o el'ão mai para o futuro os males

político .
« Além di 50 não se fazendo excepção do caso de

serem Laes generos importados de indu Lria eSLrangeira,
tas direito- são verdadeiramente diffel'eneílle , e POii;
não se sab om que [a ai Iade legisla lima AssNnbléa
p1'ovindaL sobr laes as umpLo . »

A Re olução Imp daI de 9 dc D zembro de 1854·
malldou rcmeLLer e a Consulta ú A cmbléa Geral.

A 1 i do 01' ;am nto lIa mesma Provincicl do '1. 0 de
l\Iaio de 'I 55 impàe '100 r is por libra de tabaco fa
bricado, 6üu l' i - por arroba do uão fubricatlo, 1SOa0
por miUleil'o de charu Los e cigarro , 30 réis por ca
llada de bebida espil'ituo as, e 800 rei por arroba
de sabão, Hcundo i entas d sLe impo -tos as fabrica
da l)roviu ia, c os productos da outra que forem
l' 'e portado .

Em irtude d consulta da ecção de Fazenda do
:on -elho le E Lado de ~ 6 de .Janeiro de ~ 857, man
dou a R olução Imperial d I de Fevereiro elo
mesmo allno a1l'ecLar o negocio ú A.ssembl a Geral.

§ 217.

S. Paulo.

lei (]o orçamento municipal da província de
Paulo U." 1 ,I de 7 de Maio de 18tH, estabeleceu di
reitos de importa )io, corno por exemplo 4-00 réis por
medida de liquido de mar fór3, 4,SOOO por pipa de
li luitlo importado, 50 réis por urroba de fumo im-

31.
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portudo, 500 réis por fardos de fazendas importadu ,
3 réis por vara de algodão importado, como r ceita
de varias Camal'as municipae da Provincia.

A Secção do Imperio do Conselho de E tado em
Consulta de 24 de 8etembro de 18t)1, Relator o Sr.
Maia, votos o 81'S. Araujo Vianna e Olinda, entendia
que taes di posições, opposta ao art. 12 do aelo
addicional, estavão no caso de serem revogada, nos

. termos do art. 20 do mesmo aeto. E endo li im
resolvido pela Resolução Imperial de 27 de etembro
do dito anno, foi o negocio aífeeto a Camara dos De
putados.

Tendo a lei do orçamento municipal da me ma Pro
víncia de 6 de Maio de '1856, tornado a impôr varios
direitos de importação, contra elles se pronunciou a
Secção de Fazenda do Conselho de E tado, e em con
formidade do seu parecer foi expedido o Avi o n. o

128 de 3 de Abril de ·1867, e affecto o negocio ti As
sembléa Geral Legislativa.

§ 218.

S:lnta Cathal'in:l.

A 8ecção do Imperio do Conselho de Estado, Hela
tor o 81'. Maia, votos o 81'S. Araujo Vianna Olinda,
examinando as leis da Assembléa provincial de untu
Catharina na sessão ordinal'i'1 de i18 u 2, notava que
ella estabeleceu direitos de importação a favor da
Camaras municipae e dizia:

« Supposto a Secção tenha por justificado, allenta a
informações, o incluir-se entre os urtigo das rendas
nlu!1icipaes o ubsidio da a~uardente, vin11O, vinagre,
azelle doce e panno de algoaão, por se achar eSlabe1e-
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cido, ter-se 'obrado por mais de um eculo, e em
virtud da Provi iio cilada de 10 de Setembro de 1830,
julga comtudo conveniente 11ue se faça presente á As
'embléa Geral Legislativa a exL'3tencia deste imposto de
importação, para decidir se deve continuar contra o ys
tema geralmente adaptado, e em oppo ição ao di posto
no art. '12 do a lo addici anal. )

Foi e te negocio aifecto á Camara do Depulado.
Reproduzindo a lei n. o 4-25 de 16 de Maio de

4856, que fixou as rendas das municipalidades da
me ma Provincia, aquelles sub idios, decI.arou o Avi o
n.o H5 de 47 de Abril de 1857, expedido em confor
midade de Consulta da Secção de Fazenda do Con-
olho ele E lado, que tae impo lo não podem deixar

de 'cr con iderados como imposto de importação, que,
em ultima analyse, reduzem-se a imposto de con
sumo, porque .ão pagos pelo consumidor, sendo que,
como lae , directamenle oifendem e prejudicão as
impo içõe g 'rae, onhecidas pelo nome de direitos
do importação, com munife la violação do arl. 12 do
aelo addicional, que denegou as AssembIéas Iegi la
livn' cl Provincia a faculdade de lançarem não só
de le imposlo, como de consumo obre generos e
mercadorias importada de fóra da Provincia, Foi este
negocio affcclo á Camara elos Deputado.

~ (;)19
~.. .

S. PCllro do Sul.

A lei provin ial de R. Pedro do ul n.· 4,0 de ·18

de Dez mbro de '18~'7, rlesignou como fonle de 1'e 'eila
provincial o imr osto tIo '200$000 sobre cada escravo
importado na Provincia, AS c ão de Fazenda do Con
SOUlO I E lado em Consulta d 25 1 Outubro ele
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~ 858, declarou aqueDe imposto litleralmente oífensivo
do art. 112 do acto addicional. Sendo con forme a Re 0
lução Imperial de 21 de ~ovemhro do me mo anno,
foi em conformidade ex.pedido o Aviso n." 31,0 de 20
do mesmo mez e anno.

A lei n.O MS6 d\3 1850 do orçamento municipal ela
mesma Provincia lançou impo. tos de importaçào mu
nicipal. O Aviso n." 59 ele 11. de Fevereiro de '186:.,
expedido em conformidade da Con uHa da ecção do
Imperio de 3·1 de Dezembro de '18GI , declarou que
era indispensavel uma resolução legislativa que defi
nisse a natureza dessas impo i~õe ,

§ ~20.

Pal'aná.

Pela lei de 2 de Maio ele 1860 e tabel eu a A em
bléa provincial do Paraná impo to de importação
sobre as pipas de liquidos, algodão de Minas, aguar
dente nacional e e trilngeíra, fumo e charque impor
tado I etc,

Em sua lei n."7, de2 ele JUI11Jo de 1861, a mesma
Assembléa provincial elo Paranú, eslabeleceu impo lo
lDunicipa s de imporla~:ão. OAviso li.O 488 ele ;,,1 de
Outubro de 1186~, expedido em conformidade da Re
solução Imperial de 113 do mcsmo m z, lomada sobre
Consulla da Sec~ão do Imporio nu Conselh ele Estado
de 2... de Sel mhro do clilo Ullno, de lara U <[U l1le1'e
ci50 reparo aqueDes imposto' e que a r ferida 'e '(;iio
linhu muilü" vezes invoc'ldo U inlerv 'n)'io do l'ol1 r
L gi.Ju liVO piH'ü fixar a verdade i l'a Datllr za de lac.
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impostos. Observava que no mesmo caso se achavão
iguaes disposições que se encontravão na lei n.O 79 da
mesma Assembléa.

Foi este negocio aIredo á consiclcrução da Assernhléa
Geral.

~ •~ L::; -- .

Minas GCl'acs.

A Resolução da Assembléa Geral Legislativa n. O 3.i·7
de ;"Q. le Maío de ·18i·ij revogou} como contrario ao art.
L .. do acto addícional, o § 16, arL 2. 0 capitulo 2.° da lei
provincial de Minas Gemes fi. O 275, com data de 15 de
Ahril de 184-4.. , que estabeleceu direitos de entrada, e
impoz a quantía de 48000 em cada um animat que
importasse genero de outras províncias, não sendo
de proc1ucção das limitrophes.

Aquelle § '16 di.zia ( Direitos de entrada sohre gene
ros de commercio, qlle das outra províncias vierem
para esta, na razão ele &·$000 por cada animal carre
gado, lluulqu.er que seja o peso ou volume da ar
ga. Ouanclo os g neros forem importaJos em carros,
canoas, lnrcas, ou outro qualquer meio de transporte,
pagarúõ tanto quanto pagarião ,c fossem importados
em iJestas; exceptuão-·se : .1. 0 o aI; 2.° os gerreros de
agricultura produzidos nas h'ovincias limitrophes,
f]uundo a carga do animal constar só desse generos.»

Aconteceu qne quando foi pul licada aquella lei 1'e
vogatoria, jú havia sido publicada na Provillcia a nova
lei elo Or~:,ilruenl.o provincial n. n 281 para o exercicio de
18h-'\8H:i, a qual reproduzia aquelle ilJlpo~to no~

mesmo lermos.
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Embora a identidade da nova disposição deves
fazê-la comprebender nu revogação da primeira, enl n
dêra o Governo provincial de Minas que não cabia na
ua alçada fazer a üpplica~ão, e sn pender a x lição

de ta ullima lei proYiueial, aLé porque a não percepção
daquel1e impo to traria nm de falque de mai de 100
contos de réi. á ji tão mingoada renda da Provincia.

Ouvido o Tribunal do The ouro Publico Naeional
obre o caso, foi de parecer de que:

« Sendo bem claro qu a lisposição da As mbl6a
Geral Legislativa, que r vogou o Impo to elas entraut) ,
por conLral'io ao acto addieional, tido por imposto 1
unporLHção, sobre que á' A sembléas pl'ovineiues niio é
permiLLiaolegislar, [or~~osamenlese ilade hav r [orcons
tante, pCl'manenLe e sempre exequivel e inviolavel, em
qllanto por outro igual aeto legislativo nã.o [ô[' al
terado; e sendo de mais eert Lambem, que ao aI <:Ul e
da Assembléa legi lativa p1'ovio ial está l'emeclial' a falta
e ustenLar o eredito 101' meio de outros quaesquel' im
postos, deer 'Lados n11. oni'ormirlade das lei , aeto ac\di
ciona] art. '10 S 5.°, al't . 12 e 20, Lei de 31 de Outubro
llo 1835 arL. 12, nestes tel'mo" e illegal É; m eLt iLo
e. injustiüeavel o proceder da rel'el'ida' autoridades em
dlrecLa opposição ao Decreto da Assombléa G ral Le
gi tiva do Imperio inconte LavelmenLo superior ás A'
s mbl:a pt'ovineiae" omo o deduz lo que li'põe
o ar'!. 11 . 9.°, al'ts. 16, 11 o .:..0 do acto a Idieiooal com
atLribuição e competen 'ia de pl'oi'erir deei -e re\'oga
torias elos netos legislativos provio 'iue em eliITel'enLe."
casos, e se uma Lão noLav~l irregularidade ne essita
ele p't'Ovic1oneias, não se p6dc dUVidar ter por egouro,
ql1e. ne.st~ ca o e p ei.al, o Goyet'Oo, po~ força de Ul~'
atteJ\)utçoes coo tLlucLOnae' po I por l e pelo PreSl
d nt da Provin 'ia dar êJ COI1V nienle provillen 'ia, or
ei 'nando e fazlmelo elTeUiva a inLeira xecução do Docr to
do PoelCt' Legislativo G rnl ele 2ft· de l\1aio, 0111 O im
pedimento á cobran~,a dos c!iecit s de entrada na Provin ia
de Iina', cuja ereiH.:ão e de 'retação, uma v·z r vogaela,
l<io sol miie e 'XIIi 'itall1 nt , com munire 'Li:1 ineguln
ridade c perlurba~:ão da or lem publica se ~onl.inúa L~
ex 'uLar; por ser in. oOl.rovel:so que nu eollu;ão ~Iü: I.ct
geral eonl a peovin 'Ial l' spelLu aealamento, c SllJCIÇüll
"' Ilcv' pr 51.al' aqucllu 'om pre1'er neia n c I.a. »
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Ao menos par ce que assim devêra ser. Mas oh ta
a fraqueza desmamE adura do no sos Governo..

Suj ito o negocio á d liberação da Secção de Fa
zenda do Con elho de Estado, Relator o Sr. Monte Alegre,
votos os SI' . Maia e Paula e Souza, concordou intei
ramente a 'ua maioria em Consulta d '16 de Janeiro
de 18~·ü, com a opinião do membros do Tribunal
do Tllesol1ro, e foi de parecer, que na conformi
dade dellu se devia proceder, sem contrariar-se ti

R> olução tomada por S. M. o Imperador, de exigir
tIa A sembléa Geral Legislativa a declaração dos ca 05

m que o Go,erno poderá 11 pender a lei provincia s,
poi qu > llO cu o em questão, e na cil' 'um lêln ias
e 'postas, não tratava o Governo directa e po itiva
mente de su pender, a seu juizo, alguma lei provin 'ial,
ma ómente, como lhe cumpre, de fazer executar
a disposição de uma lei geral, pelos meios adequados;
e determinar em con equencia a re tiluição do inde
vidamente cobrado. O Conselheiro Paula e Souza era.
de parecer de que-não tendo o Governo o poder de
u pender leis provinciae , uma -vez que não tinha

u ado o Presidente da Provincia do remedio do art.
11 G do neto nddicional, ora re lava sómente propur :l
A embléa Geral Legislativa a revogação da lei n" 281
da A embléa provincial de Minas Gerae., e con uJta-la
suhre ti re tituição do recebido em virtude de ta.

Con uHado o Con elho de E tado reunido em As
sembléa geral obre este parecer, foi approvado, e
considerado em circum tancias de merecer aHe oll1ção
Imperial, p los Conselheiros presenle , os rs. B. P.
de Yascon e11os, Olinc1à, Maia, Lopes Gama, Cor 1 iro
Torres, Carneiro Leão, Monte Alegro, Miranda Ribeiro,
votando o Sr. Paula e SOllza, nos termo acima decla-
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rado~. : L1hlll11U H. sulu~ãu foi t llluda. Rl' 'uou o Gu
H:rno Geral, , r i bmlaun a deci fio da A s mhl \u
Geral.

Continuou a vieromr o impo to sem erubul'CTo da
I i geral citada de -184, ...

Em Con ulta de 29 d Oulubro de '183:2, Relutor o
r. Araujo Vianna, yoto o r.. Oljndu ' Jlaia, di-

zia a ,ecção do lmperio do Con elho de E ludo, exu
ninando a' l·i da A 'embléa provincial de 'Iina :

« iio exorbila111 lns allribui<,;õe' tla ,b'e11lul'ns
prüyin ia s e 'onLmrias ú 'xpressa dclernlillal'<lü do
UJ'l. 42 do n(;.lo addit.:ionaL a uisposições cl :~ 1\,." e
5." la me ma lei Pro\'inl'iu\ n." 606, Jorqu ' n '11 ~ se
'l'ei:'lO impo Los de imporlação d baixo nom le laXD'

ilinerarias, exigindo-s o I (lgan)c:n~o d 5$000 por' r.adn
besla, que enlear para a Pr'OVln lU, 1$280 por cêulll
animal, que lambem par'u lia enlrar cal'!' o'atlü dr
tlguarelenl ou reslilo.

« Releva aqui pond I'ar qu não sla n YPZ pri-
mcira CJu a c f.ão Lem a honra de nolar' la's rxor'
bilan 'ias; iLlenli'a' disl o 'Í(~ões ,'inua' m unlel'ior'c'
leis Lle Ol'~:anl Ilto pro\'in 'iue t 'm sido ('onsi I "ndas
mercced !'as de I'c\'ogut,:5.o 'rn oulra ,onsu][a, qu
subir'ão á Augu la Pr' enç;a d ,"o 'sa 1rag slnd flll
pedal. »

üo teve esta Con ulla rc. 01 ução.
A Consulta ela n c ção de Fazenua do Conselho de

E tado de 2G de Março de I :)3, sobre l1' 1 i (h A -
embléa pro\'Íncial de Mina Gerae de ,I "1 d)

18tJ2, Relator o 1'. Hollanda Cuval anti, ,"oLo' os 1'.

Olinda e Alve Bran '0, dizia.

« Que os '~1.", 2.", 3." e !~,O lo at'L 1\,." da I j n." 370
de 18"1, e além laquelles :" 5. 0 do at'L 1\.." da lei
n." 006 sobre as l.üxas iLinen.ll'ül· en o1Yem impu 'jções
graYi imu á er 'a de illJpor'la~õo de generos na })1'0
vineia, o que é expr ssamenl vedado pôla J 1 1· 'I~ d~

Agoslo de 183á-. -
« maioria ela Secção uslcnla que não pod m a

Im! o içõe designadas nos al'ls. !~." das lei n.·9 570 e



GOfl, fi l' C J ,;id I'aüa taxa itineral'ia, como as de
nomina0 as dita leis; das excepçõe que se notiío nos
pl'opl'ios paragrapl.1o que as estabelecem, conhece-se
que o fim da Impo. ição é de a fazer recalJir unicamente
na. entrada dos generos de fMa da Provincia, e não no
lran ito das estradas. As impo ições que outl"ora se
Cl'cál'ão na Provincia mineradoras para sub Lituirem
ou amiliarem o pagam nto do 5.° do omo, hoje o1Jo
lido, ó tinhão dilfer '11ca das aduaes na especialidade,
e sempl'e forão designOada com o titulo de direitos
de entrada, que não se podem distinguir de direitos
de importação, fóra da altribuição elas Assembléa 1e
gi::;latil'as ele Pro Tincias.

« Kão fazendo pois o acto addicional diLferença de
importação, nüo é enão á A embl6a Geral a quem
.ompete entender; emquanto isso não fizer, o e~ecutor

der toma-la no rigor do sentido.
« Além lisso a luellas imposições vão reeahir sobr

genel'os de outra Provincia, (l quaes por i 50 llciío
gTl.1\·(l(1::ls; e esta cil'cumstancia abona a a serção de que
a A5scmbl6a5 provinciaes não po lem impor Laos di-
J' i to . .

« S por um Inrlo o principias repellem serneJlwnl.
ontril uir50, por outro a ne'olução da Asscmbléa G ral
I \ ~H c1 o Maio de IfH5 já a r provou, r rogando como
ontl'ario ao nelo aLldi 'ional o . 16 elo 3rL. r.). ° da lei

pl'ovincinl de 1Ilinas n.O 275 de 45 de Abl'il.
« Assim p n,;o a ceç:iio que é n ces ario rcrOl11mCl1

(1'1I'-s(, no PI'Q irl nlc da Provin ia e te negocio, e inti
mor-Ih' qn ra~~n. e:' utar a lei geral.

o eon lhciro Al\CJs Bran o divergia:

« Nos ~~ 1.", 2.", 3." () 4.° 1110 ,-ia direito algum de
il11pOI'II1~ii.o, pala"ra a que nas nos 'as lei cI -ye dar-s·
a 1\1, ma ignifl [Ição que tinha nas antigas, e não uma
xt n 'is 'ima : íll'lJitral'lfl, como LI pois se lhe lem que

riJo dar. Os lireitos qu 'e pagavão nos antigo::> regis
tl'OS e pa.":'agcns da FI'O\ ill ia tiohão clivel'sos nome,
mas nunca se cbamúl'õo dir oito cI importação; só de
signavão as renda que se decluzião do valor das mcr-
adorias na sn::l pl'imeil'D inlrodu ção no 1I11p I'io, vindas

dI: pai~ S f'stl'angeil'os, e ainda quando as I is antigas
fallem cI direito cl ntrada, tas palavra não:e em
pregaYão pal'a designal' direitos que pagavão a mel'c;:t
donas e l,rangeiras, eorntudo a confusão ele duas idéas
distinclas na mesmo Llenomina ão ce ou d poi de '18'10,

principallllelll cl pois da Pl'o\'isft de 7 de Abl'il de
3:i
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~&18, ([li deu pnrtieularmellte ,o nome ele di!' iro. de
importação áqnelles que pugavão as mercadoria, que
"jnbão cio estrangeiro, e s6 a estes direitos se refere o
acto addicional.

« As taxas que impõz Minas, S. Paulo, ele., em bestas
que ahi entr5.o são verdadeiras taxas itineraria que an
tigamente jcl existião, e seria muito f6ra de razão CJ11e
os commerciantes CJue negocião em animaes pelas Pro
vincias usassem e estragassem EIS estl'adEls sem nada
pagar para o seu concerto; o que se pretende impedir
de Provincia a Provincia eslá se pagando ele uma rua
para outrEl, aqui meSl1lO denLl'o ela capital, e se achão
q~le .sã9 ~xol'bit0ntes r 'l(ueiriío li Ass 'mlJléa Geral a sua
dI mll1UJçao c nao ao Governo. »

Não teve Resolução Imperial esta ConsuH::t quo foi
.rcmeltiela ú Cumara dos Deputados om 18 de Julho
de 1853.

ror occasião do exame da lei do or~amento elo.
Assembléa provincial ]0 ~linas n.O 733 ele 23 de Maio
de 1855, em Consulto. de 17 de Fevereiro de 1857 elo.
Secção de Fazenda do Conselho de Estado, Relator o
Sr. Abrantes, valos os S1's. ItaborHhy e Abaeté, foi
novamente agitado o assumplo.

Com o nome ele tax.as i lillerarills estabelecia essa
, lei os mesmos direitos.

Entendia a' maioria da Secç.ão que era evidente que
essas taxas, apezar do titulo de ilinerarias, equiva
li~o a direi tos de importação. Dizia a Secção:

« Em maís de uma anterior Consulta a Secção tem tido
a honra de reclamar contra essa 'flagrante violação do
art. 1~ do acto adclíciooal que nega ÚS Assembléas
provillciaes a faculuade de lançarem imposto algum
sobre a importação.

« E certa de que a tolerancia deste abuso de poder
além de o:ITerecer ás outras Provincias um exemplo con
tagioso e fatal, é por demais nociva ao desenvolvimento
do commercío interior elo paiz, não sendo em verdade
toleravel que a Província ele Minas tenha, debaíxo do
titulo de Barreiras uma linha do Alfandegas e urna La-



rir1 não só fiscal, mas ainda pl'otectora de sua inclus
tl'ia dom stica, a Secção não deixará de continuar a in
sistir na necessidade de reprimir um tal abuso.

«Assim é de parecer que seja o mesmo artigo da
citada lei levado ao conhecimento da Assembléa Geral,
a fim de deliberar a respeito delle como entender mais
acertado, recommendando o Governo Imperial desele já
ao Presidente da Provincia ele ~linas, que empregue todos
os meio c[lIe julgar convenientes para que a respectiva

ssembléa legislativa deixe de persistir nessa aberração
de suas attl'ibuições conslilucionaes.

« O Conselheiro Visconde de Abacté contestava que as
tDsas itillel'urias devessem S"1' eonsicleradas como im
postos de impol'tariío risto que erilo pagas pelo uso das
estradas e destinadas á conservüf'ào e melhoramento
dessas vias de comffiunic<:1\:ão.)} •

A Resolução fmpel'iul de 26 de Setembro de 11857
conformou-so com essa Con. uUa, icto é, com o voto
dü maioria, e foi expedido Aviso em conformidade ao
Pre idenle da rrovincia ele Mina Geraps.

A lei da AssemlJléa provincial de Goyaz n.O 1,( de
9 de Novembro de 1,857, impoz nos generos que en
trassem nessa rrovincia, não sendo producção della,
a taxa de 3$.000 ou 6#000, segundo fossem conduzidos
em auimaes ou em carros.

A Secção de Fazenda do Conselho de Estado em
Consulta clQ ~ de outubro de '18"8, Relator o Sr. Abaeté,_
votos os S1's. Abrantes e Itaboraby, foi de pa
recer de que esse imposto não podia ser considerado
como lima taxa iLineraria, mas era U!ll verdadeiro
imposto de importaçuo lançudo no goneros que en~

travão para a rrovincia.
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Entendia portanto que os paragrtljJho do urtigo cor
respondente devião SOl' revogados pelo rodeI' compe
tente, ao qual devião ser :t;"emeltido : recommendando-sc
entretan to ao Presidente da Prov incia que negas, e a
sua sancção á disposições como estas, q\lc excedem
as allribuições das A sembléas prodn 'iue '

Com esse parecer conformou-se a Rcsoluc)ío Illl
-})erial de 25 de Outubro de 1808, o foi o 11 g tio
ail'eclo á Assembléa G 1'al.

S 223.

Mato Gl'{j 50.

Pela lei })l'ovincial de 6 de Julho de 185~·, 1 n~oll

a Assembl 'a provincial de Ma(o Grosso o imposto dc
10 % sobre cada arroba de guaraná importado do
sertões que medeii'io a referida Provincia, ti do Parú e a
do Amazonas. Em conformidade da Consulta da Sc ç:1o
de Fazenda do Conselho de E tado e lt solução Im
perial sobre ona tomada de ,I" de Noy rnbro ele 1856,

foi expedido o Aviso n." 130 de 4 de Alril do 18.)7,
no qual, considerando-se inconstitucional aquelte imo
posto, visto ser evidentemente de importação, nuo
influindo para ser assim classificado a entrada por mal'
ou por terra, se ordena ao Presidente da Proviucia
que, quando taes leis lhe forem enviadas para a sanc
ção, exponha á Assembléa a razões pelati quaes não
póde legislar senão sobre os objcctos qne forem ele
suas restrictas e expressas allribuiçõe e a' conve
niencia de serem por elJa revogadas a leis que, como
a supramcncionada, são prejudiciaes ús imposi~ões

do E tado e aos intercsses gentes do Imperio.
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A lei do orçamento municipal ctu m sITIa Província
de H de Julho de 485 I estabeleceu direitos de im
portação sobre canoas e frasq ueiras de liquidos vindas
das Provincias de S. Paulo e do Parú.

Em conformidade de Consulla da ecção do Im
perio do Conselho de Estado foi o negocio remettido
á Camara do _ Deputados.

Aquella di po ição foi reproduzida no anno seguinte
(I 52), e ouvida nm amenLe a diLa S cçuo, foi nOVêi
mente remeLtil10 o negocio á mesma Cumara.

Tornou a ser reproduzidu em '1803. A Sec~ão do
Imperio do Coo elho de E Lado reproduzio seu I a
r cer, foi o negocio outra vez remeLLido ti Cafiara
dos Deputado.

Em 1861 lançou a mesma Assembléu provincial im
po Los municipae de importação que forJo ooclem
nados pela Seccões de Fazenda e Imperio ]0 Con
s lho cle E Lado e pelos Avisos H. O Io~ de ,I J de j]arço,
e n.O 19... de 6 de Maio de ,1863.

§ 224.

E' iUllisllCllsa"cl quc o ~lI"el'nt) c a j\ssemlJlé~L 6Cl'al se oc
cllllcm destes aSsulIIlltos " os I'csolvão,

Vê-se da expesi~ão que acabo de fazer que as As
semb16as provinciacs tem imposto:

4. 0 Sobre productos importados nas Provincias do
Imperio, de paize e trangeiro .

2.° Sobre productos importados nas Provincias, de
outras lambem do Imperio.

3.1J Sobre producLos importado no muni ipia de
outros da me ma frovincia.
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No primeil'O caso não pôde J1uver sombra de du
vida de que violárão abertumen.te o acto addicionul.

Quanto ao 2.° e 3.° distigguirei.
Ou os producLos sobre os quaes recabe o imposto

provincial ou municipal são de procedencia estran
geira, primitivamente importados no Imperio do ex
terior - ou produzidos nas Provincias e municipios
do mesmo Imperio.

Se são importados no Imperio do exterior, o imposto
embora não cobrado no acto da entrada no mesmo .Im
perio, red uzindo o consumo, tem o mesmo eITeito, ataca
e reduz a importação e li renela geral della provenicnte.

Está comprehendido no art. 12 do acto addicional'
.Se são productos de outras Provincias do Imperio

ou de outros municipios da mesma Provinci ,não se
dá a razão paI i ti ca em qne se ruo LIa o art. 12 do
acto addicional. l'lão pátle vir duai alteeação nas re
lações ioternacionaes.

E se nüo forem esses prouuctos slljeitos a impostos
gemes não se dará u razão de os prej uelical'em, ulten
dida pelo urt. 20 elo acto aeldicional.

Entretanto quantos inconvenicntes e males, quantas
difliculelades para a cirGulação dos proell1ctos se não
darão, se as Provincias e os municípios começarem a
lançar tributos sobre os proeluctos dos outros, a fa
zerem-se urna guerra de impostos, que hão d€ trazer
'retaliações, e o atrazo da nascente inuustria do paiz 1("')

f') V~ja-se o estado da Eur(}]Ja no regimen feudal, o da Jtalia
quando dividida em pequenos governos e principados, cada um com
seus impostos, e estações flscaes, o da Allem:lnha antes da associação
das All'andegas.

« ClJacun dos Etats, diz Richelot I'Association douaniére aJlemande,
avait entouré sa fronl,iltre c1'un réseau douaniel', dans tel (L'entre
eux, en Pru. se, par exemple, les douanes pl'ovinciales s'ajoutaient,
aux extél'ieurc , c par suíte cl'abus traditionnels,les clouanes des COI11
munes, et de particuliers à celles (Lu gouvcrnement; sous ce rappol't,
l'Allemagllc dait Cllcorl: eu plcin moycn age: I) J
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impo. to lançada por uma Pl'oYÍlIcia . obre o pro
dncto de outra, como por exemplo o ]ilD~ildo por
. Puulo sobre o panno de algodão de ~1ina , poderú

ser con iuerado corno oITen ivo do '. direito de til,
import nli imo membro ua familia Brasileira, no
l 1'1110S do art. 20 do aclo addiciol1al?

Inclino-me a crer que im, ao meno em certos
casos, porque a Con lituição garante a liberdade de
omm r<;io e d induslria, cada rrovincia, cada

m!lni ipio tem o dir ilo de exigir do 1adere Cerae,
prol c~ão ntra a mediuu, que lh prejlldicão ou
malão o ommercio e a inc1ustria.

A mal riu é duvido a. À c~ão do Imperio elo Con-
s lho ele Estado em Consulta ue 3 ele ovcrnbro d
'18;)3, Relator o Sr. Araujo "ianoa, votos o Sr. Mon
te Alegre e Abranle , dizia, r fel'indo- e u uma lei da
As emblóa proYincial de Mato Gro 50 :

«1.\0 '. 10 e 'H do art. .... 0 la L i n.O 5 e c labe-
lecr.m lmpo to de imp0l'tarão que se fossem decrelados
em 1 i orclinaria deyeriiío ser annullntlo:-> pela A e111
hléa .eml no termos dos art. 1.:.. e 20 elo a lo addi-

iona\, s nelo porém de 'relado como impo to muni
cipae " que, no ntender da Seccão, po I m, em o{fen il
da eon tilui. ão recabir em objeclo que entrem In
um muni if)j esportatlos de outro~ da m \ ma Provin ia,
e não nc o laro que aquella di -po -iç;ão e r fira a
sle , ou ao exportado tambem de oulras ProYincia ,

ante' omprE'bende a lodo em ua O'eneralidade, julgà
a Se ção, como já indicou em a o emelhanle, eI' indls
pensuycL uma .1' 'lar':I<;:ão 1 gi lalira, qu firme o direito

obl' a mat rt . »

Tendo-s conformado com e a Consulta a Re olução
\Imperial de 9 de Novembro de 1803, foi negocio
uífecto á Caroara dos Deputauo, .

Reproduzia-se frcqncntemente a questão no annos
seguintes, como vimo .



Em seu TI 'lalol'i (J I :)/ cJiúa o Minislro do rll1~

pario: -« Urge que na pre enle essão fixeis por uma
maneira clara e precisa o direitos das Assemlléa
provin ia8 eL- milleriü de imposto, lomando conhe
cimenlo de muitas leis que tem sido remellidas ú
Assemhl6a Geral, por entender o Governo, que são
contrarias á Con tiluição, tacs como as que versão
sobre impostos de importação, ele. »

No seu requerimento, apl'e cnlado na scs ão do
S'nado de 3·) de i\lnio de 1861, para a nomeação de
uma Commi. suo e pecial da Camara dos Deputados e
do Senado, a fim de examinar,~ resolver varios pontos,
sobre o acto addiccional, apontava o Sr. Visconde de
Jequitinhonha o seguinte:

« 4.0 Se as Assembléas provinciac podem lançar
impostos nos generos importados de outras Provín
cias, sejão ou não de pro lucção destas?

§ 225.

RelatOl'lo do i\I;llish'o tIa Fazclula tle .) SG1 .

o illl1slrado e dislincto Minislro dizia nessa épo a
no seu Relalorio :

« Lei ba em algumas Províncias qu· pr-ju li ão a
receita elo Estado, e a industria de outras Provin in ,
obstando assim o seu desel1\olvil1lento e prosperidade
e conseguintemente o progl'esso da riqu za publica,
fluando não envolvem, alóm dis o, os g'ermens de j'utUl'ilS
clifficuldaele entre o Goverup do pmz e as naçoes es
trangeiras .

..;( .A' S~'cçK~ 'ci~' i1'~~' n~i~ '(i~ .é~~" 'jil0' 'cié 'E~~ciô .~~. p~:
recer emiÚido a re peito de uma lei provineial elo Ceará,
que i( Ipõe dil'Cilos de importação quasi prohibitivos
sobre os genel'os cl proelucção d outrus Provincias,
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no intuito ele proteger os proeluctos similares fabricados
I:a propt'ia Provincia, pondera judiciosamente que, se
fosse. admissivel semelhante systema ele proteger a in
dustna de umas com prejuizo de ou~ras Provincias,
travar-se-hia sem duvida uma luta de interesses muito
prejudicial á união e integridade do Imperio, e seria
1110S anastados ao absurdo de fazer estipulações ou a
celebraI' tra.lados de commercio entre as Pl'ovincias. »

§ 226.

Questão tIas taxas itiJler:ll'ias.

As taxas lançadas sobre animaes e vehiculos que
transportão generos, para com seu produeto ( § 221) cons
truir ou beneficiar estradas, üU para a navegação de
rios, entrão na categoria de impostos de importação?
Que condições devem ter?

Esta questão é vital e da maior importancia, principal
mente para certas Provincias centraes; mªl aquinhoadas
na divisão de rendas que estabeleceu a lei de '1835.

Que importa, por exemplo, que a Provincia de Minas
Geraes seja tão fel' til , que tenha uma população eco
nomica , intelligente, industriosa e geralmente mori
gerada, se a partilha de rendas feitas em 4835 apenas
lhe deixou meios para vegetar estacionaria? Coberta
de povoações todas decadentes, ella não póde sahir
desse estado sem estradas. Não as póde teT e conservar
sem capitaes, e não os tem, nem d'onde os haver.
Quasi não tem sobre que impôr.

Se com o fundamento de que são impostos de im
portação, forem certas Provin~ias privadas do recurso
de levantar fundos por meio de taxas sobre as es
tl'Udas qlle fizerem ou melhorarem, para emprega-los
em novos melhoramentos ou na sua conservação, onde
hão de ir buscar meios, e ponto de apoio para se
ercrncrem do estado em qn e eslã o?
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Estas qúestõe túo comple, não e decio lU p la
revogação de uma ou ouLm lei provincial de tacadu,
principalmente qnando a lei revogatoria não consigna
nem deixa entrever o motivo ou principio que de
terminou a revogação.

A revogação pela lei geral n ,0 3á,7 A de 24 de Maio
ele 186.·5 da lei provincial mineira n.o 275, deixou o
assllmpto na mesma confusão, porque não indica prin
cipio algum que pos a servil' de guia. Declara a 1 i
provincial contraria ao § "2 do a Lo addicional- por
que estabelece direitos de entrada, e impõe a qU\lntia
de 4.#000 rs. em cada animal qlle importa genero
de outra Provincia.

O animal de carga qne entra em uma Provincia
não entra ordinariamente vasio. Leva alguma carga.
A taxa lan~ada sobre elle pelo u o da e trada, é
necessariamente imposto ele importação?

O objecto facilmente tran portado por um bom ca
minho chega mais barato ao seu destino, embora pague
taxas razoaveis, do que levado de graça por atoleiro ,
molhado e perdido pelas agua e lama , com perda
de animaes, cada vez mai caro-.

nos TMl'O'TOS DIl F.Xl'lln'I'.\ .1

S '2-'li.

o lleto ll.l.lieiollal súmellte menciona Domca.lamcnte ...
importação.

Como vimos na Secção precedente (§ 208) a Constitui
ção dos Estados-Unidos determinou que os E tado
nno pucles em e.l[lbelrcer, srm con entimcnlo elo con-



gresso, impo ·to nao ó de importação, como de expor
tação lambem. A razão politica e economica que se
dá para os primeiros dá-se tambem para os segundos.
E a exportação eslá lão estreitamente relacionada com
a importação, que é indispensavel que resida na mes
ma mão o direito de regular uma e outra, para que
possa haver um ystema economico.

O aclo addicional porém sómente mencionou no
meadamente os impostos de imporlação. Logo à con
[)'{trio scnsu" facultou ás Assembléas provinciaes legis
larem sobre a exportação.

Mas ao me mo tempo quiz e prescreveu que fossem
revogadas pela A sembléa Geral as leis provinciaes
que oifendessem os imposto geraes. Ora, os impos
tos de exportação lançados pelas Assembléas provin
ciüo não podem deixar de aífectar a importação e de
oITender os impostos geraes que sobre eBa recahem.

Se o acto addicional, como a Con tituição dos Estados
Uuidos, tivesso accrescentado á palavra - importação --
a outra - exportação -, não haveria questão.

Mas talvez porque, na divisão da renda, tinha de ser
dada ás Provincias uma quota sobre a exportação dos
genero de sua producção, c antolhava- e extrema
mente dífficil dota-las por outro modo, sem uma com
pleta revolução no no o systema de impostos, foi
aquella palavra -exportação- omíttida.

Dahi l'osultárão grande con[u ão, excessos e abusos,
como vai yer o leitor nos exemplo que vou apontar
üdiante. .

o apezar de vedar expre amente o aclo addieional
. que a Assembléa provinciaes legi lem sobre impos

to. do importação, tem e11a amplal)..1ente, como aea
I aUlOS de ver, I .rri lud obre cll nào é de admirar



qu . tenhão legislado sobre a exportação, a re peito da
qual não é o acto addicional ltio claro.

E se não tem feito mais, é certamente porque o im
posto de exportação, recahindo sobre productos do
paiz, muitas vezos ainda nas mãos do productor em
grande quantidade, não se fracciona e espalha tanto,
como o de consumo, avulta mais, fere mais directa
mente, é mais sensivel, como que é mais anti-patriotico
do que o que recahe sobr o producto e trungeiro; em
uma palavra, é mais impopular.

22( .

.. 3:>. Ceal'á.

A Assembléa provincial do Ceará em lei de 11 d
l\laio de '1833 impôz na exportação de qualquer ma
deira de tinturaria ou marcenaria, na do algodão,
na de couros salgados e meios de sola, .sem prejuizo
dos impostos geraes quo já pagavão.

A Commissão de Assembléas provinciaes da Camara
dos Deputados, fundada no art. 9.· da lei de 3'1 de
Outubro de 1831>, propôz em sessão de 4 de Junho
de 1836, a revogação do imposto lançado sobre o al
godão e couros (mas não a do das madeiras) como
o:ífensivos das rendas geraes do Estado.

Não propunha a revogação pelo largo e simples facto
de ser o imposto de exportação, fundamento que teria
comprehendido as madeiras.

O projecto da Commissão passou e parece, pela dis
cussão, que o motivo que determinou a votação foi
o seguin.l.e-na divisão das rend~s coubcrão á geral
110mead mente, o impostos de exporlaçfí.o 5ulJr
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algodão e couro . As A sembléa provinciaes não pooem
augmcntar e prejudicar esses impostos. Não se attendia
devidamente á amplidão das palavras da lei de '183;)·
exportação de producção brasileira-e que, como tal
devia a madeira pagar 7 %,

Poder-se-Iua inferir dahi que as Assembléas pro
vinciaes podião impôr na exportação de objectos sobre
os quaes não recahissem os impostos nomeadamente
designados na divisão da renda. Se algum novo ge
nero de producção se levantasse no paiz, poderião as
Ássembléas provinciaes impô!' na sua exportaç.ão. Todo
o futuro do nosso commercio de exporta~ão de novo
proclucLos lhes Leria sido entregue!

§ 22~).

A A embléa provincial das Alagôas, pela lei n.O [)
de 19 de Julho de 1839, art. 3.° § H· estabeleceu o
imposto de 10 % sobre a exporta.ão das madeiras.

Sobre essa lei dizia a Commissão de Àssembléas pro
vinciacs da Camara dos Deputados:

« E lando já oneTadas a madeira CJue são exportadas,
com a imposição geral de 7 0/., pob que, aos 5°/. de
cretado , accrescem os 2 % acldicionaes, ficão ellas su
jeitas ao pagamento de 17 %, sobre o eu valor. E' nma
imposição muito forte e portanto eleve a lei ser revo
gada. )}

Sómente em 1864., um quarlo de seculo depois, foi
essa lei tomada em consideração pela Camara dos De
putado . Em outro lugar me occupar i da sua discussã
e do re uHad< qu te '(~ ,;.4.1).
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~ 230.

1SIO. Sauh\ Cath~u·iJla.

o Aviso de 7 de AgosLo de 18.i·0 declarou que a lei
n.O '146 da Assembléa provincial de Santa CaLharina
prejudicava e o:ITendia os imljostos geraes de expor-

. tação, e uma parte do applicados á amorLização d
papel moeda, porque onerando gmvemenLe a expor
tação. de alguns generos, e as lojas, armazeu , etc.
faria diminuir a mesma exportação e o esLabelecimenLo
destas casas de negocio, e conseguintemente decrescer
e muito a renda geral: sendo por esti,ls razões de
esperar a sua revogação do Corpo Legislatjvo Geral.

Amesma Assembléa de Santa Catharina, por lei de 4, de
Maio de ·184,0, e tabeleceu fortes direitos de exportação
sobre productos da Provincia. Aordem de ,18 de Ja
neiro de 184, J, mandou que ficassem desde já su 
pensos os paragraphos correspondentes dd lei pro
vincial, com o fundamento de que aquelles direito ,
diminuindo a exportação, offendião os impo to go
raes que sob-re ella recahião.

O Presidente da Provincia allegava .que mandando
a lei provincial cobrar esses impostos sómenLe sobre
os generos exporLados para outros portos do Imperio,
e não cobrando nesse caso o Governo Geral impostos,
uão podia haver offensa de impostos geraes.
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23 L.

-1841>. Bahia.

A 01'1.1 m do Thenouro Publico Nacional n.O 71 de
3 de JuI 110 de ,1815 appl'orou a deliberação tomada
pelo In 'pectol' da Thesouraria da Bahia de não ãnnuir
a que a The ouraria da CaixlI provincial cobra se meio
dizimo p la exportação do páo Brasil para Londre .

232.

Con ulLando a Secção de Fazenda do Conselho de
E 'lado em 22 de Março de 18~-8 sobre leis provin

ines da A embléa do E pirito Santo, que havia decre
tado impo ·tos de exportação, dizia, Relator o Sr. Alve
Branco, volos o rs. B. P. de Vasconcellos, e Abrante :

« A' exc pção do impo to de exportação, para fóra da
Provincia, que não é contra a lei, ma póde Ler incon
wnicnte , nada encontrou a ecção digno de reparo.

Com a Con uUa se conformou a R Olllc.:ão Im-
p rial de 11. d Abril de 18H>'

") 3l:l -' •

-( 53. Santa Catbal'illa, Alagõas, ESllil'ito Santo, Sergipe.
O assumllto examilla.lo e elucidado pela Seec:ào de Fazenda
do Conselho de Estado.

A Assembléa provincial de anla Calharina, na lei
n. o 333 de 28 de Mat'ço de '1833, legi s10u obre direi
los de xporl.açn.o.
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cccuo de Fazenda do Conselho uc E lauo exa

minando· e sa lei, as im se pronunciava, em Consulta
de 13 de Setembro de 1853, Relalor o Sr. Montezuma,
votos os Srs. Alves Branco e Hollanda:

« O acto addicional á Constituição do Imperio, nos
~ arts. 10 e 1'1, marca os objectos sobre os quaes pqde,?
1 leO'islar as Assembléas provinciaes, e entre DS attl'lbUl

çõoes que abi lb-es são conferidas não se encontra a de
poderem impôr sobre a exportação. e quando no .5.°
do dito art. 10 111es confere a aUribuição de crear Im
postos, é ob condição expres a de não prejudicarem
elles as imposições geraes. . .. _

« o art. 12 estatlle-que as A sembleas proVIl1 Iaes nao
poderão legislar sobre imposto ele importação, nem
sobre objectos não comprefiendidos nos dous mencio
nados arts. (10 e 11.)

«Pelo art. 12 da leI n.O 688 ele H de Setembro de 1852,
foi o Governo autorisado a reduzir a 5 %, durante o exer
cicio da mesma lei, os direitos de exportaç.ão, cuja re
ducção já teve lugar, sendo da intenção do Corpo Le-

I
gislativo exJinguir gradualmente semelhantes direitos
como nocivos ã producção e ao commercio.

« Se pois nem nos arts. 10 e 11 já referido , nem em
qualquer outro do acto addicionaI se faz menção de
oJJjeclos de exportação; se o aTt. 12 nega às A sembl a
provinciaes o direito de legi lar sobre objectos nelles
não mencionados, e em quaesquer outros que prejudi
quem a importaç.ões geraes, e se é certo que os direitos
de exportação prejudicão os ele importacão porque a
diminuem, visto como esta é plenamente" regulada por
aquella; se finalmente o Corpo Legislativo Geral tem já
legislado sobre direitos de exportação com manire to
intento de os extingui I', no que seria contrariado se as
Assembléas -provinciaes tivessem o direito de crear taos
im-postos; é a Secção de parece!', que as mesmas 1\5
sembléas não podem impôr sobre a exporta~.ião; par 
üendo-1he de nenhum peso, á vista das razões exp D
didas, o dizer-se que designando sómenle o acto addi
eional no art. 'I~ o direito de impo!'tação, nessa prohi
bição in~luio a concessão de impôr sobre generos de
exportaçao. .

« Observa entretanto a Secção que em - direitos de ex
portação -não comp!'ehende a parte dos dizimos, cedida
ás Províncias, embora lloje seja por maiol' hrevidade,

I arrecadado na expol'lação.
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« O ConscU) iro de E tado o I'. IIollanda Cavalcanti
su tentava - que não Linha havido graves duvidas ácerca
da intellig~ocia da .lei. que r~formou a Constituição, na
parte relatIva ao du'ello de Impôr obre a exportação
de genero para fóra do Impeno: suppõe elie que essa
lei tem ido entendida como não se oppondo a taes
impo içõe pelas As embléa provinciaes, e que es es
irppo to tem tido .lugar d.e de a suo: execuçãg até hoje~
moda quando seja abolido por lei geral, nao poderia
llcar preteL'ido o direito que á A embléas provinciae
as i te de o contemplar em sua renda.»

A Re olução Imperial de ,17 de Setembro de 18113
mandou remetter e sa Con uHa á As embléa Geral.

No me mo anno de 1853 a As embléa provincial das
Alagõa e a do E pirito unlo decretArão impostos de
exporlação. A 1.a sobre generos de producção agricola
e manufactureira da Provincia, a 2. a creava as seguihtes
rendas:

« 5 % de todos o genet'o de cultura exportados para
fóra da Provincia, comprehendendo couros, toucinho,
tattaruga, e cobrando-se do algodão manufactul'ado
pelo que contiver em bruto.

« 4 % do peixe salgado que tambem se exporta se
para fóra da Provincia.

« 10 % de madeira idem.
« 30$000 por escravo que e exportar para ser ven

dido fóra da Provincia, e multa de 200$000 ao que
transportarem escravo por mar ou por terra, em o
pagamento deste impo to, endo esta multa exten iva
aos Me tres das embarcações que o levarem.»

COnsultada a Secção de Fazenda do Conselho de
E tado tratou ella a que tão largamente deixando-a
elucidada.

Peço licença ao .leitor para transcrever aqui parte
]e sa Con.ulta ele 11 de Drzemhro de 18.'3, Relator

37
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o Sr. Montezuma, voto os ·1's. AIy s Bran o c Rod1'i~

gues Torre
Diz ella:

« Sem entl'ar no desenvolvimento da inconv nien ia
dos direitos de exportação, pelos obslaculos que põem

I ao crescimento da industria. nacional ainda mui pouco
adiantada, s6 se occupará a Secção da competencia cons
titucional das Assembléas provinciaes para a creação
de taes impostos.

. « E para fazê-lo com clareza distinguirá duas épocas:
a La até que a Assembléa Geral entenda em sua sabe
doria ser conveniente e de urgente utilidade publica ex
tinguir gradualmente os direItos de exporta ão, com
meçando por diminui-los logo de ~ %

« A 2.a dessa época em diante. .
« No 1.° pedodo as objeeções contra a creação de im

postos de exportação pelas Assembléas provinclaes tinbão
unicamente sua base na letra e no espirito do aeto addi
cional, e em artigos de legislação posterior. .

«O § 5.° do art. 10 do acto addieional expressamente de
termina que os corpos legislativos provinciaes possão
legislar sobre impostos, com tanto que não prejudiCf1lem
as imposições geraes !lo Estado, e no art. 12 probibe-Ihes
que legislelp sobre itnpos~os de importação; ora, sendo
a importaçao de um paIZ regulada pela ex.portacão,

/ m6rmente naquelles cuja industria principal é a agriêola,
e sendo outrosim evidente que o resultado necessario
do augmento dos direitos na exportação é uma propor
cionai diminuição desta até a sua completa extmcção,
ninguem negará o desfalque que estes directamente causão
áquelles. Assim que a in.telügencia obvia. e natural do
citado § 5.° do art. 1.0 do acto addicionaL é que a prol1i
bição nelle contida comprehende os direitos de eXI)Or
tação.

« Posto em execução o acto addicional, reconhecendo
a Assembléa Geral Legislativa os graves inconvenientes
que resultarião da demora da divisão das rendas geraes
e provinciaes declarou, pela lei de 31 de Outubro de 1835
arts. 11 e 1~, o que constituiria, de então em diante, uma
e outra, mas antes de o fazer, fixou no § 6.° do art. 9.°
da mesma lei os direitos de exportação do modo seguinte:

« Os ~ % de exportação de producç,ão brasileira
ficão elevados a 7 % abatidos os 5 addicionaes, no que
pagarem do dizimo aquelles generos que os pao'avão
na exportação para f6ra do Imperio, cessando qualquer
Qulra, impo ição obr~ a mesma expoTtac;:ão 7 fica.ndQ o
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'esto da quota dos dizimos pertencendo á renda das re5·
pectivas Provincias. _.

« Fixados assim os direiLos de exportação para ces
sarem assim, por este acto legislativo geral, como nelle
se declara, (iuaesquer outras imposições sobre a expor~
tação, era indispensavel que sobre ella não coubesse ás
Assembléas provinciaes lançar novos direitos a titulo
algum, porquanto se a poohibição de que se trata refe
ria-se sómente ás imposições geraes e não ás provin
ciaes, irrisoria era aquella disposição.

« E na verdade elevando aquelles direitos de 2 a 7 %

e deixando o resto da quota dos dizimos que então pagavão
na exportação para a renda I?rovincml, a mente do
legislador não foi de certo deiXar a renda publica e
geral, e a marcha da riqueza e prosperidade nacional,
sujeita a oscillações continuas, filhas âa falta de accordo,
e uniformidade de systema com que é forçoso contar
desde que a cada uma das Assembléas provinciaes fór
dado o direito de lançar impostos sobre a exportação.

« Nem obsta que aos corpos legislativos provIDciaes
fiquem pertencendo os dizimos; elles tinhão uma es
phera decretada pe10 ~ 8. 0 do art. 9.° da lei cilada, de
cujos marcos não deverão sahir. No Brasit nunca exis
tirão dizimos ecdesiasticos; o Estado os cobrava e pagava
congruas ao Clero, mas a natureza deste imposto foi
empre o mesmo, e por ser dado ás Provil'lcias não

tomou a amplidão só propria dos direitos de exportação.
Póde o dizimo ser cobrado na exportação, mas é inverter
tDdos os principios da sciencia dar-lhe por iS50 uma ge
neralidade (quanto aos objectos sobre que recahem e ao
seu quantitativo) que se reconhece sómenle no que a
sciencia classifica direitos de exportação. .

« Os abusos que actualmente se encontrão na legis
lação financeira das Provincias demonstrão já os per
niciosos effeilos dessa confusão.

« Admittida Ilma tal pratiea cle que utilidade póde ser
considerada a faculdade que pelo ~ 9.° do art. 11 do
acto addieional é dada a uma Provincia de representar
contra as leis de outra que oífendem seus direitos? E'
il;lduhitavel que taes impo.stos recahindo sobre () con
sumo qBe daquelles generos fazem, attenta a genera
lidade com que são decretados, oil'endem direilos que
essencialmente naseem do grande principio politico, quê.
faz das Provincias um só Estado, uma só Nação.

« Portanto para que se possa entender que o acto ad
dicional apoia com os seus preceitos uma tal doutrina e
I ratica seria mister crêr que a mente daquelles legisla
dores constituinles não foi conservar as Provincias do



Imperio Provinc;ias il'mà , partes integrante de um mes
mo todo, formando uma e a mesma associação política,
C6m interesse idenlicos, e convergindo para um me mo
firo, mas sim fazer della E Lado encravados, indepen
dentes e rivaes; protegidos não por leis de commum
utilidade, mas por linhas rigorosas de Alfandega " das
quaes só lhes é licito esperar o de envohirnento de suas
finanças e de sua prosperidade. SeI'ia mister crêr qne
no juizo daquelles sabio legisladore o que foi acoimado
de mal grave na antiga França, o que o era na Allemanlla,
e se cuidou de remediar por. meio desses Tratado que
constituem hoje o ZoUwerein, pôde er entre nós fonte
perenne de beneficios, de l'iqu za e publica felitida le.

« Ora, não sendo aclmi sivel tal supposicão é eviden
te que não só a letea, mas o espirito do ado acllicional
se oppõe ao direito que e arrogou a A embléa pro
vincial do Espirito Samo o outras de c\'eal' impo to de
exportação.
. « Mas hoje não são sórnente fundada nus razõe aci
ma expendidas a objecções ontma cl'eação de taesim
:postos.

« As Assembléa provin iae devem velar na guarda
da eon Lítuição e da lei, § 9. 0 art. 11 do aeto addicio-

.I nal, a,Ie! deccretou a exLin ção gd['.ad~al ddoS direitos ~ d ?~
expol'~açao. orno creae novos 11'C1tOS e expol'Laçao
Como fazerem-no as A embléa pl'ovinciaes que derem
l'tlSpeitar e guardar a lei geracs?

« Finalmente occorre á Secção uma pergunta. Páde
a Assembléa Geral depois do acto addicional crear di
rejtos de exportação? De certo; e a prova é o § 6. 0 do
art.. 9.0 da lei de 31 de Outubro de 1835 já cilada, a qual,
sendo posterior a aquelle acto constiLueional o elevou
a '1 0/. e om vez de o reduzir pela lei de 11 de Se
1Rmbro de 185'.), os podia augmentae, l'erogllndo flquellc
paragrapho, na parte em 'lue determinava lue ce sariii.o
quaesquer outras impo 'içoes; ora, é in ustentavel, senão
absurdo, que sobre o mesmo gen 1'0 de impo tos legisl m
promiscuamente o Corpo Legislativo Geral e o pro mcial,
porquanto o systema adaptado po\' um póde o1Iender e
annular o que fôr adaptado pelo outro. De conformid&,
ue com o Clue se acaba de expender proltibio o art, ~2

da lei citada de 31 de Outubro de 1835, que a As em
bléas provinciaes legislassem sobre as imposicões des-
tinadas na mesma lm para a renda geral. ..

{( A vista por tanto das razões expenclidas, não é mis
ter olhar vesgo para ver em relêvo que na realidade tae
imposições não podem subsi 'tir, sendo para la limar
que aquella Assembléa provincial elo EspiriL ... anto, não
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reconhece' se oxtt'emam nte prejuJicial a imposição que
recahe obre o consumo protluctivo que faz a iuclu tria
do gcnero do paiz.

« As i~ julga a Secção que para de~vanecer quae 
quer duvida', c firmarumar gora o-eral: '1. 0 Qua se pro
ponha ao Corpo L cri lalivo que declare que nas pala-
ra do . D. o do art. ,10 da lei t.Ie L de Ago to cle 'I 83.i- 

com tanlo que esle não prejudiquem a~ impo i<;õe Cto·
rae do E tado - estão incluído' o direito de impor
tação. 2.· Que os dizimo pa em para a Tenda geral
e em compensação deU se con igne á ProYineia,
paga pelo Tbe ouro la íonaJ, urna renda quiralcnLe ao
termo médio do rendimento cio' dito dizimos, arre a
dada em cada uma das Provin 'ia no t['e ultimo arulo ,
ficando a im vedado á - me ma sembléas proünciae
crear m impo to da r ferida nntureza.

« Por te I1Jodo ficarúõ obviados o males da préJtica
a~tu~lmente seguida, em de falque da rendas prú-
Y1l1elae . »

A Resolução Imperial de 2 do mesmo anllO man
dou remeHer e la Consulta. ao Corpo Legislati vo. C"')

Nenhuma dcliberaç'üo tomou a A embléa Geral obre
a que tão, a qual hoje, 10 3nnos depoi , ainda e
acha no me mo e tado. Continuárão a As cmbléas
provinciaes a impôr na exportação.

As leis provinciaes de S"l'gipe de 2:.., 26 e 27 de
etémbro de 1853 impuzerüo direitos de exportação

c de tonelagem.

C') Entrelanto, omo já vimo , a fi olu 'ão lmpcl'ial dc H d
Abril dc 1~9, confurmando- c com a Con u\La d 22 de Março do
mesmo anno, bavia declarado (IUC não I'a contra a lei lan .al'ein a'
As embléa pl'ovmClaes impo to dc xporlação. A dua Con ulLa
da D)e lT\a Secção de Fazenda eSLão cm manife La npposição, e in
felizmente não ão raro o cxcmplQ. Par ce que em ca o Lacs
devia seI' ouvido o Conselho de E L.1dolrcunido em A cmbléa Gcral,
tirar- e a limpo a duvida e procw'al' o Goycrno de lima vez obter
solução definitiva de quem a póde dar. Porém o nosso Con elho de
ESlado tem uma ol'gani ação tão dc mantelada, que não ]Jl'eenchc
um do fins pl'ineipaes, não trail uma da principaes vanlagen pro
]Jrias dessa institUiÇão, ,Preparar c liqllidal' as grandes questões dc
admini tração e harmollIsa-la.

No Capo 26 § 9,0 do meu Ensaio obrc o Direito A(lmini'traLivo in-'
diquei e se gravi imo defeito c a nece idade de o I'emovêr. Ua
(!uem cuida di o? De minimis non Cllrat Prcclor.
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As de 22 e 27 de Setembro lançavão 1>0 % sobro a
exportação de farinha de mandi'oca, milho e feijão,
direitos equivalentes a uma prohilJição.

Tratando dessas leis, a mencionada Secção de Fa
zenda do Conselho de Estado, em nova Consulta de
12 de Maio de 181>t, Relator o Sr. Montezuma, volos
os Srs. Rodrigues Torres e Alves Branco, reportando
se á de 13 de Dezembro, acima transcripta, accres
centa:

« Senhor, torna-se, ne dia em dia, mais peremptol'Ía
a necessidade de legislação geral que, revogando taes
leis,ou iuterpretanno autltenticamente o aeto addicional,
prohiba a creação de taes impostos, que tão seriamente
perturbão a harmonia das reciprocas relações inclustriaes

/' e commercíaes das diversas Províncias do Imperio, com
damno do augmento da riqueza publica, e offensa dos
principios cardeaes, em que se deve fundar a sua na
tural distribui~1ão.

« A Secção não duvida aílirmar a V. M. I. que os
Estadistas mais distinctos, e que mais se tem esmerado
em promover a prosperidade do paiz tem reconbecido
como muito prejudicial á riqueza dos EstaGlos tudo que
tende a levantar barreiras ao gyro legitimo dos productos
industl'iaes de Provincias irmãas.

I « Foi por isso que o Imperador Napoleão pelo seu
Decreto de 4 de Dezembro de 1808, querendo ganhar
as affeições do povo hespanbol, e promover a riqueza
daquelle paiz, de cujo sceptl'o se apoderám, supprimio
as barreiras então existentes, entre umas e outl'as Pro
vincias e deterrhinou que ellas só existirião nas fron
teiras do Reino.

« Os legisladores provinciaes não tem attendiclo que
todo o imposto de exportação diminue em regra o valor
dos productos do solo, e então se com elle momen
taneamente cresce a renda publica, e enriquece o The
souro, na mesma razão empobrece o productor. »

Esta Consulta foi remettida á Assembléa Geral Le
gislativa, por virtude da Imperial Resolução de 17 de
Maio de '18M.



234 .

.. 85 1. Pernambuco e ESI)ÍI'ifo Sanfo.

Em 118;)/a· a Ass mbléa provincial de Pernambuco
impunha direito de exportação. Consulta da Secção
de Fazenda do Conselho de Estado de 28 de Novembro
de 118540. Remettida á Asscmbléa Geral por virtude da
Resolução Imperial de 9 de Dezembro do mesmo
anno.

Nesse mesmo anno torna a Assembléa provincial
do Espirito Santo a legislar sobre a exportação. Con
sulta da Secção de Fazenda do Conselho de Estado
de 6 de Dezembro de 'i 854. Hemettidu á Assembléa
Geral por virtude de He olução Imperial de 46 do
me mo mez e anno.

§ 235.

tSSS. S. Pedro do Sul, Parahyba, Rio de Janeiro e Goyaz.

A lei da Assembléa da Provincia de S. Pedro do
Sul de 30 de Novembro de 4855 lançou o imposto
de 8 % sobre a madeira de ipê exportada. O Aviso
n. O H5 de 30 Março de 4857, expedido ao Presidente
da Provincia em virtude da Resolução Imperial de 45
de Novembro de 4856, tomada sobre Consulta da Secção
de Fazenda do Conselho de Estado, declara aquella lei
inconstitucional, por ser certo que a exportação regula
a importação, m6rmente nos paizes agricolas, e que
o preço' dos mercados da Europa sendo o regulador
do mercado dos produclos da nossa industria agricola,
tudo aqllillo qu pód a.~ tal' o valor pf'rm utavel dos
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nos os producto~, uffe tu o, 'li mel' ado, e na me ma
razão a imporluçãoe renda respectiva, e as im o Poder
Legislativo que tivesse a faculdade de impôr na expor
tação teria implicitamente a de regular ri importação
e de prejudica-la eontra a letra do arl. '10 § 5.°,
e url. 12 do acto addicional.

A lei da Ássembléa provincial da ParahJba de 4 de De
zembro de 1855 creou impostos de exportação. Forão
declarados contrarios ao arl. 10 § 0.° do acto ad
dicional pelo Aviso n.O 125 de 2 de Abril de 1857,
expedido em conformidade da Resolução Imperial de
10 de Novembro de 1857, tomada sobre Consulta da

.Secção de Fazenda do Consalho de Estado.
Pela lei n.O 850 de o de Novembro de 1850, de

cretou a AssembMa provincial do Rio de Janeiro im
postos de exportação. Em virtude da Resolução Im
perial de 22 de Outubro de 1856 tomada sobre Consulta
da Secção de Fazenda do Conselho de Estado, declarou
o Aviso n.O 129 de 3 de Abril de 1837, que esses im
postos eriío contrarios ao § 0.° do arl. 10 do acto
addicional, e que além de aífectarem com desigual
dade a grande e pequena lavoura, contrariavão as
disposições dos arts. 9 e 11 da lei de 23 de Novembro
de '1835.

Por lei do orçamento provincial de 25 de Novembro
de 1855 creou a Assemblóu provincial de Goyaz im
postos de exportação. Em virtude de Resolução Im
perial de 15 de ovembro de 1856, tomada sobre
Consulta do Conselho de Estado, foi expedido o Aviso
n.O 135 de 7 de Abril de 1857, pelo qual forão aquelles
impostos declarados contrarios ao acto addicional,
recommendando-se ao Presidente daquella Provincia,
que quando leis e resolllções emelhnntes fo sem en-
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viudas para a sancção, expuzesse á Assembléa as rdzoe
pelas quaes não podia ella legislar senão sobre os
objectos que forem de suas restrictas e expressas
attribuições, e a c~nveniencia de serem por ella
revogadas as leis que, como as supramencionadas, são
prejudiciaes ás imposições do Estado, e aos interesses
gemes do lmperio.

~ 1»36
~ - .

i8;;C c :185.,. Santa Cnth:u'ina.

Tendo a Assembléa provincial de Santa Catharina,
por lei de 14, de Maio de 1856, igualmente legislado
sobre i~postos de exportação, igual decisão li supra
mencionada foi dada pelo Aviso n.' 145 de 17 de Abtil
de 1857, expedido em conformidade de Consulta da
Secção de Fazenda do ConselllO de Estado.

A mesma Assembléa pela sua lei n. O 439 de-20 de
Muio de 185'7, estabeleceu.

O imposto de 10 % de aguardente oL1 espirito que -
se exporta para os portos do Imperio.

Dito de õ % na exportação de cou.ro etn cabello de
animal vaccum, cavaHar e muar para portos do Im~

perio.
Dito de 2 % na exportação da sola e couroS pre..

parados de qualquer maneira.
Dito sobre a madeira que fãr exportada, etc., etc., etc.
O Aviso n. o 215 de 46 de Maio de 186,1, expedido

em conformidade de Resolução Imperial de 16 de
Março do mesmo anno, tomada sobre Consulta da
Sacção do Imperio' do Conselho de Estado, declarou
qu - semelhantes dispo ições erão verdadeiros im~

2!J
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po los de e:[ortaçõo, e como laes contrarias ao di 
posto no art. 10.§ 1>.0 do aeto addicional, o qnal
prohibe que as sscmLJléns provinciac creem im
postos que prejudiquem as impo 'ições aeraes do Es
tado' além de que o art. 9.° do me mo aeto, com
l'efcr n iu ao art.83 § 1.° da Con.lituição, inhibe as
.ditas Assembléas de le rr i..1ar s bl'e inl reS~GS gerae
da Naçlío, entre os Illaf'S nio póde deixar de ser
comprellendido o commel'cio de exporlaçtio.

s ~~i.

JSl'i9. ~Iato Gl'os'm. Pará, l":nall)'ba, lUfti·ftn1t:1.o, Rio Grande
.10 l Oi'te. EspÍl'Ho auto, Sanl:l CatlUlI'iu:l, CC:lI'á. Scr
gillC, ill"u:l§ (;'C~2C!!l,

o Aviso li,O 321 do J.O de Agosto de '18GO, xpediJo
em conformidade da He::;olução Imperial de ,14 1 Ju
lho do mesmo anno, toma.da sobr Consullô da SrC'cüo
do Imperio elo Conselho de Estaflo de 20 de Abri'l, d 
durou incollstitucionaes os imp05to de 200 réis sobre
cada couro de gado vaccum, e 100 réis sobre cada pel
le de veado ou de qualquer pequeno animal, expor
(ado para fóra da rroYincia, d cretados na lei da A
sembléa pro-vincial Je )Jato Gro so n.O 8 de 27 de Junho
de 18G9, com o fundamento de que as ,bsembléa pro
vinciaes não podem lançar impostos sobre a xpor
tação de suas respectivas Províncias para ul.ras do
Imperio.

O mesmo declarou esse Aviso obre a lei n.O 017 de +2
de Julho do mesmo anno, que estahBlccia outros im
postos sobre fi e-xportação para fóra da Província.

AAssembléil pro\incüü do Para' pela lei n.O 340 de
1859, estabeleceu impostos dt' cxportu<::iio municipal.



o Aviso n.O 503 de 19 de Dezembro de 186' consi
derou essa disposil.;ão exorbitante, e repatio que a
natureza desses impostos devia ser definida por lei
geral.

Igualmente condemnou a lei n.O 30" da mesma Pro
vincia e anno, que decretava outros impostos de ex
portação.

Alei da Assernbléa provincial da Parahyba ele 3 clc
Outubro do mesmo anno de 1859, lançou o imposto
de 200S000 sobre cada eSGravo exportado para fórQ
da Provincia.

Alei provincial do ~Ial'anhão de 30 de'Julho do mes
mo anno creou impo los de exportação, cx.eeptuando
delles os arl factos e produclos de induslria fabril da
Provincia.

Por lei de 17 de Maio do mesmo allno estllbeleceu a
A sembléa provincial do Rio Grande do J orle um im
posto de exportação sobre o sal tran portado por lerra
para fóra d Provincia dos municipios productorc
desse genero, bem como sobre cada alqueire que se
exportasse por mar.

E por lei de 24' de Novembro do mesmo anno creou
os impostos de exportação de 3 % sobre os generos de
pl'oducção da Provincia despachados do portos della';
de 2HoOO sobre eada alqueire de farinha de mandioca
exportado; de 50ROOO sobre cada escravo vendido pa
ra fóra, etc.

A A ~embléils provinciaes do Espirito Santo, Santa
C tharina, Ceará, Sergipe e Mina G rues, Lambem creá

-rão impostos ele exportação pelas leis de 26 de Julho,
29 de Abril, 5 de Dezembro, 13 de Junho c 2 de Julho,
todas de 1859.
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§ 238.

1800, Ceal'á, S. Pcdl'o do Sul, Bahia, Pal'aná, Pel'uambuco,
Alagôas.

A ResoI ução n. o 9.u, de 1860 da Assembléa provin
cial do Ceará estabeleceu um imposto municipal de
sahida, e direitos de exportação sobre o sal.

O Aviso n. O 4 de 10 de Janeiro de '1862, expedido
sobre Consulta da Secção de Fazenda do Conselho de
Estado, refere-se ás decisões anteriores sobre a ma
teria, e á necessidade de uma decisão do Poder Le
.gislativo.

A Assembléa provincial de S. Pedro do Sul, por
lei n.O 446 de 4 de Janeiro de 1860, decretou impos
tos de exportação, e na de n. O 456 do mesmo anno
impostos de exportação municipal.

O Aviso n. o 59 de 14 de Fevereiro de 1862 expedido
em conformidade de Consulta da Secção do Imperio
do Conselho de Estado, declara o mesmo que o A~iso

n.o 4., citado prec.edentemenle.
A lei da Assembléa provincial da Bahia de 3 de

Agosto de 1860, creou impostos de exportação.
A Assembléa provincial do Paraná por lei de 30

de Março de 1860 creou direitos de exportação sobre
os escravos que sahissem definitivamente da Pro
vincia, sobre rezes exportadas e diversos outros ob
jectos.

AAssembléa provincial de Pernambuco pela lei de
6 de Agosto de 1860 e a das Alagõas pela de 6 de
Agosto do mesmo anno tambem estabelecêrão direitos
de expor tação.
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§ 239.

186!. Parahyba, llIato 61'OIlSO.

Em /186'1 continuou a Assembléa provincial da Pa
rabyba a crear impo'stos de exportação, como se vê
do Aviso n. O 103 de 11 de Março de 1862.

Os aetos legislativos da mesma Assembléa em 1862,
motivárão a expedição da Circular aos Presidentes
de Provincia D. o 320 de 16 de Julho de 1863, acom
panhada de copia da Resolução de Consulta da Sec
ção de Fazenda do Conselho de Estado de 22 de
Abril do mesmo anno.

Nessa Consulta, Relator o Sr. Visconde de Jequiti
nhonha, votos os Srs. Visconde de Itaborahy e Bap
tista de Oliveira, lê-se o seguinte:

« Tal é já a convicção dos Presidentes relativamente á
legalidade dos impostos de exportação, que n~m duvi
dão já da compctencia das Assembléas provinciaes para
os crearem. Ernquanto á flagrante infracção do acto
addicional que expressamente prohibe a Cl'eação de
impo tos de importação, duvidão, nutrem escrupulos,
mas sanccionão em attenção aos embaraços que an
teveem rcsulLaráõ á admimstração da falta de lei.

« Este modo de raciocinar e de proceder, em breve
acabará com o vinculo politico que constitue a integri
dade do Imperio. »

Igualmente crcou a Assembléa provincial de Mato
Grosso os impostos de exportação municipal aos quaes
se refere o Aviso n. o 192 de 6 de Maio de 1862.

§ 240.

Epilogo.

Vimos na Secção precedente que 15 Províncias tinbão
legislado sobre a importação de productos vindos do
xterior para o Imperio -, de producto importados
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para as rrovincias do Imperio vindos de oulras rro
vincias do mesmo Imperio -, de produclos importados
para um municipio, vindos de outros da mesma Pro
vineia.

Acabamos de ver que, de 183::> a 1861, n Provincias
tinhão legislado sobre a exportação para fóra do Impe
rio, sobre a de umas para outras Provincias, iobre a
de um municipio para outros da mesma Provincia.

Estas diversas llypotheses não tem sido devidamente
discriminadas.

Felizmente esses impostos não tem recahido sobre
uma especie de importação ou exportaç.ão muito COIl

sideravel de principaes productos nacionaes ou es
trangeiros, de modo a exercer grande influencia sobre
as nossas relações commerciaes exteriores. Mas podem
exercê-la, e muito perniciosa. E as Provincias que tem
lan1jado estes impostos, não tem auferido delles grandes
vantagens.
. De -1835 a 186~ não tem a Assembléa Geral tomado'
séria e efficazmente em consideração este importan
tissimo assl1mpto. Apeuas 'a lei D.· 34·7 A de 24 de
Maio de 18~5 revogou, como vimos, (§ 22·1) a lei pro
yincial de Minas n.· 275, mas não resolveu as graves
questões que se tem levantad.o.

As Assembléas provinciaes tem constantemente legis
lado sobre aquelles impostos. O Conselho de Estado e o
Governo tem-se constanlemonte pronunciado contra

. essas leis, declarando-as inconstilucionaes e exorbi
tantes. Tem-se accumulado Consultas sobre Consultas
das Secções cl0 Conselho de Estado, Resoluções Impe
riaes sobre Resoluç.ões Imperiaes, Avisos sobre Avisos.
A Assembléa Geral nada tem decidido, e ?-l§ Assem
bléas provinciaes tem continuado e continuão a 10
gi31ar cada uma par8: seu lado.
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Algumas uessa lds tem iL10 suspensas pelo Governo
Geral, outras não. Algumas Assembléas provinciaes
mais escrupulosas tem-se abstido de lançar taes im
po los, privando- e do m i s qlle delles tem outra
Lirado, reincidindo aI zar de repetidas deci õcs do
Governo.

Isto é nnarchico e d smorali adoro Não póde con
tinuar a imo

.TO cu requ rimenlo apresentado na ses ão do Se
naelo d 31 de }Iaío de I GI , para a nomeação de
llma Commi ão pecial da Camara do Deputados e
elo nado, a fim de examinar e resolver vario ponlos
sobre o acto adclicional, apontava o Sr. Visconde de
Jequitinhonha o seguinte:

« § 3. 0 c as ASSerl1blé'lS pro incia s palIem crear
impo tos de exporla(o. »

Discussão tIa. mat l'ia em i86-.i na Camara dos Dcputatlo!J.

A lei da A sembléa proYin ial da Alagõas n. O
;) ele

H) de Julho de 1839 art. 3. 0 § H' I lunia, como -rimos,
(~ 229) e lab lecido o impo to d 10 % obre a expor
ta~ão da madeiras.

ror Avi o de 26 rI ~ Jtmcil'o de 18~·1 mandou o Go
y mo Imperial uspender a ex cu .ão les a djsposi~ão,

até uH rior deliberação da A embléa Geral I porque
prej udicava o impostos genles de exportação.

A Assembléa Geral nada resolreu.
Em 1B42 decrctou a mesma \ embléa provincial o

impo lo' de 10 % sobre a expol'ta~ão do. gcneros de
prodllc~ão m;:mu[ ILHa da ProviR in, mas cnl n~eu
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o Governo provincial que, não obstante, subsistia
aqueHa suspensão, quanto aos 10 0/. sobre as madeiras.

Em 1860 resolveu o Presidente da Provincia que não
podendo a madeira deix.ar de ser considerada pro
duelo da Provincia, estava sujeita ao pagamento de
4O% na exportação pela ultima lei.

Contra essa decisão representárão varios negociantes
da Provincia não só contra o restabelecimento do im
posto, como principalmente contra a exigencia do pa
gamento atrazado do dito imposto que havião cau
cionado desde a lei de 1839.

O Governo I depois de ouvir a Secção de Fazenda
.do Conselho de Estado, submetteu a questão li decisão
da Assembléa Geral.

Foi a revogação da lei provincial de 1839 discutida
na Camara dos Deputados, nas sessões de 46, 20, 27,
28 e 30 de Junho de 48G4.

Encerrada a discussão foi rejeitado o projecto que
/ revogava a lei provincial, na sessão do 1.° de Julho

do dito anno.
A discussão, quasi que restricta á lei de 1830 das

Alagõas, não assumi0, a meu ver, aquellas proporções
que lhe cabião e derão ao assumpto as Consultas da
Secção de Fazenda que acima deixei mencionadas e
que havião sido remettidas á Camara dos Deputados.

Os que defendião a lei provincial não podião obs
curecer que, quando cobrado o imposto provincial
para fóra do Imperio, prejudicava o geral de 7 %'

Allegava-se porém que não pagando o producto esse
imposto geral na exportação de uma para outra Pro
vincia do Imperio, não se podia, em tal caso, dar
offensa de impostos geraes.

Mas se o producto exportado de urna Província do
lmperio para outra tiver de ser exportado d ata ultima
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para o exterior, fica sempre prejudicado, e aindB mais,
o imposto geral. O imposto da primeira Provincia,
diillcuHa, restrinlSe a exportação na 2.a E se esta tiver
tambem sobre elle o seu imposto de exportação ficará
o producto inexportavel, com grande prejuizo dos pro
ductores. Supponha-se que a primeira Provinciaimpõe
10 %, a segunda outros 10. Se a primeira tem o direito
de fazê-lo, a segunda o terá tambem. Se se tratar de
exportar o producto para o exterior accresceráõ 7 %.

São 27 %.

E' portanto indispensavel e urgente que sejão liqui
dados e claramente decididos, pela Assembléa Geral,
os seguintes pontos:

'I .o Podem as A sembléas provinciaes impÔr sobre a
exportação para fórado Imperio?

2. 0 Podem impôr sobre a exportação de sua Pro
vincias para outras?

Não offenderá em tal caso o imposto o direito que
e. tas tem em assumptos de commercio e industria?

3. 0 Podem impôr sobre a exportação de um muni
cipio para outro da mesma Provincia?

A discus 'âo e votação que ultimamente teve lugar
na Camara dos Deputados não e clareccu_nem resolveu
praticamenl \ essas questões.

SECÇÃO 7."

urpo. TOS )'1l0Yl:O\CUES QUE l'llE.IUDICAO ou On'E:'iDEltI OS GERAR.

§ 242.

Tl'ccho do Relatol'io «lo i'llillistl'o da Fa7.elula. de ,1861.

Diz elle:
« Pela manei,'a por que as Assembléas prQüocia ]0

gislão, em cerlos <.:asos, póde-'e afronlamente dizer que
3fl
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não erá po sivel m lhorar no o aetual ysl ma de im
posiçõe : immovei e u r ndimento , apilal -, renda
movei, conlractos e neto judi iae , em summa toda é1

/ fonte de imposto, nada Lem e apado á acção la A
embléa provinciae, e "6 abci que alO'uma de a.

especie de propriedade forão r ervada para o Th -
c>uro Getal na parlilha das r nda' do E Lado, -
« ão descoribeço que a e a partilha não pre'idio

um pensamento economico c financeiro, sendo lla cle
termmada pela n ce idade de dolar desele 100'0 a Pro
víncias om o recur o indi pen a\'ei' para . erviço
que lhe onfiára o aclo addi ional; e a divi ão porém,
desapparece compl lamenle anLe o aclos I O'i lativo
provlllciae , com manire la oro n a elo propl'io acto ad
dicional, que, aulori ando a embléa pr inciae'
para legislarem obre o impo to nece ano ·i· d 
pezas provinciae ,lhe impoz a condicão ele não prejudi
carem a impo içõ s gerae do E ta lá, (fUando u a m
dessa faculdade. »

§ 243,

Não está bem extremado o terl'eno em que tem fIe 1lI0VCI'.se
o POllcl' gCl'al c lll'o,'ineial.

Nem pelo acto addicional, nem pela lei que partilhou
a renda, ficou clarament extremado o terreno em lU
o Poder geral e provincial tem de mover- e, m materia
de impostos.

Por is o encontrão- e, e barrilo e contrarião-s a
cada pa o esse dons Podere .

A Con tituição do E tado - nido dando no II

art. 1.°, Secção 8.a § 3.° do Congre so a attribui~ão de
regular o commercio om a naçõe estrangeira , entre
os difi'erente E lados, e com a tribus do Indio I

prohibio-lhes legi lar sobre imposto de importação,
de exportação e tonelagem, com que dotou o Governo
da União.

A organisação que dahi resultou foi simples, não
produz as complicações, não dá lugar aos frequentes
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encontrõe , que, em materia de impo to , dão entre
nó o Poder geral e provincial. '

A clau ula ou condição - com tanto que não preju
diquem a impo içàes gerae -com que o acto addi-
ional ql1iz pre ervar o. recursos com que o Poder

geral tem de acudir á necessidade da União, é de
ma iadamente vaga, e sómenle póde er explicada
ca ui "ticamente. Nem i o se tem feito porque não
tem resolvido a A sembléa Geral sobre a alluvião de
lei, com ql1e tem quolidianamenle a Províncias of
fendido o impo tos gerae .

a Inglaterra (verdade é que ão uas circum tan-
ias mui di ver as da nossa) o impostos, county

mtcs, com qne o Condados (ão suas Provincia )
acoclem ás neces idade da admini. tração a seu cargo,
não podem contrariar, e deixão o caminho livre ás
imposiçôe que 13 rt ncem á admini tração geral do
E tado Cf),

(', 1'0 impOl'lanlc RelaLol'io apl'e cnLado em 181>9 á Camata elos
II.cpre cnLanlc da BelO'ica por MI', l'rére Orban, Ministro da Fi
nan 'a , inLitulado - Taxas locae no Reino Unido da Gram-Br tanba
c fl'landa -Ic- o c"'uinLe:

11 Taxe de conllé,-nan IcUl" ion lrim· [l'ielle , le juges de
paix régl nL I'admini LraLion financiére (lu comLé, lls approuvenL les
ompLO' du tl'inle 'LI'e pl'éccdcnl, et ils votcnL les taxe uéce saircs

pOUl' ubvenil' aux be oin du ll'illle LI' qui commence, Le juO'es dc
paix I\OUlIlJCnl pal'llli eux IIIlC oltuui ioo qui prepare avec le cou
COUI'S du ll'é ol'i:r du OOllé, el lcur pré nte uu budget de dépen e
cL des receLl pré um' es du Ll'ime ll'e, D'apré cela, l'a ellJblée
voL la taxe a pCl'C 'voir pendanL le lrim sll' POUI' I'ad.mini Lration
g{néral dn COJllté, (COttll/Y rale) La 0ll1IUe vOlée e t repartie enlre
toul' le paroi c du COlUlé, proportionnellemellt au revelltt total des
pro/II'iclt! impo ables, Cc [JI'o(ll'iCL' OIH Ics m'me que celJe qui
UlIl a sujelllc a la La.'.: de pauvl'es; mai le l'eyeuu impo able

dilfél' e~, ci ellle, pourla, taxc de l~auV1'e , iJ C~L dé~c~'Ul1Jlé par
I' autO!'lk de chatllle parol c, 0111 e"ard a cc qw e lalL dan lc
antI' pal'oi se" Landi CI,ue POUI' les taxc comlale I'evaluation I) UL
'LI" l'aiLe paI' lc tluLoriLe dn onHé 110ul' LonLe le pal'oi e dc la
circonscripLiol1, Dans le pl'cmie!' cas, iJ 'a"iL elc I' parLir une cb;\rge
s~' 'iaJc a la pal'uisse el anClIll illL 'reL n'e'I, blc é i le re"c1lu de
UICII ill1]1osablcs dans chaqlle paroi c s'evaluc d'aprés tles régl dilfé
I'ente'; tlan' le conel C;) ,i1 agiL de I'épal'l.il' unc charge communc
il touLcs lcs pal'ois c du eOIUL', eL il t'aul quc los mêmes I'égles
soicnl observée dans cbacuuc d'ellcs, II
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Parecendo ab tru u e mui complicada a aclmini 
tração ingleza, o que eUa tem de mai admiruyel é
a ua simplicidade, e a do principio obre que 1'e

pou II !
O Avi o 0.° 86... de 8 de Junho de ,1862 a Con-

ulta da Secção do Imperio do eon elho de E tado
que cita e em cuja conformidade foi expedido, con
demoão uma lei provincial das Alagôas - porque im
põe um tributo excessivo para a "ProYíncia, que irá
empecer o desenvolvimento da indu tria e otren ler
os direitos geraes.

Assim é, mas qual é a bitola para aferir o impo to,
a fim de verificar se é excessivo ou não? Se as A 
sembléas províncias ómp,nte lançarem impo to' que
não aifectem a industria, como se hão de haver?
Como hão de impôr sem affectar mai: ou meuo
remotamente os imposto gerae.?

A clausula posta pelo act addiciooal é extr lDa
mente vaga e al'biLrario., e não podia deixar de lançaJ'
nos no caIlo em que e tamo , e I ecialmente em mu
teria de imposto .

E elll outl'o.fugal' e0!1eluc aqu lIe iJllpOl'lant' ll'~baJlJo -" L 'Y'
tell}e llc taxallon el1 vlgu u]' dall le Hoyaume JlI c t done con 'a
cre pai' la pratique sécuJail'c j iJ s'e t IentemcnL introduit dan' le
moeul' paI' la force naLurelle de chosc, eL iI s'e L. i bi n cnl'aciné
'Tue I'idee d'en choisil' un auLl'e n'aul'aiL aujoul'(l'hui, pcn ons nou ,
que peu de chances ·d'ôtl'e accuciJlic. li

E' o mesmo, com modificação não e scnciaes, o ystcma nos Con
dados dos Estados-Unidos.

Veja-se Lambem em Bailly - Exllosé de l'administraLion génél'al' ct
locale tles finauces du Royaumc Uni dc la Gl'audc Bl'ctagnc ct lrrl'
!ande. 'rom. 2.° 'fito 3.° o cxccllentc Capo 2.° intitulado - Taxes ou
llnpo itiol1s provincialcs. (county I'utcs).
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§ 2H.

(}. iDlllOstus Jll'uyillciaes Iludem on'clldc~' (liversamente.

Como yimos, o § 0. 0 do art. IOdo aclo addicional
d u á A embIca provinciae a attribuição de impor
'om tanto ( condição) que - não prejudicassem a im

po içõe gemes do E lauo. E o art. 20 do mesmo acto
addicional diz que a A embléa Geral póde re, ogal'
o aclo legi lativo provinciae , quando offenderem
o impo to geraes. A palavras -offender e prejudi
ar - querem dizer a mesma COll a. Quando offendem

prejudicão, Quando prejudicão offendem,
As lei provincíae que crêão impostos podem

()fI' nl! r os gemes mai ou meDO directamente, em
maior ou menor e cala, A Assembléa Geral e o Juiz
da oITen a.

O. impo to de importação lançarlo pela Assem
bleas provinciae podem prejudicar ou offender, em
maior ou menor e culu, os gerae . A que tão porém
não c de offen a, nem de gráo de offen a. Da la que
ejã imlo to de importação, para 'que o acto pro

vin 'ial deva cr reyogado.
Reconl1 cida a e. lreita e inlima relação que ha

'nlr a imporlação e exporlação' decidido que o im- ,
po lo de exporlação e tão comprehendidos no o

do arl lOdo aclo ad Licional, i lo ,que, pela ua
natureza e acção, necessariamente otfendem a renda
gerae de importação, e que formão parle do sys-
lema de comm rcio exterior, a questão será se o im
posto c de exporlação. Sendo-o deve ser pela ~s-

embIéa Geral revogada a lei que o estabelece.
Podem porem a As embIcas pl'ovinciaes lançar

impostos que, em serem de importação ou de e '-
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portação, offendão comtudo eRpecialmente esle ou
aquelle imposto geral.

E' de tes que me vou e peciulmenle occupar ne ta
Secção,

l5 245,
v

A mnlca'i:l que 6 contl'ibuiule l,al'a a l'cnda {,;'Cl'al llúllc sê·lo
lambem parôl ,I IIro,'ineial '?

Ou, ~omo estabelecia a questão o r, Vi conde de
Jequitinhonha, no 'eu requerimento apresentado ao

. Senado, que acima mencionei:
« Se a mataria já contribuinte para a renda geral,

póde ser onerada de novo impo to para u renda pro
vincial"1 »

E tambem.
Se a unica circum tancia de recuhir o impo to pro

vincial sobre materia já contribuinte para a renda
geral, é bastante para er declarado offen ivo de
renda, e como tal annuHado, ou se depende e:iU
annl/nação de avaliação de grúo da o:ífen a

Um parecer da Commis:::.ão da Assembléa:i pro
viuciaes da Cumara dos Deputados, de 22 de Julho
de 1840, sobre leis I rovinciae do Ceara, estabelecia
que a imposiçõe gerae erão offendida e preju
dicadas pelo impostos provinciae , quundo rilo de
natureza a embaraçar e tollJer li percepção uaquella',

Póde- e dizer, com mais largueza- que o imposto
provincial offellde o geral-, quando, por qualquer
maneira ataca a sua fonte, e tancando-a, ou rarefa
zendo-a.

Qual é a craveira, ou bitófu? Não ha? Depende do
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arl itrio ele maioria ac 'ídenlo..es ela A scmbléa Teral?
Por onde e hão de regular as \8. embl a prm incia ?

A rd m d I1 fi le Dezembro ele 184.9 de lurou ao
Pre idente da Província de P rnambuco que ua
lage tade o Imperador, onformando- c com o pa

recer da Se 'ção d Faz nda do Con elho de Estado,
bou ra por bem, por sua immediata Re olução de
. 6 de o\embro, ordenar que c II pendes e a exe
cução da lei n.· 94 de 7 de Maio de se anno da As-

mbl a legi lutíva da Provincia, porque nella e
achava muito de ex.ce ivo e excedente de sua altri
bui.õe na parle em que impunha novas cont1'ibwiçõcs
sobre objectos já t'ributados pela Asselnbléa Geral Le
gislativa, principalmente quando exportado para fóra
do Imperio, etc.

A A embléa provincial da Parahyba em ua lei de
OI' .amento d 4. de Dezembro de ,1855 lançou o im
posto de 3 % obre a fiança criminae. Em con
formidad da Re olução Imp rial de· '):J de Novembro
de I 56, tomada 'obre Con uUa da ecção de Fazenda
do Con elho de E 'lado, de larou o Avi o TI. O 125 de
:.. d briL de I 37, que era e e impo to contrario
ao aclo addicional, vi lo que ão lae fiança . ujeita
por lei geral á taxa geral, e não podem as Assembléa
pl'ovinciaes lança?' Ílnpostos sob1'e os objectos de que
a Assembléa Geral tem (e'ito mate'ria contribuinte.

O Helatorio do 1ini lerio da Fazenda apre enlado
ú A embléu Geral em 1 61, indicava como exorbi
tant a lei de 1) de Julho de 'I 59 da Assembléa da
Provincia do Amazona, que e labelecêra imposto
obre objectos que são materia contribuinte geral, a
aber: 10 % obre os usofructos; 6 % sobre in
inuação de doação; 2 % obre fiança criminae ;

540 r i obre folha corrida, et,
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A A sembléa provincial do Rio Grande do orte,
p la ua lei de >li de :\1aio do me mo anno, tamb m
impõz 2 % sobre fiança criminae, bem li im a
d Pernambuco.
. O mesmo Relatorio lambem indicava, orno exorbi
tante, porque 1'ecahia obre materia ontribuinte ge
ral, o impo lo de ... % lançado pela A embl'a pro in-
ial da Bahia, pela ua lei de 3 de Ago to de '1860,
obre conlracto de compra e venda d ben. de raiz.
Posto que, principalmente allenta a xtrema diffi

culdade, enão impo il ilidade de fixar uma medida
pela qual se regule o gráo de otfensa que o impo to

. provincial, recahindo sobre a mesma materia eontri
bujnte, possa fazer ao geral, pareça-me fó1'a de que 
tão a regra ub oluta-o imposto provincial não póde
1'ecahir sobre materia contribuinte para a renda ge
ral-, tambem m pare e qu indi pen avel qu a
As embléa Geral c pronuncí clarament obr ponlo
tão importante.

Outl'os cxemlllos 11 impn tos III'o\·inciac. qUi" OIf"'lllltllll
os gCI'ac .

Lei do Maranhão.-O Avi o de 4 de Janeiro le 1 3",
declarou que a lei n.O iH lo aono de 1837 da A cm
bléa provincial do )laranhão, prejudicava o impo to
geral da iza do heu de raiz, permitlindo Ú Confra
ria da Capella de Nos li enhora dos Remedio a amor
tização do bens de raiz que possuía, e do mai qlJ
pude se adquidr, até o valor ele 30 conto de réi n

•

Leis da Bahia.-O Aviso de 14 de Janeiro d ,181·1

declarou que não podia ter execução a lei 11.° II ~6,
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na parte que approvuva as condições 4-." e 5.a offere
cidas pela companllia de navegação por vapor, pois
que neHas se estipulava a isenção de direitos geraes,
sobre os quaes sómente póde legislar a Assembléa
Geral Legislativa.

A lei da mesma A sembléa provincial da Bahia,
n.O 3U· ele 1840 lançou o impo to de 50 % sobre o
valor elo bilhetes de loteria ele outras Provincias
que se vendessem nessa.

A Secção do Imperio do Con elho de Estado em Con-
uHa de 6 de ovembro de '1848, Relator o Sr. M. A.

Galvão, voto os Srs. Limpo de Abreu e B. P. Va con
cellos dizia: « que a exorbitancia do imposto só linha
a natureza do prohilJitivo para as loteria que não
fos em concedidas por essa A. sembJéa provincial, e
orrerecia o aspecto de um rnonopolio, '" accrescendo
que con lituindo tambem renda geral o imposto. obre
loterias, não podião o que pagárão esse imposto e
de boa fé rernett \rão para aquella Provincia os bilhetes
de 10teriu , cuja concessão tivera origem em outra
Provincia, er compellielo a tamanho prejuizo. »

« O imposto de 8 %. o do seno, o de 8 % mai sobre
os premios de um conto de réis para cima legitimão
em qualquer parte a venda de taes artigos. »

Com e a opinião onformou- e a Re olução Impe
rial de '15 de Novernll'o de 184·8 e foi remettida cópia
da Con. uUa ao Pre ielente da Bahia.

Alei da lUesma TJrovincia li.O 727 de '17 de Dezembro
de 1858 (da qual em outro lugar e ob outro ponto
de vista me occuparei) decretou um impo to de 500#
sobre as ca u de negocio a retalho nacionaes ou es
tl'Ungeira em qu h011 ve e lUui de um aixei 1'0 não
Bmsilciro.

40
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(}.;' te impo to, ob erva. o R latorio do i\Iini. tro
rIa Fazenda de '1809, contrario ao g 5.° elo art. 10 do
ncto addicional; recahindo 'obre as lojas naciona
ou estrangeiras tributadas no art. 9.° § 4. o da lei de z2
de Outubro de '1836, art. -IOdo. Lei de ~1 de Outubro de
-1843, de envolvidas pelo Regulamento de 15 de Junho
de 1844, concorre evidentemente om o imposto geral
sobre a industria e profissõe , e lOrtla conseguinte
mente mais sensi vel e difficil a ua percepção. E re
leva notar que já em 11847 o Poder Legi lativo declarou
de nenhum effeito, pela Renolução n.o 478 de ~4 de
Setembro, o art. 12 da lei n. U 396 de 2 de etembro de
1846, que havia lançado o impo to de 1120$000 annuaes
sobre as casas de commercio nacionaes ou e trangeira
que na Côrte tivessem mais de dous caixeiros estrangei
ros, e mais de um nas outra povoaçõe ,sem duvida por
haver reconhecido a inconveniencia des a di po ição. »

A Commi são das As embléa provinciae da Camara
dos Deputados, dando parecer em 10 de Junho de
-1862 sobre as disposiçõe notadas dessa lei propunha
a sua revogaç.ão.

Lei da Parahyba.-A Consulta ela :secção do Impe
rio do Conselho de Estado de 20 de Outubro d 18"2,
Relator o Sr. Maia, votos O' SI' . Araujo ianna e Olinda,
examinando a leis ela A sembléa provincial da Para
hybá elo dito anno, declara que a disposição de uma
dessas leis lançando o imposto de 4HOOO por licença
ü todo o Procmador de Auditorios, prejudicava ma
nifestamente a Fa;r,enela geral offendendo seu impos
tos, porquanto admiltidos os Procuradores dos Audi
torios a requererem em juizo, pagando 4$000 de li
cença, deixarião elles de pagar os impostos geraes
de novos e velhos direitos. Foi essa Consulta sem re-
olução remettida á Camara dos Deputado .
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Lei de Pernamuuco.-. A' embléa Provincial de Per
nambuco, na ua lei n.O 3í6 d 18.u 4" impoz a quantia
de uIn conto de réi' 'obre a ca a' em que e vende m
bilhet de loteria de outra Província, e 25 % obre
o valor da cautela de e me mo' bilhete .

.\. Con ulta de de ~larço de 'I 5:-' da ecçào do
rmp rio do eon elho de E tado, Relator o 'r. i conde
d Olinda, oto o r. apocah' )lonte Alegre, pro
nuncia a- e ontra es a lei, não ó pela ex.agerada
elevação do impo to, que impo ibilitava a venda da
loteria de outra Provincia, como porque offendia
o impo to gerae .

Foi e a Consulta l'emettida aCumara dos Deputado.
com o Avi o n.o 1'11 de 116 de A.bril de '1855, no qual
declarava o Governo na opinião, conforme com a
Con ulta, de que aqueHa rli po i .ão da lei provincial,
lançando um impo to e -acrerado obre a ca a em
qu ,> V nde em bilh te ·de loteria de outra Pro
vincia, e tabelecelldo onu c formalidade relati-
am nte a tae (;a a o1Iendia o impo to creral e

contrariava a doutriua do D Teto de 30 de faio d
1 44-.

){in i tro da Fazenda 'uu 1uia o [elatorio apre
ntaLlo á 'embléa' ,eral fi 1 "9 no termo e

guinle :

(' ,\ unifol'midad que em I' 'OOI'a Ü \'c 'cr o a.racl
!'i'li o do impo to o' ral, torna_o uma ficção, eo elreito
dil'eCLo e natural da conlribuições, em Lal sy tema, é
!ns\?P.l orla eL para o,. conl~'ibuinL~ ~ltamcnle. pre
,1udlCw.l ao commel'ClO, á lOdu tna ., a pro'l endade
na ional.

« IllLlllU1Cl'O são o acLo legislativos pro~inciaes,
ollensivos dos imposLos g'oeaes, que vos Lem Ido pre
senLe, d·pois de examinados pela, e çã~ de :t:,aze.nda
do COllselho d E'Lado, a quem Lú confiada Lao llTl
p01'LaULc aLLL'Íbui~ão; b1'ev mcnL 'e1'- 'o'-llão l'c11lcLtida
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as Resolu(~õcs ele consulta ela me ma Secção de 25 de
OulubL'O d'o anno findo obre a leis provinciae de
Goyaz, de ~6 de Novembl'O do me~J))o anno obre a de
S. Pedro, Alagôa e Ceará; e de 15 ue \lJl'il ullimo obre
as de Snnla Catharina, Minas, Ceará e Paraná.

« Urge, pois, uma providencia que ob te a que a
A sembléas pl'ovinciaes exorbilem de sua alleibuirões
na creação de impo los para a despeza provinciac e
Jmmicipae . »

Como o leitor te1'Ú observado da expo ição quo
deixo feita, o mal vai crescendo progres ivamente.

No principio as inva ões feitas pelas lei provinciae
erão especialmente dirigidas sobre os empregados
creados por leis gemes para a execução de leis geraes,
sobre a administração da Justiça o a organi ação da
.guarda nacional, etc. Depois da interpretação do li to
addicional, da lei de 3 de Dezembro de 1841, da 1 i
n." 602 de '19 de Setembro de 1850, que reformou a
guarda nacional, voltArão-se as Assembléa provinciaes,
principalmente nestes ultimo tempos, para os im
postos geraes.

O Relatorio do Mini terio da Fazenda de ·1 59,
como acabamos de ver, in to.u energicamente por
providencias. Os do '186'1 e 1862 igualmente, e apre
sentárão estes dou ultimos um copio o elencho de
muitas leis provinciaes, que acaba vão de er rlecre
tadas, e que, na opinião bem fundada da Secção de
Fazenda do Conselho do Estado, c na do Govorno ,
erão altamente oífensiva do impostos geraes.
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ECÇÃO 8.a

AD[SO ou EXCE SOS DA' !sSE~lnLÉAS PROnXCIAES, EM afATERL\ DE
IMPO TO , Q E ~Io ECiTlllo :\,\ CLASSlnc.\çÕES 1'IlECEDEIHE .

~ 24.7.

lU muilo illu trado Conselheiro de E tado, hoje
finado (o r. Alves Branco ), estabele ia em um do
eu pareceres a eguinte regra:
« As A embléa provinciaes podem impôr para ua

de peza (arL '10 § 5. 0 do acto addicional) sem, oulm
litn'ilaçei,o que não seja a do me mo arL 10 § o." e do
art. 12 do dilo acto, e que 'se recl uz a não ofI'ender
a irnpo ições gerae , e a não legi lar obre impo tos
de importação.

regra é rdadeiri.l, ma não é tao absoluta como
alguns pretendem.

Ha lei provinciae que creào irnpo to que não
orrendem os gerae ,qu não entendem com a impor
tação, e que, comtudo, devem ser aunulladas, por
serem, por outros motivo, contraria' á Con tiluição.

TOl'fiaI'- e-ha mai ·laro o meu pen amento om os
exemplos seguintes:

§ 248.

'J 840. Bahia.

A lei provincial da Bahia 11. 0 103 de 2 de Junho
de /18W lançou o imposto de. 5 o/~ sobre vencimento
de militare .



18 -

A ordem de 7 de Outubro de -1842 expedida ao Pre-
idente da Bahia onlenou-Ihe que fizesse cessar írutl1e

diatamente esse pagamento indevido e que' não podia
ter lugar, por ser alheio das Assembléas pl'ovinciae
legislar sobre empregos gcraes e sujeita-los a impostos

O Presidente da Provincia não executou essa ordem,
e respondeu com uma representação do Procurador
Fiscal, o qual, sustentando que a Assembléa provin
cial não tinha direito de impôr sobre os empregados
geraes, negava todavia ao Governo Geral, no que tinha
razão, o direito de suspender a lei.

Ouvida a Secção de Fazenda do Conselho de Estado,
,Relator o Sr. i\1onte Alegre, votos os 81'S. Alves Branco
e Abrantes, foi ella de parecer em Consulta de 30 de
Novembro de '1843, que a lei era exorbitante das attri
buições das Assembléas provinciaes.

Quanto ao ponto da su pensão da lei, cxall1ina-lo
hei em lugar competente .

. 249.

<1842. i\lagcla-.

A lei provincial das Alagoas de 23 de Abril de
,1842 impôz 5 0/. sODre os ordeuados, licenças e apo
sentadorias dos empregados publicas provido pelo
Governo Geral.

PrOIJOsta nesta pade a revogação des a lei na Ca
mara elos Deputados, por não caber nas attribuiçõe
da referida Assembléa, foi, depois de alguma oppo
sição, adoptado o projecto que a revogava, em sessão
da mesma Camara ele '15 de Maio de '1844.

ão achei que chegasse a e1' convertido em lei.
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'1850. S. Pedro .10 Sol.

A 1 i da A sembléa (provincial de . Pedro do Sul
n.· 202 de -12 ele Dezembro de 1850, estabeleceu um
imposto para o fabrico da he1'va male no hel'vae
pulJli o .

Con ide1'ado e te assumpto nas Consultas da Secção
de Fazenda do Conselho de E tado de 20 de Maio de
1852 e de '12 de Julho de 1853, Relator o Sr. Hollanda
Cavalcanti, votos os S1's. Olinda e Ab-e Branco, 1'e-
onheceu- e qu o hervaes publico e1'ão proprie

dad nacional e nào provin ia1.
O r. H. Cavalcanti era de parecer que cumpria desil

po sal' a A embléa p1'ovinciaes do díreito que e
~em arrogado de impõr obre taes propriedade , em
quanto, por alO'uma medida e 'ecuti a, não erão re
gi trada .

O 1'. Olinda entendia que o negocio devia er sub
mettido á A sembléa Geral para tomar uma medida
a es e re pito, e julgava conveniente mencionar- e
por e a occa 'ião um ca o ellle1hante, que é o da
industria da gomma elastica, cuja arvore e'tá no do
mínio. publico ; a providencia devia tambemabranger
e te ca.o, visto que sobre elle tem legi lado á A em
bléa provincial do Pará.

O Sr. Alves Branco opina a que, de serem o hervae
nacionaes não se concluia que as Assembléas provin
ciaes não pude sem impor na pe soas, que com o
eu trabalho dalli colhem vantagen . Entretanto lambem

lhe parecia que devia o caso ser presente á As emhl a
Geral.
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Assim decidio a Resolução Imperial de 18 de Julho
de 1853, e lá foi o negocio, ha 11 anno , para a Cn
mara dos Deputado !

§ 251.

t 81H. Minas Ger:lCS.

A Assembléa provincial de Minas Gemes em ua
leis do Orçamento provincial de 181H a 1852 creou um
imposto sobre os títulos vitalicios e tl'iennae dos Ad
vogados e Solicitadores.
. A Consulta da Secção de Fazenda do Conselho de
Estado de 26 de Marljo de 1803, Relator o Sr. H. Ca
valcanti, votos os Ses. Olinda e Alves Branco, ob e1'
vava que, recahindo tae impo to sobr o exer i io
de empregos geraes, restl'ingiáo os direito do Cidadão
Brasileiro, em beneílcio dos Advogados a ·tualmcntc
existentes na Provin ia de Minas Gerae', e o exercicio
das funcções dos mesmos empregos, regulados por lei
geraes; que se fosse permittido esse modo de legislar,
ficarião dependendo para a sua execução das leis pro
vinciaes, o que está fóra da compet neia d as leis,
e é contra todos os principias.

Esta Consulta não teve Resolução Imperial, e foi re
mettida á Camara dos Deputados.

o mesmo _entido, sobre o mesmo imposto, con
siderando-o exorbitante das attl'ibuiçõe das Assem
bléas provineiaes, consultava, em Consulta, tamhem
não resolvida, de 29 de Outubro de '1852, a Secção do
Impel'io do Conselho de Estado, Relator o Sr. AraujO
Vianna, votos os 81'S. Olinda e Maia.
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· 252.

'. :;'1. J'crllambneo. lIinas Gel'ae...

A A embléa provincial de Pernambuco creou em
iJ 858, o impo to de 540 réi por folha corrida, o que
tambem fizerão a embléa da provincia do Ama
zonu' e H.io Grande do Norte.

Em conformidade de eon ulta da e ção do Impe
rio do con elho de E tado, d clarou o vi'o n.O 226
de 3 de etembro de 18"9 que e impo to entendia
om a lei g ral obre a admini tração da Ju tiça, e

por i o excedia a' aUribui<}õe onferida ú li em
bléa provinciae na fórma do neto addicional.

A ecção de Fazenda considerava e te imposto de
baixo d outro ponto de vi ta, a aber amo reCêl
hindo obre materia contribuinte para a renda geral.

A Con ulta da Secção do Imperio do Con elho de
E tado ã'e .(" de Novembro de ,I 52, estabeleceu que
a mineru.ão é materia da admini tração geral,

A Con ulta da me ma ecção de . 9 de Outubro do
m smo anno, Relator o r. Araujo Vianna, voto o
.1' .Olinda e ;\Iuia, e que não teve resolução, exami
nando a.' 1 i da A mbléa proüncial de }lina do
mesmo anno 'onsideruva exorbitante a de n.· 606,
na parte em que impunha obre a conce fio d lata.
d terr no mi nora .

Igualmente a t.:on ulta da '0 ~ào de Faz nela lo
eoo lho de E ludo, tambem nào r ohida, e l' met
tida ú Cumara dos Deputado' d 26 de Mar\o de.
-1853, Relator o r. H. Cavalcanti, roto o Lo!'. Olinda

Alve Branco, declarava, que, endo as lerra c1
propriedade naeional, não e tava na aUl'ibuiçõe das

s -mbl a pro in iae lançar 'ob1' enu impo to
41
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o Sr. Alves Branco porém observava:

« O '13 estabelece o impo to de 2$000 sobr a co~
eessão de cada data de terra minerae; na verdade
não parece bem que a administração provin ial tire
impo ições de concessões feita pela admini tração ge
ral na Província. Mas onde a regra que o probiba, quando
abe-se que a S embléa provincial pode impor pal'a

suas despezas (art. 10 5.°) em outras limitacões que·
náo ejão senão as do mesmo art. '10 5.° e al't: 12, que
se reduzem a não oífender o impostos geraes, e a não
legi lar obre impo tos ele importa.ão? )

§ 253 .

.J 853. Goyaz.

A Consulta de 12 de Fevereiro de '1853, da Secção
do Imperio do Con elho de E tado, Relator o r.
Maia, voto os f5. Olinda e Araujo Vianna exami
nando as leis da Assembléa provincial de Goyaz, pro
mulgadas no anno de '1852, dizia o seguinte:

« Emquanto ao di posto no • 2.° do art. 22 da 1 i n." 23
forão de parecer os Coo elheiw Vi conde ele Olinda
Candido José de AI'aujo 'ianna, ele que a A' embléa
provincial excedeu os limiLes de uas allribuições, im
ponelo sobre os faiscadores de ouro no munlcipio da
Villa de Santa Luzia, legi lando sobre objecto que não
é provincial. e não é regulado por lei geral.

« Com o que não concordou o Conselheiro J. A. da
Silva Maia. 1.° Porque não encontra nesta impo ição
sobre os faiscadore de ouro, a favor de uma Camara
munieipal para ajuda de ua.s despezas, diíferença algu
ma das que se tem lançado, e estão em vigor sobre o
exercicio de outras industrias dentro do municipio. 2."
Porque e ta imposição não tem infiuencia alguma sobre
as leis geraes que regulão a mineração, e em nada
altera as regras da conr:.essáo das faisqueira , . da fi -

ali ação dos direitos nacionae . »

Não teve essa Consulta resolução, endo rcmelliela
á Camara elos Deputados em 2 d l\'Iar~o ele 1853.
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25..\ .

.. S:;4. s. Paulo.

A l,i n.O 16 de :..7 de Abril de 18:' i da A sembléa
provi n~ial de . Paulo tabeleceu uma capitação annual
de :.00 réi. por pes oa livre e de 100 rei por e cravo.
..\. 0/1 ulta tIa ecção do Imperio do Con elho de E tado
de 9 de ovembro de I ;:>.1-, Relator OI'. Montezuma,
voto o r. Rodrigue Torr e lve Branco, entendia
que um lal impo to e prollibido pelo § 5.° do art. 174
da Con tituição, a qual faz condição indi pensavel e
con ·titu 'iona1 ela impo ição, qualquer que ella eja, o
er em proporção do havere do cidadão.
A irn foi decidido pela l\e olução Imperial de '18

de Novembro de 18ih.

:Z5ã.

.. 59. Scrgillc.

.\ A mbl' provincial de ergipe por lei de '13 d
Junho de 1 ::>9 creou impo~to obre barcos que fazem
( na\'egação ele cabolarrem.

~ 256.

i suo. Paraná.

,\ A. elllbl u vrovin ial do furuniÍ, pur I i de ' O de
Maio d I 60, ünpoz obre il lancha de cabotagem,
e. lastro de embarcacõe , e lançou o imposto ele 600H
.'obre ~ada uma della .

.\ mesma A. sembl6a por lei ue 30 cl Murço de '\860
lireOll ilUI o 'los obre a' arr 'li daçóe' j udiciue·.
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SECÇÃO H."

fi. CE '0 - D_\- .\' EllDLl!.\ I'RO\'l~lIL\1! ODRE D.\KCOS. 310ED_ I
ClllcrLAç:iO.

t 39. Cl':H':í. Banco de ch' '1IIu(:ào.

~O eu Relálol'io de I 39: ommuni ayi:"\. o Mini lI'
do lmperio ú A sembléa Geral, que a A embléa pr 
vincial do Cearú havia decrelado o estabelecimenlo de
um Banco de circulação, e que, não lhe endo e a facul
dade onferida pelo aclo addicional, ordenára oGo, erno
ao Presidente da Provincia que promovesse a del'ogação
desapprovando as im o haver elle sanccionado a lei.

Referia-se a e sa crea ão o enador B. P. de a
concellos, quando dizia na es ão do enado de 31 d
Maio de 1839:

« .omo se {melhorará'o meio ciI'culant·, m que e
fjxe a intelligencia do acLo addicional? No eurá e ta
beleceu-se um Banco provincial, e manclou- que o Go
verno [os e accioni ta deIte. Omesmo Governo alé cll U'ou
a emilLir nota , as quae eeào re 'ebida' na e II ç;õ
publica . Ora, montado a 'im o fi io Cil' u\unt, nlen
dendo cada Pl'ovin ia qu pód fazer a e'Le l' 'peito o que
lhe aprouver, podercmo melhorar o m io 'Í.l'CULcwte ,

In que eja interpretado o a 'lo addicional, e m qu
r forro a no a legi laçào commercial? )

25 ,

., 40. S. Paulo. B:\uco.

Tendo a As ernbléa provincial de S. Paulo, em 1840,
creado um Banco, foi negada a sancção ao projeclo
pelo Pre idcnle da Provin ia.



E te pl'ojeclo, ' egundo declarava o enador' ergueiro
na ão do enado de 17 de ~Iaio de '1840, fóra
por 11 apl'e ntado, como Deputado provincial. .Tu 
lifiCi.rra-o, dizendo que linha por fim crear urna admi
ni tração que puze e em rnoYi m nto a obra. do
linh iro la Pr vin ·ia.

, 259,

lS-At. ilIal'aub;\o. Daucu 11' cÍl'cuhll,àu.

A lei n." ',16 de 6 de etembro de '184'1 da As
sembl la provin ial do Maranhão creou um Danco de
'ir ulação e determinou que sua nota fossem rece

bitlas, corno moeda, Das cstaçõe puolicas.
Ob ervando o 1lrocurador da Corôa, então ouvido

obr a lei provinciae, poi não ex.istia ainda o
eon lho d E tado, que nem uma autorisação tinhão
a A embléa proYÍnciae para rCal'em moeda pro
vincial, determinou a ord m do The ouro Publico
nacional de !) de "'ctembro d' I 4.:.. uo Pre idente da
l'rovio ia que fae e de de já uspender a execu~ão

d "U I i, lJOr u urpar urna da attribui.õe . privutiyu
da A embléa Geral Legi lativa embora e limita a
obl'iai"\Cã do r ebimento da nota á. Reparti~õ .
publi a..

.\\i o d \ ,10 de }<' 'verei1'0 de I 4' da Repartição
do Imperio, declarou ~ a Ipi exorbi ante por er
obje ·to da jJrivativa attribui.ão do Corpo Legi latlyo
pelo a.l'l. ,I v '17 da eon titu icão .

. endo e:se a sumpto levado ao conhe 'imento da
re pectivu Commissão do Senado ompo ta do r.
Vergueiro, Visconde d s. Leopoldo e .'farquez de
ranllluguú, dizia ellu:



« Emquanto ao Aviso que, negando ás Assembléa
peovinciaes a autoridade de estabelecerem "Bancos de
circulação, nota de menos prudente a ancção de uma
lei desta natureza, e recommenda ao Presidente qu
promova a sua revoga ão; a Commissão entent1c que
está nas attL'ibuiçõe' do Governo manüar promover n
revogação de uma lei provincial, quando a julga. meno'
boa, e muito mais con idemndo-a in 'on-titucional,
incon titucional paL'ece Ú Commi ão a emissão d papel
com o u o de moeda, o lue é da peL-vaLiva competencia
ela Assembléa Geral. )

s ~·60~ - o

'184'1. PCl'uambnco. Banco.

A lei da Assembléa provincial l1e Pernambn o
DoO196 de 20 de Abril de 184-7 creou na Cidade do Rf.,cife
um verdadeiro Banco denominado caixa de economia
011 lle soccorro da Provincia e enlre muita oulra
disposições, o aulori ou a millir nola de 25~OOO a
500HOOO, a 1i:S e a 30 dias fixos, e ordenou que e a o

notas fo sem recebidas nas estações provinciae .
A Secção do Imperio do Conselho de E lado, Relator

o Sr. Monte Alegre, votos os 1'5, Maia e OLinda, exa
minando a~ leis daquella Provincia, no anno indicado,
e referindo-se á que ficou apontada, dizia em Con ilHa,
não resolvida, de ~9 de Ago.lo de 1847:

« E' ele oe e urio demon traI' que ratle '0111 loderes
f~s A sembléas provinciaos [am Cl'earem Banco', e emiL
11L'em tae notas, que muito podem aa- ctaL' a cil' ulaç:ão
e trazer grandes males ao Imperioo )

§ 26i.

1860. Rio Grande do Nol'tc. Banco.

Receulemenle, em 11860, a lei de sa Pl'ovin ia n.O
,i82 de U. de Abril, nulorisou.o Presidenle della u
incorporar uma associação, com q. d Dominação d'
Banco llural c Hypolh cario.
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T ndo o Pre idente da Provincia, ant de ren1izar
a instituição, submeUido o negocio á con ideração
do Governo Geral, ouvida a ecção de Fazenda do
Conselho de Estado, foi de parecer de que a lei pro
vincial offendia o aeto addicional, por tratar de ma
teria que estava fóra da alçada das Assembléas pro
vinciae .

Em con equencia de Re olução Imperial tomada
obre e a Con nlta, foi o negocio affecto á Assem

bléa Geral e ordenou-se por Avi o n.· 165 de ,10 de
Abril de 11861 ao Presideo.,le da Provincia, que, em
quanto não fosse a questão decidida pela A embléa
Geral, sobr estives e na execução da lei.

(;)6(;)
~ .. -.

.. 815. Sallta Catharilla. Moella.

A lei n.· ,16 do anno de -1845 da A sembléa pro
vin ial de anta Catharina approvou :l:TI artigo de
po tUfa da Camara muni ipal da Cidade do Desterro
que impunh::t multa aos que re u a em moeda pap 1.
A ecção do Imperio do Conselho de E tado, Relator
o Sr. Olinda, votos os SI' . B. P. de "\ a concello , e
Miranda Ribeiro, observava que e te objecto não era
da competenciu das A sembléu provinciaes meno.
das Cumaras municipaes.

A Resolução Imperial de 10 le Dezembro de '1845
mandou levar es e nego io ao conhe imento da A
'emhléa Geral.
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G.>63
~ - .

Em Abril de '1855 reclamou o Vice-Pre idente do
Banco do Brasil ao Governo Imperial a providencia
de determinar que as Repartições publica de S. Pedro
do Sul, quér gerae quér provinciaes, não recebe sem
metae , senão de conformidade com o padrão legal
do Imperio, a fim de que a caixa miaI do mesmo
Banco na dita Provincia, pude e gozar do direito de
emittir nota .

Allegava- e que o art. '15 § lJ4 da Con tituicão fez
da exclu iva competencia do rodeI' Legislativo Geral
determinar o peso, valor, inscl'ipçãO, typo e deno
minaç,ão da moeda, isto é, a attribuição de fixar a
medida de valore, em que se devem realizar os
pagamento qllér entre purticulare , quér enlre te
e o Estado.

Que arrogarem- e portanto os Presidentes de Pro
vincia ou as Assembléas legi lativa provinciaes o
direito de fazeL' recehcr nas estaçúes fi caes, com?
moeda de pagamento, valore dilfel'ente. dos que. [io

reconhecidos pelas leis geraes, é violar a disposição
do citado arlo 15.

A Secção de Fazenda do Con elho de Estado, ou
vida sobre essa reclamação, dizia em Consulta de (:i
de Maio de '18 U

;), Relator o Sr. \isconde de Itaborah:
votos os 81'S. Viscondes d .Jequitinhonha e Cara
vellas:

« A estas reflexões deduzidas da lei funclamenLnl do
E Lado, accl'e cenLará apenas a Secção, que 1'e 'onhecel'
nos Pre 'identes de Provin ia, ou na Assembléas Jegi~

JaLi va pl'ovlncia " o dir ilo d admillil'rm, na l'e~pec-
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tivas e ln.õ s Dscae , qualquer moe~a slrangeirn, equi
vale a reconhecer que lhe é permlltido estabelecerem
para ua 1'e pecLim PrO\'in in um y lema monetario
especial, o que, além de Outl'O graves perigos, teria o
de omplica1' e difficultar as t1'an acções do commercio
l'nlre os dilfel' nle ponto elo Imperio e de dar azo
para r m on tanlem nle alterada a condições dos
conll'ucto , prejudicando-se a im os credores em be
neficio dos devedor ,e yice-Yer~a. »

A~ im re.ol'i'ell a Resolução Imperial de 16 de
Maio de 18;)1),

§ 2G.4.

i co. S. Pedro do Sul. Moeda.

A lei da A sembléll provincial de S. P@dro do Sul,
n.o,1,46 de 4 de Janeiro de 1860, art. 3.°, dispunha que
a Fazenda provincial não aceitava nem reconhecia outra
moeda que não fosse a do cunho nacional, ou as notas
bancarias, que legalmente como taes são consideradas.

O Aviso n.O 59 de '1lJ. de Fe,ereiro de 11862 § 2.°.
expedido em conformidade de Consulta da Secção de
l"üzenda do Conselho de Estado, dizia:

~ e e ta di posição estabele e doutrina, é inconsti
tucional , porque a A sembléa pro"inciaes não podem
legi -lar obre mo du; e porém ella apenas affirma a

Xlst n ia do um facLo , ou faz declaração do modo como
d 've ha' '1'- e a Fazenda provin ial, em sua tmnsac ões,
não ) olJje ·to de lei ou é upe1'flua.»

§ 265.

,j,§c;,. S. Pc.lro cIo SII1. Depositos em Banco. Bahia c Per..
nambuco. Impostos sobre e:iixl1s filiaes.

A lei da Assembléa provincial de S. Pedro do Sul,
n.O 394, de 26 de Novembro de '1-857 autorisou o Pl'e

id nl da ProYin ia a mandar depo itar no Banco
42
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ei'eado na Capital, toda as somma tlisponivei, exis
tentes nos cofres provinciaes.

Este deposito seria feito sobre um contracLo, entre
o Governo da Provincia e a Directoria do Banco, no
qual seria esLipulada a abertura de cautas correnLe ,
68 jUIlOS, e as retiradas livres,

Emquanto aquelle Banco não e acha 'e em l)leno
exercício, eru o Presidente tla Provincia autorisado
para mandar depositar, provisoriamente, na Caixa
filial do Banco do Brasil, existente na Cidü<1e do ltio
Grande, mediante aquclla clausula" uquelJas somma .

Interpondo parecer sobre essa 1 i, a Secção de Fi1zemla
do Conselho de Estado, Relator o SI', Visconde de
Abaeté, voto os 51'S. Abrantes e Itaborahy, em Consulta
pe 23 de Outubro de '!8i>8, delilal'aVil, que a dispo
sição que autorisa\ a as retiradas livres dos depositos
na Caixa filial do Banco do Brasil existente: na Cidade
do Rio Grande, era contrari a03 estatuto tlo Banco,
ápprovaclos em virtude de lci, porquanto permittindo
ao Banco tomar dinheiro a premio, por meio de conta~

correntes, ou ~assando letra, estülJeleGêráo, mui judi
ciosamente, a condição e garantia de um prazo, que, em
nenhum dos dous casos, póde ser menor de 60 dia.

« E' fóra de duvida, accrc cenla\'a a Secção, que
aquella lei não podia autori ar depo íto com retiradas'
livres, feitos na Caixa i:iliuL do Banco do Brasil, que
existe na Cidade do Rio Grande I pOl'que não é licito
ÚS Assembléas proYinciaes legislar sobre netos, que tem
seu fundamento m uma. lei g rui, relativa a objecto
da competencia lIa Poder Gel'al, por cr-lhes isto ve'dado
pelo acto addiciollUl, e pelo art. 3.° ua lei 11." 105 de
A2 de Maio de 1(8~0. »

Assim foi re 'ohiLlo )1ela ltesoluçJo Imperiül de 26
llc Novembro de 1838, em cuja conformidade, foi
xpedido O AyLo 11," :'i·Q de ,:.< ele Xovembro do

m-m 'IUUr),
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As A~sembléa provincilles da Bahia e de Pemam':'
buco lançál'ão o imposto de um conto de réis annual
mente sobre as casas de operações bancarias com
emissão e outros privilegias.

Representando o Presidente do Banco do Brasíl sobrEf
estarem as suas Caixas filiaes sujeitas a esse imposto,
e ouvida a Secção de Fazenda dI) Conselho de Estado'
declarou o Aviso 11.° 93 de 3 Março de 1862, que os
dito :Banco e suas Caixas filiaes, creadas por lei gerar
e destinadas aos interesses geraes do Imperio, e'não
sámente do lugar ou Provincia onde se effectuão sua!;
operações, não podem ser comprehendidas em taes
imposições decretadas pelas Assembléas provinciaes,
e que portanto erão os actos das Assembléas pl'0vin-
ciaes inconstitucionaes.

O Aviso n.O 108 de 14 de l\Jarço do mesmo mel'
e anno affecloll o l1egocio á Camara dos Deputados._

SECÇAO lO,

D.~ FlSCALlSAÇ:í:O DO EMPREGO DAS RE:'iDAS PROVINCIAES. DA FISC,\LISAç:i:P-,
E AIlRECADA(i:O DA. RE:'iD.lS PIlOY1l'iCIAES.

§ 266.

o SI 6.° do art. t o (lo acto 3lltliciollal.

. Pelo §, 6.° do art. 1..0 do aeto addicional com~ete

ás Assembléas Provinciaes legislar sobre a fiscalisaçãQ
do emprego das rendas provinciaes.

Note-se - fiscalisação do emprego das rendas, isto
é, da distribuição e applicação feita pelas autoridades.,
encarregadas de dish-ibuir e applicar os dinheiros
publicas. Fiscalisar . emprego dos dinheiros .Qublicos
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'é uma cou a. Fiscalisar a arrecadnçüo e exacla en
trada dos impostos nos corres publicas, pelos agentes
-encarregados de os cobrar, outra.

Legislar sobre a fiscalisação do emprego das rendas
proviuciaes é eittabelecer regl'Us e preceitos fiscae ,
que segurem a boa applicação dos dinheiros provin
ciaes e sirvão de base, guia e phal'Ol na tomada d-1S

conlas. A tomada da contas é a verdadeira fiscal i
sação do bom emprego das rendas. Mas não póde
ser arbitraria, é indispensilvel que haja regra, que
haja lei.

O acto addicional fal1a sómcnte da fiscalisa~ão do
emprego da renda, depois de arrecadada. S6mente

. depois de arrecadada, páde ser empregada.
Certamente porque o direito de regular os meios

e modo de arrecat:lação e fiscalisnção, está implicita
menle comprehendido no direito de impor. T ndo o
acto addicional dado as Provincias o direilo de impor,
deu-lhes, comprehendido nelie, o de marcar o modo
e os meios de arrecadação e fiscalisação. Não eru
preciso expressa-lo especialmente. Poder impor e não
poder arrecadar, poder impor e arrecadar, e não
poder fiscalisar, é o mesmo que anelar sem mo
ver-se.

As Assembléils provinciaes tem por isso e pelo § 7.°
do art. 10 do acto addicional, o direito de erear
agentes seus para arrecadarem c fiscalisarem suas
rendas, e de estabelecer o modo e meios de verifi
car-se essa arrecadação e fisealisação, com tanto que
o fação por maneira que não orrenda a Conslitui
ção, os Tratado I e os direitos de alguma outra Pl'O
:vincie..
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§ ~G7,

Para a aã'"l'CCadal:ão e fi'icalisnção (le imllostos p~'o\;iudaes IlOF
agcntes ou l'CptU'ti(:õcs gOI'aes, é ludispcllsu""cl (I asscnl1
lUCJltO (lo GOVCI'UO gCI'al embora ha3a lei lll'ovincial.

Algumas Asscmbl6as provinciaes teem encllrrcgac10
repartições e agentes geraes de pade da arrecadação
e fi. cali aç,- o de sua3 renu as,

~Ias niío lhe endo 'l1jeitos os empregados geraes,
e podendo semelhantes incurnbellcia perturbar, traz r
complicaçõe , e callsnr trallstol'DOS ao erviço geral,
torna-se indispensilvel o assentimento do Governo
Geral.

Seria um contrasenso que tivessem as Assembléa
provinciae o direito de fazerem exe utar pelos agente:;
do Governo geral leis que podem ser contraria Ú

Constituição e as lei geraes,
A lei de 3 de Outubro de ·t834 no art. 5.· § 7.· deu

aos Presidentes de Pro incia, que não ás Assernbléas
provinciaes, a attribuição de commeller a empre
gados goraes, negocios provin iaes e vice-versa, por
que sondo os Presidentes ele Provincia subordinados
ao Gonrno geral tem de obrar segundo suas vistas
e instrucções, e são seus aelo ujeitos a serem emen
daelos pelo Poder cujo agentes são.

Comtudo por autorisação e ordens do Governo geral
tem sido encarregadas repartições gentes l:la arreca
dação de imposLos provi nciaes,.

O art. 20 do Regulamento ele 30 de Maio, e 17 de
22 de Junho de 1836 admillirão e providenciárão essa
hypothese.
. O Aviso n.· 52 de 18 de l\Iarço de '18q.7 declarou
que os empregados da Alhnclegas, lesas ele renda
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c Recebec1oria- que 0'10 :,Uio especialmente cncal'!' 
gados de arrecadar impo to provinciae', do modo
que é permillido pelo art. 20 do ReguJamento de 30
de Maio de '1836, e pelo art. 11 do de 22 de Junho
do mesmo anno, niío Elevem fazer certo trabalho,
de que são incumbidos por lei provinciaes, e c:!'dens
dos Presidentes.

O novo Regulamento da Alfundcga e le ir de
rendas, n.O 2.61:7 de t9 de Set mbro de 1860 art. 8.°
§ 1,1, diz que compete ao Presidentes no territorio
da respectiva Província « Commeller a empregados das
Alfandega. e 1\1e as de renda-, negocias provinciaes,
nos termos prescriptos na lei de 3 de Outubro de

'1t)3i, e mais disposíçõe em vigor, precedendo todavia
lÍ(;ença do Minis teria da Fazenda. ».

§ 2G8.

Exemplos de autorisa~õ s dada.. llclo Go'\'crllo geral.

Rio de Janeiro.- O art. 6.° ela lei provincial do Rio
de Janeiro n." 1) de 6 de Maio de 1836, autori ou o
Governo da Provincia para solicitar do' Governo Geral
autorisação para que na Mesa de diversas rendas
nacionaes na Côde, se pudesse arrecadar a parte
pertencente á Provincia do dizimo dos generos de
sua producção, e que fazia parte de suas rendas.
Concedida essa faculdade pelo Ministerio <la Fazenda
foi creada no Consulado da C6rte, por mim, então
Presidente da Provincia, uma Mesa provincial, por
deliberação de 7 de Março de 1838, e Regulamento:
de 22 de Dezembro do mesmo anno.

Pernambuco.- A Thesouraria de Pernambuco arre
cadava rendas das AlagÔ3 , e O, Ayiso da Fazenda d,'
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24 de Fevereiro ue 1848, autorisou a Thesomuria da
Provincia ue Pernambuco para dar cumprimento á
lei das Alagôas de 29 de Maio de '1847, mandando
proceder ás appl'ehensões, processos e julgamentos. de
contrabando e extravio duquelles generos de pro
ducção das Alagõas, que não fossem acompanhado
da respectivu carta de guia, exigida pelo art. 9.° da
mesma lei.

§ 26U.

Casos que iUllstrão a matel'::J.

lfIaranhão.- O A iso circular aos Presidentes, de
n.O 199 ele 4 de Fevereiro ele '184.·0, declarou que COll

vinha que as Alfandegas jámais fossem incumbida. da
arrecadação de impostos creados por leis pro, inciaes,
sem que, remellidos previamente ao l\lini;o;tl'o dos Ne
gocios da Fazenda os respectivos Regulamentos, hou
vesse eUe de resolver sobre a po ibilidade de ser a
sua execução commettida ás mesmas Alfandegas.

Foi este Aviso expedido por occasião de harer uma
lei provincial do Maranhão, feito á respcctiva Alfan
dega incumbencias relativas á arrecadação de impostos
de exportação que abusiva e inconstitucionalmente
lançára.

Bahia. - Autorisado o J'rcsidente da Bahia, por lei
provincial de 20 de Maio de '18.W, celebrou um con
trado concedendo privilegio exclu ivo de navegação
a uma companhia. o art. 1). o do mesmo contructo
determinava-se que a descarga dos barcos da compa
nhia seria feita pela Alfandega, logo que chega sem~

com preferencia a qualrl'lCl' outro, ainda (lue já esti
",e 'e c1e5carregal1l1o.
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A See .tio do Imperio do onselho d Estado, R lat r
o Sr. Olinda, voto o 51'S. n. P. de Vasconcellos e
Miranda Ribeiro, observava em Consulta de 21 de
Agosto de ~84,3, que:

« As Alfandegas e tão inteiramente suj itas ao Goyerno
Imperial, se:::l depcndcn ia nenhuma. da~ autorida I s
proünciae , seus In pector c tão obrigado a observar
em tuclo o Regulament ' dados pelo Governo Imperial,
o qual não está subordinado ti 1'e ll'icções provinciaes.
Podem os )','e, idcnlcs, como Delegado:; cio Governo, dar
alguma regras que e\ijão a 'ir um tan ia para m Ihor
ex cução dos litos Regulamento , mas nun 'a ord nar
o onlrario d que eU det múniío, e menos ainda
obrigar, como 'executore elas I is pro"inciacs, com ua
decisão, ao Governo Iml erial. e'. 1\1. Imperial reco
nhecer, em sua sabedoria, a conveniencia de novo Re
gulamento , sobre a administração elas Alfandega na
parte relativa ás descargas, o privilegio concedido aquel1a
companhia, estorva o exel' icio de eu alto podere.
A Secçflo reconhece que não é de grande tran cend n ia
a materia sobre flue re ah. c te privilegio, mas ob ern1.
que não é a importancia elo ob.lecto, mas sim a ua
patureza, que determina a competencia úa autoridade. )}

Re olvida es a Consulta em ua conformidade, em
30 de Agosto de '1844, foi expedido Aviso ao Presidente
da Bahia em 9 de Setembro do me mo anno, decla
rando-lhe, que havia excedido o limites de suas
attribuições, oifendendo os Regulamentos das Alfandc
gas, os quaes não e tão sujeilos ao Poder provincial.

S, Paulo.-A lei do Orçamento provincial de S. Paulo,
promulgada no allno de 1836, fixava a cIiaria de
:4.00 réis para os Guardas ela Alfandega de antas, oe
cupados no serviço provincial, e designava o In peclor,
o Thesoureiro e dous Escripluf'Urios da mesma Alfan
dega, como os llnicos, além daquelles Guardas incum
bidos da arrecadação das rendas provinciaes com
direito de_ perceberem as gratificações ahi eslab le-

idas.
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Em conformidade da Con uHa da Secção de Fazenda
do on elllo de Estado decidio o Aviso n.· tl28 de 3
de Ahril de 1857, que Cl'a i 50 expre 5amenle prohi
bido pelo . 7. 0 do art. 4O do aelo addicional, e Ul't.

3.0 da lei de '1 9 de )laio d ti 840 , u~a tez qne o
prim ira e,'ccplua do mprego. municipae pro
vin iac J o que dizem re peito á arrecadaç,ão e di 
p ndio da renda cr rae , c o egundo declara que
o al'l. 10 11 lo a lo addicional que aulori a o.
Pre idenle d l'rovincia a nomear, u pender e
me mo demitlir os empregado provinciae J só COffi

pr h .nde aquelle empregado que fio relaliyo a
objeclo obre o quae podem legi. lar a A~ embléa
I rovin ia ,e por man ira nenhuma aquelle. qnl
'tio I'cado' por lei crera relatira a ob.íecto ('1<1

l'omp t n -ia do Poder Legi.latiYo geral.

J'od 'm:l-' A.. embli'as lll'oviuciue , lcgi<;IUll(Jo SObl'C U Sll:l

n..cali :u::ill. :\OIHlll:n' U('tos :lllt(ll'i"l:lIJOS P01' leis l:l"r:le .!'

.\ 1 i 11.° :>,0 d 11 de ulubro de ·1 ij I da Pro
'in ia I ~Iinn. pre cr via qu o titulo ele compra

t nda d e rrayo" do qnae niío houíe. e PU cr(\
\TI nlo ele iza, não fo fi admitlido m Juizo, nen
li" 'em validade alguma.

Examinando a Secção de Fazenda do Con elho d
E lado e a lei, em Con uHa de 26 de Março de 1853,
Relator o Sr. H. Caval@anti J valo o Srs, Olindi:l e
Alve Branco, entendia a maioria da Secção, que um
aclo legal, 'onforme as leis geraes, não pórJe er
invalidado pelas provinciaes; quo a Assembléa podem

43
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im legislar sobr a fiscalisação de sua rendas, ma.
nunca annullar actos autorisados pela legislação geral,
pelo que era aquella disposição exorbitante.

O Sr. Alves Branco, vencido, entendia que não havia
naquella disposição cousa que fizesse duvida, porque
sendo provincial a meia siza do escravos, e não
havendo compra ou venda des es, sem es e paga
mento, em nada era offendida a lei geral sobre os
contractos pela disposição da lei provincial.

Adopto a opinião do illustrado Conselheiro. Passa.D;do
o imposto a pro.vincial passou com elle para as As
sembléas provinciaes a ampla faculdnde de legislar
sobre a sua arrecadação, e de modificar a legisla-

. çfí.o que a regulava. Não ficaráõ as As embléas pro
vinciaes immobilisadas pela legislação que ante regu
lava os impostos que em partilha lhes forão dados, a
qual de outro modo ficaria estacionaria e perpetua. A
Assembléa provincial não legislou sobre contracto ,
impõz uma condição, uma pena, para segurar a arre
cadação. Estava no seu direito.

Não teve esta ConsuUa resolução e apenas lhe achei
nota de haver sido remettida á Camara dos l?eputado:~

em 18 de Julho de 1853.

ECÇAO 11.

DAS CONT.~S DA RECEITA E DE PElA PROVlliCUL.

§ 271.

i\.otes do neto a.cldieiona J.

A lei do orçamento de ~4· de Outllbro de '1839., no
3rt. 87, ordenava que no dia da abertura dos Con
elho gemes, o Presidente de Província lhe. aprc-



- 339-

sentassem as contas do anno findo, e lhes ministrassem
todos os esclarecimentos que pedissem.

O art. 89 dispUnha que as contas do anno findo,
depois de examinadas pelos Conselhos geraes, serião
remettidas com suas observações á Camara dos De
putados, por intermedio do Ministro da Fazenda, o
qual, independentemente de apresentação, devia logo
fazer effecti va a responsabilidade d~s empregados pre
varicadores, quando já o não tivessem feito os Pre
sidentes em Consel1lo.

A lei do Orçamento de t) de Outubro de 1833 re
novou essas disposições. Seguio- e em 1834 o acto addi
cional que devolveu este as umpto ás Assembléa pro
vlnciaes.

272.

Pelo acto addiciouaJ.

Compete ás A sembléas provinciaes pelo acto addi
cional, e exclu'sivamente, legislar sobre as contas da
receita e despeza provincial.

Não diz-tomar contas-diz-legislar sobre as contas.
Nada mais diz. Não estabeleceu bases algumas, o que
fOra sem duvida conveniente para guiar as Assembléas,
e estabelecer uma tal ou qual uniformidade que a na
tureza da materia admitte, e mesmo requer.

São aquellas (tão vagas I) palavras as unicas que contém
o acto addiciono.l sobre o importantissimo assumpto das
contas da receita e despeza provincial. Essa immensa e
deploruveL lacuna, durante o espaço de 30 annos, não
foi ainda preenchida.
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Todo o importante a sumpto da conta da roc ita
e despeza provincial, ainda espera, pura sahir do em
bryão em que o deixou o acto addicional por lei
provinciaes em toda a. Provincia . (.)

. :73.

Caso de Sergipe. Consulta do 29 .le Outubro de t845.

ada encontro na lei provinciae pu na, qua i
sempre vagas, discussões que se tem su citado obre
as attribuições das Assembléa provinciaes, que e'cla
reça e desenvolva tão importante assumpto. Adiscussão
e solução do caso seguinte ainda mai o complica.

A lei do orçamento provincial de Sergipe de 18 d
Março de '184.·5 determinou que o Governo manda e
ajuizar pelo Juizo dos Feitos da Fazenda o Capitão
móI' Joaquim l\'Iartin Fontes por haver de pendido
em '1841, quando administrador da Provincia, em
autorisação, a quantia de 3:2009000 que ficou glo il

da, e fazendo partl3 da receita provincial.
Tendo elle repre entado eontI'a es e procedimento.

e endo a final o negocio affecto á Sec ão do Imperia
dó Conselho de Estado, Relator o r. B. P. de u
concello , votos o r. Olinda e Miranda Ribeiro,
dizia a mesma Secção, em eon alta ue 29 de Olltuuro
de 1845, que para poder formal' li m juizo completo
obre esta occurren(jia era de roi ter saber-se se huvia

("') o 1.0 orçamento pro ineial do lUo de JaueiJ'o, lei 1),0 2-~ ele
14 de Abril de 1835 al'L. 9. 0 , apenas dizia: « As e~nLas d . de p 'za do
anno Jlndo, e ol'çamellLo do anuo l'uLuJ'O sel'ão apresenLadas ellJ cada
reunião da As emuléa, ao mais Lanlal' aLé o dia lS de OuLujwo. EsLas
conLas e esLe 01' "arnenLO cOnl,eráõ as deelal'aç.ões doLel'miuadas na
lei de 1lS de Dezembro de 1930 que organisou o The Olll'Q }'Iililieo
Nacional. A lei do orçamenLo da UlcsnHI l'rovincia IV 3lS de li ele
Maio de 1836 art. 5. 0 exigio mai uma' Labellas.



- 3411

ulguma lei provincial obre a mateúa. (, ão a havia,
pois nunca foi invocada e não a pude de cobrir.)

A ecção pronunciava-se:

,( Contl'a o direUo, de qu 'e 00 'iclel'aHI revestida a
.A embléa de condemnar o Pre idente da Província li
restituições no caso de que se trata.-Esta autori
dade, pro eguia a m ma Secção, tem um juizo priva
tivo, que é o Tribunal upremo de Ju tiça, a quem
compete julgar do deli 'tos e erros de oflicio que com
metterem no exercicio de sua ('uncções, e podendo ser
erro de oflicio fazer um Pre idente de peza em au
tori a ão, é manife ta a incompetencia da Assembléa,
a não er para repre entar aos Podere Supremos do
Estado, e denunciar ao Tribunal upremo de Ju tiça
taes occurr'ncia . »

Concluia a Con uHa :
« ndo 1oréll1 manifestamente nulla a Resolução de

qu s trata, ou on idere lei, ou :sentença, parece
c'l ecção que cabe ord nar ao ProcuraL1.o1' da Corôa, 0
berania c Fazenda Nacional que requeira ao Tribunal
upremo uma avocatoriu de te proc S '0, c que a. sim

-e ponba termo a um a to qu tanto pód prejucli ar
no futuro a administl'ação do Estado. »

A' im foi decidido pela Re olução Imperial de 24
de Janeiro de 184.6, referendada pelo Sr. Alves Branco.
O Pre idente do upremo Tribunal de Ju tiça, em vir
tude de requerimento do Procurador da Corôa, ex
pedio ordem ao Juiz <10 Feitos de ergil1e para re
metter o proce o ao Tribunal. E te Juiz re pondeu
que não htlyenr.1o ainda ido intentado proce o al
gum (o llão consta que o fo e elepois), não lhe em
possi 01 cumprir u avo atoria.

A sjrn parou n que tão, cuja solução completa e
deOnitiva I odia ter IUll(,:udo muita luz sobre ti mu
teria.

Parece que a SDução do Imperio <.10 Conselho de
Estado c o overno e li u tárao, e com razão, das
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consequencias que, principalmente no estado em que
estamos, poderia trazer a faculdade de condemnarem
a Assembléas provinciae o Presidentes de Provin
Gias a fazerem re titniçãe , que podem ser avultada.
E nem mesmo a As embléa Geral poderia revogar e sas
resoluçãe com o fundamento de injustiça, ainda qu
clamorosa. EUa sómente póde revogar o que é on
traria á Constituição. aos Tratados, etc.

Mas, por outro lado, se é verdadeira a doutrina
da Consulta e da Hesolução Imperial mencionada ,
desapprovadas as contas do Presidente, chegado o
caso de responsabilidade, la passa para o Supremo
Tribunal de Justiça a attribuição administrativa de
tomar, de julgar contas da receita e despeza provin
cial, sobre as quaes, exclusiva e constitucionalmenle.
sómente podem as As embléas provinciaes eutender.
Estabelece-se uma confusão completa, e tando tudo
desorganisado e indi criminado, do administralivo e
do judiciario, pela interpretação arbitraria das pala
vras indefinidas - erros de omcio.-Que fonte de con
flictos I E quem os ha de resolver '1 AAssembléa Geral?
'ão é Tribunal para o julgamento de cuso e pe iae

não mencionados na Con liluição. ómente póde co
nhecer, e revogar acto provinciae no caso expre
amenle marcados no acto addicional.

Quanto a mim, sómente uma interpretação do acto
addicional póde dar luz que sirva de guia, pai'a sahir
desse cahos. Deu-se as Assembléas provinciaes uma
üllribuição vaga; em se cogitar no mo.do pratico de
a exercer!

_1'"' •
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274.

Duvidas.

Quem pre ta es as conta ? E' directamente o Pre i
dente? Quem a e clarece na di cu ão, na A embléa
provincial, e na commis õe ? Como e preslão, em
que épocas? Qual o seu proce so? Que garantias tem
o 'Pre idente? E tá á mercê da A embléa, s6mente
.dependente da lei que ella fizer? Limita-se só
mente ao exame moral, e a verificar e os creditos
forão applicados á de peza para a quaes forão
aberto ,e e o não excederão? Em que ca os e
ha de verificar a responsabilidade, qual seja e de
quem? A decisão da AssembJéa impor ta ou serve de
base á re pan abilidade?

Quem prepara e a conta, quem a toma e pro
nuncia definitivamente om força de entença para íl
re pon abilidade? O acto addicional diz que a As
embléa provincial legi la. ão a The ourarias pro
inciae ,ou rear- e-ha para i o uma repartição

independente?

275.

"'S i\ssembléns Pl'oviueinc. '!

A A mbléa provinciae ão impropl'Ía para c-
o ri ficar a tomada de conta, tarefa tediosa, miuda,
que nenhuma popularidade acarêa, que requer muito
tempo, I). iclua paciencia, e conhecimentos especiaes.
A política e discus õe apaixonadas, e variados a-
umpto , não lhes :leix.ão frequentemente tempo para
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fazer orçamentos, quanto mais para tomarem conla
Que contas teem ella tomado I São 20 e teem essa
attribuição ha 30 'anno ! A de peza esta feita. E' fa ·to
ronsummado.

En'Volvic1a, , orno qna. i empl'e andão entec nós,
As embl' as pl'ovinciae' na poli tica g ral de pe 

soa, e na poliLica local, tambp.m pessoal qne orre
ponde, mesquinha e oJienta, dividida em maioria
e minorias política arregimentadas, ou dando ao
Presidente um apoio quasi cego, ou fazendo-lhe oppo-.
ição desabrida, lançando mão de todos os meio ,

para embaraça-lo, irrita-lo, derriba-lo, conforme favo
reee ou ho tilisa estes ou aquelles intere . es p s oae ,
a influen 'ia e a eleição de te ou daquelle, tornflO-, e
por i so essas corporaçõe ainda mais impropria para
tomarem contas, enxertando paixões pes oaes e poli-.
licas em assumptos meramente administrativos que r 
querem calma, imparcialidade, independencia, tempo.
xarne d tido, conhecimento .especiae c prali os.

§ 27().

As ThesOul':ll'i:ls .!

erão mai propria a The. ouraria' provin ia g

corupoem- e ellas de agentes subalternos, dependente
do Preside~te, que lhe póde fazer bem, e muito mal.

Não tem o empregado da Thesouraria provin
ciaes a posiçúo e independencia que requer um Tri
bunal de contas. Um Presidente demitlirú o empre
gado que souber não, er favoravel ás uas conta .
Outro tirará o pão á familia de um antigo servidor
por entender que foi favoravel a seu antecessor, do
que ha exemplo.
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SCl'ão cl'catlas nas Pl'ovinchlS Rcpal·tições hltlepentlclllês,

Tl'ibllnacs 11l'O\tillCiacs de contas '?

A primeirâ e indispensavel quaiidade que devem
ter os membros de um Tribunal de contas é uma
mteira independencia, principalmente daquelles cujas
contas tOJIlão. Não podem ser independentes sem
uma alta posição, e se não tiverem vencimentos que
os pOl1hão acoberto da necessidade.

Não deve ser tão diminuto o numero dos membros
de um semelhante Tribunal que fique tudo apenas
dependente de um ou dous individuos. E' preciso
que sejão uns contrastados por outros, e que seja
revisto por outros o que cada um faz e prepara.

SemeUlantes Tribunaes não podem d{'ixar de ser mais
ou menos numerosos, mais ou menos dispendiosos.

Já demonstrei no meu Ensaio sobre o Direito Ad
ministrativo que a nossa organisação administràti~a
provincial era muito pesdda, e dispendiosa-para fi

Ilaiz pode0 povoado, sobretudo para Provincias pobres
e em grande parte desertas.

Se juntarmos a esse pesado c dispendioso machi
nismo mais essa mola, uma Repartição de contas,
fic9-rá muito mais pesado e dispendioso.

Já é dillicíl achar, devidamente habilitado, o pes
soal que requer a organisação actual, e que, apezar
de mal pago, é já bastantemente oneroso.

Serão augmentadas as difficuldades actuaes.
Demais I) unico serviço da tomada de contas, na

maior parte das Provincias, não póde fornecer occu
pação annual constante a um Triounul cspeciul, aindl.l
qne rtã.Q muit Dumeroso.
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~stas difficulJaues niJSC m principalmente de huv r
o acto addicional encarregado á legislação provincial
o prover sobre 11 tomada de contas, e do todo da
nossa organisução.

~ 278.

olltas do Dellll1'tamcnto nu FI·:l.uft:J.

A legi9lação lue regula nu Fran0u as l;ontas dos Depar
tamentos ( correspondem ús nossas Provincias) é muito
completa e perfeita. FUllcciona pralicamente, e deveras.

O Prefeito' apre enta as contas ao Conselho Geral,
que QS- ex.amina, fi calisa, discute c as rcmctte, com
suas observaoões ao Ministro do interior.

A "Contll tOIDllda pelo Con. elho Geral é mais propria
mente \lIDa conta morlll, do que uma apura~ão tle
calculos, provas c documentos,
, Sendo essas contas a final julgadas conformes c le
gaes, são como tlles havidas J)or Decreto Imperial.
- Essas contas, com todas as peças e documentos que
as dev.em legalisar, são sújeitas, como fazendo parte
dll contabílidllde do lVIinisterio do interior, ao Tri
bUlllll de contas, Tribunal de ,t.a ordem, importantis
simo, immediato ao de Cu sação, instituido para julgar

ontas de todus as rec itns c despezas publicas.

§ 279.

':I. IlIlJ'laterra.

a Inglaterra toma-se contas e com muita regula
Hdade. O-s3'stema é mui diverso, por causa da tle...
centl'alisaçâo (.1a, sua. Qrguni açiio admini trativa.
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No -Condado, ao qual por ora sómente me referirei

por ser a circumscripção que tem mais analogia com a
nossa de Provincias, a contabilidade da sua receita e
despeza, está centralisada nas mãos de um Thesou
reiro (co~mty t1'easurer) que é nomeado e póde ser
demittido pela Junta de Juizes de Paz. Ahi tudo é
simples, regular e pratico. Não se trata ahi de des-
pezas feitas por um funccionario da categoria de um
Presidente entre nós. Não ha ahi maiorias e minorias;
governistas e opposicionistas, confiança e não confiança:
Ha administradores.

As contas das receitas e despezas do Thesoureiro d<f
Condado são verificadas pelos Juizes de Paz (mas que
Juizes de Paz I) nas sessões trimestriaes quarter sessions.
E' nom.eada umacommissão de membros para exa-"
minar a escripturnção e apresentar seu relatorio á Junta,
que resolve a approvação ou não approvaçãô das contas.-

No fim de cada anno, na General Sess'ion, toma-se
a conta geral elo exercício. Um extracto della é pu
blicado nos jornaes do Condado e communicado ªs
autoridades de cada farochia. outro igual é en-yiado
ao Secretario de Estado do interior para ser transmittido
ás Camaras do Parlamento. C')

As contas de varios raJ;nos de s.erviço, decentralisados,
são tomadas por agentes para isso prepostos. Anossa
organisação, educação e habitos não se ~reslão a ess
systema que conviria ir a pouco e pouco introduzindo·

As instituições dos Estado.s-Unidos bebidas de fonte
I ingleza, tem o mesmo espirito c systema.

(~) Veja-se o UeJatorio :lpresentado á C:llnara dos Representantes da
lJ.elgica pOI' 1II1'. Frére Oroan, Ministro das finanças, sobre taxas locaes
110 Rcino-Unido da Gl'ã-Bretanha e Irlanda. Ncste Íln]lol'tante trabalha
se encontra um spccimen dessas contaS, .



280.

E.III1'c n6s.

Entre nós não se tem cogi tado JÜ 'so d 'sue o <leIo
addicional; ha 30 anno . Cogita-se no progl'e o; pu
lavra, talisman que dispensa essas ninharias.

Um lado favorecido pelo rresideote na sua 1'i
ções e interesses, não 11..1e pede conlas. Seria isso faHa
de confiança. E pura que se ludo val tua bem 7 Dá tudo
por bem feito. Ooulro acha tudo pcssimo. Tudo é des
l1erdicio, c dilapidação.
: E' o Presidente demittido; cc são logo os clamores;

, calle tudo no vasto goJphão dos factos consummados.
Está conseguido o fim. Estão livre_ do homem, c não
convém embaraçar por faclos aquillo que tambem s
Im de fazer.
. Entretanto é indi pensavel esludar e p.rovêr sobre
a materia, que é de primeira imporlancia. Não póde
hav-er administração que mereca e se nome sem conta. .
tomadas coro brevidade, pcriodica, e regularmenle.
:Não póde haver orçamento que mereço, esse nome sem
contas.

ECÇÃO 12.

QUEM l'ER:rEI'(CE PilO ER 01lnE o COI'(TElSCIO. o J DI C1.\l1l() 1> AI)3U 'I 
TRATlYO, 1'(0 TOCANTE AO UIPOS1'OS l'UO\'lI'(CIAE. ?

§ 281.

Ol'igcm (ronde lUalla o (Ih'cito.

Compete inqueslionave1mente (eslá escriplo en toufes
letl1'CS no aclo addiciona1) ás Assembl~as provinciaes.
legislar' sobre os imposlos necessarios para as de peza

I



- 34·0 -

provinciaes e municipae.. Compete-lhe legi lur sobre
a fiscalisação do emprego das rendas publicas provin
ciaes e municipaes, e sobre as conta de sua receita e
de peza (acto addicional art. 10 ~§ 5." e 6.°).
. Compete-lhes exclusivamente, porque essas attriblJi
~ões não sp.o das cumulativas, marcadas taxativamente
no § 1)." do art. 1'1.

Nada tem portanto que determinar, quanto ao cxeI'
cic~o de as attribuições nem a As embléa nem o Go
verno Geral. Apenas póde aquclla l'C"yogar o que é exor
1itante. róde de tl'l1ir o que 6 inconstitucional, não
póde con truil', sub tituir, emendar, sup[lrir, com
pI 'lar.

COI'ollariQ .

As As embléas provincúaes no exercicio de suas nttri
huiçõe , contendo-se na sua orbita, lanção constitu
cionalmente impostos. Nenhum rodeI' póde revocrar
c sa deliberações. O imposto é para ser arrecadado.

Se o contribuinte, chamado ao pagamento, não
oppõe obstaculo algum e paga voluntariamente tollitw
qumstio.

Mas o contribuinte reclama, allegando que o seu
direito foi ferido, é preci o tomar conhecimento das
suas razões, discutir, decidir sobre oque allega. Nr.ga- e
ao pagamento, é preciso fazê-lo vir á presença da all
toridade obtoffo collo, dizer-lhe - amb1bla in ius, 
penhora-lo, executa-lo.

'Em uma palavra, '0 contribuinte põe obslaculos. E'
preciso remove-los.



§ CQ83.

DÍ\'ersa uahll'eza (los lueios de os remover.

AqucHes obstaculos OU ão de natureza administra
tiva ou judiciaria. Os meios de os remover lambem.

A autoridade que os ha de remo reI' ou é adminis
h-ativa ou judiciaria. O proces o pelo qual hão de ser
removidos é administrativo ou judiciario tambem.

Quem indica a mttoridade, quem indica o processo?
A 'Assembléa Geral ou a provincial?

O acto addicional não o declara expressamente; ne
nhuma lei geral o explica. Tem-se posto este a sumpto
na mai0r confusão.

E' o cahos.
Procuremos penetra-lo, primeiramenle.
Quanto no .Tndiciario.

':1 284.

Resolução 11.0 230 de 9 (lc No"cmbro (le t 4".

E' necessario, aoles que' tudo, percorrermos, rapi
damente, o que temos de positivo sobre o assumpto.

A Resolução Legislativa n.O 230 de 9 de Novembro
de 18"", revogou, por contraria á Constituição, a lei
da Assembléa provincial da Parabyba n.O 1 de 14 de
Outubro de '1840, a qual, creando uma Thesouraria
para a arrecadação e distribuição das rendas provin...
ciaes, creava tambem um Juizo privativo dos feitos da
Fazenda provincial.

Na discussão desta Resolução (sessão do Senado de
27 de Seteml TO de 1841) dizia o Senador remIa. Souza
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« EsLa I ,i provincial t m por oLj cto crear uma ins
lituir,ão na Provincia e e taiJelecel' cerLas regras para a
boa âl'recada(~ão la renda [>l'oyincial. Eu já em outra occa
sião, faliando obre materia idcnLica, di e que como a
Fazenda pl'Ovincial é objecto privativo da Provineia e
como a eUas compele arrecadar a ua renda, parecia-me
que tambem podião dar toda as providencias para que
esta renda fosse arrecadada, pelo melhor modo J)O ivel.
Eu não entro agora na analys-e da bondade esta lei,
nem digo que esLa seja a melhor maneira de arrecadacão.
Eu por celto não eria de opinião que se eSLabelecés e
pBlo modo por que esta lei a estabelece; mas, não ob Lante,
Julgo que dado o direito de arrecadal' o imposto, tamLem

e de, e nL nder que está dado o direito de determinar
as reO'l'a que e üerem eguir ne sa arrecadaeão.

« \. Con-tituição, dizia o Senador Yel'gueiro, concede
ás A s mbléa' provinciae a faculdade ele legislar sobre
ime.0sto e sobre a applicac,;ão da~ rendas. Como pois
e póele conceber que clla tenhão direito de legislar

sobre impostos, e não ~obl't'? a al'~' 'udação dos mesmos
impostos? Uma cousa estú lDclmela !la outn. »

Era esta judiciosa ob ervaljão contestada, e princi
palmente pelo Senador J. Saturnino da Costa PereiriJ,
por meio de um argumento frequentemente empregado,
que não colhe na maior parte dos casos, e vem a er:

« O acto addicional marcou ca ui ticamente o objectos
obre que a Assembl 'a provinciac podem 1 gi lar,
mui expre 'amente diz, no arl. 1~, que as A embléas

provinciaes não podem legislar obre objectos não
comprehenelidos nos dous arts. 10 e H, entl'e os quaes
não encontro a maneira ele arrecadar as rendas pro
vlnciaes, obl-e que versa a lei que e trata de revogar:
este exce o é sem duvida a violação de um preceito
constitu ional, pois que onslituição é o acJo addicional,

como na enumeração elo ca os em que a As embléa
Geral pód , ou ante dev revogar a lei pro inciae ,

lá expre so o da in 00 titucionalidade, é em duvida
-q.ue temos n ~t a obrjga~5.o de approvar a Re~olução

vJI1da da outra Camara. »
As largas expressões-legislar sobre impostos- nada

tem de casuislico. Mas seja-o embora o puragrapho do
aeto adllicionaL Esse cuso, esse casuistico arrastra
comsigo aquillo que contêm,



Re olução V'gi::,luli a n." 316 11 21 de Onlu})!'
de iI8~·3 derogou o arligos da lei de 7 de larço d
1 39, pela qual a embléa provincial de ergipe
havia creado um Juizo privaJivo da Fazenda pro
Yincial.

285.

DCCI'eto ,1' .... de .Julho .le t S..JG e Rpsoltl~ào (mIJel'ial ,I,' '13
de lJIal'<;o ,lI.' .. S...,.

O Decr lodeU·deJulhodeI846, ouvida a ecçõ s
de l?azcnda c JlI liça do Conselho de Estudo, de lurou:

« Que as Assembléas provinciaes tem o direito de
decrctar que as eausas da l?uzenda provincial se pro
c.essem e cOrTão no foro commum, ou peranle o
Juizcs privativos creado p las leis geraes para as
caLlsas da Fazenda publica nacional, c de e tabelec r
as l'cgm que mais lhes parecem conducent para
'a boa arrecadação c fiscalisa .ão das renda pro
vinciaes, pois quc sem e sa faculdade seria illu oria
alue cl1üs tem de crear as me ma renda.»

A sim re olveu e se Decreto, mas logo pouco depoi
uma Resolução Imperial decidio co~sa conlraria, obre
:par cer de diver a Scc~ão do me mo Con elho d
Estado.

A Assembléa provincial de Mato Gros o por um
proje lo de ~1 de Julho de 1846 declarara privativa
st o Juiz d<?s Feitos da Fazenda geral as cau as rela
livas ú. Fazenda provincial, sendo competentes para
dar andamento aos praces os lodos os· empregados
do juizo dos feitos.

. Era .iu~tamente o que adIi1itLiu o Decl'eto acima
cila.do.
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o rI' sidente da Provincia negou a sanc~uo a es e
troje to -por carencia de autoridade na Assembléu
provin ial para legislar soLre esse objecto, á vi ta dos
u tos da A sembléu Geral que as im o declarão. C')

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, Rela
tor o Sr, O1inda, votos os 81's. l\Ionte Alegre e B. P.
de Vasconcellos, entendeu que bem obrára o Presi
dente da Provincia negando a sancção.

Assim o decidia a Resolução Imperial de 13 de l\1arro. .
de 18.i,7.

Entretanto a Assembléa provincial de Mato Grosso
fizera o que indicaH o Decreto de 14 ele Julho do.
anno precedente I

~ 286.

o Go,'C1'UO GCI'al J'cconhccc :t. comllctcllcia fIas Assemblé:Js
J.Iro,'iuciacs IlaJ':' clcclal'arcm o juiz•

. A lei geral n,O 2t2 de 29 de j ovembro de 1841
re tübelecendo a jUl'iselicção privativa e improrogayct
do Juizo. elos Feito da Fazenda, determinou que,
ú excepção da Côrte, e das Provincias da Bahia e Per
nambuco, onele haveria um Juiz de Direito especial,
com a denominação ele Juiz dos Feitos da Fazenda,
servissem como taes, nas outras Provincias os Juizes
de Direito da C':Ipital.
, Esta lei não comprehende u Fazenda provincial. E
seria in'explicavel e indesculpavel esta omissão, e

(*) Notc-se porém a ditfcrcnça. A Assembléa Geral hayia reyogado
lei quc creavào Juiz'es J?al'li ula!' ( Pl'ovillciaes), e a A Clllbló;l
dc' ~lato Grosso encal'rcgara ao .Juiz do l;'e~LO. da Fazenda geral
(t 'onllc imcnLo das cau a. da Fal 'nda pl'OHlH:I:lI.
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a Ass ltl1Jléa G~rül não tives e nlemlill0 qne era Li,
eompelencia las A sernLléas proYinciac re oh' 'r ,0b1'

sua Fuz nda.
O arl. iG do Regulamento provincial do Rio de Ja

TI ira de 12 de Dezembro de 1843, determinou que
toda a divida a livu lIa ProvincÍ'l que não fo . e paga
numinislrutivamente pelo conectados, e o impost s
que não fo em pago até o encerramento de cada x('r
cicio, erião cobrado executivamente p rante o Juiz
uos Feitos geral da Pazenda da capital da Prüvin 'i;),
o Juiz de Direito. Eslava a A embléa per~'it:H1l('ot,

no cu direilo.
O art. 78 porém do Decreto geral n." 73G de 90 d

NO\embro de 1850 extinguio esse juizo na Provinciêl,
~ e mandou que as causas çla Pazenda ( geral) da mesma

Provincia, corre sem perante o Juizo lia Peitos da
Côrte.

A lei do orçamento provincial da dita provin ia ]0

Rio de Janeiro n," 559 de 24 de Setembr d ·1 ;'1,
declarou no art. 7. 0 , que o .Tuizo dos Peito da Pro
vincia continuaria como e acha va deLerminad-ó, X,

pedindo pura esse fim o Governo o Regulamento
instrucçóes necessurius, e foi es e Juizo declarado p ['~.

manenle pelo art. 4. 0 da. lei provincial n.· G33 de 1
de Outubro de 1852. Estava a Assembléa provinci'l
perfeitamente no seu direito. Não creou uma no a
jurisdicção. Applicou u que era geral, ao provincial,
conforme o Decreto de 14 de Julho de 18.W.

'Não obstante, sendo Pl:opostas causas da Pazenda
da Provineia do Rio de Janeiro perante o Juiz de
Direito da capital, forão os processos annullados pela
Relação, por incompetencia de juizo. Porquanto, como
diz o Aecordão d ~3 1 Abril d 18!j3 1 lendo ido.



c, Lin to o Juizo dos Feitos da li'êlzenda (h l'l'o"incia
do Rio de Janeiro (o geral) pelo Decreto n.O 736 de 20
de No,embro de 1850, deveria a causa correr no foro
commum, e não pelo Juizo de Direito.

Sobre essa occl1rrencia representou o Presidente da
rl'ovincia do Rio de Janeiro ao Governo Geral, e sendo
sobre a maLeria ouvida a Secção de Fazenda do Con-
elho de Estado, Relator o Sr. Alves Branco, votos os

81's. R.odrigues Torres e Montezuma, foi, em Consulta
de 6 de Dezembro de '1853, de parecer a maioria da
mesma Secção de que:

« Não tendo por fim o Decreto n.O '136 de 20 de No
yembro senão regular a arrecadação, administraç}io e fi:=;

alisação das rendas geraes, não se devia dar ás palavras
do art. 78 significação tão ampla, que comprehendem
disposiçãe relativ.as ás rendas provinciaes.

« Tomando o juizo dos feitos, ele que se trata, conhe·
cimento de todas as causas de li'azcnda, quer geral,
qner provincial, e tendo o ciLado Decreto extinguido a
.i urisclicção na parte correspondente á renda geral, nem por
isso teve em YÍsta tornar o mesmo juizo incompetente
para conllecer dos feitos da Fazenda provincial.

« Quando por' m se pudesse entender que esta dou
tl'ina não era verdadeira, nenhum inconveniente desco
bria a maioria ela Seceão em que as causas da Fazenda
provincial corressem pelo Juizo dos FeiLos da Côrte. ».

O Conselheiro Alves Branco entendia que o juizo de
Direito de Nictheroy era incompetente, segundo re
couhecêra o Tribunal da Relação, podendo s6mente
restabelecer-se a sua jurisdicção por acto da Assem
bléa Geral. C')

A Resolução Imperial ae 17 de Dezembro de 1853
conformou-se com a maioria da Secção, na primeira
parte do seu parecer.

Na l1lCSma data baixou o Decreto n.O 1.2ü8, o qni.\l~

l1ei cOl1formidade c1essil nesolll~i\ , dedurou:

'(') Ouc alia: llllllra Ih'a liuha dar! ,
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({ Que fi jurisllicç.ão privativa que pelo al't. &.. 0 ela
lei n. U 242 de 20 de Novembro de 486,·1 compete ao
Juiz de Direito ela Capitul da rrovincia do Rio de Jn
neirQ para conhecer dos feitos ela Fazenda subsi teí
e continuará a ser exercida a respeito dos feito da
Fazenda provincial, entendendo-se a exlincçJo deter
minada sámente limitada ao conhecimento elos feitos
da Fazenda geral, que são O" q 10 devem correr pe
ran le o Juiz dos Feitos da Côl'le. )

Fic,wa pl'evalc 'cndo n lcgisla~üo provincial, e a dou
trina do Decreto de 14· ele Julho de 4S1:(),

G):)7
~ - .

TOl'lIa a Ill'c,'aleccl' o ItcCl'clo do 1'1 de Julho tIo :HHG.

À lei provincial do Rio Grande do Norte n.O 270,
de 22 de Marr;o de 18;'>3, ordenava: 1.° Que a cnu as
~)f(J.innrias, summarias, execlllivas e as execuções em
que fosse parte activa e passivamente a Fazenda pro
vinGial correrião definitivamente nos Termos ele fúra
perante os Juizes municipaes (juizo commum) quanto
cou besse em suas alçadas. 2. o Que nessas cnl;lsa
offieiarião por parte da Fazenda publica o ag nt s
de qno tratava a Resolução n.o 206 da da mesma A 
semblén. 3. 0 Que os Juizes observal'ião, no conlieci
menta dessas causas, a legislação em vigor para o
fiscO, e percebel'ião, com os Officiues de Justiça, os
emolumentos marcados por lei.

Sendo aquella lei remeltidn á Secção de Justiça do
Conselho de Estado, a maioria del1a, o Sr. Abrant s
e Püulino José Soare., de Souza, foi ele parecer ele
(1"0 nada continha Clue Ios ' 'x rlJitaute.



Era 1e OpillÍi.'iO contraria oulro membro da mesma
Secção, e a minuta de parecer que apresentava dizia
assim:

«E a di po i~ões (a da lei proüncial) susciLão duas
questões, a aber:

« 1." Se a Assembléas l m o direito de instituir ou
de lesignar o Juize perante quem c!evem-'e pleitear
as cau a em que fur parte a FazenLla provincial?

« 2." Se a Assembléas provinciaes tem o poder de
applicar á dita cau as o pro edimento excepcional que
por I i da As cmhléa Geral Legislativa se segue no Juizo
dos F itos da Faz('nela Nacional.

« O acto addicional no 01'1. 10 ~. 5. 0 e 0.0 dá a As
sembléa provÍl1ciae a aLLribuição de fixar a de peza
muni i12ae e provinciae e os impostos para ellas ne-
e sario , n sim como a autori a a repartir a contri

buição diJ'ecta pelos. l1111ni 'ipios da Provincia e a fi 
li. ar o emprego das rendas provinciae e muni 'ipaes,
mas nem nesse artigo, nem em nenllUm outro conc de
ÚS As embléa provinciaes o poel r de crear ou de iO"
nar o l\Iagi ·teado a quem compete julgar as causas
cl!l Fazenda provine.ial. Crear, pois, uma j\lrisdicção e pe
'Ial para e as cau a e de 'Iarar os JUlze que deyãó

tOnJar dellas conhecimento, é e1.er el' um poder que só
á As embléa Geral Legislativa compete.

« i.\"ão muda o e tado da que tão a escolha rjue a lei
pl'o,incülfuz ele Juizes l\Iunicipaes paTa iníe ti-lo dessa
.1l1l'i dicção, porque se é s6 por acto legi:slnlivb que lhes

ompete exercê-la, vem a ser a Assembl' a legi latÍ\"a
proYlncial o Ioder de quem eUe , contra a Constitni
ção, a rocebem.

« Não é menos anti-eon tjlucional a :1pl)Ueat::ào que
es a lei provincial faz da legi -Jação fiscal ús causa em
que a Fazenda provincial é parte.

« A ordem e formalidade dos proce sos judiciarios.
o recursos são garantia de justiça que no Bl'~. il. ó
podem ser e labelecido por aeto do Poder Le~pslall\'o
do Imperio. Porlanto se uma 1 j da A. semblea Geral
I,egi laliva foi ne c a1'ia 1ara que as causo em que
1'os'e parte 11 Fazenda 'acionaI livcss m um juizo espe
cial, e uma f6rmn de pro e o diverso da seguida no
fôro commum, as im amo di\'er os recm o', igual lei
é neces aria 1aTa qualql1er excepção que COI1V uba fa
zer-se, a rc Mito da cmnl' em flue 1'61' I art a Fazcnüa
prOyill 'ial.
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«:\"Ú.Í) é por 'cr 1 at'le a Faz I1rl<l Na 'ional que ú .\. -
01l111'a Geral Legislativa mpelia tabclecel' o juizo

e fÓl'l11a do processo que se d via eguil' na causa'
do fi co, mas im porque a olla e:clusivamente pel'
lence legislar a e te rt peito qualquer que seja a na
tureza da cau a, quaesquer que scjão o litigantes.

« 5.0 duvido ela convelliencia ele se estenderem ás
C8U as em que fOI' parte a Fazenda provincial DS dis
posições elas leis fiscae , ou de se Ddoptarem ql1aesquer
c1i posições a respeito das ditas causas, lIlDS é preciso C]ue
I ar lei da Assembléa Geral a im seja determinado.

« Parece portanto que não eleye subsistir a lei n.O ~7

ela As embléa legi lativa da PI'O\'incia do Uio Gran(l
do Norte, enão na parte que e taJ elece o aO' nte~ a
Quem 1ertence xercer a func~:õ s ele pTO uractore la
Fazenda provincial, porque não emolvendo ell<.1 juri
dicção alguma, podem er es es agentes con id rudo
como empregados C'Jue o art. 10 § 7.° do acto addi 'ional
permitte ás Assem bléas crear. »

A. Resolnção Imperial de 18 de Março ele 1836"
):'e1'erendndu pelo Sr. Nubuco de Araujo, adoptou o
parecer ela maioria da ecção, de oufo,l'midade com
o D'cl'elo de 14 de Julho de '18!~G.

§ 2SS.

A\'jso D.O 170 lle '13 de Julho de '18:;9.

o Aviso ll.O '170 de 13 de Julho de '1850, exp dido
em conformidade ele Itesolllção de Con uHa da Secçüo
do Imperio do Conselho de E tado, do 6 do clilo mez
e anuo, declarou que e1'ão exorbitanles das atlribui
\.ões conferida ás A cmbléils provinciaes pelo neto
addicional os arts. 7.° ela lein." '18 ele 23 d Agosto, e
26 el a lei TI. ° 25 de 2 ele Selembro de 1808 da Assem
bléa provincial de Goyuz, que eslaiJeleciüo o meio exe
cutivo para a colH'un<:.a do impo tos proviu 'iac (ef).

(') E L,~mbclll lI1uni~ip:1(~~, V~l'jas leis pl'ovinci~cs le!ll ('onrcrlidn
fi executivo pal'a a COhl':111(,'a rlt\ I'enfla. de Caulam llluuJcipar's,
dc 11'I11:lnrlarlC's, e c,a.as llc ~JiSt'l'iC'ol'clia. Examinarei c 'l' as 'Ul1Ijll
c 11 lugar c mp lenle.
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150 era de 'Im\Hll1 exm-hilante a lei por h' Y( I' r.L lIo
um proce o novo, enlão por c 'rto que o fura
I1lUS si m por haver indicado um cstubelecitlo por
}(\i g rül, o e ·ecutjyo.

Logicamente eria lambem exorlJitanle fi lei pro
vincial, se houvera indi ndo o pro 'esso onlin' rio.
}'ol'qll;mlo não podem as A sembléa" pl'O\Ín 'ia s de
lürm' qlle Juiz e por que modo lIa de arre auar a

sua renda; quando es"a arrecadação não se pód fazer
t"ldminislrativameole. Anua, ma nüo te 1110Y<.1 •

Aquelle Avi o aberra da doutrina em que se ba '\a
o Decreto de H de Julho d~ '1846.

ote-se. Quando ão ouyidas as eCf.ões de Fazendi1
c Jnstiça o Governo decide uma causa. Quando sobr
o m mo as umpto, por oulra Repartiçã.o, ouve a
Secção do Imperio, decide outra. (Vide o m lJ Ensaio
obre o Direito Atlmini lrativo capilulo 2G § 9.° . nõe

do nosso C ns 1110 de E lado.)

'Q"U.

I:llilogilemos.

A. sim a Assemb16a Geral revogou leis provinciae
que creavão Juizes privativo para a arrecatlação de
imposto provinciae, e i to sem indicar uma razão
clara, um principio que servi se ue guia.

Revogou-a certamente porque entendeu que ne a~

reaçõe exorbilárão a As embléa provinciaes de
suas faculdades .
. Mas em que?

Revogaria a Assembléa Geral as lei~ pro inciue por
entender que alJ.solntamente não pOll lU as Assembléas
tomar d liberação alguma sob!' a arreadar.10 de
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suas rendas, pura os casos em qu nilo pôde ser feita
senão judiciariamente? Este fundamento seria muito
mais amplo que o caso das 1 is revogadas.

Revogaria as leis pro\'inciaes porque creuvão um
Juiz provincial privativo? Era sla a. hypoth e da
quellas leis.

Revoga-las-hia, Rorque taes creaçõe imporlão a
adopção de um processo, sobre o qual sómente pôde
legislar a Asscmbléa Geral?

A lei revogaloria não revelou o principio que a de
terminou no acto da re"ogação.

O certo é porém que ella revogou o neto tia crea~ão

de um juizo no"Vo, meramente provincial, cuja juris
dicOão sómente poderia manar de 1 i geral.

Taes decisões da Assembléa Geral sómente podem
senil' de aresto para ca os semelhante, isto é, a
respeito de leis provinciaes que crem'em juizos novos
provinciaes, desconhecidos pela lei geral.

A lei rcvogatoria não póde ir al6ro do ca o da lei
provincial que revogou. Não deu razão, não estabe
leceu principio algum.

Nem se póde discriminar no tumulto das votações,
em que muitos votão do mesmo modo, mas ás vezes,
por considerações diametralmente oppo la , qual foi
o principio. director que prevaleceu, para que por
cne ~e possa pautar o futuro.

O Decreto Imperial de H de Julho de 1846 (usur
pação pelo Poder Execu.livo de direito de interpretar
o CictO addicional, que unicamente pertence á A 
sembléa Geral) com o fundamento, aliás louvavel, de
remover difficuldades que u A"ssembléa Geral não re
movia, declarou, como acima vimo, que as Assembléas
provinciaes tem o direito de decretar que as causas
da Fa~enda provinciul se processem e corrão 110 fôro
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commum, ou perante os juizes privativos creados
pelas leis geraes para as cau as da Fazenda publiea
nacional, e de estabelecer a regra que lhes parecerem
conducentes para fi boa arrecadação e:fi calisação das
rendas provililçiaes, pois que sem essa faculdade
eria illusoria a que ellas tem de crear as mesmas

renda.
Mas logo oito mezes depois, em a menor allusão

a esse Decreto, o qual exautorado da ua Imperial
categoria, pcha- e na Coll~cção das lei desterrado
e alapardado entre os Avisos, a ResQlu.ção Imperial
de 43 de larço de ,184-7 reprovava, approvando a
denegação de sancção de um Pre idente, um projecto
de lei provincial que declarava privativas do juizo
dos feitos da Fazenda gel'ill, as causa relativas á
Fazenda provincial, se:n.do competente para dar an
damento aos processos todos os empregados do juizo

- do feitos geral.
Annos depois (em 4853) extincto pelo Poder geJal,

omo vimo, o Juizo dos feito da Fazenda geral na
Provincia do Rio de Janeiro, e que andava annexo
á vara de Juizo de Direito da capital, apezar .de co
nhecer eUe dos feito da Fazenda provincial, por lei
provincial, conforme o Decreto de 14 de Julho de Hl46,
a Relação do districto annulla um processo feito por
e. e Juiz que julga incompetente, e o Governo geral
declara por Decreto expedido pela Repartição da Fa
zenda que deve continuar a conhecer do feitos da
Fazenda provincial o Juiz designado pela lei pro-

incial.
No aJ;lno eguinte, pela Repartição da Justiça, é to

mada a Re olução Imperial de 18 de Março de 4 54.,
que adopta a doutrina e dá olução conforme ao ci
tado Decreto de 14 de Julho de 1846.

46



- 362-

La vem depois, pela Repartição do Imperio, em 1859,
outra solução desencontrada, como vimos I

Que desordem I Que contradicções, que confusão
sobre um ponto de direito constitucional sobre a im
portantissima materia da arrecadação pela Provincias
de seus impostos I

Os Juizos Cl'eados por leis geraes não são nem podem
. er por ellas encarregado de negocio attinellte a
erviço provincial. InsLituidos para fazer justiça, que

é objecto geral, instrumentos geraes de justiça, sem
distincção de interes es maiores ou menores, para exe
cutar Lodas as leis, quando a materia é de sua com
petencia, quér sejão geraes, quér provinciae , quér
municipaes, como são as posturas, não é necessaria
u ma determinação especial da lei geral para que uma
autoridade judiciaria, que não pôde er enão geral,
execute cada lei provincial, quando a materia é da ua
competencia.

Quando ha porém diversas autoridades judiciaes e 
tabelecidas pela lei geral, uma corílmum, outra especial
para questões da mesma natureza; dous processos um
commum, outro especial para questões da mesma na
tureza, estabelecidos por lei geral, é indispensavel que
as Assembléas provinciaes, quando organisão o eu
erviço provincial, e este e não possa fazer sem a

intervenção daquellas autoridades, e se não por meio
de um daquelles processos, possão declarar a qual da
autoridades se ha de recorrer, e qual o processo adop
tado pela lei geral ha de servir.

~e a Assembléas provinciae não podem quando
Janção um imposto, declarar quem o ha de arrecadar
judicialmente, eporque meio estabelecido por lei geral,
qu~do o contribuinte não queira pagar, ou não h~
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de haver meio algum de cobrança e o imposto será vo
luntario, ou terá a Assembléa provincial de recorrer
á As embléu Geral, o que não póde ter lugar, como
já demon troi. (Vide Titulo preliminar § 110.)

ma Assembléa pro incial crêa um imposto, que o
acto addicional a autorisa a crear. E' um imposto pe-
uliar, cuja arrecadação ainda mesmo judicial requer

cerla providencias e peciaes. Póde ou não dá-las'? e
não póde, não póde crear o imposto e fiscalisa-lo.
E' illusoria a aLtribuição que lhe deu o acto addicional.
Deve recorrer á As embléa Geral? Temo e ta a faz r
leis complementare de lei' provinciae .

Ha 30 anno que a A embléas provinciaes arrecadão
eu impo tos judicialmente, em alguma intervenção

da A sembléâ 'Geral, que nunca declarou ter o direito,
ou querer intervir.

E' minha opinião qu é a melhor, amai confol'm
ao acto addicional, por mais conducente ao jogo livre
e de embaraçado da nossa in tituiçõe a doutrin
do Decreto de 44· de Julho de iJ 846, devidamente, desen
volvida, o creio:

§ .:..90.

Conclusões.

I .o Que a As embléa provinciaes não podem crear
juizo novo, particulares eu, para arrecadação ju
dicial de eu impo tos, porque a organi ação da
ju tiça é uma ó em todo o Imperio, e o acto addi
cional a reservou para a A ~embléa Geral.

~.o Que não podem estabelecer uma ordem nova
de proce so para essa arrecadação judicial, porque
a garantia que a ordem do processo confere ao
cidadão são de direito publico' con titucional, devem
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ser derivàdas e conformes fi Constitni<jão, umas em
todo o Imperio, e como taes s6mente dependentes
da Assemblés geral. Nem o acto addicional deu ás
Assembléas provinciàes ingerencia em taes assumptos,
que são da mais alta monta na Sociedade pelo muito
que prendem com o direito de propriedade do cida
dão, que o acto addicional sámente ujeitou, por ex
cepção, ás Assembléas provinciaes no caso de desa
propriação.

3.· Que nenhllIua di po ição do acto addicional
obsta a que as Assembléas próvinciaes em uas lei.
encarreguem os Tribunaes e Juizes creados por lei&
gerae (sem os modificarem e a ua economia) da
arrecadação judicial de uas renda, e das que tôe.
j udiciaes que são relativas á sua Faze1. a.

Porquanto são esses Juizes e tabelecido para faze
rem justiça e obrigados a faze-la a toda a' E'taçõe'
publicas, e a todos os cidadãos. A justiça é uma Ó

no Imperio. Não ha justiça geral e provincial. São
obrigados a executar a leis provinciaes que tunto
são leis na Provincia, como as gerae em todo o
Imperio, e como as municipaes nos municipios.

4.° Igualmente que nenhuma di posi 'ão do acto
addicional obsta a que as A sembléas provinciae nas
suas leis, mandem observar (sem a modificarem)
na arrecadação judicial de uas rendas, e questões
judiciarias relàtiva á sua Fazenda, a ordem do pro
cesso adaptado pela leis geraes para que tões da
mesma natureza.

5.° Que, sendo assim, tambem nada obsta a que
dos processos adoptados pelas leis geraes possão n
Assembléas provinciaes preferir e adaptar aquelle
(ordiuario ou executiv~) que lhes parecer mais con
venient~, sem o alterarem.
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o proces O executivo para causas não
é contrario á Constituição, e tanto ral
o adrnitte. E' preferivel por mais expedito, menos
dispendioso, porque centra1isa mai o que convém
centrali ar, e porque a Fazenda entra com intenção
mais liquida e fundada do que o particular.

}Jorque razão não hão de poder preferi-lo as As
'embléa provinciae ? A Fazenda provincial não é
tambem Fazenda publioa? J ão é tambem conveniente
que ella cobre as suas rendas com celeridade, facili
dade e segurança? O que é o Imperio senão as Pro
Yincia ? E e o privilegio do fôro da Fazenda, se o
proce o executivo é odio o, porque o não extinguem
no geral? Ficará tambem extincto para as rrovincias.

6.° Que tambem não ob ta o acto addicional, antes
lhe é i o conforme, a que, toda li veze que ha
alguma COll a de local, de peculiar no imposto pro
vincial, e nece sidade de providencia especial, ainda
mesmo para a arrecadação judicial, possão as Assem
bléas provinciae dar em suas leis es a providencia,
para a quae, por serem e pecíae e locae, eria a
A semb] a Geral impropl'ia e incompetente.

Agora, quanto ao administrativo .

. 29l.

Contencíoso adndllistratívo.

O PodeL' provincial decreta im] o tos, e tem de
arrecada-los.

O lançamento e a percepção do imposto é de na
tureza administrativa. Sámente se recorre á cobran a
judicial psgolado o m io admini trati o.
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A autoridade que faz o lançamento, e faz a cobrança
é tam admini trativa e provincial.

A autoridade que .fi cali u, que applica il lei, qu
ouve as reclamaçõe do contril uinte é admíni trativa
e provincial.

A. que tões que em ca o tae e su citão não perten
cem ao direito commum, não ão de íntere e publico
geral, ma sim de inLel'e e publico provincial.

A colli ão dá-se entre o int re e provincial por
um lado e o direito ferido do contribuinle por oulro.

Ra contencioso admini trativo.
Se necessariamente ha de 11aver contribuinte qu

ponhão á arrecadação provincial obstaculo' de ua
tureza administrativa, e o objecto é provincial, pro
vincial a administração delle, força é que haja quem
commodamente e a tempo regule por lei a autoridade
que deve, e o modo pelo qual ha de remover aqueUe.
obstaculo .

Quem? O Poder Judiciario? ào. ão organi U, nã
e tabelece regra . Não enlende mai em malel'ia de
administração de impo to de de que a ua alTecadação
foi lirada á Ju liça territoriae, á quae La a
incumbida na antiga 10narc11ia, que mi lurava '1

ju Liça com a admini tração.
O Poder Geral. Legislaria obre impo to pro in

ciae . Decretado um impo to provincial por lei pro
vincial 6mente seria cobravel depois da intervenção
do Poder Geral. Ficaria manca e inexquivel a allri
buição con titucional que tem as Assembléas provin
ciae de impôr. E até onde irião as Assembléa pl'O

vinciaes? Onde começál'ia a tarefa da geral?
Supposlo n1Jnca fossem estabelecidas doutrina, 1'e

"['as larga, claras e complela obre e te as umpto,
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porquanto o nosso Direilo administrativo eslá em
perfeito embr ão; o c.erlo é, que sem conl1'adicção
do alto Poderes do E tado, tem a A sembléas pro
vinciae exercido a faculdade de regularem, e nem
oulra cousa podia er, o contencio o administrativo
de eu impo tos peculiares. Encontra-se regulado,
com mai ou mEmo de envol vimento, com mais ou
meno ac rlo, na lei de qua i toda a Provincias.

Consulta da Secção de Fazenda do Conselho de Estado d
12 de Julho (le -1853. Resolução Imperial de -18 de Julho
(lo luesnlO anno.

Por Avi o do Minislerio da Fazenda de 29 de Ja
neiro de 1803, foi con ullada a ecção de Fazenda
do Con elho de E tado obre o ponto eguinte: .{ e
ee ando uma appr hen ão sobre generos extraviado

a direito provinciae, e tendo ido feita em virtude
d um acto legislativo da A embléa das Alagõa, 1'a
habil e regular o recU!' o para o Tribunal do Thesouro
Nacional, ou e o proce o e julgamento final devia

ircum crever-se no limites da jurisdicção da auto
ridade provinciae competente, I).ão ob lante a 01'-

d m de 2t de Feyereiro de 184-8. ». .
A A embléa provincial da Alagõa por motivo ,

para cuja exposição não é este o lugar competente,
havia delerminado, por lei de 29 de Maio de 184.·7,
que fos em o direilo provinciae sobre genero de
ua producção arrecadados pela Repartição geral,

para isso peopria, da Provincia de Pernambuco. E
em virtude de solicitação da 'rhesouraria das renda
provinciae e do Presidente da Alagõa I havia o 1í-
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nisterio da Fazenda, por ordem de 24 de Fevereiro
de 1848, autorisado o Inspector da 'fhesouraria geral
de Pernambuco a dar execução aquella lei provincial,
a mandar proceder ás apprehen ões, proce so c jul
gamentos de contrabandos e extravios daquelle ge
neros de prodncção das Alag as, que não fossem
acompanhados da carta de guia exigida pelo art. 9.·
da mesma lei.

O ca o que motivára a Consulta era o seguinte:
Manoel Alves Ferreira havia interposto recurso de

uma deci ão dada pelo Pre idente <la Provincia de
Pernambuco confirmando outra da Thesouraria da
Fazenda, que confirmára a do Administrador da res
pectiva Mesa do Consulado, sobre uma apprel1ensão
feita na mesma Província pelo agente fiscal das Alagôa
em 4-0 saccos de a sucar desta ultima Província.

Ouvido os membro do Tribunal do The ouro Pu
blico Nacional sobre o mencionado recur o, entrou
o Director geral das rendas publicas em duvida se
"ersando a apprehensão sobre generos extraviados a
direitos provinciaes, e tendo ido feita em viL'tude
de aeto legislativo da Assembléa provincial da Alagõa ,
era habil e regular o recurso para o Thesouro, ou se
o processo e julgamento final devia circum crever-se
nos limites da jurisdicção das autoridades compe
tentes, não obstante a recommendação feita á The-
ouraria de Pernambuco pela ordem de 24 de Feve

reiro de '1848, que lhe parecia ter sido expedida,
antes como aux.ilio á fiscalísação das renda da Pro
vincia do que como disposição terminante e reguladôra
ela materia, aliás e tranha á administração geral.

Ouvido tambem o Director Geral do Contencioso elo
Thp,souro Nacional achava que-;no rigor dos principio::>
de Direito era por certo pouco regular serem o em-
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pl'egados geraes de Fazenda de uma Provincia encar
regados de fazer apprehensões, processos e julgar os
extravios de direitos a bem dos interesses da Fazenda
provincial, e ainda mais de diversa Provincia.

« Porém no caso vertente (continuava elIe) tendo-se in
cumbido á Mesa do Consulado de Pernambuco a arre
cadação das rendas provinciae das Alagõas provenientes
dos generos de produccão e indusLria nacional exportados
desta para aquella Provincia, e de cuja fiscalisação ha
ahi encarregado um agente especial, tendo-se depois con
sequentemente, em complemento dessa providencia, de
terminado, pela Ordem de 24 de Fevereiro de 1848, que as
competentes autoridades geraes da Pronncia de Pernam
huco proeedão ás apprehensões, processos e julgamentos
de contrabandos e extravio dos generos de procluc ão
das Alagõas, e sendo o motivo dessas providencias
dar-se por parte do Governo Geral uma justa protecção
e eilicaz apoio á realização elas rendas provinciaes da
sobredita Provincia das Aiagôas, que, de outra maneiL'a,
a não poderia etfectuar em Proyincia estranha nos casos
de extravio, parece-lhe que estando assim providenciado
quanto é bastante para obstar a tae extravios e contra.:
)jandos, a beneficio dos interesses proYinciaes das Ala
gõas com o encargo que se impõe aos empregados ge
raes da Fazenda de Pernambuco de fazer as apprehensões,
proces os e juJ.gar esses extrayios e contrabandos, o que
de outro modo não póde ter lugar, nisto eleve parar o
que ba ele menos regular como excepcional, exigido por
urgente neces idade, e deixar o maiS ao procedimento
ordinario em taes processos de interes e proyincial, de
maneira (lue, se feita a apprehensão e julgada procedente
pelas sobreditas autoridades da Provincia de Pernambuco,
substituidas e unicamente neste caso ás autoridades pro
'vinciaes de 1." instancia das Alagõas, as partes inten
íarem recurso, seja este interposto para a Tbesouraria
das Alagõas, e desta para o Presidente da Provincia,
como está estabelecido no art. 107 do Regulamento ap
provado pela lei provincial n. o 101 do 1.0 de Agosto dB
1848, não convindo que, remediada a necessidade a que
de outra sorte se .não proveria satisfactoriamente, se con
tinue a tirar os negocias e as pessoas, de seus Juizes com
petentes, qtte neste caso são as autoridades provinciaes
designadas pela lei da Provincia. »

Sendo ouvida a Secção de Fazenda do Conselho de
E lado, em Consulta de '12 de Julho de 1853, concor

-:17
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davão seus membros os 1'S. Alve Branco, Viscond d
Olinda e H. Cavalcanti com o obredito parecer do
Director do Contencioso.

Em sua conformidade decidio a Resolução Imp 
rial de 18 de Julho 1 1 "3.

Doutrina.

Eis O que il Resolll~ão de ConsuHa suppõe, e c1 na
mana, a seguinte doutrina, que considero a verdadeira:

Que ao Poder provincial, com exclusão do geral, e
'conforme fór determinado por leis provinciaes, compete
o contencioso admini trativo, no tocante aos imposLo
provinciaes, e portanto tudo o que diz respeito a pena
administrativas, apprehensões, seu processo e recursos.

Que s6mente p6de ser exercido por autoridade ge
rae ,por virtude de uma autorisação e especie de de
legação feita pela Assembléa da Provincia, de cuja
arrecadação se trata, e com consentimento e antori a
ção dada para isso aos seu empregados pelo governo
geral, ao qual, sem duvida, cnmpre auxiliar, no que é
provincial, jnsto e legitimo, as administraçõe p cu-.
hares das Provindas, ainda no que é puramente pro
vincial, porque, a Dnal, tudo é serviço do me mo
Imperio.
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ECÇAO 13.

l'ODE31! ASSE~IlJLt;A PRO\u'icrAE FAZER REMISSÕES E REDUCÇÕES
DE DevIDAS Pl\OVIi\:CIAES?

294.

Diversas decisões.

A ecção do Imperio do Conselho deEstado, Relator o
Sr. 1\1aia , votos os Srs. Olínda e Araujo Víanna, exami
nando as leís promulgadas pela Assembléa províncial de
Goyaz em 1852, observava, em Consulta de 12 de Feve
reiro de 1853, que as leí de n.O 9 a 21, reduzião a
importancia de dividas, a cujo pagamento se havião
obrigado dous ai'rematantes de rendas provinciaes.

Entendia a maíoria da Secção que a Assembléa pro
víncial, com grave prejuízo da Fazenda, excedera suas
attríbuíções, legislando sobre objecto não comprehen
dído entre os especificados no arts. 10 e 11 do acto
addicíonal. Advertia, que se e tas reducções se consi
deruvão comõ actos graciosos de concessão de mercê
pecuniaria , feitas aos referidos arrematantes, sem du
vida era que para taes actos não estão autorisadas as
A sembléas pl'ovinciaes. Se se devem ter por acto de'
ju tiça, tambem não são da competencia das Assembléas
legislatívas provinciaes, rque devem deixar as autorida
des admini trativas ejudiciarías conhecer e julgar das
reclamações, encontros, compensações, e abatimentos
que requererem os devedores da Fazenda, para os at
tenderem ou desprezarem na conformidade das leis. C')

('f<J Em um opusculo publicado pelo Sr'. Con lheil'o Fausto AllgU to
de AglLiar', intitulado Exposição de alguma questóe CODCel'Dentcs ao
IimiLc Cmodo de cxerclcio dc y<u'Ü\S allr'iblUções das Asscmbléa pr'o-
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Outro membro da Secção, o Sr. Visconde de Olinda,
entendia o contrario, porque, dizia e11e,« nessas leis não
se dá a razão de suas disposições, por onde se possa
julgar da infracção da Constituição. São disposições
vagas, que podem ter bons fundamentos, e que estão no
mesmo caso da lei pela qual, no armo de 18511, foi auto
risado o Governo para conceder a Victorino Vieira Ro
drigués a remissão da divida proveniente do arrenda
mento que na Provincia de S. Pedro fez em 1837 do
rincão de Saican, pertencente á Fazenda Nacional, de
pois de ter contra si sentenças judiciarias em todas as
instaIlcias. »

Não encontrei Resolução des a Consulta, que foi 1'e
. mettida á Camara dos Deputados.

O Avisoll. o 298 de 13 de Julho de 18GO, expedido em
conformidade de Consulta da Secção do Imperio do
Conselho de Estado de 13 de Junho e Resolução Imperial
de 30, do meSlIl1rarrn , snlJI1f1eI provincial do Rio Gran
de do Norte, declarou no §D.O que era duvidoso o direito
que teem as Assembléas provinciaes de decretar re
missões e quitações de dividas, pois que esses actos ou
participão da natureza das mercês pecuniarias, ou são
objecto da competencia do poder admini trativo ou
judiciario.

O Aviso n." 593 de 19 de Dezembro de 1861, em
conformidade de parecer da dita Secção, sobre leis

vinciaes, leio e com rcferencia fi dOlltl'Ína dessa ConsuHai a seguinte
observação que me parece procedente: « Contra a genel'a ldad de sa
doutrina oíterece-se entretanto a con ideração de que, endo especiac ,
e podendo ter diversa natUl'eza a razões em que se fundão os acto da
A sembléas provinciaes obre o objecto de que se trata, de tac razõe
depende a le~itimidade des es actos./ e não se póde vagamente julgaI',
llesta materla, e ha ou não exol'Ditancia das funcções que lbe ,ão
proprias, e negar de um modo absoluto o direito em questão; a apre
cia ão do fundamento dos a to é condic;ão essencial para serem e tc
qualificados debaixo do ponto de visla da competencia. "
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provinciaes do Pará, declara no § 3. 0
, que os perdões

de divida pelas Assembléas provinciaes, tem sido
sempre consideradas irregulares.

Havendo a Assembléa provincial de S. Pedro do
Sul relevado por lei um ex-collector de multa que
lhe fôra imposta pela Fazenda provincial, declarou o
Aviso n." 59 de 14 de Fevereiro de 1862 § 3.0 , expe
dido em conformidade de Consulta da Secção do Im
perio do Conselho de Estado, que não era constitu
cional essa disposição, quér fosse considerada como
remissão da pena, quér como mercê pecuniaria, e
que em ambos os casos usurpava á Assembléa pro
vincial attribuições do Poder Ex.ecutivo ou do Poder
Moderador. ("')

§ 295.

Podem as Assembléas pro"inciacs conceder o beneficio de
fazer eDl l)restações o pagamento de dividas' ItrO,'ineiaesJ
Exame dessa questão c (la precedente.

Exa.minarei conj undamente esta questão com a do
paragrapho precedente, pela estreita correlação que
tem.

A Resolução n. O 4'16 de 1856 da Assembléa provincial
de Sergipe concedeu a um cidadão poder fazer em
prestações o pagamento de certa quantia que devia á
Fazenda provincial.

Sendo essa Resolução examinada pela Secção do Im
perio do Conselho de Estado, Relator o Sr. :Monte Alegre,

(*) Não me parece applicavel ao caso o § 8." do art. 1St da Cons
títuição, que diz qlle o Poder Moderador perdôa e modera - as plmas
impostas aos 1'éos condentnados por sentC/wa-, e não comprehendo
mercês pecllnial'ias fcitas pelo Poder Geral com o dinheiro das rro
vincia , Quem ha de approva-las'~
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v to o SI . Olillda e Sapocahy, ap-clla fez sobre ella
o seguinte reparo ~

« Mais regular seria dar aUlorisação ao Presidente
para fazer es a conce ão, porque e cabe á A el11bléa.
dispôr do dinheiro pl'ovinciae, é ao Pr idente, Dc
leaudo do Poder Executivo, a fluem compete appli'ar
<l âi posição legislati,a, e executar a vontade e-xpres ada
pela Assemblé' . »

A Resolução Imperial de 4 de Junho de 1856 não
se conformou com essa Consulta, relativa á dita Re

. olução provincial, sem dar a razão, e sem dar ao
caso solução alguma.

Outras leis provinciaes tem concedido o beneficio
io pagamento em prestações a devedol'es da Fazenda

provincial, como por exemplo a lei n.O 237 de 27 de
Março de 18tÍ-6 da Bahia, a qual mandou que o Go
verno da Provincia concedesse prestações annuae
de 8 % U um Collector alcançado para com o cofre
provincial, "cessando conseguintemente qualquer pro
cedimento judicial.

Tendo a Assembléa provincial do Piau.hy, por hü
li. O 319 de 1852, concedido moratoria a um devedor,
limitou-se a Secção do Imperio do Conselho de Estado,
na Con ulta de 10 de Outubro de 18"3, Relator o Sr.
Araujo Vianna, votos o S1'S. Olinda e Monte Alegre,
a observar que se devia entender que se tratava de
divida provincial, o que não era claro, pela expres ão
-Fazenda publica-, de que li ava a lei provincial.

O Decreto que reformou o Thesouro Publico a
cionaI, n.' 736 de 20 de Novembro de '1850 art. 2.' § 9.·,

deu-lhe a aUribuição de·- admittil' os devedores da
Fazenda publica, havendo motivos justificado, e
atlendivcis, a pagar seus debitos por prestações.

E' evidente ql.Le aquellc Decreto comprehende só
mente o que é geral, e em porte alguma disp.ôz 1 nem
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pocliJ dispôr do que é provincial. Respcilou o direito
das 1'0 pectivus Assembléus.

Não ,ejo fundamento solido para contestar á 1\.5-

embléus provinciaes o direito de remittir, reduzÍ1'
dividas provinciaes, e de conceder tempo para o
pagamento, o que o roder Execulivo provincial não
póde fazer sem lei.

Tambem não o podem fazer o Poder Legislativo e
Executivo geral. • ão são de sua alçada as renda pro
vinciaes e o que lhes diz respeito.

ão póde pertencer ao rodeI' Judiciario. Nenhtunu
lei lhe dá essa attribuição, que é administrativa e
d mais de natureza graciosa, como reconheceu a Con
sulta da Secção de Fazenda de '19 ele Maio de 1847,
e Resolução Imperial. de 22 de Dezembro do mesmo
anno.

Pelo acto adl1icional compete exclusivamente ás A. 
sembléas provinciaes legislar obre os impostos pro
vinciaes, sobre a sua arrecadação, fiscalisação, em
prego, etc. Esse amplo e exclusivo direito abrange a
faculdade de resolver as questões relativas ao pro
d.ueto do impo to provinciaes, a respeito do qual
nada podem dispôr nem a Assembléa, nem °Governa
geral.

Póde semelhallte direito nas mãos das _Ássembléas
provinciaes, e em quaesquer que as ponhão, dar lugar
a abusos, abrir a porta ao favor; mas ha casos em
que evidente e manifesta equidade., pelo menos, póde
reclamar ° seu exercicio .

Não se trata de mercês pecuniarias, mas de actos
'de justiça di cricionaria de suprema jurisdicção, que
não devem e não podem ser deix.ados ao arbítrio de
j urisdicções in [eriores senão quando, o que é mui
difficil, podem ser sujeito a regra laras.



~ 37G-

Mas a consequencia póde ser a suspensão de exe
cuções pendentes perante o Poder judiciario. Sem du
vida. Mas quid inde? Em tal caso e o direito cons
titucional que suspende. Removida a causa, ces.sa por
si o eífeito. Em caso igual, a respeito de dinheiros
geraes, igual decisão do Poder geral tambem suspendo,
sem que por isso se julgue oífendido o Poder ju~

diciario.
Nos negocios que lhe forão exclusivamente incum

bidos, nas attribuições nas quaes, succedêrão á As
sembléa geral, tem as Asembléas provinciaes, guardada
a Constituição, o mesmo direito que esta, antes da
reforma, dava á dita Assembléa Geral.

SECÇÃO 14.

,. RENDA. GElIAL l'lAO É OBRIG,m.l AO l'AGA~1ENTO DE IMPOSTOS
PROYlNCIAES.

§ 296.:

As Assembléas pl'oviueiaes não podem fazer leis que obl'iguem
a administração geral a pagar impostos.

o Aviso do Ministerio da Fazenda ao Presidente da
Bahia de 24 de Fevereiro de 1848, declara que a lei
do imposto da siza não isenta do pagamento corpo
ração alguma, e que nem ha disposição que isente
dene a acquisição de bens de raiz para o serviço pro
vincial ou municipal, sem que disto se possa deduzir,
por analogia, que a renda geral deva satisfazer im
postos provinciaes; e para que a renda geral não seja
obrigada ao pagamento de impostos provinciaes, basta
attender-sc a que, se as Assembléas provincjaes não
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podem estabelecer impo to que prejudiquem os ge
1'ne::;, tambem não podem fazer lei, por que pretendão
obrigaI' o E. tado e a aclmini~trnçao geral a pagar im
po. lo. provineiae..

§ 'l9i.

Confi.·m:\çlJ..ll .les a .louh'ill:l.

A Fazenda crera} não póde ser oUl'igada ao impo to
pl'ovinciae ou muni 'ipaes, nem a quae quer outra
d speza decI' ladas por lei pro"ülcine. r o caso de
julgar- e a Fazenda provincial credora da get'al, ou
e ta daquel]a deve l'eclamar- e a divida da autoridade
competente. (Aviso n.O 88 do _1. 0 de Abril de 1854.)

A ordem cio Thesouro Publico. a ional n.O 148 de
I de Abril de '1856 toma il confirmaI' ü. regra de
(lue a Fazenda geralllão póde er sujeita aos impo to
provinciae ou municipaes.

§ 298.

Decl:11'u..:10 cSJlcri:d qU:lnto á Dccima 11l'ban:l.

Aordem do Tbe ouro Publico acionaI n. 202 de '14
(\ oycmbro d 118 O declarou que toda a proprie
c1ac1's uacionae ão isenta' da Decimu urbana, sem
x epção alguma. 4.° Porque não póc1e admillir- e que

o Estado. eja on i leraclo em nenhum 'a o como on
tl'ibuinle, obrigad ao pagamento de impo tos, que fiu
decretados por no es arios para a despeza' do me mo
Estado. 2.° Porque o impo lo da Decima urbana, qu

ndn geral ao tempo da 1 i de 31 de Outubro de ·1833,
48
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ficou comprehendido entre o. que pas árão a fazeqSarl
da receita provincial, em virtude da repartição feita por
essa lei, foi transferido om a mesma natureza com que
tinha sido creado; e porque fóra creado para recahil'
s6mente sobre os predios urbanos de proprietarios par
ticulares, assim deve ser mantido. 3.° Porque endo o
rendimento dos proprios nacionaes, em todo o Imperio,
um dos artigos da receita geral destinado para a des
peza a cargo da administração geral, não póele er pre
judicado por acto algum da administra.ão provincial,
que o diminua, pela mesma razão por que é prohibido
ás Assembléa provinciae fazerem leis que offendão o
impostos geraes.

§ 299.

A. Resolução Imperial de 13 de Outubro ele 1I .19, to
mada sobre Con ulta da. Se çõe de Guerra, Marinha
Fazenda do eon elho I E tado de ~7 de etembro elo
mesmo anno decidio que o objectos remeUidos p 'lo
Governo pm'a as Provincias e que têm de tran itar por
barreiras, estão sujeitos ao pagamento dos direitos pro
vinciaes que se cobrarem nas dita barreiras, C·)

( os impo tos 9"eraes são dc tin:lllos ao erviço g ral, i LO " d LOdo
o lm~erio. ão é Justo que cjão dcsfalcados cm jll'oycito de sel'viço
peculiares dc uma pro.vincia. Este caso, porém, é especial. O \.ransporte
por bOll camiuhos é mais 1)J've e mai barato. Não deteriora 011 li .\. 
riora muito menos os ob,j c\.os. O cofre g ral não é desfalcado, :1I1Ie'
lucra, como o particular.
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SECÇAO 15,

CASOS E~J Qt:E I'AZE:m,l I'ROYl:-iClAL É ISENTA DOS lMI'OSTOS GERAllS.

, 300.

. Regl'a gel'al.

Aregra geral é que a Fazenda provincial está ebrigada
a todo os impostos geraes de que não é isenta expre 
samente por acto legi lativo geral. Ordem do Thesouro
rublico acionaI n.O 44 de 25 de Outubro de 185~, Dita
li " 233 de 26 de Outubro de 1853.

Esta orden declarárão que a Fazenda provincial e 
tava ujeita ao pagamento da Dizima da Chancellaria, e
que a adjudir,açõe de ben de raiz, lançada em par
tilha á Fazenda provincial para pagamento da taxa de
herança ou legado, e tavão Iljeitas ao pagamento da
iza. OA i on. O "18 de 9 de Novembro de 186'1 declarou

que a li'azenda provin ial e a. muni 'ipalidade devião
pagar o direitos de 1- % da iu inuüção das doaçõe que
lhe fizerem IIuae.. quer pe. oa .

~ 301.

ISllllção. Siza.

A ordem do 111e ouro IJubli o acionaI n." 6 de ,16
de Janeiro de 1844 tinha declarado que não cabia
nu aUribuições Bem do Gov ruo, nem das A embléa
provinciaes isentar os contribuintes uo pagamento do
imposto da iza que; geral, e o Aviso li.O 116 de '10
II Fe ereil'o de H~4", que as compras elo' prcdio ,
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por conta da adminü>Lrações provinviae não crão
isentas do pagamento da siza.

O Aviso n, o 104.· de 1:S de Março de 18" I declarou
que a desappropriaçao para utilidade provincial, e '
tava ujeita á siza, ainda que se fizesse convencional
e amigavel, porque tae' desappropl'iações erão ver
dadeiros coutractos de compra ~ venda, e porque
nenhuma lei existente exceptuava o ca o da de'appro
priação por uUlidade provincial.

Ma' c1epoi o art. "-,I da lei do or~aU1ento n.O 719
de 38 de Setembro de 1863, i:sentou do impo. to da
siza e '8110 a' ··ompru' que (lze sem a,' Provin 'iu ,
Camara' municipae ou quae quer autoridade., ele
terrenos ou preelio' para abertura, alargamento ou
prolongamento de e'trada , rua , pralJü e cam.le·, ou
para construcção de edia ios publico , ponte, fontes
aqueductos, portos, cae , pastagens e quaesquel' obra
e estabelecimentos de Unado ti commodidade, de
coração e salubridade publica, etc,

A Resolução Legislativa (mai ampla) n.O 776 de 6
de Setembro ele '18 '4, i eutou a Fazenda provincial da
siza dos bens de raiz, comprados ou v ndido', pur
anta do cofre' provin 'iae , (Yid, .\vi 'o n.O DO d 2;:1

de Fevereiro ele '1856.)
A ordem do 'l'llesouro Publico ."lcional n,O 3'20 Lle

8 de Novembro d H~5~ decltlrOu que a Hesolução
upra apenas i enta a Fazenda prm'incial do paga

mento da iza nas COLnpras vendas, e não na adju
dicações do ben de raiz que lhe forem feita em.
ex.ecuções por el1a promovüla contra eu' devedore. ;
endo que o IJecreto n. o 063 de 20i de Dezembr de

'1849 expressamente determina que de tae' adju
dicaçôe se deve iza,
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. 30~)s ....

ISCIIÇ;lU. Dizima da ClIaucclIa.l'Ía.

A ordem do The ouro l)ublico a 'ional n.· _44 de
_" de Outubro de ·180:" de 'larou que a Fazenda pro
vincial e Lava ujeila ao pagamento de 2 % de Di
zima da ChancelJariu.

Foi porém isenla pela Re oJLl~ão Legi 'lativa n." 716
de G de 'etembro de -1864·.

~ :W3.

Jscuç:i.u. Lotel·ias.

A 1l1' 'mil Rc olu.ão 'upra li.O 776 i entou do Im
lJO lo de 8 0./0 a loteria concedida pela A'~;embléa .
pl' viuciae 1afa qualquer fim de utilidade da Pro
vincia.

O viso JJ. O 1·69 de 8 de Outubro de 18G3 diz que e 'e
Decr ,to 'ó i enta a Fazcuda provincii:.u do pagamento
da 'iza Dizima da Chüuvellal'iu, % 'obre a 10
teri·1. .

§ 304.

Iscnção. hUIlUstos dc iJUIltIl'hl\·;lU.

O' Avi'o n." ;jij ele li Lle Junhu e n.O (j(j de () L1e 
.J ulho de '18.1,6 declanírão que os objecto vinclo' para
o serviço c por conta das admioi trüçõ pro inciae'
não el'áo i enta do direito lia Alfanrlega.
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o artigo 5.° da Tarifa que acolnpanhou o D erelo
n.O 11.914 de ....8 de Março d 1857 tambem declarou qn
as mercadoria" e objeeto pertencentes.a ac1mini tra
t,;.oe proYinciae', ainda que importado por. ua couta,
c'tavão ujeitos ao pagamento do respectiYo direito
alvo havendo con'e são do Poder Legi htivo ou do

Governo Imperial.
O mesmo declarou o Avi 'o Circular n.· .:.6í d oH

de Agosto de 1807.
Porém o ad. 30 da lei n.O939 de 26 de Setembro

de "857 determinou que a. mercadoria' e quae quer
01 jectos pert ncent á administra~õe provinciae,
fu'sem i euta Llo re pc tivo direitos de iillporta~ão.

~ 305.

Scllo.

OAvi o n.· 148 de 6 de Olltnbro de "847 declurou
que um 11recatorio expedido a favor da Fazenda pro
vincial estava sujeito ao impo to do sp.lLo, como não
compreh ndido na excepção do arL I) o § 'I.· da lei
de ~II de Outubro de ,1843. Esse paragrapho e 'iden
temente entendia por Fazeudu publica a geral.

O Avi 'o n.O I d 3 d Janeiro de ,I ;'0 declurou
IIli a i en~ão elo ello decretada pelo dito arL. I ij

§ 11.° da dita lei de 2" de Outubl'O de 181,3, nào cra
extensiva á letra, bilhetes e outro titulo de credito
mittidos pelas 'l'hesourtll'ias provinciaes, que Sé não

comprehendem debaixo da denominação de The~ollro

pllblicv, nem da de Delegados do Governo endo por
isso que para dar- e essa i enl"ão li transferencia da
f 1)0lices provinciues tem sido pre(;isi;\ di posiçoe'
(le leis que as declaral:'\s 10 igualadas ás do Tlw'ol1l'o
Publico racional.



1'0 mí'. mo olido foi xp diíh i1 01' lem do TI1('-
. onro lJubliro! acionaL n. O 1H· de 30 /Ir Abril 11" I :'1.

viso n. OS 1157 .. 1'.5 de.:-3 d" Junho de 1'5'

declarárão que o ontra lo d obra n outro cel
brado com a admini trações pr o in iae , exceplo
o de empreitada e engajamento em geral, estayão
omprehcndido no al't. 7.° ~ 1.° do R glllamento do

impo to do ello.
O Avi o n.O 326 de 10 de l\ovembro de 1 1) de

1arou que a Fazenda provin ial nüo til ujeita ao
direito d á. %, ou ao se1lo proporcional, sobre a
importancia da taxa de herança e legados que lhe
ompet arrecadar para sen' ofr como artigo de

1'0 eita reado em lei.

IHn:n . \S PIlO\'Jne"ClIS sonnE .I ' ~r"TOS IlRI..\TJ\·O· l F \ZF.'ill \
(mil.\!. E PIl\lI'l,\Cf.\!..

~ :306.

Não ào p 'rmlLtido UllPl'im nlo do of1' creral
para o provin ial. Ord m do The ouro Publico :a
ional n. O 206 de o\D de Junho de 18ij7.

ão i1I gae o empre limo_ feito pelo cofres ge
rae ao pl'Ovinciae . (Avi o n. O ~H4 de 17 de elem
bro de 1859.)

§ 307.

A Assembléas proviuciaes 6010n1o panem in lituü'
xarne nos livro, folha, elc. da Thesouraria no qu

fôr relativo á.. renda e c1esp -zas provinciae·. (A. j

n,O 7" de ,18 de Dezembro d 118W.)
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A ordem cle 9 de Maio (1 -18B de 'larou á The-
0111'a1'1<1 da rroYin 'ia de GO.YilZ qu s a A ~emhléa

provincial por a to u, e julgar ompelcnle para
tomar on tas rIa r ei ta e de'p za gorai, et . excec1
os limite de ua resll'icta atlribuiçõe, legislando
sobre objecto não comprehendielo no art. 40 e 1I1
da lei de ,I ~ ele Ago. to de 1183&·, c e constitue na
cir 'um tancia ele 01' de obedecida; pelo qu não lhe
devia o lospe tal' apre entar o balanço e o Orça
menlo geral, nem á f'ommis üo que ellu nomear O'

livro e mai 10cumento rclaliyos li dila re 'eila e
despeza gerul.

Pela ordem n.· 373 de H de Ago lo de 11863 do
Presidente do Thesouro Nacional, foi determinado ao
Inspector da Thesouraria da Fazenda das Alagôa , qu
expedisse as nece sarias ardeu para que fo c fran
queac1a, nos trapiche alfandegados da me ma Pro
"incia, a entrada ao Admini trador do Con ulado
proYincial ;na fórma do paragrapho unico do art. ""~5 :clo
Regulamento de 49 le Setembro de " 60,vi'lo orno
na qualidade de encarregado da arre ada~ão e fi.
culisação da rendas provinciaes, não e lhe podia
contesta!' o direito de proceder ús averiguaçãe. e
exames que julgasse convenientes, nos genel'OS tambem
sujeitos a direitos provinciaes; cumprindo porém que
o referido Administrador satisfa.a a condição labe
lecic1a no dito paragrapho de prevenir o Jn pe tor da
Alfandega quando tiyer de ir ao rlHo tl'apiehe.

~ ::lOS.

A ordem do Tho omo Publico 1 ncional n." ~ô LIe
19 de FeTerei ['O d 184,·8 d u provi lencia oh1' o



oonielo que se pôde cln.e enlre u Fazenda geral e
pt'ovincial, poe occasiào clã àrreCilda~ão da taxa das
]wranças c 1('''",1(10..

§ :JOD.

Os despachos elas )Iesas pl'Ovin 'ines não díspen..:ão
as cmbat'cuçõcs de apl'esentiltem os documentos exi
gidos na conformidade do Regulamento de 30 de
Maio de 1886. (Ayi.on.o 191 cle28 de,Tunhocle 'J8i.9.)

~ 310.

Na deprecadn para levantamento da taxa de he
)'an~as e ]eg<.tc1os pel'lenccntes á Fazenda provincial,
nõo se exigem os requisitos dos urls: 35 e 36 do
Rrgulamenlo n.O H>O de 9 cio Maio da 181,2. (Aviso
0.°326 do 1.° ele 1\orcmbl'o de '18~8.)

§31l.

O Thesau1'O e Thesoureil'os gerileS elevem ter eo
nItecimenlo das fianças preslada fi Fazenda prov in;
cia], para se verificarem as condições dos diversos
fiadores e responsaveis á Fazenda geral, para o que
devem ser enviadas ao Thesouro Nacional, pelas Re
partições provinciaes competonles, copias autltenticas
de todas as fianças, hypothecas e cau~ões. (Ordem
n. o 272 de li- de Dezembro de 1833.)

312.

o Aviso n.0,2/4 de '13 de Agosto de IBM marcou
o procedimento qne dere haver contra os exactores da.
Fazenda naeional alcançados por terem entrado in
devídamenle com a rcndãs arrecadadlls, no cofres
pl·o\'inG-ii.H:~ .

49
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CAPITULO IX.

DAS ATTRIBurÇÕES GO!\FERTDAS As ASSEMllLÉAS PROni'iCLl.E3
PELOS §§ 7.° E 11 DO ACTO ADDICIONAL.

« Compete-lhes legislar:
« Sobre a creação e suppressão dos empregos mll

nicipaes e provinciaes e estabelecimento de sellS 01'

d.enados. (Art. 10 § 7.° do acto addicionül.)(·)
« Sobre os casos e a fôrma por que poderão os Pre

sidentes das Provincias nom ar, suspender e [linda
mesmo demittir os empregados proviu iae . (Art. \0 §
H do acto addicional.)

« A faculdade de creur e supprimir empregos muni
cipaes e provinciaes, concedida ás Assembléas de Pro
vincia pelo § 7.° do art. 10 do acto addicional 6mente
diz respeito ao numero dos mesmos empregos, sem
alteração da sua natureza e I1ttribuiçóes, quando forem
estabelecidos por leis geraes relativas a objectos sobre
os quaes não podem legislar a referidas Assembléa .
(Art. 2.° da lei n.O 105 de 12 de Maio de 186..0.)

« O § 11 do mesmo art. 10 s6mente comprehende
aquelles empregados provinciaes, cuja funcçóes são
relativas a objectos sobre os qUilos podem legis}ur as
Assembléas legislativas de Provincia, e por maneira
n.enhl!l.ma IHluelles que são Cl'eados por leis geraes re
lativa a objeetos da eompeteneia do Poder Legislati ro
geral. (ArL 3.° da me ma lei.)

N. n. Postoque o aeto audicionül separe aquel1e
~§ 7.° e H, intercalando ou(ros (res com materia lJCtcro
genea, reuni-las-hei, eonsidcrulldo-o eonjunetamentc
.pela muita rela~ão que tem, e muito.que j.ogão entre si.

~4 A2.a parte deste pal'agrapho vem adiante tranSCl'ipl:.l c examinada.
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SECÇÃO 1.<

PRELlJ1D"ARES. HlSTonlCO.

~ 313.

AUCI'at;i'íe feitas lIO pl'oiecto de reCol'ma no tocante
.IOS §§ 7. o e 11 do al'l. t O tIo acto adtlicíonal.

otarei preliminarmente que a ·1 ,li. parte do § í, o

do art. 10 do aelo addicional é exaclamenle o § 8. o

do arl. 'IOdo pl'ojeelo so bl'e tiS reformas da Con ti
lui~ão de que resultou o mesmo aclo addieional, com a
Sllppl'e 50 unicamenle da palavra-alteração- que o
mesmo projceto colloeava depois da oulra- creação -.

ÜO conlinha o projeelo a 2. li. parte do § 7. o do art.
'IOdo aclo addiciollal.

Quanto ao § 11 do mesmo artigo não o eonlinlla
lambem o pl'ojecto. E' uma emenda addilivd, a1>re
elJtacla pelo Sr. Alvares Machado, Deputado por S.

Paulo, c approvacla em se são de 3 de Julho de ,1834-. C..)
e tive se sido adoplado ómenle o § 8. 0 do pro-.

jeclo (a tJ.lI. parle do § 7,0 do art. 10 do acto addi
cional c ainda mesmo a emenda addiliva do Sr. Al
,ares Machado, o § '11 do mesmo aeto addicional) não
terião appareeido as difficuldades, a confusão, as usur
paçõe que tanto annuviárão nossos horizontes depoi ,
aillea~allclo romper os laços da união das Provincias.

(') Emcnda do 1'. Alvarc Machado aprc entada na se ão de 2
de Julho, « Sobrc o ca os e a fÓl'lna por que poderão os Presi
dentes da f'1'ovinchl' su pcndel' e aiuda mesmo denültil' o em
pregados l)/,ovincicLes lia P/'ovincia. l) Esta ultimas p<llavl'as - da
Pl'ovincia - upp"irllidas como redundantes \.Íllhão JIIuiLa ateance.
Exeluião os elllpl'cgado chamados provinciae , ainda que impro
pl'iame!lte, cl'eados por leis gCl'acs para a exeeu áo de leis- gerae
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Se tive e iu adaptado ::.úmcIlte o § ~.n do ill't. ,la

(lo pl'ojecto, e ainda me mo D emeul.la addiliva men
cionada, ficaria entendi lo, oulra eousa não se poderia
entender, sem dependencia de declaração ou iotcr
prcta~,ão alguma, que os empregado prorinciae ou
muni 'ipaes, crão aquclles relativos '1 ohjeclos 'obre
O qLlae -pod m as A s mblé:J.s provinciae legish\l'.
Não e lhes leria aberta uma porta trilvo a e oecl i1la
para por eltu penell'.!I' m no que lbes nüo fóra frnn
(lUcado, confundir'em, bal'allH:l.l'elll U lcgi Ii.H.. iio do Co
tligo , a orgauisação judiciúria, a das muui 'ipaliLlndes,
a da Guarda nacional, el·. como \ramo. ver; em Ulllil

palavra, para uma Ü1V<l <io completa na legi'laçâo geral,
e isto apezar de haverem ido i:l me ma A embl 'ü

cnccrrudas em um circulo de atll'ibuiçõe afill'mati ras,
nas qUilOS não se conlinhão a que a sumiào, c !lu\'iúu
:-ido deixadas na mas a das nüo mencionada c que
ficavüo por i 50 pertencendo ao Poder geral.

Infelizmente na ::?a di cus ão, na sessão de 4 de./ ulho
f e 1834" foi apresentada pelo Deputado pela Babia, o
Sr. Dl'. l l clUla Araujo ('lo) a .oguintc emenda, que foi
~lJ.lprovac1a na se. são de i5 (de um I ara o ouLro dia,
qua i sem discussão) e definilivamente na 3.a que e
fez em um só dia no meio de Llma alluvião de nova
emenda.. A sim e fazem Constitui<:õe 1

(\ Emendas ao . 8.", hoje o 'i. O do ill'l. JO do nela
nddieional.

I) Coulle 'j 0, hoJe fin:1(1o, Sr. Dl', paula J\1'3UjO, Mt'dico dUillctl),
(Juc me hOllrou com a . ua amizade, quando tive as ellto pela I,'
vez em 1837. na Cam:u-a dos lJcpllL:ldo , no ufLimo anllO da 1,'
{fi latura, teo"do ido eleiL(} pOI' havei' ido elevado a 10 O nlllllCJ"C>
(l' Deputados )leio Rio de Janeiro. .Era excelTenLe homem, de inten
ções mui puras, IiJJel'al exagerado, ardente, porém sincero c de boa
fé, como erâo lIuasi t')(10 o dos e· tempo, em que não era a Uber
'ladr SIJecul:l 1\0. '~o conhecia porém o home\1'; o estarlo dI) raiz;
c mecanismo sodal.
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« subre a creal;Zlo, uppres ão e nomcilJilú para o
empregos muoicipaes e provinciaes e estabelecimento
de seu ordenado.

« São empregos municipacs e proyínciac tooo' O'

que e:\:istão no municipio' e Proyineia , li exc.epcuo
dos que dizem l'espeito Ú <Hreclldilçãu P. di 'pendiu
da rondas gentes, á admiüistrnção da Guerra e jla
l'inha, e dos cargos de Pre idente, Bispos, memhro'
da Relacôes e 1'ril unae .llperiore., e empregarlo
das Faculdade de ~Iecli 'ina, Cl1l'SOS ,/Ul'idicos e ll(jil

demia em conl'ormidade da doutrina do § 3.° do
arl. 10. C')

Esla 2.a parte de ta cmellLla é hoje a cgunda do
7.° do I1rt. ,10 do aelo addi{;.joni.d.

lJinc metli [abcs.

ilrra n antiga e poelica myUlOlogia grega que a
IJl'imeíra mulher, J\l11dora, a Eva dos grego, fUra
manda lil por J upitel' a Prometlleo com uma cilixa, na
qual c lavão encenado ~odo os males, c que, auerla
a caixa, precipilárão-se sobre o mundo.

(') A idéa desla emend:l foi sugtr'l'jna pclo art. 18 da rei da fi 
scnci<l lle H de .l unho dc Hl::JL Diz IIc:

« A aLLribuirão dc nomear Ri pos, i\fag'islrac]o eommandanl.cs de
ICITa e mal', 'Prcsidentes da Proüncias, Elllbaixadorcs c llIai 3gcnte
diplomaticó e COIllIllCI'ei:JC , e membro (Ia admini'lração da Fazenua
i.\"aeional na Côrtc, e na l'rovillcia' o III IlIbro da J unl3 da I~a~
zcu(l3, ou a autoridades que por lei a houverem de sub tiluir scra;
exercida pela Re"eneia,

" A alll'ibuirâo" pOl'ém d' I))'o\'cr o mai ('lUpreg ciYi ou cc 'Ie-
sia~l.ieos l exc 'pto o acima c llecificadll e aquelJe cujo provimenLO
dcfiuitivo cOlllpctir ]lor lei a outl'a au tol'idadc) serú exercida lia CÔl'I,(;'
llela Rcgencia e nas Il'ovin ia )leio Pre iden tes III Con c1lJO, prc
cedendo as proposlas, exames c COIJCUJ' o detcrmillado por lei, "

Queria-se t(}rnar pcrmanente , c eSlender ao do Imperador, a I'
tricçôe <luC fiLer:! cs a lei ao podcr da RCAenci:l. Era, até cel't()<
)lonto, iu to dcecntrali ar mais a admini ll'acão, ma devia i 'o 'cr
feito por qucm a tivcs c pl'alicalOcnle c'tuaado • praticam ntc a
onhcc se, c não )lor um 1Il0do que sómcnte podia dar lID re ultado,

COlllu \Icu, a t011I'n,;(0 e a anal'l:hi:l. ,\du.!i!li~tr;l(i\'a.
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Aquella emenda foi a caixa de Pandoru d'onde e 
voa(~árão as usurpações que daqui a pou'o men io
narei, c que ameilçárilo não deixar pedra sobre pedru
do edificio geral.

S 311.~ lo

COl'ol!al'iu:s que llmlllziiío .Ia 2." IHu-l,e .10 § '1.0 do :tl't. ·10
do aelo .uldiciollal.

Diziu- C, e não sem ] gica.
Os empre;;os de CLJefe de legião e de todo o

Omciacs da Guarda na ional, os de Vereadores, e
(jrelarios, Procuradores e l?iscaes da Camam , de Se

,cretarios de Presidellcia e lteluções, Puroc!lo , Coad-
julores, COllegos, Vigario Capilulares, de Juizes de
Direilo, Municipaes, de Orphãos, de Paz, de Promotore ,
TabeUiJes, Escrivães, etc. e todos aquelles que não
eslão mencionados como geraes no § 7. 0 do arl. 10
do acto addicional) ão proyinciaes.

Logo, por virtude dos §§ 7 e 11 do art. '10 do acto
addicional, podem as Assembléas provinciae legislar
sobre a creaçilo e suppres ão de todos esses empregos,
sobre os casos e a fórma por que poderão os Pre i
dentes das Provinciüs nom ür, suspender e ainda mesmo
demiltir os empregado que exercerem tues cargo..

A nomeação para todos esses empregos pa sou para
as Provincias.

O emprego de Juiz de Direito, por exemplo, é pro
vincial. Logo podem as Assembléas provinciaes sup
primi-lo, e crear outro para o sub lituir. Esse outro
será necessuriamen te provincial, porque não estará
classificado como geral pelo acto adllicional. Omesmo
podem fazer as ditas Assembléas quunto aos outros
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f'l11prl"'gos [I('.ima enlll11l"'rn los. Arlmilliclo o prin lplO

força é admiLLir fmocam ole todas as suas conse
qucncias.

Não se póde dílr creação ou suppressão de emprego
sem creaçúo ou suppressão de allribuições que lhe
estão inherentes, ou sem alteração das mesmas e das
suas relações.

Logo está virtualmente comprehendida nas attri
lmições conferidas ás A embléa. provincines pelos
§§ 7.° e H do arL 10 do acto addicional, a fa ul
dude de ex.tinguir, alterar, de mudar os attribuições,
a natureza e essencia dnquellcs empregos, Laes quae
os estabelec u a legisla 50 geral.

§ 315.

A.s pl'opt'ias attl'ibnic:,,('s ela f\.ssf'mhl"a Geral por eU:. mcsm3
poslas em elu\·i<la.

Era e ta a intelligencia e alcílnce que aos f'§ 7.° e
111 do art. 10 do acto addiciollUl davão os liberaes
ou progre si ta , pondo as im em duyida as proprias
aLLribuições claras e p'tlentes da Assemblt~a Geral, a
qnal chegou ao pon lo de dU'\ idar lambem dellas.
neproduzirei exemplo que em outra obra já citei,
para poupar ao leitor o trabalho de os procurar.

A Camara dos Deputados adia uma proposta do
Governo sobre habeas-corpus até que e a(lopte uma
medida sobre a lei de ·14 de Junho de 1835 da As
sembléa provincial de Pernambuco. Aclas da Camara
dos Deputado) sessão de 26 de Setembro de 1836.
Duvidava-se e essa lei podia embaraçar, e alé que
PQnto, a Assemblea Geral de legislar obre o habea 
corp·us.
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A me ma Camnra ad ia lima propo: La do Governo
sobre poli ia, i.llé e lomal' uma medida creral ác:crca
das attribllições elas A 'sembléas provinciacs. Acta da
CanllU'j} dos Deputa lo., essüo d 27 de 1Iaio de 1836.

A mesma Clmar'1 adia um projccto sobre registro
]e hypolilC as, e l1).:l11cla-o Ú Commi:ssüo de Assembléag
lll'o"inciaes. Acta da Camara do Deputados, sessão
de 8 de Maio de 'IR37, Dll"ülava-se se a creação do
emprego de TI cri "üo 1(' se registro Ta da compe
lencia da As Cll'll 1"a Geral, ou ela provinciae.

Discutindo-. e na ·S,üo de ,11 de J1uio lo I, í-O,
como e vê da aeta respectiva, um projccto sobre hy
pothecas, complica-se fi li cu [to com lei e attri
lJllições das Assell1bléa. provinciaos.

A. m sma Camara dos Deputüdos adia um projecto
de formação de\ culpa, até ql18 se decida a llue tão
obre empregados (Teracs e provineiaes. Actas da Ca

mara dos Deputados, sessão do IJ O de Maio de '1837.
A mesma Camura aclia um projecto vindo do Se

nado que el vava a renda piUil ser Jurado. Actas da
Camara dos Deputados, sessüo de 10 de Maio de 1837.
Nüo sendo o cargo de Jurado declarado nomeada
menle geral pelo aclo addicional, duvidava-se da
cornpetencia da A. sembléu Geral para 1 gi lar sobre
cllc.

O proprio Senado adia um pal'ecer e projecto das
Commissões de Constituição e Assernbléas provinciaes
sobre outro projectos relativos a Juizes de Paz, l\Iu
niciplles e de Direito, pelas difl1culdades que soífrêra,
a sua discussão, provenientes de considerarem muitos
a materia privaliva das Assembléas provinciaes. Actas
do Senado, sessüo d 2 de Aao to ele 11836. Diz JIl
u. Commissõ :).
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« As Commissõe' l'e'unlLlas le Con tiLnição e sembléas
1)1'€)"incia . a que forão por deci ão do cnaüo l'e
meLLidos os pl'Oje to oIferecido' velo r. Senador
Valias rue ácerca do Juizes de Paz, l\f!lnicipaes e de
Direito, pela difliculdade que sofIl'era a sua discussão,
al'guindo-se-lhe ah oluta contradicção com o al't. 10
" 1 e '1 '1 do acto addicional, que faz aquella materia
pl'i\ati\'a das A embléas provinciae , etc., etc. Actas do
enado, se ão cio '1.0 de elembro de 1836. )

Mas para que não se diga que declamo, e para
convencer o 1 itor com exemplo I vou fazer, nas ecçõe
eguinte , uma breve 1'e enha, não de todos, ma dos

[Jl'in ipae exces. o e usurpaç.ões de que tomei nota,
a LJ.ue d u lugar a 2.a parte do § 7.° do art. 10 do
neto addicional, egundo a intelligencia que lhe queria
dar a opinião liberal e progres i ta, e que a inter
pretação do mesmo acto, tã.o calumniada, isto é a lei
de Hl de Maio de 48&'0, veio condemnar e repenir.

Vamos ver rapidamente, e ,em commentarios, que os
dispen ão, as eon equencias de a i·ntelligencia.

ECÇÃO 2,",

EX r.SSOS E US R1',\ÇÕES DA '\5SE~mLt.:AS 1'ROVI:'iCIAES 1'ELO QUE IIE5
I'EIT'\ Á OIlGANIS.IÇXo .I['DTCIARIA lo: DA 1'OI..ICI,\ Á ADMDIT '1'ILI.XO D,
.1l'5'I'lÇ\ CI\'II. E CRI311:'<.II.., E \'.\RLO OnJECTOS DE .IU TIÇA E)[ GERAI.,

~ 3J 6.

'18:1::>. Cem'li, .Dllhil\.

A. lei pro inci,ll do Cearú ele 4· de Junh de '1 33
extingui,t ,I. Juntas de paz, pa sando para O' .Tuize.
le Direito as sua altribuições. Alterava a fórma das
l'leiçõe daqu 11e Juize, fazendo-os eleger em li. ta

50



tríplices, das quaes escolhia o Presidente da Provincia
os quatro que devião servir durante a legislatura.
Extinguia os Juizes de Orphãos, e passava as suas
attribuições para os l\1unicipaes. Mandava nomear
estes, bem como os Promotores, pelos Pl'esülentes,
devendo permanecer no emprego, emquanto bem
servissem. C'.. ) Legislava sobre a renda dos Jurados,
e dispunha que s6mente haveria Conselho de Juraílos
nas cabeças de comarca.

A Commissão das Assembléas pl'ovinciaes da Ca
mara dos Deputadospropôz, em 16 de .Tulho de l!836,
urna Resolução que declarava nu)la essa lei .

.Entrou em discussão em 14 de Junho de 11837, foi
muito impugnada, suscitarão-se múitas duviqas, foi
adiada e voltou á Commissão para propôr uma me
dida geral.

A Assembléa provincial da Bahia, por sua lei de 2
de 1\'1aio de 1835; legislou sobre a nomeação, habi
litações e atlribuições de Promotores.

§ 317.

,1836. l'el'n3ntbucó, Ceará, Sel'g'l'é, Rio Ga'antle ,lo Nm'le.

A Assembléa provincial de Pernambuco, pela ua lei
de 14 de Abril de 1836, creou Prefeitos aos quaes en
carregou, entre outras, as attribuições dos Chefes de
policia, as de fazer executar as sentenças criminaes,
e de formar as listas dos Jurados. Supprimio os Juizes
dos Orphãos cujas attribuições devolveu aos Juizes

(") Dominava então ex.clusivamente ó partido liberal, puro, sem
liga. El'ão então niui libel'aes essas idéas, porque seguraYão, e po
dião pe)'petu31' -iua (10m inação.
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de Direito do civel. Supprimio igualmente o Juizes
~luni{jjpaes, e bem assim toda as attribuiçõe do
Juize de Paz, que não erão pertencentes a conci
liaçõe, eleiçõe, e julgamento de causa civeis até
a quantia de 50$000. PassQu para os Juizes de Direito
do crime a attribuiçõe de conceder fianças, de julgar
a contravenções ás po tura , de pronunciar, etc. C')

As embléa provincial do Ceará, por sua lei de 30

ue etembro de 1836, dispôz que 'ómente haveria Ju:ize
li' Paz ni:lqueUa, poYoaçõe' e lugares, onele o Governo
as Úll o julga :e de publica utilidade .

.\ me ma As 'emblén, peja leis d' ~3 de Setellll.H'o
d 183G e de -19 do me mo mez de 1837, creou agente
de policia no Termo onde o Pre 'idente o' julgas e
neces arios, nomeado e amovivei pelo me mo Pre
,idente. Deu-Ele a iütribuiç,ões ele prender d di
'olvel' equito e bandos, de proceder a "varia dili

gencia , etc., aUribuiçóe' onferida, pela lei geral i:l

outras autoridade.
A A embléa prO"' incial de ergipe, pela sua lei de

2,1 de Março de '1836, creava em cada município um
Prefeito e um ub-prefeito, ao qual dava o commando
da força policial, e supposto não lhe d· e attribuiçõe
judiciaria , dava-lhes ingerencia no Juizo de Paz, de
Ol'phão e na Camaru muni ·jpae , na quãe tinhão
i:\ ento.

A embléa provincial de rernambuco, por lei de
4 de Junho de 11836, legislou obre proce o e recurso,
do Juiz de Direito elo crúne para a Relaç,ão, e para o

'i Hegia enlão u Coeligo elo prucesso. Veja-se obl'e e a lei os
LI'e~ YOlO' em separado tio lI'e membros da Commissão da A
selllbléa pl'ovineiae da Câmara dos Depulados, os SI'. o lZa M:lrliJl ,
Ilonl'if[w), tle 110 ollde o Luiz Cavalcanli, em .Julho c A~o lO de 1836.
• iUf(UIMII C 'ui 'ullia lIO III 'io da coufu 'ão 'lU qnc ludo e lava.
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Juréldos. Pa a a jurisdicção sobre cOlllraclo' de er
viços dos Juizes ele Paz para o Juiz de Direito do crime,
marca al.adas, elc.

Erão con quencia de outra lei obre e e em
pregados.

Tendo o Presidente da Provincia do Rio Grande. do
lorle solicitado do G01erno geral a expedição na'

nece arias orden ao Pre idente da Relação de Per
nambuco a fim de que este Tribunal e regulas e llO
julgamento do feitos io taurado. naquella Provin ia,
pela leis provinciaes pelo mesmo Pre idente 'anccio
nada, vislo que tendo sido naquella me ma Provincia
alterada em muilo ca o a maneira de pro e ar mar
cada pela leis gerae , tornando, por ex.emplo de cur o
ordinario causas, que as lei geraes fizerão d curso

ummario e vice-ver a, o Avi o D.O 68'1 de 12 ele De
zembro de '1836 estranhou everamenle áquelle Pre
sidente a sua indi crela e illegal «ncção, que inveI'
têI'a a marcha regular dos pI'oce so , que. endo esta
belecida por leis gerae e estando fóra da esphel'a ela.
lei provinciaes', nao podia er por e11u alterada.

S 318.

A lei provincial de Mina. Cernes 11." 72 de 8 de
Abril de 1837, ereOI] em cada comarca da Provin 'ia,
um Juiz de Direito Llbslituto, nomeado pelo Govemo
(provincial) d'entre os Ba hal'ei formados m Direito.

Este substituto tinhão preferen ia quando erào
providas as vagas dos effecli vos.

O art. 6.° dessa lei.c1islensava os .Juizes de Di
reito que linhüo a sento na Assembléa legi lativa pl'O-
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vincíal do e erCll;lO lIe ua funcçõe, durante o pe
ríodo da legi \alm'íl, eonseí'vaudo porém os cu.
I L1 17are .

A embIea provin 'ial de Sergipe, por lei de 9 de
Iaeço de '1837, legislou sobre a organi ação da lis

ta tle Jurado', obre suas quuJiflcações, iscnçôe ,
ele. Supprimio os COllselho de Jurado no Termo,
1'gi.lou obre o Promolore, ele.

319.

'183 • JIaranhão,

.\. lei provincial do ?IJaranllão n." 70 de ~G d .lulho
de ,1838 creava Prefeilo ub-l refeito: n'~ omar-
cu' da Provincia,-

A ·ommi. ão da As ernbléu' proviu -iaes do ila-
du 'ou idel'audo e a lei Du1la propunha a na an
llullaçâo em parecer datado de ,.,9 de Julho d I 39,
pela cgllinlcs razões:

1.° P rlJu 'otn a altribuieões 'onfel'ida' ao' Pl'cfeilo'
llb-pl' f'itos, mais agente' dn lolicia forão invadi-

das as aUrihui~õe dada ao' Juize de Paz u Di-
I' ilo, CIl Ce- d poli 'ia pelo Codio'o do pl'OC - o, lU
r O' J'al, 'ullico para o Imperio, -ó á ,\ sembléa GemI
'ompete altem-1Ds, droga-Ias, el .

« _.0 Por. l' injusla e odio a a dispo'i(:ão do arl. 2.°
da (lila. \"i proYincial, pl'ollibindo que 's "ice-Pre i
dent s n50 10 -ão demittiL' o' Pr feitos, c ub-pri::f i
los, qllilllcIo I ela lei gemI os Vice-Pl' idcnlc Àel' 'eru
lodas as atll'lhuÍI';ô' gozão da me.!Un 1r·roO'nliyas
qll o: 1 r siclenlcs.

( 3.° Por '011 'cder aqu 'lia ll:'i lll'o\'ineial 'Ia' Prefeitos,
Sub-prefeitos, c ~ CI' 'Iaeio' (in' Pre('eilurél- h mas mi
litar s, o 'lu' pelo ~ oH do <1t'1. IOz da Conslilui~:ão '0111
pl:'le ao J odcL' Esctuliy .

( h,." Por jnvadir o al'L '19 da clila 1'i pl'ovin ial LI.
I i li ·18 de Ag'oslo LI 1 31 lJU' 'l'P u o1''''êclO i '011 a
Guarda lia 'i nal
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A lei da mesma Provincia de 27 de Junho de ,1838
reunio o cargo de Juiz )Iunicipal e de Orpbão',
mandou que servi 'sem por tl'e' annos regulou a lia
,ub tituiçao. etc.

Á Com missão da' .\. embléu' proviuciae do Se
nado propunha em 29 de Junho de ·1839 que fo e
e a lei annullada porque llppl'irnio o emprego de
Juiz do Orphão" em um ó indi iduo e üücumulou
11 attribuiçõe clo~ me mo Juize de Orphão A,' do"
Juize 1\1 unicipae , contra u (li po to 110 arl. 20 da
disposição provi 'oria áecrca ela adrnilJi ·tra .rlO da ju'
tiça civil.

3'20.

'. 40. (':u·abyba.

o art. 3." da lei de 6 de ovembro de ,1840 da
Ass mbléa provincial da Parahyba fez privativa do
Prefeito e Sub-prefeitos, que creou, a formaçào dos
corpo de delicto, e considerou-o empregado de po
licia,

A Re olução da ,\' embl a Geral Legi lati a 11," ,..,:30
de !J de Novembro de '184.-'1 revogou es a. di po
:si:ões.

A lei da me ma Provincia n.· .28 de ~6 de Outubro
de 184.0, lluLori ou o Pre idente da Provincia a jura
mental' qualquer Juiz de l)az ou Snpplente e a dar-lhe
xel'cicio, como melhor conviesse ao servieo publico.. .

Foi revogada essa lei, por contraria á Constituição,
lambem pela dita Reso]rll';úO )1. o 2:10 dc Od' ovem bnl
de 18,j,IJ.
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SOb1'C O~I,t',.OS a,ssumptos de Justiça,.

Tendo começado por legislar sobre organisação ju
diciaria e recursos, era natural que pas assem as As
embléas provinciues a legislar sobl'e outros assumplo .

de .Tu tiça orno yamo Yer no. exemplo eguinte:

32l.

ASSllllllltos ('l'iminaes.

A A senlbléa provincial de ergipe, por lei de 1:> ele
Fevereiro de 1837, uspendeu o effcitos de pronun
cias, ainda de proce o feitos IJor ordem da Justiça
ex-olicio, denuncia ou requerimento de parte, por
occa ião de uma sedição, e mandou que nenhum Juiz
criminal da Provincia aceita e queixa alI denuncia,
e nem mesmo procedesse ex-affieio, etc., etc.

A Assembléa provincial da Bahia, por lei de 30 de
All'il de 11838, mandou remover para o presidio da
Ilha de Fernando 200 praça que havião pertencido
á rebellião de 11 época na Provincia.

O Avi o de 28 de Ago to de ,1838 repro ou es e pro
'edimento porquanto, diz elle es e idadão nem e 
tavão entenciados, nem e a 'bavão envolvido em pro
e o. e não podião er obrigado a trabalho forçado

nem enten~' nem conservado pre o não e tando
indi iados.

A A sembléa provincial da Parahyba pela lei n.O 21
de:iH de ovembro de '184.0, concede amnistia ou perdão
a praças do corpo de policia da ProYÍncia.

E' revogada pela Resolu9ão da A embléa Geral n.O 230
de 9 de Nov ·mhro de 184'(, por contraria á Consti
tuicão ..
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A 1 i da me ma rl'ovincia n,O 29 de 2G de Outubl'o
d 184.0, LlHU'COU o lempo em que e deYe formar
culpa aos empregado publico.

E' revogada, por contraria á Constituição, pela di la
Resolução n. O 280 de 9 de Novembro de 18~·/1.

A lei pl'ovincial do Ceará n.° 6,1,0 ele 18:' 3, altera o
'processo da imposição da multas.

O Avi o ele 1II de Agosto de 1185/~ expedido 111 con
formidade da Cou nUa da e çâo do Imperio do Con
sclh de E tado de ,18 de .fulho do dito anno, r1 
'la1'011 aquella di po ição exorbitante da fa ul1ad .
das Assembleas proyillcio.es, por entender 'om objecto
de admini tra.ão geral, que se achão regulado' por
Jei geral.

AAs~embléa provincial do Pal'cl pela. ua lei TI. O 8'\'(,
de 1!:l59 impõe penas aos Tabelliães, qlJ lavrarem e 
cripluras em certo casos. O Avi o n.O 393 d 19 de
Dezembro de 1861, expedido III conformidad de
Con. nUa da Secção elo lmperio do Coos ..lbo rI ~ Es
tado, uec1arou sna lei cxorbitanL la. I'a uldl1Clc (10.5

A embIca pl'oYin iae

§ 322.

!\.SSl1nllIC.os (·ivis. DCIl'i de OI'llhiíos.

Tendo a Assemblea prOYill ial do PiaLlh~r dado d 
tino o. dinheiro. rccolhido no cofre dos ol'phão d,l
Cidade de Oeim, ujos lona erão ignorado , up
plicando-os para fundos do Hospital de Caridade, o
Avi o de 30 de Dezembro de 11835, declarou que e sa
disposiçúo era notoriamente illegal e exorbitante, por
exceder indu bitavelmente os limites das attribuições
das Assembléas proünciaes, e legislar sobre um dos
objecto exceptuados no art. '12 do aeto addiüional.
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A Asselllbléa provincial do Cearú, por lei ele 30 de
Agosto de 4837, prohibio aos .Jnizes dos Orphãos con
ceder supplemento de idade aos orphãos que não
tivessem preenchido a ida]e marcada no nécreto Je
31 de Outubro de 183'1.

A Assembléa provincial da Bahia, no art. 44 da sua
lei da receita e despeza de ·184,2, autorisou o Presi
dente da Provincia a regular os bens dos orphãos.

Em conformidade da Resolução Imperial de 20 de
Julho de 18i,3, tomada sobre Consulta da Secção do
Imperio, e da Assembléa Geral do Coo elho de Estado,
deelaroll o Aviso dn 9 de No\' mbro desse anno, que,
por eretp objeclos da admini 'tração geral, não com
petia á A semhléas provinciac legi lar sobre bens.
d orphão.

]Iesmo a!lsumpt... ('onh·ados.

A lei pl'Oviociul do Pinuhy 11. Q 9.4 de - de Julho
de ·1835, nos seus ultimas artigo , observa a Consuila
de 25 de elembro de 181> I, e labeleceu regras mani
festamente contrarias ao direito ele propriedade, r s
peitado c consagrado pela nossa ]cgisla~ão palria
pela Constílui.ção do Imperio.

\( Segundo aquella:; regras ninguem poderá vender o
ampo de criação que possuir sem oiferece-lo, por es

cripto, ao dono dos campo confi~antes; se o não fiz I'

a venda é nulla, e qualquer dos dUos donos póde obri
gar o comprador a entregar-lhe o campo vendido e
pelo me mo preço por que o comprAra.

( Taes regras além de contrarias a todas as nocõ
de direito, accrescenta a dita Consulta, são nociva à in
du tria agricola, emfjuanlo favorec'm a accllffiulação

1St
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dI" mnila. I rra no dominio de poucos, que, pOl fall:l
df\ forças orre pondentes, m.1 podem apl'Oveita-la. util
mente, e conlentào- c rOIll destina-las pnl'a s('mpre Ú
cl'iaç;iio do gado. »

Com e., e parecer conformou-se à Resolução Impe
rial de 2G- de Oulubro do mesmo anno de 18M. Cf)

A lei de 3 (le Fercl'cil'o de 184·1 ela As embléa pro
\'ll1ciJ! (le Sergip tlCCltll'OU firme e valiosa a venda
de uma porção de lerr<'no, pertencente ao encapel1ado
da Fazenda Sapocaia. A Resolução n.O 264. de 22 de
Feyereiro de 184-3, da A sembl"a Geral r vogou s.'
lei, por não cahcr nas attriblliçõe da. As arnhlén.
provillciae .

A lei provincial de i\Iato Gro o n.O 3 de 118~6 offcndia
um contracto de arrematação, alterava-o, e invadia a
nttrlbuição de julgar, envolvendo um julgamento em
audieDcia de parte. Consulta da Secção de Justiça do
Conselho de Estado de 9 de Março de 184.7. Re 'oI ução
Imperial de ~3 ,(Jo mesmo mez e anno.

A lei provincial da AssembléJ do Rio Grande do
'orle ele 31 de Outubro de '184.6, autorisava alguma.

eamaras Municipaes a augmenlarem o fôro das Irra.
dê seus patrimonios. O Aviso da Fazenda de 16 de
.!. ovembro de 1847, expedido em -conformidade da Con
.ulta da respectiva Secção do Conselho de Estado, de
clarou essa lei offensiva da legislação geral, qli e não
permitlia alterações em tae contracto" .

(') Outros muitos exemplos tenho notado d lei !woyjnciae que
otJ'endem o direito de propriedade. Ma e fo. e a aponl:u' lodo os x·
ces os e abusos qne tenho eneonlrado Lorllllr-se-hin o meu li\'l'o
1\111 demazia xtcn o e enfadonho. Aponto "cmplo. em maior ou
mNIOI' numero.
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. 324 .

. olJl'c l·c\alitlac:.... o tle scntenças, le;atlos, l'rc:"cl'ip':ào, lJa bi.
lit:u:õcs dc .\Ih'o:;ado •

A .L cmbléa pl'Uviucial du ec'ará, por I'i Li 10 li
Dezcmbro ue I ~4,t, aUl1ullou elcições d Curuara - l1lU

llícipae , e Juize de Paz, l' validando a 'eulença::.
i\l:to' de ofllr'io IJruti ado' pela' llutoriLiaclcs lue dei
xarão ti· u :el' .

.\ ou 'ulla da cc~ão du Impel'iu lIo Conselho de
E'tauo tle 7 lIc Outubru lIc 18H, de 'lurou, bem COlllU

u hio tlo I.~ de 1"e erciro de I 1-", expedido em
'ua 'üllfonnidaLlc, que aquellu lei e luva fóra da COII1

p 'tcllcÍ\l.da' As :elllbléas provinciuc', pois que não hu
uo aelo addiciollal di 'pu ic,ã alguma tluo uutori .
,'CID 1l1allles arbitrios.

:\. lei 11.· ",,;) > lIe 18;)0 do Píauhy uutori::.(lra u Prl!
-illcnle da Provincia a mandar entregar ao Yigüriu
da Freguczia de . Ita)"illuudo Xonuato, urna quantia
1\frada no Orago da me ma h n'lIczia 1 terminando a
:,ua applica(~ão,

A Con uHa lia cc;ào do lmporio do COll 'clllO de
E tudo lIe G de .\go-lo d ,I J:", declarava cr )' .
aeto usurpação do Poder judi 'iario, endo o Provedor
dos He iduo l (lUalqu l' lU seja o [heor da ,"crba
l>s\.ull1el1\.al'iil, a iluloriclatle incuul] ida 101' direitu,
d fazer executar a olltad do- te ladorc _

As -im decidio a lle Ollll;ão Imperial de ti de 'c
lembro de ·183 I,

:\ Asselublén. pl'OrillCiü1 du E'pirito 'Llulo, 1)01' lei de
1ô de .JulllO d' 18~-ü, alterou o prazo csL-!J lecido lIil'

lei' geraes 11<\1'a li prc l'J'ipl:i\1 di:-; li"ida<;. drlcr
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minando que as aetivas proviuciae prescreve sem
dentro de '10 annos, e as passivas dentro de 40.

As lei provinciae de Sergipe de 11 de Fevereiro
de '1836 e de '14 de larço de 1837, legislárJo obre
ex.ames para advogados e suas provisões.

O aclo addicional não o havia enumerado como
empregados gerues I

SECÇÃU 3.'

l'~CE OS E U L'lIPAÇUE DA AS E;)IDLfa PIIOVI:-iCIAE l'ELO Ql'E I\E5PElT.\
\ Gl'AnnA KACTOKAL.

lhn'idas na Cama,'a elos DCllUtados.

Em '1835 apresentando o iIlinistro da JusLi:a lIml:\
proposta sobre varias alterações na lei da Guarda
nacional e sendo remettida á Commissão de Marinha
e Guerra da Camam dos Deputados, esta, em parecer
datado de 17 de Setembro do mesmo anno, dizia:

« Que não se acbando habilitada para dar maior des
envolvimento á mesma proposta por se lhe antolbar o
art. 10 § '1,0 c 11 elo aeto addicional, que parece com
pTebender a Guarda nacional nos empregos provinciaes
e por isso dependente essa legislaçao Clas respectivas
Assembléas; e tendo igualmente a mesma Commissão
em vista o art. 25 do mesmo acto addieional, era de pa
recer que a Commissão de Constituição e Poderes, tlli ..
mando em consideração as razões. expendidas e á visla
da propostll, houvesse de dar a sua opinião sobre a
maneira de se entender o aeLo addicional a respeito da
Guarda nacional. »

Em 1836 apresenta o Governo outra proposta sobre
o processo que deve preceder a designação dos Guar
das nacionae, que houverem de compôr os destu-
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camcntos. A mesma Commissão de Guerra e Marinha,
em parecer datado de 6 de Junho de '1836, dizia, que
achando-se nos mesmos embaraços que encontrára
no anno passado, á vista de uma semelhante pro
posla do Governo, e na qual se tratava igualmente
de alterar 11 lei das Guardas nacionaes de ,t8 de Agosto
de 1831, não podia emittir a sua opinião a respeito,
s;em que se decidisse, e a Guardas nacionaes são
comprehenclidas nos empregos provinciaes, como pa
rece deduzir- e do ül't. 10 § 7. n do acto addicional á
Con tituição; portanto 11 COlllmis ão era de parecer que
a proposta em questão [o se enviada á Commissão de
Constituição e Podere, para que á vi ta della haja
de dar Slla opinião sobre a maneira de e entender
o acto addi ional a re peito da Guarda' nacionaes.

ACumara do Deputado, approvando este segundo
parecer, mostrou vaciUar e partilhar a incerteza em
que laboraya a Commissão.

A Commissão de Constituição composta dos 51'S.

Carneiro Leão, Araujo Vianna e Meno e Souza, dizia
em parecer de 4 de Julho do mesmo anno: « A
Commis ão de Constituição vem expôr a esta Augusta
Camara que havendo effectivamente ex.aminado a re
ferida proposta não depára nella com artigo algum
que vá de encontro com o acto addicional, e possa
embaraçar a marcha geral das discussões das pro
postas do Governo. )}

« A Com missão entpnde que sendo eXjJre550 no <:teto
addicional, que as AS embléas provinciaes não podem
legislar sobre objectos não comprebendidos nos arts. 10
e 11 do dito acto, não póde entrar em duvida que á
Assembléa Geral compete fazer as leis que julgar con
venientes sobre a' formação, organisação, disciplina e
empreg<;? dos refér~dos Guardas.; .visto que esses objecto
pão forao pelo dIto acto uddlclOnal delegados ás As-
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senlbléas provinciaes; e portanto [l Commis:,üo, em se
occupar em refutar a intelligencia qne se lelll querido
dar ao ~ 11 combinado com o ~ 7 oU do [lt'l. lOdo l'(,
ferido acto addlcional, uma vez que a propo ta em questão
não trata do modo de prover empregos, é de pal'ec l'

que a mesma proposta deve ser convertida em projecto
de lei. »

Esta questão porém sómente veio a ser dccidida
pela lei da intcrpretação do acto ddicional.

'183& e -183(;. As Asscml;! as pl'u,,·!J.c;. es tio Ceal'á (> ti .. Riu
de Jallciru leglslD.u sollre a GU!l;-da nauíonalo

A lei provincial do Cearú de ~8 de Marçu ue ·18' :)
legislou sobre isenção do serviço da Guarda nacional o

A lei da mesma Provincia de 9 de etcIllbro ue
'1836 declarou a nomeação dos Officiaes do E tndu
Maior, Capitães e Officiaes subalternos do Corpos da
Guarda nacional, da eompetencia dos Presidentes li
Província) e que serião conservado 110' cu po to'
emquanto bem servissem.

O mesmo decretou a lei provincial do Rio de Ju
neiro de 10 ele Maio de 4836 (~)

") E :1 lei foi S:1UCCiOU:H);} por mim ('011\ Pl'csidelltc da 1'1'0-
vincia . .Era enlão geral qU:1si não cont· l<ida a opinião de que
IJodião a A sembléa pro inciac. leg-i lar olJrc o modo de nonlea
/'ão do 01liciaes d:l Guarda nacioual. Posto que livesse enlão duvj·
das, não se linha aInda complelado no meu espirilo a conviec:llu
COlHl'aria, que nellc al'l'aigál'ão esludo~ mai profundos, feilos po 
leriormeule, quando entrando para a Cama!'a dos nepuLado, fui
nomeado membro da Commissão da~ Ass('lnJ léas pl'ovinciacs, c ;ll'l' -
sentei a inLcrpl'cLa':ão d acLo addiciol1al. -
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-183 • ·1843 e .J 84;; .•Tambem Uaranh:'io. n:llo Gro~.<;o c Goyaz.

A A. embléll prm incial do Maranhão pela lei de 8
de Junho de 1838 deu no Prcnidente da Provincia a
nomeação de todos os Officiae da Guarda nacional
e abolia os Conselhos de qualificação e o Jur de re
vista, passando as sua attribuições para os Comman
dantes de Corpos, com recur o para o Presidente da
Provincia.

Tendo a A sembléa provincial de Mato Grosso le
gislado sobre a Guarda nacional, foi declarado ao
Presidente da Provincia, por Aviso de 4 de Novembro
de 1843, que as Assembléas provinciaes não podião
legislar sobre a Gu.arda nacional por não e tar esta
. ttribuição comprehendida no arts. 10 e 11 do acto
adicional.

A lei n.' 10 de 31 de Julho de 1845 da Província
de Goyaz fixando li Rpceita e Dcspeza provincial dizia
no art. 30 § 2~,-meio soldo elos om 'iae da Guarda
nacional pela reforma, d sele já, sendo por 11e re
querida .. -' ..

A ecção do Imperio elo Conselho de Estado, exami
nando e" a lei em Consulta d 30 de Outubro de 184~
Relator o Sr. Miranda Ribeiro, 'Votos o Sr. Olinda,
e B. P_de Y88conce110. dcr]il.rllva exorbitante aquella
di. po i~ão c dizia;

(Ainda que a Guarda nacional não _e regule hoje por
uma 8ó lei m todo o Imperio, por terem as mesmas
A sembléa- dispo to sobre elJa a seu arbitrio em cada
Província I 11 Secção todavia não descobre alguma razão
que sirva de apoio á disposição do citado ~ 2[~. Os Offl
('infl. ela r.UElI'rla 1Hlcional, anrorme a indole de la in -
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lituil,(ão, apenas são nomeados pat's enirem pOI' um .
certo tempo, e não vencem soldo senão emquanto servem,
mas a Assembléa provincial de Goyaz por esta lei con
sidera-se autorisada não sómente para reformar, fa
zendo assim perpetuas Officiaes que por sua natureza
são temporarios; mas tambem para, a titulo de um
soldo, a que apenas Linhão direito quando servião acti
vamente, coneeder-lbes uma mercê pecuniaria, cuja ini
ciativa é só da competencia do Poder Executivo. E'
pois manifesto o abuso commettido pela sobredita As
semb1.éa no exercicio de suas attribuições, promulgando
aflUf~l1e aeto, para o qual, em nenhum dos seus arti~os,

a autorisa o acto adclicional.»

O Sr. Visconde de Olinda concordava, menos na
parte em que se estabelecia que os Olficiaes da Guarda
nacional erão ternpornrio~ pela natlll;r.za dessa insli-
tuição. F

Á Resoluçào rmperial de 6 de Maio de ·184·6 deei
dio na conformidade desse pare el'.

§ 3'28.

j 848. Minas GC1'a.es.

Ao. AssembJéa de Minas Geraes, por lei n. o 367 de
30 de Setembro de 1848 declarou perpetuos e vitalí
cios todos os postos da mesma Guarda.

O partido que tinha montado a Guarda nacional
segundo suas cOllveniencias não podia por mais tempo
conservar o poder que lhe escapava das mãos, para
'pas~ar ás de seus adversarios. Era preciso, como se fez
em 8. Paulo, e vamos ver, pôr-lhes embaraços e segurar
a obra feita. O Presidente da Provincia representava
que estava sem a menor acção sobre a força publica.

Consultada sobre o negocio a 8eccão de Justica do. .
.Conselho de Estado, Relator o Sr. Limpo de Abreo, votos
os 81'S. Carneiro Leão e Lopes Gama, dizia ella em COIT
. tilta <le 6 fie' Dezembro ele 1848:
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A ccção não hesita em opinar que as A sembléas
le~islutiva::> provinciaes não tem a attribuição de legL lar
SOl. l'e a Guul'da nacional. Assim o estabeleceu o urt. 3.°
da lei n.O {O!) de 12 de Maio de 18{j,O. Sendo inconLes
tavel que a Guarda nacional foi Cl'eada por uma lei geral,
que egunclo os fins de sua instituição e como auxiliar
do Exercito de linha, na defe a das fronteiras e costas,
não pócle deixar de considerar-se da competencia do
Pode.r Legislativo Geral, é fóra de duvida que as Assem
bléas legislativa provineiae ficárão inhibidas de legi lato
sobre matE:l'ia da Guarda nacional. Esta é a intelligencia
que invariavelmente tem pl'evalecido na Asscmbléa Geral
Legislativa depois da lei de 12 de IIlaio de 18{j,O. »

A maioria da Secção era de parecer que fosse sus~

pensa a execuçüo da lei de que se tratava.
O Sr. Limpo de Abreo concordava em que a allri

buição de legislar sobre a Guarda nacional nã'o com
pete ás Assemb16as provinciaes, e em que a lei não
devia ter sido sanccionada pelo Presidente, seguindo
se depois o processo marcado no art. 16 do acto ad
dicional.

Não via porém disposição alguma no mesmo acto
gue <1utorisa se o Governo a suspender uma lei, depois
de sanccionada pelo J'residente.

Sujeita a materia á deliberação da As embléa do Con
selho de Estado foi aquclla Consulta approvada sem
discrepancia I quanto á inconstitucionalidade da lei
provincial, pelos Conselheiros Abrantes, Lopes Gama,
Galvão, Limpo de Abreo, Carneiro Leão, Lima e Silv~

e Vasconcellos I votando porém, quanto á su pensão
da lei, os S1'S. Limpo de Ab1'eo e Galvão, que o Go
verno não podia suspender uma lei provincial depois
de anccionada pelo Pre ·idente .
. Tendo- e a Resolu<.:ão Imperial de ~H de Janeiro de,
11,84·9 conformado com essa C nsulta, foi em :,ua onfor
midade expedido o AYiso de ::"0 do mesmo mez e anno ..
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continuando pOl'ém ainda em vigor a 1 i ela m' ma
Provincia n. o 170 de H~ de l\Jarço de 11840 obre a
Guârda nacional, por virtude do art. 8.° da lei de 1~

de Maio de 1840.

§ 329.

·1 36, "841, tS-I6. S . •taulo.

A lei provincial de S. Paulo de 23 de Fevereiro de
1836, tinha determinado que fossem nomeados pelo
Presidente da Provincia os Commandantes dos Corpos
~la Guarda nacional, e sobre proposta destes, bem
como dos Commandantes de Legião, os Officiaes do
Estado "Maior respectivo; e sobre proposta das Ca
maras municipaes os Capitães, Tenentes e Alferes, con
~ervando todos esses officiae seus postos emquanto
bem servis em.

Não ob tanle a lei interpretativa do acto addiciona1,
que é de "8<1.0, a mesma Assembléa provincial, por
lei de 22 de Fevereiro de 11844, ordenou que os Ca
pitães, Tenentes e Alferes fossem nomeados pelo Pre
sidente da Provincia sobre proposta do Commandante
uos respecti os Corpos, revogando a clausula em con
trario da lei acima citada de 23 de Fevereiro de -1836.

Sendo essa nova lei sujeita ao exame da Secção de
Justiça do Conselho de Estado, relator o Sr. Carneiro
Leão, votos os S1's. Monte Alegre e Bispo de Anemuria,
a mesma Secção, em Consulta de 2li de Novembro de
184.1., fazendo sobresahir a circumstancia de ser essa
lei posterior e contraria á interpretação do acto addi~

cional, concluia que o Governo dev.ia promover a re
yogação daquelle aeto na i. a sessão da Assembléa Geral,
e igualmente a de todas as leis provinciues que 0.1-
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lerúrão a organi ação, disciplina o fórma de nomeacão
dos postos da Guarda nacional, procurando que se
fizessem por lei geral as alteraeJões convenientes sobre
os ditos pontos.

Esta Consulta não teve solução, nem por ellil se fez
obra. A sua data explica esse procedimento. Poderia
isso desgostar as influencias progressistas que gover
navão fó1'a do Ministerio, e as da Camara que ia substi
tuir a dissolvida.

Em 184.·6, talllbem depois da lei interpretativa do
acto addicional, a Assembléa legislativa provincial de
S. Paulo por lei de 12 de Maio dispôz o seguinte:

RestabelecelJ a legislação anterior ácerca da nomeação
dos Capitães, Tenente., e Alferes, ordenando que esta
se fizesse sobre proposta das Camaras.

Ordenou que os Officiaes da Guarda nacional até o
posto de Tenente Coronel illclusive servissem por tempo
ele quatro annos e só perdessem os postos em virtude
do § 2. O clo art. 20 da lei de 20 de Outubro ele 1832, etc.

Em 13 do Abril de 184.·9 expunha ao Governo Impe
rial o rrcsidente da Provincia de S. Paulo, os embaraços
em que o collocava essa lei. Dizia oIte:

« Que essa lei feita na previsão do aconlecimento que
se realizou em fins do anno passado, ísto é, a queda
do partido então dominante e no int.uilo declarado de
conservar a esse partido a força e influencia da Guarda
nacional, fôra executada escrupulosamente conforme as
vistas que a diclál'ão, e que, salvas raríssimas excepções,
farão promovidos aos postos GS seclarios mais pl'Ol1un
c!a~los da opj~iã~ violenta e anarcllica que em 18~.21:!l'e
Clplton a Provlllclil de S. Paulo nos excessos da 1'0 )e1
lião. »

Allcgava que não sendo permiUido dernittir esses
Officiaes, porcllle a lei provincial lhes conservava os
postos_por tempo de quatro annos, recorrera ao expe-



dienlede exonera-los do exercicio desses postos e dedes
liga-los dos Corpos a que pertencião, e que proce
aendo assim tinha nomeado grande parte de novos
Commandantes e dos Officiaes do Estado Maior da
"Guarda naciOl'ial, porém que restava vencer ainda nno
pequenas difficuldades para o provimento dos Capi
tães e mais Officiaes das companhias, os quaes, segundo
a lei provincial de 12 de Março de 1846, devem ser
propostos pelas Camaras munieipaes.

Pretendia o mesmo Presidente que sendo estas (;01'
poraçees nomeadas o anno passado, debaixo da in
fluencia da opposiçflo, lhe pertencião quasi todas, e
flue ordenar-lhes que fIzessem propostas para o p1'e-

.enchimento dos postos da Guarda nacional seria
expor-se a não ser obedecido, e quando menos a ·que
ellas propuzessem exclusivamente homens que estão
nas mesmas circumstancias daquelIes que forão exo
nerados, e expôr-sc tambem a entrar em luta com a
maior parte das Camaras, etc.

Ouvida a Secção de Justiça do Conselho de Estado
era elIa de opinião em Consulta de 25 de Maio de
1~49, Relator o Sr. Carneiro Leão, e voto o Sr. Lopes
Gama, que tanto a lei de 22 de Fevereiro de 1844
como a de -1846 erão inconstitucionaes e se achavão nas
circumstancias da lei provincial ele Minas de que acima
fallei, suspensa por deliberação do Governo Imperial.

A Secção reconhecia que, suspensas essas leis, ficava
em vigor a de 1836, o que expunha o Governo ela
Provincia a uma luta com as Camaras municipaes.
A Secção, accrescentava a Consulta, não páde achar
meio legal de evitar essa luta e resistencias. Se as
Camaras municipaes recusassem fazer as proposta-s ou
...1.S demorassem aciutosameate poderião ser su pensas.:
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Se as proposta não contivessem pessoas capazes e
de confiança poderião er rejeitadas, ordenando-se
á Camaras que fIzes em nOTas.

Tri te organisação, tri te estado de cousas que obriga
a lançar müo de semelhantes alvilres I

A!te olução Imperial de 27 de 1\1aio de 18.H), con
formou-se com essa Consulta.

A 1 i geral n.O 602 de 119 de elembro de 18;)0 que
deu nova organi ação á Guarda nacional do Imperio
veio definitivamente, e de uma vez pôr um paradeiro
a todas es as u urpações e inconstitucionalidades,
porque, organisada a Guarda na ional em virtude e
na conformidade de sa lei, não tinhão as Assembléa
provinciaes pessoal para orgunisal'em outra.

SECÇÃO 4."

EXCESSO E URPAÇÕE DAS ASSEMIILÉAS PROVl~ClAE PELO Q E RES-
VIHTA AOS P.\ROCHOS, E ASSUMPTOS ECCLESL\Sncos.

§ 330.

Duvidas na Camara dos Deputados.

Havendo os Conegos da Cuthedral de S. Paulo re
pre entado á Camürl1 dos Deputados os inconvenientes
do artigo da lei da Regencia que mandára suspender
o provimento dos beneficios ecclesiastico que não
tem cura d'almas, e o pagamento da congrlla que por
ventura vaga sem, a Commi ão d.os egocios Eccle ias
ticos da mesma Camara, na qualtinhão a ento dous
ecclesil1sticos, depois nomeado Di pos, foi de parecer,
datado de 28 de Julho de 1835, de que este objecto
era da competencia das Assembléas provinciaes C').

t'} Pond 1'::1(1:\ :I nece sidallc de lima intel'pret:l\::lO do ncto nudicio
nal, foi este parccer adiado CUl sessão de 6 de Maio de 1836.



o Cahido da Sé de Oliada rep1'e enLuvu li A:sem1>léa
provincial de Pel'llambuco, pedindo o augmento de
suas congruas. AAssembléa p1'ovinciallluviLlavu de ua
competencill, embora o § 7.· do art. ,IOdo neto addi
cional lhe parecesse d r-Ih'a. Affecto o negocio á Ca
mara do Deputados) foi approvado, na es 5.0 do 1.·
de Julho dn 1835, um parecer da Commi são das
A sembléas provinciae , que concluia ser emell1ante
objecto da competellcia da respectiva Assembléa pro
vincial.

Requerendo o Vigario Geral da Comarca dos 11h os
da Provincia da Ba1tia I.Í. C( mara dos Deputados que
lhe estabelecesse ordenado ou congrna, re olveu ella,
em sessão de 14· de Setembro de 1831), llpprovando
o parecer da respecLiva ComJlliss~o, na qual tiohão
assento dous ecclesiasLicos que depois forão Di po' ,
que sendo, d'enlre o empregados ecdesia. ticos, o
Bispo o ll11ico geral, á ssembléa proviucial repe li a
competia deferir ao supplicante.

, 331.

Q acstão de remoção ela Pal'ochos em íUinas.

oConselho do GoverJIo da Província de Minas Geraes,
fundando-se no direito do Padroado que uppôz
fi ar-lhe pertencendo pela lei de H de Junho d 'I 3J.
e Das disposições da Carta Regia de ,16 de Feyer iro
de 1827, 1'e 01veu transferir e transferio, no anno de
1833, um numero não pequeno de Vigarios da 1)1'0..,.
vincia de umas para outras parochias.

A.estes actos oppuzerão-se os Bispos Diocesanos de
:Marianna e de S. Paulo, cujo Bispado comp1'ehenclc
parte de Minas, negando-se ao seu cumprimento.
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o o mo < (feclou e c negocio ti Camara do De~

pulados em 1 laio de 1834-, por entender que dependia
a sua solu~ão de medida legi latiras.

§ 33:2.

i.· pUJ'I'C r .la COJJlmiss:"io ecelesiastiea da Camara dos
Deputados, em t 834.

Sujeito o negocio ao exame da Commi fio eccle-
iastica, conformou-se esta, exclusivamente compo la

de eccle ia ticos, com o parecer que interpuzera sobre
o ca o o Procurador da Corôa, Fazenda e Soberania
Nacional.

Entendia este q~e:

« A mataria do couili lo dependia de declaração d lei,
porquanlo po toque a l'e peito ela primitivas parocbias
de Jinas determina se a Carla Re~ia citada que fo em
recla com a nalureza e qualidaae de beneficio. m[\

nuaes a amoviveis a arbitrio, não ob lante serem dada
em tilulo collalivo; fjue além di lo haja opiniõe de
que o beneficio reado do Padroado ejão antes
manuae fjue perpetuos, pois a im melhor e contaom
os servi o dos Vigarios; e que emllm a in tituição dos
Vigario temporarios nem é ontl'U o Direito Divino, n m
conlra a di ciplina da Igreja; endo aliás bem razoavel
poderem os Vadroeiro remov r eu Vigario lão 11-
r mente como elles me. mo e podem do benefi io

a eu arbiLrio; era lodavia erlo que nem a cilada Carta
R gia teve até agora ex ução e nem tem ido m 1
cionada ou seguida ua dispo ição no Alyará da Fa-
uldad de H de Abril de 17 I. FinaJmente, qu a

lei aclnacs, e a me ma Con tituição, ainda não tem
ufficicntemenle definido e lhado a aLlribui õe do

Padroado. »

Concluia a Commissão em seu parecer ele 9 de Agosto
de 1834. (o acto addicional é de 12) que fo se esse
negocio remetlido á. A sembléa ]egislaliva provincial
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de Mina.s, para que provesse sobre fi materia, na
onformidade das attribuições que lhe outorgava a
,onsti luição reformada; pois a essas As embl ~as pri

valivamente compelia enlender nos negocios peculia
res de suas Provincia , corno fosse conv niente e justo.

Ficou esse parecer adiado.

§ 333.

Representaçào. 2.° parecei'. Duas questões.

Havendo depois representado ú Camara dos Depu
tados, contra a remoção feita, um dos Vigarios remo
vidos, interpôz a Commissão dos Negocias ecclesias
ticos, diversamenle composla nesse anno, em 14 ue
Agosto de 1835, diverso parecer do que havia dado
a sua antecessora.

Reduzia a maleria a estas duas questões principaes.
« 1. a Podia o Governo provincial de Minas remover

de sua Purochia o Vigario colludo da mesma o Padre
Luiz José Dias Custodio? 2.u E removido que 1'os e,
podia apresenta-lo em outra parochia, sem preced ~n

ciu das formalidades e condições exigidas por Di
reito?

« A Commissão ecclesiaslica é de parecer quanto á
~.a questão, que o Governo provincial de Minas não po
dia remover aquelle Parocllo da sua parochia, em a
'qual se achava e ainda se acha canonicamente cQnlh'
mado e instituido; e as razões que tem a Commis ão
para assim o aflirmar, são: ~ .a, a disposi(~ão do Con-
ilio de TI'ento nas sessões 2~ e 24, Capo "6.°, e ~3 de

Reformat. onde se faz privativa dos Bispos a institui
ção, assim como a suspensão e mesmo a privacão dos
beneficios a seus possuidores, quando imperitos" ou s
candalosos; e nem se diga que o dito Concilio nesta
parte não roi aceito, pois em opposição a isto a Com
missão 'iLa as 1 i'S_ de 8 de Abril de .'1569, e de ·12 de



, etembro d H>64... 2." razão é a recebida e adoptada pela
Bulia 64· de S. Pio V" que declara indissoluvcl o vin
'ulo :;pil'itual do Paroeho com ua Igl'ejas; e a
doutrina de Urbano li no Capo 5.· TiL. Decr. Permut.

ele \ an E pen, Doutor' clas_lco em Direito ecclesia 
tico, no . 2.1, :lo Capo 'I.· TiL. ~ OTomo 2.·, os quaes ambo
affil'lnão, que o direito de remoção ou .tl'asladação
em materia de beneficio, é da privativa jurisdicção
do Bbpo. A Cornmi ão eccle'ia Lica não se esquece
li CJ.lle m opposicão a e te eu parecer e pod ria
talvez alL gar a Peo,risão Regia de 16 de Fevereiro de
11727, mas a mesma. Commi.~:;ão lembra tambem, e oOe
re e á con ideração desta Caroara a observação de que
a citada Provi ao não fazen lo enão confundir a di 
po 'ição de oulea Provhío da me ma data' de ~718, talvez
lJor i o nunca foi ella po ta em execução, e nem 011
:-; evada, como mesmo aLte ta, e bem ex.pressamente o
declara o Cons lrleiro P!'ocul'Udor da Corôa e Sol e1'a
nia Nacional!, em a ua re po ta de 2 de 'laio de 1834:
n COl1lmissão pele> contrario aLlega ainda mais em de
f'esa do eu paL;ec L' a di eo. ição da Alvará de 9 de
Abril de 1781, pe~o qual foeao de de então, e são até

'J1oje on iderado indubitavelmente pel'petuo e coJla
liv'o todo o bcnefi<\io inclusive O' do Brasil, vi to
que todos ties e, tão ujeito a ODf;urSO na fórma
1 ,'escripla, não ó por Outl'O antigo Alvarás, como no
vi' i.mamente pela legislação, que tem o eu a ento
na lei de 22 de etem b1'o de 1828, e do H de Junho
de 1 31.

«A Commi 'são Jinalmentc, aincla tem em seu auxilio o
eguinte ca o julgado. Ha cincocnta anno pouco mais ou

meno foi o Paeo 110 collado ela villa do abará da me ma
Provincia ele lina, removido da -ua para outm Pal'o
chia; recorrendo este Parocbo contm semelbar:te íio....
1 n ia para Lisboa, elo Con elho ultramarino daquella

Ôl'te baixou uma Resolução. pela qual se declarou,
- roi d cidido, que o benefi io c.laquelle dito Parocho
em ele natureza ollMiva, e qu não podia poris 'o
-er tm la tado para outra parochia contra sua vonladr.

« Par'eco pois qu' a COl11mi ~lO tem ju tillcaelo s u pa
r cee. assevemn.c1o que o Gov rno prClyincial de Mina'
não podia removei' da Pal'ochia de S. Jono el'EI-Rei o cu
ParocLlO Collado o Padr'e Luiz. Jo é Dias Custoclio.

« Da. lo, poeém, e concedido o ca o ele o poder remo" I',
I oderia o m smo Goyerno a1?resen~a-lo em outr~ 11 é\l' J

ch ia om pl'ecedencL,a ~la foemalLd~d~s, e I11ms con
dições exigIdas em du'elto? A Comrlllssao é lambem d
po'recer que não, e para o demon traI' não pr ci a l11u1.

53
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do que dizer e lembraJ' á Camara, que o ontl'ario lá
disposto no já citudo Alvará de 9 de Abril de 1781, ('
nas lei ele 22 d· etembro de 1828, e 14- de,Tunho d
'1831. E' "erc1ade, que o Governo peovincial le ~Jina. po
dia npparenlemente, pa.ra autori ar ua conducta, npoiur-
e no AS ento da Junta celebrada em Evora em "573,

que se refere á Bulia chamada da União de Julio Ill,
ma a me ma Commi ão e tá convencida, e as im o
pen a tambem a re peito e ta Camara, de que a dita
Bulla não le"e por fim enão a perpetua in orporacão
á CorÔa dos Me trados de Christo, Santiago e Aviz, e que
nada teve o Governo Portuguez então com tal Buna para o
provimento do beneficios no Bra il, e muito meno tem
hoje depois da Independencia; a Commissão lembra a
esta Camara, que as Igrejas do Brasil nunca forão,
nem pertencêl'ão por direito rigoroso a alguma das ordens
militares.

« Em consequencia de tudo quanto fica dito e exposto, é
a Commissão ecclesinstica de parecer, que vi to have1'- •
mostrado livre de culpa o Padre Luiz José Dias Cu todio,
Vigario CoUado da Vllla de S. João d'EI-Rei, o Gov mo
faça executar sua POI'taria de 18 de Março de 1833, na
fónna da Constituição e das leis faça entrar o dito
Parocho na posse pacifica da ua Igreja, e na mesma
o mantenha e conserve, emquanto por uma entençu
não 1"ór della canonicamente privado. »

Sendo discutido esse parecer em sessão de 1O de
Outubro de 1835,.resolveu a Camara dos Deputados que
fosse remettido ás Commi ões de Constituição e de
Assembléas provinciaes para, reunida ,darem eu pa
recer.

Estas Commissões reconhecendo, em parecer de 24.
de Outubro <10 mesmo anno, que a Assembléa Geral
cra a competente para legislar sobre o objecto, pela
natureza delle, ma con iderando que a ua deci ÜO

não devia ser regulada por lei que agora se fize . e c
sim pelas existentes anteriore ao facto, concluião 'lU
não <1evião propÔr medida legislativa, e que devia o
negocio ser remettido ao Governo para deferir.
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§ 334.

Lei f,ro iucial (te iUlnu.s (te 6 de Jibril de 1836.

Entretanto, apezar de estar o negocio pendente de
deci ão da A sembléa Geral, adoptava a Assembléa pro
vincial de Mina a \la lei de 6 de Abril de 1836, na
qual ueclarava:

« Que nenhuma I gisla ão em vigol' prohihia que o
PI'C idente da Provincla pude se remover o Parocb de
ulllas para outra. PHroclJia.

( Que o VI' 'sid nte da Provincia ante' de u ar d .
direito ouviria a Camara Municipal do distl'icto e ao
Parocho que houvesse de er removido, con~ulLando

ti 'poi o re pecLivo Prelado.
{( Que quando qualquer Parocllo bouves e de er res

Jlon abilisado, o Presidente da Provincia o poderia sus
pender do exercicio de ua. funccõe , parLicipando-o
Jmmediatamente ao Prelado, para" prover a Igreja de
ParocLIo interino.

{( Que o Parocho ómente podel'ia er demitLido por
entença ondemnatol'ia a pnslo degredo ou de terro

por mai . ele :3 anno . »

~ 33:j.

I'llreccr das Cummisst,e 'l'clluidas dos i\'cgocios EcclcsillSticos,
de Conslitllic:ão, e dllS Jissembléas provincllles da Cllmara
do' Deputlldos.

Em ses ão de 27 de Julho de 1836 mandou nova
men le a Camara dos Deputados ouvir a Commi são
do Negocio Ecc1esiastico, e apresentArão a Com
mi ões reunidas dos Negocio Ecclesiasticos, de eon 
til.uição, e das A sembléas Provinciaes, novo parecer
em ses ão de ·16 de Ago to do mesmo anno, o qual
concluia com 1. m projeclo de Re. OlllÇão, hoje lei, re-
olvendo a questão com a annllllação da lei provincial

,\[illeira corno ofl'en iva da eon tituição.
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Perruitta O 1 itor que aqui transcreva a parte es
encial desse bem lançado parecer de que foi Helator o

j1lustl'ado Arcebispo da Bahia, E clarece muito o a '
umpto.

« Primcit'o que tudo nio podem as Commis ões d ixur
de notaI' o 1'1'0, em que labo1'a a A rmbléa provincial,
dando como existente na pessoa do Pro iclenlc. allri
buieões, que não forão expI'e' amente ele i~llaJa '1l1
seu·regimento, A As emblea confundio os aireito- in
dividuae' elo cidadão com a attl'ibuiçõe do mpr gado
publico; e uppôz a existen ia de um prindplO fertil
em con quenciu absurda, E' certo, que ao tnclividuo
permíLte a Con tiLuição fazer, ou deixar ele fazer o que
a lei não prohibe; ma o empregado publico não póde
exercer attribuiçõe', flue lhe não tenhão ido coni' ri la
pôr lei. Esta verdade é tão evident , que a' Commi'
bõe, se julgão lispen nda' de fatigar a CamaTa com u
demon tração delJa; e enten lem, que a lei provin ial
de que se 'teata, <linda por e te lado, i to é, cOlric\ rada
na sua fÓl'ma, e no efIeilo relroactivo, de que 'e 1'ev '.
tira, oifende a ConsLituil;:.ão.

({ Offende Lambem a eon tituil;:ão a referida lei, con
siderada pelo lado ela competencia da As mbléa lJI'0
vincial para legi lar obre a materia; por quant as
leis canonica , CJ.1,1e estabelecem a inamovibilidade do'
PUl'ocho , aponladas no Parecer de 14, de go to de
1835, impresso sob n. o 331, especialmente o De r to'
do ultimo Concilio Ecurnenico, endo recebida 'omo
lei geraes do Imperio, pelo Alvará denominado da'
Faculdades, e sobretuelo pelas lei novi' imas J ~2 de

etembro de ·1828, 1t ele Junho de 1831, hão podem
ser derogada pelas A embléas provinciae ,allerando- e
a formalidade detel'minada para o provim nto ela'
Igreja. O acto adelicional permíLte se.m duvida legi lar
sobre a creação, suppre sao, e divisão ele Paro hia ,
mas nunca. destruir' a indole elo oflicio paroclüal, ou
mudaI' em amovivel a sua natureza colla.Liva, ujeiLanc\o-o
a outras condiçõe', que não sejão as prescripla. pelos
Canones, e recebidas, e autorisaclas pelas lels, e p la.
pratica immemol'ial da Igl' ja Brasileira. Para quc i to
se fizesse de uma maneir'a legal, seda mi ter u penelel"
ou tirae o beneplaeito conceâido a es a parte da di 
ciplina do IOTc,Ío, ma ainda nei3ta h.vpotlJe. t:: a Cons
tituil:ão só autorga o liil'l.:itu do I:leneplacito ao Gavemo
Gera1, quantIo a di 'posiçãu da. LelS Eccle 'ia 'Lica: ;
I articular. e no ('orpo Legi [ativo, fi uando o'cral. E'
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'laro pois para as Commissões, que emeUlante provi
lencia e lava fóra ela esphera da Assembléa legislativa

de !\iinas Gerae', mormente reflectindo-se, que os art .
:".' e 3.' ão manH'estamente repuguantes á Disciplina

niversal da Igreja, emquanto Iimitão a intervenção do
Bispos, que são os Juize e superiores legitimos elos Pa
rocho. , a um mero voto consultivo, e conferem aos
Pr sic1ente' o direito ele su pender o Parochos do
exercicio de uas runc ões; e que a doutrina do art.L"
, contraria á Leis (;anonica , emquanto re'trlnae a

responsabilidade do Paroeho aos crimes puniveis pelo
Cotligo Criminal, ao me mo passo que lia outro mui
grave, de que alli se não faz menção e que a- dita
Lei Ecc1e-ia licas punem com a suspen ão e mesmo
com a priva:ão do beueficio.

l{ Finalmente a lei de que se trata altera a legi lação
em vigor sobre o Padt'oado, ~ tende a e tabelecer, em

aela. Provincia, uma dill'el'ellte rórma ele o exercer~ e
'onseguintemente fie tl'oe a uniformidade que deve ca

ractel'l 'ar a disciplina da Igreja acionaI em materia
tão importante, além de enfraquecer a principal garantiD,
a cle e tabilidade, unica talvez que ainda boje convida
o lel'O ao erviço das Parocllias, que aliá não otfere
cem grandes vantagens.

« Portanto as Commi ões ão de parecer (Iue a rere
riua Lei provincial seja revogada, como oITen iva ela
eon tiLui<;ão, eL . »

~ 336,

llcsolu\,àu d;l ,\sscmbléu Geral. A :\sscml/lé; pl'u"iu ial
('{'c;,lcitra.

Foi clltâo adaptada pela A embléa Geral a Re 0

lu<.:ãa n.O 66 de 25 de Setembro de 1837, declarulldo
llulla; e como lal de nenhum <:ffeito, l:l lei n.' 58 da
.1. embléa legislativa da Provincia de Mina Gerae
ue G de Abril de 11836 ácerca da remoção, 811 pen ão
e demi são do Paro ']10 .

A As' jmuléa provincial de Mina nüo ~e leu pur
YlJilcida peia A:~ eml léa Gel'al,



-Em Março de '1838 inel uio a mesru;l As embléa pro
vincial em eu orçamento o art. 9.° seguinte:

« Os Parochos llue forem instituidos e collocado lias
Igrejas vaga , em virtude da remoçiío feita pelo Pre
sidente da llrovincia, continuaráõ a perceber as con
gruas respectivas e os l'arochos restituidos ás Igreja
de que forão removidos, não perceberáõ 'ongrua
alguma, nem terão direito li exigir lucro de cus
parochianos. »

O })residenLe da Provincia negou a ua 'ancç.ãu ü

c sa lei que e oppunl1a e Linha por fim claro c I a
teute illutilisur a llesolução da Assembléa Geral acimll
iudicada n.O 66 de 25 de Setembro de 18:31.

§ 337.

A Asscmbléu pl'oviJlciaJ llc 111iJlas pretende fazcr I' -"Í\'CI' ... SUOI
lei revogalla.

Pretendeu a As 'eOlbléa provi ncial de .lina m '\ 39
fazer reviver a lei da remoção dos Parocho . O Pre-
idente da Província negou primeira e segunda vez

a sua sancção e su pendeu a im os projecto , le
vando-os ao eonhecimento do Governo Imperial. A
Assembléa provincial na vespera do eu encerramen to
approvou um parecer da sua Commissão de Podere"
de 23 de Março do dito anno, que julgava os mesmo,.
projecto no caso de serem publicado, segundo o
flrt. '19 do acto addicional. A Assembléa neO'ava <10

Pre idenLe o direito de negar a sancção ao a ·to le
gislativos provinciaes, com o fundamenLo de serem
inconsti tucionaes.

Ainda não havia sido adoptada a lei inLerpretativa
cio acLo addicional a qual, no art. 7.°, declara que o
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art. 16 cio aelo addicional comprchendc impli i
trnnentc O ca O em que o Presidentc negou a sancção
il 11m pl'Ojecto por entender que olfende a Congli
luição do Imperio.

Tambem legislArão as A sembléas provinciaes obre
val'ios outro. a umptos ecclesiasticos.

§ 338.

Legish\o sobl'e dias sanetiflcatlos.

A Resolução n.O 3"8 de 18;)4 da As embléa pro
vincial do .'laranhão determinou que nos domingo e
dia antos se fl~chassem as olicina de qualqucr es
peci , mercado , ca a de leilão, elc. Ouvida a e ~ão

do Imperio do Con elho de E tado e con iderada e.. a
Jci orno exorbitante, foi mandada remeller pelo Go-

erno ú Camara dos Deputados por \viso n.O ~·4· dc
29 de Janeiro de 1855. Já sobre caso igual havia a
Consulta da mesma Secção de 22 de elembro de 184,6,
Relator o Sr. Monte Alegre, votos os Srs. Miranda
Ribeiro e Olinda declarado que não podião as A-
embléas provinciaes legi lar sobre emelhantei:l 

sumpto, porque este objeclo é privativo do Poder
eecle iastico e do Governo Geral, quando admilte no
Imperio o Decreto da Igreja. Assim o decidio a Re-
olução Imperial de 22 de Setembro de '1846, tomada

sobre e sa Consulta.
AAssembléll provinl)ial do Pará em 184.6, as de Santa

Calharina, e do Rio Grande do Norte em 1854, legi lári'ío
obre o me mo assumpto, 'obrc proposta e em pro

posta. das Camaras municipaes, e a Secção do Imperio
do Conselho de Estado em diversas Consultas sempre
considerou e sas leis exorbitante, e fez ,er a ne-
e sidade de sua revogação.
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o Avi.o n." I!)!) d 9ele faio de ,1860 declarou qlle
a A embléa pl'ovinciat da lliH'ahyba exorbitou no
urt. 90 da lei n.· 26 de 30 de Setembro de 1859, porqu
não é da competencia das Camara municipaes a pro
hibição do commercio nos domingo e dias antos.

A lei provincial do Rio Grande do Sul n.O 529 de I

de Abril de 1863 acaba de revogar as postura Muni
cipaes que mandavão fechar a portas das ca. a (1('

commercio ao. domiFlgo .

§ 339.

Sob.,c IUSPCJl<;:lS ma1rimoni:lCS.

o Aviso n.O 183 tIe 12 de Abril de 1831 ao Pre ic1ente
de ~fato Gro o, com referencia ao procedimento da
respectiva Assembléa provincial, declll'rou que as A.
sembléas legislativas provinciaes não podem legi lar',
ainda que indirectamente, obre di 'pensas matrim 
niaes, que sendo concedidas por autoridades freme ,
devem considerar-se fóra da alçada das rc~ rida' .\s-
embléas.

§ 340.

Sobre orllcllaçi'lcs ... IltlC.';II.

Tendo 11 A .cmbl \a provincial da Parah,yba arloplHdo
em 1843um Proje to de Resolução pelo qual facultava
a ordenações in sac1'is a todo os mOl'udol'es dessa
Provincia que se moslrasserr1 para e. se firp huhil itado,
na f@l'ma dos estatutos do 8emina-rio de Olinda, negou
o Presidente da Provinc~a a sua sancção a es e pro
jectO'. E lendo-o a A sembléa provincial no arncnte
adoptado por 11 votos contra cinco, pedia o Pre.iueol '



da Provin ia ao Governo GeralJhc declarasse se os dou ~

terços de votos de que trata o acto uddicional, devião
ser contados em relação aos membros presentes, ou
aos que compõem a totalidade da Assembléa.

Porei de parte a questão dos dous terços, de que trato
em lugar proprio.

Ouvida a Secção de Jnstiça do Conselho de Estado,
Relator o Sr. Lopes Gama, votos os Srs. B. P. de Vas
concellos, e Bispo de Anemuria, dizia ella em Con
uHa de 26 de Janeiro de 18H, relativamente á de

negação de sancção.

« E' da aLlribuição da A sernbléa provinciaes legislar
sobre o numero e habilitações do clero das Diocese
do Imperio?

« A competencia das Assembléas provinciaes sobre
objectos religiosos foi cil'cumscripta pelo arL. 10 do acto
addicional á divisão das parocbias e a estabelecimentos
pios e necessarios ao culto divino. Aparte que o Soberano
deve ter por direito publico ecclesiastico, pOT cuncordata
e buHas, no regimen da Igreja, o seu direito de Su
prema inspecção; emfim o JUs circa sacra que V. 1\1. I.
exerce, ão condições essenciaes á manutenção da Re
ligião Catholica no B['asil, e á sua connexão com o Estado.

« A Con tituição do Imperio reconhecendo em V. 1\1. L
essa prerogalivas, apenas as limitou no caso de in
novação obre objecto de interesse geral. A Constituição
não foi reformada nesta parte, porque mesmo na creaçãQ
ele freguezias ficárão as Assembléas provinciaes sujeiLas
á suprema inspecção de V. M. I., que póde não provêr
de Vigarios as (lue se reconhecerem desnecessarias.

« A todas essas ponderaçõe' accresce que o Alvará de
10 de Maio de 1805 ~ O, que é lei geral do Imperio, tem
regulado o numero e habilitações do clero, como meios
de que V. M. I. e os Bispos tem de servir-se para a
acertada escolha dos que se houverem de empregar no
serviço da Igreja.

« Entende portanto esta Secção que a Resolução da
Assembléa legislativa da Parahyba não devia ser sanccio
nada, e que o procedimento do Presidente daquella Pro~
vincia merece a approvação de V. 1\'l. L »

Assim o decidio a Re olllção Imperial de 11 de De·,
zernhro de 18U.
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ECÇÃo o.'

llECLA.iUÇUI!S .O:'lTllA o AnS nno R AN.lnCnIA DE SEillEtUA.'Tr.ESTAnO
DE CO SAS. CONSIDERAÇÕES.

341.

:l83G. o SI'. Ahoes 81'311('0.

Não tillha o aeto addicional ainda um anllO de
existencia, quando o Ministro (la Ju. tiga, o SI'. Alve
Branco, dizia em sell Relatorio apresentado em 1835,
á Assembléa Geral Legislativa;

Re(O?'1JWS constitudollae.s,

« Seja-me licito fallar da lei da reforma na parle, que
'respeita ao Poder Judiciario, sem duvida de muita imo
pOl'tancia em toda a organisação social, e principalmente
laquella, a que oBra il erocurou imitar. Senhore-,

sempre foi de minha opiniao, que o Imperio precisavll
ampliar em sua Constituição o elem nto federativo, que
nella havião admittido sens illustl'es Redactores; ma
nunca foi de minha intencão que o Governo Geral ficasse
destituido da influencia é força necessaria para manter
a União. Eu reputo essa união tão indi pensavel para a
felicidade do palz, que creio que sem ella será impos ivel
flue se mantenha em muitas l)rovincias a organisação que
lhes déstes, e as mesmas fórmas do Governo Repre
sentativo, que a Constituição geral lhes garante; e é por
'isso que venbo propor-vo as duvida, que aquella lei
t'l:Jrn. levantado a respeito de emprego dQ Porl r Judi
'cwrJO.

« A primeira é relati.va ao ~ 7,° do art. 10, em que e
utol'isa as Assem1.Jléas provmeiaes a legi lar sobre a

creação e suppressão de empregos pro lDciaes e mu
Yllcipues. Deste paracrl'apbo tem alg'uns entendido que
as Assem1Jl a podem r ar autodélade Dovas e 1es
ponhecidus nas leis gerae , e a im tambem supprimir
outras que as mesmas Leis tel1hão estabelecido: oulros
pelo conlrario entendem, qu es a faculdade apenl s e
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limita a augmentar, ou diminuir o numero daquelles em-

In'egos provinciaes, que são stabelecidos pelas mesma
eis geraes. A intellio'encia do Governo é a cgunda, por
'er a unica con iliavel com a Con tituicão, e com a mesma
lei da relorma; no entretanto é da °maior importancia
thar uma regra incontestavel a e se respeito.

« A segunda duvida é relativa ao mesmo ar~. 40 ~ 41,
flue dá ás A embléa prO\inciaes o direito de legIslar
sobre o ca o , e fórll1a, por que poderão os Presidentes
nomear, suspender, e ainda mesmo demiUir os empre
gados pl'o"inciae . Deste paragrapho, combinado com o
7.·, diversos Presidentes entendêrão e lar autori ados a
nomear, suspender, e ainda mesmo demillir os Jui~es d'
Direito. O Governo, não obstante as palavras da nova
lei não podia unlluir inteiramente a uma intelligencia.
que deitava por tena algnn arligos da Constituição geral.
que nem ao menos bavião sido propostos para a reforma.
e por i 'sare 01 veu approvar provisoriaml3nte Laes no
mcaç:õel:i, emquanto a A sembléa geral não deliberas e
o contrario. Solicito, pai, com toda a urgencia, a allenção
da Camara a e te respeito, muito principalmente quando
ele algumas Provincias representa0 os Pre identes faHa
de Dachareis, a quem nomeem; e de outras que ha grande
neccs'idade de remover algul1::i pura fóru. ~

342.

1836. o Sr. Limpo de Abl'cn,

No Relatorio da mesma Repartição do anno seguinte
( '1830), dizia o ( então l\linistro ) Sr. Limpo de Abreu:

~ O meu anlecc~sor já teve a honra de ponderar-vos
alguma duvidas, que Linhão oecorrido ; eu vos peço a
sua decisão. O Governo tem-se pre cripto a regea de
entender liLteralmentc o a 'to adaicional, de que deve
ser execu_tor, e não interprete. Pelo art. 40 S 7.· podem
as A embléa proYinciaes leg~sl~r sobre a creação e
uppressão de empregos provmclae , e pelo 3 11 elo

me mo artigo, sobre os casos, (\ a fórma por que po
derão os Pre identes das Provincias nomear, u pender
e ainda mesmo demiUir o empregado provinciaes. Eu
julgo de absoluta necessidade definir o que eja pro
priamente - empregos - empregado. Nas di po ições
llaqucll~ clOllS paragrapho~comprellende-se por "entma
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o direito de alterar a quali11 ações los JLll'ado e Ju
Guardas nacionaes, qualificações, que já estão deter
minadas por uma leI geral? Poderão as Assembléas
provinciaes alterar as qualificações e as attribuições ainda
mesmo daquellas autoridades âe que ha recurso para os
Tribunaes da União, e autorisar os Presidentes para
remover os Juizes de Direito? Umas tem feito tudo isso:
outras não se julgão com direito de faze-lo, e n'esta
incerteza convém estabelecer uma regra fixa, e invaria
vel. Da combinação dos 3 7. 0 e H do art. 10 do acto
addicional resulta Iitteralmente a attribuição, que tem
os Presidentes de Provincia de proverem os lugares de
Juizes de Direito, mas acontece que alguns Presidentes,
como são os de Goyaz, e Mato GI'OSSO, tem recorrido ao
Governo requisitando liachareis formados t que possão
despachar para algumas comarcas que estão vagas I

com gravissimo prejuizo da administração da Justiça,
visto haver falta delles nessas Provincia . Haveria cer
tamente candidatos a taes lugares, se o Govemo pudesse
dar-Ihes'o titulo de nomeação, mas sem elle níngllcm
quer expôr-se aos trabalhos eincommodos de uma longa
viagem na contingencia de acharem já providos em
outros, os lugares que vão pretender. Augusto e Dignis-
imos Senhores Representantes da Nação, desenvolvendo

o principio federatiVo da ConstiLuiçãà, vós concedestes
às Provincia quanto ellas necessitavão; cumpre agora
consolidar 11 união, e com e11a a paz e a prosp ridade
elo Imperio. »

§ 343.

TI'ccho do RelatOl'io .Ia COllllllissão da Carnal'a dos Deputados
que apresentou o projecto da Ici interpretativa do aeto addi
cional. (')

« O exame o mais superflciall1as nossa leis jucli iaI'ias
e das Nações cultas, bastarú a convencer que a ordem
e todas as regas cio processo civel e criminal descuncão
sobre a seguinte base- a organisação judiciaJ'ia.-

ri) Estc trccho é tirado do Parccer da COllllníssào das Asscmbléas
provinciacs quc propóz cm lR37 a interprcta ão do acto addicional
fie qu rui Rclator. póde-sc vcr a ua integra no appcndice junto ao
2. 0 ~olume cio mcu Ensaio obrc o Direito .Hlminislraliyo,
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« Kào (; possivel eSlabelecer regras u~ proce-so abs
tracta que caibão a quacsquer Tribunaes, e a lfUallluer
orl3'aJ?isação judiciaria, m6rmente pelo que respeita á parte
relallva aos recursos.

« O Codigo do processo eriminal que então rcgia, sup
pondo a eXlslenCla das Juntas de Paz, incumbia-lhes no
art. 2,16 - conhecer de todas as sentenças dos Juizes dc
Paz. que houvessem imposto qualquer pena, e de que
se houv'sse recorrido em tem po, confirmando-as, ou
revogando-as, ou alterando-Ds sem mais recurso, excep
tuado o de revista - E na parte 2.' Tit. 3. o Capo 10
estabeleceu a f6rma de processo que perante esses tri
bunaes deveria seguir-se nos recursos de qlJe conhecião.

« A lei provincial do Ceará que ncima citei -xlinguindo
as Juntas de raz, e passando as suas att.ribuições para
o Juiz de Direito extinguio aqueHa fórma de processo,
porquanto a que é seguida perante Tribunaes colleclivo~,

não é applicaveL a um s6 Juiz.
« O mesmo Coeligo do proce so suppondo a xisten

cia da organi 'ação judiciaria que creár'a, deu, entre
outros, ao Juizes de Paz a attribuiçã.o ele conceder a'
fiança, com re urso para o Juiz de Direito.

« Encarregando o me mos Juizc de paz da fOl'macão
do ummario e da pronuncias, mar ou os recursos
respectivos suppondo a listencia desses Juizes, com
a attribuições de que. os revestira.

« A Assembléa pro'vincial de Pernambuco. na lei que
tambem acimD ficou apontada, pas ando a attribuição
de onceuel' fianças elos Juizes de Paz para os ele Di
reito, extinguio o r cmso daquelles para e ·te . Encar
regando o Juiz de Dit'eito das pl'onuncia , extinguio o re
cur o do art. 2.9~ do Codigo.

~ Entretanto cra indispensavel que a altera ões pro
venientes des a legi lação fo sem po ta em harmonia

om a do Codigo.
« A sobredita Assembléa vio-se nesses embaraços e

na neeessielade, de orrido pouco mai ele m z e meio,
ele legislar, pela lei de q, de Junho, obre os recurso ,
cujas relações tinha destruido. .

« Assim podendo as Assembléas provinciaes pela crea·
ção ou suppressão de empregos provlnciaes cl'eado
por lei geraes, relati\ro a negocios Lambem geraes, al~
lerar as suas attribuiçõe , e achando-se estas, como se
achavão no Codigo do processo (e se achão na legis
lação que a subSLltuio) estreitamente ligadas com todo o
eu systema era indispensav I admitLir alguma da se-

O'uinte hypothese: .
~ I." DlI que a .\.sscmllea' I gi latiras prQ\'in iae.
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possão aUerar as r gras do proce o e pu-las em bar
monia com a sua legIslação, ácerca cios empregos que
supprimem e creão. 2.° ou que incumba à Assembléa
Geral e tabclecer essa harmonia. 3.° ou que a facul
dade de legislai' so1)1'8 empl'egados pl'OVinClaes e muni
cipªe que t m, as ~egislaturas de Provincia ficfue li
mItada pela legl;slaçao do pro esso. 4.. 0 ou_ fina m ,TIte
que a desharmorna resultante de taes alteraçoes subsIsta
sem conectivo e rcmedio

« A 1.· hypothese é inadmis 'ivel; pOl'crYanto excep
tuadas as attrihuícõcs mencionadas nos ~§ 5. 0 e 8. 0 do
mt. 11 do a to ad'cEcional, que são cumulativas á l1ião
c <.1S Provincias, toda' a mais o não poli m ser. As
excepçõe~ conteúclas nesses paragraphos fir:::áo a regra
em contrario.

« Assim a faculdade de legi lar obre rnateria de pro
cesso, sobre a organisaç.ão da Guarda nacional, e da:
municipalidades, não póâe pertencer cumulativamente á
União e ás Provincias. fi, pela natUl'eza da cousas,
em possivel que a arr bas pertencesse.

« .Om essa faculdade não pertencé ás les-islatums pro
vinciaes, porque não se acha compr hendida em nenhum
dos paragrapbos dos arts. 10 1,1 do a to addi ional e
o al't. 1~ expressamente véda que el\as le~islem sol re
obj cto não compr IlClldiJos De quellc' UOl1S artigo.
Logo pertence á llião.

« A 2.· bypotbe.'3e é icrualmcnte inadmi sivel. A fisca
lisação e accão da. Assembléa Geral sobee a lei p1'O-
inclaes redüz-se unicamente pelo arl. ~O do acto addi

donaI a examinar se taes leis olfenclem a Constituição,
os impostos gera s, os direitos de outras Província, ou
os Tratauo , Seria além disso indecOl'o o e ab urdo que
á Assembléa Geral coubesse a tarefa ele por as leis do
pt'Ocesso em harmonia com as leis de vinte Provincias,
fazendo assim leis de proce so provinciae . Sendo a
It.erações qne a Assembléa Geral a sim farin, resultado

necessario da confrontação das lei' provínciae, que
não pod L'ia alterar, com as leis do proce~sOt não exer
ceria eBa a semelhante r speito o Poder legislati\'o.
Competindo-Ibe aliás a con[ecl.:uo dos codigos, ver-se-hia
a cada passo coarcladu e embaraçada pelas lei elas
Provincia "

, «A 3. a suppõe o poder provincial limiLado J)or limi
tações que aliás não se encontrão no acto adicional.
uppõe que em certos casos não Leria a plenitude de

poderes itldispensavel para legislar sobre olJjectos, que
serião de sua con petencia. Suppõe mais que fica per
t 'ncendo iÍs AsscmJJléas pro in iucs o legi lar sol rc part



d orgoni a ·ão. .iudiciaria, sobr!? .pal.le da organisaçfro
da Guarda nacIOnal, c das mumclpRlldades. Quaes são
lJorém as leis que extremão a. raias do Poder Geral e
provincial sobre sumellJante materia, que marcão o
ponto em que cada um deye parar, a fim de se evitarem
'ontlielos, usurpoçõe continuadas e a anal' 'hia e con
fusão na legisloção civil, criminal, judiciaria, e admi
ni lrati va? »

« A La é sobre maneira ahsurda e destruidora da
ordem ocia1. Basta Duncia-la.

(I Sendo o Vereadores, Chefes de Legião e mai Offi
eiaes da Guarda naciOJlal, os Parochos, etc., emprega
dos provinciae e municipae , são-lhes applicaveÍs as
me mas considerações feitas ácerca dos empregados de
Justiça.

« Taes erão as cODsequencias da intel1igencia elo §7,"
do art. 10 do acto addicional que admitlia que as As
sembléas legislativas provindae pudes em creaI' e sup
primÍl" com alteração de suas al.tribuições, empregos
'l'eados por leis geraes· relaLivas a ob.iectos sobre os

qUile não podem legislar as mesmas Assembléa . »

SECÇÃO 6."

DUVIDAS, CO~FI.lCTOS SOBRE NOllffiAÇÕES DE JUIZES DE DIREITO. SOLUÇÕES
• DADAS PELO GOVER!'iO. LEIS I'ROVINCUES.

§ 344.

~8341. Como f) G3Vel'nO Geral entendia que ainda lhe competia
a Domea~ão dos Juizes de Direito.

Em Avi o dirigido ao Presidente da Proyincia do
Rio de Janeiro, datado de :24 de Dezembro de 1834.,
dec.larava-se que a Regencia, em vista do § 41 do
art. 10 do :lcto addicional, eslava persuadida de que,
emquanto as Assembléas provinciaes não legi lassem
sobre o modo p·or que os Presidente devião nomear
e demittir os empregados provinciaes, competia á mes~

ma Reaencia faze-lo nu fórma da legi laçn.o em vigor,



poi que" ó dcpoi que a me ma A' emllén [a~

beleccssem uma norma, para por ella se regularem
os Presidentes, o poderião fazer.

Aecreseentava o mesmo Aviso que determinando o
aeto addieional que nos casos omissos e duvidosos
á Assembléa Geral pertencia a interpretação, entendia
à mesma Regencia que era do seu dever não demit
til' de si uma attribuição, que á ·vista do art. 102
§ 3.° da Constituição, que não fôra julgado reforma
vel, parecia pertenc.er-lhe ainda.

E nessa mesma occasião nomeou a Regencia um
Juiz de Di reito) para a Provincia do Rio de Janeiro.

§ 345.

-1831'>. o Governo geral l'eser\'a-se a apPl'ovação.

Em Aviso de 17 de Março de 1835 declara,a o Go
verno geral ao dito Presidente « que em virtude do
§§ 7.° e 11 do art. 10 do aeto addieional parecia cla
ramente deduzir-se que a esse Presidente competia
nomear Juizes de Direilo, mas que não e taudo revo
gado expressamente o art. 102 § 3.0 da Constituição
do Imperio, cumpria que emquanto a Assembléa Geral
'não fixasse authenticamente a intelligencia de taes
artigos de legislação, o Presidente sujeitasse taes no
meações á approvação do Governo, pois era essa a
unica maneira razoavel de conciliar disposições em
vigor, que davão simultaneamente a duas diversas
autoridades o direito de nomear os mesmos empre
gados.

No mesmo anno despachou o Presidente de Pernam
buco um Bacharel para o lugar de Juiz de Direito do
Civel e [ando nomeado on1ro pelo Governo geral.
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A. Camara municipal negou po se a este. O Promotor
Publico em um oillcio ao Presidente da Provincia ar·
guia a nomeação provincial fundando-se em que o
§ 3.0 do art. 102 da Constituição não fôra decl arado
reformavel, e em que a Assembléa legislativa provin
cial não havia ainda legislado sobre o assumpto, que
se tornaria portanto discricionario.

Levado o negocio ao conhecimento do Governo Geral,
approvou este por Aviso de 23 de Março de 1835, a
nomeação feita pelo Presidente, recommendando que
toda a futuras nomeaçõe fo em sujeitas ã ua appro
vação ..

~ 346.

o Decreto e instl'ue~õ s ,te <:I ,Ie Dezembro de i 83~.

A in trucções para os Presidentes das Provincias
que acompanhároo o Decreto de 9 de Dezembro de
1835, e qu e tiverão por fim explicar e facilitar a exe
cução do acto addicional, deixárão este assumpto no
mesmo imbroglio em qne estava, ou para melhor dizer
o mantivcrão.

« 3.° O acto addicional investe as ssembléas pro
vinciaes do poder de legislarem sobre os casos e a
fórrna por que os respectIvoS Presidentes poderão no
mear, suspender e demittir os empregados provinciaes.
Necessario é figurar duas hypotheses. Ou eXiste já a este
respeito legislação provincial ou não. No 1.° caso os Pre·
sidentes devem por eBa dirigir-se; no ~.o, as indicadas
nomeações, suspensões e demissões, devem ser feitas
pelo Governo Geral, todas as vezes que os Presidentes
não estejão para isso autorisados por 1ei especial, como
a de 1q. de Junho de 1831, a de 18 de Agosto do mesmo
anno e outras.

« § 6.° Bem que .as Assembléas provinciaes possão sem
dnvida alO'uma crear e upprimir o empregos admini -

il5
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'tmlivos provin 'ia s, e <lar a Cl tl~ um L1 1los as altl'í
<buições que Ihes.parecerem conv DI. n.le~, r~leva obs l:var
quànto será nOCIVO á regular admml tl'açao cla JustIça,

'e mesmo ao direilo das partes, que e11as aUel' m, por
qualquer maneira. as aHribuições que compelem ás au
toridades judiciarias, pelo transtorno e confu ão (11\e

'semelhante medida imprimiria no systema judi 'im'io ,
.gue .deve ser uniforme em todo o Imper!o .. E.sla un~
10i'mIdade, além de ser reclamada pelos pnnClplOs mais
sãos de jurisprudencia, funda-se em certo modo no
.supremo TL'ibunal de Ju tiça, que, senJo um só para
conhecer das revistas, que e interpõe das s ntenças
pr'Oferidas nas diversas Provincias do Imperio, não póde
'em taes objectos regular-se s não por lels gerae . Eslas
.reflexões comtudo não envolvem em si o corolla)'io de
que as Assembléas provlnciaes estejão inbibiclas de aug
mental' ou diminuir o numero desles empregados. EUa
tem todo o direito de faze-lo, eom lanlo que se con-
ervem as attribuições, que são inherenl. s a caela um

dell s, para o ju19amenlo e ti i ão das qu sl- s, lanlo
no fôl'o civil, c'omo no crimilH\.l. »

347.

t 8'90. o GovclJno GOI'al .1eclal'a lU'ovisorias as lIomeaçues
feitas pelos ('re j.lclltcs.

o Avi O de ~o de etembro de 183G passou u de
nominar provisorias as nomeações dos lrc ident s,
declarando ao da Parahyba:

< « O Regente, etc. manda declarar a V. Ex. que appro
,vou as nomeações provi orias feitas por V. Ex. em vil'·
tude do § 6,° do art. 5." da lei d 3 d Outubro de 1831\·
(já não era o caso capitulado no acto addi ional) e que
quanto ás cm'ta~ elevem e tas er passadas nesta c r 
tada de Estatlo elos Negocios da Justiça, como claJ'o
no art. 3.6 dãs Instru 'ões que a ompanhàrão o Decreto
de 9 de Dezembro do anno findo, viíilo não haver ainda
lei provincial que, segundo o § H do art. 10 do ac[o
acldlcional, regule a matcria. »

. Quanto ás remoções dos Juizos de Direito os Pre
iilentes das Provincias as fuziüo discricionariamenle.
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Num~açocs feitas pelus Pl'esidcntcs <las Pl'ovinchlS,. du.rUllt-e a
lIlcnorill:ltlc, por ben~ da lei da Begcucia.

o arL 18 da lei da Regencia, de H de Junho' de
1831, havia disposto que a attribuição de nomear Bispos,
Magistrados, Commandantcs da força de terra .e ma.r,'"'
Presidentes da Provincias, Embaixadores e mai 1igefltes4

diplomatico e commerciaes, e membros da adminis
tração da Fazenda na Côrte. e nas Provincias os membros
das Juntas de Fazenda, ou as autoridades que p~or lei
as houvessem de substitui~, seria exercida pela Re
gellcia.

A attrilJuição porém de prover os empregos civis ou
'c le ia ticos, excepto os acima especifi~ados, era cxer:.
cida na Provincias pelos rresíêleilles em - en~()..- 

A im, durante a menoridade do Imperador, apr'e-
entárão, e provôrão os Pre idente de Provincia, por.

virtude dessa lei, que sómenLe exceptuava os llispos;
o beneficios ecclesiastico do Imperia.

O Aviso de 1,) de Setembro de 18,f·0, trunsmlttÍnCIo ao
1:'1'e idente da Provincia de Minas Gerac o seguinte pa
re 'cr do De embargador Procurador da Corôa Fazenda
e oberania Nacional, declarava-lhe que tendo Sua Ma
gestade o Imperador as umido os poderes Ql.t. ela
Con tituição lhe competião, devião d'ora em diante as
proposta para Vigarios ser feitas e dirigidas ao
Poder Ex.ecutivo, por intermedio do Ministel'io da Jus
tiça.

O parecer do Procurador da Corôa era o seguinte :.

« P<;ll' c -me gu as prop0slas para Çls ben ficios deve~n
agor ser -clirigL In ao Poder. ExecuLlVO pela rctana
de Eslado elo Negocios ctn. Jusli ·a,. como o cr&o _~nlc
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da lei de H de Juuho de 1831, não só porqu as dis
posições desta lei cessárão pela elevação de Sua Ma
gestade Irnperia 1ao Ihl'ono, mas tambem porque a du
vida que poderia haver a respeito do provimento dos
beneficios, suscitada pelo que dispõz a lei de 12 de Agosto
de 1836, art. 10 §§ 7.· e 11 já está dissolvida pela de 112
de Maio deste anno nos arts. 2.· e 3.· que põem fóra
da comprehensão dos referidos paragraphos do arL. 10
da lei de 12 de Agosto os Parochos que, po to sejão
empregados provinciaes, ão daquelles que tem a ua
creação por leis geraes, relativas a objectos ela L:ompe
tencia do Poder Legi lalho Geral. >.

Os Avisos de 9 de Setembro ele 184,J e de 2U de
'Agosto de ·184.-2, declarArão que a razõe declaradas
no anterior comprelJ.endião as propostas para outro
beneficios, e que as difficuldade suscitadas pela le- .
'gislação provincial não podião embaraçar o exercicio
do direito que tinha Sua l\lagestade o Imperador de
prover os Vigarios e beneficios das Cathedraes do Im
perio.

Póde-se portanto dizer que o Presidentes ele Pro
vincia pTovêrão os Vigarios e beneficios ecclesia ti
cos até 184,0, durante a menoridade, por virtude da
citada lei da Regencia.

~ 34.9.

1836. Lci provincial de S. l'anlo sobre nomeações 1'c1o
Presidentc da Provincla.

A lei provincial de S. Paulo de 11 de Abril de 1835
autorisou o Presidente da Provincia por um anno,
para prover interinamente, sem proposta ou outra
formalidade, os empregos de sua competencia, entre
os quaes comp\'ehendia os Juizes de Direito e do
Cive!.
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Autorisou-o igualmente a suspender e dernillir o
mesmos empregados quando o bem do serviço o exi
gisse, dando conta á Assembléa provincial, etc., etc.

Determinou que nenhum cidadão pudesse recusar
empregos publicos, não retribuidos, sendo no caso de
recusa sem motivo justificado, processado e punido
como desobediente.

~ 31::0S ;).

Do Ceal'ú,

A lei proüncial do Ceará de 30 de Abril de 1835,
ordenou que o Presidente da Provincia conlinuas e
a reger-se na nomeação e suspensão dos empregados
provinciaes, inclusive os Juizes de Direito, pelas dis
posições legislativas em vigor.

A demissão de qualquer empregado provincial, não
endo dos de mera commi ão e amoviveis ad n·utwn

tinha lugar no casos seguintes; 1.°, de crassa igno
rancia reconhecida para o emprego; 2.·, de embria
guez publica e repetida; 3.°, de in ubordinação e
desobediencia manifesta ás ordens legues da autori
dade superiora; 4.°J quando e tornasse tão malquis
to, que de ua continuação no emprego se pudes e
seguir motim ou perturbação publica.

O Presidente da Provincia podia transferir de uns
para outros lugares os empregados em empregos se
melhantes (e portanto os Magistrados, exceptuados
apenas os Desembargadores e membros do Supremo
Tribunal) quando a utilidade publica assim o exigisse.



-4

Do ESltil'ito Sauto.

o Aviso fi. O 43 do '1.° de Março de 1838 declarou,
por occa iüo de haver o rresideute do E pirita SanLo
negado a al1c~ão a duas resol uções da I' pectiva As
sembléa que a disposição do acto uddi iona1 que
auLorisa ás AsscmlJ1éu provinciaes para 1egislar em
geral sobre os casos e a fórma pO" ne poderão os
rresidenLes nomear, suspender e dcmillir os empre-

, gados provinciae ,não póde nem convém estender-se
á faculdade de resolver e legi lar em particular a
respeito da n moa ão c demissão de cada um d ses
eml)regados; porCjue de ollL!'a sorto mui pI' juuiciül
fi nto se cor1l'undirião o mui di 'Lin'L s acto d
1 gi 'lar e ex ·uLur.

A lNTElll'RI!'LlÇ10 DOS ~ 7 E J1 DO A11T, 10 DO A 1'0 ADDl 10 AL,

l'EL,l LlU N.O 105 DE J2 Dl! 111,110 DI! 1810, IIBSOLYll AS PU"WAS ~

DIEBC LD,\.Dl!S ÁI'O;>iTAD,l NAS SECÇÕES l'liECIlDll 'TES, CUDIO?

Quauto ao S; "'."

Como vimo, es u lei n,O 100 no S li art. 2. 0 de
clara que \l faculdade de crear e supprimir empregos
municipaes e provinciaes, concedida ás Assembléas
de rrovincia pelo § 7,° do art. 10 do acto addicional,
sómente diz respeito ao numero dos mesmos empregos,
sem alteração da sua naLureza e allribuições, quando
forem estabele 'idos por leis geraes relativa a o] jectos
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obre os III e n não lod m legislar a re~ riuas A 
embléas.
O Juizes ue Direito, os J\Iunicipa s, os ereadores,

por exemplo, süo empregados creado por leis gemes,
relativas a ohjectos sobre os quae não podem legi lar
as Assembléas provinciaes.

Porquanto pertencem, são essenciaes, estão estreita
mente entrelaçados com a organisação judiciaria e
com a das mup.icipalidades. Nenhum artigo do acto
addicional deu áquellas Assembléas a faculdade de
entender na organisação judiciaria e na importan
tissima das municipalidades. Ficou em toda a sua
amplitude reservada á Asscmbléa Geral.

Não podem portanto as Assembléas provinciaes al
terar a natureza e attrlbuições daquelles cargos.

rodem tão sámente alterar o numero augmentando-o,
diminuindo-o, Ql1 sllppriminelo-o, uma yez que esse
augmento, diminuição ou suppressão não sejão feitos
por modo que dahi venha alteração á natureza e
attribuições daquelles empregos.

Assim a attribuição quo conservou o Poder Geral
ele lcgi 1m' obre a administração da Justiça civil e cri
minal, e sobre os empregados que fórmüo a orga
nisação judiciaria, comprehende todas as faculelades
neces urias para utlingir o fim, sem que po a e se
Pod r ser a cada pas o onLrariaelo e estorvado por
leis provinciaes.

Em virtude do art. 1~q. da lei n.O 261 de 3 de De
'zembro de 1I 8!~ 1, que reformou () Codigo do Processo
Criminal, ficáráo revogadas toda as leis provinciaes qu
'se lhe 'oppunhão, e portanto todas aquellas que alte
ravão a natureza e attribuições dos empregos creado
pelâs leis geracs para a admini tração da Justiça no
Imperio.
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A faculdade conced-u]u pelo citado § 7,· ficou por
tanto reduzida ao que sómente podia e devia ser, a
de legislar sobre o numero.

Nessa conformidade declarárão os Avisos de 2') de
Janeiro de ·1856, e n.o 466 de 6 de Outubro 1863 que
não se podia contestar ás Assembléas provinciaes a fa
culdade de supprimir lugares de Juizes de Direito nas
Comarcas, em que houvesse mais de um, pois que
essa suppressão é numerica, e não em cousa essencial
á organisação judiciaria.

O acto addicional refere-se portanto sómente ao nu
mero, e ao numero de omcios creados por lei geral.

E por isso tendo a Assembléa provincial do Rio
de Janeiro creado clous lugare de avaliadol'e, de-

. c1urou o Aviso n.· 198 de 8 ele Maio de 1862, ex
pedido em conformidade da Resolução lm'perial de
5 de Abril do dito llllDO, tomada sobre parecer da Secção
de Justiça do Conselho de Estado, que não devião
ser providos os ditos lugares, visto que a Assembléa
provincial exorbitAra creando omcios que não estão
e tabelecidos por lei geral.

§ 353.

Duvidas c soluções posteriores li lei da lnterpreta~ão;.

Tendo a Assembléa provincial do Pará, pela lei
n.o 87 de 18.\.1, conferido faculdade ao Presidente da
Provincia para crear lugares de Justiça em novas Co
marcas, declarou o Aviso de 6 de Novembro do mesmo
anno, que essa faculdade devia ser entendida nos termos
do art. 2.° da lei de ~2 de Maio de 18.\.0.

O Presidente do Pará consultava o Governo geral em
24 de Novembro de 184·9, ácerca da competencia pura
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a cl'cação de mab um offi io de E criy[to d Cível e
Crime no Termo de Santarem.

Ouvida a Secção de J llstiça do Conselho de Estado
dizia ena em Con ulta de 10 de Setembro de 1850,
Helntor o Sr. Limpo de Abreu, votos os 51'S. Carneiro
Leão c Lopes Gama.

( Uma outra que tão porém se uscita, e a quem com
pete decretar aquelLa creaç.ão, se ao Poder Geral, se li
Assembléa proYincial.

(A eeção não hesita em conformar-se com o parecer
do Procurador da Corôa, Soberania e Fazenda I\acional,
entendendo com este Magistrado que a attribuição de que
se trata pertence á As cmbléa legislativa provincial.

« Consultando-se o § 7.0 do art. 10 do acto addieio
nal" ê-se que as As embléas legislativa provinciaes podem
legislar sobre a creação, suppre são, e nomeação R.ara
os empregos rnunir.ipaes e provinciaes, e estabeleci
mento de seus ordenados, e bem a sim que são em
pl'egos municipaes e pro 'in ia todos os que existi
rem nos municipios e Pro\'iocias, á excepção dos que
lizem respeito a arrecadação e eli pendlO das rendas

geraes.
« Segundo c ta disposiçao as Assembléas proviociae

legislando sobre a creação de empl'egos provinciaes
podião julgar-se autorisadas para marcar as suas at
tl'ibuições, c as im aconteceu por mais de uma vez em
diver as Provincias, com intoleravel perturbação e de
tl'imento ela administração publica. Foi por este motivo
que 11 lei n.O 105 de '12 de Maio de 184.0, interpretando
o §7.0 do art.10 do actoaddicio~al.declarou no art.2.0,
que a faculdade de Cl'ear e suppnmlr empregos, etc.

« E' evidente portanto 1.0 que quando os empregos
ll1unicipaes e provinciacs (que são todos os que se
não acua0 expre sarnente exceptuados no ~ 7.° do art. 10
do acto addicional) não forem estabelecldos por leis
geraes relalivas a obtectos . obre os q~lU~S _a Assem
bléas p.'ovinciaes possao legIslar, a attnbUlç.ao que lhes
compete de legislar a respeito de sua creação, ou up
pl'e ão não está sujeita a restricção alguma. 2.° Que
na hypothese de se~'em tae . empregos estahelecidos
por leis gel'aes relatl\ as a obJectos sobre os quaes as
ditas Asscmbléas não possão legislar, a altl'ibUlçãQ que
ellRs te m d legislar limita-se· a. .diminuir ou l,\ug-

~ü
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mental' o numero de Laes empregos, sem ql1 possão
fazer alteração alguma nas lUl aLLribui õe que elevem
continuar a ser as mesmas. »

A Resolução Imperial de 28 ele Setembro de 1856
conformou - e om essa decisão.

§ 354..

Interpretação quanto ao !li 11 do al't. i O fio acto atlrlícional.

Como tambem vimo, a lei n.O 105 de 12 de faio
de 1181.0, no seu art. 3.°, em perfeita harmonia com
o 2.·, declarou que o § 11 do art. 10 do neto addi
eional, sómente comprehende aquellcs empregada
provinciaes cujas funcçõe são relativas ao. objeclos
sobre os quaes podem legi lar as A embléa leai
lativas de l~rovincin) e por maneira n nhumn o que
são Cl"eados por leis geraes relativas a objecl da
competencia 00 Poder legislativo geral.

Por exemplo. Pertence ás Assembléus provinciae
legislar sobre a instrucção publica, e e tnbelecimento
proprios a- promovê-la, pertence-lhe portanto am
plamente legislar sobre o ca os e a fórma pela qual
poderão os Presidente's nomear, suspender e ainda
mesmo demittir os profe 'sores que a lei provincial
crear. Pertence ás Assembléa provinciaes legislar
sobre a arrecadação de suas rendas. Pertence-lhes
portanto amplamente legislar sobre os casos e a fórma
por que poderão os Presidentes nomear, suspender e
ainda mesmo demitlir o empregados m"eado para
essa arrecadllção e fiscalisação.

E assim nos mai casos semellJanles á vi ta rIu
attribuições das Assemblóas provinciaes expressamente
marcadas no acto adrlicional.
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Os Juizes de Direito, os Municipaes, os Vereador ,
os Officiaes da Guarda 1'acional, etc. são creados por
leis geraes relativas á organisação judiciaria, á da
municipalidades, a da Guarda nacional, objedos que
são da competencia da Assembléa Geral. Não podem
portanto as Assembléas provinciaes legislar sobre a
nomeação, suspensão e demissão dos Juizes de Direito,
Municipae , Vereadores e Officiaes da Guarda Nacional.

E assim nos mais casos semelhantes, quando se
trata de empregados destinados a executarem serviços
que ficárão a cargo da União.

E ta interpretação 6 tão clara e logica que não tem
levantado duvidas fundadas.

Os arts. 2.° e 3.° que acabo de transcrever da lei
que interpretou o acto addicional, puzerão fóra do
alcance da acção dos Poderes provinciaes a legislação
dos codigos, das municipalidades, da Guarda na
cional, etc. Oppuzerão um dique á torrente de excessos
e usurpações que assignalou a época de 11835 a 184.·0.

Algumas que tem apparecido posteriormente no
tocante a assumptos qne se poderião julgar compre
henchdos nos §§ 7.o e H do art. 10 do acto addicional,
são aberrações esporadicas e nada são á vista das
anteriorcs a 1840, c que ameaçavão, introduzindo
uma complcta anarchia na administração, acabar com
a união das Provincias, e portanto om o Imperio.

s 355.

RegiJlal' a ller(;ell~iío "tlS emolumentos não é alterai'
a natul'CZ lo em. rego.

A Consulta da Se .5.0 do Imperio do Conselho de
.~ll:c1o d :..7 do Julho ele ,I 1'5 declarou qll regula-il
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a percepção dos emolumentos e pOl'centagen não é
alterar a natureza do emprego, nem toear-Ihe nu
attribuições. Pelo que as Assembléas provinciaes o
podem fazer relativamente aos empregados da Se
cretaria.

Assim o decidia a Itesolu.ão Imperial de 31 de
Outubro do mesmo anno.

~ 356.

SIIIJ1U'essã.o llo OllllU'cgos vitalicios.

Reclamou. um segundo Tabelliüo do judicial e notas,
e Escrivão de orphãos de naturité, na Provincia do
Ceará, contra um acto da respectiva Assembléa pro
vincial, pelo qual fôra suppriruido o eu oflicio de
Tabellião cTo judicial, em beneilcio do 1,° Tnbellião
deixando-se-lhe sómente o dos Orphãos,

Ouvida a 8ecção de Justiça do 'Conselho de Estado,
Relator Visconde do Uruguay, votos os 81'S. Visconde
de l\iaranguape e Euzebio de Qneiroz, entendia elIa,
em Consulta de 17 de Agosto de '18GO :-que a A sem
blén provincial nada mais tinha feito do que sup
primir um omeio, reduzindo II um os dous que havia,
exercendo uma atlribuição que o neto addicional lhe
confere expressamente.

« A circumstancia, dizia a Secção, de er iLaJi io o
offieio cxtincto não páde' limitar a attribuição da Assem
bléa provincial. Porquanto o art. 10 § 11 elo acto addi
cional que concede ás Assembléas provinciaes, em geral
e sem lImitação alguma, a attribuição de leg'islar sobre
a creação e suppressão de empregos municlpaes e pro
vinciaes, ficaria assim limitado-sobre creação e sup
pressão de empregos municipaes e provin iaes, excepto
quando forem vitalicio,.
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« Seguil'-se-hia que uma vez crendo e provido um
ollicio vitalício, ainda mesmo que depois fosse reconhe
cida a sua inutilidade por mudança ou superveniencia
de novas circumstancias, niíQ poderia ser extincto, sendo
n,c~essario esperar que morres e o serventuario vita
ItclO.

« A chamada ( impropriamente) propried~dedos em
pregos não e tá no caso da ,erdadell'a propriedade, mas
eSlá e sencialmente subordinada á utilldnde e vanlagem
publica, em vista ela qual unieamente são instituidos os
emprego publico, E' este evidentemenle o e pirita da
lei de 11 de Outubro de ~827, a qual diz, em seu art.
1 .o, que nenhum omcio será conferido a titulo de pro
priedade.

« Aliás, Cl'eada uma repartição com empregados vita
licios, não poderia mais ser extincla emquanto vives e
algum empregado, nem reformada de modo que a re
fQrma pude se trazer a extincção de algum lugar vila
liciamente provido, o que é inadmi sivel.

« a opinião da Secção, extincto por lei um lugar vila
Jicio, as iste ómentc ao erventuario o direito de ser
preferido para outro lugar equivalente na me ma ou di
"er a localidade. »

As im resolveu a Resolução Imperial de 3 de No
yembro de 18GO.

SECÇÃO S,a

rODEM-,\S ASSEMDJ.tA pnOY!I'iCIAE Cflll,\l, E:Ul'l ECO' pnOVL-.:CHES
V1TALICIOS ~

§ 357.

Lei das JUagô3s.

A Assembléa provincial das Alagõa n.O iJ de 4. de
l\lürço de 184·3 tornou ütalicia a maior parte dos
empregados admini trativos da Provincia. Autorisava o
rresidente a nomea-Ios, e a su pende-los, nos caso
mar ados, e a mand'u-Ihe formal' proccs 0, 'm a
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declaração de que se não fossem pronunciados, dentro
de 50 dias contados do da suspensão, seria esta con
siderada improcedente. .

Consultada a Secção do Imperio do Con elho de Es
tado, foi approvado o seu parecer pela Assembléa
Geral do mesmo Conselho. Havendo-se com elle con
formado a Resolução Imperial de 29 de Julho do dito
anno de 1843 foi em conformidade expedido o Aviso
de 2'1 de Oulubro lambem de 11843, o qual declarava
ao Presidente da referida Província que fôra menos
curial a resolução por eUe lomada de sanccionar aquella
lei. Que deveria occorrer-lhe que com semelhante dis
posição os empregados administrativos passaràõ a ser
vitalicios, o que lraz embaraço e prejuízo ao serviço
publico. Que a consideração, em que se fundára para
sanccionar a lei, de que aquella di posição não ia de
encontro a disposição alguma geral, não era tão exacla
como se lhe afigurava, pois que a amovibilidade éra
da indole de laes empregos.

Esta lei foi (illegalmente) suspen a pelo Presidente da
Provincia em 30 de Outubro de. 18U, depois de já estar
em execução.

Tornou depois a ser posta em execução e a sua obser
vancia foi recommendada pela lei provincial n." 127
de 18 de Junho de 18150.

A Secção do Imperio do Con elho de Estado ouvida
sobre o assumpto dizia em Consulta de 29 de Juneil'O
de 18159, Relalor o 81'. Sapocahy, votos os Srs. Abrantes
e Olinda.

« Queixa- c o Pre idenLe com razão de que rneLhunles
aclos, meno conformes á il1uo1e de Lae empregos, COI1
Lrarião a efficacia ela aCÇião adminislrativa, e pede on
~ell.to ao . 'ema ImpcnoL sobre o comportamento qu
deve ter.
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«A ccção reconhece que as disposições da lei n." I
de 4 de Março de 1843 são inconvenientes, e contra os
principios da boa administração, mas reconhece tambem
que as A sembléas provinciaes são inteil'Umente livres,
guardadas a restricções da Con tHuição, nas materias
peculiares ele sua cOffi})etencia, nas quaes podem até
lDstituÍl' regras diversas aas quae são mandàdas observar
nas leis geraes.

« O que cumpre fazer na opinião da Secção, a respei(o
de tas lei , é tratar-se, por todos os meios ao alcance do
Pre idente, da sua revogação pela A sembl' a provincial. )

fio teve esta eon ulta Resolução.

Do Ceará.

A lei provincial do Ceará, n.O 307 de 18H· deter
minou que os empregados provinciae sómente po
dessem ser demitlidos, nos casos do art. 166 do Co
digo criminal, com excepção do Officiaes do Corpo
policial, e empregados da Secretaria da Presidencia.

Propondo o Presidente da Provincia, em '18<i-5, va
ria duvidas sobre essa lei que julgava contraria aos
interesses publicos, c inconstitucional, e sendo ou
vida a Secção do Imperio do Conselho de Estado,
que consultou em data de 31 de Outubro de 1845,

foi, de accordo com o parecer da mesma Secção, ex
pedido o Aviso de 2.i. de Novembro de 1845, o qual
declarou-que supposto a lei tenha inconvenientes
que devem ser submettidos á Assembléa provincial,
comtudo não está no caso de não ser executada: 1.',
porque não é motivo para i so o ser mal pensada;
2.', porque não é inconstitucional, visto que as ÀS

sembléas provinciaes são inteiramente livres nas ma
teria d na compctcncjd, c alé pod !TI nellü sla-

--- -----..--..----
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belecer reg a contrarias á que são pre criptas nu
leis gemes; 3. 0

, porque não é seu objeclo de tanta
transcendenciu que não se possa esperar, quando seja
inconstitucional, que eju re\ogad'l pelo Corpo legis
lativo.

§ ·359.

De Sergipe.

Uma lei da Assembléa provincial de Sergipe do 1.°
de Abril de 1852 garanti0 os empregados da Tl1esoll
ruria da Provincia e da Secretaria em seus emprego ,
tornando-os inamoviveis. Sómenlc os podião perder
por senlença.

O Presidente negou sua sanc~ão no projecto, por
julga-lo inconstitucional, anti-politico, e manifesta
mente infenso aos inlel'cs es da Provincia.

A Assembléa provincial adoptou-o noyurncnl por
dous terços, foi reduzido a lei, e pnblicado como tal.
O Presidente, porém, suspendeu a execução da lei,
fundando-se em que a udopção tivera lugar sómenle
por dous terços dos membros presenles, e não da
totalidade dos que compoem a Assembléa.

Ouvida a 8ecção do Imperio do Conselho de Es
tado, dizia elIa em Consulta de 22 de Dezembro de
11852. Relalor o 81' Maia, volos os 81's. Araujo Vian
na e OJinda:

«A Secção não concorda com o Pl'csident' em re
putar esse projecto anti-constitucional, pOl' não dar au
art. 179 S 13 da Constituição uma intelligencia tão am
pla e absoluta que exclua toda e qualquer disti[lc~ão
ae empregados, no que é relativo ás attribui.çõcs c
pl'el'ogaLivas ~ue convenha dar-se-lbe:!>, por bem da
utilidade publtra do serviço, quando aliás na me. ma
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Cou lituição s ~ fi do citado art. 170 são permillido o
privilegio ligDdos ao cal'go por utilidade publica; aL1
mittindo por i o que a As embléa provincial entende 'e
cru a di lincção I~slahelecida enll'e o empregarlo~ da
Thc ouraria provincial e a crelal'ia do (,.0 mo I'a.
ele convenien ·ia e de publica ulilidade. Julga, p r~m,

qu o pl'ojccto é na , ua disposiçõe antÍ-polifico,
('011\0 parec:eu ao Presidente, aOli-e(:ouomiro, prpjurli-

ial ao cHi:o e á Fazenda. »

üo tele e ta ConsllHa re~olll~ã

TLI DO PRIMEiRO YOLli~m.

l
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