




ESTUDOS PRATICOS 

SOBRE 

A ADMINISTRAÇÃO DAS PROVINCIAS 

NO 

BRASIL. 



" 

Typogl'apllia NaC\Ol1fd . 1865. 



ESTUDOS PRATICOS 

SOBRE 

A AOmllNISTRAÇlo DAS PROVINCUS NO BRASIL 

PEla 

~iSCOllbc bo llruguay. 
PRIMEIRA PARTE. 

ACTO AD:f)ICIONAL. 

TorllO 11. 

Si qnict novisti reclius isti s 
Cancliclus impcrli , si lIon, his utere meculU. 

UOl·at . Epis f . 6. 

RIO DE JANEIRO. 
B. t . GARNIER, LIVREIRO EDITOR 

69 RU."- DO OUVIDOR 89. 

1865. 

A 
34 t.3 
t~2 
..e., _ 
~~b~ 



1
[;/·nL' jfITCi' ., 

I.) t.;' I ~ I Lu ~ 

[ "" v~lum~ --.,., ~ n r .- ' .' ,~ , .. ~ ! f .;:.\ ~ fI.~ ..... \"O ._-........ _':;." 1 __ .J- .... a 

I~::' n{l;n3r:l., .5 .0.<;;;..7 ., ........ J 
t d,) a,,:: '!!3.~ .. ~ ...... ~:~9.4<P. ......... _ 



ESTUDOS Pl~ATICOS 

onu& 

a ADMINISTRIlÇão DAS PROVINCIAS NO BRASIl. 

f.OMO SÃO CO:-i.lDE\UDO~ os SEf.RETAltIOS DE Pl\OYI:-iCT.\, E AS SLI S 
Sr.CllETA\UAS . n 

f.; 3GO. 

i843. 

Os Secretario de Provincia erão até essa ópoca con~ 
siderados como empregados proyineiaes. Não estayão 
ellumerados como gel'aes nu segunda pade do § 7. 0 

do art, 110 do ucto addicional. Logo podião as Assem
bléas provillciaes legi.slar sobre a snu crca~ão e suppres
süo, sobre o estabelecimento de sens ordenados, sobre 
os casos e a fórma por que poderião os Presidentes 
<le P roYil1cia nomeaI-os, suspendel-os e c1emillil-os. 

n Os Avisos n.OS 3()1j. de q. de Julho de 1862 r Mil) <.lo 21\ ele Outubro 
de 1863 llecl:ll'ão incOlllpativel o Clllp l'CgO <le Secl'Cl:ll'io do GO\'C\'UO 
('om o <le l'l'oclll'adOl' Fi ' cal da Thcso UJ':ll'i:1, c COIll a pi'Oyjsào de 
Ad\'o~:\llo, 



Consultada a 5ec~ão do Imperio do Conselho de E -
tudo, em '1843 , sobre a natureza do emprego de Se
cretario de Provincia, e competeneia para sua nomea
ção, dizia ella em Consulta de ~3 de Outubro do dito 
anno, Relator o Sr. Visconde de Olinc1a, votos os 51's. 
B. P. de Vascollcel1os e Miranda Ribeiro: 

« .•. o emprego de Secretario acha-se na lei de 1 ~ 
de Agosto ele 'ISJ4 art. 18, com a denomil1aç,úo de Se
cretario de Pmvincia, e quanto ú naturez.a de En,ras func
~ões são ellas relaliYas ào exercicio dos poueres do Pl'e
sic~cnte na expedição de suas ordens, e por isso não podem 
delx.ar de ter a mesma natureza tlue a destes a ltos fllnc
cionarios, e como o Presidente e um empregado geral, 
como nl'il11eü'o Delegado do Governo, ql1alida(le esta que 
llClO perde, ainda mesmo quando obra como executor de 
leis pl'ovinciaes, etc., ror(~a é dizer que o empl'ego de 
Secretario de Província é um emprego geral, etc. » 

Esta opinião foi confirmada pela Assembléa Geral 
do Conselho de Estado em 26 de Outubro do dito 
armo, sendo expedida circular em conformidade aos 
Presidentes de Proviuciu em [) ele Dezembro . 

Em Consulta de [) de Março de 1184-4-, reproduzia a 
mesma Secção a mesma opinião. 

~ 3Gl. 

'HH1. 

o 'Ministro do Impcrio em seu Relatorio apresen
tado á Assembléa Geral em ·18H" depois ele ex.pôr a 
opinião do Conselho ele Estado que acabo tIe men
cionar, accrescelltava. 

« Com esla opinião se conformou o Conselho de Es
tado, e a Hesolu(:ào Imperial tomada sobre a Consulta 
dclle; mas em afgumas Pl'oYÍncias "ai esta clisposiç;ào 
de cllconLl'o a oulras lcgislalivas que lhes são peC'ulial'l~s; 
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nesLus circul11, laneias indispensavel parece que, to
manclo vós este Ç>bjccto na devida con~ideracão, de
clareis revogadas essas dispo ições legislativas pro
yinciaes , para que o Governo Impérial possa usar ch'l 
faculdade que lhe compete naquellas rro,incias onele 
taes disposições existirem. » _ 

Tendo á vista disso algumas Assembléas provinciaes 
negado fundos para o pagamento de taes empregados, 
o Relatorio do Imperio de 1845 pedia que o Governo 
Geral fosse habilitado com os meios precisos, visto 
que iuo acabar brevemente os supprimcnlos que ás 
Provincias se füzião pelo T11es Ol1ro . 

Hüvendo a Assembléu provincial de Minas Geraes 
eliminado, em '1844-, do seu orçamento, a quantia pura 
o pagamento do Secretario da Provincia, foi con
sultada a Secção elo Imperio do Conselho ele Estado 
sobre a auLorisação qp.e pedia o Inspector da T11e80u
raria para fazer o pagamento pelos cofres gentes. A 
Secção foi de parecer, em Consulta de 29 de Julho 
de 11844-, de que não podia ter lugar a autorisação 
p~dida, e qlle, no entretanto que _ não se revogava n 
lei provincial que dava lugar á repre entação de que 
se tratava, se ordenasse ao Presidenle, que fizesse 
passar do cofre geral pttra o provincial, a titulo de 
emprestimo, as quantias necessarias para o devido 
pagamento ao Secretario daquella Pr-ovincia, mos
trando a necessidade á Assemblcn provincial de in
cluir taes despezas llas que erão satisfeitas pelo s1.1p
primento que recebia a referida Província. 

Assim o determinou o Avi.so de 29 de Novembro 
de 18'·5. 
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Como é l'csolvilla a questão llcla .\.sscmbléa GC1'al . 

Não foi a questão resolvida em I rincipio peln As
semb"Iéa Geral, mas por expediente e indirectamente, 
como frequentemente sóe acontecer. 

Crenndo a Provincia do Amazonas marcou ordenado 
ao sell Secretario, pela lei n.O 628 de 47 de Setembro 
lIe ·18:) 1 art. 11:3. 

O art. 111 § 1,· da lei elo orçamento n ." 7 19 de 28 
ue Outubro de 18:";3, ULllol'isou o Governo pura uu!' 
os ordenados dos Secretarios das Provincias . 

O Governo Geral concedeu, e a AssembJéa Geral ap
provou em ·1854., ·18;>7 e 18:..;8 aposentadorias a Secre
tarios de Provincia. 

§ 363. 

As ASSClllbléas lll'o"izl(,jacs n~io são competenles pal'a legishu' 
SObl.'C ~'s SCC1'etul'ias cl~IS l"I·O,'iucias. 

Deciscio sobre a lei do Parti, 

Havendo a lei TI.O ·11 4: de 18·í3 da \.ssembléu pl'O

vincial do PtU'i.\ approvado um regulamento que fOra 
organisado pelo Governo dessa Provincia pura a Se
cretaria respecli Vil, em cumprimento de lei provincial, 
foi a Secção elo Imperio do Conselho elo Estado, em 
Consulta de 7 de Outubro de 11~44, Relator o Sr. Mi
randa Ribeiro, votos os Srs. Olinda e B. P. ele Vascon
cellos, de parecer que a dita Assembléa não era au
toridci,de competente para regular os trabalhos da 
referida Secretaria, cujos empregados, na fÓl'mn dn 



lei de I z de :\lnio cle '181.0, arts. :2. o e :1. o dcixcll'üo ele 
SOl' considerados dessa época em diante empregados 
provinciaes . 

Em conformidade declarou o Aviso de 13 de Janeiro 
ele '18-i5 que depois da promulgação ela lei de L de 
Maio de 1181-0, nüo são mais as Assembléas provinciaes 
cOffil1eleotes para legislar sobre 'O trabalhos Jas Se
crelarias elas Presielencias, como se fez pela lei n. o 1 14 
(le 1843, qtlC approvou o regulamento orgaoisado em 
yirtude de autorisação con ferida pela lei n , o ÇH ele 'I ~h I , 

§ B61. 

Soln'c lei 110 Pianhy. 

A lei da As embléa provincial elo Piauhy n.O HH3 
elo '1,° ele Outubro ele ,1840 approvoLl o Regulamenlo 
do '1.0 de Setembro do mesmo aono para a Secreta
ria do Governo da Provincia. A Consul ta da Secçuo 
do Imperio do Conselho de Estado de 15 de ,Junho 
de '184.13, Relalor o Sr. D. P. de \asconccllos, volos os 
Srs. Miranda Ribeiro e 01inda, considerava incompe
tente a Assembl "a provincial. 

. « Dem que as ccreLarias elas Proyi n ias fos ' 01.11 con
lderacla' provinciacs 1 elo ~ 7. 0 do art. 10 do ac(o Dtl

didonal, são todavia essas Repartições elo numel'O elas 
es tabelecidas po r leis ge t' iles re lali"as a ohjecLos sobre 
os C]u aes não podem logi lar as Asscmbléas provincül n ::; 

e obre cujos cmpl.'egados só lhes compeLe a facu ldade 
elo fi xar o nu mero, sem alterar a l1Dtmeza. e nlll'i
b ll i~;õe.s dos empregos . Ass im o declarou ti. lei ele 1~ 
cle MaJO de 18ó·0, e ele accorclo com eJJa vão as u l
limas leis do Orç;amenLo do Poder Legislati\"o gomI. » 
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§ 36,). 

De S. Paulo. 

A lei ua Assembléa legislativa de S. Paulo n,O 30 
de 1846 havia creado mais um Amanucllse para ü 

Secretaria elo Governo da Província, A Sec~ão do Im
perio do Conselho de Estado, em Con uUa de 8 de 
Outubro de '181:6, Relator o SI', B. 1' . de Yasconcel]os, 
votos os Srs. 'Yisconde de Olinda, e Monte Alegre, 
dizia: 

« Sendo os emprt'gaclos das Secrelarias elas ProvilJ
cias encal'l'egl1 dos el e SC L'\'iç;o. g<?ral, ~ 111 duvida que 
compete ÚS Asscm])16as pron nC' litcs augl1wll ll1l' o seu 
lJUl1lCL'O; mas cllmpre rc 'omnte l1 cléll' aos PI'l's idt->ntes 
que não sant.:GÍollclIl com fa cilicl<Jc!c I,ws <1u g lll entos, 
não só porque em geral pr0.jl1c1icão o paiz, senão lam
bem porque cspcraudo a AssemJJléas provin iaes CJue 
venl15.o a ser pagos pelos cofres gerae , é ele receiar 
que não ponbão a devida solicitude em ll\'eeiguar a Il e
cessidade de lal augmento, o qual só póde juslillcül' 
taes aelos.)} 

Assim foi resolvido peja Resolução Imperial de 2 1 
cle Novembro de 18'~6, expedindo-se Avi o em con
formidade ao Presidente de S. Paulo em 3'1 de Março 
de 184:7. 

A lei da mesma Assembléa provil1cial de 8. Paulo, 
11." 3:> de '1 8~6 , que 1hava a Receita e Despezu pro
vincial, no art. 36, estabelecia certos emolumentos, 
que repartia com os Offidafis da Secretaria da Pre
sidência, etc. 

A Secção do Tmpcrio do Conselho de Estado dizia 
em Consulta de 12 de Novembro de 18!k6, Relator o 
Sr. Visconde de Monte Alegra, votos os 8 1'S. Olinda 
e 13 . P. de VUSCOllljc llos: 
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« A Secçiío já leye ti honra de ponderar na Augusta 
Presença d.e Vossa l\Iagestacle Imperial que ás Assem
lJléas pl'oYinciaes fallece poder para legislar sobre as 
Secretarias presideneines, que, poSlo que consideradas 
pelo § 7. 0 cio art. 10 do aeto addidonal Provinciaes 
são toda,ia do numero daquellas estabele 'idas por leis 
geraes rclati,'as a ohjectos sobre os quaes não podem 
legislar as AssemIJléas provinciaes, e ácerca ele cujos 
empregados s6 lh e compele a faculdaJe de lixar o 
numero sem alterar a natureza e aLlribuições, como 
declarou a Lei de ~2 de Maio ele 4840, arL. 2." 

Assim resolveu a Re olu~ão Imperial de 28 de No
vembro de ,1846. 

§ :3G6. 

nas !\lagõas. 

A lei li.O .t7 Lle ·18Hi da Província da Alngoil pres
creveu regras pura a SecreLaria ela rre ielencia. A 
Consulta da Secção elo Imperio do Conselho de E tudo 
de '10 ele Março de 1847, RelaLor o Sr. O1inua, ToLos 
os Srs. l\IonLe Alegre e B. I. ue Vasconcellos, dizia: 

« Além ele ta lei yersar sobre olJjecto gel'n l, como a 
Se cão tem tielo a lJonra do cons ultar om outros pare
ceres so bl'O maleria iclull li 'a, co ntém ella uma Labella 
de emolumentos, muitos dos quaes tem ele rrcahir cli
roeLnmente sobre aelos do boverno Imperial, eLe., o flue 
tuclo mostra que essa lei excede as faculdacles pi·o
"inciacs. » 

Assim foi resolvido pela Resolução Imperial de -13 
ele l\'[i.1rc~o de '18,)·7. 

Havendo ü mesma Assemhléa novamente legislado 
em 1840 e '18:'>0 sobre a SecreLaria ela Proyincia, a 
Secção do Imperio do Conselho ue EsLado, em COll

l:iulla de ~o de Juneiro de ISnl , nelütoroSr . "i 'conde 
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i.l Sapocahy, yoLos os 51's. AbrnnLcs (} Olindn , repro
duzia a doutrina acima apontada, dizendo: 

«( nem que fossom Laos empregos (da So 'roLari[t) con
siderados pro\"iociaes pelo aft. 10 g 7." do acto ndc1i
ciona l, são tod av ia aqnellas HoparLiç,ões do nUI1F'l'O dns 
e labelecidas pejas leis gOJ'aes, relalivas a olJjocLos sob1' 
que não podüm legislar as Assembléas pl'oYinciaes, 
sobre cujos empregados só iltos compolo a faculdade 
de fixar o numero sem allel'ar a nalureza e alLribui
çõ dos emprogos, na fÓl'ma do ar!. 2." da lei de 12 
de Maio ele 118íO.» 

§ 36i. 

o Pres id ente da Provincia ele Sergipe em '1808, au
torisado pela Assemb16a provincial, fez um Regula
monto para a Secretaria da PJ'oyincia, 

A Secç,ão do Imperio do Conselho de Estado em 
Consulta de 20 de Muio de 118o\), H'dator o Sr. Yis
conde de Sapocahy, yotos os S1's. Monte Alegre e OJindu, 
reproduziu a opinião que emittira na Consulta que 
ucabo de mencionar 20 de Janeiro e accrescentava: 
{( Podia. pois o lll'csidenle por força do seu Regimen
to organisar o Regulamento sujeilando-o depois it 
approVClf-rio do Governo Imp e l'i(~l. » 

Assim decidia a Resolução Imperial de 24 de Agosto 
do mesmo anno. 

O Governo Geral portanto desde 181:6, auoplanrlo 
a opinião da Secç,ão do Il11perio do Conselho de E -
tudo, tem declarado por meio de Avisos e Hesolu
(~ÕCs Impcriaes, que as Assembl6ns não suo compe
lentes para legislar sobre Secretarias de 11rovincia" 
mas duran(e o ospnço do 19 annos não lrnl essas 
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repelidas e solemnes declarações Rervido para por 
e11as se fazer obra. Parece que apenas feitas são es
quecidas I 

O Presidente da provincia do Rio de Janeiro (cuja 
capital fica defronte daquella onde reside o Governo 
(~eral, o qual ás vezes se envolve nos mais pequeninos 
negocios, sendo pessoaes, daqueLla Provincia) refor
ma a Secretaria da Provínciã pela deliberação de 30 
de Abril de 1858; a lei provincial n.· '1.'127 de 4-
de Fevereiro de '1859, revogando aquella deliberação, 
organisa novamenLe aquella Secretaria. O Presidente 
da Província da-lhe Regulamento em ~iH de .Tunho 
seguinle. 

Não achei que o Governo Geral interviesse para 
que, ao menos, pelo sell Delegado fosse respeitada 
a doutrina, que, como acima vimos, estabelecêr3 tiío 
categorica c ·olemnemenle. 

SECÇÃO 10." 

D .~ A.Ccm!UlA~:AO DE EMPREGOS GERAF.S E PROH:>íCUES. 

§ :~68. 

p ... le dal"se, e como. 

o § 7.° do 3rt. ().o da Lei de 3 de Oulubro de 1834 
declarou que compelia aos Presidentes de Província 
« commetter a empregados geraes negocios provinciaes 
e vice-versa : )) 

Está visto que no ex~rcicio dessa attribuição lem de 
sujeitar-se os Presidentes as instrucções e ordens do 
Governo Geral, 1.10 qual são Delegados. 

2 
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A circular de 10 de Novembro de 1837 dizia que, 
havendo-se em algumas Provincias procedido á no
meação de empregados geraes para empregos provin
ciaes, antes de terem obtido a demissão, e serem preen
chidos os seus lugares, não podia ter lugar tão irre
gular procedimento, pelo que jAmais devião ser feitas 
hes nomeações, sem que os empregados geraes que 
as pretendão, solicitem e obtenhão antes as suas de
missões. 

O Aviso n.O 69 de 7 de Outubro de 18&,3 declarou, 
porém, que aquella circular não podia ter em vista 
proscrever absolutamente toda a accumulação de em
pregos geraes e provinciaes, que não se acha prohibida 
por lei alguma expressa, antes é permittida e muitas 
vezes póde ser conveniente e proficua, reunindo em um 

, só ind.ividuo capaz dous empregos de pequeno or
denado, que bem possão ser exercidos conjunctamente. 

A Lei n. o 287 de 11856 du Assembléa provincial do Piauhy 
annexou aos lugares de Juiz de Direito o cargo de direc
tores de instrucção primaria nas respectivas Comarcas, 
e ordenou que os Juizes Municipaes formados fossem 
preferidos na nomeação para o cargo de Vice-Direc
tores da mesma instrucção nos seus Termos. 

A Consulta da Secção do Imperio do Conselho de 
Estado de 6 de Agosto de 1851, Relator /) Sr. Maia, 
votos os Srs. Araujo Vianna e Olinda, observava que 
assim erão impostos encargos a esses empregados, que 
sendo geraes, não podião ser obrigados ao desempenho 
de serviços provinciaes, havendo assim a Assembléa 
provincial excedido os limites de suas attribuições 
marcadas no art. 10 § 7. 0 do acto addicional, e art. 2. 0 

da Lei de 12 de Maio de 1840. 
Com essa Consulta se conformou a Resolução Im

perial de 27 de Setembro do mesmo anno. 



Havendo a Assembléa provincial da Provincia do 
Piauhy creado commissões de instrucção publica, dando 
a presidencia dellas aos respecLi vos Juizes de Direito, 
não quiz o da Comarca da Parnal1yba aceitar esta at
tl'ibuição por julgar a Assembléa- incompetente, fun
dando-se no Aviso de 30 de Janeiro da 1857, o qual 
declarou que as ditas Assembléas não podem augmentar 
nem diminuir as attribuições dos Juizes de Direito. 

Em conformidade da Resolução Imperial de 1/1 de 
Ou tubro de 1862, tomada sobre Consulta da Secção de 
Justiça do Conselho de Estado, declarou o Aviso n.O 475 
de H do dito mez e anno, que o Juiz de Direito pl'O
cedêra regularmente, recusando aceitar um cargo in
teiramente alheio ao seu oflicio de Magistrado, visto 
como nem o acto addicional, nem outra alguma lei 
collocou os empregados creados por leis geraes para 
fins geraes debaixo da acção das ditas Assembléas. 

O Aviso n. o 52 de 18 de Março de 1847, declarou que 
os empregados das Alfandegas, Mesas de Rendas e Re
cebedorias que não estão especialmente encarregados 
de arrecadar impostos provinciaes do modo que é per
mittido pelo art. 20 do Regulamento de 30 de Maio 
de 1836, c pelo art. 17 do de 22 de Junho do mesmo 
anno, nno devem fazer certos trabalhos de que são in
cumbidos por leis provinciaes e ordens dos Presidentes. 

§ 369. 

Gratificações. 

A ordem do Thesouro Publico Nacional n.o 305 de 
29 de Maio de 184-1 determinou que os empregados 
gemes da Thesouraria ,. não poderão ser encarregados 



de servi~o' provinciaes, quando ' para os sati fazerem 
forem impedidos de exercer, e desempenhar suas res
pectivas obrigações no todo ou em parte, e segundo 
que no caso de ser compativel o desempenho das in
cumbencias geraes e provinciaes deveráõ haver os ditos 
empregados correspondentes gratificações, podendo es
cusar-se do , serviço na falta dellas; salvo o caso de 
urgente necessidade extraordinaria, em que o Presi
dente da Provincia use da faculdade que lhe dá o § 7." 
do art. D. U da lei de 3 de Outubro de 183.i,. 

§ 370. 

EnC31'gos " .\gentes dil.lolllaticos. 

A lei provincial da Bahia n.O 249 de 1846 alltorisando 
o Governo provincial a supprir na Europa um estudante 
com certa quantia, dispunha que esse supprimento seria 
feito por intermedio do Ministro Residente do Imperio 
em Paris, ao qual seria particularmente recommendado 
que désse aos estudos do pensionista a mais conveniente 
direcção. A Consulta da Secção do Imperio do Conselho 
de Estado de 3 de Outubro do dito anno, observava que 
os Agentes diplomaticos sómente recebião ordens do 
Governo Geral, a quem o Presidente da Provincia de
veria pedir que as expedisse, a fim de se fazer o que a 
Assembléa provincial desejava. 

Nesta conformidade foi expedido Aviso ao Pl'esülente 
da J)rovincia em 3 de Novembro do mesmo anno. 



SECÇÃO H. 

CO~II)REHENDE o ~ 1.° DO AI\T. 10 DO ACTO ADDICIONAL A FACUJ.D ,\DE 
DE ANNEXAR OU DESANNEXAll OH'ICIOS DE JUSTiÇA QUE I,EIS GERAES 
ANNEXÁRAO OU DESANNEXÁRAO, DE DlVIDII\ OS Q E ELUS DECI.ARÁRAO 
PRIVATIVOS, OU DE DECLARAR PRIVATIVOS OS QUE ELL.l.S REUNIRÃO ? 

§ 371. 

Como tem proccdMo ncste assumpto as Assembléas 
provinciaes. 

A Assembléas provinciaes tem annexado oflicios de 
Justiça desannexos por leis geraes, tem desannexado 
outros annexos, tem tornado cumulativo outros de
darados privativos, e vice-versa. E' ~ste um dos as
sumptos em que tem ellas mais frequentemente tocado, 
é um daquelles em que mais formigão pretendentes e 
empenhos ahi por essas villas, onde ha pouco que pedir 
e pouco que dar, muita gente que se quer accommodar 
em empregos publicos e de dous em dous annos, de 
quatro em quatro annos, muita divida eleitoral para 
pagar. 

Os casos são numerosos, apenas apontarei alguns 
para exemplo. 

§ 372. 

EXCllllllos. Caso tto Cearão 

Tendo o Presidente da Província do Ceará decidido 
que ao Escrivão do Juizo Municipal competia escrever 
na Provedoria de Capellas e Residuos, que até então 
andava annexa ao olicio ·de Escrivão tIe Or'phãos, c 
representando SeI] successor contra est~ deliberação 
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que fôl'a approv':lda pelo Goyerno Imperial, declürou 
este, em Aviso de 28 de Agosto da 1848, que não podião 
prevalecer as razões oppostas a essa decisão: 1.° 1)01'

que desde que foi promulgada a lei de 3 de Dezembro 
de 1841, no art. 114 § 2.° fez privativa do Juizo Mu
nicipal a competencia da Provedoria, bem como o 
Regulamento de 15 de Março de 1842 para a execução 
da dita lei na parte civil, que no art. 2.· § 2.° e no art. 4.° 
e seus paragraphos, separa inteiramente as causas da 
Provedoria daquellas que pertencem ao Juizo dos 01'
phãos, não podia continuar semelhante annexação. -
2.· Porque a lei n.· '105 de 12 de Maio de 'IR46, que 
interpretou alguns artigos do acto addicional, expressa
mente d,eclarou no art. ~ .• que essa faculdade se res
tringia ao numero dos empregos, sem alteração da sua 
natureza e attribuições que estivessem marcadas em 
leis geraes, relativas a objeetos a respeito dos quaes 
nã-o podião as mesmas Assembléas legislar. 3.° Final
mente, porque se a circumstancia de ser vitalícia a 
serventia do offieio de Escrivão dos Orphãos não obstou 
a q11e a Assembléa Provincial separasse o dito offieio 
de 2." Tabellião daqllelle a que nessa época andava 
annexo e erão exercidos pelo individuo, que já gozava 
desse titulo, menos poderia impedir a Assembléa Geral 
Legislativa de fazer privativa ao Juizo Municipal a COffi

petencia da Provedoria de Capellas e Residuos, e por 
consequência de transferir para os Escrivães que pe
rante o dito Juizo servem, o escreverem nas respectivas 
causas, sem que por tal motivo o Escrivão perdesse 
o direito á servenLia vilalicia, separando-se apenas do 
officio aquella pal'oo que, em virtude da lei geral. 
passou pal'a outro Juiz0. 
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§ 373. 

De Sergille e I'lallhy. 

A Resolução n. o 393 de 11 de Junho de ·1853 de Ser
gipe dividio o oflicio de Escrivão privativo de Orphãos 
do Municipio das Larangeiras em dous, mandando qge 
os dous serventuarios escrevessem por distribuição, 
fazendo o novo Escrivão tambem de Tabellião de Notas. 

Não se limitou portanto simplesmente a crear unica
mente um lugar de Jusliça, com natureza Cl'eada e 
definida por lei geral, dividio o que existia, e alteroll 
a sua natureza privativa. 

A lei Provincial n. O 339 de 22 de Agosto de 1853 do 
Piauhy determinou que nos lugares em que os oflicios 
dos Escrivães de Orphãos fossem separados servissem 
estes de 2. os Tabelliães. 

§ 374. 

Consulta de tO de Junho ,Ie t85:). 

Suscitando-se em 1855 por occasião de Consulta da 
S~cÇãO de Justiça do Conselho de Estado sobre reque
rimenlo de parle, a questão, que não era nova-se com
pele ós Assembléas provinciaes ou ao Poder Geral de
cretar a desannexação de Olicios de Justiça, consu](Oll 
o Governo novamente a dita Secção designadamente 
sobre esse ponto. 

Dizia eUa em Consulta de 10 de Junho de ~ 855, Re
lalor o Sr. Visconde de Sapocahy, votos os Srs. Maran
guape e Abranles, o seguinte: . 

« Não se p6de _duvidar que á~ Assembléas provineiaes 
p.ertença a. ereaçao e suppressao de empregos J)l'ovin
e.Iaes, e que. nesta ca~egorla. estejão os Offieios e Jus
tl~a. r!~Speetlvos. ÀSSUll o dl~põe o art. 10 § 7.0 do aeto 
adclIelOnal, e o art. ~. o da leI de 12 de Maio de 184·0, que 
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o interpretou. Desannexar ofticios, que erão exercidos 
por um individuo, pam o serem por dous, importa cet'
tamente creaç.ão, e vai alterar o numero dos empl'eO'os ; 
o que é pelas leis ciladas da attribuição das Assembléas 
provinciaes. Por onde a Secção não póde deLxar de de
cidir-se pela competencia destas. E' verdade que o Go
verno Imperial nos anteriot'es Gabinetes, tendo ordenado 
taes desannexações, tanto nesta Côrte como nas Pwvin
cias, parece não ter considerado o acto como creação 
de emprego, muito principalmente porque para isso não 
solicitou a intervenção do Poder Legislativo. Todavia a 
Secr.ão consultada sobl'e este ponto por ordem de Vossa 
Magestade Imperial não deve occultar seu pensamento, 
nem póde deh':ar de enunciar lealmente sua opinião, sendo 
para ella incontestavel a incompetencia do Govemo Geral 
para alterar o numero dos empregados provinciaes, como 
se a\t.era com a desannexação de Oflicio' que hão de ser 
servidos por individuos ditferentes. » 

§ 375. 

Nova Consulhl da mesma Secção de ~5 de .Janeh'o ,Ie t 856. 

Talvez porque entendesse que cumpria alargar mais 
o campo para essa questão, e reconsideraI-a mais lar
gamente, o Governo, sem resolver sobre aquella Con
sulta, consultou novamente a mesma Secção, pondo-lhe 
os novos quesitos que adiante vão transcriptos. 

A Secção deu o seu parecer na bem elaborada e con-. . 
clndente Consulta de 25 de Janeiro de '1856, Relator o Sr. 
Eusebio de Queirós, votos os 81'S. Abrantes e Maranguape. 

Depois de estabelecer as bases e principios que regem 
a materia, e que são guias irrecusaveis para a solução 
da questão, passa a Consulta a ded uzir as seguintes 
classificações, e entra na solução dos quesitos postos 
pela maneira que o leitor va'i ver. (.) 

(') Posto que esta Consulta, POI' excepção, se ache impressa na col
lecção de leis com o Aviso n.o 2 circula1' de 30 ele Janeit'o de 18iS7, pa
l'eceu-me conveniente transcrever aqui della os quesitos e a solução, 
porque nem lodos podem ter aqllella dispendiosa c volumosa collccção . 
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niz cl1a : 

« Os 1 ,I elo mesmo ad. 10 sómenle comprehende aquelles 
« empregados provinciaes, cujas funcções são relativas 
« a objecto sobre as quaes podem legislar as Assem
« bl6a' Legislativas de Províncias, e por maneira nenhuma 
« aquelles que são creados por leis geraes relativas a ob
« jectos da competencia elo Poder Legislativo Geral.» 

Os empl'egos publicos no 1mperio, em vista do exposto 
.iulga-se a Secção autorisada para distinguir nas tres ca': 
tegorias seguintes : 
. 1.~ - GeTaes fi respeito dos qua~s_ as Assemblé~s pro

vmClaes nuo podem exercer aLLnbulçao alguma legislativa. 
Taes ão os Pl'csidenles, Bispos e os outros acima enu
merados. 

2.· -Provinciaes e Municipaes, mas creados por leis 
gemes para execução de leis geraes relativas a objectos 
sob re os quaes não podem legislar as Assembléas pro: 
vinclues. Nesta categoria entrão os Juizes de 1.n 1ns
laucia, os Escrivães, Tabelliães e em geral os offieios de 
Justiça cl'eac1os para execuç.ão dos Codlgos e Leis de 01'
gan isação JuJi cial'ia, por serem objectos estes, sobre os 
quaes não podem legislar as Assembléas provinciaes. 
A respeito desteS empregos as Assembléas provinciaes 
tem fi. faculdade de os cr~ar. e s.upprimir numericamen te; 
isto é, uugmentando ou chmmumdo o seu numero; direito 
este cO l'1'elal.i,,0 ao qu e ellas tem de legislar sobre a di
visão Civi l, Judi cial'ia e Ecclesiastica; mas sempre su
bordinado á condiç.5.o de não augmentar ou diminuir at
tl'ibui('ões , nem alterar sua natureza (art. 2.° da lei de 
12 de"l\iaio de 1840 nas palavras, « sómente dizrespeiLo 
nonumel'O d s mesmos em pregos sem alteração de sua 
naturezu c aLLl'ibuições .... ) )} 

3." - Empregos Provinciaes e Municipaes, cujas func
ções são relaliHls a objeclos, sobre os quaes podem le
gislar as Assernbl éas provinciaes. Taes são todos :05 em
pl'egos, que não entrão nas duas primeiras categorias. A 
rcspeit.o d~s~es os Poderes G~raes c~reç:em absolutamente 
de attl'lbUlçoe~; as. Assembleas provlllClaes tem a plenitude 
do Poder LegIslatlvo; e podem por consequencla não só 
crnar e supprimir em todas as accepções da palavra, mas 
ató 16gislal' sobre os casos, e a fórma de sua nomeação 
suspensão e demissão. (Lei de 12 de Maio de 1840 art: 
3.° nas palavras « o § 11 do mesmo art. 10 do acto addi
cion~al sóm~nte ,comQrehe,!lde a~elles empregados pro
vinClaes, cUjas iuncçoes sao relatlvas á obJectos, sobre 
os quaes podem legislar as Assembléas legislativas de 
Provincia ..... ) )} 

3 
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AdmULidos es les princillios, que 1\ Secção não crcoU , 
e flue apenas reeordou es tar 111 aULh enLicamente admit
t-idos pelo Poder competente, eUa procUI'nrá applical-os 
para responder aos novo quesitos propostos. , 

P?"únei,"o quesito. 

A disposição do art. 10 § 7. 0 do acto acldicional (2. a 

parte) e art. 20 da interpretação referem-se aos empre
gos existentes, ou tambem áquelles, que fossem de 
futuro creaclos por leis gel'aes em desempenho das at
tribuições, que competem ao Poder Geral? 

O quesito ele certo refore-se aos empregados ela segun
da categoria; com os da primeira nada tem que ver as 
Assembleas provinciaes; com os da tcreeil'a nada a Assem
bléa Geral. 

A respeito dos da segunda as expressões do acto addi
donal são-legislar sobre a creação e suppressão. 

Ora, qualquE;r que seja a int.elligencia dada á palaYl'a 
creação, é sempre especialmente relativa ao futuro; logo 
no acto aclclicional não se póde encontrar fundamento 
para excluir os empregos futuros. 

A lei da Interpretação limitou-se a explicar, que essa 
creação era puramente numerica, e não devia elllen ler 
com a natureza e attribuições dos empregos; portanlo 
nena não se p6de achar fundamento para a distincção, 
de que trata o quesito. 

PeI0 contrario o parecer da Commissão, explicnndo a: 
doutrina deste arLigo, nota que el1a é consentanea com 
a faculdade que tem as Assembléas legislativas provin
eiaes de legislar sobre a divisão civil e judiciaria. Ora, 
esta faculdade é para o futuro; como pois negar, que 
ig;J1almente o seja a ele fixar o numero dos empregados 
em barmonia com as divisões, que se forem decretondo ? 

Não hesita portanto a Secção em responder; que essa 
a.ttribuição das Assembléas pL'Ovinciaes refere-se não s6 
a.os empregos existentes como Lambem aos que de fu
turo forem creaclos por leis geraes. A lei não fez a menor 
distincção. 

S egundo quesito. 

« P6de o Poder Geral, pelo princil}io ele que lbe com
pete a Organisação Judiciaria, crear oflicios ç!.e Justiça 
privativos? » 

Creal' um offieio de Justiça privativo é destacar de outros 
uma porção ele attribuições relativas á certa e::.pecie de 
pessoas, cousas ou acções pal'a commetLel-a a funccio
narios e~peciaes. Es te simples enunciado mostra que a 

.. 
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crcaç5.o de um ollicio privativo cerceia as allribuições 
de outros, altera-lhes a natureza, e dá existcncia a em
preo'os de naltweza llova. 
O~a, nós já vimos, que as As embléas provinciaes, a 

respeito de empregos da segunda classe, (que compre
bende os Officios de Justiça) só tem o direito de os crear 
uniC<llnente, isto é, sem allgmenlar, ou diminuir suas 
atLrihuiçàes, nem alterar sua natureza; logo é evidente, 
que não podem crear oru ·jos de Justiç;a privativos. 

Mas se o acto addiclonal não deu ás Assembléas proYÍn
ciaes esse direito, é claro, que continúa a pertencer ao 
Poder Legislativo Geral. 

Demais, o direito de interpretar o acto addicional no 
caso de duvida sobre a intclligencia de algum artigo per
tence ao Poder Legislali vo Geral (aeto addlCional art. 25) ; 
ma este tem creado até Juizos privativos como o dos 
Feitos da :Fazend<l, e os Juizes e TrilJUnaes do Commer
cio, além de Escrivães privativos para o Jury, E~ecuções 
crimes, etc., logo ainda mesmo que houvesse duvida, 
(o C{lle a Secção nega) ell a se achada resolvida pel0 
Poder competente. 

Terceú'o quesito. 

« Póde o rotler Geral por virtude elo mesmo principio 
Cl'oar dous ou mais ollicios cumulativos, quando esse 
numero convier á o/'ganisação '? » 

O direito ele « crear ou supprimir empregos publicos » 
foi pela Constituição dado DO Poder Legislativo no art 
1 li § 16 sem a meno/' limitação. 

Já ficou demonstraclo 'lue o acto addicional estabele:
ceu apenas duas. 

Uma a respeito elos empregos da terceira classe, nos 
quaes esse direito. passou inteiramente do podee Legí -
IaLivo Geral para as Assembléas pl'ovinciaes. IIras nãG 
é desses que tratamos. 

A outra l imitação, que é relativa aos empregados da 
segunda classe, consistia apenas em dar ás Assembléas 
legislativas provinciaes o ' direito de augmentar ou di
mmuiL' seu numero, e isso mesmo subordinado á con
dição de se « não alterar sua natureza e aLlribuições. » 

J~ogo é claro, que o Poder Geral continúa alllorisado 
a erear Officios cllmulativr , e a declarar no acto da 
Cl'e~ç~o o numero; a difIerenç.a é que antes do acto 
addlclOnal esse numero não podia ser alterado por outro 
Poder qualquer, hoj e porém as Assembléas provinciaes 
o podem augmm1tai' ou diminuir , 
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QUCl1'lo ques ilo. 

« Podem as Assembléas proYinciaes to rniJl' pl'i vativos 
os Offi.cios que o Poder Geral tem crcado C01110 cu nlU
lativos, ou vice-versa tornar cumulativos aquelles (lu e o 
Poder Geral tem creado como privativos? » 

Para responder a este quesito a Secr.ão jl11ga ncces
sario esclarecer primeiro que tudo o scnúüo, Cl1l C]lIe en
tende feita ' a pergunta. 

Cumulativo, segundo o Diccionario Juridico de PCl'cim 
e Sonsa, ~e diz o que pertence a m::lis de um. Nc ' tc 
sentido um officio cumulativo é aquellc, quc 110 meSIll O 
districto é exercido por mais de um fUD<.:ciolJul'io iJl
differentemente ou por distribuição. 

O que constitue a natureza de um oíncio pl'in1ti\'o é 
ser elle destinado a uma especie parliculal' ele COUStlS, 
pessoas, ou acções. 

Admittindo esta signiflcaç.ão, bem se vê que privativo 
e cumulativo signiJlcão id éas differentes, mtls não COll
trapostas e inconciliaveis. 

O Juizo de O'rphãos é privativo, porque só tl'i1ta de 
inventarios, e partilhas de orphãos, lJ el'cleiros aus entes , 
e suas dependencias. (Disp. Provo art. 20), elltretanto n. 
Cidade da Babia teve dous Juizes de Orphüos; e a el o 
Rio tem dous Escrivães, que sel'Vem cllmulalivamenlc. 
Eis-aqui exemt>los de Officios privativos, e ao llleS lllO 
empo cumulatIvos. 

Logo, se a Assembl6a provincial augmenta o numero 
dos Oilieios privativos, tomando-os cumulativos, mas 
sem alterar sua natureza especial, nem suas aLLribuições, 
está perfeitamente no seu direito, 

Mas parece que no quesito o sentido ligado a estas 
palavras é diverso: trata-se de idéas contrupostl1s. OfTicio 
pr~vativo é.o destinado a um só J'uncciOllal'io; cumu
latIVO a mUltos . 

Neste caso é necessario fazer uma distincçáo ; 011 o 
numero dos oflicios é fixado por maneira puramenlo 
accidental, de modo que a natureza do OíIieio não som'u 
alteração pelo augmento ou diminuição, e nesse cuso. 
não póde ser contestavel o diL'eito, que tem as A, scmbl éas. 
provlOciaes de o augmentar, ou diminuit'; ou pelo con
trario o numerO é por tal" maneira ligado a natUL'eza 
das aLtribuições, que a alteração não possa deixar do 
modifioal-as', e nesse caso as Assembléas não o podem 
alterar ; porque como jA vimos, e é expresso no art. 2. 0 

da lei de ,12 de Maio ele 1840, o direIto de augmen lal' 



- 21-

OU climilluir o numero dos cmp r'cgos ela 2." classe é 
suuordin aLlo ú condição de sc lhes não alterar a natureza 
e aLtl'iuui çõe , 

Um exemp lo tornará mais cln!'o o pensamento da 
Secção. Quando a lei de 3 ele Dezel1l bro üe 18í1 disso 
no art. 1.· « haverá . .. . em cada ProYÍne.ia um chefe de 
Policia ... ToclrlS as autoridades são subordinadas ao 
CllCfe ele Polieia» exprimia um pcnsumento üe unidadc 
administrativa, que entra na natureza para não üizer 
essencia do ca r'go de Chefe de Policia. 

Uma lei provincial, flue dissesse-Iia"el'ú clous ou tres 
Cl.Iefes de PoLicia alterava a lI atureza do cargo, e fazia 
elesapparecer essa subordinação de todas as autoridade' 
policiaes a um Cbefe commum e unico. 

Outro; creou·se Ulll registro ge ral pam as hypothe n 
cOl1"encionaes -Decreto de H de l'ío\'emIJI'O de '181.u. 
O pensamento dessa disposi~;.ão foi clwlIJar a um cenlro 
UI1lCO as bypotltecas para í'aci! itar as tl'a nsn~('ões de bens 
de raiz, e evitaI' muitas fraudes com que se ill,HIUea\'a 
a boa fé elos incautos. 

Uma lei, qu e elevasse o num ero destes registros, CQ11 i
valia a uma revogação; não era simpl es altera('ão nu-
mel'ica. o 

Entende pois a Secç:~1.o, qu e desde que o Poder Legis· 
lativo GemI lixa o numel'O fazendo nelle con i 't il' parte 
essencial ela ol'ganisaç.no, e de tal sorte que a natmeza 
dos empregos e suas aLLl'ilJuições fiquem ipso facto al
tel'Udas, se o numero o rôr, as AssclI1bléas pl'Oünc.iaes 
não o podem alterar, porque se não verifica a condieiío, 
a que está sujeita esta SUD aUl'ibnição. • 

FÓl'a porém des ta h;y pot.hese, que não eleve sei' pre
sumida, mas resultar directa, e manifestamente das ex
pl'es ões da lei, as Assembl6us provinciaes POclCll1 sem 
a .menor limitação augmentul' ou dilllinuil' o nUll1ero 
elos empregos da segunda classe. 

Quinto quesito. 

«( Podem as Assembléas pl'ovinciaes UppI'lJlUl' ahso
lutamcnte os Omcios de Justi ça ct'caclos pelo Podcr 
G-c L'UI? » 

Desde que esses omcios fOI'ão creados para execução 
das leis gemes, e em objecLo sobre que não poüem le
gislar ns Assembléas provinciaes, é evidente que ellas 
não podem supprimil-os absolutamente.· 

Supprimir alguns equivale ao direito ele diminuir o 
numero, e esse direito ellas o tem; mas a suppressão 



- 22-

absoluta ele todos equivale a l'evogar a lei que os ereou: 
e seda absUl'elo dizer que as Assembléas pl'oviL1ciae 
podem ?"evo,r;Cl1' leis geraes sobre objecLos a respeito dos 
quaes não podem legiôlal"; sel"Ía o idem esse et non esse. 

Se.l'to quesito. 

« A annexac:flo, ou desannoxação dos omeios üe Juslic·a 
nüo entende 'com a natlLl'eZa dos mesmos omeios? » 

Essencialmente não, accidentalmente é possive\. A na
tureza e aLLl'ilmições de UI1I Officio, em regea, nào fi cão. 
alLeradas porqu'e o sel'l'enLual'io l'euue esse Offit.;io a 
outro. Mas lJa Omcios, cujas attribui('ões são absolu
tamente incompaliveis, e 'outros eln l1UO sel'iu preju
dicial a accl.lfl1ulação. 

Mas como esse que ·ito parece ú Sec\:.üo ler por fill1 
verificar, se as Ass8mIJléas provinciaes o podem fazer, 
a Secção, pondo de parte mmol' deseLlvolvimento ao CJue 
acaba de dizer, vai entrar direclamellte na questão prin
cipal. O clil'eiLo ele legislal' sobre os casos e a forma 
das nomeações dos el1lpecga los jJl'ovinciaes .foi tira lo 
ao Pocler Legislativo Geml e expmssamcote conferido 
tis Assembléns pW\'Ínciae ' pelo ~ I cio Ul't. 110, como 
um dÍl'eiLo distmcLo, e não comprehencliilo no da ceca
~~ão e suppl'essão concedida pelo ~ 7.· do mesmo ar
tigo; mas além de que esse paragrnpho onze falia de 
nomeações feitas pelos Pl'esitlentes, e l1iio pelo Gover
no, já vimos que o art. 3.° da lei ele 1:2 de Maio de 
1840 declara positivamente quo esse direito « só mente 
comprellende aCluelles empregados pl'o\'inciaes, cujas 
funcções são 1'e ativas a olJJectos, sobre os quae,:; poclcln 
legislar as AS5emLléas legislati\'as provinciucs » ou por 

_ outra só os da terceira categoria. 
Logo as Assembléns provinciacs não podem legislar 

sobm os casos e a fórma da nomeação dos empregados 
em Omcios de Justiça, que pertencem não á Lereeira. 
mas á segunda categoria. 

Ora, decretar a annexação de omeios equivale a re
gular condições de nomeacão. Des le que se annexa 
por lei um officio a outro, o·PodeL' encarregado de fazer 
a nomeação está ligado 'a escolber para um emprego ° mesmo cidadão, (Iue escolller para outro; e conse
quentemente as limiLacões postas ó. nomeação de um fica-
1'ião ipso facto comprchensivas da nomeação para outro. 

O direito pois de annexar por lei s6 pertence a quem 
tem o direito de regular a nomeação, e portanto não
compl~te ás Assembléas legislativas provinciaes senão 

-a respeito dos empregos da terceira classe. 
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A Secção julga uesnecessario observar, que elIa não 
confunde com estas annex3ções estabelecidas por lei 
que [irmão regra e ligão o Poder executivo as anne~ 
xações puramente eyentuaes, que resullão da' nomeação 
do mesmo individuo para dous empregos, ou mesmo 
as annexações CJue o Poder executivo estabelece por 
Dccmto seu impoodo uOl 'mas a si mesmo. 

A antiga jurispruden ia estabelecia como regra, que 
os ofliGios nã.o se devião accumular; mas admittia ex
cepç.ões. O Alvará de 8 de Janeiro de 1621 diz: « Hei 
por bem e me praz de declarar C]ue qualquer pessoa, 
que fàl' promovida de um oIricio á outro ha de largar 
o que Ll'antes tinha, posto que sejão compatíveis, se 
ett logo não decla?"cw o coni?'ario. » 

Com es te pensamento concorclão os Decretos de 21 
de Setembl'o de '1677, '18 ele Julho de 1681, 3 de Setem
bro de 1682, e 30 ele l\Iarco ele 1686. 

Assim pois no::; empreg!os compativeis, se a nomea
ção manifestava a inLenf'[to de os fazer accumular, sub
sistia a accumulação ; o" que se queria era embaraçar, 
que com ob o sub?'eprão um só individuo requeresse, 
e obtives e diyersos Omcios. Veio elepois o Deereto ele 
29 de Fevereiro de 4688; manteve a não accumulação 
como regra, mas exceptuou expressamente: 1.· Os Ofli
cios tenues; 2.· Os que os obtivessem em ~t?na só carta. 

Estes antigos principios e acbão implicitamente con
sagl'ados pela 1m de 22 ele Setembro de 1828, cujo art. ~:. 
§ 11 declarou, que ao Governo compele: « Conceder li
cença para servir UOUS olicios, verificando-se circumslan
cias, em que as leis o pel'mitlem.» 

Reconheceu, pois: 1.·, que em regra os officios se não 
accumulão; 2.·, que as leis admittem excepções; 3,·, 
que o Juiz da convenlencia é nesses casos q Governo, 

E de tudo isto crê a Secç.ão poder concluir: 1.·, que, 
em regra, olicios divel'sos deyem ser providos em pes
soas diversas; 2.·, que 1)CIO contrario se forem te
nues devem ser accumu ados de modo á assegurar 
aos serventuarios sub istencia honesta; 3.·, que o Poder 
que nomêa é o competente para o determinar, com 
tanto que o faça expressamente. 

Em conclusão a Secção responde ao sexto quesito 
deduzindo elo que expôz, os eguinles corollarios: 

O djreito dc annexar e desal1nexar ofilCíos, como me
dida permanente, de modo que a nomeação para os 
annexados, ou, vice-versa, a impossibilidade da nomea-



ç.ão para os dcsannexado:;, cs lú intimamente ligado com 
o direito de legislar sobre os casos e f6rma da no
meação. 

2.° 

As Assembléas provinciaes s6 tem este ultimo direito 
á res peiLo dos empregos da terceÍl'a classe, c portanto 
não pod em. legis lat· aunexando. ou desB:,nnexando os da 
segunda, (lSto 6, afjLlclles, cup crençao pertence ao 
Poder t egis lati vo Ceral, e cujas í'llncções recahem sobre 
ol)jectos , em que não podem legislm' as Assembléas 
provinciaes). 

3. o 

O cHrcito de annexar oflieios even tu almente, e pelo 
facto de nomear o mesmo individuo para dous oflicios 
compatíveis , pertence ao Governo . 

4. 0 

O dit'eito do es tabelecer como n6rma das nomeações 
futuras as annexações nos pt'eeisos termos do corollario 
terceiro p6de ser exe t'ciclo pelo Governo. 

5. o 

O direito de desannexar oflicios, que se annexárão não 
por disposição da lei, mas na fórma dos cOl'ollarios ter
ceiro e quarto, compete igualmente ao Governo, salvos 
os direitos particulares adquiridos pelas nomeações feitas. 

Setimo qttesito. 

« Se as ' ASsembléas provinciaes podem annexar ou 
desannexar Oflieios de Justiça , que o Poder Get'al, pelo 
principio da organisação Judiciaria, annexou ou desan
nexou, não podem tambem annexal' ou desann,exar ju
risdicção, quando R fonte do Poder é a mesma, isto é, 
o arL. 10 § 7.' do RctO addicional, e ~. o da Lei de ,1 ~ de 
Maio de 184.0 ? » 

Respondido pela negativa o sexto, o setimo está pre
jucliGado. 

Oitavo q~tesito. 

« O Decreto de 30 de Janeiro de 1834 que regulou os 
ofIicios de Justiça das Villas novamente creadas, não se 
eonsidet'a r es taurado, desde ,que a interpretação do acto 



auelicional (art. 2.°) reduzio as cousas ao stalu quo an
terior ás circumslancias, que recJamárão a mesma in
terpre[ação? » 

O COdlg0 do Pro cc. so no art. 3. ° autorisou o Governo 
e Presidente em conselho á fazer nova divisão de 
'fel'mos, e Comarcas; no art. · !j.O creou um Escrivão das 
Execuções; no art. 39 mandou, que continuassem a 
SOrY1r perante os Juizes de Direito e l\Iunicipaes, lanlo 
no crim e como no ciyel, o E. erivâes que crvião pe
rante os JLúzes locaes, e OuvirlOl'rs ,tas Comarcas; no 
art . 12 da Dispo ição ProYisoria delerniinou, flue os Es
criyàes elos Juize Ilunieipues e de Direito escreve sem 
em todos os actos dos processos, e exocuc.;.ões elas sen
lencas cíveis . 

lIjas tendo estabeleeido uma organisação judiciaría 
nova e lendo autorisado a creação de novos Termos e 
Comarcàs sem fixar o numero dos Escrivães respectivos, 
o Governo entendeu que era consequencia da faculdade 
ele crear os noyo Termos e Comarcas fixar o numero 
do oIricios ele Justiça_novamente creaclos, e procedendo 
m 'i'irtude dessa llelegaç,ão, que considerava implicita

mente concedida pelo art. 3. 0 do Codigo do Processo 
marcou pelo Decreto do 1.° de Março de 1833 o numel'O 
dos que deviào existir em Igua sú, Ilaborahy e Parahyba 
do uI. 

Como 110rém nas Yillas novamente creadas nas clif
rCl'ent 's 1))'ovinC'iüS elo Imperio se encontraya a mesma 
lacuna, baixou o Decreto de 30 de Janeiro de 183~ fi
xando o numero de dous 'para lO das as Villas nm'a
mente creada . 

ESSl3 Decreto ( xpl'essamenLe o diz) foi uma ampliação 
elo Decreto do 1. o ele Março ele 1833, e por consequencia 
se deriva como elIe da mesma origem, islo é, da facul
dade ele crear novos Termos concedida pelo CodiO'o elo 
Procos o no art. 3. o 

Parece claro pot'tanto que elle só póLle yjgorur Ú 1'e -
peito dos Termos novamente creaclos, em que nüo houyel' 
designação especial do numero. 

Essa d~signação e pecirtl do numer~ é ~em eonLeslação 
uma aLLflbmcão das Assembléas provlDcJaes, como ficou 
a~ill?a demonstrado; e portanto onde el~as u ô:.,rem de se 
chrelto devem ser respeitadas suas dehberaçoes; onde 
ellas o tiverem omiltido é cla.ro, que dei.xiío subsistir o 
Decreto ele 30 de Janeiro de 1834, que então eleriva sua 
força ela yontade presumida da As embléa provinciaL 

A Secção julga desnecessario. recordar, que o djreito 
de fixar o numero é cli[erente do direilo de annexar. 
Assembléa provincial póde declarar, que o no,"o Termo 

ti 
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tenha um, dous ou tTes TabeHiáes do Judicial, e tantos 
Escrivães dos Orphãos, tantos de Residuos e Capellas, 
etc.; mas não o de prescrever, que o de Orphãos aectl
mule os Resíduos, ou as Notas , elc., nem vice-versa. 
Esse 'ireiLo nos casos, em que o Poder Legislativo Geral 
• . "1", i c .. ba posi tiva nente {I'denado o contrario , já vimos 
na resposta ao sexto quesito, que pertence ao Poder 
ExecutIvo, ou fazendo recahir os provimentos no mesmo 
individuo, ou estabelecendo por um Decreto a nórma, 
que pretende seguir na concessão de taes provimentos, 

Nono quesito, 

« Como se deve proceder á respeito dos Titulos Yil.a
licios de olieios, que são ao depois desannexados pelas 
Assembléas provinciaes?» 

i.. Secção julga prejudicado eS le quesito, desde que 
nega ás Assembléas pl'ovinciaes o direito de ordenar 
essas desannexações. 

Ella se julga igualmente dispensada do apreciar os tl'es 
Deoretos de 19 de Junho de 18!~7, 4. de Fevereiro de 
1852, e ~8 de Agosto de 1853, que lhe farão enviados 
para mostrar qu e os Gabinetes anteriores decretárão des
annexação de officios: 1. o, porque parece que em vis ta 
da doutrina exposta elles não exorbitárão; 2. o, porque 
em todos tres se trata de pessoas, que se rvião OffiClOS 
de Tabelliães de Notas, e qu e accumulavão os de Es
crivães ou Tabelliães do JudiCial, e que pedirão licençaRara 
renunciar á estes; foi aceita a renuncia, não para lcar 
como regra a desannexação, mas apenas para de accórdo 
com a vontade dos providos ficarem el1es, emquanto 
servissem os officios de Tabelliães de Notas, dispensados 
de servir no J1:lClicial. 

Ora, esta medida se verifica algumas vezes até a res
peito de attribuições de um mesmo emprego, se quem 
o serve está impedido de exercer simultaneamente todos 
os deveres. A respeito do Decreto de 1852 accresce, que 
o Governo nem nomeou serventuarios pura os Cartorios 
do Judicial renunciados; servem os Escrivães compa
nheiros, como nos impedimentos temporarios, segundo 
{lonsLa cio relatorio desse anno; 3.°, porque mesmo quando 
esses Decretos tivessem prescripto desannexações, em 
casos para que lhes faltasse cOl:npetenciu, seria UlJl erro 
commettido, e nunca um priucipioj sobre que a Secção 
pudesse bn.sen.r direHos. . 
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A Resoluçüo Imperial do 'I . o de Março de ~ 815G man
dou que sobre esta Consulta da Secção de Justiça fosse 
ouvido o Conselho de Estado. 

Reunido o Conselho de Estado debaixo da Presiden
cia do Imperador, em 19 de Junho de 1856, depois de 
discutida a materia, pareceu ao Conselho de Estado o 
mesmo que á Secção de Justiça, cuja doutrina foi 
approvada por dez Conselheiros, a saber: OR Srs. 
l\'Iarquezes de Olinda, de Monte Alegre e de Abrantes, 
Yiscondes de. rtaborahy, de Maranguape, de Abaeté e 
de Sapocahy, Eusebio de Queirós, Santos Barreto e 
1\1ello e Alvim, votando contra o Sr. V.isconde de Albu
q~lCrque, o qual opinava: 

« Que as elisposlc,:õcs do acto ac1elicional e ela sua inter
pretação, a que se refere o 1.° quesito, parecem conLra
dictorias e absurdas, pois que a interpretação niío rez se 
não re tringir attribuições conferidas ás Assembléas 
provineiaes, cuja restrícção nunca poderá harmonisar-se 
com a attribuição constitucional, e que sempre lhe pa
receu que esta disposiçiío constitucional exigia umü nova 
organisação judi.CIal e adminisLraLiva diversa da então 
eXlsLenLe, e pela qual ficassem extremadas as atLribuições 
provinciaes das nacionaes. 

« Que o segundo quesito TIlio admi.Ltia duvida, uma yez 
dada a intelligcncia referida TIO primeil'O. 

« Que todas as duvielas dos ontros quesitos são filhas 
de má interpretação ela disposição constitucional, e se 
desvanecem logo que se queira organisar a administração 
da Justiça em harmonia com a letra do art. 10 § 1. 0 

elo acto aelelicional. » 

Sobre essa Consulta do Conselho de Estado recalúo 
a seguinte Resolu ção Imperial: « Como parece ao Con
selho de Estado, menos quanto ao 6. o quesito, cuja 
solução depende de interpretação do Corpo Legisla
.tivo. Paço, n de Janeiro de '1807.- Com a Rubrica ele 
S. ~I. o lmperuc1o~. -Nabuco. » 



Em vil'tnde uessa Resolução Imperial [oi expediu(} 
aos Presidentes de Provincia o Aviso CirculaT n. o 2 de 
30 de Janeiro de 1807, no qual se declara : 

« 1. 0 Quc' a faculuade que tem as Assembléas pl'O
yinciaes de legislar sobre a creação e suppressão dos 
oilieios ele Justif'.a comprehencle não só os officio exis
tentes ao tempô elo acto ac1dic.íonul, senão Lambem os 
creados depois clelle. (1.0 quesito da COl1 nltu. ) 

<~ 2. o Que pelo principio de que compete ao roder ~3"ê
·ra la organisaç[lO J udiciuria, e dc não p.oderem as Assem
b léas provinciaes creal' ou supprimir oflicios dq Justiça, 
alterando a sua natureza e atlribuições. segue-se: 

« Que quando o numero rôe connéXO ou essencial ú 
ol'ganisaçüo, não podem el1us tornar priyativo ou CUlllU
la1ivo um oflicio, que é privativo de uma só pessoa. 
-(3 . 0 e 4.° quesitos.) 

« 3. 0 Que pelos mesmos p-rinci pios não podem ellas 
creaI' omcios especiaes ou destinados exclusivamente 
para certa éspecie de cousas, de pessoas ou acções, por
"que esta creação cerceia attl'ibUlçÕes ele outros offkios, 
altera-lhes a natureza, dá cxistcncia a empregos de na
tureza 110ya. (2. o que iLo.) 

« 4. o Que pelos mesmos pril1cipios não podem as 
Assembléas pl'ovinciaes supprimir ab:solutamente os 
o.fficios de Justiça, porque a supPl'essão absoJuta im
porta a suppressão das atLrilJuições. (5. o quesito.) 

« 5. 0 Que quando as Assembléas provinciaes não desin'

l1arem o numero dos oflicios, deyc elle regular-se pero 
Decreto de 30 de Janeiro de 18340 (8 .0 qt1esiLo.) 

{( Emquanto iÍ annexação e desannexaçilo elos omcios, 
pca entendido, á vista da Imperial Resolüç5.o, gue até 
haver interpretação legislativa deve ser respeitada a 
posse em que estão as Assembléa:s proYinciaes ele ]e
gislar a este respeito, sem prejuizo tIas regras estabe
lecidas nas decisões antecedentes. » 

§ 37G. 

Alguns casos occOl'rÍllos 11cllOis dessa Consulta. Resolução 
e A,·iso. 

São decorridos oiLo annos c ainda não teve esLe 
negocio a solução que foi declarada uependenLe de 
interpretação legislativa. Os casos seguintes dernons
l!'ão ainda. mais a SLlll necessidade. 



S. [>(~ulo. -A'lei n.O 7 Lle 4H5:J lle S. Pau o CL'COU lill! 

Villa de Ubutuba um Escrivão privativo de Orphãos e
ausentes. 

EnlendEmcio a Secção de Justiça do Conselho de Es
tado que essa disposição ex.cedia as aUribuiçõcs das 
Assembléas provinciaes, segundo a resposta ao ~. (). 

(lllCSitO da Consulta acima referida, assim foi de
.cidido pela Itesolução Imperial de .i- de Junho do 
dito anno. 

O Aviso n .O 4i6 de 21 de Outubro de ,186:1 declarou 
que um cidadão não occupava os dOllS tabellionatos 
de um Termo. á vista da lei provincial n.O 2 do '1." de 
Março de 4838 da Assembléa provincial 'de S. Pàulo, 
e que quando mesmo houvesse a accumula~ão allegada, 
nada poderia fazer o Govel'no Geral, visto ter mandado 
in fine o Aviso ele 30 de Janeiro de "857 respeitar a 
posse em que as Assemhléas pTovinciaes estão de le
gislar sobre a annexação e desannexação de omcios de 
Justiça, até que haja interpretação legislativa do acto 
addiciona1. 

Rio de Janeú'o. - Havendo a lei n.O 867 de '1856 da 
Provincia do Itio ele Janeiro determinado que ao omcio 
de Contudor fosse annex.o um elos de Partidor e ao de 
Distribuidor um outro, ouvida a Secção de Justiça do· 
Conselho de E tado obre es a lei dizia : 

Sobre a ineompelencia da AssemLléa provIncial já a 
Secção deu o seu parece r' em Consulta de 25 de Janeü [) 
de 18;)6, mas em vi la da H solução Imperial de 17 de 
Janeiro ele ,1807, nada, ha por ora a proYidenciar. 

E as im o entendeu a l\csolução Imperial de .i- de 
Julho de 1.857. 

Iguaes forão as soluções, em casos semelhantes, das 
Consultas da mesma Seção do Conselho de E Lado de 
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29' de Janeiro-c10 de Jun.lolo de 1855, do 1.° de Março 
de 1856, e de 26 de Agosto de.1859. 

Bahia.- A Consulta de 20 de Maio de 1809 da Secção 
do Imperio do CG)llselho ele Estado, sobre as leis pro
vinciaes da Bahia de 1858, observa., que as disposi
ções ela lei n.O 723 pod.erião ser taxadas de inconsti
tucionaes, se não se attendesse a que· ahi não se alterão 
as attribuições elos empregados, f'ilz-se apenas uma dis
tribuição dellas por aquelles que por lei geral estão 
autorisados para exercêl-os. 

A llesolução Imperial de 17 de Aegosto· d'e 1859 con
formou-se com essa solução, que não se acha muito 
em harmonia com a d~ Consulta citada de 25 de Janei
ro de 1806, e sua Resolução .. 

Observação. 

Hão de se dar essas discordancias sempre que 
mandarem o mesmo assumpto a· diversas Secções do 
Conselho de Estado destacadamente, sem fazer passar 
certas decisões por um só cadinho. 

Não prevalece sómenLe a. cireumstaneia de serem 
ou não alleradas attribuições. 

Quando o Poder Geral declara os olieios privativos, 
os reune ou separa, prende essa deliberação com o 
jogo da administração da .Justiça. Dar a outro poder 
que não póde alterar a organisação judiciaria e a 
legislação civil e criminal a faculdade unica e simples 
de alterar a natureza desses ofIleios, separando o que 
está reunido, reunindo o que está separado, tornando 
cumulativo o que é privativo e vice-vgl'sa, seria intro
duzir a desordem na administração da Justiça. 
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A atll'ib-uição dada ás Assembléas provinciaes pelo 
§ 7." do art. 110 do acto addicional, como declarou a 
lei que o interpretou, sóm.ente diz respeito ao nu
mero dos empregos, sem alteração de sua natureza, 
quando forem estabelecidos por leis geraes, relativas 
a objectos sobre os quaes não podem legislar as As~ 
sembléas provineiaes, 

§ 378, 

Coutinuão os casos. 

Rio Cl'ande do Norte.- Não lendo a lei provincial 
do Rio Grande do Norte n.O 452 de 30 de Abril de 
1859 estabelecido o modo de di visão (li-) dos officios 
de Escrivão e Tabel1ião Publico dos Termos da Ci
dade de S. José do i'dipibú e' da Villa de Goyanninha, 
deixando a lei isto á determinação do Governo, con~ 
sultado o Governo Imperial pelo Presidente da 'Pro~ 

vincia, decidio pelo Aviso n.O 17!~ de 48 de Julho de 
11859, que a divisão devia ser feila de conformidade 
com o Decreto de 30 de Janeiro de 11834, visto como 
a Imperial Resolução de Conslllta de 17 de Janeiro 
de 1856, reconhecendo que a designação especial do 
numero dos officios de Justiça é aLLribuição das As~ 
sembléas provinciaes, e que por lei quando eUas usa~ 
rem desse direito devem suus decisões ser respeitadas, 
reconhece lambem que quando ellas o li verem omiltido 
claro é que deixão subsistir o Decreto de 30 de Ja~ 
neiro de 183.1., que então deriva sua força da Yon-

(*) As Assembléas provínciaes quandO creão estes otIicios por 
exemplo creando um novo Município, fazem li divisão dos OmClO.5, 
~n(\6 dcvE.l1ll fi\~~l-l\ glxanlad(\~ il$ lei$ gCl'lIC$. 



tudo presumida da Assembléll provi ncj aI , s 1.,1rl0 que 
no caso presente, ainda maior força deriva este De
ereto do art. 2. 0 da citada lei provincial de 30 de 
Abril, na parte em que dispõe que os respectivos 
Serventuarios officiurúõ como fOr determinado pelo 
·Governo. 

Parahyba.-Tendo .a lei n.· 20 de 28 de Setembro 
de 4859 da Assembléa proYinc.ial da Parahyba sepa
rado attribuiçõe5 dos Escriyãcs do Judicial, Capellas 
e Resíduos das Villas de Bananeiras e Independencia, 
declarou o Aviso n.O 199 de 9 de Maio de 1860 § LO 
essa lei exorbitante, por não cnber na alçada das 
Assembléas provinciaes a alteração das attribuições 
dos empregados, e mandou que fosse submettida ao 
conhecimento do Poder Legislati YO, e islo por virlude 
de Resolução Imperial de 1) do dito mez e anno, 
tomada sobre Consulta da Secção do Imperio do Con
selho de Estado de 4 de Abril do mesmo anno de 
4800. 

SECÇÃO 12. 

CO~IPnEHEl'iDEM os §§ 7. 0 E 11 DO ART. 10 DO ACTO ADD ICIOX.\[ " 

FACU[DADE DE APOSEl'iTAR E JUD1J.AR 05 E3lI'REGADOS PROYIl'iCI.I.ES ? 

§ 379. 

o que não era. ntateria. dc tluvicla. ao pl'ineil}iO tOI'oou-se 
depois cluvitla D111i fl·eqllcllte. 

A questão - se as Assembléas provinciaes podem 
conceder aposentadorias aos Empregados provinciaes, 
em que termos e como-pende sem solução ha 30. 

annos, isto é, desde o nelo addicional. Não é porque 



33 

não se tenha ella reproduzido mui frequentemente, e 
porque não haja sido mui frequentemente entel'rei
rada, 

E' talv.ez o assurnpto de que mais frequentemente se 
tem occupado as As embléas pl'ovinciaes, o Go-verno 
Geral e o Conselho de Estado, E isto não só porque é 
grande o numero do Empregados que se j u]gáo nas 
eireumstancias de procurarem suas aposentadorias, 
como porque abrem ellas largo campo ao favor .. São 
servidos uns e seus patronos, dando-se-lhes venci
mentos sem trabalho, e abre-se espaço para servir, a 
outros, Em diversas Consultas têm algumas Secções 
do Conselho de Estado observado que as collecções 
annuaes de actos de algumas Provincias excedem 
os que têm a côr ele interesse particular e de par
tido, os que se podem considerar cscoimados ele favor 
e parcialidade. C') 

Não achei nos primeiros allnos do acto addicional 
que fo se o Governo Geral á mão elas Assembléas pro
vinciaes por 1110 ti YO de aposentadorias, Então tomavão 
cllas á larga as ensanchas que querião, poderião ter 
demolido todo o edificio Geral, sem que o passo lhes 
fosse embargado, Era isso eíl'eito da rea~çtto federativa 
que precedeu o aeto addicional, e tanto contribuio para 
a quéda do 1 ,o Heinado, A manifestação da verdadeira 

(i) A ConsulL.l ela Secção tIo Impcl'io do Conselho tlc Estado ele 31 de 
Julho de 1843, Rel:uol' o SI', B, p, dc YascoucclIos, votos os 81'S, 1I1i
randa Ribcü'o ê OJinda, dizia: « D spende jil a Provineia da Bahia com 
apo 'erJtaelos, jubil:Hlos e pensionistas 18:(j27S1S78, bem que a sua 
Assembléa LegishHiva não contc dc existencia mai de \) annos, c é dc 
l'eceiar' que sc clla não :1l'l'ipia1' carrcü'a, avul tal'á e ta verba conside
ravelLll entc, cm não lIlui longo prazo, O intcressc !larLicu]al' sabe col1o
ncsLal' suas lll'etcnçôcs cxcitando scntimento. (Ic humanidade, e fazendo 
\'alel' dircitos q\ie não existcm, e os Le!rislaclol'c serão tauto mais faccis 
cm cedcr aos seus al'tiflcios ITuanto mal libel'almént.c o Govcrno Impe
dal conCOl'rel' para o su ppl'imcnLo dus dcjicits \1I'o,'inci80S, eLe, » 

Era cu tão o sllpprimeu to ('citu a c~sa l'l'ol'incla pelos currcs gcraes 
de loO:OOOSooO, 
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intélligenciã tlo varias disposições dó acto audicional 
teria produzido grande irritação em espiritos então 
muito influ.entes, e feito considerar a reforma como 

_uma mistificação; ê na verdade pão deixou ella de o 
ser para muitos, que suppunhão haver-se estabelecido 
um systema federativo á guiza do dos Estados-Unidos. 

A reacção has idéas que o gabinete de 19 de Setembro 
aproveitoú, incorporou e habilmente dirigi o ; a creação 
do Conselho de Estado, composto de ílluslraçõés pra
ticas, fizetão com que se cOlheçasse a olhar mais de 
perto pará os aetos das Assembléas provinciaes, cujas 
flagrantes usurpações, arrefecido o euthllsiasmo da 
novidade, não IJodião de.itar de despertar muito a 
attenção. E aconteceu o que sóe aconteçe!' em tacs 
casos; foi al~ma vez considerado excesso o que real
mente o não era. 

~ § 380. 

Distincçõcs. 

IJara introduzir a ordem nas investigações em que 
vou entrar, corneçarei por estabelecer as seguintes 
distincções. 

As Assembléas provinciaes tem legislado sobre apo
sentadorias de empregados provinciaes: 

Ou. (1.°) estabelecendo as condições, verificadas as 
qUlles deve conceder a aposentadoria o Poder Exe
cutivo provincial, isto é, o Presidente da rrovrncia . 
. Ou (2.°) approvando as aposentadorias concedidas 
pelos Presidentes. 

Ou (3. ú
) aposentando nomeadamente tal ou tal em

pregado. 
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Por não hayel'íSOl sida estab~\ecidas, CQnsllgradas, 
e estl10adas essas djsüncçôes no priqcipio, fez-se 
gJ'imde f,QnfusãQ em UJUl\ ll1utcrja aliás simples. 

§ 381. 

Ao ex.ame da questão de direito convóm que pre
éeda uma breve resenha dos principaes actos das 
Assemhléas provinciaes sobre li. ma leria dlls opiniõe I 

diversas, emiltidas em differentes époc.as pelo Conselho 
de ESlado, das decisões, nem sempre coherenles to
madas pelo Governo Imperial. Talvez pareça a ex
posição que VOtl fazer, posto que a re~umil. o ~ais 
possi ye1, longa e tediosa. Julgo-a poréQl illdispf}l1sil.vcl 
para pôr patente a confusão em que ha 30 annos 
está a materia, e para mais fazer sobl'esahir a ne_ 
cessidade de uma solução definitiva por quem só
mente a pó de dar. 

Vou portanto expôr, como exemplos, varios aclos 
provinciaes sobre a materia, as opiniões emittidas 
sobre enes pelo Conselho de Estado, e as decisõe 
lomadas pelo Governo Imperial. 

§ 382. 

'I S ·l~. !\lllgc;as. 

U!Uil. lej Q.O 4, pe HH2 da A&semblca provincial elas 
Alagôas aposli'nlou, com qous terços do selJ. ordenadu, 
um professor de primeiras letras. 
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A Secçfío elo Inlpel'io do Conselho ele K·tac]o rm 
Consulta de 8 ele Maio de 1843, Relator o Sr. B. r. 
de Vasconcellos, votos os Srs. Olinda e Miranda Ri
beiro, opinava sobre essa lei do modo seguinte: 

« P.arece ú Secção que n~ lei geral que Vossa TlIa
gestade Imperial tem resolvIdo mundar pl'opôr ao Corpo 
Tegislativo sobre aposentadorias, se declare que essas 
disp~si~ões compreh~ndem 1ambem as dos empregados 
ptoVll1ClaeS, para aSSlm pôr termo aos excessos ele au
toridade que as Assembléas eommeLLem frequentemente. 

« Em nenbum dos artigos do acto addicional foi con
ferido ás Assembléns provinciacs o direito de aposen
tar os seus empregados, e subsistindo em V1go1' a 
Constituição que aLtribue ao Poder Executivo a conces
são . ele inercês pecuniarias, com dependencia de appro
vação da Assembléa 8-e1'al, quando não estão ta:mclas 
eru lei, conciliar- se-ba assim os interesses elos empre
gados provinciaes com a obsel'vancia da lei. Se Vossa 
i\Jagesl.ade Houver por bem, permiLtirú, á vista das ra
zões que occorrel'em, aos Presidentes aposontar certos 
e determinados empregados provinciaes.» 

Não teve essa Consulta Resolução Imperial, ma., 
em sua conformidade, foi expedido ao Presidente das 
AlagOas o Aviso de 12 de Julho de 11843, que decla
rava que u Assemb1éa provincial exorbitára de suas 
attribuiçõE)s, pois que não estavão as Assembléas pro
vinciaes au torisadas para conceder mercês pecunia
rias, que são da privativa competencia da Assembléa 
Geral Legislati Vil. 

§ 383. 

,) 843. fCl'nnmbllC!o. 

Havendo a Lei Provincial de Pernambuco 11.° 99 
aposentado-com o honorario de 600#1)00 o Padre Ignacio 
de Almei.da Fortuna, substituto ne latim do J~ycêo, a 
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sobl'ediLa Secção, sendo os mesmos acima o Relator, e 
os Vogues, opinou da mesma maneira que na Con
suUa precedente, em 3 de Julho de 1843. 

Este parecer foi approvado em 20 de Julho do mesmo 
anno pelo Conselho de Estado reunido, ao qual foi 
sujeito, e em sua conformidade decidio a Resolução 
Imperi~l de 9 de Agosto seguinte. 

Foi então expedido ao Presidente da Provincia de 
Pernambuco o Aviso de 9 de Novembro de 1H43, no 
qual se declarava que a Assembléa provincial havia 
exorbitado de suas aLtribuiç.ões na lei n .O 99, porque 
o aeto addicional não confere ás Assembléas provin
ciaes a atlribuição de conceder aposentadorias, o que 
é ela cúmpetencia do rodeI' Executiyo, por serem mercês 
pecuniarias. 

§ 384. 

'1845. Espirito Santo. 

A Assembléa provincial do EspÜ'ito Santo, pela Re
solução de 21 de Julho de H~43, aposenta o Secretario 
da l)rcsidencia que contava pouco mais de 12 annos 
de serviço. Sendo-lhe negada a sancção pelo Presi
dente, é adoptada a dita Resolução pela Assem bléa 
por dous terços de votos, e publicada . 

A Secç,õ,o do Imperio do Conselbo de Estado em Con
sulta de '12 de Setembro de /184·3,' approva o proce
dimento do Presidente, e reporta-se á doutrina emi(-
Lida nas precedentes. . 

O S1'. Visconde de Olinda diverge enLUo pela , e
guinte declaração: 

« Concordo com o parecer na paete em que declara nfto 
pertencer ás Assembléas provinciaes aposentar os em
pregados das Províncias, mtts não na' que sustenta que 
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pertence li As emLlén. Gcr>ll I,ogi~hqivl). o I(!g'islal' SOhL'C 
as aposentadorias dos empl'egilcLos P"ovincíaes e no Go
verno Geral o aposentar esses mesmos ompregnrlos. O 
direito dr. crear p.mprego3 envolve essencialmf.ll\lc o ctn 
declarar todas as condições dQ exercício desses eJU
pregos, entre as quaes estão sem dU',rida nenhuma as 
aposentadorias. A autoridade que for enve ·tida do direito 
de legis lar sobre aquell as ncha-se por i so envestida do 
de legislar sobre esta. E tendo estés dou ' direitos lão 
estreita e nec:essaria relação entre si, não considero a 
concessões das aposentadoria entre as elas mercês pe
cúniarias, que são privali a!'j do Goyerno. 

« O que eu entendo que: se d ye fazer é solicitar da 
Assembléa Geri).1 urna lei que declare que ás Assembléal:i 
pL'Ovinciaes 5.6 compete legislar' sobre as aposentadorias, 
mas que a concessão dellas pertence aos Presidentes, com 
dependencia da approvação das mesll/Us Assembléas, 
quando uma lei não tenha ainda regulado o exercício 
él esse direilo. )) 

o Aviso de '15 de Janeiro de 18.i4,· dirigido ao Pre_ 
sidente da Provincia do Espirito Santo, conformando-se 
com a opinião da maioria da Secção, novamente fiL'ffiOU 
a doutrina dos Avisos e Consultas precedentes. 

A Consulta da mesma Secção de 1 G de Outubro, e 
a de 6 de Novembro do mesmo anno solH'e leis da Pa
rahyba de 18{'2, que havião approvado aposentadorias 
concedidas pelo G·overno da Província a um Ofl1cinl 
da Secretaria do Governo e a varios rrofesRores de 
primeiras letras, reprod uzi L'ilo a doutri na nas oonsu ltas 
p reced en les . 

§ 385. 

'184:> . Santa CalhariJ~a. 

A Assemblea provincial ele Santa Cath~rio.a por lei 
de 29 de Abril de 181.3, manda que aos Professores 
rublicos que houverem de jubilar-se seja leyado em 
conta o tempo que tiyerem ele maglsteri0 particular. 
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Estabelece uma regra boa ou mú. Não aposenta espe
cialmente um individuo. 

A Consulta da Secção do Imperio do Conselllo de Estado 
de ,18 de Março de 18B, Relator o Sr. Miranda Ribeiro, 
yolos os Srs.Monte Alegre e Vasconcellos, declara aque]Ja 
lei fóra da competencia das Assembléas Pl'ovinciae , 
por que o acto addicional em nenhum de seus arti
gos lhes coneede aüloritlade para jubilar Professores 
Publicos. 

O Aviso de 30 de Agosto de 1844' ao Presidente de Santa 
Cutharina, conformando-se com es e parecer, reproduz 
a doutrina dós Avisos l)reéédcntcs. 

A Con~ullas da mesma Secção de 7 e 28 de OutulJro do 
mesmo anno, sobre leis de outras Pl'ovincias, repro
duzem tmi1bem a mesma doutrina. 

Em conformidade da primeira é expedido ao Pre
sidente do Coará o Aviso de 14 de Fevereiro de. 1845, 
(lue lambem reprouúz a doutrina dos precedentes. E' 
o negocio remettido á As embléa Geral. 

S 386. 

,J 845. Sergipe. 

O l'residenle da Província de Sergipe nega primeira c 
segunda 'Vez a ancção a projectos da 1'e pectira Assem
bléa que aposentão dous Professores um de latiniLlade 
e outro de primeiras letras. 

A Secção do Imperio do Connselho ele Estado, em Con
-sulLa de 7 de Outubro de '184.·5, Ue]ator o Sr. Miranda 
Ribeiro, votos os 81'S. Vasconcello., e Olinda retere-se á 
sua opiuião já manifestada, e o Sr . Visconde de OJindu 
ao seu voto sepu1'tldo fJH de '1:2 de Selemhro. 

o 
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o Aviso de .i, de Julho de 18.i,6 ao Presidente de Sergi
pe, declara que a Assembléa Provincial exorbitou de suas 
attribuições, e que as suas leis vão ser levadas ao conhe
cimento do Corpo LegislaUvo. 

§ 387, 

i\ CI\mar.a dus DCIIUt.ulos I'csoh'c .a questão cm 18-1(;. 

No anno de 18.i,5 a Com missão de Assembléas pl'ovin
ciaes da Camara dos Deputados, tendo em visla algumas 
Leis Provinciaes e reclamações do Governo, que ponde
ravão a necessidade de fLxar-se uma inlelligencia sobre 
tão importante assumplo, havia apresentado um pl'O
jecto para esse fim. 

Dizia a Commissão em seu parecer: 

« O Governo nos OflicioS de 8 de FevereÍl'o e 26 de MUI'ço 
de 18U expedidos pela Secretaria de Estado dos Negodos 
do Imperio, remettendo algumas leis Provinciaes, pon
derou a esta Augusta Cmnara a necessidade ele flxa~'-se 
uma intelligencia a respeito do direito exercido pe1a 
Assembléas '-legislativas pl'ovinciaes, de aposentarem os 
Empregados provinciaes, e concede?"em pensões, direito 
que se lhes contesta. A Commissão de Assembléa pro
vinciaes a cujo exame foi ~ubmettido este objecto, e de 
parecer- f']uanto á 1." questão-que no art. 10 § 11 do acto 
addicional está positivamente incluido o dirello que tem 
taes Assembléas de estabelecer as regras e condir,ões ne

'cessarias para verificarem-se as aposenladorias aos em
pregados provinciaés, defioidos pela lei de 12 de l\laio de 
184,0. O acto addicional, especificando nos arts. 10 e 11 os 
objectos sobre os quaes podião legislar as Assembléas 
pl'ovineiaes, sómente sobre os dous designados no S 5.° 
do art. 10 permittio á Assembléa Geralleglslar cumulati
vamente. E estando marcado nesses arügos nos §§ 1.° e H 
o direito de le~islarem ellas sobre os empregados provin
ciaes não o póae ter a Assembléa Geral, e então seguir-se
hia (a não estar no citado § H comprebendido o direito de 
legislar sobre aposentadorias), que os empregados de (Iue 
-e trata , nüo poderião ser aposenladus em Cil o algunJ , 
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por mais longos e valiosos que fossem seus serviços, por 
mais notoria que fosse a impossibilidade de os continuar 
a pl'estar. 

« Se porém na opinião da Commissão é bem deter
minado o direito, que tem as Assembléas legi~laLivas 
provinciaes de estabelecel'em os casos, e as condições 
com que se aeve aposentar em geral os empregados 
pl'ovinciaes, entende ella, pelo contrario a respeito da 
~.a questão, isto é, se podem aposentar os empregados 
provinciaes que lhes requel'erem. Por semelhante modo 
sahem as ditas Assembléas da sua esphera de corpos 
legislativos, envolvem-se e al'l'ogão attl'ibuições do Poder 
Exeeutivo, e ofI'endem o art. 102 § 11 da Constituição, e é 
por estas mesmas razões que se resolve a 3." questão. (~) 

« Embora possão as refer·idas Assernbléas decl'etal' as 
tlespezas provindaes, dispô!' da receita pela maneira 
que mais util pareceI' aos intel'esses da Pl'ovincia, esse 
di l'eito (assim como qualquer outro) nunca deve ser 
exercido com subversão do principias do systema cons
titucional, e invadindo ele qualquer modo attribuições 
de OUtl'OS Poderes. » 

A Commissão composta dos Srs. Alvares Mac};lado, 
Souto e Nascimento Silva, concluia apresen tando o 
seguinte projecto, que considerava de interpretação 
ao acto arldicional. 

« A Assemblóa Gemi Legislativa decreta: 
Art. L° No .art. /10 § 11 do acto addicional á Cons

tituição está comprehendido o rlireito que tem as As
sembléas legislativas provinciaes de legislar sobre os 
casos, e a fórma .por que podem ser aposentados os 
empregados provinciaes. 

Art: 2. 0 Ficão revogadas, etc. )} 
Desembaraçado esse projecto dos solitos e inevita

veis adiamentos, e discutido com largueza na Camara 
dos Deputados, foi adoptado ~om uma emenda do Sr. 
Fernandes Leão na sessão de 8 de Junho de 184,6. 

(*) o f[lIe a COlnmissão chama aqui 3." que tão é a relaLiva ás J)cm
sõcs, que resQlve negativamenLe sem a deseuvol\'CI', \~quil)araudo as 
pensôes a aposen Ladol'ias concedidas pelas Assembléas a.. inclivitluo cel'bO 
e determinado, e englobando a 2." c ? a questão. 



- 42-

Es'sa emenda aCCIescentava áo art. 1.0 -Como taes de
clarados no art. 2.° da Léi n.O 105 de 12 de Maio 
de 184·0. 

Pretendião uns que era inutil o pl'ojécto porque 
era claro como a luz meridiana, que compelia ás As
sembléas provinciaes aposentar os empregados pro
vinciaes; outros que com effeito era inutil, mas por
que era claro como a luz meridiana que lhes não 
competia. . 

Será tudo em taes casos muito claro, mas é indis
pensavel que se decida qual das duas clarezas é mais 
chll'a. 

§. 3~8. 

o pro!ec&o é .·ejeitado no Senaulo. 

Sendo o projeclo remellido ao Senado foi ahi appro
vado em 1.a discussão na sessão de 2 de Julho de 
1846, e entrando logo em 2." apenas fallou contra 
o Sr. Mello e Matos reproduzindo argumentos apre
sentados e respondidos na Camara dos Deputados. 
Ninguem sustentou o projecto, nem mesmo algum 
dos Ministros. 

Foi rejeitado, e continuou a confusão em que tem 
estado este assumpto, como vamos ver, por mais 18 
annos III E sabe Deus até quando I 

Continúa a anarchia, consider'emol-a por um pouco. 
E para isso proseguirei na resenha que havia ence

tado e que deixei em 18t6, porque a luz que derramão 
os factos, e as discussões a que derão lugar, são o que 
melhor pó de illuminar no caminho para chegarmos 
áo aireito' que procuro, e que, sem duvida, o leitor 
tambem quer procurar. 
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§ 389. 

t 846. Ceará. 

Logo depois a Assembléa provincial do Ceará, pela 
Lei de '14· de Agosto de 1846, legislou sobre aposen-. 
tôdorias. O Presidente negou-lhe a sancção, enten
dendo que acabando o Senado de rejeitar a pro
posta, iniciada na Camara dos Deputados, que re
conheceu nas Assembléas provinciaes o direito de 
legislar sobre a materia, era inconstitucional a lei, 

A Assembléa provincial a fez passar por dous terços 
de VQ~OS, 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado con
sultada sobre o caso, em Consulta de 5 de Novem
bro de '1846, perseverava em sua opinião e concluia 
que fosse a lei remetlida á Assembléa Geral Legislativa 
para fixar definitivamente a legislação a esse respeito, 
fixação que acabava de ser rejeitada, 

§ 390. 

EVllSivIl, LicCII~llS, 

Algumas Assembléas p.rovinciaes lançárão mão de 
uma evasiva, ou para salvar os seus aposentados, ou 
mais respeitosas, para declinar uma luta com a opinião 
uo Governo Geral. 

Algumas Assembléas provinciaes concedêrão licenças 
a empregados com vencimentos, indeterminadamente, 
sem tempo certo, por exemplo: 

A Assembléa pwvincial do Rio Grande do Sul em 
sua Lei n.O 334- torna a concedel-as, e em '1854· em seu 
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acto n.O 305 ao qual o Presidente negou a sancção. A 
Assembléa provincial de Minas em suas Leis n.OS 474, 
489, 574·, e 591, e em 1857 por uma Resolução ú qllal 
o Vice-Presidente nega a sanc.çâo, etc., etc. 

As Consultas da Secção do Imperio do Conselho de 
Estado de 3 de Dezembro de 1847 com Resolução Im
peri~l de 24 de Janeiro de 184.9, do 1. ° de Agosto 
de 18.5'1, com Resolução Imperial de:24 de Setembro, 
de 7 de Julho, 29 de Outubro e -11> de Novembro de 
1852, de 21 de Maio e 31 de Dezembro de 1850, 
e 2 de Novembro de 1857, com B.esolução Imperial 
de 9 de Dezembro seguinte, declarárão que aquellas 
licenças sem tempo e com vencimento~ erão verda
deiras aposentadorias, cuja concessão excedia as fa
culdades das Assembléas provinciaes, e ofrendia a 
Consti tuição. 

O Aviso n. o 455 de 14 de Dezembro de 1857, ao 
Presidente da . Provinda de Minas Geraes assim o de
darou. 

§ 391. 

i84G. lllagõas. Dispensa. 

A Assembléa provincial das Alagôas dispensa do 
serviço da Thesouraria provincial o Omcial Maior da 
mesma Assembléa legislativa, reduzindo seus venci
mentos, por essa dispensa. 

A Consulta da Secção do Imperio do '1.° de Junho 
de 184.6, declara que por semelhante disposição é 
encapotadamente aposentado aquelle empregado, ou 
se lhe concede uma pensão, sem nenhuma attenção 
ao art. 102 § H da Constituição, reprodu~indo-se 
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o abuso constantemente no lado pela Secção, que eon
tinúa a cOllsiderar fóra das altribuições das Assem
bléas provinciaes todos os aetos desla natureza, refe
rindo- e a seus pareceres anteriores, etc. 

Assim o decidio a Resolu~ão Imperial de 26 de 
Setembro de 184,6. 

§ 392, 

Vl1rh\s Assembléas Pl'ovineiacs I'ccalcitrào fazcndo passar 
al,oscntadorias por ,lons terços tle votos. 

Apezar da opinião do Conselho de Eslado constclll
temente abraçada e sustentada pelo Governo, e ma
nifestada pelas Resoluções Imperiaes e Avisos citados, 
não obstante haver o ~cnado adherido a essa opinião 
rejeitando a contraria formulada em um projecto lIa 
Camara dos Deputados, continuão as Assembléas pro
vinciaes li legislar sobre aposentadorias. l'ecalcitrando 
quando os Presidentes de Provincia oppoem o seu veto. 

A Assembléa provincial do E pirito Santo aposenta o 
Secretario da Presidencia. O Presidente nega a sancção 
ao projecto, e o faz voltar á Asscmbléa que o approva 
por dous terços de votos E' publicado como lei. O 
Governo approva a negativa da sancção, c reprova o 
procedimento da Assembléa . 

No anno eguinte, por uma Resolução, suspende a 
Asscmbléa provincial a ua lei que aposentav;} aquclle 
empregado, até que a Assembléa Geral decida se com
pete ou não ás Assembléas provinciaes legislar sobre 
aposentadorias. 

A Assembléa provincial de Santa Cathal'intl legisla 
sobre aposentadorias, c sendo negada a sancção ao pro
,iecto, o faz passar por dous terços de votos. O presidente 
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o remette ao Governo Geral para decidir se deve ou 
não ser sauccionado. 

Ouvida a Secção do Imperio do Conselho de Estado 
entende ella, em Consulta de 30 de Julho de 1846, 
que o Presidente obrou legalmente, e que achando-se 
reunida a Assembléa Geral, lhe deve ser, como foi, 
affecto o negocio. 

A Assembléa provincial de Sergipe em '1847 fez uma 
lei aposentando uma professora de primeiras letras. 
O Presidente nega-lhe a sancção. A Assembléa adopta 
o projecto P9r dous terços de votos. O Presidente sus
pende a lei e affecta o negocio ao Governo. 

A Assembléa provincial d a Bahia fundada na excepção 
da 2. a parte do art. 13 do acto addicional que isentou 
da sancção as ResoluQôes relativas aos empregados l\1u
nicipaes, enviou ao Presidente da Província dous actos 
legislativos, que aposentavão o Oilicial Maior e o Me
dico da Camara Municipal da Bahia, para que pu
blicasse essas leis. 

O Presidente fel-os veltail' á Assembléa provincial 
declarando que não podia publicaI-os, por os julgar 
inconstitucionaes, visto que além de não poder a mesma 
Assembléa legislar sobre objectos uão comprehendidos 
nos arts. 10 e 1-1 do acto addicional, havia nel1es ma
nifesta oífensa do art. 102 da Constituição, segundo o 
qual a concessão de aposellladorias pertencia ao Poder 
Executi vo sÓllfen te. 

Não obstante essas razões a Assembléa provincial 
reenviou os mesmos actos ao Presidente, ju.lgando-os 
uteis e dignos de publicação. 

Dando conta desse facto, e duvictando ainda publicar 
os actos reenviados, o Presidente submelte o negocio 
4 deliberação do Govel'I).o Imperial . 
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A Secção do Imperio do Conselho de Estado, que 
foi ouvida sobre o caso, em consulta de 17 de Ou
tubro de 1857, dizia: 

« A Secção !'lensa que faltaria ao seu dever se não 
reiterasse de novo as opiniões que, por mais de uma 
vez, tem emittido sobre a materia sujeita e não conti
nuasse a insistir na inconstitucionalidade da attribuição 
que algumas Assembléas provinciaes se tem arrogàdo 
d~ conceder aposentadorias a empregados. 

« Cumpre notar que no caso presente em que se trata 
de empregados Munieipaes não p6de aproveitar para su:s
tentar aquella opinião, o art. 13 do acto addicionaJ, por
que isentando da saneção do Presidente as 1eis relativas 
áquelles empregos, este artigo refere-se ao art. 10 3 7. o 

no qual somente são auLol'isadas as creações e suppres~ 
sões, o que não envolve as aposentadorIas. » 

Sendo assim resolvido pela Resolução Imperial de 
7 de Novembro de 1857, foi expedido em conformidade, 
ao Presidente da Bahia, o Aviso n.O 416 de.2i de No
vembro de 1857. E neHe lhe era prescripto que sus
tentasse o seu acto até ulterior resolução da Assernbléa 
Geral Legislativa, a cujo conhecimento tinhão sido le
vadas as Resoluções pruvinciaes em questão. 

§ 393 .. 

Entre p8renthese~ 

A' excepção dos casos que acabo de apontar e de 
um ou outro mais, apezar das repetidas declarações 
do Governo Geral, continuárão os seus Delegados nas 
Provincias, os Presidentes, a sanccionar leis provin
ciaes sobre aposentadorias. 

Não é ruro, (a tal ponto degradárão as nossas cousas I) 
receiarem mais certos Presidentes incorrer no desa-
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grado de -influencias ás quaes vão frequentemente coo
signados, e das quaes, depende mais sua conservaçüo, 
do que do- Governo, do qual são Delegados, e de quem 
reconhecem depender menos. 

~ 394. 

oi 846. Bahia. 

o Aviso de 3 de Novembro de 184G declara ao Presi
dente da Bahia que a respectiva Assembléa provincial 
exorbitou na adopção das Leis n.OS 230,236 e 24·9 desse 
anno que versão sobre jubilações e aposentadorias, as 
quaes por isso ião ser presentes ao Corpo I.egislativo. 

§ 395. 

i 84'7. Plauhy.-I\. Secção do Iml,el'io ,lo COIIseIJlo tle Estnclo 
eOlllcça a admlttia' que poss:\o :\s i\ssembléus pl'o"luciaes, 
legislar sobre 81,osentadol'ias. 

A lei provincial do Piauhy n .' 210 de 184·7 jubilou um 
professor de 1.as letras. 

O Presidente da Provincia sanccionou essa lei, consi
derando-a consequencia. e applicação de outra lei pro
vincial 0.° 198 de 6 de Outubro de 1845, que assegurava 
a jubilação aos prDfessore8, dadas as circumstancias 
que marcava. 

Todavia a Consulta da Secção do Imperio do Conselho 
de Estado de 15 de Fevereiro de 1~4.7, RelaloroS!'. 
Carneiro Leão, votos os 81's. Olinda.e B. P. de Vascon
cellos, dizia: 

« A Se('.ção sem adoptar ó principio que pal'cceu seguir 
o Senado quando rejeItou um "}Jrojecto de lei, vindo ela 
Camal'a çlos Deputados que declarava sei' ela competencia 
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das A scrnbléas pl'ovinciaes, legisla1' sobre a 1'61'111 a por que 
poderão os PresIdentes de Provincia aposentar os empre
o'nelos, e entendendo mesmo que essa attribuição póde 
lhes ser reconhecida, em vista de uma. razoavel intelligen
cia do art. ~ O § 7.° do aeto addicional, não póde comtudo 
deixa r ue notar o al't. 50 da Lei n ,O Hl8 da Província do 
Piauh~r, e a Lei n.o~.JO de 16 de Setembro ele 1846, como 
evidenLemente contrarios aos arts. 10, 11 e ~ 2 do acto addi
cionaI, por quanto o referido art, 50 não se limita a 
legislar sobre os casos em que as jubilações podem ser 
concedidas aos professores da Província do Piauhy : a As
sembléa provincial decret.a que a ella mesma compeLe 
conceuer essas jubilações, e consequentemente se arroga 
funcções executivas e administrativas, o que contraria a 
Constituição c ín~roduz a confusão dos Podcrcs I com 
gnn'e damno pubhco , )} 

Aqui já se admitle a distincção feita no § 380 supra, 
e que possão as Assembléas provinciaes legislar na 4.a 

hYPolhe e. Esta opinião da Secção porém não é ainda 
abr'uçada pelo Governo. 

§ 3UG. 

COlIJO que se l'cfral,e. 

A Consulta de 3 de Setembro do me 'mo anno sobre 
uma lei de Sergipe, Relator o Sr. Olinda, votos o S1's. 
Maia e Monte Alegre, diz porém: 

« A Secção já tem tido a honra de dar a sua opinião sobre, 
as aposeútadol'ias do cmpregados provinciaes, e em con
formidade ele seus anteriores pal'eccrcs, não hesi ta em 
suSLentar que a lei de que se trata excede as faculdade 
provinciaes . E com quanto um de sçus lembros (o Sr. 
Olincla) siga opinião diversa da maioria, quanto ú questão 
em geral, tod:J.via no caso presente eU' é unanimc no juizo 
que fórma ela lei, porque ainda mesmo admittindo-se que 
seja dn.do ás Assembléas provinciacs , o legislar sohre apo
sentadorias, não lhes pertence nunca o direito de apo-
entar. por s i mesmns, que é o qlle se f.1z nesta lei.» 

A 
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Pouco depois o Ayiso de 7 de Oulubl'O do mesmo 
anno de 1847 declara ao Presidente do Río Grande 
do P.iOl'tQ, que a respectiva Assembléa provineial exce
dera os limites de SltüS attribuições, legislando sobre 
aposen tadorias. 

Legislar sobre aposenladorias. São expressões mlli 
amplas e que compl'ehendem todas as hypoLbcses. C') 

§ 397 

'lS4S. t849. Rio de Janeiro, Santa Cntlaal'Ínu. 

A Assemhléa provincüll do Rio de Janeiro pelas suas 
Leis n.OS 445 e 45·3 de 1848 aposenta um profes 01' de 
1.as letras e um Secl'elm'io de Camara lVlunicipal. 

A Secçúo do Impel'ío do Conselho de Estado, Relator 
o SI'. Olinda, votos os S1'S. Muia e PauTa Souza, em 
Consulta de 20 de Julho de 4S50, refere-se ü seus pa
receres anteriores e aCCl'cscenta : 

« Entretanto entende que qualquer que seja a opiní[ o 
flue se sustente quanto ao dil'eiLo ue legblul' solJre as 
aposentadorias, niio perteuce ÚS Assembl éas IJl'ovinciaf:'s 
con~edel-as por si 1I1 CSll1US , como se deLluz la l'edacI:ão 
Jesta lei que o fizera a AssemlJléa provincial, sem inter
venção da autoridad e executiva, que nes.te easo é o Pre
siücnte da Provinda. C"' ) » 

CJ ~ão ha mua m~is natural do quc mud:u a opinião tlc Ullla 
:Scc('ão do Conselho de Estado, llludado o cu pessoal. 

Isto acontece em toda a parte. Mas lJa meios para aC:lutelar que 
essa inslabilidade passe para a adl1liuisLraç'ão, meios de /fue 1:lI1<;ão 
mão gm'ernos bem oq;anisados e que em lug:l1' lIc cuidaI' de liga c 
Íuleresses de pandillJas, eu idão destas cousas. 

Estes e outros factos que ü'clfuelltclllente se I'eprouuzem justific:io 
}lerfe.it~men.Lc as obServ31.:Ôcs que Jiz 110 Illeu-ElIsaio sllbre o Hireitu 
}.dnlllllSLraL1YO, Tomo L", Capo 2ü § 9.0 Seuôe, do 1I0SS0 Conselho IIe 
l~slado-os inconvenientes tlUe provém da sua üt!la de nexo e de 
cenLro. I'oa: cl(~manti8 in clC8Cl'tO. 

(';) Dep~is e~lIll'eeeionou a Assembléa pl'ovincial do Rio ile .Janeiro 
:1. SU:l. lc~1 la~ao, uma tias mais cOlllpletas, sobre aposentadorias, jlr
bllac;oes· C rdOl"lllas (' (lU e, lnlYC:z por acaso; ,,O acm;v repH'Sl:lIlil (ól'alllle 
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Aqui o àefcito provém nüo de incompetencia e ex
cesso ela Assembléa provincial, mas da faHa de inter
Ycnção do ·Presidente, que aliás o acto addicional exclue 
em assumptos municipaes, 

Em '18H) o Aviso de 26 de Outubro expedido ao Pre
sidente de Santa Catharina, Testringindo-se ao caso 
especial, declara-lhe que a lei provincial n.O 285 desse 
anuo que concede aposentadoria ao Secrelario de uma 
Camara Municipal, contra o que dispõe o aclo addi
cional, vai ser submettida ao Corpo Legislali vo a fim 
de se fixar a intelligencia do mesmo acto, sobre COll

cessüo de aposentaclorias li. empregados provinciaés e 
municipaes, 

§ 3nS. 

T01'na l\ ser alllllittida a ·1.- hYllOthesc (la dlstincção estabelccida 
110 Si 380. 

A Consulta da Secção do Imperio de 15 de Novembro 
de 185~ estabelecia-que o direito de jubilar e apo
sentar é exclusivamente do Executiyo, isto é, dos Presi
dentes nas Províncias, segundo leis previamente vo
tadas. 

A de 22 de Dezembro do mesmo anno ele '1852, Re
hltor o SI', Maia, votos os S1's. Olinela e Araujo Vianna I 
diz que: 

« Nunca o Governo Imperial declarou incompetenles as 
Assembléas provinciaes para lcgislarcm sobre aposenta
dorias, em quanto cllas o tem felto e fazem estabelecendo 

papcl nas nossas cousas) tem sc csgueirado incolnmc )lor entre 05 
UOLCS, quc tem lc"a~lo a lcgislação. ob!'!,! o. JIlC mo. assull1)lto .~c 
ouLras Proyincias. I'udc-se "CI' a lCI 11l'O"lIlclal (lo 1\10 de Jallell o 
11.0 68'2 dc !) de SCLcmbro de 181)1, que detcl'll1iuou cm quc casos tcm 
o cmprcgado publico provincial uu'ciLu a 5Ç1' aposcntado, 
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s6mente as regras gcrilcs, segundo as qUilCS ri. aposcnta
dorias podem ser daelas aos empregados que se acharem 
nas circumstancias especificadas, sem intervirem na con
cessão, pela designação elas pessoas, a quem se hajão 
de dar em alguns casos CSpCCiélC . ») 

§ 39g. 

f 8 1i3 . '185". S. i'~Ullo, PCl'u:mlbllco, l1üu':\nbào. 

A Assembléa provincial de S. Paulo pela sua Lei 
n.· 18 ele 1853, autorisa o Governo da Provincia a 
aposentar um Omeial da Thesouraria provincial. 

A Consulta ela Secção elo Imperio do Conselho de 
Estadoue 16 Agosto de 1803, enten e que a Assembléu 
provincial exorbi tl . 

Aqui a Assembléa provincial não aposenta. Autorisa 
Poder Executivo para aposentar. 
A lei de Pernambuco n,o 313 de 1833 decreta ajubi

lação de um professor, e autorisa o Presidente aju-
bilar outro, -

A Consulta d Sec oão do Imperio do Conselho de 
Estado de 10 de Outubro ele 18;)3 diz que continúa 
a achar esses aetos exorbitantes das faculdades das 
Assembléas provinciaes, em quanto ou tm cousa não 
fôr detei'minada pelo poder competente. 

Sobre essa Consulta recahe a Resolução Imperial de 
~ 8 de Outubro de ·1853, que com €lUa se conforma, e 
a manda r€lmetl€lr á Assembléa Geral. 

As leis provinciaes n."5 _ 35Õ, 352 e 353 de 4854, do 
1\Iaranhão que concedêrão aposentadorias a pessoas 
designadas, e a Consulta de 30 de Dezembro do mesmo 
anno, que as julgou exorbitantes, forão remettidas á 
Camaru dos Deputados com o Aviso n, o 44 de 29 de 
Janeiro de 185ij. 
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§ .100. 

1";;.,. :lS:;S. Riu Gi'ande ,lo ~ortc, S Paulo, ~ iu Gi'alldc 
do Sul. 

o Presidente elo Rio Grande do Norte pedio ao Go
verno esclarecimento-se podia ou não mandar expedir 
titulo ele aposentadoria a um empregado da Secretaria 
da Presidencia aposentado em virtude de lei provincial. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, sendo 
con uItada, dizia em Consulta de H de Outubro de 1837, 
Relator o Sr. Monte Alegre, votos os S1'S. Sapocahy c 
Abl'antos : 

« S ccão entende com o Presidente da Proüncia c j[l 
muitas n izes lem tido a honra ele manifestar permite 
Vossa Magcstacle Imperial que as Assembléas provinciaes 
não podem aposentar os empregados provinciaes, 

« O Governo Imperial tem sempre resolvido l'emelter 
para a Assembléa Geral as leis provinciaes que aposentão 
taes empregados, conformando-se com o parccer da 
Secç:.ão. Ma não obstante er essa a opiuiiio do Go
verno Imperial, esse negocio está ainda pendente da 
deci ão do Poder Legislatiyo que ainda o não decidio. 
A Secção, na falta dessa decisão, se inclina á opinião ele 
quc o Presidente elo Rio Grande do Norte deve expedir 
o título ao empregado que 111'0 requereu, e qlte se tunda 
no mandato ele uma lei que foi sanccionacla ?'e[julm'
mente pela p?'esidencia. 

« Cumpre que o Governo Imperial inste por decisão 
legal que termine a duvida que 11a nesta materia de apo
sentadorias, mas emquanto áo fÔL' obtida essa decisão 
em favor da opinião que ju Lamente segue o Governo, 
é l'azoavel e prudente que se e:ecuLem as leis proyin
ciaes que se acharem em vigor. » 

Assim decidia a Resolução Imperial de H dv No
vembro de 1857. 

O Aviso n.' 4· '12 de /18 de Novembro elc 1857, em 
,solução á duvida referida, proposta pelo Pl'csidente do 
Rio Granue elo Norte, declarou em conformidade com 
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a Consulta e Resolução supra, que não obslanle ser 
ex.orbitante das attribuições das Assembléas prm in
ciaes il decretação de apos ent adorias em favor de em
pregados das Provincias, comtudo que em quanto o 
Poder Legislativo não désse uma deci são sobre a ma
teria, devião ser exeCll tadas as le is de aposentadorias 
que fossem sunccionadus. 

Note-se que a ConsulLa como que parece considerar 
legaes, por competentes, as aposentadorias concedidas 
por applicaçüo de lei anterior. 

As leis n. o 31 de 20 de l\larço de 181:i6 art. 22 de 
S. Paulo, n. o 358 de 30 de l\Iarço de 1857 do Rio Grande 
do Norte, n. o 31 2 de 23 de Abril do mesmo anno au
torisárão os respectivos Presidentes de Provincia a 
aposentar varios empregados ]Jrovinciaes. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado conti
nuou a co nsiderar essas leis ex.orbitantes nas Consultas 
de 15 de Novembro de '1856, 23 de Outubro de 1857, 
e 20 de Janeiro de -1838. 

Aqui a Assembléa provincial não aposentava, auto
risava o Poder Executivo pura aposentar. 

A Lei n.o 4,24 de 22 de Dezembro de 1858 da provincia 
de S. Pedro do Sul, tambem approva urna jubilação. 

Nestes casos a Assembléu não aposenta, não jubila. 
Approva o acto do Executivo. 

§ 401. 

f. 85'7. Cearão 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, e a 
Resolução Imperial tornada sobre sua ConsnUa, fazem a 
distincção estabelecida no § 380, e reconhecem as regras 
estabelecidas pelas Assembléas provinciaes para os Pre_ 
sidentes aposentarem, como Gondições do emprego. 
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A lei provincial do Ceará n.· 8tH> de 16 de Janeiro 
de 1857 regulou a aposentadoria dos Omciaes do Corpo 
de Policiu da Provincia, declarando quaes as circums
taneias, e como lhes seria concedida. O Presidenle 
sanccionou essa lei. 

A Consulta da 8ecção do Imperio do Conselho de 
Estado de ~3 de Dezembro de HHJ7, Relator o 81'. Vis
conde de Sdpoclby, volos os 81'S. Monte Alegre e 
Abranles, dando parecer sobre essa lei, observava: 

« 1.· Que a razão dada pelo Pl'esidente, fundando-se 
na posse em que e::;t50 as Assembléas de legislaI' sobre 
nposentadorias, não tem grande força, porque fallando
lhe autoridade consLiLucional, a posse não Ih'a podia 
conferir; quanto mais sendo-lhe esla sempre contes
tada pelos Pareceres da Secção e C~nsulta~ do Con-
501110 de Estudo que repetem e apre$oao contmuamente 
ü necessidaüe de uma decisão elo Poaer Legislativo, cujo 
silencio, por si só, não importa approvação. 

« 2.· Que a disposieüo tIo art. 1. o da Resolucão, se 
alguma significação tem., será talvez a dejusliikar a prefe
renda que a Assembléa deu ao verbo -aposentar- sobre 
o reformar - ~ue mais apropriado parece, exercendo os 
OiTiciaes de lolicia [uncções militares. Porquanto se 
esses Officiaes não fossem empregados provinciaes (por 
disposição da Constituição, acto addicional arl. 10 § 7.") 
a Assembléa provincial não os poderia fazer taes. 

« Quanto ao ponto principal tendo a Secção declarado 
muitas vezes o seu pensamento, accrescental'á agora o 
sGlg11inlc: 

« Os actos decretados pelas Assembléas provinciaes 
sobre aposentadorias, reduzem-se a duas categorias; 
ou são dispo-sições gcr:J.es, contendo regra ' para os 
Presidentes aposentarem os empregados provinciaes; e 
então podem essas regras tomar o caracter de condicões 
de empregos; ou são disposições particulares que "au
LOl'isão a aposentar individual e nominalmente certos 
e cleterminados empregados, e então taes disposições 
equivalem a -verdadeiras mercês pecuniarias. Os aetos 
da 2." cate~oria que tem sido numerosos forão sempre 
desaPPl'ovaClos pela Secção e por todo o Conselho de 
Estado como exorbitantes das faculdades das Assembléas 
pl'ovinciaes. Os da 1. 4 não incorrem certamente em 
rigor na mesma censura, mas é controverso esse ponlo 
do 110SS0 Llircilo publico. 
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« Porlanl.o continuando 11 Secção 11 pensar do mcsmo 
moelo , é de 1 arecel' que se l'emetla 11 l ei provincial á 
As embléa t"'e rul, solicitando-se de no~'o uma decisilo 
sobre o objeclo, e CP] nesse sen tid o se responda ao 
Presidenie do Ceal'ú . » 

Assim foi d ecidido p ela Hcsolução Imperial de 9 
de Junho de ,1858. 

Nessa conformidade foi expedido o Aviso n . o 208 
de n de .JL1nho do mesmo anno. 

§ 402. 

Rel~\tol'jo allt'e\;Cut~t(lo (, Asscmbléa Gm'al Lcgislath'a p e lo 
iUillislR'o do lncpcl'io em ·HI:>7. 

Dizia o ~Jinislro: 

« NilO menos necessGl'io é qu e as c'nrnaras declal'em 
por lei qual é e até onde se estende a co mpelcncia das 
11. sembléas provilJciaes acerca ela aposentadoria do s 
empregados proYinci11es e municipaes . 

« Ninguem ignora (rue de longa data estão as mesmas 
Assembléas na posse de legislâr a esse respeito . 

{( Convém sobl'eLuclo que altenclnis á desigualdade em 
qu e, na 11usencia de uma decisão do Poder co mpetent e, 
Dcão collocaclos os empregados provínciaes, uns em re
lação aos outros . 

« Em umas províncias estão em execução disposições 
legislativas concedendo-llJes ?posentadoria, ilndo ceeto 
numero de annos de p.mprego, como um justo premio 
ás suas fadigas, e a terem- se multas vezes inuti lisado 
no serviço publico. » 

« Em outras porém em que, mais escrupulosas, as As
sembléas Provmciacs nguardão uma solução do Poder 
Legislativo, não partilhào os empregados as mesmas 
vantagens, sem que lhes possão valer os poderes geraes, 
porque se não é liquido que as Assembléas tenhão o di
reito de legislar sobre taes aposen tadorias , menos o é 
ainda que possa o Governo Geral aposentar por um acto 
seu , dependente da approvação da Assembléa Geral, 
empregaâos que são pagos pelos cofres p rovinciaes, cu
jas despczas parece que só devem ser decretadas pela 
fôrma deterrmnada no § 5.° do arl. 10 do neto add icional.» 
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'1859. lHo Gl'allde do NOl·lc. 

A Sec~.ãu do Imperio do Conselho de Estat.lo, e o Go
vemo Geral reconhecem novamente as Assembléas pro
vinciaes compelentes para estahelecerem regras para 
a aposentadoria. 

O Aviso n.O 993 de 112 de Outubro de 1859, expedido 
em conformidade da Resolução Imperial de 28 de Se
tembro do mesmo anno, tomada sobre Consulta da 
Secção do Imperio do Conselho de Estado de 26 desse 
ultimo mez, a qual ver a obre actos legislativos da 1'1'0-

vincia do Rio Grande do NorLe, dos quaes um auLorisou 
a j ubilução de um professor de latim e outro approvou 
a aposentadoria de um lente do Alhenêo provincial , 
declarou que, segundo por vezes tinha sido deelarado, 
C') as As embléas provinciaes 'fio cOll1pelenles sómente 
pUl'll es tabelecerem regras para li ' apusellladoria ', 
jubilar;ões ) refo1'mas ue CIll[ll' 'gados lJl'ovinciae~. ma. 
llÜO para decretai-a ' otn l'a 01' d Ct'rlo ' c determina
dos individuo , 

: 404, 

181;;0, l'aJ'ahy!Ja . 

Tornu, (b seI' cons'ide'l'ad(~ (~ apoSenl(~dohtl, como 
'l1w1'cê pecunia.ria. 

o Aviso n.· ,199 de Ü de laio de '1860, em conformi
dade da llesolução Imperial de D do mesmo mez e 
anno, tomada sobre Consulta ela Secção do Imperio do 

(~ Isto é, cs ta opiuião foi consiucl'uda aumi sil/e] , lUa ponto éOll
trOYCI'SO , c dCjJcnuente dc dcclaração da Asscll1bl t\u Gcral. 
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Conselho de Estado de 4.. de Abril, declarou que exce
dia as attribuições conferidas ás Assembléas provin
ciaes pelo acto addicional a lei Provincial n.O 12 de 2 
de Setembro de 1859 da Parahyba que aulorisava a 
aposenladoria de um continuo da mesma Assembléa, 
pois não podião as Assembléas provinciaes, como já 
tantas vezes se tinha decidido, conceder mercês pecu
niarias. 

Note-se que nesle caso não é a Assembléa provincial 
que aposenta. Aulorisa o Executivo para aposentar. 

§ 405. 

i 860 e i 80i. Bahia, Am~,souas, Sergille, l'arahyba. 

Tendo nesses annos as Assembléas dessas Províncias 
legislado sobre aposentadorias, declararão os Avisos 
n.O 352 de 5 de Julho §§ 1.· e 2.°, n." 380 de 19 de Junho 
§ 2.°, n." 469 de 17 de Outubro § 1.", todos do anno de 
1861, e n." 164 de gH de Abril de 1862 § 1.·, em confor
midade das Consultas da Se~ção do Imperio que cilão, 
o i.o que a Assembléa provincial da Bahia havia exor
bitado, visto lratar de aposentadoria de cerlas e de
terminadas pessoas; o 2." que a Assembléa do Amaso
nas excedera suas atlribuições concedendo jubilações 
que erão da compelencia do Poder Execntivo, por se
rem mercês pecuniarias; o 3.° que exorbitára a Assem
bléa provincial de Sergipe nas resoluções citadas, re
lativas á jubilação de certos e delerminados professores, 
visto que as ditas Ass.eQlbléas sómenle podem esti:\be
lecer as regras que a tal respeito devem ser observa
das pelos Presidentes nas respectivas Provincias; 04. 0 

finalmente que duas leis da Assembléa provincial da 
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Parahyba, tratando de aposentadorias de cedas e de
terminadas pessoas, erão exorbitantes das faculdades 
conferidas ás Assembléas Provinciaes pelo aeto addi
cional. 

§ 406. 

Epifogo. 

Assim desde 1834., ha 30 annos, duvida-se, desde 1843, 
ha 2-\ annos questiona-se sobre o direito que possão 
ter as Assembléas provinciaes de legislar sobre a apo
sentadoria dos empregados provinciaes, e reclama-se, 
sem a promover, uma declaração da Assembléa Geral 
Legislativa que ponha lermo a tantas incertezas. Não 
menos de 30 e tantas Consultas do Conselho de Estado 
forão acima citadas, em grande numero remettidas á 
Camara dos Depu tados; não meuos de -14 Avisos do 
Governo acabão de ser apontados, mais ou menos em 
desharmonia uns com os outros, que, negando as As
sembléas provinciues o direito de entender em materia 
de aposentadol'ia de empregados pro'yinciaes, fazem 
depender a solução definitiva de declaração legislativa. 

No principio é contestado em globo absolutamente. ás 
Assembléas provinciaes, o direito de aposentar. Nenhum 
artigo do acto arldicionallh'o confere. São as aposenta
dorias mercês pecuniarius da unica e exclusi va compe
tencia do Poder Geral. Só esse as pórle conceder. O 
direito de crear ou supprimir empregos e de marcar
lhes ordenado não resolve o de deliberar e pro,'er sobre 
o futuro do funccional'io. -Emprega-se as expressões
não podem legislar sobre aposentadorias-,o que com
prehende todas as hypotheses. 
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Depois afrouxa esse rigor. Inculca-se que é sómenLc 
claro que as Assembléas provinciaes não podem apo
sentar individual e llominalmente certos individuos, 
porque então equi valem taes disposições a mercês pecu
niarias. 

Estabelece-se a final que as Assembléas provinciaes 
são competentes para estabelecerem regras sobre as 
aposentadorias, jubilações e reformas, mas cleclara- e 
controverso esse ponto do nosso Direito Publico. 

No entretanLo e apezar de tão repetidas declarações 
tem legislado e contillllão a legislar sobre aposentado
rias as Assembléas Pl'ovinciaes. As leis de ulllas tem 
passado incolumes, as de outras tem sido embaraç.ada . 
A algumas tem sido negada a suncção pelos Presidentes, 
a maior parte tem sido sanccionaua. As Assembléas mais 
ousadas tem feito quanto querem, as mais modestas e 
escrupulosas tem-se retrahido. 

Que estado I E trata-se de allribuições constitucio
naes, e dasorte de uma numerosa classe de empregados . 
Assim é que somos governados I Ab 1./,)10 disco omnOR. 

§ 4.07. 

R:lt,itlo C~llmc .la qucst:\o . - ininl.:"!. Ol,ini:'o. 

Entendo que as aposentauorias não StlO as mercês ele 
·que faHa 11 ConsLituição . 

O § 1'1 do 3rt. 102 da Constituição confere ao Poder 
Executivo a aLtribuiç5.o de conceder litulos, honras e 
.ordens militares e dislincções em recompensa dos ser
viços prestados' ao Estado, dependendo as mercês 
pecuniarias da approvação da Assembléa, quando jú 
não estiverem designadas por lei. 

O § 28 do al'l. 179 garante e Sil recompensa . 
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Esses titulos, honras, ordens militares, distincções, 
essas mercês pecnniarias são recompensas. 

E são recompen as por serviços feitos AO ESTADO. 

Não são recompensas por serviços ordinarios, mas 
sim extraordinarios e relevantes. Os serviços ordinaríos 
nuo são recompensudos, são simplesmente retribuídos 
com ordenados, gratil}cações e emolumentos, pela con
sider:1ç[to soeial que dá o cargo , pela aposentadori a, 
dado certo numero ele annos de serviços, bastando 
os ordinarios, com vencimento que não é llrbitrario, 
porque não pó de deixar de ser proporcionado ao nu
mero desses annos, e relativo ao ordenado. 

« Les pension ele retl'uiLe (aposentadorias), diz 
Dalloz, sonL fondées Sllt' un senliment d'óquilé si naLmel 
ct si simple, qu'on e t d'abor'd pOI'lé a cróire qu' cll es 
ont dtl exiSlel'parLout ou une organisation réguliel'e a per
mis qu'il y eúL des pCI'.:ionnes vouéos paI' éLaL au scrrice 
d la socióté . » 

A palavra apo entadoria quer dizer hospedagem, 
gaslllhado, pousada, E' o direito ele exigir alojamenlo, 
sal, lenha, etc. Aposentar é desobrigar alguem de servi r 
o emprego ou omcio, conceder-lhe descanço, con
. ervando-lhe a totalidade ou parte dos interes. es do em
pL'ego para pousada e gasalhado. E' isentar o ser
vidor do Estudo elo truMlho, por velho, cançado e 
doente. O Estado em vez de o abandonar cruel meu te 
na ,velhice e na doença, acode-lhe com meios de sub
sistencia até a morte; e compensa-lhe assim a modici
daele do vencimentos que não lhe deixou margem para 
ílccul11ulações, para o tempo em que não pudesse niais 
tenbalhar. 

A aposentadoria é continuação do ordenado, é con
scqllencia ele um serviço ordinario, conhecido, de faci] 
a\'illiaçfío, continno , cqscncialmcnle prolongaíln. A 
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mercê pecuniaria a que se refere a Constituição dá-se 
por serviços extmordinal'ios, não marcados, que 
podem não sel' continuos e prolongados, e por uma 
apreciação moral, muitas vezes vaga. A aposentado
ria é sempre dada ao individuo que servio; aquellas 
mercês podem recahir em terceiros, recompensando-se 
por exemplo: na pessoa da viuva e dos filhos os ser
viços do marido e do pai. 

A aposel1tadoria não é uma graça, uma mercê (.v.). 
E' um direito quando a lei, os precedentes, os es
tylos a tem consagrado. E' um incentivo para bem 
servir, a fim de não perder o emprego, e o direito 
a elle adquirido; é uma condição, uma garantia com 
que conta o empregado, e que não póde nem deve 
ser discriciQnaria como o são as mercês. Ainda quan
do não ha lei especial, cosluma-se concedêl-a por 
equidade, analogia e preceden tes, 

Núo se dá aposentadoria por serviços exl,raorelina
rios quand"O o funccional'io tem poucos annos de servi ço 
e ainda pódc trabalhar. ~ão devem ser conlemplados 
serviços extraordinarios para se augmenlar o q'itantwn 
ela aposentadoria relaliva ao ordenado correspondeu te 
ao emprego. 

Na antiga Monarchia Portllguezil a palavra - mercê
tinha uma significação amplissima, que não póde ler 
I!lais hoje no sys~ema constilucional. (H) Tudo quanto 

(li Sustcntci essa doutl'ina em um disclll~so que profcri no Se
na(Lo na scss:ío dc 27 dc Janciro dc 1864, Annaes Parlamcntares. 

("" ) Na antiga Monarchia Franceza, antes de 17811, as aposcotadOI'ias 
crão tambem mCI'çés, graças, favOI'es do i\lonarcha, que podião se I' 
modificados ou supprimidos. A Asscmbléa ConstituillLllllão podia dcixal' 
(te I'cconhcccl' que, prendendo e tc importantc assumpto cstl'eiLamCnLe 
com a ol'ganisação dos sCl'viç'os pUbliCOS] não dcvia ficar cntl'c~lIe 
ao arbitl'io e regulou-o ' pcla sua notavcl ei de 3 de Agosto dc 1790, 
a qual estabelcccu rcgras quc ainda hojc servem dc base a Lodo o sys
Lema, mui bem clabol'ado c complcto das pcnsões civis c militarcs 
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emanava do Rei, do seu poder pleno e absoluto, era 
mercê, graça que fazia El-Rei. Era mercê, graça o omcio 
de Juiz, de Tabel1ião, etc., etc. , era mercê, graça a 
aposentadoria que se dava 11 qualquer empregado. 
Dizia-se fazer mercê de um omcio. Fazia-se por uma, 
por duas vidas. O omeio era propriedade individual. 
Havia quem obtivesse varios, pondo neUes serventua
rios, que lhe pagavão tribulo, e auferindo dahi avultadas 
rendas. -

Hoje a concessão de empregos, de omeios creados 
por lei, com as condições e habililações que ena requer, 
não póde ser considerada méra graça, mercê na ac
cepção que linha essa palavra na anliga Monarchia 
Portugueza. 

Mas era preciso, era governamental deixar ao Poder 
Exec.utivo algum arbitrio, alguma discrição para poder 
recompensar serviços relevantes e extraordinarios feitos 
ao Estado, previslo ou não previstos por lei, que não 
podem ser marcado em lei, praticados por quem não 
tem ordenados, ou os tem tão diminutos que não se 
podem considerar recompensa dos factos praticados. 
Era preciso que o Poder Executivo, ainda no regimen 
Constitucional, não ficasse privado do direito de fazer 
mercês, graças que podem ser pecuniarias, paI' servi<:os 
feitos ao Estado, que vencimentos ordinarios por ser
viços ordinarios não compensão. 

Foi o que fez o § H do art. -102 da Constituição. Mas 
deixou de fóra e não se refere a vencimentos mar
cados para serviços ordinarios. 

na França. Não se toma ahi a pal:wra pensão como gl'aça ou mercê, 
mas como aposentadoria ou l'eforma. . 
. Entre nós, clecorridos 40 annos desde que foi promulgada a Cons

lItllição, ainda não se acha devidamente rcgulado este importante 
;lSSllllljllU, c ainda se cOllsidera a aposenladoria COlllO gl':l(':\ e IIIcrcu . 
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Sendo assim a avosenlauoriu não pode 'cr cUll 'i
deradu como mercê, como graça. E' devida por lei, 
por precedentes, por estylo, segundo a natureza do 
emprego, a quem servio por largos annos, a quem 
envelheceu, e perdeu a saude, durante o tempo de 
serviço. 

A materia de graças, mercês pertence ao adminis
trativo gracioso. Não póde dar lugar u recurso con
tencioso. 

A aposentadoria pertence ao administrativo conten
cioso e deve dar lugar a recurso contencioso, quando 
é ferido um direito consagrado pela lei. 

Não é possivel muitas vezes organisal' bem certo 
ramos de serviço (geraes ou provinciaes) sem prover 
ao mesmo tempo, para convidaI-os e excilal-os, sobre 
as aposentadorias dos empregados. E' parte comple
mentar da organisação. 

Compete, por exemplo, as Assembléas provinciae ' 
legislar sobre a insLrucção primaria. A condição de pro
fessor é modesta, obscura, cufadonlla e afanosa, 'eus 
honorarios são, e como que não podem deixar de o 
er, modicos, tanto que o são em toda a parte. A pcr -

pectiva de uma aposentadoria é indispensuvel para que 
a organisação da instrucção possa ser eillcaz e solidü . 
E' idéu complemenlar. Porque não hão de poder ü 

Assembléas provinciu',es prover sobre a sorte futura , 
sobre a aposentadoria dos professores? O meSIl'!O direi 
dos ou tros empregados provinciaes. Porque a aposeu , 
tadoria de um empregado provincial agora cançado 
e velho por obscuros, posto que valiosos, servi~.os, 

feitos á mocidade de modesta aldêa, durante certo 
llumero de annos, é uma mercê, uma graça, uma re
compensa por serviços prestados ao Estado de que 
fnlla o § /1/1 do arl. ,102 da Constituição I 
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E i ,to depois que o aelo addicional separou com
pletamente os serviços provinciaes dos geraes, pondo-os 
lloicamentG a cargo dos cofres das Províncias, e ar..; 
redando completamente o Poder Geral da distribuição 
e manejo do producto dos impostos provinciaes I 

Se as aposentadorias são mercês pecuniarias, se 
estão comprehendidas como taes no § 1 tJ do art. 102 da 
Constituição, é com effeito evidente que ao Poder Geral 
exclusivamente compete concedel-as . póde concedel-as 
clisClricionariamente. Na mercê, na graça ha discrição, 
ha arbitrio, se a Constituição o admiUe claramente 
quando diz (paragrapho citado )-quando não esti
verem já designadas e taxadas por lei.-Em tal caso 
dispõe o Governo Geral discricionariamente dos cofres 
pl'ovinciaes. 

Designadas e la.xaclas pOI' lei, diz o paragrapho ci
tado. Appliquell1ol-o ás aposentadoria dos empregados 
provinciaes. Por lei de quem '1 

Da Assell1bléa Geral? Seria preciso que o rodeI' Le
gislativo Geral fizesse leis especiaes de aposentadoria 
para cada ProYincia, accomll1odando-as á organisação 
peculiar que cada uma désse ás suas Repartições. 
Teriamos a Assembléa Geral a fazer leis provillciaes. 
O Poder Executivo Geral a applicar lei geraes a as
sumptos provinciaes. A Assembléa Geral a dizer amen, 
e limitada apenas a tirar corollarios do que estabe
lecessem as Assembléas provinciaes, porque não po
deria alterar o que, dentro de suas attribuições, hou
vessem elIas resolvido a respeito de sen.s empre" 
gados. 

Leis da Assembléa provincial? Se as aposentadorias 
são mercês pecuniarias, se a concessão dessas mercês 
perlence ao rodeI' Geral como podem as Assembléas 

o 
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provinciaes regular o exerci cio de urna altribuicão do 
Poder Geral? Póde o Poder Geral ser executor de 
Leis provinciaes? O superior na hierarchia social SCl' 

o executor dos preceitos do inferior? 
A unica conclusão logica que se poderia tirar é 

que os empregados provinciaes são inaposentuvcis. 
Dir-se-ha porém (e foi essa a variante ultimamenle 

adoptada) ha mercê, h<1 graça, quando nuo ha lei, 
e. a aposentadoria decretada recahe directa e nominal 
sobre o individuo. Quando ha lei provincial que marca 
as condições da aposentadoria, e, satisfeitas cssas 
condições, compete ao Presidente aposentar, não 118 
mercê, não ha graça, não ha invasão de attribuições 
de . Poder Geral. 

Mas pelo § 11 do art. 102 da Constituição póde 
ha ver mercê, graça, havendo lei. 

Ainda mesmo quando a lei provincial faça recahir 
fi aposentadoria directa e nominalmente sobre o in
dividuo, não ha o arbítrio e discrição que se podem 
dar na meTcê, na graça. 

A graça, a mercê, póde recahir sobre qualquer, 
sem . termo de comparação para fixar a quantia pecu
niaria. Basea-se, as mais das vezes, em uma apreeiução 
moral e vaga de serviços, importantes pela intensi
dade não pela duração. A aposentadoria, ainda que 
não haja lei, recahe sobre um empregado que tem 
ordenado fixo, que tem maior ou menor numero de 
annos de serviços, e ullega alguma impossibilidade 
de continuar a servir. E' muito mais larga a porta 
que podem escancarar ao abuso ás mercês, do que 
a que podem abrir as apogentadorias. 

Se as Assembléas pro'linciaes tem direito de legislar 
sobre aposentadorias estabelecendo condições e regras, 
onde está a limitação constitucional que restringe esse 
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diL'eílo, para não poderem pôr condições e regras que 
rejão um caso especial, que póde talvez exigi r excep
ção? Onde está o padrão dessas regras, e a exclusão 
de taes e taes excepções? 

E' irregulul' legislar para casos particulares, não 
consentatleo com uma boa administração, póde dar 
lugar a muitos abusos, mas lIa meios, como a repetida 
d'Cnegaçüo de sancção a Laes actos pelos Delegados do 
Governo Geral, para fazerem as Assembléas provinciaes 
embicarem no bom caminho. 

A [acuIdade que tl.'rião as Assembléas provincíae 
(D tem na minha opinião) de legislar sobre aposen
tadorias comprehenderia os casos especiaes. O direi
to não póde ser proscripto sómente porque póde ac
carretar abnsos. 

Supponhamos que uma Assembléa provincial apo
senla un1 indiyiduo que não é empregado., ou que 
apenas tem um anno ou dons de exercício, sem im
Pedimento legitimo para continuar. Seria um escall
dalo. Negue-lhe o Presidente da Província a sua sanc
~ão. Se a der, faça-se promover a revogação des e 
aeto escandaloso perante as Assembléas futuras. 

Mas a A.ssembléa provincial usurpa a attribuição do 
Executivo. 

Não me parece procedente esse argumento, quando 
não ha lei que regule as condições e o modo pelo 
qual ha de o Presidente aposentar. 

Em tal caso se a aposentadoria é de empregado pro
vincial, depende da sancção do Presidente que a póde 
negar, e portanto intervem. 

Se é de empregado municipal nega o acto addi ci 0-

nal ao Presidente o direito de sancção. Não quer que o 
Delegado do Governo Geral tenha ingerencía sobre as
sumptos relativos a empregos municipaes . 
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Estou portanto convencido ele que o§7.o do art. 10 
do aeto addicionnl que confere ás Assembléas proviu
ciaes o direito de legislar sobre a sllppressão dos em
pregos muuicipaes e provinciaes, e eslabelecimento de 
seus ordenados, comprehende o direito de' provêr 51)

brc suas .aposentadorias, e não encontra em parte al
guma as limitações que querem pôr. 

Compele-lhes legislar sobre os ordenados, e a aposon
.tadoria é a continuação do ordenado, que é tirado dos 
cofres provinciaes. 

Porque quando o individuo não póde mais scrvir, 
passará o direito de provêr sobrc a cessação, conti
nuação do seu ordenado, o sobro o ql~a,ntUln ao Poder 
GDral ? 

SECÇAO J3. 

l'onmr ÀS .lSSEUUL1US PROn~Cu.ES CO:\CEDlilt PEXSÔ Il.S ? (l) 

§ 408. 

o qllc 61,ellsào '? 

A Constituição não emprega essa palavra, nem cncon
tro na nossa legislação elementos claros c suillcienles 
para a bem fixar e definir, na aceepção especjal, porém 
vaga, cru que parece hoje ser tomada. A Conslituição 
emprega a palavra mercê, recompensa. 

A palavra pensão em geral quer dizor pagamenlo. 
Nas antigas leis Porluguezas exprimia a quantia, o pa-:-

(') Esta questão foí disclltída, dc envolLa oom a das apose\ltadorias, 
11a Camara dos Deputados em lIlaio de 1846, mas não recahio soure clla 
votação alguma. Não fallál'ão homens autorisados que sustentassem 
(por exemplo: o finado SI'. Sonza .~[artins) c aliás com boas razões, que 
llodião as Assembléas provinciaes dar pensõos. -
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gamcnto (lue se fazia pelo logro e gozo de uma terra) ou 
l1cnhlde arrendada. 

{( Dans le sens le plus général) diz Dallóz, ce mol 
(pension ) exprime toute somme payée á des termos pe
riodirlues, Ó. l'effel de pourvoir aux besoios d'unc per
sonne.-Il exprime dans un sens plns reslreint une 
rcnte pay6e par l'Etat ú tiLre de l'ómunéraLiotl pour 
des sel'vices civilset mililaires . » 

Jlarece qlle por essa palavra se entende boje entre 
nó especialmente a morcê pocuniaria discriciona
riamcnte conferida pelo Poder Executi \ o ao servidor 
do Estado, á sua viuva ou parentes, como recompensa 
dos servi~o por e110 prestados ao Estado. 

Contrapõe-se á aposentadoria e á reforma. 
E sa clas ifica<.:ão de aposentadorias, jul>ilaç:ões, re

formas e pensõ~s, sem desenvolvimento algum, e que 
não e. tá claramente deJ1nida, me parece imperfeita e 
vicio a. 

A legislação Franceza, mui desenvolvida e perfeita 
nes e ramo , comprehenc1e ludo debaixo da palavra
pensõo . 

Distingue a pensões civis das pensões militares. 
As pensões pagas pelo Thesouro, das aclministratiyas 

pagas por caixas de reserva . 
As do Exercito de terra e armada. 
As das viuvas e orphãos . 
As pensões na ordem j udiciaria. 
As pensões dos funccionarios e empregados nas admi

nistrações civis. 
As pemões na iostrucção publica. 
Tudo está classificado. marcado para evitar e regular 

o arbitrio. 
Entre nós está quasi tudo ainda no embryão da mercê 

e da graça. A lei de que falIa o § H elo art. 102 da Cons-
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tiluição, c que poderia introduzir alguma ordem nesle 
cahos está e estará por fazer . O negocio das pensões é 
entre nós um verdadeiro jogo do pilha, - quem pi- . 
lbou, pilhou, quem não pilhou pilhasse . 

Mas não entra no- meu plano tratar aqui desta ma
teria, senão em relacão ás atlribuicões das Assembléas . . 
provinciaes. 

Antes de entrarmos no exame da questão de direito 
vejamos alguns exemplos de concessões de pensõe 
pelas Assembléas provinciaes, e os termos em que forão 
dadas. 

f 8 .11 . t 843 . f 8 .. f . Sea'golpc. JUinas Gcraos. 

A Resolu ção LegisJativa Geral n.O 268 de 22 de 
Março de 184·3 revogou a lei de 9 de Março de ,184 1 
da AssJmbléa provincial de Sergipe, que concedeu 
uma pensão a uma Senhora e seus filhos, viuva e filhos 
de um Capitão. C). 

Em 184·3 o Presidente de Sergipe nega a sancção 
ao § 4·3 do TiL 11 do Orçamento provincial, com o 

fI) ESl:l Resolução foi iniciada no Senado. Teve mais demorad:l 
discussão na Camara dos Deputados, mas vaga e que pouco escla
r eceu a matel'ia . Começou na sessão de 7 de Fevereiro de 1843, e, 
com interrupções, fo i até Março. 

Allegava-se qu e a pensão sahia dos cofl'es provinciaes e não dos 
geraes, e que as Assembléas provineiaes podião dispõr exclusivamente 
do producto de suas rendas. Respondia-se que sómente o podião 
fazer a respeito dos objec los sobre os quaes esl:lvão autorisad as a 
) e~islar pelo acto addici'onal . AlIeg:lva-se que se não fosse revogad a 
a lei de Sergipe, as Assembléas }' rovinciaes ilavião de dar psnsôes , 
cada partido aos seus, quando- dominasse, 
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fundamento de que consignava quantias para pensões, 
que as Assembléas p1'ovinciaes não podem conceder. 
O r1'esidenlc declarava ao Governo que comtudo as 
mandál'a pagar, e que havia negado a sanc(;ão sómente 
pilra manter i1lesos os direitos do Govcrno Gcral, que 
se lhe ufllgul'úrão usurpados por tul acto legislativo. 

!\. Consulta da Secção do Imperio do Conselho de 
Estudo, ouvida sobre o assumpto, de 27 de Fevereiro 
de "8U, Relator o 81'. B. P. de Vasconcellos, votos os 
81'S. Monte Alegre e Miranda Ribeiro, censura o Pre
sidente e observa que se se propunha a defender as at
tribuições da Corôa e a Constituição, cumpria que não 
postergasse elle esses sagrados objectos, agraciando e 
dispondo dos dinheiros provinciaes, pam objectos fóru 
da autoridade das Provincias, embora procurasse j LlS

tificar-se, allegando haver mandado abonar, como soL 
do, o que a Assembléa qualificúra pensão. 

Declara esta Consulta que a inconstitucionalidade 
das pensões decretadas pelas leis provinciaes tornou-se 
doutrina incontroversa depois da lei geral n.O 2ô9 ele 
22 de Março de 1843, mencionada. 

A Assembléa provincial de Minas Gernes em suas leis 
n. os 467 e 510 qtle contém a fixação da despeza e o 
orçamento da Receita para os annos de 1850-18;:)1 e 
'1851 -1852, aulorisou a despeza de 400HOOO a favor dos 
filhos do finado bacharel Manoel Jacintho Rodrigues 
Véo, e de 600#000 para Francisco das Chagas Pinheiro. 

A Consulta da 8ecção do Imperio do Conselho de 
Estado de '15 de Novembro de '181>2, Relator o Sr. 
Maia, votos os 81'S. Araujo Vianna e Olinda, notou que 
essas leis decretavão mercês pecuniarias, cuja con
cessão era exorbitante das attribuições das Assembléas 
provinciaes. 

Não encontrei Resolllcão dessa Consulta. 
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§ 4LO . 

.. 8:;0. '18:;6. Piallhy. Santa Catlull'illa. 

! Assembléa provincial do Piauby em ·18:jO con
cedeu uma pensão a um Estudante que frequentava 
ü Escola de Medicina da Dühia . O Presidente da Pro
viucia negou a saneção por não reconhecer na Assem
lJléa provincial a faculdade de fazer essas graças, fun
dando-se para isso nos Avisos de 12 de Julho e () ele 
Novembro ele 18q.3, e de 30 ele Agosto de '18H, qlle 
considerão incompetentes as Asscmbléas pl'ovinciaes 
para a concessão de mercês pecl.lniarias. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, oUYÍda 
sobre o assumpto, observava, em Consulta de 8 ue Julho 
ue 1802, Relator o Sr. O1inda, votos os Srs. Araujo 
\'iauna e Maia, o seguinte: 

« Quanto porém ao projecto que concedia uma pen
são ao Estudante, observa-se que nüo foi uma simples 
lflel'cê pecuniaria que a Assomhléa fjzesse. Aquella con
cessão era acomp!lnhada de uma condição que era a 
ollrigaf,.ão a que licava sujeito o agraciado de exerCE:l' 
a sua profissão na Provincia. Ist{) importava um coo
traclo, que ligava ambas as parles, e não uma mercê 
gratuita. Talvez o estado da Provincia aeonselhasse essa 
tlJcdicla, havendo fa lta de Facultativos, e por isso podia 
ser sanccionada essa lei. Todavia a Secç:ão não se atreve 
a reprovar o acto do Presillente, que é I'undado no de
sejo de economisar á Fazenda, e de manler os direito 
dos altos Poderes em suá devida correspondencia. » 

Não achei que fosse resolvida essa Consulta. 
A Assembléu "provincial de Santa, Calharina em Abril 

de 1856 approvotl um projecto que autorisava o Pre
sidente díl' Província a admitlir, como pensionistas, 
dous joveni' que indicava pura estudarem nu Acade
mia das TI 11a ' Al'tcs, manrlando-lhes abonar para isso 
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anxilio por quatro annos, e marcava-lhes certas condi
ções. Elevava a quatro o numero dos pensionistas 
para ordens sacras. 

O Presidente negou a saucção a esse projecto fun
dado em que wncedia uma pensão com invasão das 
attribuiçõe do Poder Executivo, com excesso das 
confel'üla ús Assembléas provinciaes pelo acto addi
ciona], não e podendo de modo algum comprehender 
o caso no § 2.° do art. 10 porque tratava de instruc
ção publica, e nüo da insLrucção particular de um ou 
ouLro indivilluo determinado. 

A Asserubléa provincial, sem embargo das razões 
oudas pelo Presidente, adoptou o projecto por doas ter
~os de votos e o devolveu ao mesmo Presidente que 
uITecLou o caso ao Governo -Geral, o qual mandou ouvir 
11 Secção do Imperio do Conselho de Estado. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, exa
minando o caso, em C.onsnHa de 30 de Julho de 1856, 
limitava-se a opinar que o rresidente tinha obrado le
galmente dirigindo-se ao Governo, e que estando a 
A sembl6a Geral reunida lhe devia ser o caso afl'ccto 
c com efI't:! ito o foi, sem que con te solução . 

.' 4 LI. 

Rall;tlo c~~a.me (la qucst:lO. iUinb!l 0llilli:10. 

E' evidente que as Assembléas provinciacs não po
dem coneedor merces pecuniarias em recompensa de 
serviços feitos ao Estado. Essa attribuição pertence 
evidentemente, pelo § 11 do art. '102 da Constituição, 
ao Poder Executivo .Geral. Não são competentes as 
Asscmb16as proyjnciaes para avaliar . erviços geraeS ... 

'10 
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O· produclo dos impostos provim:iaes sómenle póde 
ser applicado aos serviços ql.le o aeLo addicional de
clarou provinciaes, e não a outros feitos a outras Pro~ 
vincias e á Unülo. As Assembléa& provinciaes não 10-
dem desviar o producto dos imposlos do, destino que 
a Conslituição lhes delJ. 

Estabeler-ida, como a estabeleceu o aelo udJicional, a 
di visão Je serviços geme e provinciacs, não pôde 
um se'l'viço meram.ente provincial ,. como lal declarado 
pelo ncto addicional, ser considerado como serviço 
feito ao Estado, alLenta a sua naLureza e alcance. 

Quando esses serviços estivessem comprehendidos 
no art. 1(}3 § 'L I da Constituição tcrião sahido delte 
por virtude da divisão es tabelecida pelo neto addi
cio11al. 

Os serviços meramente provinciaes estão hoje a cargo 
exclusivamente- elas Asscmbléns c au.toridades provin
ciaes. Ellas exdusi vamente os organisão, fLscalisão e 
pagão. Se houver lugar a alguma recompensa pecu
niaria por esses sBrviç.os, quem melhor os poderá 
avaliar, (ronde melhor poderá sahil' a recompensa 
senão dos cofres a cujo cargo es tão ~ 

Compete por exemplo ás Assembléas provincíaes 
legislar sobre a instrucção primaria, sobn; obras pu
blicas, estradas, navegilção no interior da Provin
cia, sobre casas de soccor1'os publicos, etc.! cumpre
lhes despender nesses ramos as rendas provinciacs. 

Um individuo faz nesses ramos serviços importantes, 
poupa á Provincia qU1l11tias avultadas, ga La neIles a 
sua süude e fortuna. Não poderá a Assembléames!11O< 
para incentivo dar-l}le uma recompensa pecl1'niari.a, 
relativa a um ramo de serviço que é de sua compe
tencia, e para o qual são destinadas as rendas pro
vínciaes? para~ que se ha de privar as As embléus 



provillcillCS de 'Um meio, do um incentivo que obra 
tão podero amente sobr~ o coração humano, como a 
rccompensa ? 

Mas pertence isso ao Poder Geral porque é uma morct1 
pccuniaria. 

Se o pagamento dos sel'yic;o provinciaes deixou de 
ficar a cargo dos cofres geraes, como [icariüo a cargo 
dos mesmos cofres as recompensas que pelos mesmos 
s'cl'viçoc fossem devidas J 

Sendo concedidas essas recompensas pelo Poder Gc
nll, ficaria o pagamento a cargo dos cofres provinciaes J 
}\[lO é admissivel a hypothese de dispor o Poder Geral 
dos cofres provinciaes. Todo o acto addicional a repelle. 

Um militar concorre efIlc'azruente para o restabele
cimentD da ordem perturbada em uma Provincia. E' 
sem duvida um serviço feito á Proyincia, ma. é de 
natureza geral e não póde ser remunerado pela As
r..cmbléa provincial c pelo pl'oducto L10s imposto pro
vinciaes. Em nenhum artigo do aeLo acldicional está 
clas-ií1caclo como proviJl 'iul. 

Or'l , o aelo adLlieional sómente autori a a As em
bléas pl'ovinciües a despclld,er o produclo des es im
postos com ohj~cto por elle posto a cargo da 
lllesma Assembléa , O mais é exorhiLante e inconsti
t.ucional, e como tal póLle ser anlJullado pela Asscm
bléa Geral. E' isso uma garantia para os contribuintes . 

Mas diz-se-- se as Assembléas proyinciaes podem 
recompensar serviços puramente provinciaes, terão de 
"ir tlahi, uma vez que se 1.11es deixe aberto o campo. 
abusos enormes. Mas isto não é argumento para 
negar o direito. Muito peiores abusos podem vir e 
tem vindo de outras faculdades que sem contestação 
pos uem as A scmblca. provinciaes, e no exercício da ' 
qllaes podem esbanjar e tem esbaujado o producto 
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do suor dos contribuintes. Não são poucos os exem
plos de abusos a pontudos neste livro. E é pouco o 
que tem eshanjado os Poderes Gerae gasLanuo mul "l 
A conclusão seria que eru preciso acabar com o aclo 
üddicional, isto é, adaptar um remedio peior que o 
mal, que aliás tem corrccLivos na elcnegü(;ão ela 
sancção elos Presidentes, na rcvogação das leis exor
bitantes pela Assembléa Geral, na annullação do sim
plesmente abusivo e elos escandalos pelas Asscmhl éü s 
provinciaes futuras, na censura publica, no pro
gresso do espíriLo publico nas noções do jn to c 
do honesLo. 

Tem-se querido considerar como mcreês , como gra
ças (como pensões) os soccorros, os auxilios peclI
niaI'ios dados a um individuo para se habilitar a fim 
de prestar taes e Laes serviços na Provincia. 

Em taes casos lIa um contraclo, ha o do ut dos e {aeio 
~lt r(~cias. A. Provincia dá o üuxilio, o individuo obri
ga-se a prestar-lhe serviços no rumo em que vai ha
bilitar-se. 

Mas é preciso que se trale de habilitação em ramos 
de serviço a cargo das Assembléas prov1nciaes. Uma 
Assembléa dará legalmente auxilio a um individuo para 
Ü· habilitar-se a fim de dirigir uma escola normal, ou 
para ir habilitar-se a fim de dirigir obras hydraulicas 
provinciaes na Província. Ex.orbitará porém se os der li: 
quem vai estudar a pinlura historica, ou a eslaluaria em 
Roma, porque as Academias de Bel1as Artes estão a 
cargo do Governo Geral, e o acto ac1dicional nJo 
destinou os impostos provinciaes para semelhantes 
despezas . 
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r.WITGLO X , 

D.~S A1'TRIBUl(~ÕE CO:iFEníDJS A'S ASSE:\InLÉ.\ S rnOYI:.)CU.ES 
PELO § oS,o D() ART , ,10 DO .~CTO ADDiClO:.-\A.L , 

Compele-lhe legislar: 
«Sobro obras publi a', eslradas e nt1Yegaçi'ío ner 

jnlcrior ela respectiva Provincia, que nào pOl'len~ão 

Ú Llllll1inislracfío ge ral do Eslado, (tll' t. '1 O ~ 8, o do· 
ado adllic:ionul.) 

SECçlo l,a 

OIJIUS l't:llLIC,\ S, (') 

§ 412. 

Neccssitt :.ule tte c!ass Hça~ücs c tlhisõcs pc'utieas. 

Pnl'a que esLo im1101'Lunlissimo assumplo pudesse 
suhir do callOS em que estava e se lem conservado 
depois do aclo ac1dicional, ha 30 anuos, era preciso 
primeiro quo e clas iflcasse o declarasse o que fio 
obras e eslradas gemes, provinciaes e municipaes, 
por modo que ti "osse essa divisão aQplicação e re-
sultado pratico. C''') ,. 

(') A ontem do Thesolll'o Pllblico Nac iollal 11 .° i>01i de n de Noyem
hl'o cl c 1803 diz quc nenhllllla ingcl'cncia cnbe ás ThcsolIl'al'ia tl c 
}' azcl1da nos contr;lclos rclativos a obras provillciacs, embora auxi
liadas ])clo cofrcs gcraes, 

(f·' ) Sobre ohras publicas ainda nos acltamos no cmbry1ío da lei, 
JlOjc oh olCl:1, de 2Q dc A{;"o to de :1 828 , tcmpo de lirocillio e d.e 
incxpcrieneia, anterior :1.0 neto ndcl iciolla l . Jlivic1c as obras que ll
verem por objcclo \1romoycl' a u<tycga<:ão de rios, abril' C:1nae ou 
construir estradas, poutc , calçadas c <tlluetl uctos: 1.0 em pel'lC1H:culCS , . 



ITa cm:actercs que disLinguem essas clas es, ma~ 

são vlIgos e geraes, é preciso que a legislação os Lorne 
precisos, claros e pratieos. 

Nêlda temos sobre esta maLaria. EsLá tudo confun
dido, tudo é arbitrario, e somenLe uma lcgisl a~ão 

apropriada póde fazer cessar essa confusão . 
O pal'agrapho du aclo adc1ieional acima tntnscri pLo 

evidentemente refere-se a obras, estraoas e navegação 
das Provincias. 

E não bas ta que a esLrada, a navegaçf\o de um rio 
seja provincial por sua naLureza, para que a A.ssembLéil 
provincial possa legislar sobre elIas ; é preciso que 
não pertEmção á adminis tra c;ilo geral do Estado . Pouem 
ser necessarias para cerLos estabelecimentos e ser
viços gerlles, como fabricas de ferro, de pohol'a, 
d eposiLos de tropa, estaleiros , córtes e deposilos 
de madeiras, e cerlos transportes do serviço geral. 
Em tal caso ainda que o rio seja inlerior, e pro
vincial a estrada, não póde a Assembléa dclerminar 
de modo que embarace e prejudique o serviço geral,. 

(, Provin cia e Capit-al do Imperio, e são essas pl'omovidas pelo Mi
nistro do Impel'io ; 2.0 em obras pl'ivativas de uma só Provincia e 
eJsas são promovid:ls pelo Pres idente; 3.° ell. obras qlle são do Termo 
de uma Cidade ou ViIla , e essas são promovidas pelas respectivaS 
Camaras iUunicípaes . 

Tud<;> isso é m~to vago par.a a pratica, e ~cvc ser deseny~ l vir!o 
c expltcado por leI l;"e1'a1, pl'IDclpalmentc depOIS (to aClO addlclOnal. 

A. legislação administr:ltiva Fl'anceza tem classificado com precisão 
prati ca c clareza,-l odos os meios de eommunicação debaixo do nome 
geral de voirie, que sc divide em grande e pequena . A. voi/"ic tem 
por objecto a adminístração das vias de communicação aíTeCl,a.das ás 
n.eeessidades da circulação em toda a extensão do Impcrio, a saber 
1'10 S, canaes, com seus camin hos de si rga e margens francas, as cs
tl'adas impel'iaes e depal' tamentacs, as de feno, os caminhos vici
naes, e conununl.les, as j'U:1S e praps das Cid,ldes e aldêas . 

. A. J e~ is l ação desce a cada uma dessas especies e regula-a eonve
lllen temente. A eompetencia, a responsa bilidade e os deveres de cada 
<l utol'idade estão marcados . Vide, além de outro , Dufoll r. Dl'oit adm , 

il
" PPliqué. 'ranJ . 7.°, Tit. 2.° Chap. 27 Dcs travaux publics. Ch ~ll . 28 

e la vome . 
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NUtla tenho que expôr ao leitor que completo e 
positi vo seja na nossa legislação para o desenvol vi
mento perfeito da alLrlbuiç.ão acima mencionada, con
ferida ú Assembléas provinciaes pelo acto addiciona1. 

Exporei, porem, o que encontrei, e que em muitos 
pontos, B llIuis maleria de duvida, do que materia 
posilirll , 

§ .& 13 • 

• 1\. f' s tra .l ll que abl'ange territorio de mais de uma PA"OVillei:ll 
.le \'c SCl' llcel'e'~da pel~ Poder Geral, 

o Avjso n .O 107 de '7 de A})r~l de 1855> expcdidg 
em conformid ade da Resolução Jmperial de 27 de 
Janei1'O do mesmo anno, tomada sobro Consulta da 
Secção do Impel'io do· Conselho de Estado de 28 de 
Dezembro do uuno anterior, declarou que a1ran
gendo a estrada lcrritorio de mais de uma Provincia, 
deve a sua construcção ser decretada sómen te pelo 
Governo Geral. E que além de ser assim declarado 
em lei, cumpría observar qae, em casos taos, sendo 
a iniciativa tomada pelas AssembIéas provinciaes po
dião occorrer na pratica graves inconvenientes, como 
por exemplo: o de não estarem as condições dos 
contractos provinciacs em harmonia com os que o 
Governo Imperial poderia udopliH', 

§ -U4, 
. 

A garantia ,h\lln cm uma> zona peJas· AssembJélls pl'ovinciaes 
não eompl'ehclI lle as estN\d:.ts que l'o~'elll autol'isadas Feios 
Podel'cs Ger~\cs, 

Havendo a lei provincial de S J!uulo n.O 34 de 42 
de Maio de 18M, a'utorisando o Presidente da Província 
a cont1'3ctar uma linha de estrada para carros, eg... 
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tnbe1ccido no art. 7.", q tle se ulgllmu companhia, no 
prazo do privilegio conced ido pela mesma lei , qui
zesse construir linhas de ferro entre os mesmos 
pontos, etc. dentro da zona designada na lei, deveria 
indemnisar il companhia "por ellu iluLorisadu, de truio 
quanto houvesse despendido com (l co nstrucçüo du 
es trada, e não eslivesse amortizado, declarou o Aviso 
TI.O H . de '11 de Junejro de '18;),) , expedido em con~ 
fOfmidade da lleiiolll ção Imperial de G do mesmo mel. 
e anno, tomada sobre Consulta da Secção do Imperio 
do Conselho de Estado de ~o de Dezembro ele 183&·, 
Relalor o Sr. OJinela, volos os 8rs. l\JonLe Alegre e Su
poeahy, flue aquella disposição da lei provincial não 
comprehendia, nem podia comprehender, as esLrad as 
que fossem autol'i sadas pelos Poderes Geraes, estando 
TIO mesmo caso que este outros arligos da mesmulei, 
como por exemplo o art. 0.° que marca a zona de G 
legllas para esta estrada, o qual não obriga os refe
ridos Poderes, quundo entenderem que devem de
cretar a consLrucção de outras, ainda servidas por 
animaes, que se csLcndão a mais de uma Provincia. 

§ 4. 15. 

lia e~\sos em que o PI'cs;clenCc c!c\'c cJ!~c!lcle1' -sc com o Go .. 
~:CI'110 GCI'al, ainda quc sl'j a. 111'O~' hlCi:l1 a oln'a. 

Posto que a obra seja provincial, haverá casos em 
que convenha que a respeito del1a se enLenda o Pre
sidente da Província com o Governo Geral. 

O Aviso de 24 de Janeiro ele ']844 ao. Presidente da 
Provincia da Bahia declaro.u que devia ser submetlido. 
ao Go.verno, antes de ser executado., o plano da obra 
da barra çlo rio. In.lwmbllpr., vislaa sua importancia , 
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§ Ht3. 

obsisfcm as antigas oln'igaçõe, .10, Sesmclros a respeito 
,Ie esh'!ulas! 

Uma lei "Provincial (la Bahia restabeleceu a obri
gação q1le tem os Se meiros de dar passagem pelas suas 
terras, e de conSOrnll' tl'unsita-veis lod os os caminhos 
que por enus passarem. A Seoção do Imporio do Con
selho de Eslado, em Consnlla de ,1'2 de Novembro de 
181.5, Uelalor o Sr. B. P.· de Vasconcellos, lOtO os Srs. 
~]iranda Ribeiro e OJinda, opino.\'a assim: 

« Não ha dUYlcla que segnndo a lelra e e 'Pirito elas leis 
Imperiaes, o dominio das terras no Imperio só podia 
fundar- se em concessão de sesmarias, mas tem preva
lecido a jurisprudencia ele que posses são tambem titulos 
legitimos ele adquirir, e estas enão tem entendjdo su
jCltas ao onus das estrada. Ô faclo é que cndo muito 
pesado o sel'viç.o das c tmda cah io em desuso ha tanto 
tempo, que reviveJ-o boje é acto tão odioso que compro
metLe o bom conceito de CJue goza qualquer autoridade, 
sem nenhum interesse publico. Accl"sc.e CJue proprie
dades ba por onde podem passar tantas e trada que as 
depreciem, e que talvez não produziráõ quanLo se tem 
de desl?encler para a. conservar. Finalmente o imposto 
que eXige-não dinheiro, mas serviços pessoaes-a não 
SOl' o da milicia, 6 tão desigual, que rara yez póde ser 
justificado. » 

A Resolução Imperial de ,10 de Dezembro do mesmo 
anno, conformou-se com essa Consulta. 

Havendo a Assembléa provincial de Mato Grosso de
cretado que nenhum fazendeiro ou propr' etario pu
desse impedir que nas suas lerras se abrissem cami
nhos ou estradas, declarou o Aviso n.O 3'2,1 do iJ. ° de 
Agoslo de 1860 § 6.°, em conformidade de Consulta da 
Secção do Imperio do Conselho de Eslado, e de Reso
luçiio Imperial sobre cl1(l tomada, qlle seme1hante dis-

H 
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poslçao cra contraria ao principio adaptado na COI1-
sulta de 12 de Novembro de /184.·5, acima referida, 
approvada pel..a Resoluçlio Imperial de 10 de Dezembro 
elo mesmo anno. 

Os Avisos n. O 4 ele /10 de Janeiro ele 1802 § 6. 0
, 11. 0 

192 de 6 de Maio do mesmo anno § 2.°, n. O 488 de 21 de 
Outubro § 4. 0

, lambem do mesmo anno, reproduzirão 
a mesma doutrina, a respeito de leis provinciues elo 
Ceará, ele Mato Grosso (sobre postura), e do Paraná. 

§ ld7. 

Imposto 11c sCl','i-:os pal'a obl'as lU'ln'inciaes. 

A Lei n,o '194 de 23 de Setembro de 181,5 da As
sembléaprovincial do Piauhy, autorisando o l)residente 
da Provincia a nomear eIll cada Municipio uma com
missão -para promover a construcção de obras, etc., 
obrigou os homeus livres que vivem de seus serviços 
pessoaes, e os senhores de escravos, por cada um 
dcl1es, a darem um dia de serviço em cada.mez, com 
sustento, ferramenta, ctc. 

A Consulta da Secção do Imperio de Ij;j de Junho 
de 4846, RelaLor o Sr , B. P. de Vasconcellos, volas 
os 8rs. Mimada B.ibeü'o, e 01indu, obscl'va vtt sobre 
essa lei: 

« Ao pesado imposLo de .J'2 dias de serviço por anno, 
aCCl'csce o do sustento e ferramenta com que elevem 
trahalha!' os que pagão esse imposLo. De primeiro se 
npl'Csenta a Ílljustiça de não concorrerem para Laes 
ohms os rrue não possucm escl'aVOS, quand o dellas 
l)odem utilisar-se elirecta e inclil'ectamenLe. Flcão su
jeito a cSLeimposLojornaleirosquenada possuem, quando 
capiLalistas ahastados podem fi car tlelle isentos, ou paga r 
proporcionalmen te ülsignlfican le qualllia ; esta mesma 
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observação procede com o proprietaeio ele poucos es
Cl'aVOS, qu~ J)agará m~ito _ mais do que o de menor 
nUmero, am a que mms riCO_ 

« Não rm-a vez será difficil extremar o jornaleiro do 
flue o não é, o que occasionarú contestações e desordens 
<':01110 aeaba de acontecer na Provincia ele S. Paulo. 

« A experiencia e autoridades respeilaveis em finanças 
se oppoem a semelhante imposto, porque além de não 
guardar a necessaria igualdade, é sempre prestado com 
alguma tal qual coacção, e não produz, talvez nem me
tade elo que se conseguiria se a pt'estaçâo -elo serviço 
t'o se voJuntaria. » 

A Lei n_ o 1 de 29 de Janeiro de I' 840 da Assem
bléa provincial de S. Paulo, lançando um imposto 
de serviços, obrigou todos os jOl'l1uleiros a trabalharem 
nas estradas, pontes, calçadas e outras constmcções 
feitas á custa dos cofres da Provincia, destinadas a . 
facilitar as vias de commnnicação, quando houvesse 
faHa de trabalhadol'e voluntürios, e bem assim os fa
zendeiros a darem seus escravos por dez dias para 
as ditas obras, mediante um salario, autorisando o 
Presidente a comminar com muHa, aos jornaleiros 
li vres que não obedecessem, a prestação de serviço 
gratuito por 3 a 15 dias, c aos fazendeiros a de 
5$000 por cada escravo que faltasse_ 

A Consulta da Secção do Imperio do Conselho de 
Estado de 12 de Novembro de 1846, Relator o Sr. 
Monte Alegre, votos os Srs. 01 inda e B _ r. de Vas
concellos, observava sobre essa lei: 

« Não póde' ü Secção pensar que a mera clcnciencia ele 
tt:abalhadores vo luntarios seja sufficiente razão para sanc
~:aonar uma lei, cujus disposições são tão onerosas, que 
lmpoem tão pesado encargo, com tanta desigualdade a 
uma só cla se de cidadãos, que póde dar lugar a tantos 
abusos, já na designação dos que derem ser com
p'rehendiclos no seu preceito, já no arbitramento do es
tlpenclio, já na designação dolem po e cio lugar em que . 
devem ser pl'estados esses serviç,-os forç:n.dos, c mor
mente tendo de sei' ellll. executada por empregados muito 
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subalternos; por isso é ele pareccI' lJue bem fará ° Go
verno se promover a sua revogação. Além elo que leva 
p.onelerado, consta á Sccção e é publico que esta lei já tem 
sldo causa Lle vexames, e até ele crimes e desgraças 
na Provincia ele S. Paulo. » 

A Resolw;,ão Imperial de 29 de Novembro de 'll-l4·6 
confOTmou-se com esse parecer e aquella lei foi re
vogada pela mesma Assembléa provincial em 1850 . 

A Consulta de '17 de Setembro de i) 850 da Secção do 
Imperio, louvando a Assembléa provincial de S. Paulo 
pela revogação da mesma lei, declara-a violadora 
dos direitos garantidores da liberdade, propriedade e 
segurança dos Cidüdãos Brasileiros. 

Tendo a Assemb16a provincial do Paraná, pela lei 
n.O 79 de 1861, imposto muHa aos que recusassem tra
balhar no concerto das estradas, o Aviso li.O 488 de 
21 de Outubro de 186:2 § 4" °, expedido em confor
midade de Consulta da Secção do Imperio do Con
selho de Estado, e de Resolução Imperial sobre ella 
tomada, referio-se ás observaç,ões anteriormente feitas 
sobre semelhante assl1mpto, poi que (diz elle) obrigai 
os proprietnrios de terrüs, por onde passão estradas, 
ã conservação dellas, é sl1scitar antigas obrigações im
postas aos sesmeiros, que, por vexatorias e pesadas, 
cahir<1o em desuso, alem ele equivalerem a um tri
bulo consistente em serviço pessoal, que não está nas 
faculdades das Camaras li unicipaes decretar. 

A Assembléa provincial do Pará, durante a admi
nistração do Sr . General Andréa, creou pela lei n. ° 2 
de 25 de Abril de '1838, em todas as viHas e lugares 
da Provincia, corpos do trabalhadores destinados ao 
serviço da luvoul'J, cio cOlllmel'cio e das obras pu
Llica . 
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Estes corpos er5.o compostos de Ind'ios, mestíços e 
pretos, que nuo fossem escravos, e nüo tivessem pro
priedades ou estabelecimentos, aos quaes se appli
cassem constantemenle. 

Como porém orão coo lrnctudos esses trabalhadores, 
nilo incorria a lei na p.cclta das acima apontadas. 

§ 418. 

As .\.ss~mbléas lll'cn<inciaes não llOlleul fechar bS l'jOS na
"cg~t"eis, nem fazl.1' oln'as que os tapem. 

A lei n.· 10 de 1843 da Assembléa provincial das 
Alagôas permittio tapagens do fio deS. Francisco nas 
vargens, lagôas, riachos e mais lugares a que chega 
a inundaçilo do mcsmo rio. 

A Secç:üo do Imperio do Conselho de Estado, em Con
suHa de 5 de Julho de 1843, Relator o Sr. B. P. de Vascon
cellos, votos os S1's. Olinda e Miranda Ribeiro, pon
derava que convinha obstar a que as autoridades pro
vinciaes se considera :sem aulorisadas para fazer obras, 
c permiltir actos emelhantes em rios navegaveis, e 
mormente nos que dividem Provineias, pelos patentes 
males que podem resultar. 

O Aviso de 21 de Outubro de -184.·3 ao Presidente 
daquella Provincia declarou que fôra inconsiderada 
a ancção dada á lei que permitte taes tapagens, e 
que não se elevem os Presidentes julgar autorisados 
para fazerem obras e pel'mittir ncto' daquel1a natureza 
nos rios navegavcis, e mórmente nos que dividem 
l'rovincias. 

A lei n, o O de 18;)1, da Assembléa provincial ele 
Goyaz prohibio a abertura dé portos publicos ou par
tiwlares, em qualql1cr dos rios da Provincia, cujo 
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rendimento de passagens já pertencesse ou devesse' 
pertencei- á Fazenda provincial, sem prévia permissão 
do Presidente ela Provincia. 

A Secção' do lmperio do Conselho ele Estado em 
Consulta de 118 ele Abril de 1800, Relator o Sr. Monte 
Alegre, votos' os S1'S. S'apocahy e Olinda julgava evi
dente que não podião us Assembléüs provinciaes fe
char os rios, que tanto vaIe o disposto nuquella lei, 
principalmente os que são ele navegação entre Pro
vincias, po.is seriu isso cortar-lhes o commercio. 

Parecia ó. Secção que eru conveniente mandar dizer 
ao Presidente de G.oynz, que sanccionára irreílecti
darnente uma tal lei, e que a fizesse revogar na pri
meira occasião. 

Não achei que essa Consulta tivesse sol u.ção. 

SECÇÃO 2.". 

CO)(PREBEi'iDll o § 8.° DO ,IRT . 10 DO ACTO ADDrCIO:>iAL A. FACULDADE 
n.st. CONCEDEU )'UlYILEGlO 1' ,Ut .t i CONSTRUCCI0 DE ESTlIADAS, i'i .\VE
GAçIo lNTElUOn , E 1'~\UA' OUTlIAS OIlI\AS l'UDUCAS PltO\'lNCUES E nru
NICII'AE .? 

§ 419. 

S. l"anlo. Estl'ada tlc fCl·I'O . 

À Assembléa provincial de S. Paulo, por lei de 22 
de M.!lrço de 11838, concedeu a Aguiar, Viuva Fer
reira & Comp ., privilegio ex.clusivo para a construGção 
ele uma estrada de ferro na referida Província. 

A Resolução ela Assembléa Geral n.O 64 de 29 ele 
Outubro do mesmo anno, approvou varias disposições ' 
à-aquella lei, na parte que entendeu excederem as 
attribuições das Assembléas provinciaes. Taes são as 
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. Jisposições relativas á conce~são de direitos de Ci
dadão Brasileiro a colonos, á concessão e extracção 
de pedra, de ferro, isenções de direitos, e ou tras 
mencionadas. 

Calando-se quanto ao privilegio excl usivo, certa
mente entendeu a lei geral que a Assembléa provincial 
o .podia conceder. 

'j 

§ 420 . 

. J 83:;. Rio Ilc Janch'o. Na,'cgação. 

o arL 7.° da Resolução Legislativa n.O 57 de 9 de 
Outubro de 1835 revogou o art. 4." da lei da Assembléa 
provincial do Rio de Janeiro de 14 de Abril do 
mesmo anno, na parte relativa a um privilegio de 
navegação por vapor da fóz dos rios Macahé e Para
hyba para a Capital do Imperio. 

Revogou não porque concedesse pl'ivilegio, mas 
porque recahia esse privilegio sobre navegação ex
terna. 

:J 84.0. Bahia. N:n·cgac::\o. 

A lei provincial da Bahia n." 120 de 20 de Maio de 
11840 autorisou o Presidente da Provincia a conceder 
privilegio exclusivo de navegação que foi regulado pUl' 
contracto com uma companhia em 17 de Janeiro de 
184.. iJ. 

O art. 1.° elas condições que acompauhavão o COll

tracto declamva que a navegação, cujo privilegio era 
concedido, seria considerada exlerna e interna, etc.; elc. 



Observava a Seeç,ão do Imperio do Conse1ho de Es
t.ado, em ConsulLa de 21 de Agosto de 184·3, Relator o 
Sr. Olinda, votos os S1'S. B. r. de VascouceUos c Miranda 
Ribejro, que: 

« A navegação costeira nfLO póde júmais ser cons id e
rada olJjecLo pl'Ovineial, ainda me 'mo que ella se dirija 
ele um pono para outro ela mesma Provincia. A nave
gação no · interior ela Provín cia ele que falia o S 8.° elo 
a l'l. 10 do acto a 'c1il: ional, sobre a qual poelem legislar 
a' Assembléns provinciaes com a exc pção - que sempre 
se eleve entender elnquella que pertence ú administração 
geral elo Estado - , não cOlllp l'ehende a que se faz do 
porto tio um rio ao do outl'O, uma íOZ quo tenha ele 
correr a cos ta, a menos flue não so qnoira inverter o 
sentido obvio das palavras. Esta doutrina clum em si já 
es tá reconhecida pela lei n.O 51 da Assembléa: Geral ele 
9 ele Outubro de 1835, etc. 

Com essa: Consulta conformou-se a Resolução Impe
rial de 30 de Agosto do dito anno d e 184.3, e o Avi o 
de 9 de Novembro de 1844, ao Presidente da Pro
vincia da Bahia, declarou que excedera os limites de 
suas attribuições, concedendo o privilegio exclusivo de 
navegação por vapor nas aguas externas da Provincia , 
a qual comprehencle a navegação cosleira que é objecto 
geral. 

§ 422. 

:I !!i-H. Piallhy. Na" cg:u:ão. 

A lei da Assembléa provincial do Piauhy de 3 de 
Selembro de 1841 autorisou o Presidente da Provincia 
para conceder privilegio exclusivo de navegação por 
vapor em todo o fio ~arnahybil. 

A Commissão de Assembléas provinciaes do Senado, 
composta dos Srs. Viscondes de Olinda e Congonhas, 
e Luiz José de Oliyeira, propoz, em sessão de 10 de 
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Fe vereiro de 1843, a revogação dessa lei com o fnn 
dumenlo de que, al ém de não se acha'r comprehen ... 
dido cntrc os d'ireitos das Assembléas provinciaes o de 
concede/' taes privilegios, o rio de qu e se tratava servia 
de limite áquellu Provincia, e á do Maranhão e por 
isso não podia a Assembléa provincial adjudicar-se o 
direito de legislar sobre elle. 

Discutillo esse projecto no Senado, onde sofl'1'eu im- ~ 

pngl1ação, Cf') foi approvado em 3.a discussdo, e 1'e
mettido ú Clltn"'\ra dos Deputados. 

;.\. Conslllla do I.· de Dezembro de '181.·7 e Resolução 
Imperial de 21 de Janeiro ue '184-9, e tabelecem que
a navegação de 11m rio que atravessa mais de urna 
Provincia não pôde ser objecto de privilegio para "-er 
dtHlo pelas leis de uma dellas . 

§. !J''>3 • 1_, 

i 81":. illina .. Geracs. l'{avegaç.:io. Collis:io. 

A lei n.O 332 de 1847 da Assembléa pwrincial de 
l\Jinas, que teve por fim conceder certos favores a uma 
companhia que se propunha navegar o Mucury, isentou 
de quaesquer impostos os generos que fossem expor
tados da Provincia nos burcos da companhia, durante 
o seu privilegio, declarando não se poder fazer igual 
favor aos que o fossem em outros barcos, dmante o 
mesmo periodo. 

A Secção do Imperio do Conselho ele Estado em 
Consulta de 3 de Dezembro de 1847, Relator o Sr. 
Olinda, votos os S1's. Lopes Gama e Maia, opinava assim: 

« Se as Assembléas provinciaes podem concedee la€\s 
favores, e com declaração de os não outorgar a mais 

(') \lid o sessões cl 3i de :\[arç.o: 8 e 10 de Ahril dl' 1.S~3. 

'12 
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ningucm, e se a Assembléa Geral quizcr exercer o dlL'eito 
que tem, concedendo-os iguaes em beneficio de qual- 
quer industria, como já o fez com as fabl'Ícas de tecer 
algodão, as quaes estão isentas, nos termos prescriptos, 
de quaeslluer ünpostos gemes ou provinciaes, é evidente 
que estas faeuldades se contl'apo€m entre si. Pela lei 
geral ooncede-se isenção de impostos quér gemes quér 
pl'ovinciaes, pela provincial nega-sp. a isenção destes 
ultimos, porque a. isso se oppõe o privilegio concedido: 
é clara a opposição entre ellus . 

« Tendo sido concedido o privilegio da navegação deste 
rio á mesma companhia pela Assembléa Geral pelo es
paço de ~· o annos, por todo esse tempo é verdade que 
não apparacerá o inconveniente apontado, não podendo 
outros quaesqller bareos entrar em concul'l'encia com os 
da companhia. Mas findo aquelte prazo, e restabelecida 
a navegaçãp livre para todos os productos daquellas fa
bricas, estarão sujeItos aos impostos provinciaes, no caso 
de não serem transportados em barcos da companhia, 
visto ter de durar por 80 annos o seu privilegio, em 
virtude do contracto celebrado pelo Presidl:nte ela Pro
vincia .... 

« Deste modo fi caria a Assernbléa Geral impedida de 
favorecer a industria geral do Imperio, o que não lh e 
foi tirado, nem ainda coarctado pela lei da reforma. 

« Além disso não sendo este objecto materia de lei 
provincial, visto levar este rio o seu curso por mais de 
uma Provincia, as condi~ões de sua navegação estão 
dependentes da Assemblea Geral, a quem só pertence 
impor-lhes restricções, ou ~onceder-Ihes favores. 

« Entende portanto a Secçao que taes concessões de
pendem de confirmação ela Assembléa Geral, não só para 
que não seja ellu esbulhada de um direito que lhe com
pete pela Constituiç.ão como tambr.m para evitar assim 
os confliclos que possão apparecer, etc. » 

Com essa Consulla se conformou a Rçsolução Im
perial de 2!~ de Janeiro d-e '1 8!~9. 

J 844. Bahia. PI·j-dlegio l':\I'a h·a.nspol'te lia Cidade. 

A lei da Assembléa provincial da Bahia n.· 197 au-
4orisou ~ concessão de ~m privilegio exclusivo a quem 
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estabelecesse machinas proprias para o tl'anspMte de 
cousas e pessoas; da cidade alta para a baixa e vice
versa. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado em Con
sulta de 27 de Setembro de 1H44, Relator o Sr. B. 
P. de Vasconcellos, voto' os Srs. Miranda Ribeiro e 
Olinda, qllanto ao direito quo tinha a lssembléa pro
vincial de legislar sobre o objecto, entendia que al
guma conlestação podia suscitar-se, porque não é ex
pressa, entre as allribuições das Assembléus provinciaes, 
a de conceder pri vilegios em Laes casos. Todavia como 
taes machinismos não e podem estabelecer, sem obras 
publicas, julgava a Secçúo que, bem que fôra mais 
rt;gular resolver-se a Assembléa sobre proposta da Ca
mara Municipal, não se podia taxar de inconstitucional 
a sobredita lei. 

§ 425. 

t 84 .. . iJaltiu. Pl'ivilegio llUl·a IlImt linha de onJllibus. 

A lei 11." 223 de 4. de Maio de 1841:, da Assemb16a pro
vincial da Bahia co'ncedeu pl'i vilegio ex.clusi vo, por ,10 
annos, para se estabelecer uma linha de omnibus desde 
as Pedreiras até a baixa do Bomllm, ou além para qual
quer outra direcção da capital da Bahia. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, em Con
suHa de 13 de Novembro do dito anno, entendia que o' 
privi legio paraa companhia, que estabelecesse omnibus 
na cidade da Bahia,' devia ser decretado sobre proposta 
da Cumara Mun icipal, pelo que no seu conceito tinha a 
Assembléa provincial legislado sem autoridade . 

Foi essa Consulta submetLida ao conhecimenlo e deli
beração da Assembléa Geral J..,egislati Vil. pela Uesoluçãa 
Imperial de '10 de Dezembro do mesmo anno .. 
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§ 4'2G. 

-184:>. ,Uagouas. ['l'ivilegio {Ilu'a o abastccimcntflll':lg'll:L 
potavel. 

A Resolução n." 34 '1 de 1~ de Dcwmbrode 184·?j da 
Assembléa provincial das Alagôus autorisou o Pre
sidente da llrovincia a conceder pri vilcgio cxclllsi vo, 
por 30 a [)O annos, a umu 011 mais pessoas naeionnes Oll 

estrangeiras, formando compalllliu, que cífccluüssem o 
encanamento do riacho Bebedouro ou ,Jncarill'i ca, para 
serem abastecidas d'agua polavel a cidade de Maceió, c 
a povoação de Jaraguá, etc. 

A Secção do Imperio do Conselho ele Estado, em Coc~ 
sulta do '1. 0 de Junho de 184·G, Relator o Sr. l\lirnnda 
Ribeiro, votos os 81's. Olinc1a e Monte Alegre, entendia ~ 

que: 

« Tomando aqui a concessão de privilegio (impropria
mente assilll uilo) eorno condição do coutracll), porque 
alg'ulls individuos ou eOI1Jpnllhia se ohrigucrn a levi1I' .a 
effeiLo uma empl'6za ulil, não parece ú Secç:üo (rUO cJa 
inconstiLucioual eSle nelo, untes o consider'a dentro das 
IlLll'ibuições das A ' sembléas provinciaes. » . 

. Com essa Consulta se conformou a Uesoluç<io Imperial 
de 26 de Se~emuro do dito anno, 

§ 427. 

Sel·gipc. o mesmo. 

A Resolução n .. 1)39 da Assembléa provincial de Sel'
gipe, autorisou o Presidenle da Provincia, para con
tradar o abastecimento d' agua PQtavcl da capital, 
concedendo U91 privilegiO. 
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A SecIJlO do Imporio do Con elho de E __ tado, em l"!OI1-
sulta 11 0 20 ue Maio de 18;)9, llelalor o Sr . Yiscondé ele 
Supoeühy, rotos osSl's. Monte Alegre e Olilldl1, entendia 
que lal privilegio como conrliçúo elo conlr,1clo (jl IO IlÚ O 

Ll'uJl scende os limites da ProvinGia, 110m om~lIdu as leis 
geraos, eslilva nas faculdades das Assemllleas [lrovill
ciüos. Tudaviü, podendo-se duvillür dessa (10 li Lrilli.l, 

parecia ú Secção (1110 cumpl'i<l que fosse I) objeeLo allre
!->t'I1La<1o ú Assembléa Geral. 

O COl! el lt"iro MUI'qucz de Ol in rJa n10 rcputavn as 
Assemblells pl'oyinciaes allLorisnclas a eoncerlcr priril c
gios, nem aillda por conLruclo, o qllul por isso rneSlllO 
fioria llllll o em sua origem. 

Com essa ConslIlLa so 'onfoJ'moll a Hesolu ç.ãu Illlpcl'i al 
de 2i de Agosto e1e ·183g. 

SEf.ÇÁU 3." 

J'UDEJl AS A .. m~lnJ.f.:.\ . I'IWYI I\:CI.U; S J. Er. IS I.,\R OB HE A I~D[STf\1 .\ ? 
I'UDEM CO~ClmE Il-LIJ E l'HIYILEGIOS? 

§ 428. 

I'ern;uubuc o, SCl'gil'c c AlagôRs leg'!sl;lo sobl'c a iU51lcc..-ao do 
a.lgod:\o. 

A Asserubléa provineiül de remambuco, em sua lei 
n.O 94 de 18i'3J al'l. 9.', cOll,'ignou quautia para as de '
vezas tom il inspecçüo do algodào. 

A Consultu da Sec\füü do Imperio do C0l1s01ho de E3-
lado de 3 do Julho de '1843 , RolaLor o Sr. B. P. de Vas
coneellos , V0tosOS S1's . Mimuda Itibeiro e Olinda, appro
valia em Âssembléu Geral do mesmo Conselho de Estado 
em 20 do mesmo mez c anuo, e com U flual se conformou 
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a Resolução Imperial de 9 de Agosto seguinle, eslabe
leceu que aquelle serviço de inspecçJo não era provin
cial, mas sim da competencia do Governo Geral. 

« Com eITeito l'ai sendo da aLLI'ibuição dos Assembléas 
provinciaes legislar sobre a industria, é evidente CJue as 
inspecções do assucor e algodão, por ellas estabelecidas, 
não tem apoio na ler fundamental do Estado. )} 

Em conformidade declarou o Aviso de 9 de Novembro 
de 181:3 que a despeza com a inspecç.ão do assucar e 
algodão não era provincial, mas sim geral. 

A lei n.· 4 de 1181:3 da Assembléa provincial de Ser
gipe prohibia o recolhimento do algodão em qualqner 
casa ou armazem, sem que tivesse sido inspeccionado· 
A Secçúo do Imperio do C,onselho de Estado, em Con:
sulta de 1) de Julho do dito nnno, Relator o Sr. B. 
P. de Vasconcellos, votos os Ses. Olinda c Miranda 
Ribeiro, pronunciava-se contra essa lei como inconstitu
cional, e talvez oppressiva da iodustria. 

Uma lei das Alagôlls estabele(jia iguaes disposições. 
A Consulta da Secção do Imperio do Conselho de Es
tado de 1844 insisli.a na .sua opinião, demonstrando 
que, ainda que não fosse inquestionuvel a incompe
tencia da Assembléa provincial para regular taes ma
terias, era a lei vexatoria, e não conseguia o seu fim. 

A mesma Assembléa provincial das Alagôas por lei 
de 1850, creou no porto de Jaraguá umil inspecção 
encarregada. de classificar a~ qualidades do assucar, 
c de velar a fim de que não se introduzissem nesse 
genero_ materias heterogeneas, estabelecendo multas e 
penas contra os io fra ctores. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, em Con
sulta de 13 de Dezembro de 1850, Relator o Sr. Maia, 
votos os 5rs. Olioda e Araujo Vianna, notando que 
o Vre 'idente da Provincia houvesse sanccionauo essa 
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lei, considenmdo-ü sómenle como creadora de em~ 
pregos proviuliiaes sem nLLender ao seu fi Ili , l'epor~ 

Lava-se ú opinião já por clla emitlida sobre semelhante 
assumpto. 

Com essa Consulta conformou-se a Resolução Impe
rial de '18 de Dezembro do mesmo anno. 

§ 429. 

183:'> . A. ,\ s sembléa. l')'ovlncinl .lc Santa CatlHl.I'ina .hn'í(la 
de sua Cllm{l:!teucia. 

Julganrlo a Assemblén provineiaJ de Santa Calharina, 
em '1836, conveniente conceder a um individuo, por 
espaço de ,10 annos, o pt'ivilegio de uma maleria prima 
inorganica que havia descoberto em abandono nas 
immediações da Cidade, e duvidando de sua compe
tcncia para essa eoncessão, oífereceu e remetleu á As
sembléa Geral um projecto de resolução pedindo-lhe 
que no caso de julgar a mesma Assembléa incompe
tente se dignasse approval-a, c, quando não, a devol
vesse para ser submeLtida á sancção provincial. 

A Commissão de Assembléas provinciaes da Camara 
dos Deputados, em parecer de 15 de Junho do dito 
anno, approvado em sessão de 25 de Maio de ,1836, 
não podia julgar da competencia das Assembléas pro
vinciaes objeclos não definidos, nem especificados na 
lei das reformas, e julgava que a resolução devia 
entrar em discussão como as resoluções dos antigos 
Conselhos de provineia. 
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§ 430 . 

... S 13. A. . .\""scmMéa.lll'ovinc lal ela nahi:t conceito lll'i\'jlegia 
exclush'o pal'a :t C(HIStI'ucção de Jnaclúu:1s. 

Jul gUllf]o-se, e com fazno, aulorisaclas pelo aelo 
addicional, para conee(]ercm priv ilegios a cslt'adas .. 
nllvcga~50 e ohras puhlir,as provinciaes e 1l111nicip uC's 
comp rchenuiu as no § 8. 0 do nrt. 10 cio dito nelo, 
estenilGl'UO, abll sivamenLc, vnrias Assembléas provin
ciaes essa faculdad e a outros objcctos que süo gontes, 
porque em nenhum artigo do mesmo arto e lJ.o CO ffi
prehend idos . 'Para maior il1 uslraçúo da maler ia vamos 
ver alguns exemplos neste pari1gtlpho e nos seguintes: 

A lei provincial da Bub ia n. O '187 de '1 8!~3 , aulOl'i . ou 
a concessüo de um privilegio exc]usiyo, por ~n annos, 11 

um individuo para co nstmcç:ão el e ID:Jchinas de sua 
invenção applicadas li moagem de cunnas de aSS ll c.a r. 

A Consulta da Secção do Imperio do Co nselho de Es
tado de 34 de Julho de H!q.3, Relato!' o Sr. n. r . de 
Vasconcellos, votos os 81'S. Mirandu Ribeiro e Oliada, 
enlendia que taes actos não cabião nas altl'ibllições das 
Assembléas provinciaes, ás q1laes não conferio a lei au
toridade sobre u incluslria. 

O Conselheiro Visconde de Olincln, fazia a declaraç:.5.o 
~CJll e o principio de qlle as Assembléus provinciaes não 
podem legislar sobre ü industria, não deve ser tomado 
em sentido tão lalo que se julguem por esta só razão 
incompetentes p31'1l muitos obj ectos, comprehcndidos 
debaixo daqllcllo expressão ge nerica, (llle sejão de inte
resse meramente provin ial. Nüo se pócle slIppôr qUê as 
Assembléns proyinciaes silo menos autorisadus em 
relação ús 'Provinoias do que o siio em relação aos 
l\Il1niêipios sobre propostas das respectivas Cumaras 
Municipaes. 
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o Aviso de 2.1, de Janeiro de ~844.- declarou haver a 
Assembléa provincial exorbitado de suas aUribuições, 
pois que a legislatão em vigor não u autorisava a legis
lar sobrca industria, 

§ 431. 

o clíl'eito de eouccclcr tacs privilegios }lertenee, c teDl sido exer
cido }lelo Govel'no Gel'al. 

) 

O Governo Geral, em virtude da lei de 28 de Agosto de 
-1830, que está em vigor e lhe dá essa attribuição, tem 
conccdido privilegios para o m.elhoramenlo da .indus
tria do assucar, como se pôde ver dos Decretos n.O 64-3 
de 19 de Outubro de 184-9, n, os 860 e 873 de 12 e 24- de 
Novembro de 1851, n." 1.053 de 13 de Optllbro de 1852, 
n. O 1.124- de 2,1 de Fevereiro de 1853, n.O 1.771 de 19 de 
Junho de 1856, n."2.001 de 24- de Outubro de 11857, etc, 

O direito de conceder taes privilegios nunca lhe foi 
conlestado, e não pó de pertencer cumulativamente ás 
Assembléas provinciaes, 

1843 c 18:>.,., As Assembléas lu'ovinciaes tle Sergipe e tio IUo 
G.'ande cln Norte, cuuceclem privilegios;t fabricas de sabão. 

A Assembléa provincial de Sergipe concedeu privi
legio exclusivo para o estabelecimenlo de uma fabrica 
de sabão de pedra. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, em Con
sulta de 8 de Maio de 1843, entendia que a concessão 
desse privilegio excedia as faculdades das Assembléas 
provinciaes, IJOrq\,1e oifendia os impostos geraes, e não 
se achava aulori.sada pela Constituição . 

13 
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Os Avisos de 18 de Mai o e 12 de Setembro do mesmo 
anno de 1843, declarão ao Presidente diC Sergipe que não 
devêra ter sido sanccionada a lei que concedêra aquelle 
privilegio exclusivo, e cuja execução devia ser suspensa, 
e que taes privilegios erão exorbitantes dos arts. '10 e 1 '1 

do acto <lddicional, e do art. 179 §§ 16 e 24 da Cons
tituição . 

A Lei n.· 357 de 27 de Março de 1857 da Provincia do 
Rio Grande do Norte, concedeu um privilegio por "15 
annos para fabricar sabão de di versa~ qualidades, e velas 
stearinas. A Secção do Imperio do Conselho de Estado 
em Consulta de 23 de Oulubro de 1857, dizia quc «a lei 
das reforlÍlas Constitucionaes, de ,12 de Agosto de 183·i·, 
não confere ás Assembléas provinciacs a atlribuição de 
conceder privilegios eKclusivos para exercer qualquer 
industria, por isso a Secção enlende que é inconstitu
cional a referida Lein.' 307 . » 

Com essa Consulta se conformou u H.csolução Impe
rial de 9 de Dezembro do dito anno. 

§ 433. 

'\'s '\s!lemblé:ls lH'ovineiacs do llio GraRlle cio i\'orte e de Minas 
concedem l.rh'ilegio llara o fabrico ele louça. 

A Resolução n.' /136 da Província do Rio Grande 
elo Norte concedeu por 10 annos privilegio para o fu
brico de louça vidrada, e quaesquer outros objcctos 
argilosos de invenção particular. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, na Con
sulta do 1.· de Junho ele 1846, cônsiderava incons
titucional tal aclo, por SCl' opposto á Constituição 
emquanto tolhe a ampla liberdade, ahi concedida a 
todos, ele exercer qualquer genero de trabalho el e 



- 99-

cullllfa, induslria ou commercio, sendo certo que ás 
Assembléas provinciaes nem mesmo cabe conceder pri
vilegio aos inventores. 

Com essa Consulta se conformou fi Resolw,ão Im
perial de 2G de Selembro do mesmo anno, sendo ex
pedido Aviso em conformidade ao Presidente da Pro
yíncia em 7 de Outubro de -184-7. 

Havendo fi Assemblea pl'ovincial de Minas, em sua 
lei n.: 465, concedido igual privilegio para o fabrico 
de ]ow:a fina, foi do mesmo parecer a Consulta da 
Secr:ão do Imperio do Conselho de Eslado de 15 de 
Novembro de 181)2. 

E' o Governo Geral o que tem concedido loterias e 
privilegios u fabricas, por exemplo de fiar e tecer al
godão, de vidros, de papel, ele., como se plóde ver dos 
Decrelos n,OS 208 de 22 de Selembro, e 24.7 ele 3'1 de 
Novembro de 184. '1, 386 de 8 de Ago to de ,184:6, 49~ 
de 13 de Janeiro de 1.fH.·7, 1.i.74 de 15 de Novembro 
ele 1854, 1.960 de 22 de Agosto de ,1837, e de outros 
que se encoHlrã.o nas col1ec~,õ.es. 

§ 434. 

'. s~c. " ,\ssembléa. pro:\'illcial da ParabJ'ba eoD.cede prhi. 
"i1cglo 11:11':1 pi'ensas •• yflr:lUlic:ls. 

A Assembléa provincial da Parahybu em ·185G con
cedeu a um individuo o privilegio ex.clusí vo por 15 
annos para eslabelecer na dita Província prensas hy
dra,ulicas -para comprimir saccos de algodão e extrahir 
o o]eo elo algodi'io. A Secção do Imperio do Conselho 
de Estado, em Constllla de 22 de Maio de 1857, observava 
que Linha sido negada a sancção ao projeclo, pçn' não 
pertencer ás Assembléas provinciaes a concessão de 
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taes privilegios, corno se deprehende da lei de ,12 de 
Agosto de ,1834, e como linha sido expressamente' de
clarado pelo Governo em varias resolucões. 
- Com es'sa Consulta se conformou a Resolução Impe
rial 'do '1.0 de Julho de '1857. 

§ 435. 

Premios á inflush'h, estabelecidos pm' leis pro,·inciaes. 

A lei 'de 28 de Agosto de '18()0 assegura ao desco
bridor ou inventor o uso exclusivo da sua descoberla 
ou invenção, firmado por uma patenle. 

A mesma lei manda dar um premio ao introdudor 
de uma industria estrangeira. 

Esle assumpto de industria é inteiramenle geral e não 
provincial. O acto uddicional não conferia ás Assem
bléas provinciaes attribuição alguma que o possa COID

prehender. Sómente aos 'poderes Geraes compete re-
' guIar a industria, dar-lhe garanlias geraes e premial-a. 

Algumas Assembléas provinciaes tem em suas leis 
estabelecido incitamentos p:J.ra a industria, como por 
exemplo: 

A lei n.· 10,1 de ,1842 da Assembléa provincial de 
Pernambuco autorisou o Presidente da Provincia a dar 
um ordenado, até .4 contos de réis annuaes, a quem 
se obrigasse a aperfeiçoar o fabrico do assucar da 
canna. A Consulta da Secção do Imperio do Conselho 
de Estado çle 3 de Julho de '1843, Relator o Sr: B. P. 
de Vasconcellos, votos os Srs. Miranda Ribeiro e Olinda, 
observava que essa lei não ' creava obriga(}ões nem 
direitos, bem que merecesse reparo o dispendio elos 
dinheiros publicos em objectos que não eslavão na 
orbita das faculdades proYinciaes. 
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. No meslÍlO sentido opinou a dita Secção nas Con
sultas de 30 de Outubro e ·13 de Novembro de 1845, 
sobre uma lei do Espirito Santo que pr?mettia um 
premio ao introductor de machinas pura melhorar o 
fabrico do assucar, e sobre ur:na lei da Bahia que pro
vide~ciava para o melhoramento da cultura do ta
baco e aperfeiçoamenlo do fabrico dos charutos. 

A lei de 15 de Março de '184·5 da Assembléa provin
cial de Sergipe autorisou a concessão de uma gratifica
ção de '10 contos de réis a um engenheiro civil" ou a 
outro qualquer individuo que apresentasse naProvin
cia montadas e em andamento as novas müchinas 
para fazer assucar, com as condições na mesma lei 
declaradas. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, em 
Consulla de 30 de Ou tubro de 1845, Relator o Sr. B. r. 
de Vasconcellos, votos os S1's. Olinda e Miranda Ri
beiro, era de parecer que taes incentivos á indus-_ 
tria não cabião nas attribuições das Assembléas pro
vinciaes. 

Assim o declarou o Aviso de 4 de Julho de 18M;' 

A Lei n.O '169 de 18W da Assembléa provincial de 
Sergipe concedeu um premio de um conto de réis para 
promover a plantação ele baunilha. A Consulta da Sec
ç.ão do Imporio do Conselho de Estado de ,18 de Novem_ 
·bro de 1'846, Relator o Sr. n. P. de Vasconcellos, yotos 
os 81's._ Olinda e Monte Alegre, julgava a lei inconstitu-
cional, e lastimava que houvesse sido indicada pelo Pre
sidente da provincia em seu relatorio . 
. ~ O aclo addicional sómente destinou os impostos pro
vinciaes para pagar despezas provinciaes, isto é, aquel
las que são feitas com objectos sobre os quaes podem 
as Assem bléas provinrii:\es 1 egisl ar . 
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Outra qualquer applicáçãO' daqu~lles i RlIpO'stos é in
cO'QstiluciO'nal, e a Assembléa Geral póde revogar as 
leis prO'vinciaes que a decretarem. 

SECÇÃO 4.· 

CONSUlTA D.l SECÇÃO DO DIPERIO DO CONSELHO DE lSS'f.\DO DE 2-1 DE 
SETE}IBRO DE 1859, RESOLVçIo IMPERIAL DE 2ô DE o lTURO, I! Anso 
N. 8 DE 4 DE JANEIRO DE 18ôo. 

§ 436. 

Considerações G rueli. Conclus6es. 

ComO' a matería de que me lenhO' O'ccupadO' neste 
eapitulO' fO'i ultimamente examinada e mais complela
mente resO'lvida pela CO'nsulta e ResoluçãO' lmperial 
que acabO' de citar, pareceu-me bem expôl-a aqui 
cO'mpridamente, porquantO', suppO'stO' ande O' AvisO' em 
que está cO'lligida na cO'llecçãO' das leis, nem tO'dos 
a pO'ssuem, pO'r mui volumO'sa. 

Em 1859 representava ao Governo Imperial O' Pre
sidente da PrO'víncia do RiO' de Janei,l'o, ponderandO' 
que linha de encaminhar frequentes vezes li Assem
bléa legislativa provincial requerimentos nos qunes 
erão pedidO's privilegiO's ex.e1usivos, e entrandO' em 
duviaa sobre cO'mpetir á mes.ma Assembléa provin
cial concedêl-O's ou aO' PO'der Legislativo Geral, nO's 
termO's da lei de 18 de !gO'sto de 1830, pedia que 
lhe fO'sse déclarado, se devia tO'ma.r conhecimentO' 
desses requerimentos, ou mandar: que se dirigissem 
O'S peticiO'narios aO's PO'deres Geraes. 

FO'i O' ex.ame desse assumpto comm.eUiclo á Secção 
do ImperiO' dO' CO'nselho de EstadO', O' qual apresentou 
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a Consulta de 27 de Setembro de 1859, Relator o Sr. 
Marquez ue Olinda, votos os Srs. Marquez de Monte 
Alegre e Visconde de Sapocaby. 

Ao desenvolvimento do assumplo precedem as se
guintes considerações geraes: 

« O acto addicional niiú é expresso a este respeito e 
nem contém disposições que por si mesmas resolviio 
as uuvidas completa e satisfactoriamente. Entretanto pOI' 
esse mesmo aeto aJdicional é que a questão tem de 
ser reso) vida. 

( O al't. 12 do acto adclicio'nal declara expressamente 
que as Assembléas provinciaes não podem legislar senão 
sobre os objectos compl'e11enclidos nos dous anteriores 
10 e 11. Ora nestes dous artigos não se acha uma só 
palavra que as autorise a conc.eder privilegios. Se con
sidet'Ul'l110s portanto o act,o addicional em sua dispo
sição litteral devemos dizer que ellas não os podem 
conceder. 

« Se esta porém é a conclusão necessaria que se deve 
til'ar cio arL. 12, Lambem por outro lado não se póde 
desconhecer que a Assemnléas provinciaes tem certos 
direitos, que com quanto não sejão expressos são toda
vja eO l'ollal'ios das fa culdades que pelo mesmo neto 
addicional 111 e:; são outorgadas. Se ha objecto;; sobre 
que eUas tem o direito exclusivo de legislar, não podem 
pOl' isso me mo deixar de estar revestidas dos pode
res necessal'ios para os regula!', salvas as disposições 
da r,onstituição e do acto aüdicionaL, porque nesta hy
potllese não podendo legislar a Assembléa LegislaLiva 
GemL sobre Laes objectos, llaO haveria autoridade que 
fosse competente para sobre elles legislar convenien
temente. 

« Um privilegio importa a suspensão ou a restricciío de 
uma faculdade que a todos outorga a lei commum. E 
como uma lei só por ouLra lei \)óde ser suspensa ou 
restringida, segue-se que o privi egio, só póde ser sta
tuido pela autoridade competente para fazer a lei. E 
daqui se deduz : 

1. o Que as Assembléns provínciaes não podem con
ceder prh'ilegios sobre objeetos que siío da competeneia 
dos Poderes Geraes, e pela mesma razão: 

« 2. 0 Que os podem conceder sobre os objectos d P. 
sua exclusiva competencia legislativa.}) 
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§ 437 . 

Divisiio cst;~bclccida l,cla Consulta. 

Como a parte resoluli va da Consulta em questão foi 
adoptada e tl'anscripta no Aviso n.· 8 de 4 de Ja
neiro de '1860, julgo preferível transcrever aqui esse 
Aviso, porque convém que não andem materias tão 
importantes e complexas reduzidas em resumos e ge
nera1idades, Diz esse Aviso: 

« Estabelecidos estes principios ( os acima expostos) 
di vide a Secção em tL'es classes os objectos da com
petencia leg'isla li va proyineial, sendo considerados ell1 
relação á questão ele que se trata. 

Na primeira classe se C'omprehenelem as materias dos 
§§ 1.·, 3.·, L· e 6.·, na 2. a parte; 7,·, 9.·, 40 e 11 do 
ar!.. 'IOdo acto aelc1icional, e as cio art. 11 em toclos 
os seus paragraphos com excepção do 5.· na ultima 
parte, relativo ao estabelecimento de colonias. Estes 
objectos, diz a Secção, nào são susceptiveis de privi-
legios. . 

( Na 2." classe annexa os objectos dos §§ ~.o, 5. 0 e 6,· 
na 1.3 parte elo art. 10 e do § 5.0 do art. 11 na ultima 
parte relativa a colonias, as quaes, absolutamente i'al
Janelo, podem admittir privilegio, mas que, sendo pri
vilegiados, irião os privilegios offender em geral a Consti
tuição, e em particular os Poderes Geraes. Assim é, q IlC 
o privilegio concedido pam um só individuo ou cor
porar-ão poder abrir aulas, ou ensinar ceetas materias, 
ou il11primir ou vendeL' livros sobee todos ou ainda 
'oh1'e certos ramos de instl'Ucção publica iria oITender 
a Constituição no art. 179 § ~A.. O privilegio que isen
tasse dos impostos, aeL. 10 § 5.·, ou da contribuição 
directa, o mesmo artigo S 6. 0

, iL'Ía olfencler a Constituição 
no art. 179 § 5. 0 O que fosse concedido para um só 
individuo ou companbm pod r fundai' colonias iria of
fendeL' os direitos dos Podel'cs Geraes, os quaes pelo 
mesmo § 15 os tem 19uaes sobre esta matel'ia. 

« Na 3.a classe finalmente contempla C?s objectos do 
§ 8.· do art. 10, que trata de obras publicas, estradas e 
navegação no interior das Pl'ovincias. São estes, diz a 
Secção, os unicos objectos que podem aclmittir prlvi-
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J.egio; mas como as Assembléas Provinciaes não podem 
conceder privilegio senão sobre objectos de sua excl u
siva competencia, como fica dito, e ainda não es tá de
clarado quaes são as obras, estradas e navegação que 
se devem considerar provinciaes, emquanlo não houver 
lei que faça essa declaração, as concessões que as As
sembléas provinciaes fizerem sobre estes ob jectos, devem 
ficar dependentes da approvação da Assembléa Geral, 
que é a quem clefjnitivamente compete regular' esla ma
teria, mantendo-s.e no em tanto as concessõos já feitas, 
do mesmo modo por que a lei que interpretou o aelo 
tldd icional , manteve as leis pro,'inciaes anlel'ioJ'mrntc 
decretadas, fIue el'fio oITc!1sivas elo mes mo aelo, » 

}i 4.38, 

ObS(Wl':\çiícs . Conclusões. 

« A Secção do Conselho ele Estuuo tomanuo uepois 
em consid era ção' os objectos pam que V. Ex, diz que 
se tem solicitado privilegio li essa pl'esidencia, . a snbel', 
11. navegação em rios, e exploraç.ão de salinas, bareas elE' 
passagem e diversos ramos de industria ; e examinand o 
os pnvilegios para estradas, assim para carros movülos 
a vnpor, como para vebiculos puxados por anirnaes 
oITerecc algumas observações sobre caela uma dess(l~ 
matel'ias nos dnco paragl'aphos constantes ela copia 
junta C) e conclue o seu par cer com as egu inl 0s I.1r1-
ve l'-lencias: ' . 

(') CÚll ia de cinco p:lI'agraphos dn Consul U1 da Secç5.o dos cgo
cios do Impcrio do Conselho de Estado de 27 dc Sctembro UC 1859 
sobrc concessão de privilegios pelas Assembléas jlJ'ovinciaeS

i 
a que 

sc rcfere o Aviso do l\linisterio do ImpCl'io de 4 de Janeil'O (e 1860, 
§ j.O Quanto á navcgação, importa olJsel'val' : 1:0 Sc o rjo lJanha 

tel'l'itorio de mais de uma Provincia, ou ]101' si, ou pelo seus 
~onnuentes, parece claro que as Asscmbléa" provincines não podem 
pl'ivilegllH' sua navcgação, a C)lInl não é privativa de nenbllll1a, 

Esta regra dcve vlgoral' ainda no ca o de o rio coner cm mais 
dc uma Provincia , oft'el'ccendo porém navcgação sómcnte dentro des 
limites «l e lima dellas. Mui tas cousas cll1pcccm a navegação, quc 
pOdem ser des truidas com mais ou mcno esforço; fazer di Lincção 
entre cstas cousas seria deixar :J U1lJa Provincia o arhítrio de escas
seai' os recUl'SOS da outra, 

2,° Se a lI:1vegação do rio róI' Lal quc possa frequentar a tosta, 
fall ece ;Í.s Assembleas pl'ovinciaes o direito de conccdcr pl'ivilt'g-ios, 
pOl'qll c cs t:m(\o Ii g-a llas ~s ull as navegações, 'u uI I,i 1l1 :l , a qllal CSI;l 

H 
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« Muitas vezes [em sido auto risadas emprezas para 
« cerLas e determinadas obras, com concessões de pri
« vilegios para sua execução; tal é a lei Provincial das 
« Alagõas, que concedeu privilegio para o encanamenLo 
« de um riacho para a CIdade de Maceió. 

« Taes concessões não são privilegios, com quanto 
« vulgarmente assim sejão denominadas. Uma fome, 
« uma ponte, um canal exigem dispendiü d~ dinheiro e 
« de tempo, O prazo que se marca para a percepção da 
« taxa, não é mais do que a justa compensação do' custo 
« ela obra . Ou a des peza ha ue sabir dos cofres provin
« ciaes, ou ba de ser feita com o producLo de um im-

fÓl'a da al çacla provincial, ficaria prejudicada, com o privilegio con
cedido á primcira: este rio estaria quanto á costa, 110 mesmo caso 
daqllelle que communica com outra Provincia por meio de seus 
confluentes . 

3.° A na'i'egação por vnpor dentro dos rios já está declnrada pela 
Lei n.O 60 de 8 de Outubro de 1833 que ao Governo pertence fa
culdade de a favorecer com privilegio. E com quanto esta lei seja 
anterior ao acto nddicional, esta, como todas as outras que se pos
são dizer contrarias ás disposições dnquelle acto, tem se entendido 
constantemente que continuão em vigor, como continuão, segundo 
está expressamente declarado no art. 8.0 da Lei de 12 de lIInio de 
:11*0, as leis pl'ovinciaes que se achem nas mesmas circumstancins. 

§ 2.° As passagens nos rios por meio de barcas não podem ser 
·()bjecto de privilegio provincial nos casos seguintes: 

1.° Se o rio estiver nos casos comprehendidos nos dous ]lrimeiros 
.numeros do paragrapho anterior; 2.° e quando não estejao nesses 
'casos, se suas margens forem pontos de estl'adas geraes. 

Cumpre advertir que nas mesmas hypetheses que estiverem fór.a 
destas duas, os privilegios não poderão embaraçar as obras geracs, 
'que pelo Gove1'l1o forem julgadas necess3rias. 

~ 3,0 Qunnto ás estradas cumpre distingui!' entre as que são sel'
<vidas por vapor e as que o são por animaes . As primeiras, qual
quer que seja sua extensãl\ entel l e a Secção que devem ser clas
sificadas entre as geraes. tas obras, pelos grandes capiLaes que 
,empregão e pelo serviço que devem prestar, não devem ser elll
'prebendidas sem serem consultados os interesses geraes. Uma estrada 
·destas, sendo mal calculada, ou embal'açará a constl'Ucção de outra 
·que possa ser mais vantajosa, ou será sacrificada a outra que reuna 
,mais proporções de prospel'idade, ou será abandonada pOl' falta de 
elementos que a mantenhão. Esta é daquellas obras que não se 
'devem executaI: sem se formal' um systema que as ligue entre si. 
'Uma estrada de ferro deve ser construida sempre com o intuito de 
·seu prolongamento, e ahi vão envolvidos interesses de mais de uma 
Provincia. Ade l\Iauá que parece encerrar-se nos limites que tem, 
está inteiramente dependente da de lIIinas Geraes, que é a que lhe 
dá sahida pela seITa da Estl'ella: n() mesmo caso está a de Ta
mandaré em relação aos terrenos de onde tem de receber alimento 
para o seu trafico. 

Além desta razão releva ponderar que as estraclas de ferro devem 
reger-se por uma disciplina geral, e sua policia regular-se de um 
modo um forme, o que as constitue debaixo da inspecç.ão do Go
verno Geral. 

Quanto ás estradas serv.itlas por motor animal , não lia duvida qne 
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« posto especial. EsLe segundo sysLema é o que se verifica 
« na concessão da percepção da taxa, a qual é paga por 
« aquelles que tirão proveito immediato da obra. . 

« Portanto, em Laes casos, a inegularidade está pro
« priamente no emprego da palavra, e não no uso de 
« direito, com tanLo que a obra seja da classe das pro-
« vinciaes . . 

« A outra observação é relativa á formação ele com
« panhias para excução de obras provinciaes. As Assem
« bléas podem autonsar Obl'US por meio ele companhias; 
« mas as condicões da formação destas não se faltando 
« nas da sua constituição prlmili va segundo seus fins, 

as AssclIlbléas legislativas provinciaes podcm legislar livrcmcnte 
sobre ellas; salvas scmpre ~s atLribuir.:ões dos poderes geraes e no
meadamente as que dizem respeito á construcção das estradas ge l'aes, 
c a de outras quacsquer obnls que pertenção á administração Geral. 

TodaYia umpl'e ~rlvertil' quc as desta natureza c 11::n:liculannenle 
as que são eonstruidas com trilhos de feiTo, podem muitas vczes 
arrisear grossos capilaes c \lrejudicar eom :lll.as (aJ)elias de passa
gem e fretes os interesses (e outras PI'ovincias; pelo que tUI'Il:\r
se-ha necessaria, em Laes casos, a intel'ven ão üos pOdcres geraes, 
para :l utol'i ar qU:llquer llrivilcgio que os aeompanhe. 

§ 4.° A respeito das salinas, en tende a Secção que as Asseml;léas 
provinciaes não podem conceder privilegios sobre eHas. As sa li nas, 
pelo nosso direito, pertencem ao dono do terreno em que se achão; ao· 
Estado; se em teJ"n!l1O deyoluto; aos particulares, se em telTeuo de 
propl'iedade pal'tieular. E a Secção julga ser-lhes 311pli caYel a rloutrir.:1 
que teve occas ião de expeuder em scu parecer de 20 de àfaio deste 
anuo, na ullima parte, a qual pcde licença a Yossa lUagestade Imperial 
para transcrevel' : 

. « Comquallto uo começo deste parecer se estabelecesse o jlrin
clpio gorai, de que todas as minas são de propriedade nacional , to
davia o mesmo uso, que ampliou a ordenação a outros mineraes, 
tem considerado como rúra cla regra as pedreiras de granito, tle 
lI~a rmore, e em goraI de pedras c:llearcas, gesso, greda, e }lúcle-se 
(l!wr cm gera l as que pela Legislação Franeeza, e de outros Estados' 
da EUl'Op.l, estão na classe das jle(h·oiras. Esta excepção (em sido 
respeitada pela AssemlJléa Legislatiya Geral, que não teIU impug
nado o uso que fazem os (lonos dos terrenos em que se achão tacs -
subst:lllcias. " 

Deste moelo as salinas ficão perten eenclo aos tlonos dos terrenos, 
e esta é a Legislação d:l maior parte elos Estados da Europa, os 
C/uaes contentão-se COIII impOr sobre os productos que dellas se 
extl'ahelll, sem se adjudicarell1 direito sobre el las; notando-se só 
a (Utrel'ença de que, em umas partes, tleixa-se liberdade iutei.ra aos 
donos para as :lpl'ovoitar, e em outras exige-se lieença prévia pal'a 
:l? lavrar, mas isto sÓllIente para observallcia das regl'as po li ciaes, 
é muito pouco são os Governos que se resel'vão este domin io. 

§ 5. 0 Quanto á in(\lIstl"ia em geral, eUa eslá fóra ela alçada- d;ls 
Assembléas provin c i~ es, potlendo estas cOIl1}1l"chend el-a em Sll; sJe
f(islaç~es sóulellLe nos casos em que fique envol vida llas I'egras gel'aes 
em vll"tnde ele alguma das l"a culd;Hlcs alllplns, lJl!e cJ las tom de CO Il
s~guip certos fln s sem lim itações de meios, tOIllO :leonlece com a' 
dlsp!>si~ã9 dI? aTt. 10_ § 5.\ r]l~O :1S aulOI"'sa a l;ll1<:ar impostos COlll. 
a ~o IlillLl:"lçao de Ilao prcJlllhearem os do E~:I (lo . ~ 
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« não pqdcm deixar de flcar dependentes da approvação 
« Impenal. 

« Estas companhias estão comprebendidas nas dispo
« sições do Decreto n.· 575 de 10 rleJaneiro de '184.9, que 
« re~ulão o modo, p,w que devem serrer.onhecidas legues,. 
« Alem.disto el!as estão sujeitas ás regTas do Co digo Com
« merCIal; o que éiS constitue na obngação de seus esla
« Lutos serem approvados pelo Governo. Portanto ainda 
« que Lragão sua origem de uma lei provincial não se 
« podem eximi!' da approvação Impenal. ' 

§ 439. 

Conclusão elo Aviso. m 

« Sua Magestacle o Imperador conformou-se, por sua 
lmmediata Resolução de ~6 de Outubro do anno pas
sado, com o referido parecer, exarado em Consulta de 
27 de Setembro do mesmo anuo, e assim o manda cotn
municar a V. Ex. em solucão ao seu citado oflicio de 
r;!.7 de Maio, e ao outro cle-18 ele Agosto em que pede 
decisão sODre aquelle; havendo por muito recommen
dado a V. Ex. a observancia dos principios que ficão 
expostos, e dos que se acbão conSlgnados na cópia. dos 
paragraphos do parecer ({ue envio. - Sr. Presidente da 
ProvmCla cio Rio de Janeiro. }) 

.Releva observar que a referida Consulta conclue re
conhecendo que esta ma leria envolve questão da mais 
nUa importaocia que á Assemblóa tegislativa toca re
sohcr . Entretanto resolveu-a o Governo. 

(') O AvÍso' n ,· iH de 30 de Jau iro de 1861 deel:!l'ou qu e :l di ' 
llosicão da lei ela Assembl éa provincial elo Espirito Santo n .· 3M ele 
1<1 dê Julho de 1859 31't. 3 .• , que autoris3va o Presidente para eon
LI'3etar a navegaç.ão 1)01' vapor entl'e a Capital e o pOLLO Velho ou 
Itaeibá devia SBr eutendicla de aeeordo com esta R.esolução de COIl
sulLa c Avi o. 



- 109-

SECÇAO B. a 

!'ODE}[ AS ASSEftInLÉAS PllOVfNClAES CONCEDER PHIYlLEGIOS l'.lR,lO FO[{
NEC13lE:-iTO DE CARNES VERDES? 

§ 44.0. 

'18 H. ltcl'uambuco. 

o Aviso de 30 de Dezembro de 184'1 declarou que 
a lai da Assembléa provincial de Pernambuco n.O 84 de 
1840, que mandou pôr em arremalação a venda das 
carnes verdes, com privilegio exclusivo ao arrematante, 
era não só conlraria á Constituição no art. 179 § 24, 
c~mo lambem á lei geral do 'I . o de Ou lul) f o de '18:28, no 
art. 66 § 8. o 

§ H.l. 

A Re~olllção da Assembléa provincial do Rio Grande 
do Norte n.O 84 de 10 de Dezembro de '1842 concedeu 
ao arrematante da venda de carnes verdes e seccl1s 
o privilegio de ser o unico que tivesse talho para 
taes vendas. 

A Secção do .lmperio do Conselho de Estado em 
Consulta de 30 de Outubro de 1841:>, Relator o Sr. 1\li
randa Ribeiro, votos <1S S1's. Olinda e B. P. de Vas
concellos considerava esle aclo em desharmonia com 
o art. 179 §§ '16 e 24 da Consti tuição, bem como com o 
nrt. 10 § 4 .. ° do êlctO addicional, por não constar que 
fosse precedido de proposta da Camara Municipal. 
E posto o conll'aclo celebrado em virlude do mesmo 
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acto não existisse mais, porque o mesmo contractadOl' 
sensivel uos clamores do publico, contra o monopolio 
de um dos generos de primeira necessidade houvesse 
requerido e o Presidente permittido que foss'e rescin
dido, insistia a Secção em considerar insustentavel 
a mencionada Resolução n.O 85., sendo por isso de 
parecer que foss~ enviada á Assembléa Geral Legis
lativa, a fim de ser competentemente revogada, visto 
que a rescisão do contracto não importava a revogação 
da mesma Resolução. O Conselheiro Visconde de O1incla 
não descobria razão para ser o acto dedarado incons
titucional, etc. ("') 

A Resolução Imperial de 20 de Maio de 184·6 mandou 
remetter esse negocio á Assembléu Geral. 

§ 442. 

1 851. lte rJlambuclt. 

Em parece!' datado de 2'2 de Junho de 18;) '2 propõz 
a Commissão das Assembléas provinciaes da Camara 
dos Depntados a re-vogação, por inconstitucional, da 
lei n. O 278 de 6 de Maio de 185·1 da Assembléa pro
vincial d.e Pernambuco. 

Essa lei autorisou o Presidente da Provincia a em
pregar as medidas que julgasse convenientes a fim 
de remover as causas que pudessem produzir o encu
recimento das carnes verdes, e diffieultar o seu ubas
tecimen to. 

(*) Com I'cfol'oncÍ:l á Camal'!l iU unicipa1 (Ia CÔl'te yido ConsuJ ta 
(la Secção (lo Imjlol'iu do Conselho de Estado do 1l de .Taneil'o de 
18H. Portaria á mesma Cam:1J':.1 de 21> rio mes mo mor. o anno, o Con
s ulLa do iS de Dezembro de iSl'S, }'csoJ\"i lla 0111 6 (I.e "l aio tle 1Si(;. 
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Em virtude dessa autofisação o Presidente contrac
tou com uma companhia o fornecimento de carnes 
verdes, obrigando-se esta a venc1êl-as por certo e de
terminado preço, conforme fosse a estação do inverno 
ou verão, comminada a multa de 8#000 a todo aquel
le que expuzesse á venda carne verde, não sendo 
criador, e sendo-o, á multa de 3#000; isto por cada 
rez que matasse. 

A Commissão das Assembléas provinciaes da Camara 
dos Deputados, pensando que embora nesse contracto 
se não fallasse em privilegio, achava-se este incon
testavelmente concedido á companhia garantido de 
modo efficaz, mediante a penalidade mencionada, 
constituindo monopolio, fundada em que as Assem
bléas provinciaes não podem l~gislar senão sobre 
objectos comprehendidos nos arts. 10 e 11 do acto 
addicional, e sómente podem conceder privilegios a 
respeito daquelles assumptos sobre os quaes podem 
legislar, concluia em parecer de 22 de Junho de 1852, 
apresentando uma Resolução qlie revogava, por in
constitucional, aquella lei n. E> 278. 

Depois de larga discussão na Camara dos Depu
tados rejeitou ella essa Resolução, em 1.a discussão, 
em sessão de 6 de Agosto de 1852 . ("'") 

§ 44.3. 

'1869 e '1860. S. Pe,lro ,lo S ul. Bahia. 

o art. 26 da lei n.O 4,56 do orçamento municipal 
da Provincia de S. l'edro, do anno de 1859 promet
tia um privilegio a quem se encarregasse de cons-

(') Vide sessões ela Cam:\l':\ dos Deputados de 3, _4, Õ e 6 tl 
A g; O~ lo de 1852. 
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truir um ou dous matadouros, .e consislla esse pri
vilegio na prohibição de talhar-se o gado em outros 
lugares. 

O Aviso n. o 59 de 114 de Fevereiro de 1862, expe
dido em conformidade de Consulta da Secção do Im
perio do Conselho de Estado de 31 de Dezembro de 
1861, declara que: se o talhar é sórnenle matar e es
quartejar o gado, isto já eslá determinado pela lei 
do 1. o de OuLubro de 1828; mas se por esse voca
bulo se entende lambem a venda por miudo, tal pri
vilegio não póde conceder-se, como contrario ó. mesma 
lei, que deixa livre a qualquer a venda onde bem 
lhe parecer. 

O Aviso n." 3l>2 de 5 de Junho de 18131, expedido 
em conformidade de Consulta da Secção do Imperio 
do Conselho de Estado, declarou que a Lei de 4 de 
Junho de 1860 da Assemblca provincial da Bahia cujp.s 
disposições são posturas da Camara Municipal da 
villa da Victoria, prohibindo fi venda de came verde 
em casas particulares, oífendia o preceito do art. ü6 
§ 9. 0 da lei do 1.0 de Outubro de 1828, que deixa 
isso livre a todas as pessoas. 

A liberdade da industria não pócle ser restricla por 
leis provinciaes. 

CAPITULO XI. 

D.\.S ATTRIBUICÕES CONFERID.lS Â' s ASSEl\iBLÉÂS PROVI rCIAE3 
PELO §. 9. o DO ART. 10 DO ACTO ADDICIONA.L. 

« Compele-lhes legislar: 
« Sobre construcção de casas de prisão, trabalho e 

correcção e regimen dollas. (Art. 10 § 9. o do aclo 
uddicional.) 
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§ 444. 

Como devem pl'ocedel' os Pl'csillentes a respeito tios ll)anos 
l/al'a a edificação de pl'isões. 

A Consulta da Secção do Imperio do Conselho' de 
Estado ele '16 ue Outubro de 1843, Relator o Sr. Olin
da, votos os S1's. B, p, de Vasconcellos e Miranda 
Ribeiro, declarou que as Assembléas provinciaes podem 
decretar casas de prisão, mas que o plano de ed ifl
cação deve ser sujeito pelos Presidentes ao Governo 
Geral; porque, além de er objecto geral e não pro
vincial a segurança e salubriàade das cadêas, não 
pódc o Governo deixar de exercer uma suprema ins
pecção sobre a disciplina, com a qUill deve esLar em 
harmonia a construcção do edil1cio, Com esta Con
su lta se conformou a Resolução Imperial de 4 de 
Novembro do mesmo hnno, sendo expedido em con
I'ormidade o Aviso de 15 de Janeiro de /1844 . 

§ 415. 

o Govel'110 GCl'al tleve exel'CCl' illSllccçi'io SIl[I1'Cmll sobl'e cst.C 
;ISSllllll,tO. 

Uma di)S garantias que a Constituição ul1ança aos 
Cidadãos Brasil eiros no art. '179, é a que se acha de
elal'uda no § 21 do mesmo artigo, a saber: 

« As cadêus serão seguras, 1imlJaS e bem arejadas, 
havenelo diversas casas para -separação elos réos, con
forme suas circumsLanliiuse natllreza elos .crimes. » 

A' legislação geral pertence regular u prisão pre
vcutiva e delerminar as penas e a maneira de as 

tIS 
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cumprir. O nosso Codigo Criminal contém um titulo 
qtle trata da qualidade das penas e da maneira como 
se hão de impôr e cumprir. 

E' evidente que se as Assembléas provinciaes, le
gislando sobre casas de prisão, trabalho, r..orrecção 
e regimen dellas, dispuzerem por modo contrario á 
Constituição e ás leis geraes, podem essas d isposi
ções provinciaes ser suspensas pelos Presidentes de 
Provincia na fórma do art. 16 do acto addicional, e 
revogadas na fórma do art. 20. · 

Parece tambem fóra de duvida que pó de e deve o 
Govern"o Geral, pelos seus Presidentes, ex.ercer inspec
ção suprema sobre este importante assumpto, para 
que sejão guardadas a Constituição e as leis geraes. 

CAPITULO XII. 

DAS ATTRIBUIÇÕES CONFERIDA.S Ás ASSEM.BLÉAS PROVINCTAES 
PELO § 10 DO ART . 10 DO ACTO ADDICIONAL. 

« Compete-lhes legislar: 
« Sobre casas de soccorros publicos, conventos e 

quaesquer associações politicas e religiosus. (Art. 10 
§ 10 do acto adflicional.) 

SECÇÃO 1." 

SODRIl CASAS DE SOCCORROS PUllLJCOS . 

§ 446. 

o que eomln'ehende essa denominação. 

Debaixo dessa generica denominaçuo comprehen
dero-se certamente todos os estabelecimentos de cari
dade e beneficencia publica existentes, e que podem 
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ser creados com as denominações conhecidas, ou outras 
quaesquer que lhes possão ser dadas para o futuro. 

Taes são os estabelecimentos que tem por fim curar 
os enfermos pobres; salvar do abandono e da morte 
e criar os expostos; estabelecer salas de asylo para 
a infancia pobre; pruporcionar ás orphãs pobres UII]. 

ensino, que as habi1 ite li ganharem honestamente a vida, 
e que em vez de prostitutas, faça dellas honestas mãis 
de familia; sequestrar do meio da sociedade os alie
nados que offerecem espectaculos repugnantes, e são 

. ás vezes furiosos, e empregar os meios aconselhados 
pela sciencia para lhes restituir a razão, se é possivel, 
e, se não, para minorar-lhes a desgraça; taes são os 
meios de beneficeneia (bureaux de bienfaisance) que 
tem por fim soccorrer os pobres em suas casas (secours 
a domiGile); os Montes-pios de SOCCOl'ro em proveito dos 
pobres, para ácudir-lhes em lances de apuro, e evitar 
que a usura lhes dê de uma vez cabo de seus pequenos 
ha veres, etc., eLc. 

§ 447. 

Não está devidamente organis:lllo entre nós esse ramo 
de sc,-",'iço. 

A legislação que Portugal nos deixou não contém 
regras completas e geraes que regulem a organisação, 
administração e contabilidade desses ramos de ser
viço. 

Temos leis destacadas creando Misericordias, Hos
pitaes, e algum outro estabelecimento de caridade aqui 
e alli, e provendo, as vezes incompletamente, sobre 
e1le. Depois da independencia seguimos o mesmo ca-
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minho. Tudo está ainda por fazer nesse ramo impor
tallte, que não deve ser desprezado por uma nação 
christã e civilisada. ("') 

Temos Casas de Misericordia que são instituições 
pias que comprehendem varios ramos. Curão enfer
mos, casão orphãas que educão, crião os engeilarlos, etc. 
Forão instituídas em Portugal pela Rainha D. Leonor, 
mulher de D. João IL Tinhão certos privilegios con
cedidos por leis . 

Hospitacs são especialmente as casas destinadas para 
neHas se curarem doentes pobres. 

O Alvará de 13 de Janeiro de 1(H5 falia de Hospilues 
annexos ás Misel'icordias. 

Chamava-se Hospício, propriamente, o convento ou 
casa religiosa, onele erão agasalhados os religiosos da, 
ordem que passavão pela terra. Tambem se dá esse 
nome aos Hospilaes e casas de alienados . 

Reeolhimentos casas destinadas para educação dr, 
orphãos. 

As nossas antigas leís tambem fallão de Albergarias, 
Hospicios, Casas de aposentadoria, por pl'eço, ou gra
tuita aos pobres. 

§ 448. 

IthulUtcnç:lo c fiscalisaçào (lcsscs cstabclecimCII tos. 

Para a creação e manutenção desses estabelecimen
tos estabeleceu a antiga legislação impostos, dispensou 
as leis da amortização, deu privilegio para a cobrança 
de suas rendas e dividas. 

('') Está estc ralllO lia Illglatcrra c na 1'1':tnça muito clcsclIl'o lvi(/(I 
e bcm l'cglll:ldo. Vcj:l-SC \VaLLCl' ill c - Codc elc J'a(lministl'aLiou '1Ja
J'iLable - LcgislaLiOIl cha l'itab lc - Ensai sLa t.isLifJlIc SUl' les clab lisse-
JIlCJJIS dc biclll'ai:allcc du RO)' :\lIllle. . 



Aos ,ruizes na fórma da Ord. do Liv. 11.°, TH 62, dos 
Alvarás de '13 de Janeiro de I G 15, de 23 de Maio ele ,177:), 
e de 18 de Outubro de 1~06 § g.o, competia tOl11al'~ 
contas ás Misel'icordias, Hospitaes e Albergari~s. A anti
ga legisJaç,tlo' (la Monarchia Pol'lugueza não separava, 
antes misturava o administrativo com o judiciario. 

A lei do /1.° ele Outubro de /1828 no seu art. 56 
incumbio ás Camaras Municipaes nomear corumissões 
ás quaes encarregassem a visita de Lodos os estabele
cimentos publicos de cilridade, para informarem do 
seu estado e dos melhoramentos que precisão, 

E diz no art. (39: 
« Cuidaráõ no e tabelecimento e conservação das 

ca as de caridade pura que se criem expostos, se curem 
os doentes necessitados, eV'., tendo medico ou cirur
gião ele partido. ») 

O Decreto de 29 de !lIarço de 1833 1l1't. 1.° § 7.° in
cumbio aos Chefes de Policia ter inspecçào sobre hos
pitucs e ca as de caridade, fiscalisando a execução de 
seu respectivos Regulamentos, e de providencial' o 
que convier a respeito rlos hospitaes publicos e casa 
de caridade, quando isto por lei não esteja incum
bido a outra autoridade. 

em a lei de 3 de Dezembro de /181.·1, nem O1'e. 
pectivo Reg'llamento n.O 120 de 31 ele Janeiro de '181·2, 
conservárão essa atLribuição entre as do Chefe de Policia. 

As altribuições conferida aos Juizes pelas antigas 
leis Ord. Liv . 1,°, Tit. 62, Alvarás de oJ;). de .Janeiro 
ele /1615, de 23 de !\laio de ,177;:>, e de 1 Outubro 
ele 1806, passtlrão para os J uize de Direito em cor
reição, e isto depois elo acto addicional como se vê 
do Regulamento n,o 41.3 de H> ele Março de 1184.1, arL 
:16 e [lrt. ' i5 elo Ilegulamento para as cori'eições n,~ 
834 de 2 de ontllbl'o de 18tH. 
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Ficou portanto subsistindo, por não haver n/ada or
ganisado competentemente para substituil-a, a antiga 
legislação que confundia o judiciario com o adminis
tl'ativo. 

§ 449. 

N:'io pôde cult'al' em dllvitl:t a attl'ibuição (las Ass!;'mbléas 
- lll'ovinciacs. 

Que as Assembléas provinciaes podem legislar sobre 
estübelecimento.s de caridade é fóra de duvida á vista 
do § 10 do art. .1 O do acto addicional. 

A enmara dos Deputados approvou em sessão de '12 
de Setembro de '1835 um parecer de commissão que 
declarou que competindo as Assembléas provinciaes 
pelo art. 10 § ·10 do acto addicionallegislar sobre casas 
de soccorros publicos, competia á Assembléa provin
cial deferir uma representação relativa ao estabeleci
mento de um Hospital. ' 

A resolução da Assembléa Geral n. O 160 de 29 de 
Maio de 1841 rec()nheceu nas Assembléas provinciaes 
a attribuição. que não se lhes contesta, de autorisar a 
fundação de Hospitues de caridade. 

§ 450. 

Divcl'sOS 1100tOS. 

Até onde chega a altribuição das Assembléas provin
ciaes na creação e regulação de Laes estabelecimentos? 

E' inclispensavel que possuão bens e rendimentos 
para seu custeio e manutenÇão. Ex nihilo nihil filo 
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1.° Podem para isso as Assembléas provinciaes esta
belecer impostos, como fizcrão varias leis antes do 
acto addicional ? 

2 o Podem ellas alltorisur esses estabelecimentos para 
possuir bens de raiz dos quaes aufirão renda, e onde 
funccionem? São corporações de mão-morta. 

3.° Podem dar-lhes meios mais simples e menos mo
rosos, menos dispendiosos, mais efficazes, para sU ilS 
cobranças, como forão dados a varios desses estabele
cimentos pelas leis anti gas ? 

4. 0 Podem alterar, apropriar, melhorar e encher as 
lacunas da legislação existente, para estabelecer um 
systema de administração, contabilidade e fiscalisação 
di versa mais apropriado a esses estabelecimentos do 
que o estabelecido pela legislação antiga, feita prin
cipalmente para Portugal? 

rassarei uma rapida vista de olhos sobre esses 
pontos. 

§ 451. 

t .o lJOnto . 

Quanto aos impostos creio que os podem as As
sembléas provinciaes estabelecer para semelhante fim. 

Compete-lhes legislar sobre os estabelecimentos em 
questão, cujas despezas por certo não são geraes. 
Compete-lhes pelo § 6.° do art. 10 do acto addicional 
legislar sobre os impostos necessarios para as des
pezas Provinciaes e Municipaes. 

A Resolução da AssembléaGeral n.O 306 de H de 
Oulub\o de 184.·3 arts. 3.° e 4.°, extinguindo o vinculo 
de Jaguara na Provincia de Minas Geraes, deu fundos 
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para um Hospital e um Recolhimento em Sabará e 
Macahubas. Mas foi isso uma doação, que em nada pre
j udica a altl'ibuição das Assembléas provinciaes. 

§ 4.52. 

2.° ponto. 

Quanto ao 2.° ponto a Resolução da Assembléa Geral 
n .O 293 de 13 de Setembro de I) 843, revogou a lei de 13 
de Setembro de I) 835 da Assembléa provincial de Santa 
CaLharinu, que concedeu a um Hospital da Capital 
dessa Provinda a faculdade de adquirir e possuir eai 
bens de raiz até a quantia de dez contos de réis . 

Essa faculdade foi concedida peja Resolução da 
mesma Assemb16a Geral n.· 297 de30 de Setembro do 
mesmo anno . 

Entendia-se que sómente á A sembléa Geral devia 
pertencer conceder faculdade para a acq uisíção de 
.um predio na importancia de dez contos de r6is, onde 
se estabelecesse um Hospital. 

Competia ás Assembléas provinciaes legislar sobre 
Hospitaes, creaI' Hospitaes, mas começava-se por ne
gar-se-lhes o direito de autorisar a acquisjr;ão e posse 
do local necessario para o estabelecimento, e de bens 
que formassem um patrimonio, que fornecesse ren
dimento para o sen custeio! 

A Assembléa provincial de Mato Grosso não podia 
dar licença pura a acquisição de um predio no valor 
de meia cluzia de contos, para se estabelecer um Hos
pital na mais pobre e remota villa ! 

Era preciso esperar annos, ter procurador ucLi vo e 
influente, porque essas co usas pequenas cLIstão m II i to , 
requerer de tüo longe á Assembl6a Geral, que mal 
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tem tempo ás vezes para fazer o orçamento e aviar os 
importantissimos assumptos que a seu cargo põe a 
Constituição. 

Ainda bem que a lei novíssima n.· '1.225 de 20 de 
Agosto de 1864 attenuou o muI, autorisando o Governo 
Geral a conceder ás corporações de mão-morta licença 
para que possão adquirir ou possuir, por qualquer 
titulo, terrenos, ou propriedades para edificação de 
IIospitaes. 

1 a França tão centralisada, onde suo tão rapidas e 
faceis as communicações, e nüo se dá a morosidade 
omcial que assinala a nossa administração, erão aquellas 
] icenças decretadas pelo Imperador em Conselho de 
Estado, sobre parecer do Ministro do interior. 

Hoje pelo Decreto de deccntralisaçüo administra Uva 
de 23 de Março de 11852, passou pura os Prefeitos a 
aUribuição de resolver sobre acquisições de bens de 
raiz pelas administrações de Hospitétcs-q'uelque soit le 
chiffrc dtb btbdjet de l' etr(,bUsseJnent) et celtâ de l' acq'lú
sition 1ll'ojetée. 

Que grande prejuízo póde vir li riqueza publica da 
estagnação de '10 , HS , 20 contos de réis em beneficio 
do Hospital de uma illa 1 Que puerilidade I 

§ 453. 

3. ° ponto . 

Quanto ao 3.· ponto. A Resolução da Assembléa Geral 
n. o 263 de 2'1 de Fevereiro de 184·3, revogou a lei 
de 26 de Janeiro de 184'1 da Assembléa legislativa 
provincial da Provincia de Sergipe, que havia creado 
um juizo privativo para as execuções da Santa Casa 
da l\iisericordia da Capital dessa llrovÍncia, e para o 
seu Hospital , Collegio e mai annexo. , 

16 
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Essa Resolução declara que revoga a lei provin
cial- por não caber tal creação nas attl'ibuições da 
Assembléa provincial. 

A Commissão das Assembléas pl'ovinciaes do Senado 
quando propôz a Hesolução, apresentou como fuoda
mento para a revogação - a sua inconstitucionalidade 
por estar abolidO' o privilegio do fôro, pOI' contrario 
ao § n do art. 179, TiL 8.° da Coostituição. 

Ponderando-se poré,n que a Constituição abolira o 
fóro de pessoas e não de causas, fO'i apresentada pelo 
Sr. Mello Maltos na sessão de 26 de Maio do dito anno 
a seguinte emenda: - Em lugar das palavras -por ser 
contrario ao § 17 do art. 170 daConstituiçúo-diga-se 
-por não caber tal Cl'eação nas atlribuições da mesma 
Assembléa. 

Esta emenda passou a fazer parte da lei. 
O Presidente da PrO'vincia do Pará negou em -181>7 

a sancção a um projeclO' relativo ás despezas da Suula 
Casa da Misericordia da mesma Provincia , que esta
belecia em favO'r da mesma O' prO'cesso executivo. 

A SecçãO' do Imperio do Conselho de Estado, em 
Consulta de 19 de Dezembro do dito anno, entendia 
que aquelle projecto excedia as atlribuições das As
sembléas provinciaes, visto que a materia era de pro
cesso, sobre a qual não podem legislar as mesmas 
Assembléas. 

Assim foi resolvido pela Resolução Imperial de 3 
de Julho de 1858. 

Podem as Assembléas provinciaes determiuar em 
suas leis qu"e as rendas e di vidas das Misericordias, 
Hospitaes e outros estabelecimentos de caridade, sejão 
cobl'aclas pelo processo executivo Cl'eado por leis geraes, 
cO'm tanto que nãO' alterem as prescripções dessas leis ? 

Estou convencidO' que sim. 
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EsLa quesLão não póde ser resolvida destacadamente. 
E" inseparavel das seguintes. 

Podem as Assembléas provinciaes quando, creadas 
suas rendas, providencião sobre sua arrecadação, en
carregaI-a ao juizo commum, ou a um especial creado 
POI' lei gerul para questões da mesma natureza? 

Podem eUas determinar q\lal dos processos estabe
lecidos por lei geral 11a de ser em taes casos ~egllido ~ 

2." 

rodem u Assemoléas provincíaes, .quando Iegislfio 
. obre rendas municipaes e sna arrecadaçúo, declarar, 
por que Juizo, Cl'eado por lei geral, ha de ser feila, 
e qual dos processos creados por lei geral, commum 
ou executivo, ha de servir? 

A questão que ora nos occupa, formula-se pelo mesmo 
Lheor, a saber: 

Podem as Assembléas provinciaes quando legislão 
sobre Misericordias, Hospitaes, etc., e dotão ess~ esta
belecimentos com rendas, e regulão a sua arrecadaçúo, 
determinar por que Juizo creado por lei geral ha de 
ser feita u judicial, e qual dos processos estabelecido 
por lei gemI, commum ou executivo, ha de servir,? 

Da 'I.a questão occupei-me na Secção 12 do Capo 8.0 
n. 348 do 4.° volume. 

A 2.:1 terá solução, em harmonia, em outro trabalho 
sohre municipalidades . 

A que é relativa a Misericordias, Hospitaes, etc. , re
solve-se do mesmo modo que a 1. a que· acabo de 
apontar, e para evitar repetições, remetto o leitor 
para a Secção 12 acima citada. 
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§ 454. 

-J. " punto . 

o § 10 do art. 'IOdo acto addicional clá ás Assel1l.
bléas provinciaes a amplissima attl'ibuição de legislar 
sobre casas de soccorros publicos o portanto sobro 
Misericiordias, Hospitaes, casas de alienados, expos
tos, etc. 

Se essas Assembléas não puderem legislar sobre a 
organisação, administração, contabilidade e fiscalisação 
desses estabelecimentos, modificar, alterar no todo, 
mesmo accrescentar as disposições legislativas exis
tentes relativas aos mesmos estabelecimentos, Il que 
ficará reduzida a attribuição legislativa que lhes con
fere o aeto addicional ? 

A attribuição conferida pelo acto addicional é am
plissima, não tem limitação, e essa não póde ser posta 
arbitrariamente. 

A legislação anterior das leis Portuguezas e mesmo 
a da I,.ei do 1. o de Outubro citada não póde servil' 
de limitação. A generalidade da aUribuição dada as 
Assembléas provinciaes absorveu-a . 

O facto de haver o Governo Geral no art. 4·5 do Re
gulamento das correições n. 834 de ~ de Outubro ele 
185'1 , e portanto pO$Leriormente ao acto addicional , 
encarregado aos Juizes de Direito em correiçuo a fis
caUsação e contas dos Hospitaes, não importa uma 
limitação na attribuição ampla conferida. ás Assembléas 
provinciaes pelo § 10 do art. 10 do acto addicional. 
Aquel1e Regulamento apenas transferi o para os Juizes 
de Direito, attribuições em vigor pertencentes a .Juizes 
que os de Dit'eito passavão a substituir nas correições. 
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Era o que estava e devia continuar, em quanto nrlO 
proveÊsem por outro modo as Assembléas provinciaes. 

A legislação civil anterior não pôde definir nem li
mitar attribuições posterior e constitucionalmente dadas 
ás Assembléas provinciaes sobre objeclos, que sem 
limitações', lhes forão constitucionalmente devolvidos. 

em dos Regulamentos elo Governo podem vir limi
tações áquellas attribuições. 

Demais a materia daqüella fiscalisação e contas não 
é de natureza judiciaria mas simplesm~nte adminis
trativa. O estar Hinda confiada a Juizes é um resto 
ela nntiga organisação Portuguez~. 

SECÇÃO 2. " 

onnE CONVENTOS E QU,\ESQUER ASSOCIAÇÕES RELIGIOSA. 

§ 455. 

Conventos. 

O que quer dizer legislar sobre Conventos ? 
Conyentus pro monachorulU Collegio snmitur. -Con

VClltus autem est cum homines cOllveniunt in unum. 
Diz-se Convento o lugar que habitão juntos, vivendo 

em communidade, varios religiosos. 
Assim a cOllventualidade é aquelle estado de vida 

commum que levão os religiosos reunidos no mesmo 
lugar, e é da mesma essencia das corporações religiosas. 

A paluvra-Conventos-mais reslricta nüo póde ex
primir aqui o mesmo que, Ordem religiosa, Congre
gução religiosa, muis amplas e que entrão na denomina
ção geral de-associações religiosas.-O acto addicional 
diz-Conventos e quaesquer associações religiosas. 
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Os Convenlos existem na Provincia, estão denlro do 
circulo territorial que a jurisdicção da Assembléa pro
vincial abrange. Á Ordem, a COllgregação religiosa 
póde -ter seu centro n' outra Provincia, abranger di
versas, ter Conventos em diversas. 

§ 456. 

Distlneção qne pl\reee resultar 110 aeto ndllicional. 

Que alcance tem essa distincção que fez o aclo ad 
dicional. - Conventos e associações religiosas ? 

O § do acto addieional labora em um vago exlraol'
rlinario I 

Vejamos se a pratica nos póde fornecer alguma luz. 
Receio que ainda mais confunda. 

A lei provincial de Sergipe de 9 de Março de 183:) 
extingui o a associação dos Religiosos Carrnelitas cal
çados nessa Provincia, e dispôz de seus bens o 

A lei geral n. o 41 de 14. de-Outubro de ~ 84·6 de
clarou aquel1a lei nuHa e de nenhum e ffe lto , na parte 
em que dispunha dos bens pertencentes á ordem elos 
ditos religiosos. 

O parecer da Commissão das Assembléas provinciacs 
da Camara dos Deputados, que servio de base à dis
cussão dessa lei, dizia: 

« A Commlssão nada julga poder dizer a est.a. Augusta 
Camara sobre a extincção da ?"ef'erida o?"dem, para o que 
se achão habilitadas as Assembléas provinciaes pelo arl. 
10 § 10 da Lei da reforma; o mesmo porém sent.e a: 
Commissão não poder dizer sobre a clistracção e venda 
dos hens religiosos, por quanto sendo elles bens nacionaes 
extinctos os religiosos, U1ua lei geral ainda os não de
signou provinciaes, segundo está disposto no Dl'!.. 11 § h· o • 

da lei cllada. Parece mais á Commissão que este e outros 
act.os legislativos provinciaes serão repel.idos , em grave 
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tletrimento das rendas geraes, e até mesmo da harmonia 
que devia existiL' entre os dous Poderes Geraes e 
Pl'ovinciaes, se uma lei nua 1'ó1' quanto antes decre
taLla pela As:sembléa Geral marcando o que são bens 
provinciaes, e separando com clareza e disLincção os im
postos que ficão sendo geraes, e aquelles de que as Pro
"ineias poderão dispor e obre ellas legislar, etc. Sessão 
ele n de Agosto de 1865. )} \' 

li com eífeilo da discussão que teve lugar tanto 
na Camara dos Deputados como no Senado, vê-se que 
a doutrina que prevaleceu, sanccionada pela Resolução 
adoptada, foi a seguinte :-Que as Assembléas Legisla
tivas provinciaes tiLlhão o direito de legislar sobre as as
sociações religiosas (posta de parte a palavra couven tos) 
sobre as suas regra, suppressão e augmento, etc., 
mas não sobre seus beus, que no caso de suppressão 
passa vão a ser nacionaes, e isto <lO menos emquanto 
uma lei Geral não extremasse os bens Provinciaes dos 
l;eracs, e não declarasse Provínciaes os das Orden 
exLinctas. 

A Assembléa provincial de Sergipe tinha extinguido 
não um convento ou conventos, mas sim a a sociação, 
a ordem. Não foi isso todavia objecto de reparo para li 
\ssembléa Gera], como se vê da sua lei. 

No Senado o Senador José Satul'llino da Costa Pe
reira sustentava que a aLtribuição de' legislar sobre 
os conventos não envolvia em si a faculdade de anni
quitar os mesmos conventos. 

O Marquez de Caravellas observava que se o con vento 
da Província se extinguia havião outros u'oulras de 
que era filia] , e quem satJia se os bens pertencião á 
administraçuo de outra provincia ? (-f) 

(') Sessão da Camal'a dos Deputados de 21 de Maio de 1830.
'es 'ão do Senado ele 21 de J unho ele 1836. 
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Tendo a Assembléa Geral revogado a loi provincial 
sómente na parte que dispunha dos bens, a dita As
sembléa provincial, por lei de 18 de Março de 1837 
declarou-a sem effeilo na outra parte, e por conse
quencia instaurada desde já a associação extincta. Não 
podia dispt' ,:, dos bens; não queria mais u extineçúo. 

As Asscmbléas 11l'ovi11claes 11010 podem legislal' SObl'C os bcns. 

o Aviso n.O 245 de ·10 de Novembro ele 11853 de
clarou, para remover futuras questões, que os bens 
dos conventos e communidades religiosas que se ex
tinguem, não pertencem, á I"a:lenda provincial, ás As
sembléas provinciaes não são competentes para legislar 
sobre taes bens. Que pelo acto addicional á Constituição 
do Imperio só compete aquellas Assembléas legislar 
sobre as corporações, e não dar destino aos seus bens, 
como já foi declarado pela Resolução Legislativa de 
H de Outubro de '1836. 

S 458. 

Caso do Recolhimento dos llemellios DO Maranhão. 

A Assembléa provincial do Maranhão approvou em 
17 de Outubro de '1851, um projecto pelo qual col
locava desde já o Recolhimento de Nossa Senhora da 
Annunciação e Remedios da Cidade debaixo da ins
pecção e protecção directa do Governo, sendo o mesmo 
B.ecolhimento considerado como uma casa de educação 
meramente civil e moral, organisando o mesmo Go
verno, quanto antes, novos Estatutos que sujeitaria á 
approvação definitiva da Assembléa provincial. 

O Governador do Bispado em apoio do direito do 01'
dinario da Diocese, não ouvido , representou ao Pre-
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sidente da Provincia contra esse projedo, que oll'endia 
gravemente o fim pio 'e religioso do estabelecimento, 
fundado a requerimento do Missionario da Companhia 
de Jesus Gabriel Malagrida em 175'1, e sujeito intei
ramente á jurisdicção ordinaria, etc" etc, 

O .Presidente da Provincia negou sancção ao pro
jecto, por não enxergar utilidade no novo destino que 
dava ao Recolhimento, transformando-o em uma casa 
de ed1lcação meramente civil, com oll'ensa manifesta 
dos direitos do Ordinario da Diocese. 

Ouvida a Secção do Imperio do Conselho de Estado, 
Relator o Sr. Monte Alegre, votos os Srs. Olinda e Sapo
cahy, concluia el1a em Consulta de 21 de Junho de 1853, 
dos documentos que tivera presentes, que o Recolhi
mento fôra fundado como corporação religiosa, com 
alltorisação e approva<.:ão do Ordinario e Regia, intei
ramente sujeito á jurisdicção ol'dinariu do Bispado, 
conservando-se assim por mais de um secuIo, regido 
nos primeiros annos pelo instituto das UrseIinas dó 
Coração de Jesus, e depois pelo Augustiniano de Santa 
l\Ionica, e desde 184·0 pelos Estatutos de 19 de De
zembro desse anno. 

Em conclusão, concordava com as razões pelas 
quaes o Pre~idente negára a sancção ao dito projecto 
c entendia que devia ser esse seu procedimento appro
vado, e com efTeito o foi por Aviso. 

§ ~39. 

IIJarallhão. Caso da Sllll))l'cssão elos COJl"cntos ele LXossa 
Scnhora (las lIIercês. 

Discutindo-se na As embléa Provincial do Maranhão 
um projecto de lei, que supprimia os Conventos de 
No sa Senhora. das l\lel'ces da Capital e de Alcantara, e 

11 
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dispunha de eus "bens, foi ouvido o Rev. Bi.spo tla 
Diocese em Junho de 1850 . 
_ Em 11m longo oílieia ao Jlresidcnl;e da P rovincia 
oppunha-se elle ao projeclo pelos seguintes funda
menlos : 

Reconhecendo que o art. 1 () § "\ O do aclo acluicionul 
confere ás Assembléas 11rovinciaes a faculdad e de le
gislar sobre Convenlos, observava que nunca se havia 
chegado a um acco!'l10 sobre o sentido c alcull 'e dessa 
i.ltlribu i (230. 

Observara que a Assembléa Geral h twia revogado 
uma lei proyjn c.iu.l de Sergipe, a qll ,ü SUppl'illlil'u o 
Conven.to do Carmo dessa pl'OrillCüt . 

Que por Aviso de 10 de Muio de 1833 havia o Go
verno Geral declarado aos Bispos haver cassado as 
licenças concedidas parn a admissão de Noviços nas 
Ordens Regulares, " e conscguinlemenle para as pro
fusões, ale qu.e Sua Sanlidade resol ve se sobre a concor
data que o Governo Impel'ial ia propôr. 

Que por Aviso de 20 do mesmo mez e unno o Go
verno Geral decla.ràl'a ser tla sua" compelencia a licell<;:a 
individual aos Cidadüos para se rem Noviços das Ordens 
Heligiosas, licença sem a qual nüo o podel'ião ser. 

Que na Provincia do Maranhüo acabava de ser ins
tiluído o Hospicio dos ~1issj,onario s Capuchillhos, com 
permissuo do Goyerno Imperial. 

Que tem de resullar necessariamenle conflictos do 
exercicio da atlribuição, (pgi1 e indefinida) das As
sembléas proYÍnciacs, porqúe as Ordens Religiosa. 
tem" casas capítulurcs no Rio tle Janeiro, TIahia e Pernam
buco e os Conventos dispersos por outras Provincia s 
de modo qu e o que se decrela em lima Provincia não 
é admilticlo em outru, c dahi niiop.óde nasce r seMO
GOllflJSUO e deso rd em-o 
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Se ú' Ordem exisle em uma s6 Provincia, como' fi 
dos ~Ierccnarios no Maranh50, são extinctos não só 
os Conventos m;ts a Ordem. SIlPl1l'imiJos os dous Con
ventos no Maranhão de faclo ficava supprimida a 
Ordem. 

Observava mais o Bispo que as Ot'(}ens ReligiQsas 
se estabelecem por autoridade da Santo. Sé Aposto1.ica, 
consenlimenlo do Bispo Diocesano, e permissão do 
Padroeiro, que éS. l\I. o Imperador, e que não 
podem ser dissolvidas sem o accordo., ao. menos da 
Santa Sé Aposlolicu e do Padroeiro. 

Apl'esenta o exemplo ele haverem sido os. Conventos 
do l\Iel'cenurios elo Pará upprimido pela BuHu do 
Sanlis imo Padre Pio VI, Tngeniosa Iteginarum. A ex
tincção dos ,resuitas fo.i feita pelo SUOlmo Pontifica 
Clement.e XIY. 

A suppressão dos Mercenarios Q feita sómente pela 
Assembléa provincial. 

Semlo ouvida a Secção de JlJstiça do Conselho de 
Estado, Itelator O Sr. Ellzebio de Queiroz, votos Uru
guaye o Sr. Visconde de Manmguape, foi eUa ele pa
rccer em Consulta de 27 de Março de 1860 de que a lei 
n.O 41 de H de Outubro ele 1~3J3, que revogou a de 
Scrgi-pe longe de excluir a altrihuição da Assembléa 
pl:ovincial a reconhece, conlestando-Ihe apenas o di
reito de dispôr dos bens por serem nacíonaes, 

« Entt'etanto·a Secç.ã.o crê qu e·nestas mat-crias ele creacãll 
e cxtincção de Orcleós Rei igiosas, para se proceder rp.gu .... 
tal'lI1ente, devem 'procurar os dou' Pod eres Ecclesiastico 
e Civil chegar a um aecordo. Aquelle crêa e s.upprim~ 
no que depend e do espiritual ; este dá-lhe nesta parte 
o beneplacito e dispõe do mais que se refere ao tem
poral. Ora, o beneplacito e Q direito de tratar com o 
p~cl~l' espiritual é um direito magestatico que a Consti
tUlçao .reconhece no Imp 'ruelor, ~omo Chefe d? Poder 
Execlllllvo, dependendo da approra.çao da A semblea GeraL·, 
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só quando contém disposição geral (ConstHui ' i.o ill't. 
102 § H). 

{( A ConstiLuição não foi ncsta parte reformada, nem 
declarada reformave1. Logo o direito conferido ás Assem
bléas provinciaes pelo al't. ~ O § 10 do aeto addicional 
de legislar sobre Conventos, c quaesquer associaç.ões reli
giosas deve-se enLender na parte puramente temporal, e 
não l1a que depende do poder espiritual, e Benepla.clto 
Imperial. 

{(. Parece á Secção que seria conveniente preparar a 
exLincção dessa Ordem existente no Maranhão (que se 
acbava na maior clecadencia) e applicar seus bel1s ou 
rendas ao Senünario, ao Palado Eplscopal, ou a qualquer 
clespeza do Culto publico naquella Província, mas ele 
accordo com a Sanla S6, e com as autol'isações do COI'pO 
Legislativo na parte relativa á disposição elos bens Na
cionaes. Quanto ao projecto a Secção cre que convida 
insinuar ao Presidenle que procure fazel-o reLirar ou 
cahir » 

{( Quando esses meios não sejão proncuos, nem mesmo 
o de negar a Sancção. venha o Poder Legislativ.o de
cidir, ate porque se firma a extensão do art. 10 § " O 
do acto addicional que tantas dllvidas offcl'ecc. » 

A Hesolução Imperial de 3') de Outubro de ')860 con
formou-se com esta Consulta. 

§ 460. 

O Relatorio apresentado á Assembléa Geral Legisla
tiva em 1855, debaixo da epigraphe - Conventos
indicava varias providencias para a suppressão e re
forma dos mesmos conventos. E mais adiante accres
centava. 

« Intenta o Governo impetrar do Summo Pontifice 
uma concordata, em a qual, sobre serem reconhecid os 
os direitos que competem ao Imperador como Ghefe 
do Poder Temporal, bem definidas as· relações da Igreja 

r 
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e do E lado, e ajustados alguns pontos controversos 
e pendentes, se consignem as concessões seguintes: 

« A refórma e suppressão elos Conventos, assim 
como a conversão e devolu ção dos seus edificios e 
bens pelo modo referido. » 

O Relatorio de 18;)6 occupava-se do mesmo asumplo, 
considerado dependente do Poder Geral, e dizia: 

« EmCJuun Lo se não reorga nisão os Comentos de um 
nlOdo conveniente á Religião e ao Estado, pareceu ao 
Governo Imperial que a admissão seria uma dilliculclade 
ele futuro para a reforma, eLe. , etc. Em consequencia 
detel'l1linou o Govemo aos Prelados das Ordens que 
nenhum Noviço fo sse aclmittiüo sem expressa Jicen ç.a 
delte. )} 

§-iG1. 

Havendo o Arcebispo da Bahia e o D. Abbade do 
Mosteiro de S. Bento desta Côrte, solicitado a admi. são 
de Noviços, ouvido o Procurador da Córôa di se que 
não linha noticia de artigo algum legislati.vo que ti vesse 
suspendido o ingresso de novos monges nas Ordens 
regulares, e se bem se recordava emanára a prohibição 
de deliberação do Poder administrativo. Pelo que com
petia ao Governo Imperial deferir como entendesse. 
Ouvida a Secção de Justiça do Conselho de Estado em 
Consulta de 18 de Setembro de 1857, foi de parecer, 
que, sendo assim, se admiltissem Noviços em mlmero 
razoavel. Essa Consulta não teve solução. 
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§ 462. 

A. t\sscmbl~a c o Governo Geral dis poem s llhrn a mutcria. 

A Resolu ção da Assembléa Geral I.egislat.i va n .o 285 
de 21 de Junho de 181·3 autol'isou o Governo a mandar 
vir da Italia J\Iiss ionüri os Capuchinhos, para distl'i 
buiI-os pelas Provincias, tendo seu centro na Côrt.e . 

O Decreto do Poder Executivo Geral TI .O 373 de 30 
de Julho de '1841., fixou as regras que devião ser ob
servadas na distribuição , pelas Provineias, desses i\Jis
sionarios. 

O Governo Geral tem continuado a entender neste, 
assumpto, no da admissão de Missionurios Laza
ristas, e no do estabelecimento de casas de missão nas 
l'l'ovinc.ias. 

Como se concilia isto com a attribnição das As~ 

semb](~as pro.vinciaes, que não é cumlllalivu~ 

§ J.Gi3. 

Conclu:;:io. 

Assim, não podem as Assembléas provint;iaes legislar 
sobre bens de C,onvenlos e Ordens religiosas. 

A admissão de Noviços pertence ao Governo Gerar. 
A reforma e suppressão dos Conventos depende de 

inlelligencia e accordo yom a Santa Sé, e de nego
ciações para ' as quaes são i 11questionavelmenle incom
pelenles as Assembléas provinciaes. 

A Assembléa e o Governo Geral di s-poem sobre o. 
assumpto . 
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Qual é portanto a natureza e alcance da alLribuição 
conferida pelo aclo addicional ás Assernbléas provin ..... 
ciaes de legislar sobre convenlos e associações reli
giosas? 

Confesso humildemente qtle não sei. 
E te me!l trabalho não é absoluto r. theori co. E' po'

si liyo e pralico. E' UllI simples es ludo. Não posso 
nell c cstêlbclecri' dou lrinas, d escllyolyimen los e di s
liu c~õcs para as quues ntio da a lei base alguma. 
Tornaria em demuzia c:\teu. o este lirro. 

l'\o meu pClIsar só mente a aulorit.1ad e do Legi lador 
pólio lirar es le ü . sllmplo do cahos em que es lá. 

SECÇÃO 3." 

ASS OCI.I ÇUES nELlGTO .\ S . 

§4(H. 

o qHC slío ass ociac:õcs !'cHgios ns. SU:l ~'l}lll'o,·a~:'io. 

São todas aqu ellas que são estabelecidas pü:ra um 
fim pio. Taes são as Confrarias ou lrmandad es . 
. Segundo a ordem estabelecida pelos Concilios o es
tabelecimento das Irmandades cra um acto de juris
dicção inteiramente reservado ao Bispo, encarregado 
principalmente do cuidado das almas. 

Não se póde formar nova Irmandade scm o con
sentimento e approYa~ão elo Bispo Diocesano, que deve 
examinar seus Estatutos (Compromissos) com o maior 
cuidado. - Sine conscnSll et approbalione . Episcopi 
dimcesani, qui ejus staluta cliligcnlel' examinanda CU~ 
l'ubit. 
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Tem' sido materia de disputa entre os Canonistas, 
se as Confrarias ou Irmandades são Corporações Ec
tlcsiasticas. São geralmente consideradas como tacs, 
quando o Bispo as approvou como taes para fins 
pios , Os seus bens são então considerados como bens 
Ecclcsiaslicos, e c.omo taes inalienaveis. 

§ .&.65. 

E' hltlisllensavel 3 cOllfil'mação l.ela 3utoriclatle eh'il lia 
llal'te telOl101'31. 

Aquellas Confrarias ou Irmandades já pela antiga 
legislação não se podião constituir sem que S81~" Esta
tutos ou Compromissos, além da approvação dos respec
ti vos Prelados nu parte religiosa, obtivessem lambem 
a da autoridade civil, nu parte temporal. 

A Lei de 22 de Setembro de 1828, extinguindo os 
Tribunaes das Mesas do Desembargo do Paço e da 
Conscienc.ia e Ordens, passou a attribuição de confirmar 
os Compromissos para o Governo. Diz essa lei no § 
11 do art. 2. o :-Ao Governo compete expedir pelas 
Secretarias de Estado, a que pertencer, e na confOl'
midade das leis o seguinte: 

- « Confirmar os Compromissos de Irmandades, de
pois de approvados pelos Prelados na parte religiosa. » 

Passou essa attribuição para as Assembléas provín
ciaes, como comprehendidu no § 10 do art. 10 do 
acLo addicional? 

Assim se tem entendido, posto que esta maLeria 
tenha dado lugar a duvidas não solvidas . 
• A Ordem n . o ,u de 18 de Abril de 18~·2 do The
souro Publico Nacional, declarou á Thesouraria da. 
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Provincia de santá Culharina que a respectiva Assem
bléa provincial e lava no seu direito decretando Com
promissos para as Irmandades, que são associações 
religiosu5, mas que nem pOL' isso devião ser isenlos 
ele pagar a taxa a qlle laes Compromis 'os são sujeitos 
por Leis geraes, 

§ 4G6. 

A. quem 1ICl'tene!! eOIlIiI'mal' os COm1l1'Olni sos nas Pl'o"i.ncia§õ. 
A qllcst:io 110 Conselho (10 Est:!(lo. 

A Secf,ão de ,Tustiça do Conselho de Estado foi en
carregada por AYÍso de 17 do Novembro de 184·3 de 
interpôr seu parecer sobre a seguinte queslão: 

« O art. 10 § 10 do acto addicional inhibe o Go
verno Imperial de confirmar Compromissos das Ir , 
mandades estabelecidas fóra do Municipio da Côrte? 

AqueUa Secç[lo, Relator o Sr. B. P. de Vasconcellos, 
votos os 81'S. Di po de Anemuria e Lopes Gama, ex.a
minou essa questão em Consulta de ... (não tem data 
uo dia elo mez) de Novernuro de 4843. 

Ex.aminando a sobredita questão ponderava o se
gu inte qne julgo não eleveI' resumir, mas transcrever , 

( Se esta lei fôl' entendida litteralm ente nas ultimas 
palavr:'I.s-quae quer associvções políticas ou r eligiosas 
-; se lhes não fÔl' daela interprelação tal qu e restrinja 
esta I'acu ld ad das A5sembléas provinciaes a regular taes 
associar,ões dentL'o do limites el e suas outL'as atLl'ibuições . 
um pod'er iromenso será por ellas exercido, e quiça em 
opposi<~ão ás medidas que o Governo Gerallivel' adoptado 
em eonsequencia elos direilos que sem contestação lhe 
confere exclusivamen le a lei fundamental do Estado. 
-Em verelade as associa~~ões peliticas e religiosas são 
sl1 sceptiveis de produzir gl'al1rles bens, nssim como horri
veis ca lamielad · 5, e tão ampla autoridade ninguem sup
porá que quiz outorgar a Lei ele n de j\gosto de 18:H, 

18 



ás Assemblêas provinciaes, aLtenta a sua ol'ganisação, 
podendo não raras vezes succeder, que em algumas de'llas 
á maioria de seis votos se decidão tão gmves negocios 
I~omo o do § '10 em questão. 

« Circunscrevendo-se a Secção a consnllar, como lhe foi 
ordenado, se o Goyerno Imperial póde hoj ú confirmar 
Compromissos de Irmandades, que existem fóra do Mu
nicípio da Côrte pede licença pam fazer mui succintas 
observações sobre este objecto. 

« Irmandades entrão sem duvida na das associações 
religiosas, pois que se estabelecem por causa da Reli
gião como se exprime Van Espen no seu Direito Ec
clesiastico Tom. 3.·, pagina 2 . ., Secção 4.", TiL. 6.°, Cap. 
6.·, n.o 1. C.onfrarias são certas companhias de lJomens 
por causa da religião, os quaes se unem em sociedade, 
ou certa fraternidade colli!Sanc1o-se por um certo paclo 
espiritual de cont"mlernielaae. Se, pois, as Irmal'ldades 
tivessem por unico e exclusivo fim a religião ou o culto , 
é claro que pal'a sua E:xistencia e conservação bastava
lhes a a1lloridade elo Poder Ecc lesias tico. Assim se esta
belecê·rão por muito tempo, se mantivérão e florescêrão 
sem outra dependencia que da approvação de seus res
pectivos Bispos, não havendo exemplo da intervenção 
do Supremo Poder civil, emquanto ellas não th'erão outras 
pretenções além das religiosas. Assim o assevera Vau 
Espen no lugar citado, e o corrobora com a autoridade 
de varios Concilios Provinciaes e Constitucionaes de 
Clemente VIII. C''') 

« Como, p'orém, tncs associações religiosas procurem 
sempl'e ter uma existenda legal para se occuparem de 
objectos temporaes, com a ac1mlnistração de seus bens, 
é de absoluta necessidade a intcrvenC[lo da autoridade 
temporal-neqyid detrimentum Ecclesfa caperet.- Deste 
sentimento são mui celebres J1.11'iscon ultos, ou publi
cistas, como Bohemero, o autor do Cocligo Ecclesiastico 
Francez, Paschoal José de Mello, cujas palavras seja 
permittido aqui Wanscl'ever-Conventus, collegium, soda
lHas, r,onfraternitas non nisi de regis licentia et t'undari 
in Republicn, et conservari potest et ad eum modum 
üsque conditionibus, qum Summo ImperanLi vism fuerlnt..
(Just. Jur. r.iv. Lusitani Tom. L·, Til. o.' ~ 47 Not.) 
E esta era a legislação Brasileira até a LeI de 12 de 
Agosto ele '1834, pois que na Lei de 22 de Setembro de 
1828 se lê o seguinte, no § 11 do nrt. 2.° « Ao Governo 
compete -expedir pela Secretaria de Estado a que per-

('") Vid. tambem André COUl'S de droit canon verbo Confrcries. 
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{encer, confil'maç;.ão dos Compromissos <le Irmandades, 
depois de approvados pelos Prelados na parte religiosa. 

« Continuou este direito a ser da competencio do Go
verno depois da reforma da Constituicüo? Eis a Secção 
no pl'eeiso ponto da materia, sobre qâe V. l\I. Imperial 
lhe faz a honra de ouvil-a. 

« Pal'ect3 gCl'almente admittido quc o direito ao Pa
ciroado, ou direito sol 1'e as cousas sagradas. qué se 
reservão os Principe catholicos é fluasl espiritual. pois 
Soberanos ha flue o não exercem, como os dos paizes. 
em que não ha Religião dominante. A este direito deno
minií.o os escripto 'es rl.e Direito Eccle::.iastico o Padroado, 
comprehendendo em seu sentido lato llão só a apresen
tação para os beneficios Ecclesiasticos, senão tambem 
a manutenção da doutrina, da disciplina. Ampla é a 
influencia que em virtude deste direito exercem na Igreja 
de Deus os Soberanos Civis, e são unanimes os Cano
nisLas em considerarcm o seu exercicio dependente ela 
approvação elaql1e.Jle que é o prtmeiro nessa Igreja, c 
seu chf3!'c visivel estabelecido por Jesus Cll'risto. E b6m 
que o direito do Padroado, com.o f[uaesquer outros, é 
communicavel e transferivel, todavia os cO-llcessionarios 
ou as pessoas a que é transferido precisão para o exercido 
delle elo conhecimento e da approvação da Santa Sé, 
como foi necessario na sua origem e para a sua primeira 
acquisição. E não consta que a Santa Sé fos e infol'mada 
de que no Brasil fosse este precioso direito distribuído 
pelas 18 autoridades legislativas que creou nas Províncias 
a sobredita lei de '1834, nem que a tal distribuição désse 
seu assentimento. Não é provavel que o Soberano Pontifice, 
accedesse facilmente a esta elesmembração do Padroado 
e sua distribuição pOl' tantas autoridades •. 

« A qualidade de Padroeiro (no sentido que .. damos a· 
esta palavra) importantissima pela influencia que exerce 
na Igreja, é- bem a-ssente no Monardla, de quem nada. 
p'óde recear, pela Igreja:, o Supremo Podel' Ecclesias
tlCO. A religião do Monarcha, e seu interesse em mantel' 
c sustentar a Religião Catholica Apostolica Romana, um 
d.os mais firmes fundnmentos do Estado, e a illustração 
das pessoas que assistem. a seus Conselhos, tudo ga
Fante um exercicio sabio e circllmspecto elo direito do 
Padroado, como o exige o bem e interesse ela Igreja. 
Sel'á permitlielo pl'esumir tão favoravelmente das 18 As
s~m.bléas provinciaes que existem no Imperio? Que dís
clphna poderá estabelecer-se.que se accommode com a 
da Igreja, e que, quanto possa, deve ser urna e uni
versal' pois que · taes são os caracteres da mesma Igreja, 
d.ependendo de idéa.s, sem clltvicla diversas, senão en-
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conLrauas, desses ·\8 PaLlroeiro" ? Kúo lia ex 'l11pl0 que 
a Secçfw saiba ele paiz em que exis tão tantos Paüroeiros 
para negocios graves ela Igreja. 

« Do expendido poderia concluil' a Secção que as A -
sembléas provinciaes não podem exercer autoridudc 
definitiva e terminante sobre as If'manrlaclcs, mas a Sce
.ção besita, á vista das palavras que e Icem no citad o 
S 10 do art. 10 do acto aclclicional-legi'lal' sob re us
sociações reli giosas . Se a Secção recua diante da men
cionada disposição constitucional, não duvida em ' e 
pronunciar por uma intelligencia tal do urtigo, que em 
.sua execução não enlendiio as Assembléas provinciaes 
que seu poder abrange qu'anto se pócle prescrever obrü 
associaçoes religiostls, e consequentemente sobre Irman
dades, pois é de opinifw que ellas não podem exped i L' 
medida alguma, que con trarie ti. Leis Gemes, aindJ. 
quando es tas sejão consit leraclas conducentes para o 
bom l'egimen das associações religiosas . E CJue seja 
este o sentimento do Go\eruo Geral , parece fÓt'a de du
vida, pois que tem elie constantemenLe clispen aelo Das 
leis de amortização para poderem Casas ele Cariüadn. 
Irmandades e ouL['as corporações semilhantes possuir 
bens de raiz. bem como expedido dive t'sus providen
cias sobre associações publicas e secretas , }} 

. Sobre es ta Consll]lu da Secção de ,Tnsliça foi ou
vido o Conselho de Estado, e como se vê da sua Con
sulta de 21 de Agosto de 1181,0, divergirão as opiniões, 

O Conselheiro Viséonde de O1inda foi de parecer 
que ao Governo compele approvar os Compromissos, 
não podendo allegar-se contra esse parecer o art. 10 
§ 10 da lei da r eforma. Dislinguia entre o direito 
de legislar e o d e approvur Compromissos, que conlém 
materias espiriluacs, muitas vezes fundadas em con
cessões Ponlificias, as quaes eslúo sujeilas ao conhe
Cimenlo do mesmo Governo. 

O Conselheiro Visconue de Monte Alegre votou que 
não é possivel negar-se ús Assembléas provinciaes o 
direito de approvarem Compromissos á vista da gene
ralidade do art. 10 § 10 do acto addicioTlal. Não 
.nega.va pOL:ém ao Governo Central o direilo ele lambem 
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confirmar Compromissos) porquanto eslú nessa posse, 
fuudüda na lei que abolio o Descll1bargo do Paço. 

O Conselheiro Lopes Gllma -rotava com o Conselheiro 
:Visconde de Olillrlu. O Conselheiro Ri po de Anemu
riu sustenJa va o parecer. O Consel beiro Cordeiro Tor
res votava com esse. 

O Conselheiro CJ.meiro Leão reconhecia que o pa
ragrapho do acto addicionnl, pela sua generalidade, 
podia dar lugar a immensos abusos, e por isso con
viriu que fosse reformado, mas não efil de -rolo que 
fossel11 as Assembléas provinciaes privadas do direito 
de confirmar Compromis os de Irmundades, visto que 
os abusos provenientes do exercicio deste direito serião 
menos pl'ejudiciaes elo que quantos pudesse temer-se 
da ampla fuculdade que lhes [oi conferida de le
gislurem sobre casas de SOCCOlTOS publicos, COll yenlo 
e quaesquer a-socinções políticas e religiosas. 

O Conselheiro Paula Souza concordava com o Con
selheiro Visconde de l\Ionte Alegre, enlendendo (.am
bem que não se póde negar ás AsserulJléas proyin
ciaes o direito de conl1rmar os Compromissos das 
Irmandades, emquanto não fàr competentemente re
formado o art. ,10 § 'IOdo ncto addicional, em cuja 
generalidade parece-lhe que se acha comprehendido 
esse direito; sendo no entrelanto o seu voto que o 
Governo póde continuar a exerceI-o em qualquer das 
Provincias do Imperio onde não hnja legislação pro
vincial ácerca dessa materiü, . 

O -Conselheiro Maia disse que consideraria a con
ih'mação dos ·Compromissos como uma attribuição 
propria e privativa elo Padroado que compele ü Sua 
l\Iagestade o Imperador, se ella tivesse sido expres
samente conferida pela Constil1Jição, como foi a outra 
ele prover os beneficios Eclilesiaslicos; mas como tul 



utlribuição foi posteriormente declarada pela Lei de 22' 
de Setembro de 1.828, entende que por outra lei tambem 
podia sel' dada ás Assembléas provinciaes; comludo 
julgava que, por emquanto, podia a mesma atlribui
ção ser exercida cumulativamente pelo- Governo Im
perial e pelas ditas Assembléa.s, e como ProcW'adol' 
da Corôa nunca duvidou que o Go.verno (l: exercesse, 
quando· a elle se dirigião as Irmanclad;es e Con[rarias~ 

o. Conselheiro l\'liranda Ribeiro era de parecer que 
pertencia ús Assembléas pro-vinciaes confirmar Com
promissos e votou contra o' pa.recer da Secção, 

Nenhllma resolução foi tomoada sob-re a Consulta do· 
Conselho de Estado, São; decorridos mais de 1,8 aJJ:llOs, 
e a questão, acha-se· no mesmo. eslad'.o, 

§ 467 .. 

Na appro\'3\\ão' d'os COmltl'omissos dCl'C-SC seguir· a dtslJOsição
da lci lJrodu.ciaI. 

o. Aviso n.O '1715 do 1,'" de Agosto de 1·&3:'.1 declaroUl 
que a nttribuição de appro;var os· Compromissos das 
Irmandades c· Confrarias pertence ao, Governo Im
perial, em vista do art. 2',0 §' H da lei de 22 de 
Setembro de 1828~ salvo o direito que G'ompete ás As
seIlLbléas provinciaes de· legislar sobre a mesma 'ma
teria, em conformidade d@ art. 10 § 1·0 do acto addi
cional, e assim havendo lei provincial que a regule,. 
deve o Presidente seguir as suas disposições., 

, 
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~ 463. 

Os C'OnlPl'omissos que o Presi.dente approvar devem ser su
jeitos ao conhecimento da Asscmbléa Geral. 

A lei n. o 88 de 21> de Ou tubro de 1858 da Provin
cia do Amazonas autorisou o Governo da Provincia 
para confirmar os Compromissos das Irmandades e 
qunesquer alterações ou reformas que venhão a ter, 
depois da npprovação da autoridade Ecclesiastica, na 
parte religiosa . 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado em 
Consulta de 48 de Maio de 1859, Relator o Sr. Vis
conde de Sapocahy, votos os Srs. Olinda e Monte 
Alegre, entendia que neste caso deveria o Presidente 
da Provincia sujeitar ao conhecimento da Assembléa 
Geral os Compromissos que approvasse em -virtude 
dessa autorisação, bem corno os Regulamentos que 
organisasse para a execução das leis . 

Assim foi decidido pela Resolução Imperial de 28 

de Setembro de 181>9. 

§ 469. 

t:0D111rOmissos ofl'ensil'os da COJlstituição. 

O Aviso de 2 de Junho de 1849 declarou que a 
Lei n.O 231 de 18.í7 da Assembléa provincial do Piau
hy, que approvoll o Compromisso -da Irmandade 
do Sanlissimo Sacramento da Freguezia da Victoria 
devia ser levado ao Corpo Legislativo para ser revo
gado, visto que o mesmo Compromisso, excluindo da 
Irmandade os libertos e pardos, é directa e manifes
tamenteoffensivadosarts. 6.° § 1.0 e '179 §§ 13, H e 
16 da Conslitui~ão . 
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As Consultas ela Secç!io do Tmpel'io do Conselho ele 
E lado de 18 ele Setembro de 1849 e de 8 de Olltuhro 
de ~ R50, resolvidas em conformidade pelas Resolllções 
Imperiaes de ~4 e 1 ,I ele Oulubro dos mesmos annos, 
declararão inconslilucionaes quaesfJuer disposições que 
fação clisLincções odiosas relativamente aos Cidadüos 
pardos ou libertos, como seja excluil-os de perlencer 
a uma Irmandade. 

§ ~70 . 

. Pl'lvilegio Exeeuth'o concedi,)o a h'm:ulI)allcs. 

o Compromisso da Irmandade do Sanlissimo Sacra
menlo da Igreja de Sanlo Antão, em Pernnmbuco, 
estabeleceu o privilegio de serem cobradas execuliva
mente as dividas da Irmandade; o que foi approvado 
pela Assembléa provincial. 

A Secção do Imperio do Conselho de Eslado em 
Consulta. de 7 de Maio de 1851, Relator o Sr. Maia, 
votos os Srs. Olinda, e Araujo Vianna, reputou essa 
disposição manifestamente offensiva da. Constituição, 
emquanto ampliava. a. jurisdicção do Provedor dos 
B.esiduos, com autoridade ele poder proceder execu
tivamente pelas dividas activas da Irmandade. 

Assim resolveu a Resolução Imperial de 10 de Mçl.Ío 
de 18;H. 

Uma . lei da Parubyba de '18i5!il confirmou o Com
promisso da Confraria de Nossa Senhora do Rosario, 
que estabelecia a cobrança executiva das dividas do 
alcance do Thesoureiro e Procurador da Confraria. 

Considerada essa l(ii exorbitante pela Secção do 
Imperio do Conselho de Estado, em Consulta dé 20 
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de Outubro de '1832, foi o negocio remettido á Camara 
dos Deputados, 

~obl'e este poulo, o executi vo, repodo-me a opinião 
que já emitti. 

SECÇÃO ~ .a 

DlSl'E~ A D.\ S LEiS DE '\,IIOI\1' IZ.l 1/10 . I 

§ 471. 

1\ Camal'a dos DellUtados deciitlc cm i S:JG que ti tl.t corupetcucia 
das ;\ssclllblé:tS llrovinciacs. 

A Camal'U dos Deputados, em ses ão de il1:) de Se
tembro de 11835, approvou um parecer da Commissão 
Ecclesiaslica o qual declarava que pelo art. 10 § 10 
do acto addicional era da competencia da Assembléa 
provincial deferir o requerimento de uma Irmandade, 
que, pedia licença para conservar bens e cobrar seus 
foro , não ob tante as leis que prohibem a aequisiç.âo 
de bens immoveis aos COI'pOS de mão-morta , 

I\S Asscmbltias l,roviuciacs concedem cssas clisllcnsas. 

A lei provincial da Bahia de 2 de Maio de 1835, 
mandou que as Casas de caridade das villas de Na-

(i') Em conformidade ua Resolução Impcrial de 16 ue Dezcmbro 
ele 18.'í~, tomada sobl'e COllsulla da Seccão dc Fazenda do Con 'elho 
Ilc Estado de 11 do rtlesmo mez c anno, dcclarou o Aviso n.O 247 
dc 23, Lambem do mcsmo mcz c anl1o, explicando a inlclligcllcia do 
Alvará dc 1(; dc Setcmbro de 1817, (iue csse Alvará só eompl'chende 
as Ordens Religiosas, Jicando Lodas as eor[lol'a~ões a que cabe o 
n~me de corporações dc mão-mor La, como as Igr 'jas, C:l.(1ellas, E 1'-
1I11t1as 1 CQnrrarias ele. , sujeitas ás di posições gCI:ac das leis de 
amorLlzaçao. 

1!J 



·14·6 -

zareth, Cachoeira, Santo Amaro c u Casa pia dos 
orphãos, gozassem dos privilegios e isenções civis, 
que tinha a Casa da Nlisericordia da Capital, autori
sandocada uma dessas casas de caridade a adquirir 
em bens de raiz o patrimonio de 30 contos de réis. 

A lei provincial de Minas de 22 de Fevereiro de 
1836 autorisou um hospital a possllir bens de raiz até 
o valor de 20 contos de reis quando taes bens 1l1e 
fossem doados ou legados • 

• 're,·aicee a opinião .1a C01ll1,ctcneia. da. .\.sscmblé'l Geral. 

o Aviso de 12 de Abril tle 1837 declarou au Pre
sidente da Provincia de Malo Grosso que a tarifa qu e 
fazia parte da lei fi. o 116 não estáva de accordo com as 
attribuições que o ao to addicional confere ás Assem
bléas legislativas pl'ovinciaes, quando presuppõe que 
enas podem aulorisar as corporações de mão-morta 
a possuir bens de raiz, porque isto iria otrender o 
imposto da siza, que é geral. 

A lei provincial do l\'laranhã.o n.O M derogou as leis 
da amortização em favor de uma Cape11a, conceden
do-lhe poder reler e gozar bens de raiz que já pos
suia e adquirir outros no va,lor de 30 cQntos de réis. 

A Commissão de Constituição do Senado, composta 
dos 81's. Vergueiro, Visconde de S. Leopoldo, e Mal'
cruez de paranaguá, propondo em 6 de Julho de '183!) 
a revogação dessa lei, dizia em seu parecer: 

« Com quanto a Commissão recopheça comp'etir ás 1\5-
sembléas províodaes legislar sobre estabelecimentos 
reUgiosos, enLende que eSLa;;lLLribuição não comprebencle 
a de l'evogal' as leis geraes , que por seu obJecto não 
se tomárão provinciaes . 
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(\ Pôde a A. scmbléa provincial pl'omover o nugmenlo 
do patrimonio ela Capella, mas niio por meios, nem em 
ülJjt~ctos pfolJiuidos por leis geraes, assim como não 
pôde validar dotllJão feita por pesso:l incapaz dt; doar, 
ou não insinuada, do mesmo modo llão pócle validar 
a acquisicão de bens de raiz, porque, em cada um 
desses casos, disprnsal'ia leis gemes, que não lh e com
pel e til tel'Dl'. ») 

A Resolução n,O '78 de 3 de Abril de 1843 revogou 
a lei n,· ,\..8 de 20 de Outubro de 1840 da Assembléa 
legislativa provincial do Rio Graude do Norte, em
quanto se arrogava o poder de conceder Jicença para 
as alienações dos bens de corporuções de mão-morta, 

O argumento principal com que se sustentava a 
revogação da lei provin-eial era o seguinte :- Reco
nhece-se que ó. Assembléa Geral e só Ó. ella compele 
amortizul' bens de raiz, Logo sómenle ella tem o di
reito de desfazer a amortização, C1~ius esl conclere, 
ej-us est tollc·te, 

Como e póde conceder a dous corpos dislinctos 
direitos oppostos que se encontrão? Como conceder á 
Assembléa Geral o direito de fazer a lei e ás Assembléas 
pl'ovinciaes o direito de desfazer essa mesma lei? Nem 
póde o direito ser cumulativo porque o nclo addi
cional especificou os casos em que tem lugar o exercieio 
cUlDulati\'o, e não nlf\neionanno essp exclmüvo ("' ') , 

§ -li.1, 

. .\. .t .. sembll'~ Gel'l\1 Il'gisla sobl'c fi aS~lIl11lltn. 

A Resolnçãolegislal.iva n,O 293 de ·18 de Setembro 
de '18"·3, revogou ti. lei de ~6 ele .Janejro de 1837 d,l 

(» Discussão na Camal'a elos ncputauos. Ses 'ões u 6 e 8 de AlJl'il 
de ·"Si3. Di, rul'SO rIo S,'. Nabllco de Aralljo, 
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Assembléa provincial de S. Paulo, pela qual foi con
cedida á confraria da Ordem Terceira de Nossa Senhora 
do Carmo, erecta na Capital, a faculdade de adquirir 
por titulo gratuito e de possuir, em bens de raiz, até 
a quantia de 100 contos de réis, vinte dos quaes po
deria adquirir por qualquer dos ti tu los em direito 
reconhecidos. 

Licenças para adquirir e possuir bens de raiz tem 
sido concediclas a Igrejas, Irmandades, Casas de ca
ridade, Hospitaes, Fabricas de Igrejas, Recolhimentos, 
por leis da Assembléa Geral de 11838, 18~O, 1843, 1844, 
1846, 1848, 1850, 1854, 1855 e outras que dahi por 
diante frequentes se encontrão na collecção das leis, 
e firmárão a competencia da Assembléa Geral. 

§ 475. 

i\licnac:ão llc bens Ilc eOI'lIOl'lu;ê'les l'CgUl:l1'cs. 

A' vista do Decreto n." 6;){j de 28 de Novembro de 
'1849, que regulou a execução da lei de 9 de Dezem
bro de ·1830, e do al't. a da lei n.O 369 de '11) de 
Setembro de 1845, compete ao Governo Geral e não 
ás Assembléas provinciaes, conceder a indispellsavel 
licença para qne as corporações regulares possão fazer 
alienãções e quaesquer contractos onerosos, na fórma 
da lei de 9 de Dezembro de 1830, e bem assim para 
permutarem os seus bens por apoliccs da divida pu
blica interna, na fórma do art. 44 da lei n. o 3G9 de 
18 de Setembro de 18q·5. 

A ordem do Thesouro Publico Nacional n.O 85 de 
28 de Março de 18M, declarou que a venda de ter
renos feita sem a prévia licenca do Goycrno na fórma 
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da Lei e Decreto prececlenlc, deye ser declarada nu11a, 
porquanto qualquer lei que a autorisasse, não a po
deria fundamentar. (Vide ordem do Thesouro Publico 
Nacional n. o 94 de 15 de Março de 1838. ) 

§ 476. 

Ultimamente a Resolu ção da Assembléa Geral Le
gislativa n.· '1. 22:5 de 20 de Agosto de 1864 dispõe 
o seguinte: 

Art. 'I.· O Governo ó autorisarlo iÍ conceder ás cor
porações de mão-morta licença para adquirirem ou 
possuirem, por qualquer titulo, terrenos ou proprie
dades necessarias para edificação de· Igrejas, capellas, 
cerniterios, ex.tra-muros, hospili.leS, casas de educação 
e de asylo, e qnaesqller outro estabelecimentos pu
hlicos. 

Art. :2. o Os ben de raiz adquiridos pelas corpo
rações de mão-morta, na conformidade da Ord. Li v. 
2.0

, Tit. 18 § 1.·, serão, no prazo de seis mezes, con
tados de sua entrega, alheados, e o seu producto con
vertido em apolices da divida publica, sob as penas 
da mesma Ord., exceptuaclos os predios e terrenos 
necessarios para o serviço das mesmas corporações 
e o que até agora tiverem constituido o seu patri-
monio. 

E a circular expedida para a observancia desse De
creto, em 22 de Outubro desse mesmo anno de 1861., 
declarou: 

« 1.0 Que as corporações de mão-morta só preci ão 
da referida licença para a acquisição ou posse, por 
qualquer titulo, de terrenos ou propriedades neces-
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sf\rias para o serviço das mcsmas cOrpOri.ll,ÔCS 011 [HlI'il 

edificação de Igrejas, capellas, cemilerios extra-muros, 
hQspitaes, casas de educação e de asylo, e quaesquer 
outros estabelecimentos publicos. 

« 2.° Que, em geral, os hens de raiz qllC as ditas 
Corporações adquirirem l na conformidade da Ord. Li \"". 
2.°, Til. 18 § 1.·, elevem ser, no prazo de seis mezes, con
tados de sua entrega, alheados, e o seu peoelucto con
vertido em apolices da divida publica, sob as penas 
da mesma Ordenação. 

« 3.· Que desta regra estão sómente exceptllados: 
1.°, os bens de raiz que, com prévia licença do Go
verno Imperial, tiverem o deslino acima indicarlo; c 
2.°, os que cons!.ituião, na época da publicação do ci
lado Decreto) o patrimonio das sobreditas Corporações, 
os quaes ficárão garantidos pelas palavras unaes do 
3rt. 2.· do mesmo Decreto, e podem ser conservados 
independentemente de lic.cnt::a do Governo. » 

E ultimamente accl'cscentou o Aviso de 'lO de Dezem
bro de 1\ 864· : 

« ,I .. Que esse Decreto garanti0 ÚS Corporações ele mi"ío
morta os bens de raiz legalmente adquiridos que cons
tituião o seu patrímonio na época em que eUe começou 
a vigorar. c qne taes bens podem ser ou permutados 
por apoJices da divida publica interna fundada, que 
erão trao sferi veis, nos termos do art. á:ft. da Lei ele 

'18 de Setembro de I IH:>, 011 convertidos em acções rl,ls 
companhias de estradas de ferro, gamnticlas pelo Go
verno, nos termos do art. 21 da Lei. de 26 de Setcmbro 
de 1857. 

« :2 .• Que os bens de raiz que as ditas -CoTporuções 
adquirirem, na couformidade da Ord. liv. 2.°, Til. -\8, 
§ 1.", depois que começou a vigorar o citado Decreto, 
devem ser alheiados 110 prazo de seis mezcs, contados 
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de sua entrega, e o seu producto convertido em apo
lices da divida publico, sob as penas daquella Orde
nação, salvo se com licença do Governo forem applicados 
ao serviço das mesmas corporações, ou á edificação ue 
Igreja ', capellas, cemiterios extra-muros, hospitaes, 
casas de edl1-cação e de asyl0 c quacsquer outros esta
belecünento publicos. 

{( 3.- Que o mencionado Decreto nada innovou na 
Ir.gislação relativa a ilcqnisição de bens pelas Corpo
racões de mão-morta, e que portanto não são appli
caveis us suas disposições ao que fossem por ella in
devidamente adquiridos . )) 

~ 4ii. 

Obscl'vaI,'Ões. 

A applit;ação que e faz hoje das antigas leis de 
amortização, é, na minha opinião, exagerada, e cons
titue um verdadeiro an,achronismo. , 

A historia das leis da amortização na Europa c na 
antiga l\1011al'chia POl'tugucza as apresenta como bar
reira opposta ao pQdcr monachal c ecclesiastico, que 
ameaçava absol'ver o secular, juntalldo á força propria 
a que lhe vinha, e pouia accrescel', -da acculllulação 
de irnmensos ben:;, que sublrahidos ao gyro da circu
la()ão, por inalienuycis, como que eslavão morto para 
os usos c rendas publicas, vindo dabi a denominü~ão 
de mão-morta, dada ús corporações que as possuião. 
(ride Mellu F~'eil'ü, HisLol'ia Juris Civilis Lusitani c 
legislação que ap'Onta. ) 

Quem ha abi ql1e possa pretender sél'iamente que 
sejão applicaveis os motivos em que se fundou essa 
logislü(~.ão ás no sas 11'l1lanc1ades pobres, ahi por e sa 
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freguezias pobres, no Brasil, no seculo em que vive
mos, l?ffi tempo no qual é mais preciso excitar o zelo 
por cousas religiosas do que conter e reprimir raros 
excessos? 

As Confrarias são associações pias que têm por fim 
certos exerci cios de' piedade, cantar omcios diviuos, 
fazer procissões, cllidar de enfermos indigentes, se
pu ltal' os mortos, etc" etc. 

O seu estabelecimento remonta á idade media. 
« Rien empêche les fideles, dizia Portalis (em um 

relatorio sobre o assumpto, approvado por Napoleão I), 
ou une portion d'entre eux, de se consacrer à cer
taines oouvres de piété 011 de charité, telles que l'as~s
tance à la paroisse les jours de fêle el dimanches, 
pOUl' aider le curé dans ]e chant des offices, ou lelles 
que ]'acompagnement eles morts à la sepulture. 'foul 
cela est libre et licite. » 

N a França a Lei de 18 d e Agosto de 1792 supprimio 
as confrarias e declarou nacionaes os seus bens. Na 
epoca da restauração do culto não forão restabeleciUi.ls. 
Comludo podem ainda formar-se, com licença dos Bis
pos, e ainda mesmo dos curas, e são toleradas ~pelo 
poder civil. 

Não lendo existencia legal, não formão tambem um 
corpo moral, capaz de adquirir e possuir bens. 

Comtudo, consideradas as mesmas confrarias como 
dependentes e auxiliares da Fabrica da Igreja no culto 
de Deus, têm sido autorisadas fabricas a adquirir, como 
Laes, doações ou legados deixados ás respectivas con
frarias . (Vid . Vuillefroy. Traité de l'administralion du 
culte Catholique.-Confréries. Dalloz. Repertoirc de lé
~isl ation-verbo culle-n .o 4·26. 

A bens modicos, cujos rendimentos tambem modicos 
suo desliuadus a aux.iliar o culto nas pürot.;hias, a manter 



- 'liJ3 -

Hospitlles e Casas ele ,caridade para socco1'1'e1' a pobreza 
do lugar, sfío, nu minha opinião, mal opplicadas as 
ponderosas razões que dictárão as nossas antigas leis 
de amortização contra o progresso ameaçador de cor
porações ricas e poderosas, e a slagnação crescente de 
avullados capitaes. 

Que grandes males podem resultar ti circulação da 
stagnuçiio de algl1ns conlos de réis em cada freguezia 

'0 cuja renda 6 de linada a anxiliar um ramo impor
tante do servi\:o publi o, o cuHo? 

O nelo ac1dieional diz ás Asse01bléü" proyinciaes: 
podeis legislar, é attl'ibuiçao vossa, ohre Hospitae , 
Cnsas de caridade e Irmandades, 

nla" a inlelligcnciu qne se lhe tem daelo, e que cum
pre guardar, porque é de lei, diz-lhes: 

( Podeis legislar, e é attribuiç50 vossa exclusiva, 
sobre lrmandarlcs, Casas de caridade e IIospifacs, com 
lanto flue nuo legisleis sobre o principal e indispen
sayel, islo é, sobre o palrimonio e os meios sem o 
quaes não podem esses estabelecimentos inslaurarem
se c viver . Isso depende de outro poder. » 

A altribuição elas Assembléas provinciaes fica assim 
completamenle manca e imperfeita. Todas as Irman
dades, Hospitaes e Casas de caridade de todas as f1'c
gllczias e l1lnnicipios do Imperio, ainda dos uHimos 
confins das 11rovincias do Amazonas, Goyaz e Mato 
Grosso, que tinhilo de recorrer Btn tues negocio de 
lão minima importuncia á Assembléa Geral, devem re~ 
correr hoje ao GOYPl'110 na Côrle. Não foi grande o pl'O
g-rcs-:o '. 

20 



SECÇÃO 1Lo 

ASS OCIAÇÕES l'OLl'rICAS . 

§ lâ8. 

UrÍico. 

Compele as Assembléas provinciaes legislar sobre 
quaesqller associações politicas. 

Nada encçHltrei positivo e pratico que me habilitasse 
a precisar o sentido ~xtremamenle vago de semelhanLe 
disposição. Sómente a Assembléa Geral a poderá ex
plicar. 

O que me parece fóra de duvida é que as Assembléas 
provinciaes, legislando sobre associações políticas, não 
podem prejudicar as disposições que se conlém nos 
Caps. 2.° e 3.0 do parte 4.a do Cod-igo Criminal. 

CAPITULO XIII. 

DA ATTRIBUIÇÃO CONFERIDA ÁS ASSEl\lBLEA.S PROVINCIAES PELO 
§ 2. o DO ART . /1/1 DO ACTO ADDICIONAL C') (VIDE SUPRA § /13). 

« Tambem compete ás Assembléas legislativas pro
vínciaes. (H) 

« Fixar sobre informação do Presidente da Província 
a força policial respectiva. (Art. 11 § 2 .° do aclo acl
dicional. ) 

("') Antes desse paragrapho ha outro, o 1.° que diz « Organisal' os 
Regimentos internos, sobre as seguintes bases, etc., etc. 

Parece-me melhor colloear essa materia no Capo 9.° do Til. 1.0 
-Da eecono.mia interna das Assembléas pl:ovineiaes-;onde o leitol' 
a encontr'ara. 

(N) Tambem compete, d,i7. o acto adtlicional. NãO aCCl'csenta legislar, 
como no art. 10. Vide a no ta (~) ao § 11ro, 
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S 479, 

FiX:lI' a l'ol'ça, 

Esta locução (fixar a força) parece haver sido til'ada 
do § 1 ,I art. 15 da Constituição que diz qua é da 
Ullribuição da Assembléa Geral « Fixar aJilllualmente, 
sobre a informação do Governo, as forças de mar e 
terra, ordi narias e extraordinarias, 

Entretanto são de mui diversa natureza c alcance 
as duas altribuições. 

A Constituição requer que a attribuição da Assembléa 
Geral seja exerci(Ja annualmeRte. E' uma garantia poli
tica, e da maior impol'tuncia. O imposto sobre o suór 
e o sangue do povo deve ser votado annualmente. 

O aeto addiclonal omitte-o annu almente, - Não tem 
em vista uma garantia politica, um imposto sobre Q 

sangue, para ser derramado em uma guerra estran
geira, mas sim um auxilio policial e administrativo , 

A faculdade que tem a Assembléa Geral de fazer 
ordenan~as militares, de organisar o Exercito e a Ar
mada, de estabelecGu' penas e Tribunaes militares, não 
se deriva do § 11 do art. 15 da Constituição, mas 
está comprehendida, na attribuição amplissima, que 
lhe dá o § 8,0 do mesmo artigo. O § H seria uma 
perfeita redundancia se não tivesse por fim consagrar 
uma i mportantissima garantia constitucional. 

Ao § 2.° do urt. H do acto addicional não se póde 
portanto dar a intelligencia restricta que tem o § 1'1 
do art. 15 da Constituição. 

Se as Assembléas provinciaes não derivarem do § 
~.o do art. H do ncto addicion,J1 ·a faculdade de orga
nisarem seus corpos policiaes não tem outra fonre 
d'onde il derivem, 
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Ficar-lhes-hia compelindo sómenlc o direito lle l1xaf 
uma força, que o aclo addicional não UdlOU 11cm 
deixou orgallisada definilivamente, e que ningucm teria 
o direilo de l'eorganisar, salvo se a Assell1bIéa Geral 
se houvesse reservado o direito de fazer leis proviucü.tes, 
organisando corpos provinciaes, o que não me consta. 
E ü ser assim, não teria ella tolerado, durante 30 annos, 
essas ol'ganisações feitas pelas Asscmbléas prorinciacs, 
sem ao menos manifestar intenção, nem uar o mcnor 
llasso para revogaI-as. 

A faculdade de ol'ganistll' e de. llxar a runJa ~i1u 

correlativas. Uma suppõe a outra. Não se póue orga
nisar sem ter em visla a f O !'f; a . 50 se póde l:1ugmelltUl' 
ou diminuir a 1'0 1'(; a sem entende!' muis ou mel1O~ uu 
organisução. 

A attribuição que tem as Assembléas llÜU vóuu ser 
abstracta, isto é, não póde abslrahir da ol'güllisü(;âo. 

Como separar a faculdade de fixar, da ele organisar, 
e depositar cada urna nas mãos cle um poder Jifl'ercute ? 

Não se pó de organisal' uma rur~a sem lhe impor 
deveres. Serão inllteis os preceitos sem o estabelecimento 
de penas para os qlle o. não cumprirem- Não se póde 
app1icar penas sem processos. Não pódc haveI' pro
cesso sem .Juizes. Tudo está estreitamente ligado. 

O que comprehende portanto o § :2 .0 do art. '1-1 do 
aeto addicioual't 

Compl'ehende sómente a faculdade de l1larcar o nu
mero, com exclusão de OULl'êlS qUilesquel' "1 

Ou comprehende lambem a facnlclade de det.:reLarem 
as Assembléas provinciacs a organisação desses corpos, 
de marcarem seus deveres, de estabelecerem penas 
XJara os que osnão cumprirem, e o modo de as app1iúal'? 
~xaminemo estes pontos. 
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§ .480. 

o ~ 2.° df, art, t 'I do BC.O addicional ('umps'ehcllde ,>omente a 
f'acul(la.do de DIal'Cal' o nUUlero, C01n exclusão dc out"as 
qUilCSqllt:l''? 

Este pOli to já foi cxümi uado pela Secção de Justiça 
do Couselllo de Estado, em Consulta de 14· de J,lUeil'o 
rir I .nu, Relator o SI', Eusebio de Oueiroz, votos os 
Srs, fisGonde de Mül'ilnguüpc c l\lunlucz de Abrilutes. 

JJiz cs u Consulta; 

« .\ FOl'ça Policial el'a uma ill s tltU!(~ao, CJue eXis tia 
OI'~alJisüda antes de haver Assembléas j1l'oYinciaes , Os 
j'utleJ"s CCl'aes a tinbão cl'earlo e ol'gal.11sudo com SlHlS 

IW1HlS, e J'rí,ma tle julgamellto. Cl'c.ál'ão-se 11S Assenl
Mus provinciües, c deu-se-lhe apf\nHS o direito de- fixal', 

j,to " Luar ' UI' seu numet'O , Tudo o mais Jicou ao Lc
g'isluti\'o Get'al. Assim o c1i:l a letl'a do al'to acldicional; 
e para que della nos afüstassernos, seria necessariu, 
que isso {'asse absurdo, 

« Mas [leIo contra rio a Secção entende, que é muito 
I'azoavel, Em yerdade desde que a Força Policial é 
paga pelos cofres pl'oyinciaes, e presta um sen'íço, 
que interessa mais clil'ectamente a Pl'ovíncia, parece 
jl.lstO, que a fixação do numero seja ela Assembléu pro
vtncinl, [l quem compele legisla!' solJl'e a iixação elas 
tle!:ipezas , Porém nenhuma razão haveria para que della 
depelldesse sna organisa\.ião e disciplina, LilU tO penal, 
('omo de processo . .P elo contrario o elirello de levantar' 
Força, organisal-a e disciplinaI-a, é de certo um Di
!'f'ito l\IagestaLico, que regularmente não pôde ~leix~l' 
Lle pel'tencel' ao Governo do Estado; ora o Br'él.sll nao 
é UlDa ConfeLleração, ou aggt'eg.ado de Estados como a 
UlJião Amel'i aua, é uma aggl'ega~ão de Provjncia~ for
J~ando um s6 Imperio. Logu, longe de D1WÚI' na ll1tel
hgent::ia litteral elo acto acldicional absUI'do, CJue nos 
O~I:igue a desviar, ha a consagração dos ullir,os pl'il1-
ClplOS razoaveis e eonformes com a illdole da nossa 

. organisação politica, » 

\.. oure essa Consulta recahio a seguinte Resol ação 
Imperial elo 11, o de Março de 18;>G, \( Que scj '1 OU~ 



vido o Conselho de E tado, depois de colligidas, para 
lhe serem presentes, as lei s de todas as Provincias re
lativas a este objecto. }) 

Não achei seguimento algum deste negocio. 
Tendo seguido sempre, e seguindo ainda, opinião 

contraria á que acabo de expôr, tendo-a sustentado 
por actos e em discussões nas Camaras, não posso 
deixar de pugnar aqui por ena, bem que me peze ir 
de encontl'O á de nm respeitavel amigo e collega de cujo 
illustrado pensar raramente me acontece discordar. 

Assim pela opiniãO acima exposta da citada Con
sulta a força policial de qu e fa1la o acto addicional 
era a que existia creada na época em que foi elle 
publicado. 

E' essa creação o typo que explica, que limita a 
a.ltribuição concedida ás Assembléas provinciaes pelo 
§ 2. o do art. II ;S do neto addicional. 

Yejamos porém o que · era essa força policial; se 
cra alguma cousa regular, completa, e definitivamente 
estabelecida. 

Corria o anno de 1831, acabava de ter lugar are. 
volução de 7 de Abril e a anarchia ameaçava levantar 
o cono. 

Ainda não tinha sido adoptada a lei da Guarda 
Nacional, a Tropa de Linha ia ser reduzida, era mesmo 
insufIiciente, e talvez suspeita. 

A lei de 6 de Junho desse mesmo anno deu pro
videncias para o prompto castigo dos culpados em 
crimes de polieia, e outras para manter a segurança 
publica. 

E dizia nos arts. 10 e 11. 

Art. 10. Para auxiliarem uns e outros Juizes (de PQ-z, 
e outros criminaes) o Governo fi ca autorisado, eJn

- quanto se não o1"ganisão c~s GHardas Nacionaes, a alistaI',. 
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UI'mar ~ empregar como Laes '. Cidadãos, .que podem 
ser ELeItores, em numero que Jul gar s lllfi clenLe, forne
cendo-lhes armamento e munição á custa da Fazenda 
Publica, os quaes serão obrigados a obedecer, compa
rec.endo armados ao chamamento dos Juizes e DeLegados. 

Art. 1,1. Estes Guardas, quando abusai'enrdas armas, 
ou do emprego honroso que se lhes confia, aLém das 
penas em qu e illcúITerem pe los delicLos que commet. 
terem , fi caráõ inhabeis para servirem corno Laes, por 
.j a 3 annos. 

Para a execução dessa lei deu o. Governo o milito 
deficiente e incompleto Regulamento de ,14 do mesmo 

~ mez e anno. 
A. lei de 10 de Outubro do mesmo anno de 1831 

porque a Guarda crcada ]Jela anterior não preenchia 
o seu fim, crcou na Càl'te um Corpo de Guardas Mu
nicipaes a pé e n cavalIo, para manter a tranquillidade 
publica e auxiliar a Justica, com vencimentos estipu
lados, não excedendo o numero de ü40 praças e a 
despeza annual de t>40 contos de réis. 

O arL 2. o dispunha: 

Art. ~ .o Ficão igualmente autorisados os Presidentes 
em Conselho para crearem iguaes Corpos, quando assim 
julguem necessario, marcando o numero de praças pro
porcionado. 

Para execução dessa lei deu o Governo, por De
creto de 22 de Outubro do mesmo anno, um pequeno 
Regulamento. no qual se occupou especialmente do 
Corpo de Municipaes Permanentes da Corte, deixando 
aos Presidentes em Conselho quasi toda a organisação 
dos das Provincias. 

A Resolução Legislativa de 13 de Outubro de 1832 
limitou-se a approval' esse Regulamento, com pequenas 
alterações nas penas. Quanto ás Provincias deixou tudQ. 
no mesmo cahos. 
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Tem sido por vezes l'uformuI.l0 o Regulamento el u 
Corpo de i\lullicipaes Permanentes da CÔl'te, com auto
risação e approvaç.ão da Assembléa Geral. Nada se tem 
providenciado nelle a respeito elas Provincias, sem 
duvidétpol' se entender que perlence isso às respectivRs 
Assembleas. 

Finalmente li. Resolução du Asscmbléa Geral n. O 1);) 

de 7 de Outubro de 1833, decretou: 

Art. 1.° Em cada um dos Di sU' i(;[os dos Jnizes (lo 
Par., exceptuados os elas CnpiLaes das Provincifls do Im
perio, haverão t.antos Gu<;trdas poli ciaes , quantos .iulgal'em 
neeessario as Call1aras i\Tunic:ipaes, ou\'ido.' primeira
mente os Juizes de "Paz 

Art .2.0 Estes Guardas poLi ciacs serão de cavallaL'ia 
ou de infantaria, como mais eonvi er ás circumstancias 
e localidades, e estarão ás ordens elos resp ectivos Juizes 
le Paz, flue os poclel'áo despedir e substituir por outros, 

.([ue .Jl~es mere~(ào mais conftc:lt1(,ia, dando parte ti Camara 
?lI L1 n I Cl paI. 

Art. 3.° O vencim ento eliario de taes guardas, ou a 
eavallo ou a pé, será marcado pelas Camaras Munici
paes, ouvidos os Juizes elo Paz, e ouvindo estes os )110-
radores de seus clistrictos, que tiverem as qualidades 
para serem Elei tores. 

A rt. LO As despezas que se flzerem com os Guardas 
policiaes cOI'reráõ por conta elos moradores dos chs
trictos que a isso se quizerem 'üolunta?"iamente prestar 
segundo seus haveres; sendo essa contl'ibmção arre
caaacla com o menor vexame dos cc\ntribuintes, e pelo 
tempo e maneira que regularem a5 Camaras Municipaes. 

Art. 5.° O Ministro e Secretario de Estauo dos Nego
cios da Justiça na Córte, e os Presidentes em ConseIh0 
nas Provincias, poderão adiar o exercicio elos referidos 
Guardas, reduzir o seu numero, dissolvel-os e substituil-os 
por qualquer outra força, sempre qne isso lhes parecer 
a bem do socego e tmnquilliclade publica, mandando 
r~sponsabiljsar aos Juizes de Paz peros abusos que pra
tICarem. 

Nada mais se contém nesta lei rlictac1a pela ingcnui':' 
dade do espírito progl'essisla d-a época. 
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§ 481. 

,-\ qual (lessl1s [OI'\,I1S polieiaes se l'cfcl' il'i:i o SI 2.· do al't. t f. 
do neto adllicioll:ll '? 

A Cl'cuda pela lei dc G de Junlío de '1831, era pro· 
Yisoria. 

Emquanto não ol'ganisão as Guardas Nncionaes, 
diz essa lei. 

Refel'ir-se-hia o paragrapho á força 1\1 unic.ipul creada. 
pela lei de 10 de Outubro do mesmo auno de 
1831, ou ás Guardas Municipaes estabelecidas pela 
Resolução de 7 de Outubro de 1833? São creações 
diífercntes dc força policial. 

Essas leis deixárão a organisação dessa força nas 
Provincias entregue á autoridade provincial, aos Pre
sidentes em Conselho. Onde está a lei que fez reyertel' 
essa faculdade ao Poder Geral, sendo como era Pro
vincial a força, e paga pelos cofres Provinciaes ? 

A ultima lei, a de 7 de Outubro, excluio as Capitacs 
das Provincias. Não providenciou quanto ás penas c 
modo de as impôr. 

Essa legislação transitoria, incompleta de upalpa
uOla, não podia ser tomada como padrão permanente, 
e fixar o sentido e alcance de um artigo const.itucional. 

A palavra-policial-do § 2.° do art. 'li do acto addi
cional não póde ueixar de ser tomada em sentido ge

·nerico, sem referencia a esta ou aquella instituição 
então em embryão. 

Não se póde portan to deixar de entender a aUri· 
buiQão conferida ás Assembléas provinciaes pelo dito 
§ 2.0 do art. 1·1 como comprehensiva de todas as facul
dades necessarias para a organisação da força policial 
nus Proyincias. 

2L 
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E isto muito principalme-nte quando pelo longo es
paço de 30 annos, nunca forão exhumadas e invocadas 
aqueDas leis para fixar a intelligencia daquelle §. ~ . o 

Ha 30 annos que, com sciencia e pacicncia da As
sembléa e Governo Geral, e do Conselho ~e Estado, 
Iegislão as Assernbléas provinciaes sobre a organisação 
de seus Corpos policiaes, não se limitando a fixar o 
numero da força, mas organisanclo, e estabelecendo 
penas e o modo de as app1icar. 

A Assembléa Geral nunca interveio, e nem o Governo 
Geral nem o Conselho de Estado, reclamarão o direito 
de intervir nesse asssumpto. 

Os paragraphos seguintes vão lançar sobre elle maior 
luz. 

§ "82. 

As l\ssemllléas 'fll'o"ineiaes ·tem l'''gulado sem eOI.h'adicção, 
os Corpos lloliciacs das Pl'o,·in«'ias. Exemlllos. 

A lei provincial do Rio de Janeiro, n. O ·16 de H ue 
Abril de '1835, sanccionada pOl~ mim como Presidenle 
da Provincia, organisando o Corpo policial da Provincia 
(não fixou simplesmente o numero) autorisou o mesmo 
Presidente a fazer os Regulamentos militáres, policiaes 
e economicos necessal'ios para a execução da lei, pon
do-os em execução e submettendo-os depois á appro
'vacõo da Assembléa provincial. 

O Regulamento de 18 de Maio do mesmo anno, por 
mim feito, definio os delictos, estabeleceu as -penas 
correspondentes (para a boa ordem e disciplina do 
Corpo), creou Conselhos de 1.a instancia para applicar, 
e Conselhos de revisão (de recurso) compostos cJ e Oillciaes 
de 1,a linha para esse Am requisitados da Repartição 
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competente, e na sua fa lta, de Oil1ciaes da Guarda 
Nacional. 

Essa lei e Regulamento vigorárão por muitos annos. 
Em 181H, 18õi, 1857 e 181:>9 autorisou a Assembléa 

provincial o Presidente da Provincia para revel-os e . 
l'corganisar o Corpo, mas ficou subsistindo o essencial. 

Não sómente não foi contestado á Assembléa pro
"Vincial o seu direito, mas pelo contrario determinou 
o Aviso n." 8 de 25 de Janeiro de 4850 que podião as 
praças do Corpo policial do Rio de Janeiro cumprir as 
penus de prisão em que fossem condemnadas (pelos 
Conselhos creados por autoridade provincial) no quartel 
do Corpo Municipal Permanente da Côrte, com tanlo 
que não excedão um anno, ficando os sentenciados 
sempre sujeitos ao Juizo que houver mandado cumprir 
a sentença. 

O Avi o n.O 366 de 18 de Outubro de '1807 declarou, 
em solu<.:5:o a duvida proposta pelo Commandaute do 
Corpo policial da Provincia do Rio de Janeiro, que 
tendo-se sempre julgado nesta Côrle extensiva aos 
Corpos policiaes a disposição do Aviso do Ministerio 
da Guerra de 22 de Sembro de 1855, que declara com
petir ás autoridades militares a execução das sentenças 
dos Tl'ibunaes Mililares, assim se devia observar na 
mesma Provincia . 

Reconhece portanto como Tribunaes Militare os 
Conselhos creados por aotoridade provincial. 

O Regulamento para o Corpo ~) unicipal Permanente 
de S. Paulo de 3'1 de Outuhro de 184:4·, promulgado pelo 
Presidente da Provincia, aulorisado por lei provincial, 
regulou a organisação e disciplina do Corpo, eslabeleceu 
penas e o processo . 

O Presidente da rrovincia julgava em ultima ins
taneia, emquanto a Assembléa provincial não creasse 



uma Junta de Justiça crimina.l militar, unicamente in
cumbida desles- j lllgamen tos. 

Mais recenlemente o Regulamenlo ll. o 22 de 23 de 
'Dezembro de 1857 da Provincia de S. Peuro do Sul, 
que dá nova ol'ganisação á força policial, define crimes, 
impõe-lhes penas e marca o processo. 

Este Regulamento é assignaclo pelo Sr . Conselheü'o 
Silva Fenaz, enlão Presidenle da Provincia, o que 
nolo pam forlalecer a doulrina que aqui lenho emit
tido com' a valiosa opinião desse illllstrado Esladista. 

Do mesmo modo procedeu o aclo ele 1800, dando 
novo Regulümento ao Corpo policial da mesma Pro
, 'Ü1CÜl., na fórma do urt. 4 .. 0 da lei provincial n. O 41'0 
de 22 de Dezembro de 1859 . 

Do mesmo modo, com modificações, tem procedido 
oulras Assembléas provinciaes, organisando seus Corpos 
de policia. Algumas, o qne equivale ao mesmo na 
que5tão de direito, tem decretado a applicação a sens 
Corpos policiaes de disposições especiaes· [\0 Corpo 
de Permanen les da Côrle. 

O que me parece contrario ao aclo adLliciounl é 
cncarregarem as Asscmbléas provinciaes J Tribllnaes 
geraes, o Conselho Supremo Militar, por cxemplo, do 
julgar em 2. a instancia os processos de seus Corpos 
policiaes. 

Leis sobre negocios provinciaes não podem afThctar 
c abranger senão creações provinciaes; não pouem 
subir dessa esphera, dentro da qual se movem as 
Assembléas provinciaes, para irem abranger crenç,ões 
geraes, e embaraçaI-as nos seus movimen tos . 

O Ilcto addicionaI, tornando a' Assembléas provin.:. 
ciaes independentes; nos negocios a seu cargo, uma 
vez' que não saião da Constituiçflo, deixou ígnalmenLe 
independente o Podei Geral. 
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Quél' este, quél' o provincial tem a fü culdHll e de 
crcar empregados privativamente seus, para singular 
ou coll ecLivamellte levarem a effeito as suas determi
nações . Esses empregados não podem deixar de ser 
fe itu ras de cada um desses Poderes, e delles sómente 
dependentes . Isto 6 urna conseí{lIellcia de todo o jogo 
c mecanisll10 do aelo adllicional . 

A Assemhléa p l'ov incial nüo te.n portanto jUl'iSllic('fío 
sobre Tribull:1CS e empreg_ulos gerilas - Não 111e po:lelll 
dor novas attribui(;ões, e ellcarregnl-os de oulro sel'vi('o 
além elnffllCllc qlle lhe' cabe por lei gCt'al, l)orque etn 
pal'te alguma o neto addicionallhes confere cs u Lll llol'Í
dade, e pol'{!ue essa' llO\'il _ iucul1llJenciu.:; pOLlem ernba
ra(;a r e complicar aqllcllas de qne as 1ci~ gCl'ileS os 
eUCdlT gárão, e }ll'Olluzir conili 'los. 

O ncto addiciol1i'\l nüo suppoz tae. conílidos, n50 
esLaheleceu a malleira de os faze ' cessar, o que cer
tamen te ter ia feito, se pcrmittlssc às A 'semlJléas pl'O
vinciaes encarregar Tl'ibunac·· gcracs d.e ohjectos llro
YÍllciae . 

Supponhamo que As:;cmhiéas pl'ovinciae" incumbem 
o Supremo Consel110 ~lilitar de cO!lhecer dos proce 50S 
formado ás praças dos Co rpos policiaes ue 20 1'1'0-

víncias . Se c se Tribunal c. tá. suj eito n taes lei", 
deve cumpril-as e entuo nüo lhe sobraTú tempo para 
cuidar elos negocios que as leis gel'ues lhe incumbem. 
Em tal caso será ncccssario que as leis gemes aCCOl11-
modem o seu pessoal e organisação, á tarefa e il1-
cnmbencias que lhe fizerão e forem fazendo as As
sembléas provinciaes . A organisação de li m Tribunal 
que é de orgunisaçiio gcral,nunca poderia ter fixitlade , 
e ficaria dependente de leis provinciacs, o que uã.o é 
admissivel. 
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Isto, porém, não 6 com o mesmo rigor applicavcl 
aos Tribunaes j udiciarios, civis e criminaes instituidos 
para fazer justiça em geral, quér o direito nasça de 
lei geral, quér provincial, quér municipal. 

Em 1848 pedio o Presidente da Provincia de S. Pedro 
do Sul ao Governo Geral providencias para o j u)ga
mento em superior instancia dos processos feitos ás 
praças do Corpo policial dessa Provincia, 

Ouvido o Conselho Supremo Militar consultou elle 
em 28 de Março de '1855, dizendo que: 

« As providencias que pede o Presidente da Pro
vincia de S. Pedro não cabem nas attribuições do 
Poder Executivo, e só podem ser dadas pelo Corpo 
Legislati vo, a cujo conhecimento se deve submetlcr 
este negocio. » 

, Com effeiLo sómenle uma lei da Asscrnbléa Gerul, 
quando fosse competente poderia obrigar o Tribunal 
Supremo Militar a tomar conhecimento de Laes processos . . 

§ 483. 

POllcm as ilssembléas pI'ovinciaes legislaI' sobre rCCI'lltamcnto'? 

Os Avisos de 27 de Março de 184,0, de 7 de Janeiro, 
2'1 e 3,1 de Maio de 184~, a diversos Presidentes de 
Provincia declarárão que as Assembléas provinciaes 
não podião autorisal-os a fazer recrutamento. 

O Aviso de 13 de Outubro de 1849 declarou que o 
arL. 5.° da lei n." 4, de 1848 da Assembléa Legislativa 
de S. Paulo, que mandava recrutar para o Corpo po
licial, oíl'endia manifesta Q directamente a Constituição 
no art. 36 § 2. o 

A lei n.' 95 de '1850 da Assembléa provincial de S. Pedro 
do Sul decretou o recrutamento para o Corpo po1ici~l. 
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A Secção do rmperio do Conselho de Estudo, em Con
sulta de 4 de Dezembro de ·181>1 dizia que essa Assem
bléa havia legislado sobre objeeto que, além de não ser 
dos comprehendidos nos arts. 10 e 11 do aeto addi
cional, era da privativa attribuição da Assembléa Geral 
Legislatiya, com a iniciativa da Camara dos Deputados. 

Assim o decidio a Resolução Imperial de 27 de De
zembro de 1851. 

No mesmo sentido já se havia declarado a Consulta 
da mesma Secção de 29 de Junho de 184·8. 

A Lei n. ° 266 de 1850 da Assembléa provincial do 
Piauhy, decretou o recrutamento. A Consulta da Secção 
do Imperio do Conselho de Estado de 6 de Agosto de 
de ·1851, declarava que a Assembléa provincial se ha
via arrogado uma attribuição privativa do Poder Le
gislativo. 

Assim decidio' a Resolução Imperial de 26 de Se
tembro de '1851. 

A Assembléa de S. Pedro do Sul, por lei n.O 28 /1 
de 9 de Novembro de 11853, fixando a força policial 
respectiva, dispoz que fosse e11a preenchida por meio 
de alistamento volunlario, mas que se no fim de tres 
mezes, depois de aberto o alistamento, não tivesse 
concorrido o numero preciso de voluntarios, o Presi
dente mandasse proceder ao recrutamento na fórma 
das leis existentes, para ser levada ao seu estado 
completo a força decretada. 

O Presidente ,da provincia negou a sua sancção, 
considerando o projecto ew.dentemente inconstitu
cional, por isso que decretava o recrutamento, cuja 
iniciativa, segundo o art. 36 n.O 2 da Constituição, 
pertencia privativamente áCamara dos Deputados. 

Voltando o projeclo á Assembléa provincial esta levou 
o negocio ao conhecimento do Senado., 
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A Comnüssiío das A.ssembléas· pl'ovinciaes do Senado, 
composta dos S1's. Miranda Ribeiro, Souza Rumos, 
e Fernandes Chaves, em parecer ue 10 ele Maio de 
'18[)4, enlendia que: 

« Iniciar leis sobre recrutamento c decretar que se 
proceda ao rccrutamcnto. segundo flS leis existentes CJllC 
J'orãb [e1tas por autoridade competente, . Ao actos inteira
men.te diífel'entes, e por cuja prfltica l1ellburna das auto
ridades encarregadas de exerce-los se poderá julga.r que 
.()fl'ende a outea; assim portanto C0l110 compete p1'i\'1\.
ti\"nm('J1le á Camara dos Depulndos iniciar as leis sobre 
J'ecl'utamento, lnmbem compete á .\ssel1l.bléa Geral e ás 
Assembléns Legislativas proYÍnciaes dccl'etnr que e pro
ceda ao recrutamento, segundo essas leis competente
mente estnbeleciclns, aliás nã.o lbes seria possi\'cl exercer 
como comérn á sociedade n sua attribuiç:.5.o de fix.ar 
annunlmente a força necessaria para a segurança elo 
Imperio e das províncias. » 

Concluia a Commissão propondo uma Hesolução o. 
qual determinava que o Decreto da Assembléa Legis
laliva provincial devia ser sanccionado, vislo que ne
nhuma de suas disl1osiç,óes era contraria á Constituição 
do Imperio. 

Este parecer e resolllção enlrolJ em discussão na 
sessão tIo Sellado elo I," de Junho de 118i,H, e foi re-
Jcitada na do dia 2. . 
- A Resolução foi sustentada pelos Senauol'es Fer
l1and~s Chaves, Yergueiro, Souza Rumos e Paulino. 
Foi combatida pelos 81'S. Dantas, Rodrigues Torres, 
Visconde <.le Olinc1a, D. Manoel Tosta e Pimenta Bueno. 

Colhe-se ela discussão que o que mais impressio
nava o espírito dos oeudol'es que combulião a reso
]uçfto, era <1 ic1éa do recrutamento, não qual deve ser, 
mas acompanhada do sequiLo de abusos e violencias 
com que se faz entre nós. 

A lei da Assembléu provincial do Rio de Janeiro, 
n.O 1G tIo ,14 ,de Abril de '1835, por mim sanccionada 
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como Vice-Presidente da l)rovincia, determinou no 
art. 12, que o alistamento para a guarda pOlicial da 
l'J'oviucia seria voluntario, mas que se no fim de tl'es 
lllezes, depois de aberto o alistamento, não tivesse 
concorrido numero sufficiente de voluntarios o Presi
dente da Provincia mandaria proceder ao preciso 
recrutamento na fórma das leis existentes. 

Essa disposição foi vigorada pelas leis de fixação cle 
força policia1 dos annos seguintes de483G, 11837, 1183\) , 
I~HO, tj8{·1, 18{.'2, '1843, '18U·, '1845, 18.iG , 18P, '1848, 
'184·9, 18tiO, elc., elc. 

Não achei que a Provincia cio nio de Janeiro fO " e 
perlurbada no exercicio desse direito, e bem assim 
outras, pela A sembléa c Governo geral. 

E' preciso distinguir: 
Ou as Assembléas provinciaes legis1ao sobre o mut!o 

c condições do recrutamento, ou limiLão-se simples
mente a decrelar que o Pre idente preencha a força 
fixada, recrutando na conformidade das leis geraes . 

No 1.° caso ex.orbitão. No 2.° não. 
A lei da Assemblca provincial da Parahyba n." I f i 

de ,19 de Maio de '1835 isentou do recrutamento quem 
contrata e por escripto servil' em algum e labeleci
monto agl'icola, e os criado de servir, emquanlu 
cumprissem suas obrigaçõe bem como os que se 
engajassem em fazendas de v.' ar gado. 

A lei geral D.O 39 de 110 de Outubro de ,1836 de
clarou nulla, e de nenhum effeilo essa lei provincial, 
'em dar a razão. 

Mas essa lei não se limitava a autorisar o Presidente 
a recrutar na fórma das leis geraes, alterava essas leis. 

Havendo a Assembléa provincial das Alagõas, no 
al't. 3.° da sua lei n .. 1) de 18 de Abril de 1842, au
tOl'isauo o Presidente ·da Província para mandar pl'O-

22 
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ceder a recrutamento para o Corpo policial, e sendo 
ouvida a Secção de Justiça do Conselho de Estado opi
nava ena em Consulta de 21 de Novembro de 184,:3, 
Relator o Sr. lJopes Gama, volos os 81's. Bispo de Ane
muria, e Carneiro 1,e50, do modo seguinte: 

« Pensa porém a Secção que nem a Constiluição, nem 
a lei de 12 de Agosto forão ofl'endidas por esse acto da 
AssembléaLegislaliva das A!agõas, por que competindo-lhe 
regular o Corpo Policial da Provincia, quél' diminuindo, 
quér augmentando a sua força, o que. lhe cumpria era 
decrek'U', como decretou, o respectivo recrutamento , 
ficando comtudo a autorisação dada ao Presidente in
teiramente subordinada ás regras e procedimentos mal'
cados nas leis da Assembléa Ger.al Legislativa, a quem 
exclusivamente pertence estabelecer o modo e condlcões 
elo recrutamento, assim como fixar as forças do EXf\l~cíto 
e Mal'inha, nas quaes não se compl'ehendem os Corpos 
Policiaes das Pl'Ovincias. » 

Na sessão da Camara dos Depulados de 6 de Abril 
de 184.3, dizia o 81'. Nabuco de Araujo. 

« Assim eu entendo que as ssembléas provinciacs 
sómente podem fazer aquiUo que está na letra do aelo 
addicionnl, ou aquillo que se comprehencle implicila c 
virtualmente na letra. Assim lambem eu entenuo que as 
Assembléas pl'O-\'inciaes a quem compete fIXar a {'or~:a po
licial, tem o direito de recrutar para fazer effecliva essa 
força. » 

Como já demonstrei em outro lugar força é enlender 
cada uma das attriblliçõf' das AssembIéas provinciaes 
como comprehensíva (. faculdades neccssarias para 
levaI-a a effeilo. 

Competindo ás Assémbléas provincíaes organistu' e 
fix.ar a força policial, indíspensavel é que tenhão o 
direito de lançar mão dos meios para esse fim nc
cessarios. 

Que o alistamento voluntario é frequentemente in
sufijcíente para completar a força fixada o tem pro
vado a cxperiencia. 



-1\74 -

A Asscmbléa Geral o reconheceu quando, por exemplo, 
na lei n.O 752 de 13 de Julho de ,1854, art. 5.° au
torisou o Governo Geral para conceder ás Provjncias 
o numero conveniente de recrutas para o preenchi
me'nto dos Corpos Policiaes. 

Assim a Assernbléa Geral admittio recrutas nos Corpos 
Policiaes. 

}las então o recrutamento era feito por ordem do 
Governo Gera1. 

Que importa. 
Se o reCl'ntamento é um meio essencialmente Ye

xalorio e violento, que impot'ta ao indi.viduo que tl 

Yiolencia lhe seja feita por ordem do Governo Geral 
ou provincial, sendo II mesma, e quando, como àcon
lece, o recrutamento, quêr ordenado pelo Poder Geral, 
quér provincial, é regulado pelas mesmas leis, e feito 
pelas mesmas autoridades. 

§ 484. 

'''o,lem as Assembléas provinciaes legislar sobre aposeDtado o 

l'ias, ou reformas ~ SObl'C meios soldos á<; p .. a-;as dos COl')JOS 
I'oliehlcs '? ('). 

Tem aqui lugar a mesma. doutrina e considerações 
que expuzemos quando examinamos se as Assembléas 
l't'ovinciaes podem conceder aposentadol'ii.1s e pensões 
aos empregados proyj atines, 

') A Resolução Legi lativa 11. 0 í:lO de 28 de Outuuro de 18!3 de
tCl'minou que I( Os olliciaes, olficiacs· illferiorcs do Corpo í\Innicillal 
Prl'lI\:lIlCnLll d:l Capit:ll do Impcl'io, tcrâo direito á refol'ma nos mc mos 
ca~o5 c com os soldos que, pela legislarão cxistentc, pCI'tencelll aos 
Olbciacs c mais jJJ'aç'as do Exel'citt,; c as viUl'as e Iilhos dos ditos 
0fi mciacs goz:lr;tõ da IlH'Slll:l . vantagens quc compclem ás viuY:ls c 
Ilhos dos <lo Excrcito. » 
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Porém como esta queslão que n(jjma enunciei lem 
por vezes apparecido destacadamente e ha sido, como 
a das aposcntauol'ias, decidida lIiversamente, apre
sentarei aqui alguns casos e suas decisões. 

A lei n.O 10 de 23 de Janeiro de 1843 da Assembléa 
provincial da Parahyba concedeu á viuva de um guarda 
policial a metade do soldo que este vencia. 

A ·8ecção do Imperio do Conselho de Estado em 
Consnlta de 6 de Novembro de 1843, Relator o 81'. 
1\'1. Ribeiro, votos os 8rs. Olinda e B. P. de Vasconce]]o , 
reputando essa lei exorbitante, era de parecer que 
fosse remettida á Assembléa Geral Legislativa a fim de 
ser competentemente revogada. 

As Consultas da Secção do Imperio de 30 de Outubro 
de 1845, sobre leis provinciae!> de Goyaz, e de 16 de 
Agosto de '1853, sobre leis provinciaes de S. Paulo, 
proJluncião-se contra a concessão, como exorbitanle 
de suas attribuições, de meios soldos e reformas pelas 
Assembléas provinciaes. 

A lei n. o 257 de 1849 da Assembléa provincial do 
:Maranhão autorisou o Presidente da Provincia a re
formar com o soldo por inteiro um Tenenle do Corpo 
de policia inhabilitado para o serviço por ferimenlo 
em campanha. 

A maioria da Secção do Imperio do Conselho de 
Estado em Consulta de 26 de Agosto de 1850, Relalor 
o Sr. Maia, volos os Srs. Olinda e Paula Souza, en
tendia que a Assembléa provincial tinha exorbitado 
de suas legaes atlribuições arrogando-se a do Poder 
executivo em legislar a respeito da reforma de um 
Omcial Militar nominalmente designado. 

O Conselheiro Paula Souza não julgava revogavel a 
lei por ter nella exorbi tado a Assembléa provincial 
porque se é de snas attJ'ibuições fixar a força policial, 
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de demarcar os casos da reforma de seus Oillciaes, 
como fe~, a que o Presitlentc póde ou não unnuir. 

Com o parecer da maioria da Secção conformou-se 
a Resolução Imperial de 48 de Setembro de 1800, 
sendo em conformidade expedido o Aviso n. O '14·6 de 
2 de Outubro de 1850. 

A lei TI.· 469 de '1'1 de Abril de ti 8409 da Ássembléa 
provincial do Rio de Jalleiro autorisou o Presidente 
da proyincia a conceder aos Omciaes, olliciaes infe
riores e mais praças do Corpo policial a sua reforma, 
nos mesmos casos e com as mesmas vantagens pecu
nim'ias estabelecidas nas leis gerües, que regulão as 
-reformas dos Omciaes e mais praças do Exercito. 

Parece que essa lei passou desapercebida. Não achei 
que se lhe fizesse censu ra ou reparo . 
. A Consulta da Secção do Imperio do Conselho de 

Estado de 31 de Julho ele '1856, Relator o Sr. :Monte 
Alegre, votos os 81'. Olinda e Sapocahy, notando as 
leis n. os ~o e 26 de '1855 da Assembléa provincial da 
Parahyba, as quaes approvavão aposentadorias conce
didas pelo Presidente da Provincia ao Commandante 
e a um guardú do Corpo policial, limitava-se él. accres
centar: « Se o Governo daquella Provincia vai assim 
aposentando o seu Corpo polícial, en) b;~'eve pouca 
será a sua renda para esse ramo de despeza. Parece 
a Secção que convém recommendar á Presidencia da 
Provincia ela Parahyba do Norte mais tento em taes 
despezas dos dinheiros provinciaes.» 

Em 6 de Março de '1807 deu o Presidente da Província 
de S. Pedro do Sul inslrucções paru execução da lei pro
vincial n. o 3iSiS de '13 de Fe~'ereiro do mesmo anno que 
concedia aposentadoria aos Officiaes do Corpo policial. 
~ão aehei que fosse por isso o Presidente nolado. 
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A lei provi n(;Íal do Ceará n. o 81 G de 16 de Setem
bro de 18;)7 concedeu aposentadoria aos Officiacs do 
Corpo de policia, que estivessem lias circuf11stancia 
declaradas na mesma lei. 

Tendo-a o Presidente sanccionado pedio ao Governo 
Geral approvação desse seu aclo. 

Ouvida a Secção do Imperio do Conselho de Estado 
entende ella em Consulta de 23 ele Dezembro do mesmo 
anno, RelaLor o SI' . Sapocahy, vo to ' os S1'S. M 011 Le 
Alegre, que supposLo aquella lei estabelecesse regras 
geraes para serem applicadas pelo Presidente ás Pro
vincias, todavia era ponto conll'over:>o que estivesse 
tal maLeria na orbita das nltribuições das Assembléas 
provinciaes, pelo que devia a mesma lei ser levada 
ao conhecimento da Assembléa Geral Legislativa, so
l icif.ando-se novamente decisão sobre este objecto. 

Conformando-se com esse parecer a He, olução Im
perial de 9 de Junho de . '18Q8, foi em sua conformi
dade êxpediclo o Aviso n. o 208 ele 17 desse mesmo 
mez e armo. 

O Aviso n. o :293 dç ,1 z de Outubro de 1830 expr
dido em conformidade da Resolução Imperial de 28 

de Setembro do mesmo (ln!1O, tomada sobre Consultil 
de :26 do mesmo mez, declara que as Assembléas pro
vinciaes sómente são competentes para as reformas 
dos empregados provincjaes, e não pilra decl'etlll-a 
em favor de certos e determinados individuos. 

Esta questão está intimamente ligada, e é uma cle
pendencia daquella de que tulln. a Secção H~ do Capo 
deste tilnlo. Pura ahi remetto o leitor. 

A Assembl6a Geral as deve resolver conjunctament.r, 
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~ 48G. 

:\à\p podem as ~ssculbléas pro,'ineiBes distribuir a Fltrt;a 
policial . 

A lei provincial de Minas Geraes n.· 332 de 484í , 
que teve por 11m conceder certos favoi'es a uma COIU
panhia, que se propunha navegar o rio 1'1 ucury, no 
§ :3. o do art. i. o autorisava o l>residenle da ProYÍn
cia a conservar por cinco allnos uma liorça policial 
de 30 praças, pelo menos, tiO ponto em que eUe e a 
Companhia assentassem. 

A Sect,;ão do Imperio do Conselho de Estado, em Con
sulta de 3 de Dezembro de 11847, llelalor o Sr. Olindu, 
votos os Srs. Lopes Gama e Maia, era de parecer de 
C]ue esta disposição era offensiyã da Constituição, em
quanto por \Y (a ficava o Govel'1lO Imperial coarctado 
no exercicio d,o direito que teru de dispõr da força 
publica, etc. 

Com essa COl"uUa se conformou a llesolução Im
perial de 24 de Janeiro de 18HL 

O Aviso de 16 de Janeiro de 118M·, expedido em 
conformidade com a Consulta da Secção do Imperio 
do Conselho de Estado do ,I. o de Outubro de '1853, 
declarou que a lei n.· 35 '1 do mesmo anno da Assem
bléa provincial de Santa Catharina havia excedido os 
limites das attribui<.:ões das Assembléas provinciacs 
quando nos ul'ls. 2 a 6 restringe a autoridade do 
l>residente da Provincia, legislando sobre a disposição 
dI! Força policial, con tra o preceito do art. 4. o da 
lei de 3 de Outubro de 11831·. 

Com essa Consulta se conformou .a Resolução Im
perial de 8 do mesmo mez e armo . 
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o Presidente do Pará negou a Sancção a um pro
jecto n. o 15 de '1856, fixando a Força policial, cuju 
arL 3.· distribuia parte da força, c u mandava col
local' em delerminado lugar. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, em 
Consulta de 4 O de Março de '18ij7 Relulor o Sr. Sa
pocahy, volos os S('s. Monte Alegre e Olinda, appro
vuva aqllella negativa, observando que ao Presidenle 
da Provincia compelia ordenar o serviço e mover a 
força como conviesse á segurança e tranquillidadc 
lIa Provincia. 

Com essa Consulta se conformou a Resolução Impe
rial de ~H de Março de '1857. 

O Aviso n.· H)9 de !) de Maio de 11860 § ~. o , ex
pedido em conformidade da Resolução Imperial de 
5 do mesmo mez e anno, tomada sobre Consulta da 
Secção do Imperio do Conselho de Estado de 4 de 
Abril, declarou que excedia as attribuições das As"" 
sembléas provinciaes o art. ~ .• da 1~1 n. O 13 da As
sembléu provincial da Parahyba quP. fixava a força 
policial e a maneira de disLribuil-a, visto que ás A -
sembléas provinciaes só compelia a fixação do numero 
das praças e seus vencimentos. 

O Aviso n. O 298 de '13 de Julho de 11860 § 2.·, ex
pedido em couformülade da Hesolução Imperial de 
30 de Junho do mesmo anuo, tomada sobre Consulla 
da Secção do Imperio do Conselho de Estado, declarou 
que erão inconslitucionaes as disposições dos arls. 11.0 

e 6.· da lei da Assembléa provincial do Rio Grande 
do Norte, n.· 454 de 112 de Maio de 11859, a primeira 
por determiuar que entrem no numero da força po
licial deel'elada duas praças invalidas e,a segunda por 
ilulorisal' LI Pl'esideneia a conceder aHa da baixa a 
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lima das ditas praças, a fim de poder vencer o soldo 
de invalido, a que tem direilo pela mesma lei, pois 

I 

que ás Assembléas provinciaes compete fU[lr a força 
policial, mas a designação dos individuos pertence 
ao Presidente da Província. 

§ 486. 

O.nciacs c mais praças do Excl'cito nos COI'POS poUclaes. 

-
Os Officiaes do Exercito empr'egados nos Corpos po-

(iciaes devem receber pelo cofre geral o seu soldo, 
não obstante o que recebem pelo Cofre provincial, 
em virtude do exercicio em · que se .achão. 

Não se eleve consentir que, as pra~as do exercito 
sirvão destacadas ou por qllalquer titulo nos Corpos 
ele policia, nem para elles tenhão passagem, sem 
ol'dem do Governo Geral. 

Os Officiaes do exercito empregados nos Corpos de 
policia das Províncias ' que servirem de Ajudantes de 
ordens das Presidencias, tem direito ao vencimento 
deste exercicio, posto que percebão pelos Cofres pro
vinciaes os soldos que lhes competem, por isso que 
as gratificações não são dadas ás pessoas, mas sim 
ao serviço e exercício. A viso n. o '107 de 31 de AgósLo 
de ·!850. 

Em nenhum caso os Officiaes de 1.a linha, nem 
mesmo os de 2." podem ser commandados pelos 
Officiaes dos Corpos policiaes que não pertencem ao 
Exercito. Aviso n.· 3 de 7 de .Janeiro de 184·2. 

Aos Officiaes do Exerci Lo e Armada conta-se, pa'ra 
a reforma e condecoração· do habito de S. Bento de 
A viz, o tempo que antes de fazerem parte do mesmo 
Exel'eílo e Armada hem servirem como praças do Corpo 

23 
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de i\'Iunicipaes Permanentes da Côrte, ou em outro 
qualquer Corpo policial militarmente organisano, quér 
na Côrte, quér nas Provincias. Resolução legislativa 
D.O 1.021 de 6 de Julho de 185.9. 

§ 487. 

Algumas l'cOexões. 

Posto que o acto nddicíonal não se referisse fi um 
typo determinado, nem declarasse o qlie se devia 
entender por força pol.icial, comLudo pela significação 
da palavra, e idéa do tempo, piuece que seus autores 
tinhão em mente, uma força mais cidadôa e paisana 
do que militar propriamente e por isso mais propria 
para a policia, como é a força policial Ingleza e Fra n
ceza que não é militar, e formada e estabelecida em 
cada Municipio, para auxiliar suas autoridades poli
ciaes. 

Em lugar dessa força civil, quasi paisana tem muitas 
Assembléas pmvinciaes creado exercltozi ohos, e Corpos 
policiaes nas Capitaes das provincias, apparatosos, com 
Estados m~íores, musicas, reformas, e muito dispen
diQsos apezar de serem os Soldados mesquinhamente 
pagos. _ 

Grande parte da força desses Corpos é conservada nas 
Capitaes, ás vezes para apparato e falta em muitos Mu
nicípios a indispensavel para a gU;lrda das cadêas, 
prisão de crimiuosos, serviço que vem a recahir sobre 
a Guarda Nacional. 

A força publica destinada a defender o Imperio de 
seus inimigos., a manter a segurança e ordem publica, 
a fazer executar as leis e as ordens das iwtoridndfls 
compõe-se entre' nós: 
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Do ExerciLo ou tropa de linha. 
Dos Corpos policiaes da Côrte e provincias. 
Da Guarda Nacional. 
De Corpos de Pedestres em alguns lugares. 

A tropa de linha é evidentemente impropria para a 
policia das localidades, e para a execução de ordens 
das autoridades civis no descobrimento, perseguição 
e prisão de criminosos. Demais todas as vezes que é 
muito fraccionada perde a instrucção, a disciplina e 
desmoralisa-se. 

Pela sua composição, principalmente quando são 
recrutados, dá-se o mesmo inconveniente nos Corpos 
policiaes, qlle são hoje uma especie de tropa de linlla. 

Salvas raras excepções, por motivos cuja ex.posição 
seria mui longa, pouco serve a força de linha entre nós 
para manter a policia nas localidades e executar ordens 
das a.utoridades. 

A força policial pelo modo por que está composta e 
organisada é insufficiente. 

'Em muitos luga.res a maior parte do serviço polidal 
vem a recahir sobre a Guarda Nacional, isto é, sobre 
aquella parte da Guarda Nacional que pela sua pobreza e 
posição não eOGontra meios de esquivar-se a um serviço 
desigual, irregular e frequentemente arbitrario, muitas 
vezes extremamente vexatorio, e por isso feito de má 
vontade e mal. 

E' demais o serviço policial um terl'i vel instrumento 
eleitoral para constranger ü população desvalida a votar 
no sentido que convém aos prepotentes do lugar, que 
ordinariamente são chefes da Guarda Nacional. 

Não tive tempo para fazer o calculo exacto, mas 
creio que se juntarmos á despeza annual que se faz 
Com o Exercito, aquella que exigem o Corpo policial da 



- '180 

Côrte e os das Provincias, a Guarda j~acional, etc. ve
remos subir a somma a mais de 16 ou iJ 7 mil contos. 
Veremos ,IDais apparato do que servi(iOS reaes. E' 
enorme a .despeza e o vexame, e não temos nem Ex
"ereito, nem Guarda Nacional, nem policia que merelJão 
Í:lsSé nome. Temos apparato. Quanto a mim a orga
nisação da força policial nas Provincias é viciosa. Em 
lugai' de centralisal-a toda nas Capitaes, conviria 10-
calisal-a. 

Conviria del1nir o que é força policial nas Provin
eias, fixando o sentido vago do § 2." do arL. '11 do 
aclo addicional, e acabar assim com esses exercilo
z;i.nhos proviqciaes apparatosos, dispendiosos c im
Ilroti~uos, que consomem grande parte da renda das 
Provincias. 

Crear uma força policial civil, sem apparato militar 
em cada Municipio, incluindo o da Capital, de ma
neira que não houvesse " um s6 q ne não tivesse quem 
lhe guardasse a cadêa, prendesse os criminosos, e exe
cutasse as ordens das autoridades policiaes. Mais fa
cilmente se acharia e poder-se-hia escolher, quem no 
lugar servisse por um soldo razoavel. 

Determinado competentemente o sentido vago das 
palavras do aeto addicional, o direito que tem as As
sembléas provinciaes de organisHT' a força policial, ele 
impor-lhe penas, etc. ficaria reduzido ao que justa-
mente deve ser. " 

;~. -
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CA PITULO XI Y . 

D.\. ATl'JUBUlÇÃO CONFERIDA. A'S ASSEMHLÜS PROVI~(;lAE.:l PELO 

§ 3.° DO AIU'. 'I I DO A.Gro ADDIClON.\.L. 

« Tambem compete ás A.ssembléas Legislalivas pro
,'inciaes: 

« Autorisar as Camal'US Municipaes e o Governo pro
vincial, para contrahir empreslimos, com que occorrão 
ús suas respecüvas despezas ( § 3.° do art. 11 do acto 
addicional ). ) 

S 48/) . 

,\s "-ssCll1blé~\s lll'oviuciacs nào Ilo,lem conceder llrivilcgios a 
estes emprestilllos, JIIas súmcnte o púde fazct' a /lssembléa 
Geral. 

A l'e olução da Assembléa Geral n.O '16 de 2 de Julho 
de -1838 determinou que o emprestimo ' decretado pela 
Assembléa Legislativa da Provincia de Minas' Geraes 
para il construcção da estrada entre o rio Parahybuna 
e a Capital da me ma Provincia, gozaria de todos os 
pl'ivilegios conceelidos pelas, leis geraes aos empres
ti mos nacionaes. 

O mesmo dispuzerão 1:1 Leis n .. 317 de 2'1 de Ou
tubro ele '18&.3 art. 4,3, n. tl 369 de ,18 de Setembro de 
'1845, n. o iH.q, ele 2~ ele Outubro de '18&.8 art. 36, u. o 

840 ele 115 de Setembro de 1850 art. 14" a respeito de 
outros empreslimos decretados pelas Assembléas das 
l'rovincias do Rio de Janeiro , Minas Crel'aes e Maril
nhão. 

Tendo li Assembléa provincial do Amazonas pela sua 
Lei n.O '100 de 8 de Julho de '1859 aulorisado o Pl'e-
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sidente da Província para mandar recolher aos cofres 
provinciaes, por emprestimo, os saldos que existissem 
nas diversas Camaras Municipaes, e que não estivessem 
sujeitos a maiores despezas, declarou o Aviso TI.O 380 
de 10 de Junho de 186'1, expedido em conformidade 
de Consulta da Secção do lmperio do Conselho de Es
tado, que semelhante disposição sómente poderia ser 
considerada constitucional e justificavel, no caso de 
depender esse empreslimo do consentimento d~lS ditas 
Camaras. Se é um emprestimo unicamente dependente 
da vontade da Presidencia, accrescenta o Aviso, seme
lhante disposição offende manifestamente os arts. 74, 
75 e 76 da lei do 1.° de Outubro de /1828, de cuja combi
nação resulta que as rendas das Carnaras devem ser 
despendidas em objectos proprios de suas allribuições ; 
além de que, a entrada dos referidos saldos nos cofres 
}Jl'ovinciaes sem vencimento dejuros é um desvio dessas 
rendas, o qual as Assembléas. provinciaes não estão au
torisadas a decretar. 

CAPITULO X V. 

DllTTRIBurçÃO GO ' FERIDA A'S ASSEMBLÉAS PROVINGIAES PELO 

§ 4.° DO ART . H DO AC'l'O ADDICIONAL . 

« Tambem compete ás Assembléas Legislativas pro
vinciaes: 

« Regular a administração dos bens provinciaes. 
Urna lei geral marcará o que são bens. provinciaes . 
(§ 4.° do arL. H -cio acto addicional).» 



- 483 - . 

§ 4.89. 

~inda não existe a lei p.'omettida JJelo aeto addiciollal. 

o projecto apresentado pela 4. 3 Commissão de Fa_ 
zenda e orçamento da Camara dos Deputados, de 23 
de ,Junho de 1835. estübeleciu, no seú art. 8.°, em 
sete paragraphos, a separação de bens nacionaes e pro
vinciaes. 

Voltando esse projecto á Commiss~o com o orça
mento foi supprimidu toda a parte relativa a aquell fi. 
divisão, no novo projecto apresentado em 3 de Fe
vereiro do mesmo anno. 

Na sessão da Camara dos Deputados de 27 de Agosto 
de 1838, procedeu-se ' ú nomeação de ulUa Commissã o 
especial, a requerimento da de Assembléas provinciaes, 
para fazer a lei que deve extremar os bens geraes dos 
provinciaes. 

Emquanto não fór feita essa lei não podem as As
sembléas provinciaes ex.ercer a attribuição que lhes 
confere o § 4.0 do art. 11 do acto addicional, e nem 
podem desempenhar completamente outras como por 
exemplo a que tem sobre colonisação. -

§ 490. 

TOllavla tem legislado sobl'e bens publieos. Espirito Santo. 

Tendo o Presidente da Província do Espírito Santo 
sanccionado uma Reso]uçã(i) da Assembléa províncial 
que mandava demolir parte de um antigo f0rte, de
clarou o Aviso n.O 24 de 10 de Janeiro de 1836, que tal 
Resoluçã.o não podia nem devia ter "umprimento, por 
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dispôr de um proprio nacional, sobre que não podia 
legislar a mesma Assembléa, por não seI' dos objeclos 
especificados nos arts. 10 e H do acto addicíonal. 

A Lei provincial do Espírito Santo n.O 46 de 29 de 
Novembro de 1844, autorisando o Presidente da Pro
vincia a contractar com uma companhia a abertura de 
um canal, cediã-lhe o brejo que atravessava esse canal 
e a propriedade deste. A Secção do Imperio do Conselho 
de Estado, em Consulta de 7 de Novembro de 484.1) , 
pnnha duvidas a flssa concessão, por não lhe constar 
que fosse o mesmo brejo proprio provincial. 

SanhL Catlaarina. 

Havendo a Assembléa Provincial de Sanla Catharina 
concedido sesmarias nas margens dos rios Hajahy e 
Itajahy-merim, o Aviso de 2f de Abril de 1837 declaroll 
ao Presidente dessa Provincia que emquanto se não 
procede á. divisão de bens nacionaes e bens provin
ciaes, na fÓl'ma do arl. 1 'I § 4:. 0 do aclo addicional, 
não póde a Assembléa legislativa provincial dispôr de 
terrenos que não pertencem por ora á classe dos se
gundos. 

Tendo a Assembléa provincial de Santa Catharina : 
por Lei n. O 'i9, com referencia aos de n.O 1tI de ~835, 
e 49 de 11836 legislado ácerca de terrenos nacionaes, e 
dispondo delles para o estabelecimento de colonias, 
declarou o Aviso de 21 de Julho de '1837, estar seme
lhante disposição fóra das attl'ibuições da Assembléa 
provincial, e ir contra o art. 1 G § 45 da Constituição, 
emquanlo se não designarem os bens provinciaes e 
nào forem comprehendidos nelles o lerrf'nOs devo
lutos. 
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Bahia. 

Em virtude da. Lei provincial n. o ti 26 de ~o de Maio 
de 1840, o Presidente da Bahia concedeu u uma. com
panhia um privilegio de navegação nas a.guas externas 
dessa Provincia. No urt. 1:l 'das condições forão con
cedidas á dita companhia marinhas e terrenos para 
caes de embarque e desembarque, para armazens, esta
l-eiros, officinas, etc. 

A Secção do Imperio do Conselho ele Estado, em 
Consulta de 2\ de Agosto de tf 84·3, relator o Sr. Olinda, 
votos os S1's. B. P. de Vasconcellos e Miranda Ribeiro, 
dizia: 

« As marinhas , ainda suppondo-se que estas de que se 
trata, não são de propriedade municipal, como acontece 
em muitas partes!. estão sujeiLas [\ regras particulares, 
para suas concessoes, as quaes a final dependem da ap
provação do Governo Imperial. -!io podem, pois , os 
Presidentes concedel-a por sua unica autoridade, e menos 
ainda como executores da lei provincial. O mesmo se 
pó de dizer da concessão de terrenos de que falla o artis'o. 
Excede, pois, a mate ria dessa concessão as faculdaaes 
dos Poderes provinciaes. » 

Nessa conformidade foi o Aviso de 9 de Novembro 
de 184.·0 expedido ao Presidente da provincia. 

S. Pedro (10 Sul. 

A Assembléa provincial de S. Pedro do Sul em 1/850 
declarou no art. 1\7 da Lei n. o 202, que ficavão per
tencendo todos os terrenos devolu tos dentro da cidade 
do Rio Grande, e outros que havião sido doados, á 
Camara Municipal para serem applicados os Se us ren
dimentos á Cl'eação e manutenção dos expostos, com 
os lauclemios para a Santa Casa da. Misericordia. 

24. 
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No art. '18 a mesma lei declarava ficarem perten
cendo á Camara Municipal de S. José do Norte terrenos 
comprehendidos no litloral dessa vma ultimamente 
aterrados á custa do Cofre provincial. 

A Secçõo do Imperio do Conselho de Estado, inter
pondo parecer sobre esse acto legislativo, em Consulta 
de 4 de Dezembro de '181)1, relator o Sr. Maia, votos 
os 81's. Olinda e Araujo Vianna, entendia que a Assem
bléa provincial tinha disposto de bens que por nenhum 
titulo se achavão á sua disposição, e de que não era 
propl'ietaria, não obstando no ultimo caso a circllms
tancia de ter sido feito (:) aterro á cuslíl da Provincia, 
facto do qual não lhe podia vir a propriedade legal, 
e por consequencia o direito ae dispôr. 

Com essa Consulta se conformou o Decreto Imperial 
de 27 de Dezembro de 1861. 

Por lei da mesma Assembléa n.O 262 de 29 de No
"embro de 1862, arl. '16, ' for5.o novamente concedidos á. 
dita Cumara Mflnicipal de S. José do Norte os terrenos 
comprehendidos na parte do litloral dessa villa, ulti
mamente aterrada á custa do Cofre provincial, auto
risando-se a venda delles. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, em Con
sulta de 27 de Junho -.de 1853, Relator o 81'. Araujo 
Vianna, votos os S1's. Monte Alegre e Olinda, foi nova
mente de parecer de que a Assembléa provincial nõo 
podia dispõr de taes terrenos nacionaes. 

lUarallhão. 

A Assembléa rrovincial do Mamnhão adoptou em 
1850 um projecto que fixava a receita e despeza das 
Camar~s Municipacs da Província. O seu art. 15 auto
risavu a Cumara Municipal da villa do Brejo a dar por 
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arrendamento ou aforamento as terras que antigamcntC' 
forão dos índios Anapurús. 

O Presidente da Provincia, enlendendo que esse ar ligo 
era contrario á lei geral n.' 601 de 118 de Setembro de 
1850, suspendeu a pubhcaç5.o do mesmo pl'ojecto, le
vando-o ao conhecimento do Governo Geral, para de
cidir se devia ou não ser publicado. 

Ouvida a Secção do Imperio elo Conselho de Estado, 
Relator o Sr. Maia, votos os 81's. Araujo Vianna e Vis
conde de Olinda, dizia el1a em Consulta de 23 de J' 
neiro de '185 i, entendendo que o Presidente da Pro
vincia procedêra muito regularmente suspendendo a 
execução d.a lei, o seguinte: 

« O art. 4 ó da lei provincial da fixação da receita e 
despeza das Camaras l\1unicipaes, auLorisando a da _ villa 
cio Brejo a dnt· por arrendamento ou aforamento as terras 
que antigamente forão concedidas por sesmaria aos Indios 
Anapurús, é offensiva não só da Lei de 48 de Setembro 
de 1850, porque contraria as suas disposições e causaria 
embaraços á sua execução, mas tambem e mui directa
mente da ConstiLüição do Imperio. Porque as terras que, 
sendo do dominio naeional, havião sido concedidas aos 
Indios, desde que estes as abandonavão, revertêrão em 
toda a plenitude ao mesmo dominio nacional, e ficárão 
por conseguinte na administração sujeüas sómente ás 
disposições da Assembléa Geral Legislativa, á qual priva
tivamente compete decretar a sua alienação, absoluta-

-mente indepeni:lente da autoridade das Assembléas pro
,'inciaes, que legislando a respeito deUas exorbiLão de 
suas attribuições, e se arrogão as da Assembléa Geral, 
com offensa da Constituição. » 

Com essa Consulta se conformou a Resolução Impe
rial do 1.' de -Fevereiro de 185 t. 

S. l·aulo. 

Havendo a Assembléa Legisla li va provincial de S. 
Paulo approvado um projecto que aulorisava a Camara 
Municipal da villo. do. Penha a dsmolir a Igreja Velha 
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que servira de Matriz da dita villa, e a vender os mu
teriaes, applicando o produclo da venda ás obras pu
blicas, negou o Presidente da provinoia a suncção fi 

esse projecto. 
O Aviso n." 346 dg 10 de Agosto de 1861, expedido 

em conformidade da Resolução Imperial de 3'\ de Julho 
do mesmo anno, tomada sobre Consu)ta da Secção do 
Imperio do Conselho de Estado de 6 do dito mez de 
Julho e anno, declarou bem fundada a recusa da Sanc
ção, porque não estando ainda estabelecido por lei 
Geral o que sejão bens provinciaes, cuja administração 
sómenle compete regular ti Assembléa Legislativa pro
vincial, como dispõe o § 4." do art. 11 do acto addi- . 
cional, não lhe póde caber a attribuição exercida por 
aqueHe projecto de dispôr de bens nacionaes, em cujo 
numero está a Igreja. que servio de Matriz ela villa da 
Penha. 

§ 491. 

Cencessões de 111.·ollrios nacionaes feitas destacadamcntc ás 
l'l'oviucias . 

A Assembléa Geral tem, e ordinariamente nas leis do 
orçamento, concedido propríos nacionaes ás Províncias, 
por exemplo: 

A lei n. o 317 de ~iH de Outubro de 1843 al't. 37 conce
deu á Provincia de Santa Calharina um proprio nacio
nal para construir uma casa para as sessões da Assem
bléa provincial. 

A lei n." 514, de 28 de Outubro de 1848 art. 40 conce
deu varios predi0s á Provincia de S, Paulo. O art. 4,1 
dessa lei incorporou aos proprios provinciaes do Mara
nhão um antigo armazem de polvora, e parte de um 
Thealro pertencente ao Estado. 
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Alei n. ° 586 de 6 uo Se lembro de '1850 art. 4. o mandou 
vender os bons da Capella de Itambé em Pernambuco, 
reservados nas povoações e Freguezias, os terrenos 
necessarios para logradouros publicos, e abertura 61e 
eslradas, sendo incorporados aos proprios provinciaes. 

Iguaes concessões fizorão as l'rovincias elo Pará , 
S. Pedro do Sul, Minas, Parahyba e a varias outras Pro-
víncias as leis n. ° 555 de 15 de Junho de 18iJO, n. ° 628 de 
17 de Setembro de 4851 al't. 1 ,I § 6.°, n.O 779 de 6 de Se
tembro de 1854, n°. 939 de 26 de Setembro de 1857 art. 
.23 § 3.° e art. 32, e outras que omilto. 

CA.PITULO XVI. 

DA ATTRIBurçlo COi:\FERIDA À.s ÀSSEi\lllLÉAS PROYINCHE 
PELO § 5.° DO ART. 1'1 DO ACTO ADDICIOXAL. 

« Tambem compele á Assembléas legislativas pro
vinciaes: 

« Promover cumulativamente com a Assembléa, e 
o Governo Geral, a organisação da Estatística da Pro
vincia, a catechese e civilisação dos indigenas, e o 
estabelecimento de colonias. 

§ 4..92. 

Podem as Assembléas pl'o,'inciaes concedel' tm'rcnos para 
o estabelccimento tle colonias agl'icolas ? 

Nada ou quasi nada encontrei que pratico e ulil 
seja sobre este assumpto importanlissimo. Achei moti
vos de duvida e nada mais. Ainda. não sahio a ma
teria do estado de embryão, em que so acha ha 30 
annos. 
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Havendo Christovão Bomfield requerido ao Presi
dente de Santa Catharina a concessão de duas mil 
braças de terra para colonisação, remetteu o Presi
dente o requerimento ao Governo Geral ·e este enviou-o 
á Camara dos Deputados. 

A Commissão de Commercio á qual foi affecto o objecto, 
em parecer de 14 de Setembro de. 1835, dizia; 

«Que achava no art. 11 S 5.· addicional á Constituicão,. 
que ás Assembléas provinciaes , e não aos Presideirtes 
competia promoyer o estabelecimento de colonias. E 
como injuria fôra ao legislador a concessão de uma 
faculdade aeria, não duvidava aflirmar-que ás Assembléas 
provinciaes compete, havendo terras devolutas em seus 
terrilorios, applical-as e conferil-as ás colonias que julgar 
proveitosas, e fôra excusado vir com estes recursos aos 
altos Poderes Nacionaes. )} 

« Competindo porém, esta funcção cumulativamente 
ao Governo Geral na conformidade das leis, e á Assembléa 
Geral por eminente direito, etc . , propõe a Commissão; 

« Resolução.-O Governo é autorisado a mandar de
marcar duas ~il braças de terra, etc., etc. » 

Parece que este negocio não teve resultado. Ao menos 
não o pude encontrar. 

A lei n.O 37 de 16 de Março de 1846 de 8. Paulo 
autorisou o Governo da Provinci.l a contractar com a 
casa commercial Delrue & C. a ou com outra, o estabe
lecimento de colonias agricolas na mesma Provincia 
povoada com colonos Allemães ou Belgas. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, ouvida 
sobre essa lei, dizia em Consulta de 12 de Novembro 
de 18Q .. 6, Relator o Sr. Visconde de Monte ~legre, votos 
os 8rs. Visconde de Olinda e B. P. de Vasconcellos, 
o seguinte; 

« Esta lei diz no art. ~.o: - Para o estabelecimento 
destas colonias são concedidas á mencionada casa 25 
leguas quadradas de terras, divididas em 2 ou mais 
lote e escolhidas de accórdo com o Governo entre as 
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terras devolutas, que não estiverem occupadas, pagando 
a mesma casa 60HOOO por cada legua quadrada, ficando 
esta concessão sUjeita a approvação da Assembléa Geral. 

( As terras devolutas não são patrimonio provincial, 
mas sim nacional, e por essa razão não as podem con
~eder as Assembléas provinciaes som prévia faculdade 
da Assembléa Geral, nem deltas üear renda ou proveito 
algum, que todo pertonce á Nação, cuja propriedade 
são. E' portanto inadmissivel este artigo tanto na parte. 
que concede as 25 leguas quadradas, (;omo na que impõe 
em provoito provinClal 601~OOO pOI' cada uma de fÔro. 
Nem vale de escusa a sUDsequente approvação que se 
pede á Assembléa Geral; e cumpre não reconhecer nas 
Assembléas provinciaes o direito de alienar os terrenos 
nacionaes, nem directa nem indirectamente, porque, se 
passar esse principio, todos usaráõ de um tal direito, 
e se esbanjará de todo esse já tão desaproveitado patri
monio publico. 

« Por essas razões é, Senhor, a Secção de parecer que 
o Governo de Vossa Magestade Imperial fará bem se 
propuzer á Assembléa Geral, quanto antes, a revogação 
do art. ~. o da lei mencionada n. o 31. . 

« A Secção pede ainela licenca a Vossa Mao'estade' Im
perial, pira observar que materia tão diffidl tão arris
cada e de tanto e tão geral interesse para todo o Imperio, 
não p6de por ora ser, sem inconveniente, tratada pelas 
Assembléas provinciaes, parte de suas attribuições seja 
promover cumulativamente com a Assembléa Geral o 
estabelecimento de colonias. A Secção não nega, antes 
confere o d.ireito que assiste ás Assembléas provinciaes, 
mas entende que mórmente quando a Assembléa Geral, 
se acha trabalhando em uma lei de colonisação, cumpre 
esperar por ella o por isso propõe mui respeitosamente 
a Vossa Magestade Imperial, que haja de ordenar aos 
Presidentes que empreguem todos os meios que tiverem, 
para que não se proponhão ou não passem nas Assem
bléas provinciaes novas medidas a tal respeito, e que 
promovão a revo~pção elas já sanccionadas. E quando 
não possão impeair novas proposições lhes neguem a 
sua sancção; € finalmente no caso quo não obtenhão 
a revogação das existentes, se não apressem a executaI-as 
a fim de que não veohão essas leis, ou sua execução 
tolher a Assembléa Geral de providenciar com proveito 
ácerca de tão vital interesse do pniz, » 

Assim foi rcsolvPdo pela Resolução Imperial de 28 
de Novembro do dito armo de ·1846. 
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A. lei n.O 234, -de 184,7 da Assembléa provincial de 
Santa Calharina autorisou o Presidente da provincia a 
despender extraordinariamente, no espaço de um anno, 
até a quantia de 24, contos de réis aom o estabeleci
mento de colonos allemães recem-chegados á Provincia 
fazendo-lhes forn~cer o sustento, instrumentos ara
torios mais precisos, gados, sementes, e outros mis
téres que julgar indispensaveis; e no art. 5.° § 3.° 
deHa se determina que as terras doadas aos colonos 
e suas bemfeitorias ficaráõ hypothecadas á Fazenda 
provincial, até final indemnisação. 

Sobre essa lei dizia a Secção do Imperio do Conselho 
de Estado, em Consulta de 29 de Julho de 1847, Re
lator o Sr. Maia, votos os 81's. Monte Alegre e Olinda, 
o seguinte: . 

« Desta determinação se conclue que aquella auto
risação se estende á doação de terras que serão ne
cessariamente as devolutas do patrimonio nacional, pois 
que ainda com as Provincias se não fez repartição alguma 
de terras, e de que por .conseguinte á Assembléa pro~ 
vincial não é licito dispôr, qualquer que seja o pre
texto e o fim; no que a Secção vê praticado o abuso 
que já por vezes tem notado, e contra que tem pugnado, 
tratando de disposições semelhantes de outras Assem
bléas pTovinciaes. 

« Parece portanto á Secç,ão que cum~re ao Governo 
Imperial propôr á Assembléa Geral LegIslativa a revo
&acão dessa ill e~al disposição; e porq ue, na Consulta 
ae "12 de Novemnro de 1846, por occasião de apresentae 
a Vossa Magestacle Imperial o resulLado do exame das 
leis pwvinclaes de S. Paulo, promulgadas na sessão 
desse anno, teve a honra de ofI"erecer á alta consideração 
de Vossa Magestade Imperial os inconvenientes que 
podem resultar de ser · tratada pelas Assembléas p1'o
vinciaes a materia do estabelecimento de colonias, per
mitta Vossa Magestade Imperial que a Secção se refira 
a ella, etc. " 

Não teve Resolução essa Consulta, que foi remettida 
á Camara dos Deputados. 
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§ 493. 

Dlmcnldlules em que ·a legiRlação provincial podel'la pôr a 
Assembléa Geral, quantto l)rovitleociasse sobl'e o asslllupto 
da colollisação. 

Sem duvida movido pelas ponderações f!:'litas nas 
Consultas que acabo de mencionar, expedio o Governo 
ao Presidente da Provincia do Rio de Janeiro o Aviso de 
3 de Agosto de 1848, no qual se dizia que: 

« Posto fosse uma das attribulções das Assembléas 
pl'ovinciaes o promoverem, cumulativamente com a 
A:sscmbléa e Governo Geral, o estabelecimento ele co
lonias, todavia occupando-se actualmente a Assembléa 
Geml da confecção de uma lei de colonisação, era in
tuitivo CJu e em materia tão cl.ifficil e de tanta e tão geral 
interesse para todo o Imperio, muito importava que não 
,"ossem as vistas daquella medida geral contrariadas por 
netos legislativos provinciaes, que com ella se não con
['ormassem. Pelo que se ord~nava ao dito Presidente 
que não só empl'egasse todos os meios ao seu alcance 
para que não se pl'opuzessem por ora, _ou não passassem 
na Assembléa da Província novas leis a I.al respeito, 
mas tambem que pL'Omovesse a revogaçõo das qu e por 
vpnlUl'a já estivessem anccionadas.» 

§ 494. 

Conce.f;são ttc tcrl'as ás Provineia!li. 

Enlretanlo como qlle para habilitai-as a legislar e a 
entrar em operações de colonisação a lei n.O 14 de 28 
de Outubro do mesmo anno de 1.848 concedeu a cada 
uma das Provincias no Imperio, no mesmo ou em 
ditrerentes 1 ugares de seu terrilorio, seis leguas em 
quadro de terras devolutas, as quaes serião ex.clusi
vamenle destinadas á colonisação c não poderião sel' 
roleanas por braços escravos. 
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Essas terras não podiLv ser transferidas pelos colonos 
emquanlo não estivessem efl'ectivamente roleadas e 
aproveitadas, e reverlerião ao dominio provincial se 
dentro de cinco annos os colonos respectivos não ti
vessem cumprido esta condição. 

O Aviso n." 307 de 10 de Se lembro de 1857 ulllorisou 
O Presidente da l)rovincia de S. Pedt'o do Sul a mandar 
medir e demarcar as seis leguas concedidas fi essa Pro
vincia. 

§ 495. 

" I\ssembléa pro"lllciul .10 Pará legislll em t 8ã3. 

Havendo o Presidenle da Provincia do Pará daelo 
conta em 1853 ao Governo Geral de haver sanccionac1o 
uma Resolução da respectiva Assemhléa provincial que 
creava uma caixa especial com o fim de pl'omovel' e 
facilitar fi introducção de colonos na Provincia, e sendo 
ouvida sobre o assumplo a Secção do Imper'iO do Con
selho "de Estado era ella de parecer, em Consu] la de 
23 de Fevereiro de '1854, de que não havia na citada 
Resolução materia contraria ás disposições da lei de 
12 de Agosto de 1834. E conformando-se com esse pa
recer a Resolução Imperial de 4, de Março do dito anno 
foi expedido em conformidade o Aviso de .j 3 do mes
mo mez e anno. 

§ 496. 

Lei de t8 de Setembro de t8ãO. 

E,r1trelanlo pela lei n.· 601 de 18 de Setembro de 
1850 havia a Assembléa Geral disposto sobre as terras 
devolu~as do Imperio, determinando a maneira pela 
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qual serião cedidas para o estabelecimento de colonias 
de nacionaes e de estrangeiros, autorisando o Governo 
a promover a colonisação estrangeira, na fórma pela 
mesma lei declarada. 

Essa lei não fez referencia alguma ás Assembléas 
provinciaes, e á attribuição que lhes deu o acto addi
üional para fuar a sua intelligencia e alcance, e pl'eser
vaI' o syslema que elta acabava de consagrar. 

§ 497. 

Catecbese e eivilisa~\o do Indios. 

o êlL'l. 11 da lei n. o 120 de '13 dê Dezembro de ,184.7 da 
Provincia de S. Pedro do Sul autorisou o Presidente da 
Pl'ovinciu para expedir os Regulamentos que ju.lgasse 
necessêlrios para li regularidade da catechese e civi
lisação dos Indios. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, Relator 
o Sr. Maia, volos os 81'S. Olinda e Lopes Gama, emittia 
sobre essa lei, em Consulta de 20 de Março de '1848, a 
opinião seguinte: 

« Parece á Secção que a A8sembléa 1)1'0 vincial , ainda 
que pelo art. 1 'I ~ 3.· do acto addicional lhe fosse dada 
a competencia paL'u promovei' cumulativamente com a 
Assembléa e Governo G-eL'ul a catechese e civilisação 
dos indigenas, não _:podia nem póde actualmente ae
eretar que se fação Regulamentos relativos a este ramo 
de erviço publico. Porque sendo certo que quando se 
dá uma faculdade ou jurisdicção cumulativa a duas ou 
mab autoridades para conhecer de qualquer objecto, 
e p,'ovidenciar a respeito dene, tem lugar a prevenção 
que firma no caso a competencia daquella que primei
ramente tomou conhecimento, ou deu providencias 
eom exclusão das outras autoriclades, entre as quaes 
se c~a"a essa cumulativa jurisdicção; tamb_em será sem 
duvida que tendo-se verificado a prevençao nesta ma
tel'ia, por parte da Assembléu Geml Cf ue pelo art. 2,0 
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§ .21_ autorisou o Governo para dar Regulamentos ús 
mlssoes para a catechese e civilisação aos IOLlios, e 
pôl-as em execução; o que o Governo mui cumpl'ida e 
amplamente desempenhou com a expedição do Regula
mento Geral ácerca das emissões da catecbese e civi
lisação dos Indios de 2q· de Julho de 1845, ficúrão des'de 
então as Assembléas Provinciaes incompetentes para 
ordenar a ex{.)edição de novos Regulamentos para i\ 

regularidade da dita catechese e civiLisação; muito 
mais vendo- se que nesse ReJulamento do Governo já sc 
acuão as providencias dos § 36 e 38 do arL. 1.0, em fj uc 
se ordena ao Directol' Gera qúe proponl1a ao Governo 
Imperial os Regulamentos especiaes para o l'egimen das 
Aldêas, e que exponha ao mesmo Governo os inconve
nientes que encontrar no Regulamento Geral e outl'OS, 
que se fizerem indicando as medidas que julgar apro
priadas, para se conseguir o granele fim aa cateclJese 
e civilisação dos Indios; e bem assim outras muitas 
disposições se movêl'ão, porque se eleclarão as atlrihui
ções elas Presidencias das Provincias, relativamente ao 
expediente da mesma catechese e civilisação. 

« Como porém não está a notada disposição do dito 
arL. 14 da. referida lei Provincial em algum dos casos em 
que os actos legislativos provinciaes têm de ser revo
gados pela Assembléa Geral nos termos do art. 20 do 
neto addicional, pois que não offende a Constituição, 
impostos geraes, direitos de outras Provincias, ou Tra
LaLlos, entende a Secção que nenhum outro meio haverá 
de evitar os incçmvenientes de tal disposição que põe 
em conflicto a Assembléa provincial e o Presidente da 
Província com a Assembléa e Governo Geral, senão o 
de recommendar ao Pre::;idente que se abstenha de fazer 
uso da autorisação que lhe foi dada pelo mencionado 
artigo da lei provincial, J1scalisando a obsel'vancia do 
Regulamento Geral de 'Zq. de Julho de 18M>, e pl'omo-
vendo que os Regulamentos especiaes, que fOllcm pre
cisos, se organisem e proponbão pela maneir'a estabele
cida nesse Regulamento. » 

. Não teve essa Consulta Resolução Imperial. Parece 
de uma nota que nelJa encontrei que o Governo não 
julgou conveniente adoptar a opinião da Secção. 
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§ 498. 

Questõe:s da muio.· importallcia sobre este assumpto que ClIIIII.re 
estudar e l·csoh'Cl·. 

1 Consultas acima mencionadas suscitão no espirito 
ue quem com attenção as lê e reflecte sobre o assumpto, 
questões da maior importancia, que ainda não encontrei 
aventadas, que devem ser estudadas e resolvidas. 

Qual é o espirito e alcance do § 5.° . do art. 11 do 
neto addicional ~ 

Elle diz - promover o estabelecimento de colonias 
~umulativamente com a Assembléa e Governo Geraes. 

Promover vem do latim pro e mOVlwe - fazer adiantar 
- encaminhar adiantando -procurar o progresso, aug
mento, adiantamento. 

Cumulativamente, quer dizer - conjunctarnente, em 
commum. 

Assim a Assembléa Geral, as Assembléas pl'ovinciaes 
e o Governo Geral promovem em commum, conjunc
lamente, pertence a todos tres promover, a estatis
lica, a catechese, e civilisação dos indigenas e o 
estabelecimento de colonias na Provincia. 

O qne significa, o CJue comprehende aqui a palavra 
promover~ 

Promove- e legislando. Quem legisla necessariamente 
promove, adianta, encaminha. A simples attribui<.;ão de 
promover não importa porem a faculdade ampla de 'le
gislar. Promove-se segundo o modoprescriplo pela lei. 

O art. 10 do aeto addicional exprime-se assirn.- Com
pete ás mesmas Assembleas legislar: 

E nos seus paragraphos ennumera esse artigo todas 
as attl'ibuições legislativas das Assembléas provinciacs. 
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E onde vai o mesmo acto addicional collocar o § o. o 

de que tratamos? 
No § 11 que se exprime assim: 
( Tambem compete (omiltida a palavra - legislar) 

ás Assembléas legislativas provinciaes, etc. » 
D'onde se póde logicamente concluir que a natu

reza da attribuição conferida ás Assembléas provinciaes 
pelo § 5.° do art. H é restricta, e mais propriamente 
administrativa, embora, no exercicio della ennunciem 
as Assembléas pl'Ovinciaes as suas decisões em fórma 
de lei. 

Esse § 5. 0 declara a altribuição cumulaLi va com o 
Govel;no Geral. Póde o Governo Geral legislar ? 

Se as Assembléas provinciaes podem amplamente 
legislar no caso, se o Governo Geral tem cumulativa
mente a mesma attribuição, seguir-se-hia que o Governo 
provincial poderia legislar no caso. Não porque a 
palavra -promover não indica aqui a faculdade de 
legislar. 

Podem as Assembléas provinciaes legislar estabele
cendo um systema de colonisação, ou de catechese, 
e regras geraes que prejudiquem qualqu.er systema 
que tenha creado 01I venha a crear a AssemlJléa Geral 
para todo o Impel'io, como por exemplo o de colo
nisação adoptado pela lei de 48 de Setembro de '1806 ? 

A.doptado pela Assembléa Geral um systema que con
sugl'e aquella ,uniformidade de vistas que é indis
pensavel em taes ramos de servjço publico, muito 
principalmente quando se trata de colonisação estran
geira, assumpto que se relaciona com (~overnos e nações 
esLranhas, ficão tolhidas pela prevenção as Assembléas 
provineiaes de deliberar e resolver sobre o mesmo 
lissumpto, 
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Êssas questões sómenle serião admissiveis no caso 
em que o § 0.° em questão envolvesse a ampla facul
dade de legislar. 

Se a attI'ibuiçãQ cumulativa de que faUa o mesmo 
paragl'apho é legislativa e ampla, não podendo exe
ental'-se duas legislações diversas sobre o mesmo as
sumpto, decidiria a prevenção, qual dellas deveria reger. 

O primeirO poder, geral ou provincial, que tivesse 
estabelecido o systema ou regras geraes, e organisado 
o serviço, teria absorvido a attribuição do outro que 
deixaria de ser cumulativa. 

Uma lei provincial tel'ia anniquilado uma attribuição 
eonstítuicional do Poder Geral. Uma lei ordinaria, a 
de 18 de Setembro de 1850 por exemplo, teria absor
vido uma attribuição conferida ás Assembléas provin
eiaes pelo aeto addicional, o que é inadmissivel. 

Se a colonisação tem sido estragada entre lilÓS por 
falta de systema, direcção adequada, perseverante uni
formidade de vistas, como poderá ella prosperar por 
meio de novas e mais aj ustadas tentativas, se a legis
lação de 20 Assembléas, vier baralhar mais um assumpto 
tão espinhoso? 

Parece-me que o § 0.° do art. H do acto addieional 
sómente autorisa as Assembléas provinciaes e o Governo 
Geral a promover por meio de meqidas de natureza 
administrati va a catechese e civilisação dos lndios, 
e o estabelecimento de colonias, conforme o systema 
e tegra'3 estabelecidas na legislação geral. 

Assim um poder não prej udica a attribuição cumu-
1ativa do outro e deixa-lhe o campo aberto. O Governo 
Geral resolve o estabelecimento de uma ~olonia em 
lImaProvincia, conforme as regras e principios esta
belecidos na lei geral. A Assembléa provincial não fica 
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privada de estabelecer outra colonia, dando as neces
sarjas providencias, conformes com as regras e prin
cipios estabelecidos na lei geral. 

Ambos os l'oderes promovem o estabelecimento de 
colonias com seus meios pl'oprios, e vistas uniformes. 

O poder que tem a Assembléa Geral de estabelecer 
o systema, as regras geraes.não se derivão do § 5.· do 
art,11 do acto addicional, mas da amplitude qne tem, 
pela COllstituição, o seu poder de legislar. 

Com essa intelligencia tudo entra na ordem, e se 
harmonisa. 

Mas é esta uma opinião individual, talvez errada. E' 
inrlispensavel que a Assembléa Geral ex!)lique e fixe a 
intelligencia da disposição de qne me tenho occupado . 

CAPITULO X VU. 

DA ATTRIBUICÃO CONFERIDA Ás ASSE~lBCÉAS PROYINCIAES PELO 
§"6. o DO ART. 'I 'I DO ACTO ADDlCIONAL. 

« Tambem compete as ,Assembléas Legislativas pro
vinciaes : 

« Decidir, quando tiver sido pronunciado o Presi
dente da Provincia, ou quem suas vezes fizer, se o pro
cesso deva continuar, e elle ser, ou não, suspenso do 
exercicio de suas funcçóes, nos casos em que pelas leis 
tem lugar a suspensão. » ( § 6.0 do art. 11 do neto addi
cional.) 

§ 4~J9. 

Tem siclo eS!ila aUl'iblliç:\o l'ar:Ullcntc mmda. 

Qlliz O neto addicional que, quando fosse o Presidente 
pronunciado pelo Poder Judiciario, pudessem as Assem
bléas provincia~s por eonside'rações certamente de con-



- 201 -

veniencia politica, deérelar que não continuasse o pro
cesso, e obstar a que seja o Presidente suspenso do 
exercicio de suas funcçóes. _ . 

Do uso dessa aUribuição enconlrei apenas o caso se
guinte: 

Havendo a Assembléa de S. raulo em 1843 accusado 
perante o Supremo Tribunal de Justiça o Presidenle 
da Provincia, foi pelo mesmo Tribunal pronunciado 
no art. 139 do Co digo Criminal, pelo facto de haver sus
pendido um Vigario do exerci cio de Parocho, com 
inhibição de exercer quaesquer funcções narochi.aes, 

Convocada a Assembléa 'provincial da dita Província 
extraordinariamente para decidir se devia continuar o 
processo, e examinado o negocio pelas CQmmissões 
de Constituição e EcclesiasticaJ approvado unanime
mente C') o parecer destas encerrou-se a mesma As-· 
sembléa , Esse parecer que é datado de 13 de Julho de 
184,6, concluia-que o Presidente ela Provincia fôra mal 
pronunciado pelo Supremo Tribunal de Justiça, e que 
não devia continuar o processo nem ter efl'eito algum. 

CAPITULO XVIII . 

DAATTRmUIçlo CONFERIDA. Ás ASSE~1BLÉASI'ROVmCIAES PELO 
§ 7, o DO ART. 11 DO ACTO ADDICIONAL. . , 

« Tambem compete ás Asse.mbléas: -l,egislalivas 'pro·· 
vinciues: 

« Decretar a suspensão, e uindamesmo a demissão do 
Magistrado contra quem houver queixa de responsabi-

(-'-) Não 11a quc admil'ar ahi. A Asscmbléa que assim votou unani
memente el'a do partido opposto ao do que accusou o Prcsidente, 

26 
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lidada, sendo eUe ouvido c dando-se-Ihe lugar á de
feza . (Art. 11 § 7. o do acto addicionaL) 

« Na palavra-Mngistrado - de que usa o art. 11 § 7.° 
{Io acto addiciollaJ, não se comprehendem os membros 
das Relações e Tribunai <; Superiores. (Art. 4.° da lei n.O 
405 de 1~ de Maio de 11840.) 

« Na decretação da suspensão ou demissão dos Magis
trados procedem as Assembié3s provinciaes como T1'1-
lmnal de Justiça. Sómente podem por tanto impor tues 
penas em virtude de queixa por crime de respon
sabilidade a que eUas estão impostas por leis 'crimi
naes anteriOl'\Bs., obser.vando a fórma de processo para 
taes ,casos anteriôrmente ·estahelecida. (Art. 5. o da 
mesma lei.) 

« O Decreto de suspensão, ou demissão, deverá con
ter: 1.· o r.elalorio do facto; 2.° a citação da lei em que 
o Magistrado 'está incurso; 3.° uma succinla exposição 
dos fundamentos capÍtaes da decisão tomada. (Art. 6_· 
da mesma lei.) )} 

§ 500. 

o que '6 o impeacllluent dos E stados-Uniilos'? 'C') 

Parece que os aut01'es do proJecto do RC'tO addi
cional tiverão em vista o impeachment dos Estados
Unidos. Vejamos o que eUe é para melhor cQmpre
hendermos aqueUe meio. 

(* ) os Estados-Unidos o til'árão da Inglaterra como grande parte d~ 
sua Legislação. Ouem quizel' ter noticias exactas do impeachment 
Inglez póde ver .nlackstolle Commentaries on Lhe laws of England 
Tomo 1.0 pago 146. May Pl'actical Treatise of the law, pl'ivileges 
lJI'oceedinO's and usa~as of Parliament, 3." edição 11. 498. Bl'ough:lm 
The Briti~ ConsLitution fI. 273. llomersham Cox The Bl'itish com 
monwealth. 
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Bouvier no seu Law Dictionary assim o define. 

« Under the constitut.ion and laws of United States, an 
impeachment may be described to be a wrilten accusatioll 
by Lhe house of represenLaLives of the United SLates, 
against an officer. Tbe presenLment, on written aCCll
sation, is called arLicles oi' im peachrnent. » 

§ 501'. 

~s'á estQbelecid'o não sómente na Constituiçã6 d'à Uniãa •. 
Dlas tambem na dos Estados. 

o impeacI1ment é um juIgamento politico adininis'
tralivo que se encontra não sómenLe na Con títuição: 
da União mas Lambem nas dos Estados. (\') 

(*) Note -se que os Estados regislão sobre tl'ibunaes, org:misação 
judicial'ia, Codlg,os civis, cl'imi-ilaes, etc . Não assim,as nossas Assem
bléas Provinciaes. 

'focqueville, de la demo cratie co Amerique, observa que a IngIa
terra, a França, (referc-se á or~allisação Franceza dos tempos E:ffi 
que escreveu) c os Estados-Uniuos in troduzirão o julgamento poli
tico nas sua leis . Na lo O'Ia tel'r3 e na l/rança a Camara dos Parcs 
forma o Supremo Tribunal da Nação . Ao lado da Camara dos Pares 
está outro poder politico que tem o di l'eito de accusal'. 

A dia'erença qu e se dá entre á Fra nça e a Inglaterra é a seguinÚ! ; 
Na Inglaterra os Commulls podem accu ar perante os Pares a, 

qucm lhes parecer. ,'a França sómente podi:ío ser accusados os Mi
nistros do Rei. 
~ntre nós o impeachment, o julgamento político é igualmente res- ' 

Incto. , 
O· Parlamento Inglez, o Congresso Am ericano tcm acção sobre os 

juizes pelo im pe2chment . Por elle podem accusal-os, jul'gá Y-os e 
privaI-os de seus omeios . 

. A nossa CO!lsthuiçao porém coJlocou dentro do Poder J udicia rio 
todo o seu corl'c!r.Livo. O Podcr legisladvo só mente pód-e ac ,uar sobre 
el,l'e por meio de p'escI'ipçô<.!s gel'aes, sem effeito re troactivo. r ão 
pode a Camara dos Deputados accu :11', nem o Senado julgar um ma
gistrado crcarIo por leis suas pal'a fi. ls geraes. !\las pode fazel-o 
uma Assembl éa fl l'o vin cial, accusando e j ulgand o ella. mesma! Que 
incohereocia! A Cam:u'a de Rer. rescn la llles tle u m Estado da Unjão 
Am el'icana póde accusar, o Sen ado do Es tado póde julga I' um magis
trado do Estado, or t he ,'\ tl/te, creado flo!' sua leis , para fi ns de sua 
compeloncia, mas a Care:l1' do ,I' ~ l'cs e \ tan ~e dos Estados-Unidos 
póde accusar, o Senado elos E la l,is ·Unlios [llÍd(' julgar UlIl magis
trado dos Estados-Unitlos or tlll1 '(jJd~, 1 S tules, (f-Iecção 4, " da Cons
tituiÇão ) creado pelas Ir' do ·r;OTIgTesso pa:a fins de sua compe.
tellcia, Cada um se contém na ua o l'b ita , AlIi ha cohel'cncia . 
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Tomarei por exemplo a Constituição do Estado de 
New-York. Seria extensissimo se citasse muitas. 

A 1. a Constituição desse Estado em 1777 estabele
cia no art. 33' que 

« the power .of impeacblng aU afficers af the State for 
mal and corrupt concluct in lheir respective otIices, be 
vested in Lhe represenlatives 01' lhe people in Assembly; 
but that it sball always be necessary thal two third parls 
ofthe members presenC sball consent to anel agree in 
such impeachment. .. , Dor 8ha11 it extencl further than to 
removal from oifice and disqualificalion to hold ar enjoy 
cny plâée of honor, lrllst ar proflt, under this SLate. But 
the parLy so convictetl shallne, nevertheless, liable and 
subject to inclictment, lrial, judgment anel punishment, 
accorcling Lo tlle laws oI' Lhe land. » 

A nova Constituição desse Estado, de 1822, reproduzio 
essas disposi<.:ões liO seu art. 15. o 

A Secção 'I.a accrescentando - The court of for the 
tria] of impeachments, 'of e1'rors, shall consist of the 
Presiclent of the Senate, the Senators, the chancellor, 
_and the justices of lhe Supreme Court, 01' the major 
pal't of them, etc. 

A ultima Constitlli ;ão desse Estado adoptada em 
184.6, reproduzio essas disposições. ("') 

§ 502. 

Caracteres pl'hlCi!,aes (10 il1lpeacltmcnt nos Estados-Unidos. 

A accllsação e o julgamento estão inteiramente se
parados. Uma cllmara accusa, outra julga. A Camara 
dos representantes tem sómente o direito de accusar. 
O Senado da União dos Estados sómente o de j u]gar. 

(*J I'óde vel'-sc.-Thc Revised Statutes of tTte SLate of New-York 
rarL Lhil'd ChapL 1.0 Title 1.° of Lhe eoul'L foI' Lhe tl'ial of impeaeh
menL anel 01' Lhe COUl't oI appeals. 

Tl'CS ConstiLuiçõc., com alterações não esseneiaes, tem tido esse 
Estallo DO espaço de 87 anl1Os. QunJ\Las não tcrião tido as nossa 
l'l'oviucias c lhes fosse dado fazel-as, 
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Dá-se esse direito, quanto ao Congresso, a respeito 
dos empregados da União; quanto ás legislaturas dos 
Estados, a respeilo dos empregados dos Estados. 

O effeito do julgamento é tirar ao culpado o caracter 
publico de que estava revestido e declarai-o indigno 
de exercer funcções publicas para o futuro. 

O mais e a applicação das leis penaes pertence aos 
Tribunaes ordinarios. 

« Le but principal du jugement poliLique, au:\: Etats 
Unis, diz Tocqu eville, est de relirer le pouvoir á celuÍ 
qui en [ait un mauvais usage , et d'cmpech t r que ce 
même eitoyen n' en soit revêtu á 1'avenir. C' est comme 
ou 1e voit, un aeLe ' adminisLratif, auque1 on á donné la 
solemníté d'un arrét. » 

E' com eITeito um acto de natureza administrativa, 
tomada essa palavra em contraposição a judiciaria. 

O impeachment comprehende lodos os empregados 
-all civil alficers af the United States-all alfice'tS af 
the Statc.-

Não tem lugar o impeachment em taes ou taes classes 
restrictas de crimes, mas sim-for mal and C01'r't~pt 

conduct in theiT 1'espective afTices- como se exprime a 
Constituição de 4777 do Estado de Nova-York, ou - fO?' 
mal and ca1T~bpt cond'tbct Ú~ afTice, and ror high crimes 
(md 1nisdeameanors - como se exprimia a de '1822. 

Para maior garantia nos Estados-Unidos, como se vê 
da Constituição acima citada do Estado de Nova-York, 
intervem, .a16m do Senado, no julgamento, o Chanceller 
e os membros do Tribunal Supremo . E llinguem póde 
ser convencido sem a concurrencia de dous terços dos 
membros presentes . 

Sómente tem lugar a accusação e' julgamento pelas 
nossas Assembléas provinciaes, sendo provocadas, por 
<l ueixa de respons ubilidade . 
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Essa palavra-queixa-não póde ser entendida arbi
trariamente, Deve forçosamente sêl-o nos termos defini: 
dos pela legislação criminal, e acLualmente pelos arts. 
72, 73, 77, 78 e 79 do Codigo do Processo criminal. 

Empregando o acto addicional exclusivamente a pa
lavra- queixa-llcava definida, limitada por ella a at
tt'ibuição das Assembléas provinciaes, e excluída a 
denuncia que compete ao Promotor e a qualquer do 
Povo, e que a legislação criminal reserva para certos 
casos. 

E como tambem s6mente póde ter lugar essa queixa 
perante as Assembléas provinciaes, quando ao facto 
criminoso corresponde na legislação penal, que é geral, 
a pena de suspensão ou demissão, segue-se que a at
tribuição constiLucíonaI dada ao Poder Provincial, de
pende, por tal modo de leis do Poder Geral, que se 
este substituisse, nos Godigos, as penas de demissão 
e suspensão por outras, ficaria muito constitucional
mente reduzida ou aniquilada uma attribuição consti
tucional, da qual, por outro lado, só mente poderião 
ser privadas constitucionalmente as Asserubléas pro
vinciaes, nos termos do art. 178 da Constituição. C') 

Confrontação tlcs'ms Cal'actlll'C." com os da accusação c 3ul. 
gamcnto por vh'tllde do Si '7, o do at'l. t t do nosso acto 
addicional 

A Assembléa que decreta a accusação essa mesma 
eondcmna. 

('I Ou fic3l'ia immobilisarla, e cOl1VCl'li([a em constitucional essa 
parte da )egi~J3 ção criminal, c coat'ctado a respeito delles o direito 
que confere a Assembléa Geral o art. iii § 8,0 da Constituir.ão. Es-
colha e leitor uma das alternativas, -
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'São sujeitos á essa accusuçâo c julgamento sómenle 
os Magistrados ("), que são empregados creados por 
leis geraes, para um fim geral, a administ.ração da 
Justiça. A Assembléa Geral não tem o mesmo direito 
para 05 Membros do Supremo Tribuna] de Justiça e 
das Relações. 

O fim do julgamento não pÓtle ser outro senão 
impor ao accusudo as penas de suspensão e demissão, 
quando as leis criminaes, que são geraes, as impoem 
aos faclos', que dão ] ugar á accusação. 

No julgamento dos Magistrados pelas Assembléas pro
vinciaes, entre nós, não intervêm Membros da Magis
tratura So perior. 

Para decretar a accusação e condemnar o Magistrado 
basta a maioria dos membros presentes. Temos As
sembléas provinciaes que se compõem de 20 Membros. 
O quorum é portanto de 11. A maioria de 6. Um 
Magistrado pede ser demiUido e suspenso por 6 votos! 
E ás vezes que v-otos! 

As Assembléas provinciaes fazem, mais rp-strictamente, 
o que fazem os Tribunaes ordinarios nos Estados
Unidos, mais restriclamente o que podem fazer as Re
lações entre nós. 

As Relações entre nós podem conhecer dos crimes 
de responsabilidade dos Magistrados inferiores, não 
só por virtude de queixa, como tambem de denuncia, 
e ainda que ao facto accusndo caiba outra pena, que 
não seja a de suspensão ou demissão. 

(') Na época em qu e fOi feito o addicional era mal vista a Magis
t.ratura. Com raras cxcepçües crãoscus membros considerados como 
r~gressistas, e eomo outros tantos obstaeulos ao progresso. ]~ra pre
CISO qlle as Assembléas provinciaes pude sem decepàl' as cabeças da 
hydra. 
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§ 504. 

Conseqneucias do pal'agrallllo antecedente. 

Do que acabo de expôJ é irrecusavel consequencia 
que o julgamento em questão, qual o estabelece o 
acto addicional, não é de natureza politica, não póde 
-ser baseado sobre considerações polilicas, e nem é 
de natureza adminislrativa, porque deve circunscre
ver-se nas disposições d:as leis penaes ordinarias. 

Partindo de uma organisação tão diversa como a 
nossa, que o acto addicional deixou tão diversa 
da dos Estados-Unidos (e nem outra cousa podia 
ser conservada á Monarchia) não podião os autores do 
acto addicional applicar ao nosso machinismo uma 
móla que sómente póde funccionar como lhe é pro
prio. Mutilárão o impeachment na essencia, fize
rão uma cousa que não se comprehende, que não 
preenche o fim ao qual nos Estados-Unidos é destinada, 
convertêrão um correctivo, um meio poderoso de go
verno nas democracias puras, em um meio inefficaz para 
() bem, que sómente póde servir, e tem servido entre 
nós de arma a parcialidades; que assim não podia 
deixar de desmoralisar-se, como se tem desmoralisado, 
e q.e tornar-se absoluta, como se tem tornado nestes 
ultimos tempO's, sem haver produzido um só beneficio 
{lesde a sua instituição. 

Mas para salisfazer os enlIío progressistas da fede
ração era preciso apparentar cousa que che:Í.rasse aos 
Estudos-Uúidos, embora desembrulhado pelo tempo 

" o mimo apparecesse então pêeo e mesquinho. 
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Acreditava-se geralmente que tinhamos transplan
lado a instituição dos Estados-Unidos, e que iamos de 
vento em põpa para a felicidade I 

" Et llllJ'OO ([uel'CUs sudabunt roscicla mella. ~ 

VIRGILIO. 

§ 505. 

i\'ão é o que está 110 ácto a •• «lieional, Si '2'.0 art . .... , o que queria 
o prugresso de então. 

o § 7.° elo UI't. 11 do pl'ojecto, do qual resultou o 
§ 7.° art. '11 do acto addicional, era assim concebido. 

{( Df'cretur i.l suspensão, e ainda mesmo demissão 
e declara?' 'inhabil para eXe1'cer o mesmo ou divC1'SO 
emp?'cgo, o Magistrado, contra quem houver queixa 
de responsabilidade, sendo elle ouvido, e dando-se
lhe lugar á defesa. 

Pwcedendo-se á votação desse § 7.° na sessão de 
7 de Julho de '1834, da Camara dos Deputados, foi 
approvado, menos as palavras sublinhadas-e .decla
rar inhabil para exercer o mesmo ou diverso em
prego. 

Na sessão de 5 -de Julho do mesmo anno havia sido 
pI'opos~a, pelo Deputado Paula Araujo, a emenda se
guinte: 

« Decretar a suspensão temporal'ia, e ai.nda mesmo 
declal'al' inhabil para occupar qualquer emprego de Ma
gistratura na Provincia, qualquer Magistrado, quando o 
J~llgue indispensavel á tranqmllidade (la mesma Provin
Cla, não fieando por esta decisão inhi.bido o Magistl'ado 
de exel'cel' Outl'O emprego de magistratura em outra 
qualquer. » 

27 
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E pelo Sr. AI vares Machado est' outra: -o § 7. o re
dija-se assim: 

« Decretar a suspensão dos Magistrados que forem ac
cusados de crimes de responsabilidade, seguindo-se o 
mesmo processo da accusação dos Ministros de Estado, 
e remettendo-se a denuncia documentada e o Decreto 
de suspensão ao Governo para este fazer continuar o 
processo no Tribunal competente. » 

Forão essas emendas rejeitadas na mesma votação 
do dia 7. 

§ 506. 

Necessidade de intel·pl·etação. 

Assim, ou por sorpreza e inad vertencia, porquanto 
era pouco conhecido o assumpto, que não foi dis
cutido e esclarecido, como o devêra ser, ou porque 
ao bom senso de uma maioria, repugnou na occasião 
entregar ao arbitrio das Asseqtbléas provinciaes arma 
tão perigosa, forão repellidas na votação as palavras 
que terião dado ao julgamento pelas Assembléüs pro
viuciaes aquelle caracter poJitico administrali vo que 
tem , nos Estados-Unidos, e que não podia ser tem
perado entre nós como o é naquelle paiz. 

Não obstante, continuou-se geralmente a euxergal-o 
no acto addicional como mais adiante veremos. 

§ 507. 

Interllretaçãó. 

Tornárão-se por isso riecessarias as declaraçôes in
terpretativas que se contêm nos arts. 4.·, 5.° e 6.° da 
leí n ,· 105 de 12 de Maio de 1840. 
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Devendo o julgamento pela Assembléa provincial 
reduzir-se aos casos de queixa, que estão marcados 
nas leis, não podendo ella condemnar senão nas 
penas de demissão e suspensão, tambem marcadas 
nas leis, não podia ser esse julgamento de natureza 
politica adminislrati va. Logo era de natureza j udiciaria. 
Sendo assim procedião as Assembléas provinciaes como 
Tribunaes de Justiça. 

Admitlida essa intelligencia, que é incontestavel, 
tudo o mais que sobre semelhante assumpto se con
têm na lei da irrterpretação são corollarios logicos 
irrecusaveis. 

Era necessario expressaI-os para dissipar a illusão 
dos que conlinuavão a ver no dctO addicional o ar
bítrio do julgamento político administrativo. 

§ 508. 

Como tcm as i\sscmblé;\s provinciacs executado o § 7.° do 
art. t. t do acto adtliciolUl.l. 

Vejamos para melhor illustração do assumpto como 
tem as Assem bléas pl'ovinciaes ex.ecutado o § 7. 0 do 
acto addicional, antes e depois da lei da interpre
tação. 

t. 8:1;;.-Bahh\. 

Em 1835, logo depois de installada a Assembléa 
provincial da Bahia, foi -lhe dada uma queixa contra 
alguns Desembargadores. Apparecêrão opiniões dis
cordes Acerca da competencia da Assembléa provin
cial para connecer dossa gueixa. Não obstante i.I.cha-



rem-se os Desembargadores mencionados lia 2. a parte 
do § 7. 0 do art. 10 do acto addiciohal, não faltava 
quem os julgasse comprehendidos no mesmo para
grapho do art. ·11 (",'l. 

§ ~09. 

i 83 ... Dlato GI·OSSO. 

l)ela Resolução n.O 17 !1e 25 de Agosto de '1830sus
pendeu a Assembléa provincial de Mato Grosso-um Juiz 
de Paz, até que competent~roente se justificasse. 

8endo enviada essa lei ao Presidente da Provincia 
para ü fazer 'publicar, recusou-se elle a isso com o fun
damento de que o acto addicional sómente autorisava 
as Assembléas provinciaes a demittir e a suspender 
Magistrados, e que como taes não podião os Juizes de 
Paz ser considerados. 

O Aviso de 14 de Dezembro de 1835 reprovou o 
procedimento do Presidente, declarando-lhe que a pa
lavra-Magistrados-não só na sua Rccepção juridica 
como tambem na que se acha adoptada em diversas 
leis patrias, não admitte no seu sentido obvio e na
tural,. a restricção que o mesmo Presidente pretendia 
dar-lhe, pelo que devia ter mandado publicar a lei 
de que se tratava. 

A Commissão das Assembléas provinciaes da Camara 
dos Deputados, composta então dos 8rs. Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrada Machado e Silva, Antonio Pereira 
Barreto Pedrozo e de ralllino José Soares de Souza, 
em 19 de Junho de '1838 propoz uma Resolução üllIlUl

lando aquella lei provincial fundando-se, entre outras 

n ville ses.:lo da Canlal'(\ tios lleputados de 11 de Outubru de 1839. 
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razões, em que ella não , estava conforme ao art. '1'1 
§ 7.° do acLo addicional em que se baseára, porquanto 
esse artigo sómenLe autorisa as Assembléas provinciaes 
a impôr a pena de SUSpflflSão ou demissão a Magis
trados por crimes de responsabilidade, aos quaes 
tues penas estejão impostas pela legislação criminal do 
Imperio, e porquanto a mesma legislação provinci aI não 
tinha imposto ao Juiz de Paz êl suspensão como pena, e 
ainda que como tal a ímpuzesse seria inadmissível, pois 
que o fez sem limitação de tempo, visto que se nunca 
se justificar nunca Ler~ fim tal suspensão, imposta 
além disso sem fórma de processo anteriormente esta
belecida. 

§ ~10. 

t 83? SCl·gipc. 

A lei de 8 de Março de 11837 da Assembléa pro
vincial de Sergipe demittio o Bacharel Manoel Joaquim 
de Souza Brito, do lug.ar de Juiz de Direito da Co
marca da Estancia da mesma Provincia. 

Tendo-se queixado esse Magistrado á Cumara dos 
Deputados do procedimento violento e illegal de que 
fora viclima, e _sendo o caso examinado pela Com
missão de Constituição da mesma Camara, composta 
então dos Srs. Gonçalves Martins, Carneiro Leão e 
Silva Velloso, dizia ella em parecer de 8 de Agos(o 
de 1837 : 

« Entende a Commissão que os arts. 'I D3 e 1155 da Cons
tituição garantem aos Juizes de Direito a pcrpetui,dacle, 
tenelo Ul1lCélmente lucrar a per'c1a do emprego em virtude 
cle uma sentença daefa pelo Tribunal competente: 2.° flu e 
ntio sendo reformavei::; taes artigos, o ~ 1.° do art. 11 UO 

Hlclo acldicional nada mais fez do que dtu' ás Assembléas 
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provinclaes uma parte do Poder Judiciat'Ío, emqunto lhe 
concedeu a faculdade de demittir o Ma~istrado: 3.° que 
o Decreto de demissão, em virtude elO citado artigo, 
equivalendo a uma sentença, deve conformar-se com o 
d~pqsto no a~t. 179 ~ 11 da Constituição que exige Lei 
Cnmll1al antenor, e formulas antecedentemente estabe
lecidas: 4.° que o Deéreto da demissão em caso algum 
póde ter lugar, sem que seja ouvido o accusado, e sem 
que se lhe dê lugar á- defeza. Firme a commissão nestes 
principios Constitucionaes, principia por declarar a esta 
Augusta Camara, que a denominada Carta de Lei PI'O
vindal de Sergipe de 8 de Março do corrente anno, a1ém 
de não guardar ·o art. 13 do acto addicional que dispensa 
taes Decretos de sancção do Pl'esidehte, faltou a todas 
as regras que a Constituição acabou de estabelecer. Não 
se faz cargo a Commissão ele mostrar que o citado art. 1'1 
§ 7.° do acto addicional parece que concedeu unicamente 
á parte offendida o direito de queL\":al'-Se do Magistrado, 
e não ao agente .d~ autoridade pu~lica, o qual tem sempre 
o recurso ele eXlglr sua suspensao e processo compe
tente; pois que o Codige distingue evidentemente a queixa 
da denuncia, sendo esta a que compete ao Promotor, 
o qual comtudo foi o que representou contra o Suppli
cante á Assembléa pl'Ovincial, porém como esta materia 
exija uma discussão, e O caso presente não careça de 
semelhante razão, a Com missão a deixa de parte para 
entrar na demonstração das ontras regras. Constitucionaes 
que infringio a lei pl'Ovincial. Em pl'lmeiro lugar não foi 
o supplicante demittido em virtude de uma lei, que lhe 
infringisse uma semelhante pena, nem menos forão guar
dadas as formulas que uma lei provincial devia ante
riormente decretar para um semelhante caso sendo por
tanto pl'ostergados os artigos citados '153, 155 e '119 § 
11 da Constitui(.:ão. Foi tambem infringido o citado art. 
11 § 7.° do acto addicional, quando o supplicante nao teve 
um prazo razoavel para ser ouvido, e posto que a accu
Silção se demorasse em sua mão dez dias, comtudo não 
lhe tem sido marcado um prazo fixo, não podia elle 
ser violentamente privado do direito de defeza no fim 
dos ditos dez dias, que aliás já erão insufilcientes para 
dentro delles se responder com documentos a serias 
accusações. Esta Pr:.ecipltaç,ão torna-se mais saliente quando 
se observa que nao obstante responder o accusado que 
não Linha tido tempo de concluir sua resposta, semelhante 
escusa não foi attendidu. A Assembléa pl'ovincial infringio 
ainda mais o citado artigo Constitucional, quando pre
terio o segundo requesit{) de dar-se ao accusado lugar 
para defender-se; na verdade a Cons~iluição distingue o 
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aclo de ser ouvido o accusado, do outro de defender-se, 
porém a Assembléa provincial depois de cumprir mal 
o pdmdro, recusou o segundo ao supplicante. » 

A Com missão concluia com um projecto de Resolução 
que é a lei n. U '1.'110 de 2 Junho de 1840, a qual de
clara nuBa, e como tal de ,nenhum effeito a lei pro
vincial de Sergipe. 

§ 51'1. 

183'7. Ceal'á. 

A lei provincial do Ceará de 1837 demittio do lugar 
de Juiz de Direito da Comarca do Sobral, o Bacharel 
Bernardo Rebello da Silva Pereira. C') 

§ 512. 

1840. Pal'altyba. 

A Assembléa provincial da Parahyba em Novembro 
de 1840 pronunciou o Juiz de Direito do Cível da Co
marca do -Brejo de Arêa, o Bacharel Trajano Alipio 
de Hollanda Chacon. E havendo communícado por 
omeio. esta sua pronuncia ao Presidente da Província 
suspendeu este aquelle Juiz do exercicio de suas 
funcções. 

Em 19 de Junho do anno seguinte (1841) o novo 
llresídenle da Província declarou sem effeito aquelle 

(tl Nada encontt'ei sobre este neto. Não existia então o Conselho de 
Est:Hlo, clljas secções examinão hoje as leis provineiaes. Talvez que 
cs e Magi trado não se queixasse, e se foi olfendido no seu (lireito 
não tivesse quem 1110 patrocinasse. E' mais provavel que aquella de
missão lhe fosse dada como o foi a . outros. 
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acto do seu antecessor, e mandou restituir o Juiz ao 
exerci cio de suas funcçóes, pelos fundamentos se
guintes: 

1. o Porque a pessoa que apresentára á Assembléa pro
vincial o requenmento contra o dito Juiz não era o olfen
dido, nem tinha alguma das qualidades marcadas no 
art. 72 do Cocligo do Processo, pelas quaes lhe competisse 
intentar queixa: 2. o que não j1zera mais que formulaI' 
uma denuncia, da qual não podia conheceI' a Assem
bléa, pOl'que segundo o acto addieional sómente lhe 

. incumbe essa aLtribuição no caso de queixa: 3. 0 porque 
os tres membros da Assembléa q11eLinbão julgado pl'O
cedente a intitulada queixa erão inimigos capitaes do 
Juiz de Direito um por ... etc. outro por ... etc .... etc. 
dando-se o mesmo a respeito de muitos membros da 

. Assembléa, etc . Porque a suspensão só tem lugar quando 
depois de confirmada por sentença é annunciada por 
um Decreto da Asseml:lléa provincial, etc. Finalmente 
porque sendo pronunciado o Juiz de Direito em No
vembro do anno findo, estava a fechar-se a 2." sessão 
da Assembléa sem que se tivesse dado andamento ao 
processo. 

Finalmente porque o . Presidente executava leis da 
Assembléa, e não tinha o dever de fazer executar pro
nuncias por simples officio. 

Não pude descobrir o seguimento deste negocio. 

§ 513. 

t 84'1. SC1'gipe. 

A Assembléa pl'ovincial de Sergipe, pela lei n.O ·198 
de 1847, demitlio o Bacharel Henrique Jorge Rebello 
do lIjgar de . Juiz de Direito da Comarca de S. Chris
tovão que exercia. 

Ouvida a Secção do Imperio do Conselho de Estado, 
observava ella em Cou·sulta de '17 de Dezembro de 184.7, 
Relator o Sr. Visconde de Olinc1a, votos os Srs. Lopes 
Gama e Maia, o seguinte: 



~ Foi d miLllclo o Juiz de IJirc.:ito pO I' Ir 'S faelos. 
O 1.° é o tor ell e feito ~01rrer uma pena illegal a um 

h~o: o ~ . o o ter mandado fazer uma pl'isão sem culpa 
formada, não sendo caso disso, e nem tendo sido e11'ec
tuada em flaooranle: o 3. 0 o ter demorado a acção da 
Justi~a em afguns processos. O 11. 0 que é o da pena 
ill egaJ prova-se com a imples allegação de assim o 
JJaver declarado a Rela ão elo Districto . Mas o Relatorio 
que a Lei de 1~ de 1\1a10 de 1840 art . 6.° manda fazer, 
que não é senão para deixar bem pai ente o comporta
mento do Juiz pela confrontação do fac to com a Lei , 
~ tão escasso que não se p6de faz.er idéa da accusação 
Inten lada contra o Juiz, e nem conseguintemente da 
justiç:a ela sua conclemnação . Niio se declara qual cra 
o crime de que o Juiz havia tomado conhecimento, e 
nem qual era a pena que havia imposlo . Não se diz 
como 6 que obrou o JUIZ: se deu a sentença por si s6 
nos casos em CJue o p6de fazer, ou se em resultado 
de decisão do Jury . Não se expõe como foi levado o 
negocio á Relarão, qual o objecto elo recurso para esta, 
c~mo foi lanç:à'do o accordão, e qual a sua materia prin
CIpal, e nem o resultado desse accordão . Se a sEmtença 
~ lava em recurso p.ara a Relação, não se ente!1de como 
e que o Juiz fez so11re1' a pena ao réo. DemaIS s6 por
que a Relação declarou illegal a pena não se segue qu 
o. J.u.iz seja criminoso, elc., elc . , etc. AdmiLlido o prm
ClplO do modo absoluto que se acha no Decreto rie 
demissão não haveria sentença reformada .que nãq désse 
e111 resultado uma accusarão, elc. Não e recebIda no 
nosso fôro uma tal juriSprlldcncia, nem ainda nos ac
cordãos do Supremo Tribunal de Jusliç,a, que não _basea 
ns suas sentenç:as de concessüo de revi ta senao em 
111111ielade manifesta, e inju tiç:a. notoria, etc . Maneia- se 
r~spo_nsD.bili sar quando se reconhece que home preva.-
rI('<1~ao, etc ..... . . . 

« Apontão- se factos que se diz e larem próvac1os; é 
nada mais . Deste modo ill uclida es tá atei cle 42 de Maio 
de 1840, que manda fazer o relato rio do facto, não se 
con lel! tando com a simples exposi~üo elo l,onlo da ac
clIsaçao. 

A Sec~ão accrcscenta duas observações; 

« A 4.' recahe sobre o sil encio que se guarda quanto 
á ju stificação que o Juiz deveria ter dado do seu pro
ceder, devendo ell e ser ouvido, como· ordena o ar t. 41 
§ 7. 0 el a Lei de 12 cleAgosto de 4831., etc. A 2." verStl 
sohl'e a ::tggmvar,ão das prl1Ds. em vil'tllrl do art. '16 ~ 

28 
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4·.° que considero. como circumstancia aggravante o ter 
impellido o delinquente por motivo reprovado ou fri
volo, e do mesmo art. 16 ~ 10, que considera do mesmo 
modo o de ter o delinquente commeLLido o crime com 
abuso da confiança nelJe posta. Quanto ao 1.° desses 
paragraphos não se póde fazer idéa dos motivos que 
leve o Juiz para obrar, que póde ser que os tivesse 
bem fundados, pois faltão todos os esclareci mentos, etc . 
Quanto ao 2.° e erronea a sua applicação, pois que se
ria circumstancia insepal'avel dos crimes de responsabi
lidade, pois acompanharia sempre o crime que formaria 
uma classe, elc. 

« Por todas essas razões parece á Secção que o De
creto de demissão daquelle Juiz de Direito, em parte é 
destituído de fundamento, pela errada doutrina de di
reito em que se funda, e em parte não contém o rela
torio dos fact os, segundo a cletcrminn<;:.ão da lei,» (') 

§ 5 t4. 

JSSG. Cem'á. 

lIavendo-se queixado um individuo á Assembléa 1'1'0-
vincial do Ceará do Juiz de Direito Substituto da Co
marca da Fortaleza, o Dl'. José Lourenço de Castro e 
Silva, foi pela mesma Assembléa processado, em con
formidade de sua lei de 14 de Setembro de 1837 e 
condemnado pela Resolução de 30 de Setembro de 
18iJ1) em tres annos de suspensão, como incur o no 
grão médio do art. '145 do Codigo Criminal. 

Tendo-se esse .Jui~ queixado ao Governo Geral, e 
pedido p~rdão daquella pena, por i:p,justa, foi sobre 
e seu requerimento ouvida a Secção de Justi~a do 
Conselho de Estado. 

(') Não achei solução a C5t:\ ConsulL::l, mas simplesmente haver 
o Govel'Oo despachado essc Magistrado nesse mesmo anno para :\ 
Comarca de Sento Sé na Bahia! o que lhe não el'a vedado, e é !ll'oya da 
sem razão com que foi demiltlrlo. . 
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Em Consulta do 1.° de Dezembro de 18:>5, RelaLor 
o Sr. Visconde ele 8apocahy, votos os 81'S . AbranLes e 
l\faranguape, dizia a 8ecção : 

« A Secção pondera que dous meios tinha o supph
cante á sua disposição para fazer cessar o gravame que 
lbe impôz a Assembléa legislativa provincial do Ceará, 
derivados da natureza do acio já cOll!;iiderado como lei, 
e já como sentença~ Debaixo do 1.° aspecto é eJle re
vogavel pela Assembléa Geral LegislaLiva, que usou desse 
(UreiLo a respeito da Assembléa de Sergipe, que havia 
demittido o Bacharel Manoel Joaquim de Souza Brito 
elo lugar de Juiz de Direito da Comarc.a da Estancia. (De
creto n.O 110 de ~ de JunllO de 18.1,0) além de algum 
outL'O caso de que a Secção não se recorda. 

« E como sentença é incontestavel a legitima intervenção 
do Poder Moderador pelo liSO da faculdade de agraciar 
outorgada com a maior extensão no art. 101 § 8. ° ela Con lÍ
I.uição do Imperio. Nem o Conselheiro Procurador da 
Corôa contesta, antes admitte essa interrenção no fim do 
seu parecer. O supplicante portanto lançou mão de um 
meio que lhe franqueava o nosso Direito publico particular. 

«Passando a examinar o merecimento da supplica a 
Secção reconhece a competencia da Assembléa Provin
cial para tomar conhecimento da queixa de que se trata. 

« Os factos praticados pelo supplicante na qualidade 
de Juiz de Direito, e portanto como empregado publico, 
não podem deixar de ser considerados CrImes de res
ponsabilidade, ou sejão classificados no art. 145 do Co
~ligo Criminal, como fizerão o queixoso e a Assembléa 
Julgadora, ainda que individualmente, ou no art. 181 elo 
mesmo Codigo, como quer o supplicante, e com razão 
no entender da Secção. Os crimes de que tl'ata u parte 
3." Til. 1.0 do cilada Codigo, nos artigos cujas rlisposlcões 
são expressamente relativas a emp]'e~ados publicas, forão 
declaradas de responsabilidade pela Resolução de ~2 
de Agosto de 1855, publicada no Aviso Circular da Justiça 
ele 27 do mesmo mez. E nestas circumstancias se aclia 
o art. 181 na parte que a Secção deixou retro copiada. 

« Nada dirá a Secção ácerca das perturbações ela au
lliencia, que se pUneJ11 com prisão pelo arL. 98 elo Codigo, 
sendo manifesto a respeito della a incompetencia da As
sembléa provincial, que só póde conhecer de crimes ele 
responsabilidade a que es\.e,jão iml?ostas penas de sus
pensão ou demissão por leIS cl'imll1aes anteriores, na 
fórma do art. 5.° ela lei de 1~ de Maio de 184-0 . 



- 220 

« Não roi só na classificação do crime que a AsselJl
bléa provincial procedeutlnenos .illridi~alll ente. Foi o pro
cesso começado e acabado em ~ ~ dias, para SOl' o sup
plicante conclemnado, visto estar proximo o encerl'U
mento da sessão, o que dá a entender o Parecer ultimo 
da 2." Commissão especial, como se se tratasse de 11m 
crime gravissimo. Essa pressa torna verosimeis as alle
gacões elo supplicante ácerca do movd político elo ne
gocio. Os processos por crime de responsabilidade dos 
Ministros de Estado, cuja importancia exclue qualquer 
comparação, etc. podem ficar aeliados de uma para outra 
sessão legislativa, art. 6\ ela lei de 1!''1 de Outubro de 
'18.27, etc., etc. 

Conclue a Secção : 
1. ° Que os factos argu idos, etc. ou não são da com pe

tencia da Assembléa legislativa provincial, ou não forão 
devida e juridicamente classificados nos arts. respectivos 
do Cocligo CriminEll. 

2.° Que dahi resultou uma senlenca injusta, e a im
posição de uma pena exorbitante, desproporcionada e 
dlegaI. 

3.° Que este procediment?, ·e o da preçipilaçã? ~o pro
cesso faz acredItar que ao Julgamento nao preslLlwo es
pirito de justiça, circumspecção e imparclalidade que 
devem dirigir actos tão importantes. 

« E até cedendo á informação 'do Presidente da Pro
vincia, etc. e á consideração de ter o conílicto sua ori
gem em consequencia de partidos, e estando convencida 
ele que ao Poder Moderador compete cOl'l'ig il' defeit'Os, 
e sanar injustiças que não tem outro recurso, é de pa
l'ecer que o supplicante mereCQ ser deferido como requer, 
outorgando-lhe Vossa Magestade Imperial o perdão que 
imploriJ. » 

Com essa Consulta se confol'lTIou a Resolução Im
perial ele ,17 de Janeiro de 181:)6, e foi uquel1e Juiz 
perdoado pelo rodeI' Moderador C''). 

t· 

('I VicIe a COIJ ulla ela Sc(;(:ão ([e JlI~tif!:l du COII~e1hil rllt EsLado 
de 28 de Fevereiro ele 18;)7 .• 
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§ 515. 

:I 862. Ceal·á. 

Por Decreto de 28 de Novembro de 1862 C') a 
Assembléa Provincial do Ceará, condemnoll o Juiz 
l\luniciI'al e Orphãos dos Termos reunidos de Cascavel 
e Aquiraz da mesma Provincia, o Bacharel Joaquim 
Tavares da CosLa Miranda, na suspensão por dous annos 
do exerci cio de suas f'uncções, como incurso nas penas 
do art. /160 do Codigo Penal, gráo médio, por haver 
( diz o mesmo Decreto) julgado definitivamente, contra 
a lei um processo da competencia do Jury, que subio 
ao scu conhecimento, como Juiz de Direito interino, 
por via de recurso da pronuncia que elle substituío 
por sentença condemnatoría, da qual, procedendo 
ainda contra a lei, negou appellação ao oífendido, 
que por i so se queixou á Assembléa nos termos do 
§ 7. G do art. 11 do acto addicional. 

A Assembléa provincial seguio no julgamento desse 
Juiz o proeesso marcado na sua lei de 14 de Setem
bro de 1837. 

Havendo o Juiz pedido perdão ao Poder Moderador, 
informando o Presidente da Provincia que a Assem
bléa provincial parecia haver procedido por espirilo 
de partido, tendo declarado o queixoso que não déra 
a queixa que servio de base ao processo, sendo obtida 
u sua assignatura por meios capciosos, foi perdoada 
ao rcferido Juiz a pena que lhe fôra imposta pela 
Assembléu provincial por Decreto ele 117 ele J<lIléiro 
de 11863 . 

(') Não se CnCOnLl'a cs e Dec l'eLo !la J'cspccLil'a co ll ec l;:1o de l ei 
prol'inciacs. 
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Não achei que sobre este assumpto fosse ouvida 
Secção alguma do Conselho de Estado, ali.ás sempre 
ouvidas em materia de leis provinciaes, em confor
midade do Regulamento do Conselho de Estado . 

§ 516. 

A pena dc suspcnsão de um ~mpl'cgo imposta llclas Asselll
bléas pl'ovinciaes impcde os r60s de sCI'em eDll)l'egallos cm 
outros empl'egos. 

o Aviso n.· 373 do 1.° de Dezembro de ,1833 de
clarou que sendo expresso no art. 58 do Co digo Cri
minal, que a pena de suspensão priva os réos do exer
cicio de seus empregos durante o tempo della, e os 
impede de serem empregados em outros, que não 
sejão de eleição popular, e não havendo outro sim 
razão plausivel para que esta disposição, que é com
mum, deixe de ser applicavel á suspensão imposta 
pelas Assembléus 'provincjaes, que na decretação 
procedem como Tribunal de Justiça (urt. 5.· da lei 
de 12 de M.aio de 1840) a suspensão do lugar de Juiz 
de Direito interino imposta ao Dl'. José Lourenço de 
Castro e Silva, pela Assembléa Legislativa provincial 
do Ceará, importava a suspensão de todos os outros 
cargos que occupava. 

§ 517. 

A suspensão e (Iemissão dc que trata o § '2' .• al't. f f 010 acto 
addicional sómente podem sei' impostas 1101' meio dc um 
processo allteriol'mente estabelecido. 

Aquella suspensão e demissão não são arbitrarias; 
são penas estabelecidas pela Legislação penal, que é 
geral. Na sua decretação procedem as Assembléas,pro
vinciaes como Tribunaes de Justiça. 
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Deve ser ouvido o Magistrado accmado, dando-se· 
lhe lugar á defeza. Deve ser observada uma fórma 
de processo anteriormente estabelecida, § 7.° art. 11 
da Constituição, art. 5.° da lei n.O 100 de 12 de Maio 
de 1840. 

Porquanto diz o art. 170 § 14 da Constituição
« Ninguem sera sentenciado .... senão em virtude de 
lei anterior, e na fórma por ella prescripta. )} 

Logo as penas de que trata o § 7.° do art. H do 
aeto addicional sómente podem ser impostas por um 
processo estabelecido anteriormente. 

§ 518. 

CllSO tIa A.sselllbléa lll'ovincial tIo P:l.l'á em tS56. 

Hecebendo a Assembléa provincial do Pará em IJ 856 

uma queixa contra o Juiz Municipal da Capital e en
carregando o seu exame a uma Commissão, estabe
leceu em conformidade de parecer desta uma fórma 
especial de processo, para o julgamento, applicando 
ao caso disposições de leis differentes, e cOrIstituio-se 
logo Tribunal de Justiça . 

Contra tão manifesta infraccão da Constituicão re-. . 
presentárão ao Presidente da Provincia o Chefe de 
Policia e varios Magistrados, pedindo providencias 
para se evitarem conflictos que poderião oTiginar-se 
daquelle acto da Assembléa. O Presidente da Província 
resolveu-se então a addial-a, para ver se com o tempo 
a razão recobrava o seu imperio, e dando parte de 
tudo ao Governo Imperial, pedio esclarecimento e di
recção. 

Tendo ao mesmo tempo representado Membros da 
Assembléa provincial ao Governo Geral contra o Pre-
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siuenle da rrovincia, forão ouvidas as Sec~õcs do Im~ 

perio e Jusliça do Conselho de Eslado. 
A Consulta dessas Secções de 6 de Dezembro de ,1856, 

Relalor o Sr. Olinda, votos os S1's. Monte Alegre, l\fa
ranguape, Eusebio de Queiroz, Sapocahy, e Ul'uguay, 
punha os quesitos seguintes: ' 

« 1 , 0 Se as Assembléas provinciaes podem proceder ao 
julgamento de Mllgisteados~ sem lei especial para taes 
casos? 

« 2. ° Se en tre as leis actu aes existe alguma para esses 
casos? 

« 3.° Se as mesmas Assembléas estão auLori aelas para 
fazer essa lei? 

« 4.° Se não havendo lei podem ellas fazer applicaeão 
das ex:istentes por simples deliberação sua. » • 

Resolvendo a Consl.lHa 01.° 5l. 0 e 4,° quesitos nega. 
tivumente, conformou-se com essa solução a Reso
lução Imperial de &.. de Julho de 118:>7, sendo, pelo 
que respeila á La, remetlido o negocio á Assembléa 
Geral, de cuja solução estava pendenle, como adiante 
Yeremos. 

§ 5Hl. 

Algumas J\ssembléas lll'ovillciaes tem legisl:ulo sobre o 
IIl·occsso . . 

Algumas Assembléas provinciaes tem legislado sobre 
a fórma do processo que deve ser seguido para .a 
suspensão e demissão dos Magistrados. 

O § D. o das Instl'ucções que acompanhórão o De
creto de 9 de Agosto de 1835, que pretendeu expli
car, e interpretar o acto addicional, declarou que ás 
Assembléas provinciaes competiu eslu}Jelecer o pro
cesso. 
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A Assembl6a provincial do Cearú estabeleceu-o pela 
sua lei de 14 de Setembro de 1837. 

A Assembléa provincial do Espirito Santo pela sua 
lei n.O 8 de 1854-

Não forão essas leis revogadas pela Assembléa Geral. 
A Assembléa provincial d.e S. Paulo approvou em 

1849 um projecto, prescrevendo o modo pelo qual de
verião ser julgados por ella os Magistrados. 

O Presidente da Provincia negou-lhe a sancção por 
entender não só qlle não convinha nos interesses da 
Proyincia, como tambem porque offendia a Consti
tuição do Imperio. ("') ' 

Declarava o Presidente que não convinha o projeclo 
aos interesses da Provincia, por lhe falta['em muitas 
disposições indispen aveis eru uma lei de processo, 
e porque não offerecia garantias ao Magistrados 
accusados, tolhendo á propria Assembléa provincial 
a faculdade de reformar a sua sentença, não estabe
lecendo que o réo pudesse interpor algum recurso. 

Entendia que o projeoto offendia a Constituição do 
Imperio, porque ampliava as attribuições das As
sembléas provinciaes além do que permitle o acto 
addicional. Porquanto pela maneira, por que estava 
concebido o art. 4.°, podia inferir-se que todas as 
queix.as intentadas contra Magistrados por crime de 
responsabilida.de devião ser devolvidas á Assembléa 
provincial. E tambem porque nos arts. 6.° e '17, es
tabelecendo a competencia da Assembléa para julgar 
Magistrados, que não estivessem mais na Provincia, 
estabelecia _necessariamente que os Decretos da mesma 

(') Era fundado nessa época o reéeio (parLih:.Hlo" pelo Presidente) 
de que, convertido o projecto em lei, todos aquelles Magistrados que 
não pertencessem á opiuião politica dominante, ou desagradas lU 
aos seus chefe, fossem dCllliLliclos ou pelo menos susp('n os . 

29 
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Àssembléa erão exequiyeis fóra dos limites do seu 
districto. 

_ "ão era negada a sanc~ão com o fundamento de 
que não cabia nas altriblliçõe:. das Assembléas pro
vinciaes legislar sobre o processo em questão. Essa 
consideração teria peremptoriamente excluido todas 
as outras. . 

Voltando o projecto {~ Assembléa provineialr050lyo\1 
esta adopíal-o por 26 volos, e deliberou qllO, na fórmil 
do art. 16 do acto addicional, fosse em-iado ao Go
verno e Assembléa Geral, para esta rleünitivamente 
decidir se devia ou não ser sanccionado , pedindo-se 
e instando-se com o Governo Geral para que deci
disse provisoriamen te essa questão, como faculta o 
arlo 17 do dito aelo. 

Ouvida a Secção de Justiça do Conselho de E tado , 
foi ella de parecer, em Consulta de 30 de Janeiro de 
~ 8::>&.·, que mereceu approvação o procedimento do 
Presidente de S. Paulo} e de que não linha lugar a 
execução provisoria do projecto pedida pela Assem
bléa provincial. 

Com esse parecer se conformou a Resolução Im
perial !le 25 de Fevereiro do dito anno, sómente pela 
razão de estar o nego(}io affecto ao Poder legislativo 
como vamos ver ("'). 

(*) A representação que naqueJla época (iMO) foi diri(;ida ao Se
nauo [bem como á Camara dos Deputados) pela Assemnlé:\ provin
cial de S. Paulo, foi mandada archival' em sessflO do mesmo Senado 
de Abril de i8{).1, com o fundamento de que esLe negocio estava 
affecLo á Camara dos Deputados (ha 1ã annos) á qual ueveria ter 
sido remeuido pelo Governo Imperial, com a Consulta do Conselho 
de Estado' e papeis originaes. 
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§ 520. 

A quem competc fazel' a lei que d(H'C cstabelccCl' o PI'OCCSSO '! 
A' Assembléa Gel'al ou ás lu'm"inciaes '! 

A questão no Conselho tle Estado em 184G. 

Sendo esta questão agitada em Assembláa Geral do 
Günselho de Estado ue 18 de Junho de 1846, ha 18 
annos, erão os Conselheiros Paula Souza, Monte Ale
gre, Almeida Torres, Corueiro, B. P. de Vasconcellos, 
Miranda Ribeiro, Carneiro Leão c AIres Branco da 
seguinte opinião; 

« e a ü1tenção do legjslaJor fosse inhibir as Assem
lJléas provinciaes de legislar sobre a [órma do J)I'OCCSSO, 
contentar-se-bia sem duvitIa com a 1." parte o arL D." 
da lei de 1840.-Na decretação ela suspensão ou de
missão dos l\Jagistrados procedem as A ~ sem bléas pro
,'il1ciaes como Tribunaes de Justiça .-Escusado era Lam
bem mn.rcal' no aft. 6. o da citada lei o qu e devia conter 
o Decreto de: suspensilO e demissão. O inLuito elo le
gislado r foi, pois, descendo a estas especificações ti i
xar ás Assembléas provinciue~ o direito ele murcar o 
'lue a lei geral não tiyesse fei to . 

« Se porém, deve ser objecto de lei, ou bastu sel' in
'luiela no Hegimento interno das Assembléus I J'ovin
ciaes, a fórIl1u de processo para e te ju lgamento, não 
se póde inferir ela lei mencionada. Sem durida que a 
maneira pela qual a Assembléa ha ele tomar em con
sideração a eleuullciu, ouvir as partes, interrogar os 
l'éos, inquerir' tes temunhas, e outros actos semelhantes, 
são mui proprios de seu Regimento interno, que marca 
a maneira pe la qual uma Assembléa deve marchar no 
~lesempenho de suas aLLl'lbul~õe::;. Uas reflecLlnelo-se em 
que as Assembléas [a cilmenLe alterão seus Regimenlos, 
e CJue de orclinario elelles diverge muito a pl'utica; e 
ponderando-se na transcenelencia de um processo crime, 
os bons principios ele elimito exigem uma lei, e mui 
meditada pelo Corpo Legislativo, e competentemenle 
sanccionada, pela qual seja firmada a ordem do pro
ce ·so . 
. « A lei cl8 185.0 nilO suj ciiLou as Assembléas provin

claes Ú observnl1cia elas leis que regulão' o proce so 
perante us Tl'lbul1ae~. Seu principcll objecto [oi decla:-
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rar que este julgamento não era politico, e que as As
sembléas provinciaes, exercendo-o, erão Tribunaes ele 
Justiça, e que se elevião regular ' pela fórma elo pro
cesso estabelecida antes de praticados os factos de que 
tinlJão de conhecer. Entretanto a ordem do processo 
deve ser fixada em lei, que para ser iixa deve sel' de
cret ada pelo Corpo legislativo, declarando-se a ele 4 
de Maio de 1840, á vista da qual e do arL. 12 do acto 
adclicional, é duvidoso se á Assembléa Geral ou pro
vincial compeLe clispôr a este respeito em lei provin
cial ou no Regimento interno.» 

o Conselheiro Maia era de pareeer que o Regimento 
para o processo devia ser dado pela Assembléa Geral 
legislativa, no que não achava duvida. 

O Conselheiro Visconde de Olinda entendia, que 
sendo, no caso em questão, as Assambléas provinciaes 
verdadeiros Tribunaes de Justiça, devião obrar á se
melhança dos Tl'ibunaes de Justiça observando as for
mulas, a que Qstes estão sujeitos, sem perderem por 
isso o caracter de Podá político, 

O Conse}heiro Lopes Gama entendia que compelia 
á Assembléa Geral Legislativa fazer a lei do processo: 
1.°, porque na enumeração dos objectos sobre os 
quaes pódem as Assembléas leg islar não vem com
prehendida a fórma dos processos dos Magistrados 
sujeitos ao seu julgamento; 2.°, porque a lei elas re
formas no art. 10 § 11, só permitte ús Asscmbléas 
provinciaes legislarem sobre a fórma da suspensão 
ou demissão administrativamente dada aos Empre
gados provinciaes o que basta para convencer quc 
ellas não tem essa attribLlição legislativa, quando se 
trata da suspensão ou demissão de empregados ge
raes, como são os Magistrado?, que tem de ser jul
gados pelas mesmas Assembléas, como Tribl.lnues de 
Justiça; 3.°, finalmente, porque quando alguma obs
curidade ho-qvesse neste ponto ele rlif/~ito consti-
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lucional elle devel'ia ser entendido no sentido acima 
declarado, por ser mais conforme com as nossas 
instituições sociaes, segundo as quaes o mais inferior 
dos empregados geraes tem por garantia, em todo 
o Imperio, uma fórma de processo decretado por 
lei geral; não sendo possivel dar-se razão alguma 
de direito publico para uma excepção contra os Ma
gistrados, tanto mais odiosa, quanto póde dar lugar 
aos abusos de que já lemos exemplo em l\Iato Grosso. 

Foi esta consulta remeltida li Camara dos Deputados 
e acha-se a questão ainda pendente da decisão da 
Assembléa Geral. 

§ 521. 

lIlinh:lo Ol.inião. 

E' minha opinião que ás Assembléas provinciaes 
compete estabelecer o processo que tem de observar na 
decretação da suspensão e tlemissão dos Magistrados. 
E fundo-me principalmente nas razões seguintes: 

1.a Porque sendo a attriblJição de decretar a sus
pensão e demissão dos Magistrados exclusiva das As
sembléas provinciaes, exclusiva deve tambem ser (não 
lendo o acto addicional disposto o contrario) a de
terminação das formulas e ela marcha que tem de seguir 
nas suas sessões para levar a effeilo aquelle julga
mento, observadas as bases estabelecidas no § 1. o 

Ul't. II 'I do acto aeldicional e no art. 6.0 da sua in
terpretação. 

2. a Porque o exercicio elaquella attribuição par
ticipa do regimento interno elas sessões, e pela sua 
natureza toda interna, e formalielades não póde ser 
regulado por outro Poder. 
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3.a Porque se, conllaildo o acto addicional ás As
sembléas provinciaes fi altribuição de julgar l\Iagis
trados nos termos do seu § 7.0 art. "'I, incumbisse ao 
mesmo tempo ao Poder geral estabelecer às regras 
que illIuellas deverião seguir em suas deliberações, 
ficarião as mesmas Assembléas provinciaesna absoluta 
dependencia da geral para o exercicio de uma aUri
buição constitucional sua propria e exclusiva, hy
pothese que o acto addicional não admitte, nem regula 
em caso algum, e que contraria todo o seu mft.
c.hinismo. O exercicio de uma attribllÍção exclusiva
mente provincial, constitucional, ficaria dependente 
de leis ordinarias gemes. A' Assembléa Geral locaria 
fazer leis regulamentares proviuciaes. 

Se a Assembléa Geral não fizesse, como não lem 
feito no espaço de 30 anuos, leis regulando o modo 
de proceder em laes casos, ficarião as Assembléas 
provinciaes por omissão de outro Podci', privadas de 
uma sua attribuição conslitucional. 

Não assim quanto ús lcis niminac5 c de respOllsa
bilidade porque pelas imperiosas exigencias do estado 
social, e por virtude dos §§ 18 e :29 do arl. '17g da 
Constituição, não podem deixar de existir Co digo Penal 
e crimes de responsabilidade dellnidos pela lei geral. 

4. a Porque dando o acto addicional ás Assembléas 
a mais importante das allribuições, a de fazer leis sobre 
objectos importantissimos, confiou-lhes ao mesmo 
tempo no § ,1. 0 do art. 11, estabelecendo apenas bases, 
a faculdade de estabelecer as regras que tinhão de 
seguir na confecção das leis, e no exercicio de suas 
atlribuições. Era portanto necessaria declaração ex
pressa, que não faz o acto acldicional, para que fosse 
cxceptlluclo unicamente o processo neccssul'io para 
levar ü cITeito a attriblJição conferida no § 7.° do art. 11. 
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B.a Porque a inlerpretn~ão do aclo addicionul baseou~ 
se no seguinte grande principio, que mais ou menos 
fôra confundido. Tanto o Poder geral como o pro
vincial devem encontrar na esphera de suas IlUri
buições tudo quanto he necessurio para o seu com
pleto desempenho. Cumpre que cada um se possa 
mover livre e desembu~'açado na SUl e.phera sem 
esbarrar com outro mais forle, que ha de absorver e 
in uLil isar o mais fraco. Aliá.s o neto uddicional con
teria em si um germen de dissolução. 

Estes principios por força dos qllaes u interpretação 
do acto arldicional salvou importantissimas atlribui
ções do Poder geral, e com elIas a integridade da 
legislação do processo civil e criminal, devem ter força 
para salvar lambem li integridade de attribuições pro
vinciaes expre sas na Con litui~ão. 

6. 0 Porque a interpretação do acto addicional não diz 
que as Assembléa Provinciaes suo, no caso em questão, 
Tribunaes de Justiça. Diz apenas - procedem como 
Tribunaes de Justiça. - Ex.plica por que, e em que, 
accrescentan c1o:- sômente podem, portanto, impôr taes 
penas em virtude de queixa, por crimes de responsa
bilidade, c1 que ellas e tão impostas por leis criminaes 
anteriores, observando a fôrma de processo para taes 
casos anteriormenle eslabelecida . 

O que se queria aqui, ao menos era essa a mente 
que eu tinha quando escrevi o art. 5.° da lei de 12 de 
Maio de 1840, cuja rcdacção não foi alterada, era que 
as Assembl éGs provinciaes não fizes em leis para j ulgaT 
delictos já ce>mmeUiuos, leis ex post facto. 

Esta interpretação não é, nem mais nem menos, e 
assim a defendi quando foi discutida na Camara dos 
Dcputados t do que a interpretação do aclo ad.dicional, 
do que a simples applicação ao caso, para maior clareza 
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do § 11 do art. '179 da Constituição: « Ninguêm sera 
sentenciado .... senão em virtude de lei anterior, e na 
fórma por ella prescripta. » 

A lei de -12 de Maio citada não contém palavra que 
dê á Assembléa Geral ingerenc.ia em uma attribuição 
meramente provincial. Teve sómente por fim "declarar 
que a pena não seria arbitraria, e que a decretação ao 
modo de proceder das Assembléas no processo para a 
imposição da pena não' seria posterior ao facto. 

§ 522. 

Exame de algumas razões em contral·Ío . 

A que abusos não dará lugar a declaração de qlle ás 
Assembléas provinciaes pertence decretar a fórma do 
processo! 

Com effeito os exemplos que acima ficárão apontados 
provão que as Assembléas provinciaes não tem feito 
mais que abusar da attribuição de ,que se trata. Não 
conheço exemplo de haverem ellas, nos trinta annos 
decorridos desde que foi promulgado o acto addieio
nal, condemnado um Magistrado justa e desapaixona
damen.te. 

Mas o mal não está na instituição, Irão está na facul
dade que tenhão as Assembléas provinciaes de decretar 
a fórma do processo. 

O mal está no fôro da derrancada consciencia dos 
que commettem taes abusos, na falta de noções de di
reito, do justo e honesto. Está em toda a sociedade e 
vem principalmente de cima para baixo. 

Não são sómente entre nós as Assembléas provin
ciaes que tem convertido os meios que as leis dão aos 



- 233-

depositario ela autoridarle publica pam manter a 
ordem e harmonia na sociedade, para li segurar a 
.ill tiçn, reprimi!' [l violencia, os odios de partidos e de 
paixões, o. inslmmentos de perseguição a adversarios, 
de favor a amigos de corrupção e de engmndecimento 
pessoal. 

Os Presidentes que tem ido consignados a partidarios 
para segurarem ou levantarem influencias pessoaes, tem 
feito peior, tem desmoralisado muito nas Provincias. 

As Assembléas provinciaes tem a atteibllição de legis
laI'. Que montão de abusos não tem ellas commettido no 
ex.ercicio desse direito? Este li VI'O enumera muitos c 
não pequenos. 

Scguir-se-ha que não elevem legislar ? que eleve er 
eaülladrl, COill'cluda essa allt'ibllição contra a letra e 
espírito cio acto addicional ? 

Por certo que não. Segue· se que o Governo Geral deve 
mandar Pl'esidentes que pelo eu caracter honesto e es
pirito de justiça mOl'alisem em vez de desmoralisarem, 
que não sejão meros e despreziveis instrumentos elei
toraes, que sem demora devem ser logo examinados, 
corrigidos e annllllados pela Assembléa Geral os actos em 
que as Assembléas provinciaes exorbitarem, quando 
os Presidentes, por erro, ignorancia ou contemplação, 
não se aproveitarem do meio que põe em suas mãos o 
acto addicional. 

Se as leis ou o Regimento inLerno em que as Assem
bléas estabelecem a fórma de processo para o julga
mento dos Magistrados forem contrarios á Constituição, 
pó de o Presidente da Província suspender a sua publi
cação, por bem do art. 16 do acto addicional, póde a 
As"embléa Gerall'evogal-os por bem do art. 20. 

Dá-se para estes nctos o mesmo conectivo, que para 
todos os outros. Não é bastante efficnz este conectivo? 
E' outra questão. 

30 



- 234-

Diz-se porém. As Assembléas provinciaes sómente 
podem legislar sobre os objectos enumerados nos arts. 
~ O e 11 do acto addicional. Não está ahi declarado 
o processo dos Magistrados . Logo, etc. 

Está enumerada no § 7. 0 do art. H a atlribuição 
de julgar os Magistrados. E' uma decisão exclusiva
mente da competencia das Assembléas provinciaes. 

Está enumerada no § 1.0 do mesmo artigo a facul
dade de estabelecer o modo e fórma, por qne hão de 
ser elaboradas e tomadas as suas decisões. O que mais 
é preciso? Poder-se-ha concluir d'ahi que pertence ao 
Poder Geral determinar o modo e fórma pela qual hão 
de as Assembléas provinciaes deliberar a suspensão 
ou demissão dos Magistrados? 

Accreséenta-se. O art. 10 § 11 do acto addicional deu 
ás Assembléas .. provinciaes a a ttribuição de 1 egisl ar 
sobre os casos e a fórma, por que poderão os Presi
dentes das Provincias suspender e ainda mesmo de
mittir os Empregados provinciaes. E' sómente o que 
o acto addicional permitte ahi ás Assembléas provin
ciaes, legislar. 

Este § '11 do art. 10 trata da suspensão e demissão dada 
administrativamente pelos Presidentes a Empregados 
provinciaes creados por leis provinciaes , para objectos 
provinciaes. 

O § 7. 0 do art. 11 do mesmo aeto addicional tratl1 da 
suspensão e demissão dada pelas Assembléas provin
ciaes como Tribunaes de Justiça a Magistrados, creados 
por leis geraes, para objectos tambem geraes. 

São hypotheses inteirament~ diversas que nenhuma 
relação intrinseca e dependencia tem urna da outra, 
para que, sem a menor referencia na lei, possa uma 
fazer exclusões e modificações na outra. 
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o art. iIO § H do acto addicional conferio ás As-' 
sembléas provinciaes a attribuição de legislar sobre 
os casos e a fórma por que poderão os Presidentes sus
pender e r:lemittir Empregados provinciaes creados por 
leis provinciaes para objectos provinciaes. 

Nenhumas relações tem o § 1-1 do al't. 10 do acto 
addicional com o § 7." do art. H. São casos inteira
mente diversos. O § 7." do al't. H contêm casos mui 
definidos, especiae', mui diversos dos do § 11 do 
art. 10 . 

Diz-se. O mais iuferior dos Empregados geraes tem 
por garantia, em todo o Imperio, uma fórma de pro
cesso decretada por uma lei geral. O Magistrado porém 
uma lei provincial. 

ll;wa a desapropriação por exemplo, tem uma pro
priedade do valor de um a dons contos de réis no 
Municipio da Côrte a garantia de uma lei geral. Nas 
Provincias uma propriedade embora no valor de cem 
a duzentos contos a de uma lei provincial. 

Devemos partir da supposição de que offerecem ga
rantias tanto as leis geraes como as provinciaes. Se 
esta não dão as garantias qlle a Constituição exige, os 
Pre identes que as não sanccionem, que as suspendão, 
a Assembléa Geral que as revogue. 

De oulro modo a conclusão seria que cumpre acabar 
\.:0U1 o nclo addicional. 
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§ 523 

Dcvc a fÓI'ma tIe processo sei' marcada CIII lei, ou no negi. 
lllcnto interno .Ia Asscmblé~,. 

Na minha opinião não tem esta questüo impol'Lancin. 
O Regimento interno lei r., posto que de natureza 

especial. Não está sujeito a ~ancção. ArL. ·13 do ncto 
addicional. 

Os actos pelos quaes as Assembléas provinciaes sus
pendem ou demittem Magistrados tambem não estão 
sujeitos á sancção. (Dito artigo.) 

Uma lei provincial que marcasse a maneira, o processo 
pelo qual as Assembléas provinciacs exerccl'ião essa 
attribuição não poderia lambem ser snjeiLa ú sancçJo. 

§ 524, 

E' nccess~\.l'io tlccitIir :t qllestão aU'ect;~ e llCutIcllte da 
,\sscmbléa Gm'al. 

O Relatorio da Hepal'tiGfio do Imperio de 1807 dizia: . " 

« Como sabeis, compete as Assembléas provinciaes 
pelo acto aeldicional a decretação da suspensão e de
missão dos Magistrados. Esta importanLissima ::tttl'ibuição 
foi explicada pelo art. 5.° ela lei de '12 de Maio de 1840, 
que interpeetou o <lcto addicional. 

« Este artigo porém com quanto declarasse que nestes 
casos as Assembléas procedem como Tribunaes de Jus
tiça, e que os Magistrados não podem ser por ellas 
condemnados senão em virtude de queixa por crime de 
responsabiHdacle a que estejiio impostas penas por lei 
criminaes anteriores, e observando-se a fórma do pro
cesso para taes casos ante?"io?"?nente estabelecida, tem 
dado lugar a duvidas- quanto á autoridade legislativa a 
quem compete estabelecer essa fórma de processo. 

« Assim, Assembléas provinciaes tem havido, que en
tenderão suíficicnte cletCl'lOinal-o em :ens Rt:girnenl.os 
interno - como :-;c um objectn de tamanha importancia 
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€' que pód e atacaI' a independeneia (') de um dos po
deres políticos do Estado, pudesse ser pelo leO'islador 
constituinte considerado em escala inferior á âe todas 
as leis provinciaes, c'Jja decretacão depende da sanc-
dio dos Presidentes. (''') • 
• {( Outros pensão differentemenle, mas entend endo que 
lhes compele legislar sobre o objecto tem decretado lci::; 
neste sen tido. 

{( A AssemlJléa provincial do Parú ultimamente foi mais 
adiante. 

« Julgou flue independente de lei anlel'ior, e por um 
imples parecer de Commis ão por ella approvado, podia 

se .iulgal~ autol'isada para proceder criminalm ente eontra 
um MagIstrado. 

« Algumas Assembléas, talvez porque pensão, e a meu 
ver com fundam ento, flu e o objecto é de uLilidade geral, 
visto como se trata de lei de processo concernente a 
membros de um pod er ind ependente, n[LO se tem oc
cupado da materia. 

« Cl'eio que nenhum esforço será pl'eeiso de minha 
pal'te para vo::; convencer flu e é de maior conveniencia 
publica [azer cessar e se es tado de vacillaç,ão sobre UIl1 
ponto tão transcendenle do nosso direito constitucional. 

« l'g'e que, po[' uma lei de interpretação o poder 
logislatiYo declare o vel'dadeiro sentido elas palavras do 
art. 5.· da lei dc 12 de Maio ele 1840 - t'dr l7ta ele p'·ocesso 
para taes casns ante.?"io?"mente estabelecicla. » 

CAPITULO XIX . 

DA ATTRI13UIÇÃO ONFERlDA, As AS EMBLÉAS PROVli'iClAES PELO 
§ 8.· DO ART , 1 I DO ACTO ADDIClO:\'AL. 

« Tumbcm compele ú A sembléas Legislalivas })1'0-

,,:jnciacs : 
« Exercer cumulalivamente com o Governo Geral, 

nos casos, e pela fórma , marcados no § 35 do Ul't. ,119 da 
Constituição, o direito , qlle es ta concede ao me mo Go
verno' Geral. » (§ 8,· do art. 11 do acto addicional. ) 

\', .E te rcslIllallu provém mais lia aLLl'ihlli ~ão <lo [li do pl'OCl' SO, 

( ) E s~ a lei CSL~ i, Cll La dc ~alJcçâo 0111 0 1I0lci ~cillla. 
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§ 525. 

A. A.ssembléa provincial da Bahia, em t836, exerceu esse 
direito. 

A. Assembléa provincial da Bahia, por lei de 28 de 
Maio de 1835, suspendeu a garantia conferida pelo art. 
179 § 7.° da Constituição, por tempo de 30 dias, para o 
effeito de se darem buscas em todas as casas, a fim de 
prevenir-se a insurreição e rebellião dos Africanos, e 
.serem presos todos os suspeitos. 

Além disso representou á Assembréa Geral, pedindo 
certas medidas, que não cabião nas suas attribuições.(") 

§ 526. 

t836. A. do Rio de Janeiro . 

A Assembléa provincial do Rio de Janeiro , por lei de 
27 de Março de 1835, suspendeu as formalidades do 
arL 179 §§ 7.°,8.° e 9.° da Constituição . . 

A Commissão das Assembléas provinciaes da Camara 
dos Deputados, em parecer de 30 de Maio de 1835, pro
poz a revogação dessa lei, e declarava haver ella ul
trapassado as attribuições das Âssembléas provincíaes 
e invadido o circulo da geral, não se achando a Pro
vincia nos casos apontados na Constituição, e sendo as 
garantias suspensas por tempo indeterminado, além de 
que a lei provincial havia adoptado disposições crimi
naes, no que usurpAra altribuicões da Assembléa Geral. 

"-
Acta da Camara dos Deputados ele 3 ele Junho ele 

1835. ) 

n Veja-se o par ecei' da COffi1l1issão U<lS Assembl éas pl'ovinciacs da 
Camara dos Deputados de 17 de Agosto de 1835. Actas da Call1al'a dos 
Deputados sessão d ~ 18 do mesmo mcz e anno. 
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CAPITULO XX . 

PODEM AS ASSEl\1BLÉAS PROVINCIAES J,EGISLAR SOBRE O CONTEN
CIOSO AD~nNISTRATIVO PURU1ENTE PROVINCIAL, ISTO É, RE

LATIVO A ASSU!\'Il'l'OS SOBRE OS QUAES LHES CO~[PETE EXCI.U

IVAMENTE LEGISLAR? 

§ 5'27. 

RazãD de ordem. 

O que escrevi na Secção 12 do Capo 8.° deste titulo 2-.• 
poderia dispensar-me de escrever este novo capitulo. 
Se pertence ás Assembléas provinciaes prover sobre o 
contencioso administrativo no tocante aos impostos pro
vinciaes, é claro que pelas mesmas razões, lhes deve 
competir prover sobre o contencioso administrativo 
que póde suscitar-se na execução de outras medidas 
que tomarem a respeito de outros assumptos, sobre os 
quaes tambem lhes compita ex.clusivamente legislar. 

Todavia parece .tão novo este assumpto, porque nun
ca foi tirado do embryão em que jaz desde o acto addi
cional, que, penso eu, não me levará a maIo leitor que 
o considere agora em geral, e não adstriclo ao caso do 
imposto. 

Reconheço, que fora preferivel ter tratado primeira
mente da doutrina em geral, applicando-a depois á ma
teria dos impostos. Mas não escrevendo eu um livro de 
theoria, debaixo de classificações meramente Lheoricas, 
não quiz inverter a ordem das attribuições tal qual as foi 
enumerando o acto addicional. Demais nada com isso 
se perde, e ficará servindo aquella Secção 12 de pre
ludio a este capitulo. 
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~ 528. 

Dlstlllc'ião fUIlcl:uu1'11 ta L 

o Poder puramente provincial como administrador 
pratica actos administrativos, e não póde portanto dei
xar de ter a j urisdicção administrativa graciosa e con
tenciosa. Aliás não poderia mover-se e teria de estacar 
dianle do primeiro obstacul0 adminislrativo opposto á 
sua acção administrativa. 

Como administrador dispõe elle de uma força poli
cial, arrecada impostos proviuciaes, despende, con
'Iracla, promove e fiscalisa a instrncção publica, 01'
clena e flscaJisa obras, faz cumprir as condiçõe 
que forão impostas, etc., personifica o interesse pro
vincial, e tem de observar ou modi11cal' necessaria
mente certos direitos e cerlos interesses individuaes, 
sacrificando-os aos pl'ovinciaes, 

Como proprietario e pessoa moral o Poder provincial 
é considerado corno parte e simples particular, e como 
tal sujeito ás leis geraes sómenle. 

Acciona e é accionado perante os Tribunaes judi
ciaes, salva excepção de lei geral em conlrario. Assim 
todas as causas cíveis da Fazenda provincial, da natu
reza das da . Fazenda geral sujeitas ao Poder judicial, 
são tambem sujeitas ao mesmo Poder, e devem ser 
processadas e julgadas nos juizos estabelecidos pelas 
leis geraes, Não podem ser delles dislrahidos por leis 
provinciaes. 

}lorquanto as leis que regulão o direito civil e cri
minal, o direilo commum, são geraes e em parte algu
ma deu o acto addicional ~s Assembléas provinciaes a 
faculdade de legislar sobre elle. Sómente a Assemblen 
Geral póde eslabelecer excepções. 
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As Assembléas provinciaes não podem dar a. natureza 
administrativa aquillo ao que as leis geraes derão a ju
Lliciaria. 

5 )l' . ~ :.... .. 
DclluCf;clcs. 

Para satisfazer os fins que lhe incumbem as leis pro
vinciaes a administração provincial emprega a acção 
administrativa provincial, independente do geral no 
que é exclusivamenle provincial. 

Essa acção, esses actos adminislrativos provinciaes, 
em relação aos particulares, podem encon(.rar e ferir 
seus meros inleresses, 011 seus direitos. (Fallo dos di
reitos que não ema não de lei ou titulo geral. ) 

Suo obslaculos postos aquella acção, ou actos admi
ui lralivos pl'ovinciaes. 

E' indispensavel , é essencial que a administração 
provincial os possa remover, que a lei provincial possa 
prover sobre o modo de os remover. De outro modo 
não poderia marchar. 

E' indisperrsavel que a lei provincial possa dizer quem 
l1a de remover o obstaculo e como, porque a lei geral 
não póde regular negocias provinciaes, e sobretudo es
pecialmente para cada Proviúcia, accommodando-se ú 
circumstancias peculiares de cada uma. 

Note-se bem que estamos na hypothese, e nem outra 
é admissivel: 1.·, de que ha um ~lcto 'especial admi
nistrativo provincial, isto é, que emana de uma au
loridade da ordem administrativa provincial, que diz 
respeito a um assumpto, administnitivo provincial; 2.· , 
que portanto a questão não se funda em titulo que per
tença ao direito COnlmum e se derive el e lei geral . 

3L 
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:A administração provincial, no que é puramente 
provinêial, não póde portantO deixaI' de ter ó seu 
contencioso administrativo. 

Se não pertence á lei provincial prover sobre tal 
assumpto, sómente poderia pertencer á geral. 

Mas a organisação de que se trata é meramente 
provincial (é a nossa hypothese). A organisação desse 
serviço, a apreciação dos obstaculos que póde encon
trar, o modo de os remover, a declaração de quem 
o ha de fazer, são cousas tão connexas, que impos
sivel é separal-as e conceber que pertença uma a um 
poder, o provincial, c outra a outro, o geral. Salü
rião · as leis provinciaes necessariamente mancas e in
completas, e não poderião tornar-se efficazes, cada 
uma, sem o complemento de uma lei geral. A Assembléa 
Geral passaria a fazer leis provinciaes. 

§ 530. 

EXCDll,los. 
• 

Compete ás Assembléas provinciaes legislar sobre 
ihstrucção publica. 

Sobre arrecadação de impostos provinciaes. 
Sobre obras provinciaes. 
Sobre aposentadorias de empregados pl'ovinciues . 
Dessas attribuições; da legislação provincial féita 

em virtude denas, surge necessariamente o cont.en
cioso administrativo. 

Aos professores que não cumprem taes e laes de
veres, que lhes são impostos pelas leis e regulamentos 
provinêiaes, tem de ser impostas pelas mesmas leis e 
regulamentos certas penas. Reclamão estes, e pre
tendem que o seu dircito é ferido. Contencioso adrni-
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nistrutiv0. E' neccssario que intervenha uma decisão 
ou julgamento administrativo. 

Os agentes provinciaes lanção um imposto provincial. 
O contribuinte pretende que o lançamento é exces· 
sivo l ou indevidamente feito, e que o seu direito é 
ferido. Reclama. Contencioso adminish·ativo. R' ne
cessario que intervenlla uma decisão, um julgamento ad. 
ministrali vo. (Vide Secção 12 do Capitulo 8." do Titulo 2.°) 

O Presidente da Provincia contracta uma obra com 
um particular. Recusa-.lhe depois o pagamento com 
o fundamento de que il obra não está feila conforme 
as condições e o plano prcscriplo. O empreiteiro 
reclama contra essa deciSão, pretendendo que fere o 
seu direito resultaute da lei piovinciul e do contl'acto 
por virtude della feito. Contencioso administrativo. 
E' necessario que intervenha uma deciSão ou julga
mento administrativo. 

Uma lei provincial concede aos empregados provin
ciaes a aposentadoria com taos 01.1 taes venciment.os, 
dadas taes e taes condições. O Presidente apO,senta. O 
empregado entende qoe o modo pelo qual lhe é u apo
sentadoria concedida fltre o direito que lhe dó. a lei. 
Reclama. Contencioso administrativo. E' necessario qllC 

intervenha uma decisão 011 julgamento administrativo. 
Da soluçào de muitas dessas questões n[LO se póde 

deixar dc dar recursos, qlle são de ll!\lUl'eZa con
tenciosa administratiya. 

Em taes Gasos e outros semelllantes, que não podem 
deixar de dar-se e ele ter solução, o negocio é pura
me~le provincial, o acto é de natureza -adm.inistrativa , 
e a autoridade (le que cmíllla é puramente provinciat 

As AsselllbMas provinciaes podem portanto legislar 
sobre o seu contençiosQ administrat.ivo. 
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~ :í31. 

Lim;tt·s. 

Tem essa faculdade por limites os caracteres e fei
ções geraes da ol'ganisüção judiciuria e adminisll'[t
tivu estabelecidas pelas leis geraes do Imperio. De 
outro modo poderia o Poder provincial alterar e mesmo 

- destruir as garantias derivadas da Constituição, ex
plicadas e desenvolvidas pelas leis geraes. 

Em Consulta de 6 ele Julho de IBM sobre reclü
mação por haver o Presidente da provincia do Rio de 
Janeiro rescindido um contracto por sua propl'ia c 
unica autoridade sem flue fossem as partes ouvidas 
ao menos dizia a Secção dos Negocios Estrangeiros 
do Conselho ele Estado, Relator o Visconde do Uruguay , 
-votos os 8rs. Pimenta Bueno e Visr,onde de Jequiti-
nhonha o seguinte: 

« A materia de contractos é entre nós, como em loclos 
os paizes, assumpto do contencioso .iudiciario, c as f{ues
toe:; (rue versarem sobre a sua rescisão sómente POdC111 
ser decididas pelos iTt'ibunaes judiciaes q.ue admiLlem 
menos arbitrio, rcspeitão mais o que se cbama a 1'eli
giiío dos contractos, c, por via de regl'<t, ofTerecem mais 
garantias cio que o poder aclministmtivo, principalmente 
entre nós com os Presidentes de Provincia, 'Iue tuelo 
decidem por si sós, sem aueliencia e auxilio ele qualq uer 
Tribunal administrativo, e o que é mais sem recurso, 
porque, ao menos na opinião ela Secção, o recurso dos 
Presidentes para o Conselho ele Estado, de que tmta o 
arL. 4;:; do regulamento elo mesmo Conselho, n. 124 cle 
5 ele Fevereiro de 18q·2, não tem lugar a respeito de 
negocios provinciaes, eill execução de leis Provinciaes, 
ao menos emquanto o contrario não rÓI' por lei de
clarado. 

C( A. legisl<!-ção s~e ás vezes .destacar, attenclcnclo Ú 
.sua natureza espccull, e a consHlel'acões de momento, 
ela competencia judiciaria, certos conLractos pm'{\ enlre
gar o conbecimento das questões que sobre clles se 
lrvantão , á jmi dic«:no administrativa. 
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nante, e entre nós lei geral pOl'que as AssembLéa, pl'ovin
t; iaes nào podem legislnl' solwe rnateria de contractos, 
l1 em lllingoal' ou modificar, I 01' qualquer maneira, a 
t;Ompe lencia judiciaria, estabelecida em leis geraes , e 
sórnenle sujCJta a I('.is gentes , 

« Assim urna lei provincial não podia auLorisar o 
Presidente da Província. a rescindir por si só, adminis
trativamente o contrucLo ue que se tl'ala. Os empre
zarios estal'ião perfeitamenLe no seu direito pedindo ao 
Poder judiciario a execução do conteacto e a consellu ente 
annullnção da decisão elo Presidente. 

« l\Jas nem lei provineial ha que autol'isassc o Presi
dentr. a resc.inclir arruell e conlraclo. » 

Ullimamcnte, em l\ lnio de '1864 , rescindio o Yi C0-
Presidente da Parahyba , do mesmo moLlo, um COll
traúLo, por sua propl'ia c unicn autoridade, ('~) 

A lei provincial da~ Alagõas n, O 4 19 de g ele Junho 
de ·1864 autorisou o CToverno da fl'ovincia para res
cindir um contracto que celebrara com dous cidadãos, 

A Secção ele Justi ça do Conselho de Estado, Relator 
o Sr. Pimenta Bueno, voto ° Sr. Yisconde de Jequi
tinhonha e o Visconde do rll guny dizia en,l .Consulta 
de 20 de 1i'evo1'oi1'o de 18G ~ : 

({ Pam qu e a Seccão pudesse com pel'felLo conheci
mento cle CJ usa enlitlll' sua 0l)inião a respeito, pre
cisara ser informaua das estipll ações clesse 'oo lracLo, 
isto é, se nell e foi pre\'enido, ele a COL'do das I aetes, 
que o respectivo Presidente pudesse rescindil-o em casos 
prev istos, e se algum de tes vel'ilicou-se, 

« 'u hypotnese con traria , CJLl e pal'ece dar-se, pois que 
la1 autol'l sação funda-se em ser o contracto desranla
jo o e pre.iudicial aos inle l'es es da rfO'\'incia; é claro 
fIue a Assembl6u Provincia l exo rbitou de uas altribui~ões, 

« Se o eont.mclo 6 lesivo, o Lilulo cle lesão só se rviria. 
pUI'a que a rescisão ou nullidacle fos se demandada pe
rante os Tdbunaes jucliciari os, segundo a leis ciris do 
Es tado, . 

(' I ' ide um folhcto inl.itul-:1do-O conl l'3Clo da Pontc elo S:1l1ltuuá. 
Houvc illLCI' [losi ção de I'Cl:U I'SO pura o Consclho de Estado, mas 
consta-mc f[ltr a Consulta I 'C pCl' lil':t ninda não tl'VI' l'e olu('ão . 
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« Certamente não é por nelos legislalivos, sem con
vencer a parle eontl'actante. sem garantias, sem justica 
que se rompe aruitraria, incompetente e U\lspotical/lenle 
o vinculo dos contractos, a fé pulJ1~ca e os propl'iop in
teresses publico:; e provinciaes, que ambos demandão 
a se9'urança reciproca dos direitos e obrigações esLi
pulaoas. » 

Os Presidentes são entre nós, nas 1l1'0vincÍas, os 
Juizes unicos do contencioso administrativo de sua 
competencia. Nesse julgamento não h,l processo, ganm
tias e formalidade alguma, que ao menos, prescreva 
a uudiencia da parle. (~ ) 

Julgão não sóm'enle o contencioso administrativo 
que resulta da applicução de altribuições adminis
trativas que lhes são conferidas por leis geraes, como 
lambem pelas provinciaes. 

No primeiro caso quando o negocio é geral, dá-se -
delle recurso para o Conselho de Estado, por bem do 
art". 4,5 do Uegulamento do mesmo Conselho de 1) de 
Feverei rõ de 1842. 

Quunr' o negocio é provincial, não . Um Ueg'ula
mento e mesmo uma lei geral, não pócle comprehender 
assumptos puramente proyincines. 
- Então lltlO 11a recurso algum. 

Em um negocio contencioso adl.nini tI'alÍvo geral, 
que apenas póde prejudicar em urna pal'te insigniJi
eantissima, em alguns poucos cenLQs de mil réis, a 
fortuna do cidadão, tem elle recurso do Presidente 
ou do Ministro para o Conselho de Estado. 

Em um negocio judicial ele poucos centos de mil 
réis, tem t"lle recurso para uma Relação e da decisão 
desta o de reyisla. 

(') Viue o meu Ensaio obl'e o Direito administl'3ti\'o Tom . 1.0, 
Cap o 20. Do nosso contencio. O ndminiSll':lti\'o. 
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Em um negocio administrativo provincial que póde 
prejudicar toda a fortuna do cidadào, em centenas 
de contos de réis, e l'eduzil-o á miseria não tem 
elle recurso algum do presidente da Provincia. 

O Presidente de Provincia que tem uma maioria na 
Assembléa provincial, e é isso sobretudo hoje facil
limo se faz a eleição, e se é sustentado perante o 
Ministerio por algum Directorio ou influencias da si
tuação, é o senhor mais absoluto que conheço. E' 
um verdadeiro Pachá, não de tres, mas de infinilas 
caudas. 

A ol'ganisação francela, a pol'tugueza e a hespanhola 
offerecem mais garantias. 

Na França não são os Prefeito juizes, em lodos 
os casos, do êontencioso administrativo. De muilos o 
são os Conselhos de Prefeitura, Tl'ibunaes adminis
trali vos, revestido nesses caso ' de j lll'isd icção pro
pria, com voto deliberali vo e recurso para o Conselho 
de Eslado. 

Pelo Codigo auministruti vo pOl'luguez não compete 
ao Governador civil, como aos nosso Presidentes, 
julgar sós o contencioso auminislrativo, mas tambem 
aos Consel bos de Disll'iclo, presididos pelos dilos Gover
nadores, com recurso para o Conselbo de Estado que 
lem uma Secção e pecial do conlencioso. 

Na Hespanha pela lei de 2 de Maio de .J 845, não 
são os Governadores das Províncias unicos juizes do 
conlencio. o adminisll'ati vo. São os Conselhos pro
vinciaes, ll'ibunaes adminisll'ali vos, presididos pelos 
mesmos Governadol'e , com recurso para o Conselho 
Heal (Conselho de Estado.) 
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§ 532 . 

J~xtrcUla. lliftlcnhl:ulc (le ol'gauit;õtl', Clltl'C lltÍS, SCllal';),llamcntc 
o contcncioso ;lIlminisÍl'õlti \'0 'lIda Icgisl:u;ilo l,rovlnci;ll. 

Primeiramente a A semlJléas provineiaes não podem 
erea!' e confel'ir autoridade supel'ior ao Presidente da 
Província, e que conheça de cus aetos por via ele 
recurso. 

As mesmas AssembJéas provineiaes n,\o podem cOlltiLi
tui1'-se em Tribunaes conlenciosos administralivo e 
de reeu 1'so, 

O acto addiciooal sómenle lhes deu poder legislaliYo. 
AdmitLir-lhes jurisdicção administrativil seria con

fundir o legislativo e o executivo que o acto adcli
ciolla] separou, e não podem deixar ele estar separados, 
sob pena de poderem as Assembleas pl'ovinciues absor
Yel' o Delegado do Imperador, golpe fatal que malal'ia 
li lIlJião do Imperio. 

Tem ellas, é verdade, attl'ibuições que não 50 rigo
rosamente legislativas, podem por alguns dos para
gruphos do art. H do acto ucldiclonal, regular ou 
decidir casos por meio de deliberações gera e c es
peciaes, mas a autorisu<.:ão mio é taxativa, e não pólle 
am.iJlial'-se a outros difI'erentes. Ora, em nenhu m do' 
enumerados se pó de eomprehellder a faculdade de 
proferir julgamento administrativo ainda mesmo em 
grúo de recurso. 

A applicação elas leis e regulamentos ús especies 
oecorrentes não p6de pertencer ao mesmo podor que 
legisla, mas sómente ao poder judicial em materia 
de Direilo commLLm, e ao cxeculivo e seus agentes 
em malcl'ia administn1livü. 
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Quando traLei das contas da receita e despeza das Pro
vincias, Secção 11 do Capo 8.° deste título, procurei dar 
uma idéa das difficuldades que a legislação provincial 
terá de encontrar, quando queira organisar Tribunaes 
ou Repartições provinciaes que as tomem. 

Pois es as mesmas se dão para ilt cl'enção de '1'ri
hunacs ou Conselhos provinciaes que julguem o con
tencioso administrativo provincial. 

Quando e 111 meu Ensaio sobl'e o DireiLo ad ministrali vo, 
TQm. '1.°, Gap. a. o, Lratei düiniluencia da divisão 
territorial, popula~ão e riqueza, apontei a~ graves 
dilficuldatles, ÚS (lLUleS na rubrica deste pal'agrapho 
me rofl1'o. 

Resumem-se oHüs na uesigualc1ade da extensão, po
puluçuo e riqueza das Provincias, na f(}Ha de pessoal 
halJilitaJo cm gl'ande parte dellas, ua sua aclual 01'

gauisação ja .muito pesada e llispenLliosa para a maior 
parte della , e que anle conviria simplificar elo que 
complicar mais. 

Como accl'cscental' a essa ol'ganisução, tal qual está, 
tl'ibu uaes aLlministrati vos 0011 tencio ·os gera0} tril.m
uües üJmillistrutivos contenciosos pl'ovinciaes ,com os 
l'ellllisitos uecessurios Je illllstração e indepenJellcia "! 

Uma excessi Vil desconfiança mal enteudida do poder 
ceutral, u qual dominava quando foi feito o acto ad
tlieional, levou u separação do que era geral e pro
vincial de modo a (1'10 não dev(~ra ter sido levada, 
ao menos emquanto o Imporio não estivesse mais 
povoado, mais adiantado, muis rico, e não tivesse um 
pessoal mais numeroso, muis habilitado e pratico piira 
gerir os negocios publicos adminisLrutivos geraes e 
j)l'ovinciaes, separadamente. 

O mesmo direi da fisealisação e arrecadaç,ão das 
renda , 

32 
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Assim cumo os Juizes de Direito, as H.elações, c o 
Supremo Tribunal de Justiça julgão negocios provin
ciaes de natureza j udiciaria, porque não poderião 
Tl'ibunaes administrativos que a lei creasse pam os nego
cios geraes, decidir as questões conteneiosas admi=
nistrativas puramente provinciaes, conforme as leis 
provinciaes ? 

Porque não poderião as Reparlições geraes institui das 
para tomar as contas gcraes, accrcscentado o seu pessoal 
convenientemente, tomar as contas provinciàes ? 

E' necessario "que a nossa administração, para que 
dê garantias, tenha Repartições geraes, que tomem 
contas das despezas. geraes, compostas de um pessoa1 
intelligente e tanto quanto possivel, independente, ao 
menos, das necessidades da yida. 

RepartiçÕes provinciaessepul'lldas, que lomem contas 
das despezas provinciaes, compostas de um pessoal 
jntelligente, e tanto quanto possivel, independente, 
ao menos quanto ás necessidades. da vida. 

Tribllnaes ou Conselhos administralivos gemes nus 
Provincias, que decidão o contencioso administrativo 
geral, compostos de um pessoal intelligente, e tanto 
quanto possivel independente, ao menos, quanto ús 
necessidades da vida. 

Tribunaes administrativos pl'ovinciaes que elecidão 
o contencioso puramente provincial compostos de um 
pessoal inlelligente e tanto quanto possivel indepen
dente, ao menos quanto ás necessidades da vida. 

Onde se ha ele ir buscar tão numeroso pessoal ha
bilitado? E note-se que na maior parte das Provin
cias pequenas, pouco povoadas, pobres, as contas c 
os negocios contenciosos gel'aes, ou puramente " p1'O

vinciaes, destacados, não subministrão materia sum
ciente para occupar Repurtições sepilradas. 
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IJIl de:;peza n110 a cl'eseeria ! Como uno ~oria pesada 
(' cli~l)CIH.liosu a nossa a.clual organisação das Provin
cias principalmente nas pequenas, pouco populosas 
e pobres I 

§ 533. 

o l'em(~dio está em um:. reol'ganisac:ão dK atllll<iuistt'ac:âo das 
Pl'ovincias. 

Organisando a Assemblea Geral as Provincias como 
o derem sei', facuUari:a ás Assembléas prorineiaes o po
derem encarregar á Hepül'tições, Conselhos e agenLes 
que a lei geral creasse, certa onlem de negoeios pro
vinciaes (la mesma natureza, na conformidade de sua, 
leis. A ad millistt'ação oífereceria. mais gat'anlia. ,e pou
par- e-hia pc. soal e despem, para as Provincias, ainda 
que 'onCOl'ressem com alguma quola correspondente 
ao accrescimo de despeza ao qual désse o seu serviço 
causa. Isto é, na hypoLhese de se querer melhorar a 
administração das Provincias. 

Este assumpto e muito vasto, minucioso e compli
cado, e requer grande desenvolvimento. Nesse está 
ludo por erear'. Mas eomo não é meu proposito fazer 
aqlli planos, o que me levaria mui longe, limito-me 
11. aventar muiLo em geral a idea. 

Em todo o caso n&o podem as cousas l1car no estado 
em q \lC estão. 



CA PI'lTT.O XXI. 

VARIOS EXCES30S D.\.S ASSE;\IDL1LI,.S PROVINCIAES, 

§ 531., 

As Jl.ssembléas Pl'ovinciaes da Bahia, Santa Cath:u'ina e CCaI-;'i , 
legisl:\o sobre matl'icnla 11c bal'cos, :lnCOI'(11101l1' O <; c COnllla-

nltias tle pcsca. . 

Julguei conveniente reunir aqui exemplos de exces
sos commettidos por leis provinciaes, desLacadas e 
que ntio tem azada collocação nos cupitulos prece
dentes. 

A Consulta (la Secçõo do Imperio do Conselho [1 e 
Estado de 2 1 de Agosto de '1813, relnti\'a a 11m eOJl 

traclo para a naYegação celehrado pelo Presidente (In 
Província da Bahia, pOI' yirlude de lei provincial, o 
qual no art. 7.° deLerminayu que, os barcos ele harra 
fóra não serião obrigados ú maLTicula em todas as 
viagens e só de 3 em 3 mezes, etc., declarava que as 
AssembJéas provinciaes não podem legislar a s emelhante 
respeito, por ser maLcria ela compelencia d~s Regula
mentos geraes. 

Com essa Consulta se conformou a Resolução Im
perial ele 30 de Agosto do mesmo anno, 

A lei' da Assembléa provincia1 de Santa CaLharina 
TI . o 364 de 6 ele Maio de 18;)3, dispôz sobre licenças 
para as embarcações carregarem fóra elos ancorado L1ros. 

A Secção de Fazenda elo Conselho de Estado em Con
sulta de 13 de Setembro de 1853, RelaLor o Sr, lHoTl
lesuma, voLos os Srs. Alves Branco e Ho l1anda, cra de 
parecer que: 
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( ,\s eslJ'otlns de rommunir'rI~;Ío grl'al, riS mnrés e ]1Ol'[os, 
r 1udo qunn[() diz l't':o;llcilo ;'1 sua p \ic'in, prrlenf'cm no 
Eslaüo c unlJi yem o clit'cilo, que tem o Go\Cl'IlO Geru! 
ele nomear Capitães de porlo, co mo execulores e fiscae ' 
de suas ordens. Ora, este principio e o direito que delle 
resulLa, seria complelrltl1ellle illuclido, se ás Assembléas 
pl'O''I'inciaes fosse licito legüilar sobre objectos concer
nentes aos portos, e nncol'ac1ollros elas respeclivas Pro
"inclas; e o fuclO de c\[ll' licenças para que DS emharca
(:lies rarroguem f'órn elos ancoradouros é . em duvida 
aLlriLuil'-se ingr!'rllcia na policia dos mesmos portos, jll
gel'encia que, pulo conillclo flue podem occ.asional', n~Hl 
deve ser pertnilLidn. 

« Assim pensa igualmente a ecçõo r111C é suslcnlaH'1 
n disposiçftO da n~encionacla Lei, e julga 'uLncienle 11[11'<1 
obsl:.H'-lbe os effmlos um TIeglllamento do Governo sobre 
a Policia daquelle porlo, no qual se m[ll'ql1em os casos 
rll1 que /'ôr perrnillielo mudar de ancol't1douro, e carregar 
fÓI'a delle, se i5 o fór necessario c nUI, em vista ele in
f'9I'1'r~nções qne c1eYf'11l seI' pedülDs no Pl'rsidentc rln Pro
'1IlCli1. \, 

Com e. c ll éueccr SI conl'ü1'lnol1' n. Rrsolllçúo Tlllpr
l'inl flr l'j ele Selemh!'o de 18::>1. 

Foi expeclido em conformidade o Ayjso 11. 0 ,In de 
'17 ele A hril de 11857. 

A lei da Assernbléa provIncial do Ceará n. o 7 de 11800 
alltorisou o Goyerno a Cl'enr oilo companhias ele pcsea
dores (Iue ser ido eXChlsiy mente destinados ú pesca nos 
llJgares-Pl'ainba-da Capilal ~Iucuripc, ele. 

A See~ão do Imporio elo Conselho clr Estado, em 
ConsuUa ele I"· de Julho de 18:'>1, Relalor o Sr. Maia, 
votos os Ses. Araujo Vianna e Oliada, entendia que o 
Presidente da Província tinhn. juslamenle l1:cguc1o fi 

SUI1CçCto o. esse projeclo, pois que o seu ohjeclo nfto 
estava comprehencliclo nos...arls. 'lO e II1 do nelo addi
cional c se achava regulado peja lei geral de H d0 
Agoslo de 18H> e Regulamento de ·10 de da io ele ISiG. 

Com essa parle des íl Consulta se conformou íl Ih;~ 

solução Imperial do 11.0 de Oulubro ele 18;:}<I. 



A ~sscJl1b1éa 1Il'O\·jncia.l l1e Matu Gl'OSSO legisla solu'c em'llOS 
110 I<:XCI'cHo. 

o Aviso li.O '183 de 12deAbril de '1837 declal'ouao 
Presidente ele Mato Grosso, que não está no c,a~o de ser 
executada a lei 11.° 11 da Assembléa legislativa dessa 
Província, visto que o Corpo de Ligeiros, a ql1C e)]a ('~ 

relativa, constitue lima parte elo exel'cito, e que as 
Assembléus provincíaes nenhuma autoridade podem 
f,xercer a seu respeito, não devendo Go nsenLir-?c em 
11111 procedent.e qllc póde acaneLar as mui::; perigosas 
c,()n'-:r.qllenci as . 

~ r.-lI.' 
:; ,) ·)t), 

A lo\.sscmhléa lH'ovincial 110 ESllh'i{o Santo lc~'isla s ob .. c cli,\s 
ilc gl'lu"lé gala. 

Hilvem10 u lei provincial do Esp irito Santo n.O 7 de 
12 de j\;ovembro de '18-1:4 declarado dia de grfl uclc gala 
o da fcsLi\,idarle ele Nossa Senhoril ela Penha, opinaYil 
a Secçüo do Imperio Llo Conselho de Estado pm COllsllHa 
de 7 de Novemhro ele '(841) , que o acto arlrlicionlll nüo 
conferia ús AssembJéas provinciaes auLorÍflarle pura 
decretarem taes aetos, nem interessava mlgrnental' o 
numero de feri ' dos, emhol'a a disposi\;ão comprehcn
clesse sómente os lrabalhos provineiaes. 

Comllldo a Conslllta de ,12 de Novembro de 1181.6 , 
Lendo presenle a lei provincial de S. Panlo, qlle de 'la
l'Uva (lia de fesLa provincial o da chegada ele S. M. o 
Imperador a essa Provincia, ni'io fazia c::;se reparo. 



§ 537. 

,\ AtStScmbléa lll'o,'illcial dc S. I'; ulo Cl'C.t IUII i\l'Cltho. 

A Asscmbléa provincial do S. Paulo por lei n.O 20 cle 
8 de Maio de '18 ,~:2 creOLl um Archivo. 

Observava a Secção do Imperio elo Con:;olho de Es
ludo cm COllSuHü do LU do Maio de i1843, qu~~essa lei 
Jl1anc1uya al'chi vaI' os originaes ou cópias aulhonlicas 
das Cal'lüs Impel'iaes uc nomeação de Presidentes, 
Vice-rrcsidenLes, Dispas, Commnndantcs deul'mas, etc., 
aetos que nuo podem estar sujeitos ús Assernbléas pro
Yinciaes. 

Concluía que entretanto como a c1ila lci não impunha 
um preceito, conl.elllando-se com o arbitrio LIue deixava 
ao Presidenle de a1'(:11iva1' os originaos ou cópias, 
bnstaria ulUa urdoIU do Covemo Imperial ao Prcsidente 
da l)royillCia que lho,Iizcsso saber, que em exeeU(~,ão da 
lei nunca usasse da faculdade que lhe elIa dá, quando 
os nelas que houverem de S8 1' archiruc10s forem por sua 
natureza da cOlllpelcncia do Goyemo 11l1poriül, c1cyc tl<}o 
uesse caso Iflailda.l' para o ArlJlliro provillcial sómcnlc 
as cópias. 

Assiru fui tleddido lJelo Ariso de ~o cio ~laio do dilo 
ülÚlO de '18~, 3 . 

,\ Assclubléa lll'ovillci:.tl de PCl'uambllco cl'e:! lima catlcil'a .tc 
Obstch·ici:t. 

A. lei provincial de Pernambuco n.O 87 de G de Maio 
de '18~O Ul't. 33 creOll uma cadeiru de Obstetricia, n qllal 
conferia ús mulheres que a freql1cntav fio certificados, 
em virtude du~ quac o' cxen;itayúo a lI d e de parll~jal' . 
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As iustrucções dadas pelo Presidente da Provincia, 
paril a execução dessa lei dispcLnhão que dous annos 
depois da abertura do curso de partos , nenhuma mu
lher poderia exercer na l'lrovíncia a profi 'são de par
teira sem ler lilulo passado, na fÚL'lna da:; diLa in '
lrllcções, ou couferido por oulra qllalqueL' Eseolu, ou 
Awdemia nacionul legalmenle aLLlorisacli.l. 

/ 
O Presidenle ctn Com missão de Hygiene pulJlica da 

Provincia de Pernambuco rcprcsculou sobre essa L:l'Oll-

(;ÚO u Junta Geutral ele Hygielle PulJli lia desla COrte. 
Ouvida a Sec~üo do Imporio do Conselho de Estado 

l lm Consulta uo 28 ele Julho ele 1831·, Delator o SI' . .imujo 
Viauna, volos os '1'5. MOLlte Alegre e Olinlla, entendia 
(lUO aquella lei e ÍLlstrucções nüo podiüo prejlLdicLlr us 
(las leis geraes sol 1'e policia sanilaria, e I lue enIo COil

Lrurias ú lei Ol'ganilia da' Escola' o u Faculdade ' de 
1\1ed kiua. 

A Secção porém ponderavil que seria duro e cO Lllru
rio ú utilidade publica qualquer procedilllento que 
importasse perseguição das alumna ele que se tratan\. 
Ellas se llão possLLião plena instl'ltCçüO llU urte lle var
tejar, (\lihavão-se t.odavja ll1ais habililalla s do que essas 
mulheres qllO, por toda a parle, sem exccplnur e ta 
Cidade do Rio de Janeiro, onde 11[\ llmll Escola de :\1e
di 'ina, são cliümnda:-l, llor fnltil de parteirHs, nos 
U.l . os o"con:enl s. , 

« Será pois nu sentir ela Sec~üo, conformc ao:, p L'iu dpios 
dc equidaLlc, c ao imperio da. necessidade, cletCrt1l1lHII' 
que lIÜO sejiio pcrtmbadas no exercido de sua arte as 
pal'tcirus que tiverem obtido ti~L1J os passados na fÓL'llltl 
que pl'esct'C\'e o B.egulumenlo feito peio PrCl:iÍllente de 
PeroUll!JJU cO , em ex~c.u ç[lO ela lei proyjn ial, que Ct'eOLl 
n adelL'a de ObsLetrlclll , ul6 que se haj a de regular esli\ 
ubjuelo de um modo gorol. O Oovomo Imperial jú fez 
L1!1pliu,cJtü Ll(' ~s l f;s prindpios, l11udiIl<:,meJu u rigul' du 1 '-
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gulamenlo de 29 de Selembro de 1851 cm ['a\10)' dos BOlÍ
ca!'i05 que estiverem nas condiç.ões expressatlas nos Pa
receres da Secção de 15 de Janeiro e 21 de Maio de 1853. 

« O acto da Assembléa Provincial Pernambucana vem 
mais fi!'mar a Secção na opinião que tem tido a honra de 
manifestar em pa!'eceres anteriores, ácerca da necessi
dade de se facilitarem os estudos medicos, e habilita
I'em-se para o exercicio da medicina pessoas que não 
podem fl'equenlar as Academias. ) 

Não achei que tivesse olução offieial e ta Consnlfa. 

§ 539. , 

.\ .. Assembléa.s pl'ovineiaes de illiDas Gel'aes, das Alagôas, do 
Cearã, de S. Pedl'o do Sul, Pel'nambueo, e Paraná legi .. lt'ío 
,"obre aSSllmptoli da competencia da .Jllnta de Hygieoe. 

A Assembléa provincial ele Minas Geraes marcou as 
habilitações para se poder exercer a profissão de 1'ha'r
maceutico. 

A Consulta da Secção- do Imperio do Conselho de 
Estado de 41:> de Junho de 1843, Relator 081'. Nliranda 
Ribeiro, votos os 81's. Olinda e Vasconcellos, dizia: 

« O aclo addicional em nenhum dos seus artigos auLo
l'isou as Assembléas lJrovinCiaes a conceder a algucm 
por suas leis a facu dade de curar ou de exercer a 
pbarmacia; pelo contrario ahi está o art. ,IOdo mesmo 
acto addicional provando esta asserção quando no ~ 2." 
lhes prohibe leglslar sobre as Faculdades de Medicma; 
e a lei de 3 de Outubro de 1832, que creou estas Facul
dades no Imperio, expressamente dispõe no art. 13, que 
sem titulo conferido ou approvado pelas ditas Faculdades 
ninguem pod€rá cura!', tel' botica, etc., emquanto dispo
sições particulares que regulem o exercicio da Medicma, 
não providenciarcm a est.e respeifo. » 

Accrescentava a Secção: 

« Mas reconhecendo que interessão aos babitantes da 
vasta Provinda de Minas G:eraes, á qual a A<;sembléa 
I'e, 'p!'c:tiva prOCUl'6\1 pl'OV('J' de fp.medio sobre umn d'en-

33 
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tre as 'Suas 'primt'iras ·necessida'Cles,·· a qual erá sempre 
mehes bem aLtendlda tjuanto mais exacta fóI'- a observan
cia 'da citada lei de 3· de Outubr'o de 4832, 11 Secção não 
se anim.a a propÔ[' a revogaçãb de ta.es disposições', -antes 
é 'de parecer rue ·sejã'Ú · elJas · remetLidas á AssetnlHéu 
Ger-al Legislativa a fim 'de serem approvadas e desappa
recer- d:~ste mocio ·0 defeito que as vida. ») 

1. ..: I \ 4 

Com esta Consulta se conformou ·a Resolução Imperial 
de 5 de Julho seguinte, sendo expedido o Aviso de 2'1 
desse 'mez e anno, o qual 'declarou que a AssembJéa 
Provincial exorbitara, mas que sendo a sua materia 
de utilidade publica devia ser submettida ao Corpo 
Legislativo para ser approvada, 

A lei n ," 32 de" 3 dé Dezembro di:) ,1845' da A 's(3mÜl~tl 
• .., •• o- • _ .. I- • .. 

provincial das Alagõas pl'ohibia a.brir boticas sem .li-
cença da Cumara Municipal. 

A Secção do Imperio do Conselho. de Estado em 
Con~H*a do 1 ,o de Junho de 18~6, Rela~or o Sr. Mi
randa Ribeiro, votos os Srs . Olinda e Monte Alegre 
não, ju,lg~ya corrente essa lei. 

<{.Porque . c.onform<t dispunha o art. 'l3 ,da lei de 3 de 
Outubro de 4832 nem as' Camaras Municipaes podião dat, 
licença para cura.r" ter botica b'u parLejar, a q'uaJqucr 
que não apresente titulo que para 18S0 o habilite, con
ferido ou Jàpprovad'o pela ' Faculdades Medicas do Im
perio,' nem ·os que forêrn assinl tiLu lados pm'a exercereul 
as ' suas profissões' necessiLão da licença dellas, que 
tem unicamenté o direito de ' conl.l ecer da legitimidade 
de seus tHu'los e'da identidade elás pessoas ' que os apl'e
sentão. Talvez que a dispbsição da' lei manCioIiái:la lenha 
por firn sómente 'fazél' etfectivo o éxetcicio desse direito, 
mas cumpre l'ecünhecel'- e que (levê sér corri~ida », 

f t .' J • tI • 

. '0& essa. Oonsulta se conformou u Hesoluçfi,o Impe", 
rial de 26 de' Setembro do dito annb de 184,6.' 

A lei provincial do Ceà~á n, o 640 de 1'853 alltorisou 
a Camara Municipal para permitti.r .a venda ·de me
dicamentos, ~eputada essa disposição exorbitante das 
fi 'P\l,~9'fid'e~ das .A'ssén;J.bléas, PtQvinciaes pOJ; enlen,dcr 
com objeclio. da ,admini'stração ,geral que 'se · acha 1:(3-
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g~ulado por lei igualmenle geral , em Consulta da Secção 
do lmperio do Conselho de Estado, assim, em con
formidade de Resolução Imperial, o declarou o Aviso 
de 11 de Agos to de 'I 85q·. 

As posturas da Cumara Muoicipal da Villa de S. 
João da Cachoeira da Provincia de S. Pedro do Sul, 
approvadas pela lei provincial n. ° 371, DO art. 35, 
prohibirüo o exercicio da respectivas profissões aos 
)Jedicos, Cirurgiões , e 13oticarios que não registras em 
·CU. diploma no livros da Camara Municipal. 

A Consulta cLt Secção do lmperio do Conselho de 
Estudo de 1 ij de Julho de '181->7, observava que depois 
do Decreto dc 29 de Setembro de '181->1, somente tem 
es es profissionaes obrigação de se matricularem na 
,I ao la de Hygiene para es e exel'eicio, 

Entendendo a Secção dos Negocio do Imperio do 
Coo elho de Estado, em Consulta de 8 de Novembro 
de '18q8, que o arls. 1, °,3." I) 3.' do Til. 9.' das 
posturas decretadas pela lei n • H1 da Assembléa 
provincial de Pernambll co relativa a soccorros medi
cinües e pharmaceuticos, sómente podião ser admit
lido como auxiliares do Decreto de 29 de Setembro de 
~ 86'1, que regula o exercício da Medicina, assim foi 
declarado pelo Aviso n .O 226 de 3 de Setembro de 1859. 

Os Aviso n .OS 354.· § ,I. " de 6, 362 de 8 de .Junho 
ele ,18tH § 3.' n° i· de 'lO de Janeiro § 7,', n. O 59 
de H de Fevereiro § 6." n." 488 de 2 1 de Outubro de 
,1862 § 8. o exped idos de conformidade com as Con
sulLas da Secção do I~perio do Conselho de Estado 
nelles citados, reprovárão os actos pelos quaes as As
sembléas provinciaes de Pernambuco, Alagoas, S, Pedro, 
r.earú e 1.>ul'aná recentemente se intrometterão na re
guLação do ex.ercicio da medicina e pharmacia, o que, 
COlllO dechu'Jo O' mesmos Avisos, pertence a lei geral. 



TITULO IH. 

nos Ilaeios de lU'esel'vll~iio e defezll eOlu qlLe 
o neto nddieional al'lnou o Po(lel' Geral e 
I.rovincial pal'a se defendel'eua , I'eprlmit' , 
nulliOcal' os excessos e abusos das Assenl
bléas 1)I'ovinciaes, contendo-os na sua orbita 
constitucional. 

CAPITULO T. 

DISTl 'CÇÕES PRELlMfNARES . 

§ 540. 

i\quclles Illeios l'eduzelll-se a h 'es c ategol'ias , a. sabm': 

'I. a Primeira especie de suspensão da publicação 
das leis provinciaes, da qual falla o art. 2~· § 3.° do 
acto addicionul, e que estabelece o art. ,15, isto é, a 
negativa de sancção pelo Presidente da Província ás 
leis e resoluções que são sujeitas á mesma sancção. (. ) 
t '"ide o Capo 2.° deste Tilulo .) 

1 ~uér o PresiucllLe !legue a sancçào i, lei ([uando pela primeira 
'·ez lhe é enviada, qué)', quando lhe é l'el11cLLida pela scgunda, tendo 
pa sa(lo por duas terç:as 1l31'tes dc votos, a leve ao conhecimeuto do 
Governo e Assemb léa G'eral para es ta definitivamente dccidir se 
(leve ou não ser sallccionada, dá:"sc em ambas as hypotheses sus
pensãe (la publi cação da lei. l\las os casos não sáo os mcsmos , o 
processo e resultados ão (litTerentes, e por isso é indispensa" el, o 
l[UC adiante fi cará dCllIonstl'adu_ fazc I' a distincção es tabel ec ida , e tel-a 
sempre prcscllte. 
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2.a Segunda e pecie de uspensão da publicação 
das leis provinciaes pelo Presidente da Provincia, 
quando, nos termos do art . 16 no aclo addieional, 
elle as leva ao conhecimento do Governo e Assembléa 
Geraes para esta definitivamente decidir se o projeclo 
deve ou não ser sane Lonudo.' ( Vide o Capo '14: deste 
Titulo.) 

3.a It~vQgaQãO- nela, AsseplQl~a Geral art~ 20 do açt 
a-cldicioHaJ. (V:ide o Capo t9 de Lo Ti~~Jlo:. ) 

Para oxpôr p,. desenvoJver esta malcrjc,l ôru aJguma 
cr'lr~ia é J?reciso ptt 'ti r ~ < flisti~ic0~0. que (; a . J ~.ve 
e domina todo o aeLo aLldicional , i ql!al ce~alt· dos 
arts. 1:), -16 e 20, e do art. 7. ° ela lei 11 .° ,105 de ,I::! 

de Maio de 1840, e vem a. ser : 

§ 541. -I 

f\S leis e l'esohu;õcs tias .'\s~enl\lléas lll'ovilleiacs ptulcm: 

/1.0. fião cop~ir si.mJlle~mente_ 89S, Ánteres~~ c1ª 1;>1'0-
vincia ( hypolhese uoica do art. 15 do acto acldi
cioqa1. (Vide o Cap o 3. 0 deste Titulo .)" 

2.0. OffeI1del' os dVeiLos de alguma, oulri;\. Provincia, 
nos casos decla:çados no. § 8. 0 do art. 10 do aeto arldi
QÍonpl ( hypothe$e elos arts. il6 e 20 do mesmo i.lcto.) 
(Vid~ o.~. Cé\ps. 4.,0. 11 19 oeste :I'itu~o .) _, 

3. 0 01fenrler a Constituição do lmperio . ( h;ypoLhese 
comprehendida no art. ,I G do acio addicional, con
forme o art. 7. C da lei interpretativa n o 1105 de 12 de 
Maio de 1840.) (Vide. o Caps. 5 .0 e 10 deste Titulo .. ) 

4.° Offendel~ os Tratados feitos çom nações estl'iln
~'eil'êts ~ hypothese dos arts. '16 e ~o 'do aeto addicionaJ.} 
(Vide os Laps. 6." c 49 desLe Titulo. ) 

6.0
' Offenclcr os impo tos gcracs ( hypoLhese mêJ1-
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cionada nos arts. '10 § ~).o ,e _20 do acto addicional, 
para a navegação pela Assembléa GeraL (Vide o Capo 
8.° deste Titulo.) 

(túmpr-e tornar nota de '(IUe 'ésta simples l1ypolnese 
não ye~ mencio.nâda paia Li s1}Spen~.ã9 d~ 2_a _ e~p'~ç;ie 
no art. 16. ) 

6.° Finalmente, pôde acontecer e frequentemente 
acontece que leg~s~em as Assefllpléas provinpiàes sobre 
impostos de . import{l.çãq e .0pjectQs não . c.omprehen;
didos nos arts. 10 e 1,1 do aclo addicional. Sendo isso 

• t • ~.. • 

e~pre~samenteJ vedado pelo art,'., ,12 do mesmo act.o 
quc é Constituição, as leis provinciaes que o,violarem 
cnlrão na calegoria das que qtfcndem a ' C.onsti tuü;ão, 
e estão sujeitas ao seu processo_ ( Vide o Cüp , 7,.,° de le 
Titulo. ) 

Estas leis e resoluçQes podem versar sobre assumpto 
em que tem ou não tem lugar a primeira especie de 
uspensão, isto é. a negatiya ue sancção do Presi-

denlê' dâ Pro-vincià. . .. 
De não haverem sido attendidas e bem guardadas 

as distincções acima e tabelecidas, tem 1'e uHado gran
des confusões. E co'mLudo l'esaUão as mc'smas' dis
lincções do acto addicionàl, apezal' de não 'disposto 
e redigido com tanta ' clareza quánta convinha. ' . 

t _ I .. 

Mas antes de applicarmos aquélLas distincções, c 
para sua melhor applicação, vejamos primeü:amente 

~ I '. I ..' • .::. \, c L 

q~~es ,são .os assumplo.s e~n CJ,ye pôde, ter, lugar a»ri-
meirtl. especie de suspensão, ou a negativa de sancção. 
e quaes aquelles em quc não ou por outra, quaes são 
os objectos sujeitos á sancção e quaes não. 

" 
I' t 

•• I 

" " 
1 '. \ . 

." '; ,,,-
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CAPITULO TI. 

DA SANCÇÃO E DA. NEGATIVA DA S.lNCçÃO, PRIMEIRA ESPECIE 
DE SUSPENSÃO DE QUE FALLA O ART. 24, § 3.° DO ACTO 
ADDfCIONAT., DOS CA.SOS EM QUE TEM, E Ei\[ QUE NÃO TF.1\t 

LUGAR. 

« O direito de sanccionar que aos Presidentes com
pete ... ' constitue não só uma prerogativa sua, ipa:;; 
lhes fornece armas que os habilitão a impedir e ob
viar os males que podem resultar de medidas preci
pitadas ou apaixonadas. » 

O Sr. B. P. de Vasconcellos Aviso n .O '118 de 6 de 
Novembro de '1838 . C'') 

§ 542. 

Assumptos em quc é neccssal'ia a sancção 1141 Prcsid4'lllC 4a 
Pro,'incia .. 

São enviadas directamente ao Presidente da Pro
vincia, para que lhes dê ou negue a saocc;ão, as leis 
e resoluções das Assembléas provinciaes que versarem 
sobre os objectos seguintes: (Art. 13 do acto addicional. ) 

1.0 Sobre a divisão civil, judiciaria e ecclesiastica 
da respectiva Província e mesmo sobre a mudam;il 
de sua Capital para o lugar que mais convier. (Ar!. 
10 § 1;0 e art. '13 do acto nddicional. ) 

C') o mesmo iIlustl'c Estadista dizia em seu voto Sel)arado que acom
p:lIIha :1 Consulta da Secção do Impel'io de 6 de Novembro de 18~3 
" Não é em rigor uma regalia o clireito de s:mccional' : é lima armn 
defensiva, uma egide, com que o Podei' Executivo defende suas jlrc
rogativas contra os excessos do Legislativo, (' a não scr ('11:1 cflir:17. , em 
br'p,'c se confunrlir'ião amhos o~ pOdr'I'('S. 
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.2.0 Sobre instrucç1'í.o publica e estabelecimentos pro
pl'ÍOS a promovei-a. (ArL. 10 § 2.° e art. /13 do acto 
adclicional.) 

3.° Sobre os casos e a fórma por que póde ter 
lugar a desapropriação por utilidade municipal ou 
provincial. (Art. 40 § 3.° e ort. 13 do acLo addicional.) 

4. ° Sobre a fi~ação de despezas provinciaes e os im
postos para ellas neccssarios. (art. 10 § 5.° e art. 13 
do neto addicional.) 

5.° Sobre repartição da contribuição directa pelos 
Municipios da Provincia, e sobre a fiscalisação do 
emprego das rendas publicas provinciaes e das contas' 
de sua receita e despeza. (Art. 10 § 6. o c art. 13 do 
aeLo addicional.) 

6.· Sobre a creação e suppressão dos empregos pro· 
vinciaes e estabelecimento de seus ordenados. (Art. 10 
§ 7.° e art. 13 do acto addicional.) 

7. ° Sobre obras publicas, estradas e navegação no in
terior da respecliva Provincia, que não pertenção á admi· 
nistração geral do Estado. (Art. 10 § 8.° e art. 13. 
do acto addiciollal.) 

8. o Sobre construcção de casas de prisão, trabalho, 
corrccção c regimen dellas. (Art. 10 § 9.° e art. l 
13 do .:lcto addicional.) 

9. o Sobre casas de soccorros publicos, conventos e 
quaesquer associações politicas ou religiosas. (Art. 10 
§ 10 e art. /13 do aclo addicional.) 

10. Sobre os casos e a fórma por que poderão os Pre
sidentes das Provincias nomear, suspender e ainda 
mesmo demittir os empregados proviRciaes. (Art. 10, 
§ 1-1 e art. 13 do acLo addicional.) J 

iJ 1. Sobre a fixação da força policial da Provincia. : 
(Art. 11 § 2. ° e art. 13 do acto addicional.) 

/12. Sobre autorisação ás Camaras Municipaes e ao 
34 
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Governo provincial para contrallir empreslimos com 
que Qccorrão ás suas respectivas despezas. (Art. 'I -I 
§ 3.· e art. 13 do aeto addicional.) 

13. Sobre medidas que regularem a administração 
dos bens provinciaes. (Art. 1 'I § 4.· e art. 13 do aeto 
addicional. ) 

14. S,obre medidas que regularem a orgunisação da 
estatística da provincia, a eatechese e a civilisação dos 
indigenas e o estabelecimento de colonias. (Art. 11 § 
~. o e ô:rt. 13 do aeto addicional.) 

15 Sobre o exercicio do direito que o art. 179 § 
~5 da C,onstituição concede ao Governo Geral (al't. H 
§ 8.· .e art. 13 do aeto addicional) a saber, de sus
pender algumas das formalidades que garantem a li
berdade indi vitl uaI,. 

§ 543. 

Assumptos em que não tem Ingul' a SUllc,:ão .10 Pl'csilieufe 
da Producia . 

Não dependem de sancção as Leis e Resoluções das 
Assembléas provineiaes que versarem sobre os objcctos 
seguintes: (art. '13 do aeto addicional) C') 

r/.) Este ' art. 13 do acto addicional exceptua da sanec;ão as Leis 
e Resoluções que versarem sobre os objectos compl'ehendidos nos 
§~ IS,. e 6.0 do art. 10, na parte relativa á Reoeita e Despeza Jllu
'Iltc{pal. Estas palavras Receita e Despeza Municipal, como hmitatil'as, 
tem dado lugar a duvidas que tllm alcance. 

A Consulta da Secção do lmpel'io do Conselho de Estado de 26 
de, Janeir,o de 18M, Relator o Sr. n. P. de Vasconcellos, votos os 
Srs. Monte Alegre e Miranda Ribeiro, dizia: . 

« Circumsereve,se a Secção a emittil' o seu pareoer sobre a intellt
gencia do citado art. 13'. 

« Em verdade depois de ter declarado este artigo que as Leis e Resp
luções das Assembléas Legislativas provinciaes dependem da san,cçao 
dos Presidentes das Provincias exprime-se assim: - Exceptllao,se 
as L~is e R6iloluções que versarem sobre os objectos compr&hen 
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,1 . ° Sobre a PoliQia c economia municipal. (Art. 10 
§ q,.' e arl. 13 do ucto addicional.) 

2. ° Sobre u fix.ação das despezas mUlllclpaes e im
postos para ellas necessarios. (Ar L. 10 § 5.° e art. 13 
do aclo addicional.) 

3: Sobre a fiscalisação do emprego das rendas mu
nicipaes e das contas de sua Receita e Despeza. (Art. 10 
§ 6.° e Ul't. 13 do acto addicional.) 

4. ° Sobre fixação das despezas municipaes. (Art. W 
§ 6. o c art. '13 do acto addicional.) 

5.0 Sobre a Cl'cação e suppressão dos empregos ~u
nil)ipaes e estabelecimento de seus ordenados. (Art. W 
§ 6.0 e art. 13 do acto addicional.) 

dillos no art. 10 §~ 4.° a." o 6.°, na p:wte relativa á Receita e Des
Ileza lIIunicipal ..•. as quaes serão decretadas Ilelas mesmas Assem
lJléas sem dependencia da sancção do Presidente. 

" A' primeira vista parece que só são exceptuadas de sancção as 
Leis i\Iunieipaes na pa~'te que l'cspeita á verificação de sua Receita 
c Despe7,a, e não á creação de novos impostos; tanto porque as 
palavras-Receita e Despeza-em outros artigos constituclOnaes 170 
c 172, só eompl'ehendem o que etfeetivarnente se recebeu e despendeu, 
como porque nenhuma razão se apresenta em apoio de diversa in
tcrpretação. Com etTeito que J'a7lão hav.eria, para dispensar de sancção 
os aetos que creão impostos municipaes, e sujeitar a ella os que es
tabelecem os provineiaes ? O imposto municipal póde prejudicar gm
vemente a industria; póde compromeLLel' os interesses de outras 
Provincias; póde olfender os tratados; e os Presidentes das Pro
vincias não podem ao menos ponderaI' estes gravissimos ineonve
Ilientes ! O § 5.° porém do arL. 10 da lei de 1834 comprehende imllostos 
munieipaes; c como não seja. geralmente admittida a inteIY$encla, que 
á Secção parece acertada das palavI'as-Receita. e Despeza lUunieipal
entende que importa lledit' ao Poder Legislativo interpretação deste 
paragrapho e do art. 13 cilado, limitando-se sua disposição aos actos 
que só tiverem por objecto a verificação da Rcceita e Despeza.l\IIh 
nicipal, e não co usas diversas, como cl'eação Ou modificação de im
pos~os, etc., etc. » 

Em virtude da Resolução Imperial de 2 de Março. do mesmo anuo., 
foi o negocio alfecto a Camara dos Deputados. Não me consta que 
esta lhe désse solução. 

Com etTeiLo, como diz a Secção do Conselho de Estado, 'que razão 
lIa veria para (liSllenS:ll' da Sallcção dos Delegados do Poder Gera} 
os impostos mUllicipaes, sujeitando-lhes os pl'ovinciaes? Todavia in
~Iino-me a crel' que o acto adclicional quiz isentar da saneção os 
Impostos municipaes, e assim se tcm geralmente entcndido : 1.°, por
que o seu systema e regra é sujeitar o que é municipal ás Assembléas 
PI'ovinciaes sómente, ~ornando-o independente do Presidente da Pro
vincia; 2.0, porque. como reconhece a mesma Consulta, o ~ IS. o do' 
:trt. 10 do. acto addicional comprehende os impostos mUDIeipaes ; 
3.·, pOl'que' a lleecita fel'ma-se dos hn.posLO • . 
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6.° Sobre a creação e suppl'essD.o dos empregos mu
nicipaes e estabelecimento de seus ordenados. (Art. 
10 § 7.° e 113 do aeto uddicional. ) 

7.° Sobre os Regimentos internos das Assembléas 
provinciaes. (Art. H § 1.0 e art. '13 do acto addiciona1.) 

8.° Sobre a continuação do processo do Presidente 
da Provincia, ou quem suas vezes fizer, sendo pro
nunciado, ou sobre a sua suspensão ou não do excl'
cicio de suas funcções . (Art. H § G." e art. 13 do acto 
addüüoRal.) 

9.· Sobre a decretação da suspensão e demis ão do 
Magistrado.(Art. H § 7. o e art. 13 do neto addicional. ) 

10. Sobre as medidas tendentes a velar na guarda 
da Constituição e das leis, e sobre as representações 
feitas pelas Assembléas pl'ovinciaes á AS5embléa e Go
verno Geraes contra as leis de outras Provincias qu e 
oifenderem seus direitos. (.1.1'1. 1'\ § !l.Q e ut't. 13 do 
aeto addieional.) 

§ 544. 

Caso de despeza municil,.\l em que tem lug:'lr a sancc;:io. 

Deve ficar a lei sujeita á sancção no Gaso em que 
a receita provincial seja empregada em despeza mu
nicipal ? 

A Consulta de 8 de Novembro de 1846, da Secção 
do Imperio do Conselho de Estado, relator o Sr. B. 
p', de Vasconcellos, votos os Srs. Miranda Ribeiro e 
Olinda, com Resolução Imperial de 10 de Dezembro 
do mesmo anno, entende que se a receita é provincial 
enão mu,nicipal, não póde ser considerada municipal, 
senão no emprego, e não na sua natureza e condições 
de existencia, deve portanto ser slljeita á sancção. 
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§ 545. 

Casos de obras Illunicillacs. 

Por Aviso de '16 de Março de ,1849 foi declarado que 
ns Assembléas provinciaes legislão independentemente 
da sant:ção do Presidente, npprovando contractos de 
obra municipal, proposta pelas Cnmaras, pelo que não 
deve ser obstado á lei. 

O Aviso de ·10 de Março de '1849 declarou ao Pre
sidente da Provincia do Piauhy que não devia obstar 
á publicação de uma lei que não fôra submetlida á 
sua snncção, pois que sendo municipal a obra da COllS

trucção de uma casa para as sessões da Camara Mu
nicipal e outros misteres, estava a mesma lei com
prehendida no § ,f .. O do acto addicional, e portanto 
não sujeita á sancção pela segunda parte do art. 13. 

§ 546. 

C.lSO cm quc 6 s3nccionad., lci quo o Dão dc,'o scr. 

Tendo a Lei n.O 14'1 de 19 de Maio de 18,f·5 da As
sembléa provincial de Pernambuco sido sanccionada 
pelo Presidente da provincia, não obstante estar com
prehendida nos §§ 4. 0

, 5." e 6.° do art. tO do acto 
addicional, foi a Secção do Imperio do Conselho de 
Eslado de parecer que cumpria fazer ver ao Presi
dente da mesma Provincia, a desnecessidade desse 
acto do seu antecessor. Assim se fez por Aviso de 9 
de fevereiro de "'84·6. 
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§ ;:)4.7. 

Da S:lllc<;'io. 

As leis e resoluções da Assembtéa provincial qHe ver
sarem sobre os assumptos enumerados no § 542 deste 
capitulo serão enviadas directamente ao Presidente da 
Provincia, a quem compete sanccional-us. (Ar L 13 do 
actq addicional.) 

Se o Presidente entender que deve sanccionar a lei 
ou resolução, o fará pela seguinte formula, assignada 
de seu punho,-sancciono, c publique-se como lei. (ArL 
H do acto addiciona1.) 

Se julgar pbrém que deve negar a sancção por se 
achar a lei ou resolução comprehendida em algum 
ou alguns elos casos enumerados (!f) o fará por esta 

(» A hypothese do art. 10 do acto addicional é de que a lei não 
convém aos interesses da Província. Entretanto a nell"aLiva de sancção 
tem igualmente lugar quando o projecLo 011"ende os dn'eitos de alguma 
outra Provincia, a Constituição, os Tratados, quando legisla sobre 
impostos de importação ou o/rende os impostos geraes. Igualmente 
ncstes casos é applicavel a mesma formula. Igualmente ncstes casos 
é o projecto submettido a nova discussão, na qual pó de ser adoptado. 
por dous terços de votos e reenviado ao Prcsidcnte. Da-se porém a 
seguinte ditrerença. 

Se o projecto reenviado ao Presidente por dous terços de votos ê 
simplesmente contrario aos interesses da Provincia tem lugar a dis
pOSição do art. - que o sanccionm'á - j se Jlorém a sallcção lhe foi ne· 
gada com o fundamento dc que é contl'ario aos interesses de outra 
Provincial á Constituição c aos Tratados, não procede o imperativo 
- o sanccwnará - , pOl'que o Prcsidente tem o du'eito de suspensão da 
scgunda espccie que lhe dá o art. 16 do mesmo acto addicional. 

O citado art. 1iS está muito obscuramente redigido. Restl'ingc-sc a 
uma hypothese - por entcndcl' que a lei ou j'csolttção não convem aos 
interesses da Provinc.ia-, e entl'etanlo a ncgativa de s:lllcção compre
hende outras. Talvez este assumpto se tOl'ne ·mais claro divididas e 
considcradas separadamente, como faço, as hypotheses, Não é possivel 
que o acto addicional qui7Jesse Jlrivar os Presl(!entes da arma da sanc
'[0, quando os pl'ojectos fosscm contrarios á Constituição, aOS Tl'a
tarlos, etc. 
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formula - volte á Assembléa legislativa provillcial- (~) 
expondo debaixo de sua assignalura as razões em que 
se fundou. (Art. 15 do acto addicional.) 

Neste caso será o projecto (.f*) submettido a nova dis
cussão e se fôr a~oplado tal qual, ou modificado no 
sentido das razões pelo Presidenle allegadas, por dous 
terços de volos dos membros da Assembléa será reen
viado ao Presidente da Província. 

Se não fõr adoptado (pelos dous -terços de volos) 
não poderá ser novamenle proposto na mesma sessão. 
(Art. 1!i do nclo addiclonnl. ) 

§ 54.8. 

Pl'ojccto snnccionado mns não pl·omulgallo. 

Tendo sido sanccionado um projecto de lei da As
sembléa provincial do Maranhão por um Presidente 
não foi porém promulgado. O Aviso de 23 de Setem
bro de 1844 declarou ao successor desse Presidente 
que dous meios se oíferecião para soltar o embaraço 
em que estava, sendo um delles proceder-se na con
formidade do art. 19 da lei de" 2 de Agosto de 1834, 
mandando a Assembléa publicar a lei, havendo como 

(t) Ambas as formulas - sancclono e publique-se como lei - Volte á 
Assembléa legislativa provincial - c as razões em que se funda a ne
gativa da sancção, devem ser lançadas no proprio autographo. Con
sulta da Secção do lmperio do Conselho de Estado de 19 de Dezembro 
de 181S7. Resolução Imperial de 3 de Julho de 181S8. 

("") O Conselheiro de Estado o Sr. B.P. de Vasconcellos dizia em 
voto separado na Cousulta da Secção do Imperio do Conselho de 
Estado de 6 de Novembl'o de 1843 que sempre que o acto addicional 
trata da lei depois de approvada lhe ,lá essa denominação ou a de 
Resolução, e quando a quer designar depois de não sanccionada a 
denomina projecto, como o manifestão os artS. 13, 14, 1lS, 16, 17, 18 
e 19 do mesmo acto addicionaL 

Entt'etanto o art. 19 chama lei o projecto não sanccionado, e os 
arts. 15 e 16 li ão da duas pa)aVI'3S, sem g1l31'dar difl'cl'ença. 
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não dada 11 sancção, e outro entender-se o Presidente 
da provincia particularmente com a mesma Assembléa 
pura renovar o projecto, e envial-o á prcs idancia pura 
ser devidamente sanccionado e prl)mulgado, como senão 
existisse o primeiro, ficando ao arbitrio do mesmo Presi
dente escolher elos dous meios indicados o que fosse 
de mais facil execll~ ã o . 

§ 5~9. 

Pl'onmlgação :!Iem sallof\ão. 

Havendo fall ecido um Presidente da Provincia do 
Maranhão sem ter escripto nem assignado nos auto_ 
graphos de 3~ aptos legisla li vos remellidos pela ÃS

sembléa legislativa provincial a formula do art. H 
do aeto addicional.-Sancciono e publique-se como lei 
-, tendo porém mandado 'publicar e dar a execução 
áquelles aetos, que effectivamenle eslavão em execu
Ção, ouv-ida a Secção do Imperio do Con~elho de Es
tado em Consulta de 14, de Julho de 4856, concluia 
ella que não descobria 110 acto addicional disposição 
adequada e applicavel ao caso, mas que sendo indis
pensavel offerecer um remedio provisorio, entendia 
que devia continuar a execução das leis publicadüs, até 
que apparecesse decisão competente. A Resolução Im
perial de 22 do mesmo mez e anno conformando-se com 
essa .conclusão, mandou que o P.residente da provin
cia fizesse regularisar aquelles actos legislativos, le
vando-os ao conhecimento da Assembléa 'legislativa 
provincial. 
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~ 550. 

Í\\õtá no seu ltil'CitO o GOl-OI'no GCI'al (lanrl0 insll'ucçõéS ao. 
PI'c"idelltes l)al'a 11:10 S:lUCCiOllal'cm esta 011 aqnella lei 
pl'odueial~ Oll leis cm tal 011 tal sentido Z 

A Consulta da Secção do Imperio do Conselho de 
Estado de 23 de Junho de '1848, Relator o Sr. Monte 
Alegre, votos os Srs. Olinda e Maia, aponta um Aviso 
expedido ao Presidente de Sergipe, para não sanccio· 
nar uma lei, e dá o seu completo assentimento a essa 
medida. 

§ 551. 

O .. PI'('!i, i.lcntes 11:.s PI'(n'illcias (lel'cm .1:'\1' conta ao Govcrllo 
Gel'al elos IIIl1tivlIS pelos qllaes ;o;allccioll:!o 1111 .leixiio c11l sanc. 
eiollul' a!'; leis lll'o,-ineiaes . 

o Avi. O circular de ij de Novemhro de ,181-2 deter
minou aos Presidentes de Província q1le quando l'e
mettessem ti Secretaria de Estado dos Negocios do 
Imperio as leis das Assemóleus provinciaes fizessem, 
no oillcio que as acompanhasse, uma exposição dos 
mútivos por que houvessem slll1cciouado ou deixado 
de sanccionar cada uma dellas, a fim de que, com 
maior conhecimento de causa, se pudesse resolver como 
fosse conveniente. 

A Circular de '16 de Dezembro de 1840 insistio no 
exacto cumprimento da dita Circular de 1) de No
vembro de 1842, accrescentando que quando alguma 
das leis provinciaes ora remettidas tenha sido sanc
cionuda pelo antecessor do Presidente actual j deve 
este, não obstante, d3.r suu opinião sobre o mere
cimento fI cHa, e tambp.m que qnando alguma elas 

31> 
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mesmas leis se referir a outra, deve remettêl-aSljun
tas, sendo aquella a que a ultima se referir acom
panhada da cópia dos motivos da sua SaflCçõ.o, 

A Circular n. o 515 de 7 de Novembro ele ,I R(H recom
mendou aos Presidentes de Provincia o cumprimento 
das precedentes, que juntou por cópia. 

O Aviso de 21 de Outubro de 1843, expedido em 
conformidade da Consulta do Conselho de E tado de 
G ele Julho do mesmo anno, com a qual. e co nfor
mou a Resolu çúo Imperial de 29, declara: 

« Que as informações que os Presid 'nlcs clcvr!11 da r 
sobre o merecimento cle cada uma elas leis que sa nc
cionão nenhum inconven iente podem procluzil'; incol1Ye
nientes gTaves porém podem resultar de uma mal en
tendida concisão, que colloque o noYel'no Impel'ial na 
inevitavel necessidade de exigir amplos esclal'ecimenLos, 
perdendo nestas dili.gencias o tempo, e algumas vezes 
a occasião de encaminlllll' a aclminls lmc.ão nos YCI'Lla-
cleil'os interesses do paiz.» .. 

CAPITULO IH. 

DE QU.I.:'iDO SIi\lPLE ~lEi'\U o ·PROJECTO NÃO CO:\Ylbl AOS TX
TER ESSES DA PROYTNCI.\.. H1'POTHE E U:\1CA. DO .\Rl'. 1:.i DO 
A C10 ADDICIONAL. 

~ G32. 

1r a hypolhcse unica do art. ,I G ào aclo acldicio
nnI. Djz e1le. 

« Se o Presidente julgar que deve negar a sancção, 
por entender que a lei ou resolução, não convém aos 
interesses da Provincia, o farú por esta fo rmula
Volte ú. Asscmhl(la legislativa pl'ovincial-, expondo 
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debaixo de sua assignatura as ruzões, em que e 
fundou. Neste caso será o projecto remcUido á nova 
discussão; e se fôr adoptado tal qual, ou modificado 
no sentido das razões pelo Presidente allegadas, por 
dous terços dos votos dos membros da Assemb16a, 
será reenviado ao Presidente da Província, qttc o 
sanccionará. Se não fór adoptado, não PQderá ser no
vamente proposto na mesma sessão.}) 

E' preciso ter bem presente que esse art. 4 o do acto 
addicional 6 sómente applicavel no seu todo ao caso 
em que o Presidente repelte o projeclo por entender 
que nuo convém aos interesses da Província. (") (Vide 
§ 615.) 

n o Presidentc da Provincia du Pará em 1850 ncgou sancção a duas 
lei~, das quaes ulIla restaurava uma antiga Comarca c outm crcav;) 
ulua Fregueúa, com o fuudalllcnto de quc não crão cs as leis conve
nientcs á l'rovilleia . A Consulta da Secção do Imperio tie 17 de Dc
zCIll1)I"0 dc185J, eom a qual sc conformuu a .llesolll~ão Im]lcri:ll dc 20 
(lo mesmo II1CZ e anuo, llelator o SI". 111 a 1;1, votos os Srs. Visconde 
de Olinda, e Araujo \'ianu:1, cntcnr!ia ({UC não podia nem devia 
l'lllilLir a este respeito q1lalqucr opini[io ac optando Ou não as razões 
do ]'residenle, por isso que da cOlll'eniencia de tacs aotos é COI11-
11etelltc julgadora a Asselllbléa proviucial, quc sem elllbar~o dessas 
razõe's os J'eellYioll, segundo os tcrmos do art. 15 do acto acldieiunal. 

O COlJselhciJ'o de R Lado Visconde de Olinda não conco['(lav3 eoJU 
a parte do Belatol'Ío em que sc diz (( que a Secção não pódc nem 
dcve cmiLLiJ' opinião sobl'c as razões por que o Prcsiticnte negou a 
sancção aos actos legislativos n,05 1M c 172, pclo motivo de que a 
Assembléa provincial é a competente julga(lora da convenicncia de 
laes aetos; por isso que a eompclencia tIa Asseml1léa não prinwa a 
Secção de julgar, como cntendessc, do Ill'OCc(UmCIJIO do Prcsidcmc da 
]'rovincia, na negativa de sua sancção, e as im clla o tem feito 
frcquentemente. " 

A Consulta da Se;'ção do I1l11lerio do Conselho dc Estado dc 16 tle 
,1aneiro de 1851, exalllinando a gUJ1S aetos legislatiyos da Assembléa 
legislativa da Provincia ela P:1l'ahyba, aos f[uacs o PresidellLc da 
ProYincia n gúra a sancção, era ele 1131'eCC1' quc 01'1\0 mui atlelldiveis 
c dignas da approvação do GOVCl'lLO as razões pelas ql1acs fora ne
galla a sancção, pois qlle a Presidencia mui razoavclmente havia 
pugnado pclas cOl1yeniencias c interesses da ProYincia, da adminis
tração e serriço dclla; advertindo pOJ'ém que nenhuma providcneia 
ha a 10mar, "isto que o sorem actos legi lativos, de quc se trata, menos 
convenientes c uteis á Pro\'incia, não os constitue nas cÍl'cnmstancia 
de inconstitucionaes c revogavcisno tcrmos das lei de 1l de Agosto 
de 183~, e dc 12 (le Maio dc 1840. . 

Conformando-se com cssa Consulta a Resolução Tmpcrial de 25 do dito 
mc? c anno, foi el1l conformi(h1fle expedillo o AVISO n. O Ii~} de 1) de 
l' l!vc rciro do l'cl'cl'i(\o anno de 18lH. 
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E' esta negativa do snncç:ão, e nJo póde ser outra 
cousa, a suspensão do que faliu o arL 24 § 3.° do ac(o 
addicional quundo se refere ao art. 13 . 

Negalta a S:lQCI;:lO lHllo [·l"(lsi.lcntc é li 1ll'u3ccto slIbu."ai,lu mt 
, . ASscOlbléa :t no\'a, disct:sst\u. 

Na Consulta de 6 de Noyembro de 11843 da Secção 
do Imperio elo Conselho de Estado, Relator o Sr. 
Miranda Ribeiro, depois Visconde de Uberabu, forão 
este e o Sr . Visconde de Olinda de parecer, que os 
projectos de lei que os Presidentes reenvião não SUllC

cionados ás Assembléas provinciaes devem ser resol
vidos em um só debate. O 3. 0 membro da Secção, o 
Sr. B. r. de Vasconcellos, entendia porém o contrario, 
fundando-se nas expressões do acto addicional,-neste 
caso serú o projecto submeUido á nova discussão, e 
se fór adoptado ... -Entendia que as palavras-nova 
discussão- punhão fóra de duvida, que haveria sobre 

Um Professol' pediu ;tO Covemo IJllpcl'i_l ser I'cinlc"l'atlo em Ullla 
cadeira sUPPl'ill lid;J po r lei provin cial. " 

A Seeç~,o do IlI1perio do Conse lho de Estado cru Consulta de 3(} 
de Abril de 18iíJ, Relato!" o SI'. !\laia, \'otos os Sl'5. Araujo Vianna, e 
OJillda, era <.le parecer de que nãe é perm ittido o I'ecurso <.las Reso
luções das Assemhléas provinciaes, e porque a lém di: o aecl'cscia que 
o Lyeêo ao qllal pertencia a cadeira eJ'a de el'c:lção pl'ovincial, e um 
estabelecimento des tinado 'para promover a instrueção public:l 
naquelles l'amQs sobre quc as Assembléas pl'ovincil\es compele re
gulaI', e o acto addicional não decretou meio algum por que qualquer 
prejudicado possa reclamar contra o acto legislativo pro"ineial oll'en
sivo dc seus interesses; salvos sómente os que são semlll'c admissi; 
"eis, pelo que se deduz do dUo acto addiciollal, os de reeol'l'er a 
mesma Assembléa ]lrovincial nos casos onlinarios; e aos Poderes Gc
I'aes nos dc l1ullidade dos aetos legislativos pl'ovinciaes, qualld(} 
exorbitantes das faculdades das ditas AssembJéas. 

Com essa Consulta se conformou a Reso lução Impcrial de lO de 
]llúo do dito anuo . 
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o pl'ojecto tres lliscussões, com o intervallo entre uma 
e outra nunca menor de 2ft, horas, como prescreve 
o § 1.0 elo art. 1 ,1 do mesmo aeto addicional. (*) 

Com cITeito é mais razoavel entender uma palavra 
de um al'ti'go elo ~cto addicional pelo modo pelo qual 
eUe fixa essa mesma palavra n'outro artigo, do que 
arbi trariamen te, 

Nilo leve aqllella Consulla resolu ção . 

§ 554, 

I\s CXlll'CSSUCS tio :\1't. t:» do acto adlliciollal-que o sancciou:uá 
- 'lucI'em dizcl' quc a sallc(:ão. é então obl'igatol'ja! 

Examinarei esta questão com algum vagar porque 
é importante e ha sobre elIa opiniões diversas, e de
cisões lambem diversas "elo Governo. 

(') Diz esse art. 11 § 1.0 - Cada I)roj eclo de lei ou resol ução pas
SU L'U, pelo menos por lres discussões, 

Em um opuscufo do SI', Conselheiro Fauslo Augusto de Aguiar, 
intilulado-Exposi('ões de algumas questões concel'o eutes ao lilllites 
c modo de exereicio de nrias attribuições conferidas pelo acto ad
dicional ás Assembléas pl'oviuciaes, imprcsso na 'fypographia Nacional 
ell1 1864, lê-se o seguintc: 

« Em pl'imeiro lu rrar dizendo o artigo simplesmente- que o pro
jccto será submettieYo a nova discussão-parece que não exceptuoll 
este caso das regras an teriormente prcscl'iplas em geral sobre o 
modo da discussão. 

(( Vê-se tambem que o mesmo art , 1 1) e se"'uintes, ao passo que 
chamão - loi ou resoluf:ão - ao acto da Assembléa que e por ella 
definitivamente approvado, o clellominão-Iwojecto-desdc que lhe é 
denegada a sallcção, Não deve-se daqui inferir que, por este facto , 
desce a lei á ordem de projecto, c fica sujeita ás regras da di
cussão marcada no citado paragl'apho do art. 11"? 

« Consielerando-se além (lisso que a precipitação, a effervescellcia 
das paixões e o espirito de facção são males de que é muito su -
cep tivel uma Assclubléa delibcrante, não se póde (;rer que o legis
lador deixasse, no caso de que &e tliata, de pôr obstacu los á acção 
dessas causas, c que antes Quizesse favorec êl-as, pcnnitlindo , em 
circumstancias Que podem ser graves, delibera~ões immed iatas e sem 
as forlllulas, qu e, em regra, espbelecêra para garanlirem a jWU
dencia c sabetlori!l que develll ca l'aeterisar todos os aetos de um a 
Assembléa legis latiYa . E cresce a força dessas considerações tra
t:lndo-se de ullla Assembl éa ullica, e cujo conectivo reduz-se a um 
'Iéto tão incompleto, qual o que pertence <Ias Presidentes de ProYiueia, " 
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Emboru o Aviso n.O 24· de '10 de Jilneiro do '1837 
(do Ministerio da Fuzenda) houvesse estabelecido a 
doutrina de que, no caso do art. '15 do acto addicional, 
reenviada a lei approvada por dous terços de vôtos, 
não era a sancção obl'igatoria, foi depois esta questão 
agitada ha vinte annos, na Secção dos Negocias do 
Imperio do Conselho de Estado , por occasião de haver 
o . Presidente da Provincia do Maranhão p edido ao 
Governo esclarecimentos sobre a intelligencia de al
gumas disposições do aclo addicional, e sendo Relator 
da Consulta, que é de 6 de Novembro de 1843, o Sr. 
Miranda Ribeiro, depois Visconde de Uberaba, e volos 
os 8rs. Visconde de Oliada e B. P. de Vasconcellos. 

Perguntava o Presidente do Maranhão: 1.°, se no caso 
de ser-lhe reenviado o projeclo por dous terços de 
votos da Assembléa, era a sancção obrigatoria, quér 
na hypothese de ser o projccto devolvido tal qual, 
quér na de ser modificado no sentido das razões do 
Presidente, quando essa modificação não é consideravel 
e importante; 2.°, no caso de negativa se a recusa de
via ser communicada por qfficio á Assembléa , ou só 
tacitamente, como tinha feito. 

Divergirão na Secção as opiniões. 
O Conselheiro de Estado Miranda Ribeiro não podia 

estar de accordo com o Pl'esiden[e do Maranhão em
quanto o considerava na intelligencia de (na hypothese 
vertente) poder legalmen te negar pela seguuda vez sua 
sancção áquelJe acto. O art,19 da Lei de 12 de Agosto de 
1834· figura o caso de recusar o Presidente sanccionar a 
lei rcenviada pela Assembléa na fórma do art. 15; mas 
não o autorisa a negar-lhe a sancção expressamente; isto 
é, pelo art. 19 ela Lei citada pódc o Presidente deixar de 
expressar-se na lei reenviada-Sancciono e publique-se 
como 1ei-, mas nuo póde dízel'- Volte á Assembléa 
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provineial-, como qua'ndo julga ' que eleve negar a 
sancção, por entender que a lei não convém aos in
teresses da Provincia. 

Concluiu portanto o dito Conselheiro que as leis pro
"Vinciaes reenviadas ao Presidente, na [órma do art. 1G 
da Lei de 1:J de Agosto de '1834" só tem de ser expressa 
ou tncitamente sanccionadas, sendo indifferenle para 
este resultado, que tenhão sido adoptadas taes quaes, 
ou modificadas no sentido das razões do Presidente. 

Quanto á 2.a pergunta acima mencionada, pensava 
o mesmo Conselheiro que o Presidente não está auto
risado para negar ex.pressamente a sna sancção segunda 
vez ás mesmas leis na hypothese figurada, mas não 
sendo tambem obrigado a sa;nccional-as expressamente, 
se deixar de o fazer dentro de '10 dias que para e te 
fim .lhe estão marcados, teremos a sancção tac.ila , con
forme ao disposto no art. ,19 da sobredita Lei de 12 de 
Agosto de 1834. 

O Sr. Yisconde de Olin era , assignando o parecer, li
mitava-se a declarar que-podendo o rresidente recusar 
a suncção, ainda no caso de lhe ser o projecto reen
viado depo is de ter sido approvaclo por dous terços 
de -rotos, como é expresso na Lei de ,12 de Agosto de 
,1831" o flue mosll'ü não ser olIa obrigútol'ia, entendia 
que o pod ia fuzer, ou tacita ou expressamente, e neste 
segundo caso, ou com\11unicanc1o á \ssembléa Provin
cial a detcrminação em que estú, sem lhe reenviar o 
projccto, ou reenviando-Ih'o , não podendo, porém, 
quando preferir esLe uHimo arbitrio, usar da formula 
- YoUe ú Asscmbléa legislatiYi1 provincia], -- a qual é 
só murcada para a primeira denegação da sancção. No 
mais concordava com o parccer. 

O Conselheiro de EsLado .o. P. de Vasconccllos diver
gia, e lançava C'm :-;PIH1J't1(lo o cu pareccr, com aquel1l1. 



llleidez e desenvolvimento C[1lP. rOSlllmaYil dnr a mll~ 
terias importantes. Dizia elle; 

« ~.u questüo.-Se a segunda sancção do Pl'csidenle da 
Provincia é obrigatoria, quér na hypotllese de ser o pL'O~ 
jecto adoptado tal qual pela Assembléa provincial, qu6r 
na de seL' modificado no sentido das suas razões, quando 
essa modificação não é consideravel e importante. 

« A maioria da Secção julga que o pj'(~sidente da Pro
vincia não póde legalmente negar segunda vez sancção a 
um projeclo de lei, talvez porque o art. 1 i) elo acto aeldi
cional diz que, reemiado tal proj ec to ao Presidente ela 
Provincia, este o sanccional'ú. Parece-me que esta intel
ligencia não é sustentada, nem l1ela letra do acto ac1c1i
cional, nem pela tlleoria, pois nem uma, nem outra 
reconhecem sancção obl'igatoria ele Ll.m projecto, quando 
o Poder competente julga que a. não eleve dar. Se o al'l.1i) 
jú citado suppõe que o Presidente ela Provincia deve sa.nc
cionar, o art. '19 considera o CDSO em que o Presidente 
recusa sanccionar, e como cumpre entonder qualquer 
eseriplo, lei ou Cocligo de maneim que suas c1isposi~.ões 
se conciliem e não se eontradigão, tenllo pOL' 'i 11 ('a lIi \'el 
que no art. ,13 é o Presidente considerauo como sanccio
nando a Lei :por a reputar justa e conveniente, e crue no 
::.rt. 19 outra e a supposicão; figma-se ahi a llypothese do 
P resid en te en tender que" cleye rt:cu sal' a sancção, Preei ro 
esta intelligencia como mais consentanea com as regras 
da hern1eneutica juridica, pois salva. o absurdo a que o 
contrario induz. 

« Nem concebo como se possão harmoni5ar os clous 
lcrmos-sancção obrigatoria.-No meu conc.eito, a sancção 
que o Poder competente confere a uma 'lei, altesta qu,C 
clle a considerou como constitucional, isto é, dentro das 
raias do Poder tegislativo, e como conveniente e apro
priada pam satisfazer as necessidades do paiz; tal sentido 
não terá por cel'to a snncção que não 1'ór dada com a 
mais plena libel'dacle. Uma sancção fOl'çada nada mais 
seria que uma ficção injnstificavel, e não uma realidade, 
como Importa que o seja. Deve pois sempre ser livre a 
sancção, ou o projecto seja approvaclo tal qual pela Assem
bléa p['ovincial, ou modificado no sentido das razões elo 
Pl'esidente. 

« ~.n qllestão.-~o caso cle negativa, se a recusa deve 
ser communicada por omeio á Assemhléa Provincial, ou 
só tacitamente. 

« Não admitto bypothcse em que haja legal tacita de
l1('gn~.ão clt" sanr.c;:k'tl), porqnc entendo flue I) Presidente do 



uma PL'ovincia deve sempl'e expressar as razões que o 
l'esolvêl'ão a denegar sancçào a um pL'ojecto de lei, nem o 
contmL'io pl'ocedimento é" compativel 'com a sollicitude 
que y, M, I, emprega em promover o bem estar de seus 
subditos, Quando o art, 19 do acto addicional declara que
o Presidente dará ou negará a sancção no prazo de dez 
dias, e não o fazendo ficará entendido que a deu-suppõe 
um facto, e não confel'e um direito, Presidente poderá 
IlUver que eivarlo do espírito de facção, ou arrastrado por 
paixões violentas, OH por outros motivos, deixe de negar 
expressamente sancção a uma lei, e de expender as razões 
que abonem seu procedimento, não será a primeira vez 
que, inspirados por taes motivos, alguns homens, ainda 
de boas intenções, commettão nctos io'uaes; mas seu pro
cedimento será sempl'e injustificavel, alvo no caso de 
inexoravel necessidade, paI'a que não se fazem leis, Fun
dadas ,'azões deve t,!'ll' o Presidente para denegar sancção 
íl um projecto de fei, e cumpre que as communique á 
I'especliva Assembléa, sendo a presumpç:,ão de que, pe
sado o pl'Ojecl.o á vista deltas, a resolução seja consen
lanca com ~ justiç,a e bem publi,co, ao m,enos assim o 
espcl'a a Lei fundamental. Se, pOIS, o -Pl'esldente da Pro
vincia pelo seu silencio é causa ele que passem como lei 
disposições pl'ejueliciacs ao bem provincial, ou se não 
cmprega todo' os meios ao seu alcance para que não se 
venllque esse mal, não está em seu dIreito, deixa de 
cumprir' um dever, e, pelo menos, é réo de ineptidão 
notol'Ía, e como tal forçoso é processai-o, ... 

« Demais impol'ta que a opinião publica se não des
vail'e por falta ele esclarecimentos, e importa que a res
ponsabilidade de uma lei nociva pese sobre quem a fez 
ou não empl'egou quanto podia pal'a atalhar o seu pro
gresso, e assim se faça justiça a quem a merecer. Fi
nalmente não sendo os Presidentes irresponsaveis, quando 
sanccionáo ou eleixão de sanccionar contra o seu dever, 
inadmissivel é a doutrina da sancção tacita ou obrigatoria,» 

Ouvida a Assemblea Gerül do Cpnselho de Estado 
sobre o assumplo, foi expedido o Aviso de 28 de Março 
de 1844, o qual declarou: 

« 1 " Que o Presidente da Provincia não é obrigado 
a sanccionar uma lei provindal, fIuando segunda vez 
lhe é apl'esbntada, e que,se bem possa dar a sU,ãsanc
ção, quando depois de pensal' maa~U'(~mente a ISSO se 
I'c;;olvel', comtudo no caso de per Isllr em suas con
viccões, deve abster-sc de sanccional-a, o que t.anto é . 

3ü 
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verdade que a mesma citada lei de 12 de Agosto de 1834., 
suppõe essa especie, quando pl'evine o caso da recusação 
mandando então que apropria Assernbléa publique a 
lei. 

« 2.° Que nenhuma disposição legislativa prohibe que 
o Presidente communique á Assembléa a sua segunda 
recusação, mas que nada podendo fazer a Assembléa 
em consequencia de tal participação, porque' não póde 
meLLer o negocio em nova discussão, nem Lornar atraz 
quanto ao vencido por dous terços de votos, vem aquella 
participação a converter-se em uma vã fo['malidade, 
que póde portanto o mÍLLir-se , » 

Ultimamente o Aviso n,O 34 de 5 deMarçode1859 
§ 4.0 decidio em sentido inteiramente contrario-Que 
na hypothese de ser reeuviado ao"presidente da Pro
vincia pelo modo estabelecido no art. '13 do acto addi
cional algum projecto a que tenha negado sancção, 
é o mesmo Presidente obrigado a sunccional-o, e se 
deixar de assi m praticar, compete á Assembléa manda 1-0 
publicar com esta declaração, como é expresso no 
mesmo art. 15 e no 119. C) 

§ 555. 

Obsel'vações. Jtliulla opinião. 

Ao exposto juutarei algumas observações e a minha 
opinião. 

A interpretação grammatical é muito importante. 
Quando a grammatica põe o verbo em modos cliffe
rentes é certamente para exprimir cousas tambem dif
ferentes . 

Porque põe o acto addicional o verbo-sancci.onar
no imperativo? Porque diz-sanccionará ? 

rJ Parece que não precedeu a esLe Aviso Consulta alguma ao Conselho 
de Estado. Ao mcnos não a l1Ulle enconLl':U. 
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Será para dizer-pôde dar ou negar a sanCl;ão ad 
lib ilulllr . 

Não o creiu. 
Sustento que impoz o preceito de sanccionar, e que 

este preceito está em perfeita harmonia com o syslema 
que o mesmo acto add icionaI quiz estabelecer. 

Vejamos. 
E' preciso que lenha sempre diante dos olhos, que 

se restrinja ás llypotheses dos artigos, que observe e 
acompanhe as distincções de que partem, quem quizer 
entender bem uma lei e portanto o neto uddicional. 

Como já notamos o art. 15 do acto addicional, e 
ahi está elle que o diga, evidente e exclusivamente 
refere-se a pl'ojectos que não convém aos interesses 
da Provincia. 

Os projectos devolvidos com negativa de sancçâo 
pelos Presidentes de Provincia ás Assembléas pro
vinciaes podem lhes ser por estas reenviados, 

OIJ taes q uaes, 
Ou modificados no senLido das razões allegadas 

pelo Presidcnte da Provincia. 
Se o projecto é reenviado ao Presidente modi1lcado 

no sentido das suas razões, como pode deixar de ser 
saccionaLlo? Volle á Assemblóa proviucial porque contém 
lal ou tal disposiçúo que não convém a laes ou taes 
interesses da Provincia. ~\. As embléa retira es 'as dis
posições, ou modifica-as pelo modo indicado pelo Pre
sidcnte da provincia. Póde-se dizer que o projecto 
estú san~cionado, faltando-lhe sómente a formula sa
cramental- ancciono, ele . 

A sancção é aqui um simples corolla.rio, e como 
tal obrigatorio. As consequencias são obrigatorias, 
quando vem arrastl'aclas pe~u irresistivel força dos 
principio que as contém. ' 
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o imperati vo-sanccionará-é perfeitamente expli
cado por essa hypothese de voHal~ oprojccto modilh.:utlo 
pOI' dous terços de volos, segundo as razões do Pre
sidente. Estabelece-se assim perfeito accordo entre 
este e a Assembléa. 

Ora, o imperativo-sanccionará-domina todo o art. 
,15, que se subdivide em duas hypotheses. Logo CODl 

prehende tambem a outra e contraria, a saber, a de 
voltar o projecto tal e qual, porque não está excluída 
quér directa, quér indirectamente, 

O acto addicional tem por fim, e transpira de todo 
o seu contexto, estabelecer nas Provincias, nos llC

gocios que considerou de mero interesse provincial, 
o sel{ govemment pelas mesmas Provincias . E por 
isso nem mesmo a Assembléa Geral póde revogar as 
leis que se restringem ao terreno de interesses mera
mente provinciaes. 

Concederia o acto addicional com tanta largura aos 
Presidentes o que negou á Assembléa Geral ? Cont.:e
deria ao Delegado do Poder Executivo Geral, o que 
negou a este e ao Legislativo? Seria contradictorio. 

Estamos sempre no caso de simples conveniencia, 
de simples interesses de uma Provincia. 

Se o projecto passa pela primeira vez por uma 
simples maioria e o Presidente lhe nega a sancç,ão, 
lemos em uma concha da balança uma süllp]es maioria 
absoluta da Assembléa provincial que póde ser pe
quena, n' outra uma minoria, que póde ser considel'avcl 
e o Presidente. Então o Presidente junto á minoria faz 
pender a balança e d·á mais força á opinião de qne à 
lei não convém. 

Se porém a lei não sanccionada passa por dous terços, 
temos em uma t.:onchu da balatlça dol.ls te['(;os da AsseUl
bLéa ( póde ser a unanimidadc ou quasi ) c Jl' Olltra 
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quando llluito, o terço, (e pó de ser ningnem) c o'Pre
sidente. Ent.ão os dous terços fazem pender a balan(;a 
e dão força a opinião de que á lei convém. 

São dous terços dos eleitos da Provincia, e é, 8m these, 
justillcavcl a supposição de que hão de conhecer 
melhor o que convém á Provincia e a seus interesses . 

E' uma homenagem rendida ao principio do seZ{ [jO

vemment. E' um complemento da exclusão da ingerencia 
rIa Assembléa Geral nos negocios puramente de con
veniencia e interesse provincial. Está em harmonia com 
o -direito que tem as Assembléas pl'ovinciaes de fazerem 
publicar as suas leis nssignadas pelo seu l)residente. 

Mas dirão. Repugnão essas duas palavras-sancção 
e obrigatoria.-O publico sabe a historia da lei e a 
divergencia que teve lugar. 

Parece que em tal caso o acto addicional quiz lançar 
um véo sobre estas divergencias, não lluiz que cons
tasse do corpo da lei, para mingoar-Ihe o menos possivel 
a força moral, rlando-lhe, ao mfmos, as apparencias 
da anhesão do Presidente. 

Dir-se-ha lambem c tem-se dito. O art. H) do acto 
addir..ional declara que o Presidente dará ou negará 
a sancção no prazo de 110 dias, e não o fazendo ticará 
entendido que a deu. A generalidade desse art. 1!) 
comprehende o art. ,I ij, e a sua hypotllese, e uma vez 
qLle o comprehende, autorisa o Presidente a não dar 
a sancção, deixando de a dar nos 'lO dias a lei que 
lhe é reenviada, por dous terços da Assembléa. Logo a 
sancção em tal caso não é obrigatoria. 

Porém, como observava oSr. B. P. de Vasconcellos 
na Consulta que acima citei de 6 de Novembro de 1846. 

« Não admilto h'ypothese em que haja legal, tacüa 
denegação de sancção ; porllue enLendo que o Pl'e~icLenLc 
(le uma PL"ovilwiu deve cmpre expl'essul' as razoes flu e 
o l"esolvêl"Do a negar san çiío a um projcdo de lei. . , . 
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Quando o urt. Hl Lia aeto add icional declara li Uê o P re
sidente dat'á ou negará a sancção no prazo cle 10 dias, 
e não o fazendo fical'á enlendiLlo que a deu, suppõc 
um faclo, não confere um dleeito. » 

O arL 19 portanto limita-se a prevenir um facto, o 
não cumprimento do dever de l)residente, que, por 
descuido, esquecimento, má vontade, não se dedara, 
não cumpre o seu dever . Estabelece um prazo fatal 
para a concessão ou denegação da sancção, c urna 
comminação e penu pura o ca o ue que dentro dene 
não cumpra o seu dever . . (as i so não isenla o Pre
sidenle do cumprimento desse dever. De outro modo 
poderia o Presidenle prolongar indeunidamentc a estada 
da lei em seu poder. 

Não comprehendooque é silncção lacila e 2. a sl1ncçilo, 
expressões frequentemente empregadas e que tuno con
fundem. Pelo acto addicional póde haver sancção sem 
o emprego da formula sacramental.~Sancciono e pu
blique-se como lei - essbOcial segundo o mesmo aclo. 
O emprego dessas palavras exclue toda a idéa de la
citurnidade 

Em caso algum pócle haver segunda sancção, salvo 
se impropria e confusamente chamal'tllOS sancçiío a 
negativa de sancção, e dissermos que umu lei é sauc
ciOlluda tantas vezes quantas vai a presença do Pre
sidente da rrovincia, embora este a repilla. Se o p1'O
jecto é sanccionado da primeira vez que é remellido 
no PresidenLe du Provincja é lei. Tem a sancção e não 
póde ser sujeito a outra. Se é negada a sancção qualldo 
é pela primeira vez rem8ltido o projecto ao l'resideute 
não ha sancção que possa ser contada como primeira. 
Se sendo reenviado ao Presidente por dous terços de 
votos é por elle sanccionado, tc.m st\llcção pela pri
meira e II nica vez: não precisa do outru . E' lei e 
con10 lal não póde mais 'cr sujeito á san<.içilo . 



§ 556. 

Para que lu'o~cda U {u'cceito .10 S\ '. ti .10 ncto ll(ldieional- ílue 
o sllnccionlll'[L-é neccssllrio 11';'0 s,.,"cnte que a s:lncl/i o 
fosse ncg:ld:l l/elo PI'csidcute ' cmn u fundamento de íln~ o 
lU'ojccto n:1o convém :lOS intCl'csSeS da Pl'o,'incill, mas tam
bem que seja I'ccllvill(lo 011 tal qual, ou Inodifieado no sen
ti.lo elas razões allegadas llelo dito PI'csidente, pOI' dUIlS 
tet'ços dos ~'ot()S (los membl'os (la Assembléa. 

Caso cio Ceará. 

Tendo o Presidente da provincia do Ceará negado a 
sancção a uma lei que li Assembléa pl'ovincial lhe reen
viúra, foi npprovado o seu procedimento, ordenando-se 
que não fosse guardada e observada a lei. publicada 
pela Assemhléa provincial até deilnitiva decisão da As
sembléa Geral, sendo um dos principaes fundamentos 
que li lei não fôm appro-vada tal qual pelo dous terços 
dos membl'Os da A scrnbléa, nem modificada no sentido 
das razões pelas quaes o Presidenle da Provincia lhe re
cusára a sua sancção, Aviso n.O 1117 de 5 de Novembro 
de 1838. 

A Assembléa provincial tinha sUPPl'imido um periodo 
do artigo unico do projeclo, e essa suppressão não fôra 
feita, no sentido das razões pelas quaes o Presidenle da 
provincia recusára a sancção. Havendo modificação 
que não remova as duvidas do Presidente, e apresen
lando o negocio face nova para este, não prevalece a 
sancção negada, que fica sem eífeito, mudada a face do 
negocio sobre o qual recahira, e o Presidente readquire 
o.direito de sanccionar como se fosse pela primeira vez 

Caso do Pal'á. 

Havendo o Presidente da Provincia do Pará negado 
u sancção 11 um projecto de lei, pelo qual restaurava 
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a Assembléa provincial, á categoria de Villa uma po
vºação, a dita Assembléa, sem resolver sobre as razões 
em que se fundára o Presidente, apresentou á sancção 
outro projecto contendo a mesma idéa capital, com a 
modificação porém de se deixar neste ao arbitrio do 
Presidente a designação dos respectivos limites. Negou 
novamente a'sancção o Presidente não só por subsis
tirem as razões peLas quaes a negára ao projecto primi
tivo, como por entender que por este modo fôra violado 

. o preceito do art. '15 do acto addicional. 
Tendo sido ouvida sobre este assumpto a Secção do 

Imperio do Conselho de E.stado, mandou-se por Aviso 
TI. 01 G de tJ3 de Janeiro de '1855, expedido em conform i
dude çla Consulta da dita Secção de 21 de Dezembro de 
1854·, upprovur o procedimento do PresidenLe. 

E accrescentava o mesmo Aviso: 

« Pelo que respeita porém á questão relativa ao proce
dimento da AssembLéa provincial de apresentar á sancção 
outro projecto, em vez ele resolver SODl'e as razões expos
Las por V. Ex., quanto ao '1.°, não se póele considerar tal 
procedimento como oITensivo á disposição elo art. 15 L10 
acto addicional, visto como, não obstante a identidade da 
disposiç.ão pl'incipal, continba o segundo pl'oj ecto un~a 
modificação que o tomava novo e ditferente para o efrel
to da sancção, nos termos do mesmo neto adtlicional. 

Caso de lth\to G.'osso , 

'tendo a Assembléa provincial de Mato Grosso sub
rnettido á sancção do Presidente da Provincia um pl'O
jecto recusou este sanccional-o, por conter disposições 
offensivas da ConsLituicão, e dos interesses da Provin
cia. Devolvido o projecLo á Assembléa provincial deli
berou esta, por dous terços de votos, supprimir o artigo 
que fôra julgado contrario li Constituição e manter os 
outros, não obstante o que, o Presidente, a quem de 
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novo foi submettido o projeclo, recusou sanccional-o, 
pot' entemlet' que os arligos mantidos pela Assemblea 
não con vinhão aos interesses da Provincia . 

O Aviso n. ') 457 de 2 de Outubro de '1863, expedido em 
conformidade da Reso} ução Imperial de 23 de Setembro 
do mesmo anno, tomada súbJ'e Consulta da Secção do 
Imperio do Conselho de Estado de 22 de Agosto , de
claro u : 

« Que determinando o al'l. 5.° cio acto addicronal á Cons
tituição politica do Impel'io que o pl'Ojecto devolvido pelo 
Pres idente ela Pl'ovincta, e subrnettido a nova discussão, 
só possa ser adoptado tal qual, ou modificado no sentido 
das razões pelo Presidente allegadas, sem que nessa no
va discussão seja pel'mittido fazer outras emendas, que 
as suscitadas pelo Presidente, nem aceitar algumas destas 
e rejeitar outras, era ev idente que a Assembléa pro
vincia l procedêr'a in constitu cionalmente, e que portanto 
nenhum e:ffe ito podia Ler o acto praticado contl'a as regras 
p l'esc ripta nos arts. 15 e '16 elo referido <lcto addicional, 
po is que ellu não adoptou o pl'ojecto tal qual fóra votado, 
antes de subü' pela primeira vez á sancção do Presidente, 
nem o modiflcOll no se ntido das razões por ell e allegadas. 
sendo portanto acertada a deliberação tomada pela Pre
s id encia de recusar a sua sancção ao projecto que lbe foi 
l'cenviado, o qual se rÓI' publieado pela dita Assembléa 
não deverá ser guard ado nem tido como lei , alé definitiva 
decisão da Assembléa Gel'al, segundo a cloutl'ina do Aviso 
n.O In de [) ele Novembl'o de '1838 . » 

§ 557. 

Seunncla ncgath':t elc sancção por JI1otivo d e novo allegado. 

róde suscitar-se a questão, e já appareceu, se tendo o 
Presidente negado il saucçil0 a uma lei, pela razão de 
nüo a julgar conveniente aos interesses çla Provincia, 
pôde depois, quando lhe é reenviada, negal-a st'gunda 
vez, allegando ser contraria á Constituição. 

3í 
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A Consulta da Secção elo Imporio do Conselho de 
Estado de 5 de Novembro de 4846, Relator o SI'. Vis
conde de Olinda, votos os Srs. Visconde de Monte 
Alegre e Miranda Ribeiro, approvada pelo Conselho 
reunido em Assembléu Geral, e com fi qual se con
formou u Resolução Imperial de 25 de Novembro do 
mesmo Hnno, resolveu a questão do seguinte modo: 

« A primeira questão que se offerece á vista do que se 
acaba de expôr, é se tendo negado o Presidente a sanq(ão 
a uma lei pela razão de não a julgRr conveniente aos 
interesse da Provincia, p6de depois, quando lh e é eeen
YiaJa, negai-a segunda vez, alLegando ser contral'i u ú 
Constituição. 

« A lei da reforma de 1 ~ de Agosto ele 18311· estabelece 
pl'ocessos differentes para estas duas lJypotheses. No 
'I . o caso eleve a lei ser sanceionadu, nrt. '15, ou deve 
a sancção ser supprida pela As embléa, nrt. 1 g; e no 
2.° deve ell a ser snbmettida ao conhecimento dos Po
deres Geraes cio Estado art. 16. Mas p6de aconteceI' 
que o Presidente não tendo feito reparo na offensa ela 
Constituição, não o tenha declarado da primeira vez que 
nega a sancção, e que sendo-U1e novamente apresenLadn 
a lei, a reenvie á Assembléa, aLlegando então essa razão 
e nesse caso vem a duvida a ser, não obstante essn de
claração ultimamente feita, se deve ter lugar a dispo
sição do art. 19, ou se deve observar-se a do art. 16, 
considerando- se a denegaeão da sül1.ceão, nesse caso, 
como se fosse feita pela 1." ·vez, porque 'pela primeira vez 
c que se produz a razão que está regulada neste a1'l.i&'o. 

« Se bem se atLentar na natureza e importancia da lei 
fundamental elo Estado, não e p6c1e deixar de dizer, 
que em qualquer occasião em que se lh e elescul ra uma 
infracção, emquanLo fól' Lempo de remediar, fOl'ço~o é 
reclamar sua observancia, e ohedecer a seus precelLos. 
. « A falta ele declaração na primeira denegação de sanc
ção não a reputa a Secção uma irregularidade, ou pelo 
menos lima de natureza tal que não possa ser sanadà, 
emquanLo o aeLo não estiver' consummado, como n5.o 
estava o de que se trata. O art. 16 da lei ele 1834· não 
suppõe necessariamente que a declaração da offensa da 
Constituição deva ser feita da 1.n vez que a lei róI' apre-
3entacLa ào PresidenLe. O que elle determina é o moela 
por que este e a Assembléa cLeven~ proceder_quando é 
negada a sancção por aquelle motIvo, mas nao ordena 
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precisamente a occaslao em que o Presidente póde e 
deve exercer esse direito, passada a qual não lhe seja 
mais li cito impugnar a lei com aflue ll e fundamento. E 
seria um absurdo SUPPÔ[' que conl1ecendo-s-e- uma ofI'ensa 
da Constit1Jição, ainda antes da lei sanccionada, se vissem 
o Pre itlente e a AssemlJléa obl'iO'ados a ir por diante 
fazendo-a publicar com vi ola~:ão âa lei fundamental do 
Estado. E' verdade que deste modo póde- se dizer que 
o pwjecto vem a passar por u ma discussão mais, do 
qUt: a lei não falia expf'8ssamente; mas tambem é for
çoso confessar, lendo- e aLLentarnente seus diversos ar
Ugos, que ell a não se exprime de modo, que a exclua 
totalmente na bypothes " figurada . Ante eXlgindo o a l'l . 
IG que essas razões daelas pelo Presidente sejão discu
lidas pela Assemb léa, e não limitando o tempo em ,que 
üevij.o see apresentadas, parece que sua mente é que 
em qualquer occasião que sejão a ll egadas, uma "ez que 
o \)['ojecto nflo estej a reves tiâo elo Guracter tle lei, ou 
pe a sancção do Presidente, ou pela app~'ovação da s
semlJ len nos termos do arL '19, (rue entao ó pócle ser ' 
dado o rernedio pelos altos Poderes elo Estado, quando 
não seja ella l'Cvogada pela mesll1a Assembléa provincia.l; 
pal'ece flu e sua mente é que o pl'Ojecto eleve ser de novo 
diswtido üebaixo ~1<L co u sid era(~ào ultimamente a.pl'e
-elltada pe lo Peesulentc, como se este lhe negasse a 
sa l1 cção, pela pl'imeim vez, porque só deste modo, é 
quo pócle ter cabar cumprimento o art. '16. » 

§ 55~ . 

Quallclo a lei não S;tlleeiClIl~ula se :tlU·tlStlut.a COJIlG 
llrojecto novo. 

A CO 'lsulLa du Secção do Imperio do Conselho de Es
lado, ele 2,1 <l e Dezembro de /1854.·, RelaLor o S1'. Visconde 
de Olinda, v6los os 8 1'S. Monte Alegre e Sapocahy, de
clarou !] ue-uma lei não sanccionaela, modificada pela 
Assembléa provincial , embora não o seja no ponlo 
essencial, póde passar 1101' uma vo tação ordinaria, 
se foi apresentada como · projeclo novo, e lambem 
pórle sel' não sancciouadu pela presidencia elo mes
mo modo . 
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CAPITULO IV. 

DE QUANDO O PROJECTO OFFENDE O DIR.I!:1TOS DE ALGUlIIA 
OUTRA PROVII'iCL\. NOS CASOS DECLAIU.DOS _ 'O § ~. o DO AR'!'. '10 
DO ACTO ADDICIONAL (HYPOTHESE DOS AHTS. 16 E ~O DO 
!\lESMO AGro.) VIDE SUPRA § M1. 

§ 559. 

Dever do ("residente du. Pl'o\'illcia. 

Se o Presidente da Provincia entende que a lei ou 
resolução da Assembléa provincial offende os direitos 
de alguma outra Provincia, nos casos declarados no 
§ 8.0 do art. I) O do acto addicional, e essa le.i ou re
solução fór daqueUas que dependem de sua sancção, 
é do seu rigoroso dever negaI-a, rcenviando-u à As
sembJea provincial, expondo debai~o da sua assigna
lura as razões que tem para assim proceder. 

Se, dado o mesmo caso, a lei ou resolução fór da
quellas que o acto addicional isenta de sancção, sendo
lhe remettida para a fazer publicar, o Presidente da 
Província a reenviará á Assembléa, expondo debaixo de 
sua assignatura as razões que obstão á sua pll bJicação. 
Vide os Capitulos 13 e I) i) deste Titulo. 

Se a Assembléa provincial, depois da competente 
.discussão, julgar o contrario e insisti-r na lei ou re
&olução por dous terços de volos, I'eenvía-a com essa 
declaração ao Presidente da Província para a sancciOllur 
ou publicar. 

Até aqui é applicavcl o art. 1:' d9 acto addicioBul, 
embora pareça restringir-se a sua letra á simples 
hypothese, de nüo convir a lei ou resoLução aos inLcrcs-
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ses da Provincia, Porquanto a não ser assim appli
caveI esse artigo, não haveria artigo algum, provi
dencia alguma no acto addicional, applicavel, quanto 
a sancção, ús hypotheses do art. 16. E esse mesmo 
art. 116 indica essa applicaçõo, visto que diz, em con,
tilluação do arl 10,-quando porém o Presidente negar 
a sancção, por entender que o projecto offende, etc. 

Não é applicavel porém nas hypotheses do art. 16, 
o preceito, o imperativo-que o sanccionará-do al't. 15, 
e que naquellas hypotheses -fica destruido, pelo di
reito que nellas dá o mesmo art. 16 ao Presidente 
da Provincia de suspensão de 2.a especie . . 

Portanto se persiste o Presidente da Província na 
opinião que manifestou de que a lei ou resolução é 
contraria U03 interesses de olltra Provincia é do seu 
dever levar o projecto com suas razões ao conheci
mento do Governo e Assembléa Geraes , para esta de
finitivamente decidir se deve ser sanccionado 011 pu
blicado, éommun icanrlo logo atleociosamenla este seu 
procedimento á Assembléa provincial. 

E' uma appellação, cujo effeito suspensivo é jus
tificado pela gravidade do seu motivo. 

A Assembléa provincial que fez a lei é li nicamente 
Juiz de seus proprios interesses. Sómente a Assem
bléa geral pó de ser Juiz na collisão de interesses entre 
as Provincias. 

§ 5110 . 

A in terpusiçào dessc I'CClU'SO tem occasião lll'Opría. 

Mas a interposição desse r ecurso tem occasião pro
lJl'ia que ficará perdida, se o Presidente em lugar de 
o interpor, quando a lei lhe é reenviada pela Assem-
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bléa por dous ler<,:os de volos, lh'a devolve com se
gunda negaliva tle sancção, dando ' assim lugaracon
fliclos tlesagradaveis, sahindo da letra e e. pirilo llo 
acto addiciotHll. 

CAPITULO V. 

DE QUANDO O I'ROJECTO OFFE~DE A CONSTlTUlr.10 DO InlPE
mo C·) (.ElYl:'OTHESE e01\IPREIlENDIDA NO .. \.ft'!:. 1 ti DO .\.eIO 
A.DDleroNAL, CONFORME O ART. 7. 0 DA LEI INTERPRETATIVA 
i .0 1105 DE ,12 DE MAIO DE '184,0.) VIDE SUPRA § iH· 1 . 

§ 561. 

Não esh\va esse caso CXlu'cssamcute dcelal'allo DO aeto 
atlIUciOIH\I. 

O caso em que o projecto, lei 011 resolução da A -
scmbléu provincial offendesse a Constituição não esLava 
exp·ressumenle mencionado no acto uddicionul. 

Não faltava quem pretendesse que não estava ahi 
comprehendido! 

Assim era que a Assembléa provincial de Minas, em 
um parecer de sua Commissão de poderes datado 
de 23 de Março de '1839, do qual faHo em ouLro lugar, 
contestava ao Presidente da Província o direito de negar 
li sancção aos acLos legislali vos provinciaes, pelo funda
mento de que e1'5.o inconstitucionaes I 

E com efl'eito I Se o nrt. ,16 do aclo addicional não 
t.;omprehendiu o caso de offendel' a lei ou resolução 
provincial a Constituição, não só o Presidente não 
poderia suspendel-as, como nem mesmo lhes poderia 

. E' I'úl'a de tluvida que na palaYl'a COllstituicão esLa eUJlljlJ'chcn
tlido o aeLo addicional. 
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negar a sanc<.:ão. P~::1eria negaI-a á lei que ofl'endesse 
11m interesse secundario e minimo de uma Provincia, 
não poderia recusa1-a á lei que violas e a fundamenta L 
do Imperio I Poderia suspender a lei que ferisse um 
interesse minimo de outra PL'Ovincia, não podeI~ia sus
pender a que violasse o dirciLo de toda a Associação 
Brasileira I Isto era a anarchia. 

Por isso declarou a lei n.O '105 de 112 de Maio de 
11840 no art. 7. o-Que o art . 16 do ucto addicional 
comprehende implicitamente o caso em que o Presi
dente da Provincia negue a sancção a um projecto 
por entender qlle offende a Constituição do Imperio . ('f) 

Esta declaração foi de um alcance e de llmíl im
porlancia immensa, como adiante veremos. 

A este caso de ser o project.o offensi.vo da Constituição 
elo Tmperio é applicílvel inteiramente i.l dontrina do 
capitulo prceeden te. 

CAPITULO VI. 

DE QUA.NDO o PRO.1Ef:TO OFFE 'DE os TRATADO . ., PEITOS COM 
NAÇÕES ESTRA:\('..EIRAS. ( HYPOTHE, E DO ART. 11 (3 DO ACTO 
ADDrCrONAL.) YIDE SUPRA § 54·1. 

§ 5G2. 

Exemlllos .1essas olfellsas . 

Vejamos para illustrnção (lo assumplo alguns exemplos 
de leis provinciaes que offendêrão Teutados. 

(') E te arLig-o 11ão vinha no ]ll'ojeclo ol'iginal'iamenl,e apl'esentado 
Ilela COlllmissão das Assembléa. pl'ovinciaes em 10 de Julho de 1837. 
E' ipsis vel'bis um :l l·tigo addiLÍ\'O apresentado em 1838 pcla me ma 
Commissão, na sessão de 20 de Agosto na di cu são do mesmo pl'O-
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.. 838, Lei cIo l'II:U':lllh:"io, 

A ordem do Thesouro Publico Nacional de 4 de Ja
neiro de '1839 declarou que a lei n,O 80 de 1838 da 
Assembléa provincial do ~'taranhão, alliviando de' um 
imposto, Be bem que provincial, os generos carregados 
para os Heinos de Portllgal e de Hespanha em navios 
nacionaes, offendêra os Tratados em vigor, favorecendo 
especialmente essas duas nações, contra o estipulado 
nos mesmos Tratados , Pelo que, mandou o Governo 
Geral suspender a lei provincial, 

1846 , Rio Gralllle tIo NOI'te, 

Uma lei provincial do Rio Grande do Norte de 
18&,6, sobre proposta da Camara Municipal do Assú, 
sl ljeililva os oftlciaes de oftlcios mecanicos que não 
fossem cidadãos Brasileiros, H tirarem annualmenLc 
licença, para tere'm abertas suas lojas e vendas, O 
Aviso da Repartição da Fazenda de ,16 de Novembro 
de '1847, expedido em conformidade da Consulta da 
respectiva Secção do Conselho de Estado, declarava 
que essa exposição, na generalidade em que era conce
bida, offendia o Tratitdo com a França, 

A resolução da Assernblea provincial do Rio Grande 
do 'Norte do I) ,0 de Outubro de 184,6, sobre proposta da 
Cumara Municipal da cidade do Assú, e a lei da Assem
bléa provincial do Ceará n ,O 525 de 1850, estabelecêrão 

jccLO, e que dizia assim: -artigo addiLivo, No al'L.16 do acto addicional 
'está eOlllp l'ehendido o caso em que o Prcsidente da Província ncgue 
a sanc<;ão a UI!! projecLo, po\' entendc!' que olTcnde a CQn~LituiçãO do 
11l111e\'io, c o dito acto, Paço da Camar::! dos Deputados, 26 de Agost,o 
dc 1838.-Antonio Cados Ribeiro de Andrade Machado e Silva, Pau! l
no José Soares de Souza, ,Antollio Pereira Barreto Pedroso. F'orao 
suppl'imitlas as (la lavras - c o dito acto - eomo redundantes , O acLO 
acldicional é ConsLituiçHo. 
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um imposto pelas licenças aos omciaes de omcios para 
terem loja aberta, sep.do estrangeiros e pagando estes o 
dobt:o por esta ultima lei. 

As Secções do Imperio e Fazenda, compostas dos Srs. 
Maia, Araujo Vianna, Olinda e Abruntes, nas ConsulLas 
de '18 de Outubro de '1847, e 14 de Julho de 181).1, decla
ruvão essas disposições contrarias ao estipulado a res
peito dos subditos Francezes, no art. 6.° do Tratado de 
6 de Junho de '1826, o qual artigo é um dos perpetuos. 

Nesta conformidade resolvêrão as Resoluções Impc
riaes de 30 de Outubro de 1847 e 1.° de Outubro de '1851. 

-1856. l\lal'allb~'\o . 

O Presiuente da Provincia do Maranhão, suspende a 
publicação do projecto de lei do orç,amento municipal, 
para o exercicio de ,185,1- 1852, sendo uma das razões 
por que sujeitava os estrangeiros a imposições maiores 
do que pagavão osnacionaes . 

A çonsulta da Secção do Imperio uo Conselho de Es
tado de 23 de Janeiro de -1851, com a qual se conformou 
a Resolução Imperial do 1.° de Fevereiro do mesmo 
anno, julgando a lei oIfensiva dos Tratados, em que se 
tinha estipulado que os subditos das respectivas nações, 
não seriüo obrigados a pagar contribuição alguma 01'

dinaria maior do que aquella que devessem pagar o 
su belitos do Soberano em cujo territorio residissem, 
approvou o procedimento do Presidente da Provincia. 

:1852. Santa Catltal'ina. 

A Lei provincial de Santa Catharina n.· 347 de 183:3, 
estabelecendo uma imposição sobre os mascates, fez 
diffel'ença denacionaes e eslrangeiros, impondo o dobro 
nestes. 

3& 
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A Secção do Imperio do C0nselho de Estado, em Con· 
sulla de 1'1 de Março de 1853, declurava essa lei con
traria a um Tratado existente. 

i 85;1. Ceal'á. 

Em 11854 a Assembléa provincial do Ceará, por lei de 
3 de Novembro, reproduzio essa diffel'ença de imposto 
elevando-o ao quadruplo , do que ptlgavüo os nacionaes, 
sobre os estrangeiros , 

A Consnlta de ,12 de Janeiro de 1857 da Secção de Fa
zenda elo Conselho de Eslado, RelaLor o Sr. Marquez de 
Abrantes, voLos os Srs. Visconde de AbaeLé e Ilaboraby. 
julgava que aquella lei devia ser levada ao conhecimento 
da Assembléa Geral para deliberar a respeito , e que o 
PresidenLe devia procurar desde já obstar á cobrança 
da taxa desigual para os estrangeiros, como unico meio 
de prevenir justas reclamações, e conOictos com as 
ou tras nações. 

A Resolução Imperial de 21 de Fevereiro de 1851-
mandou affectar o negocio á Assembléa Geral. 

18:;5. Pernambuco. 

A Lei provincial de Pernambuco de 8 de .Junho de 
1855, tambem imIlôz contribuições or diuarias sobre 
estrangeiros, maiores do que sobre os nacionaes. A Con
sulta dá. Secção de Fazenda do Conselho de Estado de 
16 de Janeiro de 1857, Relator o Sr. Marquez ele Abran
tes, voLos os S1's. Visconde de Abaeté e Itaborahy, decla
l'ava essas disposições manifestamente offensivas dos 
Tratados em vigor . 

I « Porquanto, dizia a Secção, não s6mente se oppõe ao 
art. 6.° do Tratado existente entre o Brasil e a França, em 
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virtude do qual-os respecLivos su bdHos não s50 obl'igado 
11 pagar contribuição alguma ordinaria que pagarem QU 

vierem a pagar os subditos do Soberano em cujo terrilorio 
residirem - mas tambem desattende as promessas feitas 
pelo Governo Imperial de serem todas as outras nações 
19ualmente tratadas como a mais favorecida. 

« Assim que não devia o Presidente de Pernaml uco, a 
fluem eumpria obrar, nos termos do art . 1 G do aclo nddi
donal, ter sanccionado uma tal disposição, que, além 
desse vicio radical, é tão repugnante aos principio' qlle 
vão prevalecendo entre os povos cultos, como nociva aos 
íntere scs de um pai?:, nas circumstancias cio no 50, que 
necessita de braços e capitaes estrangeiros. » 

A Resolução Imperial de 21 de Fevereiro de 1857, 
mandou remetler esta Consulta á Assembléa Geral. 

11 SiiS. Bahia. 

ltimamenle a lei provincial da Bahia de '17 de De
zembro de '1858 lan\~ou o imposto de 500$000 sobre casa 
de negocio a retalho nacional ou estrangeira em que 
houvesse mais de um caixeiro não Brasileiro. 

Rrproduzio assim o art. 19 da lei n.O 60 de 20 de Ou
tubro de 1838, restabelecido pelo art. 12 da lei n.O 396 
de 2 de Setembro de t 8~·6, e depois revogado e declét
rudo sem effeito desde já pela Re:-;olução n.O ,5,·78 de 24 
de Setembro de 1847. Tudo legis'lação Geral. 

A Secção dos Negocios Estrangeiros do Conselho de 
Estado, Relator Visconde do Uruguay, votos os Srs. 
Eusebio de Queiroz e Visconde de lVlurangüape dizi.a, 
dando parecer sobre essa lei, em Consulta de '18 de 
Março de '1859: 

« Supponba-se que as Assembléas proYinciaes podem 
constitucionalmente alterae as condições e o modo de 
existencia elos estrangeieos no Imperio, lançar sobre 
elles impo tos e onus especiaes. 

« Nessa lJ.Ypothese I:tão poderá a As.seml)léa Geral re
ogal' as le IS flue aSSlll1 flz.erem. l\1Lulo menos o rodei' 

Executivo Geral. 
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« J\1as se as medidas assim tomadas por uma ou mais 
Assembléas provinciaes derem causa a graves clesintel
ligendas com Nações estrangeiras; se empecerem o 
arranjo de questões pendentes; se derem fugar a re.
presaiias prejudiciaes; se obstarem á celebração de Tra
tados commerciaes senão a uma ou duas Provincias, 
ao resto do Imperio, não ficará limitado e embaraçado 
o Poder Geral, no exercicio ele uma attribui('ão cons
titucional, por obstaculos que não poderia remover, por
que serião constitucionaes tambem? » 

A cobrança do imposto lançado pela lei provincial 
citada foi suspensa pelo mesmo Presidente que a sanc
(jlonáru, e sua revogação foi proposta pela Com missão 
das Ássembléas proviuciaes da Camara dos Deputados 
em parecer e Resolução n.· ti 3 de '10 de J unho de 18ü2. 

:18:;9 c :1860. Mato Gl'OSSO. 

o Aviso n.O 321 do 1.° de Agosto de 1860, expedido 
em conformidade de Resolução Imperial de 14.· de Julho, 

' tomada sobre Consulta da Secção do Imperio de 20 
de Abril do mesmo anno, declarou que a Lei n.· 8 
de 27 de Junho de 1859, creando impostos municipaes, 
oifendia o Tratado com a França, porque impunha aos 
estrangeiros maior quota que aos nacionaes. 

O Aviso n.O 36 '1 de 8 de Junho de 186-1, tambem 
em conformidade de Resol ução Imperial tomada sobre 
Consulla da Secção do Imperio do Conselho de Estado, 
declarou que a lei do orçamento municipal da dita 
Provincia, de 1860, o:ITendia o Tratado com a França, 
lançando sobre os estrangeiros o dobro dos impostos 
estabelecidos para os nacionaes. 

:l8G:I. ESl,il'ito Santo. 

Igual procedimento teve a Assembléa provincial do 
Espirito Sanlo em 1861, como se vê do Aviso n,O -15(\ 
de 11 de Abril de 1862 §§ 4.° e 5.·. 



- 301 

§ 563; 

Doutl'ina c pl'OCCtlirullJlto applicavcl ao caso destc Capitu.lo. 

Ao caso de ser o projecto oifensivo do::; Tratados 
feitos com nações estrangeiras, é inteiramente appli
cayei a doutrina do capitulo q .. o supra. 

CAPITULO VII. 

DE QUANDO AS ASSEMBLÉAS PROYINCIAES LFGISt.:\.O SOBRE IM
POSTOS DE IMPORTAÇÃO, OU SOBRE OBJECTOS NÃO COl\IPRE
HE mIDOS NOS ARTS. 10 E 11 DO ACTO ADBICIONAL. YIDE 
surRA § i:)q·1. 

§ 5G.&. 

Art. 12 do acto ~,ildiciOJl:\I . 

Diz e~se arligo: « As Assembléas p 'ovinciaes não po
derão legislar sobre impostos de impo-i,tação, nem sobre 
objectos núo comprehendidos nos dous procedentes 
artigos. (Arts. 10 e 11.) 

§ 565. 

COl'oll:uw. 

Isto é Constituição, Se legislão :offendem a .JConsti
tuição. 

E' portunlo inteiramente applicavel a esses casos a 
doutrina c procedimento indicado no Capitulo 4.° 
supra. 



- 302-

CAPITULO VIII. 

DE QUAl'{DO A LEI OFFENDE OU PREJUDICA OS IMPOSTOS GERA.ES . 
VIDE SUPRA § 04 '1. 

§ 566. 

Como pÕllc olTcndCl'. 

Podem as Leis ou Resoluções provinciaes que oifen
dem os impostos geraes offendel-os simplesmente, indi
rectamente, mais ou menos remotamente, ou offendel-os 
clara e directamenle, offcndendo a lei que os estabe
lece, fixa e defin~. 

Neste ultimo caso ha offensa á lei geral, e está elle 
comprehendido no art. 'I G do acto addicional, porque 
importa o:(fensa á Constituição. E' applicavel a dou
trina e procedimento do Capitulo LO supra. 

Note-se que os impostos geraes não estão compre
hendidos no art. 1 G do acto addicional para a sus
pensão, mas no art. 20 do mesmo acto para a revo
gação pela Assembléa Geral. Vide § 6 '14. 

Se, porém, a Lei ou Resolução provincial offende 
os impostos geraes simples e indirectamente , por 
dedacçóes e considerações economicas, sujeitas a di
versas apreciações, não póde considerar-se compre
hendida no art. 16 do acto addicional, como contraria 
á Constituição. Então não tem o Presidente senão o 
direito de negar-lhe simplesmente a sancção, c se pre
valecer por dous terços de votos, não ha outro remedio 
senão o do art. 20, a revogação pela Assembléa Geral. 
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CAPITULO IX. 

DA EXECUCÃO I'ROVISORIA DOS PRomCTOS NÃO StlliCCIONADOS 
E' SUSPENSOS DAS ASSEl\'IBLÉAS PROVINCIAES. 

§ 567. 

o Ge"Cl'no gel'al pódc ordenaI-a. 

QUG.lldo O Presidenle da provincia houver negado a 
sancção a um projecto, e sendo-lhe reenviado por dous 
terços de votos da Assembléa, o tiver levado ao conhe
cimento do Governo com as razões por elle allegadas, 
na fórma do ar t, 16 do acto addicional, não se achando 
nesse tempo reunida a Assembléa Geral, e julgando o 
mesmo Governo que o projecto deve ser sanccionado, 
poderá mandar que seja provisoriamente executado , 
alé definiliva decisão da Assembléa Gera1. (Art. 17 do 
aclo addicional) (I'). 

§ 568 . 

EUl que casos . 

Sómenle p6<le O Governo assim determinar se o Pre
sidente houver negaq.o a sancção : 

1.° Por entend.er que o projecto offende os direitos 
de alguma outra Provincia ; 2.o por entender que offende 
a Constiluição; 3.° por entender que offende os Tratados 
feitos com nações estrangeiras, 

rl Esta disposição foi tirada (lo :lrt. 8G da Constituição, l'elatiyo aos 
Conselhos geracs, 
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Não assim, no caso do aft. 15 do acto addicional, se 
negar a sancção por entender que o projecto não convém 
aos interesses da provincià. Então o Juiz definiLivo é a 
mesma Assembléa provincial por dous terços. Nem o 
Governo, nem a Assembléa geral podem ser Juizes 
nesse caso. 

CAPITULO X. 

COMO DEVE~1 SER ENTENDIDOS OS DOUS TERÇOS DE VOTOS DE QUE 
FALLÃO OS ARTS. 15 E 16 DO ACTO ADDICIONAL. 

§ 569. 

'Suscita-se a questão cntl·c a i\ssembléa e o P~esidente da 
Provinci;l do Ceal'á. Dccisão em 1.840. 

Suscitada essa questãQ entre o Presidente do Ceará e 
a Assembléa Provincial, declarou o Aviso de 27 de Março 
de 1 g40 (simples neto ministerial), assignado pelo Sr. 
Manoel Antonio Galvão, qne os dous terços dos membros 
das Assembléas provinciaes, para o caso do art. 15 do 
acto addieional, eontavão-se em relação ao numero dos 
membros presentes, quantos ~astem para haver sessão, 
e não ao de todos os membros de que se compõe a 
Assembléa (""). 

(i') o l\Iini$tro do Imperio em sen Relatorio á Assembléa Geral na 
sessão de 18<10, assim expunlla o caso: « Uavendo a mesma Assemblén 
Legislativa (do Ceará) trazido ao conhecimento do Governo que o Prc
sidente ela Provincia insistia em negar a sancçilo a al~uns dos actos que 
lbe forão pela segunda vez apresentados para reccncJ-a, fundado cm 
cfne elles não tinhão passado quando se deliberou para serem apre
Sentados da segunda vez á sancção pelos votos de dOlls tel'ços da 
totalidade dos mcmbro que compõem a dita Assembléa, m:mdotL o 
Governo declarar ao dito Pre idente que uão julgava proccdente a 
razão em que se fundára; porquanto bavendo sessão legal da Assembléa 
para todas as suas deliberações, quando se acha reunido mais de metadc 
do numero de seus membros, conforme o art. 78 da Constituição, o flual 
é applicavel a este caso, não é precisa a concurrencia dos dous terços 
dos votos de lodos os mcmbros de qne se compõe a Asscmblén). para 
LeI' lugar a disposição do arl. 1iS (Ia Lei rle 12 de Agosto OC 11i31. » 
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§ 570. 

E' JlO,'amcllte suscitada a qucstão em :1843. 

Em oillcio de 18 de Julho de 1843 o Presidente da 
Provincia do Maranhão, por occasião de haver recusado 
a sancção a uma Lei provincial que a Assernbléa tinha 
feito passar por dous terços de votos, consultava o Go
verno ImpBrial sobre o ponto-se os dous terços dos 
votos dos membros da Assembléü Legislativa provincial, 
exigidos pelo art. 15 Lla Lei de 12 de Agosto, para que 
o projecto fosse enviado á Presidencia, devia ser dos 
membros presentes ou de toda a Assembléa, como lhe 
parecia acertado, combinando esse artigo com o se .... 
gundo da mesma Lei, c attendendo~se a que esta quer 
dar certa garanlia aos Presideates com difficultar a 
approvação de leis por elles reprovadas como prejudi
ciaes aos interesses publicos, em compensação de as 
mandar adoptar em ultimo resultado, quando a Assem
bléa persista no seu primeiro proposito. 

Um p:ll'ecer tia Commissão dns AsSembléas provinciaes da Camal'a 
tios Deputados de 22 de Julho de 1840, assignado pelos 81's. Tosta, 
Silva Pontes com restricção e H. Penna com restricções, conforman
do-se com a doutrina do Ayiso citado, dava as seguintes razões: cc A 
Com missão fundamenta o seu juizo: 1.0 no grande inconveniente e 
ab urdo que se deve seguil' do principio contl'ario, pois que, admitttido 
elle, podel·á uma pequena minoria embaraçar toda$ as decisões da 
Assembléa Legislaf1Y:l Provincial, attenta a dimculdade de obter a reu
nião lIuasi completa de um corpo collectivo, ainda que não muito nu
meroso. 2.0 110 art. 78 da Constituição, citado no sobredito Aviso de 
27 de 1\lar<:o, pois que nesse artigo se determinava que para haver sessão 
tios COnselhos geràes bastal'ia :lchar-se prcsente mais de metade do 
numero de seus membros. 3.° No art. 82 da mesma ConstituIção, ende 
expressamente se declarava que as resoluções daql1elles Conselhos 
fos em Lomadas á pluJ'alidade absoluta de votos dos membros presentes. 
As im á Comlnissao parece que o Presidente da Provincia do Ceará 
deveria ter sanecionado o pl'ojecto depois de approvado pelos dous 
terços tios membros presentes da.Assembléa Provincial. » 

Não me parece llrocedente o argumento tirado das tlisposições da 
Con tilllição relativas aos Conselhos Geraes. Trata-se nellas devota<:ões 
ol'dinal;ias. Nem crão taes Conselhos corpos legislaLiyos, mas sim 
deliberatiYos, 

39 
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§ 571. 

l!:xa~e da questãQ llelo Conselho de Estado. 

Consultada a Secção do Imperio do Conselho de Es
tado, forão em Consulta de 6 de Novembro de 184.3', 
dous de seus membros, os Srs • . Miranda Ribeiro 
Olinda, do seguinte parecer: 

{( A Secção persl:l'ade~se, e tem-se geralmente enten
dido, que a lei só conta os votos elos membl'os pre
sentes, porque os ausentes não deliberão. Todavia ~ 
intelligenci:;t contraeia parece ser auLol'isada pejo al'L. 11> 
da lei de 12 de' Agosto de 18-31· ; e é inegavelmente mais 
garantidora da consideraç:,50 devida á primeira autoridade 
nas Provincias, principalmcnte qua'ndo exer~e as fhlF1CÇ.Õ 5 
do Poder Moderador. » 

E- sem mais observações concluia: 

« Que os dous terços dos votos devem sm' contados 
em relação aos múnbros presentcs, segundo se tem 
entendid0 .gp.ralmente, porque os ausentes nfro fonnã@' 
casa nem deJillerão. » 

o Conselheiro- de Estado B. P. de VasconcelTos di
vergia e, em ~oto separado,. emitLia Ui segl!lÍnle opinião : 

. « A- maiol'Ía da Secção opína que se contem os dous 
terços de votos dos membl'os pmsenb,'\s e nno da f.oLa
]idade; e nesta decis50 diverso é o meu pensamento. 
O art. 15 do acto adclicional declara que se um projecto, 
a que o Presidente tiver negado sancção, fôr adoptadO' 
tal qual, ou modificado, no sentido das razões que eHe 
allegou, por dous lerços dos vQtos dos membros da 
Assembléa será reenviado, eLe. As palavras-dous terços 
dos votos dos membros da Assembléa-comprehendem 
todos os membros, de que ella se deve compô]'; o que 
mais se aclara combinadas com as do art. 78 da Cons
HLuiçftO que se exprime assim-para haver sessão de
verá achar-sereunida mais de metade de seus membros.
Ninguem descobrirá dilferença entre-votos dos membros 
da. Assembléa.- c -votos ou numero de seus mombros-, 
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J no [tl'l. 18 Lla Constituição são designados os membros 
de que se deve compõr a Assembléa, que não são só os 
membros presentes. Accresce que a Constituição, quando 
exige os votos elos memhros presentes, o expressa como 
no art. ~5, Os negocias se resolveráõ pela maioria abso
lula de votos dos membros presentes. Não descubro 
pois razão para. que se limite a letra do citado art. 15 
pum comprehender só os dous terços dos membros pre
sentes, e não ele todos de que se compõe a Assembléa 
provincial legislativa. . 

« A mencionada Secção funda a sua opinião contraria 
em que os membros ausentes ela Assembléa não formão 
casa nem deJiberão. Sem duvida 'lue em geral é proce
deote esta razão, por rue segundo principio de direito 
-- vota absentiu m acrescunt prcesentibus- não podem ser 
aLtendidos os voto elo.s ausentes; mas esta regra pl'O
cede, quando não lJa lei expl't"lssa, como o cik1.do art. 15, 
que expressamente manda contar os dous tercos dos 
voLos elos membros ela Assembléa, não os límitaIrdo aos 
presentes. 

(~ N~m parece que a Constituição no referido arl. 15 
qU1Z Cll'cumscrever os dous terços ele voLos aos membros 
pl'esentes, porque a natureza da maleria exige a maior 
madureza na deliberação. Não é, em rigor, uma regalia 
o direito ele sanccionar; é uma arma deí'ensiva, uma egidc 
com que o Poder Executivo deí'ende suas prerogatlvas 
contr'(l os excessos do legis lativo; e a não ser ella eillcaz 
el11 breve se confudiráõ ambos os Poderes. Nenhuma 
úfficacia terá o voto, que, além de limitado, póde annul:· 
lar-se por uma só Camara, e pelos dous terços dos 
membros presentes. E' do receiar que não recuem muitos 
dos que votárão, quando o projecto foi peta primeira 
vez adoptado; não fallão homens que por pertinacia, 
ou por uma mal eniPnd~da coherencia, votão da mesma 
maneira sobre o mesmo objecto, f)uaesquer que sejão 
as razões que se lhes opponhão; e pela pouca expe
riencia que temos, é de esperar que na segunda votação. 
sobre o projeoto não sanccionaclo seja maIOr o numero 
dos que o appro.vão. Como que é natmal irritarmo-nos 
c~m os obstaculos, e praticamos o contrario do que temos 
feito ou fadamos, quando se apresentão . 

. « A sancção póde produzir o bem de forrar o paiz a 
IClS prejudiciaes. Verdade é que ella tambem póde pri
~al-o de boas leis., mas compensados uns com outros 
lOconvcnientes, cabe a preferencia á lei actual que nos. 
garante, e conserva o presente e o futuro, á que póde 
comp l'ometLer estes bens. Um dos maiores males do. 
G.overno Representativo procede da instabilidade das. 
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leis, e relevando quanto possa legitimamente evitaI-a 
nenhum expediente se apresenta mais regulaI' e apl'o~ 
priado do que o de uma sancção vjgorosa; e é de es~ 
perar que esta o seja menos, quando para sua annul
lação se exig~m dous terços de votos dos membl'os 
presentes, e nao dos de toda a Assembléa. » 

! l\. Resolução Imperial de 13 de Dezembro do mesmo 
anno mandou submetter a questão ao Conselho ele Es
tado reunido. 

Ouvido este foi adoptada a inlcl1igencia dada no 
voto em separado, pelos Conselheiros de Estado Vis
conde de Abranles, Visconde ele Monte Alegre, Bispo 
de Anemuria, José Antonio ela Silva Maia, José Joa
quim de Lima e Silva, Bernarelo P. de Vasconcellos. 

Votárão pela opinião contraria os Conselheiros Lopes 
(i-ama, Cordeiro Torres, Miranda Ribeiro e Olinda. 

A l\esolução Imperial de 18 de Março de 1844 ap
provou a opinião da maioria do Conselho de Estado, 

~ e em conformidade foi expedido o l\.visQ de 28 de 
~arço de 1844, que declarava: 

« Que QS dous terços ele votos se devem contar com 
relação aos membros que perfazem o numero dos mem
bros da AssembJéa em seu estado completo, visto que 
a lei não declara que sejão os 90S membros presentes. 
e em negocio tão gr;lve, corno seja o de passar urna lei 
contra a opinião e os dictame~ da expenencia elo pri
meiro Administrador da Provincia, e que tem de ser 
<> executor dessa' mesma lei, não convém estender a in
telligencia do citado art. 11) da lei de 12 de Agosto de 183~ 
fi. mais do que restrictam9nte signWcã,o ~uas palavras. » 

§ 572. 

~epresentação do P.resÍllente da Paralayba sobre Q mesmo 
q.ssumpto, Te~ ~ mesma solução. 

Tendo o Presidente da rarahyba representado ao 
GoveTno Geral em Outubro de 1843, que tendo ne
~&d,o a Sua sancção a um p.rojecto de Resolução, n,q 
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qual a Assembléa provincial legislava sobre ordena
ções in sctcris, com o fundamento de que era o mesmo 
projecto contrario á Constituição e aos interesses da 
Provincia, a mesma Assembléa o adoptúra novamente 
por onze votos contra cinco. E pedia que o Gove~no llie 
declarasse se os dous terços devião ser contados em 
relação aos membros presentes, ou aos que compoem 
a lotalidade da Assemb16a. 

Tendo sido este esclarecimento pedido pela SecI'e
laria da Justiça, pendendo a mesma questão pela do 
Imperio, foi consultada separadamenle a Secção de 
Jusliça do Conselho de Estado ("). Dizia ellu em Con
sulla de 26 de Janeiro de "844, Relator o Sr. Lopes 
Gama, votos os S1's. B. P. de Vascoucellos e Bispo de 
Anemuria: 

« Se o acLo addicional n50 se referisse ú terça DurLe 
dos "membl'os de que se compõe cada Assembféa pro
vincial, diria-por dous terços cios memhros presentes 
da Assembléa - como se exprime a Consti~uicão para re
gular a maioriH dos votos nas duas Camara's da Assem
bléa Geral Legislativa. 

« A razão da clara e posi~iva diírercnça enlre e sns 
duas ctisposiç.ões constitucionaes facilm ente se cOl11pre
hencle. Nas As emlJléas Vfovinciaes quiz a lei que as 
duas terças partes fossem em .re1aç,ão á totalidade de 
seus membros, para que contlLeLos, eomo os por ella 
previstos, não se decidão por um muito limitado nu
mero de votos. Na Assembléa Geral Legislatiya não se 
dá o meSmO inconveniente, já em razão do numero dos 
Deputados precisos para formal'em a Camc1.l'n, já pelo 
concurso dos outros ramos elo Poder Legislativo, cujas 
aUribuiç,ões impedem esses conflictos, 

« N o conceito desta Secção o art. 15 do ac:Lo add icio
nal não precisa explicação alguma: esse é claro e posi
tivo, e por con eQuencia deve considerar-se a Resolu
ção como rejeitada. » 

(;) E' um defeito capital da organisação do nosso Conselho dc Es
lado. Chamo a aLtenção do leitor sobre as consiucrações que a esse 
respeito íir. no meu Ensaio sobrc o Direito Administrativo. Tomo 1,0, 
C;l~itulo 26 ~ 9.o-:....Súcções do nosso Conselho dc Estado. 
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A Resolução ImperIal elr, H de Dezembro de 18U., 
referendad a pelo Sr. Manoel Antouio Galvão , confor
mou-se com esse parecer. 

§ 573. 

o Govcrno GOl'a.1 IIcchtl'a não se !"lg:u' :udol'3s:1(lo a sustcntal' 
a Ilccisão tlllnacla, que I·evo~·:~. 

Quando foi resolvida em 18&.4 ü questão dos dous 
terços, c.onforme ü opinião do Sr . n. r. de Vascon
cellos, e da maioria do Conselho de Estudo, levan lou 
g rande celeuma ela opinião liberal progressista. Ha
vião sido assassinadas as franquczas provinciaes; se 
bem que por um Minislerio (o dc 2 de fevereiro do 
1844..) que levanLá,ra uquellc partido . Tinha elle visto, 
e viu silencioso, inLerpretn.r por Avisos, pelos seus, 
poutos de maior imporlancia do acto addicional, o 
Governo, tambem elos seus" usurpar e exercer a attri
buição de suspender leis p rovinciaes e em execução , 
Pondo de parte todas essas importantes questões, foi 
concentrar toda a sua ogerisa sobre a soluç.ão da re
lativamente secundaria, quanto ao valor político, do.s. 
dous terços. 

Foi uma grande reparação, uma grande vicloria para 
a causa das franquezas prôvinciaes, o Aviso. de 28 de 
Junho de 1848, no qllal se declarava, que: 

« Entendendo o Governo Imperial qu e no caso dn. du
vida sobre a intelligcncia de algum artigo da lei cons
titucional de 12 de Agosto de 1834, só ao Poder Legis
lativo Geral cOITwete interpretaI-o , como é expresso no. 
art. ~5 da mesma lei e não se julgnndo por isso au
torisado a sustental' a doutl'ina do Aviso constante da 
inclusa cópia, expedido em 28 de Março de 18U, ao 
Presidente da Provincia do Mal'nnbão, na pal'te em CJue 
decide que os dOllS terços de votos de que falia o art. 11) 
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da referida lri se devem entender com relaf'ão ao nu
l11el'O elos membros de que em sua lotulielacle se com
põe as AssemIJléns proviuciues, e não ao numero dos 
membeos presentes, recebi ordem de S. M. o Imperador 
para t:onsideral' nesta parte revogada a decisão constante 
do mencionado Ayiso, e levar ao conl1ecimento de V. Ex 
a inclusa Consulta da Secção do Conselho ele Estado dos 
Negocios do Imperio em virtude da qual se proferio 
nquella decisão, ponderando-Ibe ao mesmo tempo a 
extl'ema necessidatle de um acto legislativo que resolva 
sobl'e estel:D]Yortante objecto, a fim ele que sendo tndo 
presente á Gamara dos S1's. D~pulados possa a Assembléa: 
Geral fuar clefinilivamente a verdadeira inlelligencia do 
cilado ar(igo por uma interpretação autbentica do acto 
acldicional ú Constituição do Imperio. ~ 

Assim por um simples Aviso, por uma simples 01'

dem l\Iinisterial, forão revogadas duas delibera~.ões, 

tomadas por duas Resoluções Imperiaes assignadas 
pelo Imperador, que eql1ivalem a Decretos, sobre tres 
Consultas das Secç.ões do Imperio e Justiça e da As
sembléa Geral do Conselho de Estado que não foi 
novamente ouvido. 

Dahi por diante (ha 16 annos) não tem havido regra 
para decidir oos confIictos que se levantão. Cada Presi
dente, cada Assemhléa entende Ooacto addicional comO' 
lhe convém e parece; como mostrão exemplos que não 
menciono, para não me alongar em demazia. 

fIa 16 annos que dura esta anarehia. 
As Secções do Conselho de Egtado tem se visto em

baraçadas na sol ução dos casos que lhes tem sida 
presentes T por faHa de uma regra, r eproyada a que 
fôra estabelecida, e insistem para que se estabeleça 
umu, como por exemplo na ConsuUa da Seição do 
lmperiOo ele fJ4 de Selembro de 1'8&:2 sobre represen
tação da Assembléa pl'ovineiül de Sergip~ contra a 
Presidente da Pl'ovincia pOI' motivos- dessa questão. 

O Relatorio do MinisLro do Imperio apresentado á 
Assembléa Geral Legislativa na sessão de 1.850 insistia 
por .uma solução" 
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Em seu Relatorio do Ministerio do Imperio de 1851 
dizia um digno Ministro que tioha a simplicidade 
de occupur-se destas questões: 

Todos sabem que tem sido objecto de contestações a 
intelligencia daquellas palavL'as (dous te1'(,:os dos votos 
cios membros da Assembléa) pensando a guns que os 
Jous terços de que se trata ' devem ser contados. não 
em relllção a~ numel'o dos membro~ presentes na oc
casião, mas S1111 ao de que se eompoe a Assembléa em 
seu estado completo . 
. « A intel1igencia rh"\da a esse respeito pelo Aviso de 
28 de Março ele 18H. linha sido respeitada por muitas 
Assembléas provineiaes, outras todavia nã.o a quizerão 
reconhecer, duvidando ela compelencia do Governo para 
s.emelhante interpretação . 
................................................................................... .. 

{( Continúa a Yac~lla~:.ão ~le opilliões em materia que 
por certo é de mmta graVldade. 

« Varia o modo de pensar das Assembléas provinciaes, 
vada o dos Presidentes. 

« Quando em uma Assembléa, nas hypotheses do art. 
15 (Llo aeto aeldlcional), passa uma lei a que foi negada 
a sancção por dous terços ele votos cios membros pre
sentes,' e o Presidente entende qUE; aquelle artigo não 
se refere a Assembléa deliberante, mas a toda a Assem
bléa, originão-se conflictos sempre màos, e que o Go
verno não tem autoridade para cortar por maneira 
positiva e efficaz, por ser o negocio cle autoridade le
gislati va. » 

Mas que '? Quanto ao passado, é pouco o tempo para 
cxcavar todas as suas desgraQas, todos os seus erros, 
todas as suas asquerosidades, para desmoralisar o 
emulo ou o adversario. 

Quanto ao futuro, é pouco para programmas, que 
como a luz do pyrilampo, apenas brilhão, deixão logo 
tudo nas trevas, e para um indefinido, vaporoso e es
tupido progresso. 

Quanto ao presente ... vai iodo perdido, para o nosso 
me1horamento mpral e material . 
. A Commissão do Senado e da Camara dos Deputados 

de que já fallei, nomeada a requerimento do Sr. Vis-
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eonde -ue Jequitinhonha em 1861, para apresentar 
um projeeto de interpretação que solvesse varias du
vidas sobre o aeto addieioual, devia declarar: 

7.° ponto. « Como se devem contar os dous terços de 
votos exigidos pelos arts. 15, 1 fi e H) do acto addi· 
cional. » 

CAPITULO XI. 

DO PRAZO DENTRO DO QU.\.L DEVE SER DADA OU NEGADA A 
S..I.NCÇií..O. 

§ 574.. 

Qual ti esse 11raZQ. 

o Presidente da Província deve dar ou negar a sanc
ção uentro do prazo de dez dias, e não o fazendo 
ficará entendido que a deu. (al't. 19 do acto addicional.) 

O Aviso de 25 de Novembro de 1841 declarou esse 
prazo impl'orogavel. 

Tinha isto lugar, segundo o Aviso n.O 118 de 6 de 
Novembro de 1838, quêr os projectos fossem apre
sentados pela primeira, quer pela segunda vez. C') 

(") Deu lugar a essa declaração o 11roccdÍlnento da Assembléa pro
vincial do Ceará, a qual se cOLlsidel'uvu com direiLo de publicar seus 
pl'ojectos de lei, que tendo sido, em segundo exame, revistos e ap
provados pelos dous terços dos membros da Assemblca, não fossem 
illlmediatamcnte c sem os retardar, sanccion~ clos pelo Presidente. 

O Relatorio da Repartição do Imperio- de 1839 refere-se a esse caso 
nestes teI'IllOS.- Essa mesma Assembléa provincial (a do Ceará) pre
tendeu estabelecer a doutrina de (rue eUa podia publicar os seUs pro
jectos de lei, que tendo sido em segundo exame revistos e approvados 
por dous terços de seus membros, não fossem immedialamente sanc
cionados pelo Presidente, que repellio semelbante pretenção como 
opposta aos principios da razão c de nenhuma sorte fWldada em dis
posição constitucional e mesmo legal. O Governo appl'OVOU a con
dllcta do Prcsiclente, flludacLo no :i.rt. 19 do acto addicwnal, que con
cedendo (lez dias para a primeira sancção, fiada determina em contrario 
]13ra o segulldo caso, respectivo á segunda sancção. A isto acresceu 
a inegulal'idadC da fÓl'lnas , pl'ctendrnclo aqllella Assemblé:\ eSLabe-

40 
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o Aviso n. O 34 de 5 de Março lIe 18o\) porém cl c~ 

'cidto o contrario, declarando no § 4.0 - qne a raclll~ 

dade de negar a sancçilo no prazo de 40 dias, é ap
plicavel sómente no caso de ser pela primeira vez 

-enviado o projecto ao Presidente da Província. 
Era esta declaração uma consequencia da outra feita 

no mesmo Aviso, de que, na hypolhese que fi gura, 
.era o Presidente obrigado a sanccionar o pl'ojeeto. 

§ 575. 

Quando começa a corl'Cl' o 1l1'azo'! Qu:ulllo .le"e o Pl'{'si.lenfc 
npl'csent:lI' a su:t d e libel·a.çi'lo .? 

Aquel1e prazo começa a correr não da data dos 
projectos, mas da de sua apresenlaç.ão no Presidente 
.da Provincia, quér esteja ou não reunida a AssembJéa 
provincial. 

No caso de se encerrar a sessão , anles de findo o 
dito prazo de 10 dias, deve o Presidente apresentar 
a sua deliberação no primeiro dia ele reunião, com 
duta comprehendida no mesmo prazo. 

Aviso de 22 de Junho de 1833 ao Presiden te da Pro
vincia do Espírito Sun~o. Aviso de 23 de Novembro 
de 1841 ao Presidente da Provincia daParahyba C'). 
Aviso n." 313 de 15 de Setembro de 1857 ao Presidente 
,da Provincia de Sergipe. 

)ecer o seu principio, não 1)01' meio de lima lei, [[nando a pnd esse 
fazer, mas por um simples parecer de Com missão, )1:\ra o qua l nellhulII 
concurso tinha o Presidentc da Provincia , sentlo por este modo cO lllq 
meio {'aeil para as Assembléas I l'Jvinciaes subLra ltirclll scus acLOS a 
sancção indispensavel para obl'igarem eomo leis. 

(*) Concorda com a (lolltri lla do Aviso anterior n. O 1t8 de (j til! 
Novembl'o de 1838-que diz- Quando cntrc a apresentação da lei e o 
encelTamcnlo da Assembléa l1~tO media espaço de mais de clcz dia:, 
i) dentro delle não s:mcciona o Prcsidente, não fica pOI' isso rejeI
tada a lei; não é por isso lU'ivada a l'rovineia dos beneficios que ell a 
pód~ produzil'; na sessão seguinte serão pl'eSCD~CS as razões, pela 
'Tuaes lhe foi negada a sancçao. (Se o fôr .) 
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Encerrada a Assembléa provincial anles de ter de
conido o prazo dos dez dias a respeito de leis ou Re
solll~ões apresentadas ao PresiJcnte da Provincia, só 
na sua reunião proxima deverá ter lugar a ultima parte 
do art. H) do acto addiciônal, isto é, sómente enlão 
l1cal'á entendido flue o Presidente deu a sancção, 

Assim o enlcnclcn a Resolução Imperial tomada sobre 
Consulta da Sec~ão do Imperio do Conselho de Es
tado de 2?J de Julho de '1807, e em conformidade da 
qual roi expedido o Aviso n,O 3·13 de HS de Setembro 
de '181)7 ao Presidenle de Sergipe, C') 

(,) Não tendo o rresidente da Pl'ovineia dc Scrgipe dado ncm nc
~a<lo cxpressamente, no prazo do arL. 1U (/0 aelo addicional, a sanc
ção:l !res pl'ojeclos que lhe enviára a AS embléa pl'ovinei~ 1 1 o Vice
I'l'csidenLc da mesma Assemb léa, fundando-se no eilado artigo os re
III 'lteu, dc~ois dc encel'l'ad:l a Asscl1lbléa ao Secretario da Presidellcia 
c!:1 PI'(lvincl:l, para os publicai', reves lindo-os da formula para esse 
lilll eS labelec ida, 

O Sel'l'etario da Pl'esitlencia em vil'lude de ordem do "-ice-Presi
dente dclla não fez a publiea{'ão pcla razões seguintes que deu em 
omcio ao Yice-Presiclente tia Assembléa provincial. 

« L0 l'orque sendo o acto de mandai' publicar as leis que deixão 
« dc sei' sanceiouadas dentro do decendio uma attribuição dos corpos 
" colteclil'os das Assembléas pl'ol'inciaes que snpprem discussão ou, 
" pelo menos, prévia scicncia dasmeslllas Assembléas, por ter l·ugar 
« o meio illdie3clo no alt, 1\J da citaúa lei , como se vê das palavras
" a Assembléa Icp;islaLivu provincial a mandará publicar não pódc
" SC I' exclll ' ivameulc exercida pe los seus respectivos Presiclenles, a 
« 'luem incumbe Sill1p lesmellto assignal' o acto como orgão do corpo 
" ollcClivo a que pl'eside, 2,U Porque sendo a 1'residencia ela As
« sembléa l efíis l ativ~l des ta Proviueia tempOl'aria e mensal, na fÓl'mrr 
" do seu Uegunento, cessado tem suas funcções com o encerramento 
" de suas sessões, 3,0, Finalmente, pOl'l(ue não estando constituida a As
« sembléa e a sua l\les~, pOI' se acharem enccnatlos seus trabalhos, 
t( não se pócle considerar aeto dclla, o qne manda 1mbliear as Ue
I, s Juçõcs, ele, n , 

Suj ito o negocio á deliberação do,Covel'l1o Cel'al, consultou ellQ 
a Secção do Imperio do Consellto de Estado, a qual foi de parecer 
dc que o Vice-Presidente (le SCI'gipe obl'ál'a accl'laelamente, sendo 
Í1'I'e$u lal' o procedimento tio Yice-Pl'esülcllte d~, Assembléa pelas 
razoes ]lroduzidas pelo Secretario acima allontado.s, 

E accrcscentava a Secção: 
" Quan lo a regl'a p31'a casos semelhantes tem a Secção p3'l'a si'<lue 

" se pó de deduzir por analogia da decisão (lo Governo COllstante do 
" Al'iso de 25 de Nov. muro dt.: 1841, que a Secção ajunta aqui por 
II cópia authentica, dirigido ao Presidente ela P3I'alI)'ba no qual sc 
" declal'a CJ:ue - em li teral e restricta execur,ão do art-. 1!) da lei de 
" 12 !lc Agosto de 1831, o P l'esidente ela l','ovincia deve tIar ou nega1' 
" a sane<,:ão ás leis ou Resoluções ela Assembléa pl'ovincialllo prazo 
'I improrogavcl de dez dias marcados llO citado artigo, contacLos da 



CAPITULO XII. 

DA ACCUi'l1JLAÇÃO NA MESi\IA LEI DE OBJECTOS SUJEITOS E NÃO 
SUJEITOS A. SANCÇÃO. DA SANC(;ÃO E PUBLICAÇÃO EU l'ARTE E 
EM PARTE NÃO. 

§ 57G. 

Da ac(~umul:u:ão. 

Dando o acto addicional aos Presidenles de rro
vincia, como Del egados elo Poder Geral, o direito de 
dar ou negar a sua sancção ás leis e resoluções do 
Assembléas provinciaes, é evidente, que a accumulação 
no corpo da mesma lei de materius sujeitas á sancção, 
com outras que o não são, póde burlar complela
mente aquelle direito constitucional de sanccionar, 
violental-o no seu ex.ercicio, ou privar u Provincia de leis 
nQcessarias, obrigando á sancção do que é inconstitu
ciona], ou não convém, para não ficar privado do que 
é indispensavel, e convém, ou a rejeitar o que é 
indispensavel e convém, para não légitimar o que é 
máo e não convém. 

« data da apresentação, esteja ou não reunida a mesma Assembléa, 
« cumprindo no caso de se encerrar antes de findos os dez dias, 
« apresentar-se a saneção ou denegação della no primeiro dia da 
« reunião com a data comprehendida naquelle prazo legal. 

" Assim applieando esta doutrina á hypothese actual da sancçiio 
« presumida pelo referido art. 19, o qual ha por sanccionada a lei 
« a respeito da qual o Presideme nada disse nos dez (lias, e ordena 
« que neste caso a Assembléa legislativ.:l provincial a mandará pu
" blicar, segue-se que encerrada a Assembléa antes de findo o prazo) 
« só na reunião proxima, que é quando ella )lóde funccionar, devera 
" ter execução :l ultima parte de tantas vezes citado art. 19, )lubli
« cando-se a lei em nome da dita Assembléa, o que não póde fazer 
« o Viee-l'residente no intervallo das sessões, porque carece da au
« torisação legal. )) 

Conformando-se com essa Consulta a Resolução Imperial de 20 
de Julhp de 1857, foi em conformidade expedido ao Presidente do 
Sergipe o Aviso acima citado n.O 313 de 15 de Setembro, 
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Esta accumulação incorre na pecha de deslealdade, 
flue infelizmente tem sido frequentemente repetida. 

Póde dal'-se de dous modos . 
Ou accumulando no corpo da mesma lei, com ma~ 

terias não sujeitas ti saJ1cção outras que o süo , para, 
com a apresen tação el as primeiras, quebrar Ilas mãos 
do Delegado elo Poder Geral, destru ido o equilibrio 
cons titu cional, a arma defensiva da sancção qne nellas 
depositou o acto utldirüonal, ou para, accumulando 
materias todas sujeitas ú sancção, porém distinctas e 
heterogeneas, collocar o Presidente na alternativa, ou 
de repellir o que convém e quer, para não sanccionar 
o que é inconstiLucional, nüo convém, e não qner, 
ou de sanccional' o que 6 de seu dever repellir pura 
se não ver privado do que convém c quer C')· 

§5i7. 

JUcio a qUl.' tCln l'CCOl'l'illo ô.llgtUlS l'l'os illcntcs. 

Para se desenlearem das diillculdades em que os 
colloca a accumulação, pelas Assembléas provinciues, 
de materias distinctas c heterogepeas, de umas sujeitas 

(") Tendo o PresidenLe ela Proyin cia do Piuuhy negado a sancção 
a um projccLo, incluio-o a Asscmbléa pl'ovinciaf no orçamenLo pro..,. 
vincial·. 

Sobre esLe assumpLo dizia a Secção do lmpcrio do ConselllO de 
Estado em Con uHa de 15 de Fevereiro de 1857 , l1.elaLor o Sr. Car
neiro Leão, VOLOS os Sl's. Olinda e B. P, (ic Vasconcellos, « A 
Secção cornLudo lasLima Clue enLre os acLos não sanccionados, se 
cncontre o de n. o 20, que continha o orçamenLo Ilnal1ceiro pára 
o anno de 181.7 -1848, lUas não pó(ie censurar o procedimento do 
Presidente por julgar procedenLes as suas razões, princilJalmenLe as 
que sc fundão em haver a AssembJéa provincial inserido no diLO 
orçamenLo alguns artigos do projeCLo n.· 1, a quc o mcsmo Prcsi
dente J1av1a negado sua sancção , 

({ A Assemblea provincial, sem apreciar as razões produzidas pelo 
PresidenLe para negar sua sancção a esse )lrojccLo n.· 1, refundio 
lllguns de seus artigos na lei do orçamcn to, 110 que procedeu cvidcnte
monte contra o art. 1/í do acto addicioual. )) 
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á sancção e outras não, no mesmo projecto de lei, tOm 
vurios Presidentes imaginado sa~cionür os projectos 
em parte e em parte não, sünccionar com reservas, 
sancciomlr e suspender depois as disvosi ç.õcs que não 
convem, como vamos ver. 

§ 578 . 

Alguns exellljJ! lts. 

De Pernamlmco.- A Consulta de 3 de Julho de 18.1:3 
da Secção elo Imperio do Conselho de Estudo, Relator o 
Sr. B. P. de Vasconcellos, volos os Srs . Miranda Ribeiro 
e Olindu, approvada em Assernbléa Geral do mesmo 
Conselho de Estado em:30 ue Julho do dito anno, resol
vida em sua conformidade pela Resolução Imperial de 
9 de Agosto seguinte, referindo-se á lei provincial de 
Pernambuco n.O 94., que fix.ava a receita e despeza pro
vincial, dizia: 

« A Secção observanes ln Lei o mesmo leI'eito que em 
loelas as outras de igual natureza, isto é, vê nella accumu
laelas djsposi~ões hclo l'Ogcneas qu e elevião ser objecto de 
diversos actos legislathos como a auto['isilÇ,UO dos Presi
dentes para aI'l'enclm' casas para Lycêos c Collcgio, an11e
xação ele Fre15uezias a Municipios; disposi~õ es sobre 
Amanuenses ela Contadoria Provincial; isenção ele multas 
om que tem incorrido arrematantes de obras publicas; 
<;.lutorisaçãtl ao Presidente ela Provincia para regular a. 
administeação de bens ele ol'pllãos, etc., arts. 39, liO, 41, 
á~ e H. Releva que os Presidentes procurem obter das 
AssembJéas Provinciaes que desistão ele um systema tão 
pouco regular, e em cl esharmonia com a Constitui,ção elo 
Estado, porquanto não senelo provavel que seja negada a 
sancção ás Leis do orçamento por serem inelispensavcis,. 
serão os Presidentes ele Prov:incia constrangidos a sanc
donar disposições que, se fossem adoptadas em Leis se..., 
paradas, não terião tão feliz exito; e se a sancção elos 
Presidentes é de limitada efficacia, nenhuma razão se 
descobre pam annullal-a com tal pra tica, da qual 1?0"" 
derão resultar males in.calculaveis. » 
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Em conformiclade dessa COJlsnHa e Resolllção Impe
rial qlJe sobre ella recahio, foi expedido ao Presidente 
da Provincia o Aviso de 9 de Novemhro de '1843, no qual 
se estabelece o preceito í neillcaz, de que não se deve 
acculllular nas leis do orçamento disposições he(01'o
geneas, por ser isso irregular e prirar o Presidente da 
denegação da sancçno úquellas de suas disposições que 
a não merecerem, para não p1'iY<11' a Proyincia de leis 
(aes. 

De Sergipe.-A Sec.c.:1io do Imperio do Conselho de 
Estado em Consulta de 27 de Fevereiro de 18H., Relator 
o Sr. B. r. de Vasconcellos, votos Os Srs. Monte-Alegre, e 
Miranda Hibei1'o, referindo-se ao procedimento do Pl'C
si.dente da província de Sergipe que sómente negara a 
sancção a um paragrapho da lei do orçameuto provin
cial, dizia: 

« Não tem n Srcç:'ío nolicia de que cst !jn atlmittido o 
eslylo le sanccionur só parte de uma lei, deixltndo-s de 
ú fazer áC[uellas disposições rue se considCl'ão fÓl'n das 
-utLl'ibuições das Assembléas provinciaes. 'e, pOl' uma 
-pUl'te, é gravissimo maio que l'esulla da publicação ele 
laes leis, aindD. quando immedi.atamenle depois os Pode
res SupTúmos elo E tado as revoguem (O que nem sempre 
acontece). (t), pOI' outm a~gu.ra-. e perigoso reconhecer 
nos PresHientes elas Pl'ovmClas tal faculdade, pois no 
exercido deUa podem os menos bem intencionaclos usur'
par a autoridade lügislativa, e a sim falsear a fÓl'ma lo 
nOSiO governo. )} 

Em conformidade dessa Consulta declarou o Aviso 
de 26 de l\1arç.,o de 4844 que, conceder sancção sómenl~ 
á parte de um projecto, parecia contmrio a todo o 
-systema creado pelo neto addicionul. 

O Presidente da mesma Província consultava o Go
yerno, se no caso, que já se tinha verificado, ele exceder 

("') Nem sempre! QUDsi nunca, 
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a AssemlJléa provincial as suas altribuições, creando na 
lei do orçamento direitos de importação e outros offen
si vos ás imposiçõe3 geraes, pouia deixar de sanccionar, 
ou se, sanccionando, devia fazer cxcepção de alguns 
artigos della. 

Consultada a Secçiío do Imporio do Conselho de Esta
do, Relator o Sr. B. 1'. de Vasconcellos, votos os 8rs: 
Olinda e ·1\'liranda Ribeiro, dizia ella em Consulta de 
22 de Dezembro de 11845 : 

« Parece ú Secção que não póele ser objeclo cl e duvida 
se os Pl'esidentes de Provincia tem direito de negar a 
sancção ás Leis dos orçamentos provinciaes, porque muito 
expressamente 111'0 concede o ncto acldicional. 

« Não julga a Secção autorisaclos os Presidentes das 
Provincias a sanccionar parte de uma Lei c a deixar de o 
fazer a outra parte della, porque armados ç!e um tal di
reito em muHos casos arrogarião o Poder Legislativo contra 
a letra e espirito do ncto aeldicional. 
. « Quando acon te~;a que na Loi do orçamento provincial 

sejão adoptadas mediclas CJue estejão fóra da alçada das 
Ass(unbléas Legislativas , e não tenLão estas attendido ás 
razões pelas quaes os Presidentes das respectivas Prm,in
cias lhe bajão negado sancção, não as mandaráõ estes exe
cutar, e serão com as razões allegadas pelos ditos Presi
dentes , trazidas ao conbecimento elo Governo e Assembléa 
Geral para ser decidido se elevem ou não ser sanccionadas. 
E porque sejiio as leis elo orçamento de absoluta neces
sidade, solicitaráõ providencias ás Assembléas Legislativas 
provinciaes para serem evitadas as faLaes consequencias 
de um regimen excepcional. )'y 

Com essa Consulta se conformou a Resol ução Impe~ 
ria1 de 6 de Maio de 184,6, sendo em conformidade 
expedido o Aviso circular de 9 de Junho do mesmo 
anno aos Presidentes de Provincia, declarando-lhes que 
podião negar a sancçilo ús leis do orçamento provincial, 
porque era isso expresso no acto addicional, mas que 
não lhes era 'permiltido sanccionar sómente parte da 
mesma lei, porque se arrogarião assim ó poder legis
lati.vo . E que quando a Assembléa insistisse na udopção 
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da lei do orçamento não sanccionada, não lhe devião 
dar execução, represenlando ao Governo, e pedindo á 
Assembléa provineial providencias para supprir a falta 
da mesma lei. 

De Mato Grosso. - Suscitando-se a mesma questão 
por haver o Presidente da Provincia de Mato Grosso 
sanccionado a Lei provincial do orçamento para o anno 
I1nanceiro de '1845-11846, excluido da mesma sancção 
o art. 5.° por illconstitucion~l, ouvida a Secção do Im
perio do Conselho de Estado, H.elator o Sr. B. P. de 
Vasconcellos, volos os S1's. Miranda llibeiro e Olinda, 
reproduzia ella na Consulta de 31 de Outubro de .j 84[j 
il opinülo acima enullciada, accrescentalldo: 

« Repetidos e gravissimos abusos têm commettido a 
maior' pnl'tc uas Assembléas provinciaes, inserindo em 
leis indispensaveis netos mui difl'erentes dos objectos que 
cllas devem c.onter. O mesmo tem sllccedido com as leis 
que não estão sujeitas á sancção. Um conectivo a. este 
abuso é de absoluta necessidade, e só ao Poder Legis
lativo geral compete decretaI-o. » 

A Resolução Imperial de 1 O de Dezembro de -1845 

mandou submelter esta Consulta ao conhecimento da 
Assembléa Geral Legislativa, 

A Commissão das Assembléas provinciaes da Camara 
elos Deputados, interpondo parecer em 12 de Agosto de 
184.6, dizia: 

« Nada pois tem-se a deliberar a este respeito, con
cordando a Commissão com o expencli lo pelo Conselho 
de Estado. Este porém pondera a necessidade de que a 
Assem] léa Geral tome qualquer pl'ovidencia tendente a 
cvitnl' os repetidos abusos de incluirem as Assembléas 
pl'ovinciaes nas Leis cio Orçamento pl'ovincial e municipal 
dispo ições as mais eSLI'anbas, só com o fim ele obl'Íç'arelll 
os Presidentes a sanccional-as, o que de outro moco não 
fal'ião ; e é para se c!elibel'al' sobro este objecto, que foi 
remettida a questionada Consulta. 

« A Commissão sente os inconvenientes que ponder'a 
o Conselho cle Estado, lamenta esses desvios, CJue per

H 
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Lurbão a marcha regular dos negocios, e tende a impecer 
todo o progresso c melhoramento de nossas instituições, 
mas entende que nenlluma medida legislativa é precisa, 
visto que no art. 11 3 L o do acLo addicional está deter
minada a maneira pausada e regular com que devem 
proceder as Assembléas pl'ovinciaes. Se estas nos seus 
regimentos se não conformão ao que alli se prescreve, 
se esses proprios regimentos são postergados e esque
cidos, toda outra disposição legislativa é improficua. Tendo 
o Governo Gel'al Delegados que, pela fiel e energica ob
sel'vancia da Constituição e das leis, e pelo seu zelo em 
administrar as Provincias, adquil'ão a devida ascendencia 
sobl'e as Assembléas provinciaes, e as dirijão e contenhão 
convenientemente, muito se melhorará em ulLimo resul
tado. » 

Generalidades bunaes que, illudindo a questuo, dei
xão subsistir a difIiculdade. 

Em '1846 declara va ao Governo Imperial o Presidente 
' da mesma Provincia haver sanccionado o Orçamento 
provincial, forçado pelas circumstancias e para ' evitar 
maior mal. Não podendo ficar sem lei de orçamento, 
e entendendo não poder dar sua sancção a parle 
della, tinha-se decidido a sanccional-a com a clausula 
- salvas as disposições de direi lo quanlo a cerlos ar
tigos 

Nesses artigos determinava a Assembléa provincial 
que o arrematante de uma obra entrasse paril os cofres 
provinciaes com as quantias que havia recebido, su
jeitando-o ao processo executivo, quando o nijo llzesse 
d~ntro de 30 dias. 

Consultada a Secção do Imperio do Conselho de Es_ 
tado, reconhecell em Consulta de q de Março de 181-7, 
Relator o Sr. Visconde de Olinda, e votos os Srs, Monte 
Alegre e B. P. de Vasconcellos, que as disposições men
cionadas erão não só oJfensivas do contracto que esta
beleceu os meios de obrigar o arrematan{e ao cump1'Í
mento de suas obrigações, se não tambem envolvia um 
julgado sem Ulldiencia de parte, a qual pelo mesmo 
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contracto tinha o direito de ser ouvida, em virtude de 
sua condição B.a. 

A mesma Secção declarava não saber qual seria o 
eífeito da clausula posta pelo Presidente, e que uma 
vez sanccionada a lei, devia ser execlI tada . 

Com essa Consulta se conformou a Resolução Imperial 
de .J3 de Março de 1847. 

Do Pa-rá.-Em '1858 o Presidente da Provincia do Pará 
sanccio.na e faz promulgur a Lei n.O 312 de 24 de Abril, 
que orça a despeza e fixa a receita provincial, e logo 
depois publica e faz imprimir em seguidl á. mesma 
lei uma declaração pela fi ual suspende varias de suas 
disposições. 

A Secção do Imperio do Conselho de Estado, á. qual 
foi commettido o exame desse negocio, dizia em Con
sulta de 12 de Oulubro de '18~8, RelaLor o Sr. Monte 
Alegre, volos os 81's. AbrunLes e Sapocahy: 

« Parecem muito boas as razões em que o Presidente 
funda a sua deliberação, mas é evidentíssimo que para 
a tomar não tinha elle direito. Fazer leis, inter'pretaf-as, 
suspendel-as e revogai-as, são attribuições do Poder 
Legislativo, e não do Executivo, a quem só cumpre exe
cutar e fazer executar as leis. 

« Podia o Presidente do Pará não dar execução aos ar
tigos da lei em questão, se o não pudesse fazer, ou mesmo 
se de sua execução pu lessem resultar males e inconve
nientes, e na proxima reunião da Assembléa expender 
os motivos que o movêrão a obrar assim, mas declarar 
suspensos os artigos dessa lei, isso não podia nem devia 
clle fazer. » 

« Não consta que o Presidente do Pará fizesse voltar 
él dila lei á Assembléa com as observações que na sua 
Resolução expendeu. EUe sanccionou e publicou a lei e 
no mesmo dia lavrou a delibeeação, ordenou a suspensão 
de muitas disposições dessa lei sancGionada e publicada, 
com a mesma data ela deliberação ela suspensão. }) 

Não me consta que Livesse essa Consulta Resolução 
Imperial, e parece que se pôz a esse negocio grande 
perda em cima. 
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De Santa Catha'l'ina.-A lei da Assembléa provincial 
de Santa Catharina, n.e 471 de 30 de Abril de '18t>8, 
envolveu com materia não sujeita á sancção, outra 
ql1e o devia ser. Foi publicada sem sancção do Pre
siden te da Provincia. 

A Consulta da Secção do Imperio do Conselho de 
Eslado de 20 de Outubro de 18;)9, Relalor o Sr. Marquez 
de Olinda, votos os S1's. Abaeté e Monte Alegre, dizia: 

« Esta lei tel:t1 por objecto prr.screver certas regras 
como explicacões ou ampliações a outras leis antl!l'Ío['es 
para as aposêntadorias dos emprc~'aüos provinciaes. » 

Ora este objecto não pócle ser Classificado de modo 
nenhum entre os dos §~ 4·." 5.° 6.° e 7.° do nrt.. 'lO du 
acto adrlicional, que são os que são indepel1ll.entes de 
sancção : Quanto aos §§ ti." 7." e 9.° do art. "", estes evi
dentemente são estl'al1UOS á materia. 

Entretanto póde se dizer que aqueUa lei pela .genera
lidade em que é concebida o art. 1.° abrange os empre
gados municipaes, os quaes são exceptuados pelo art. 13 
do acto addic.ional. Mas por isso que ella pócle COITI
prelteneler estes empl;egados não deixa ele ser extensivo 
a todos os provinci.ae~, e por isso não podja ser pu
blicada independentemente da ancção. O Presidente 
explica o motivo que teve para mandar fazer esta pu
blicação. E nos Lermos em que ella se acba, par'ecc 
que não póde subsistir sem offensa elo acto addicional. 

Assim decidio a R.esolução Imperial de 27 de Ou
tubro de 1859, em conformidade da qual foi expe
dido o Aviso n.O 33;) de 4 de Novembro do mesmo 
anno, que contém a mesma decisão da Consulta. 

Do Maranhão. -O Preside~tc fio ~hu>imh.fíO negou 
a sancção e obstou ú execução da lei que fixava a 
receita e despcl<."l municipal, não sujeita á mesma 
sancção, com o fundamento de que continha ma leria 
estranha· e dependente de suncção. 

Consultada a Secção do Imperio do Conselho .de 
Estado, observava ella 'cm ConsulLa de 1 i) dc SeLcmbro 
de '184.~, Relator o Sr. Limpo de Abreu, votos os Srs . 
Olinda e Galvão : 
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« A Secção pede licença para observar reSf)eitosamente 
a Vossa Magestade Impeeial que em uma ei ou Reso
lução que veesar sobre um objecto que na fÓl'ma do acto 
addicional não está sujeito á sancciio dos Presidentes, 
é possivel enxertae-se 'uma disposição, ou um artigo de 
mateeia estranha, que elependa da sancção dos Presi
dente5. 

« Este caso deu-se na Lei provincial elo Maranhão, 
sobre a qual veesou a Consulta de 25 de Junho elo anno 
proximo passado; porfluanto vê-se que o art. 25 da re
ferida Lei determina que para a cobrança das taxas dos 
§. 1.° e 2.° do ar!. 32 poderão os contraventores, que 
se não mostmrem com as licenças elas Camaras quites, 
ser detidos em custodia até pagarem ou darem caução 
pelas autoridades e fiscaes cT s respectivos Municipios . 

« O objeeto deste al'tigo é evidentemente estranho á 
fixação da receita e elespeza das Cumams ~Iunicipaes; 
altera a legislação geral, que não admitte a coerção cor
poml pam pagamento de rlividas e neste senüelo oITende 
manifestamente a Constituicão do Estado, caso em que 
segnnelo a lei de 1~ de ~'la"io de '181~O, no Ul't. 7.°, (levem 
o~ P.residentes de Provincia negar sancção ás Leis pro
vmClaes. 

« Foi pOl' este motivo que a Secção do Conselho de Es
tado, na sua Consulta'de 25 de Junbo de '184-7, declarou 
flue a Lei [Jl'Ovincial do Maranhão era das que estavão 
sujeitas fi ancção, elevendo subentender-se que ella se 
referio á materia elo art. 25, e não ao objecto principal 
da Lei. ' 

« Mas como a materia do referido artigo está incluida 
n'uma Lei, que não depende da sancção elos Presidentes, 
a Secção acba que é mais conforme ao acto addicional 
a doutrina de que os Presidentes de Provincia não podem 
em cu o algum recusar a sua sancção á Leis c Resoluções, 
que o acto aeldicional isenta ex.pressamente de sancção, e 
as observações que a Secção tem a honra de submetter a 
alta coosidúra(;ão de Vossa l\'lagesLade Imperial sómente 
poderão servir para provocar uma medida legis1aliva que 
v6de 05 abusos e geaves complicações que podem re
sultUl' ele se enxertarem em leis e' resoluções qne não 
dependem 'de sancção, disposições flue offendem o 
i~postos gerDes, D Constituição c o direito interna-
cIOnal. » . 

o Sr. C'ralvão accrescentava que ernqui:lnto se não 
Lomusse uma providencia, relaLi va ao objecto, não se 
podia negar ao G'overuo a. faculdadl'} de fazer su~-
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pender a execução dessas leis, podendo seguir-se dano 
irreparavel e de grande momento. 

Foi esta Consulta remeLLida á Camara dos Deputados . 
OmiLLitei outros exemplos. 

§ 579 . 

. Publléação em parte e em parte não de leis não sujeitas 
á sancção. 

o Presidente da Provincia de Mato Grosso mandou 
publicHr uma lei de 1846 lixando a Ileccita e Oespeza 
municipal, exoepLuando porém um artigo que enten
dia ser offensivo da Constituição. Màs assim como os 
Presidentes não podem sancc~onal' uma lei eru parte 
e em parle não, não as podem mandar publicar em 
parte e em parte não. 

A Secção do Imperio do Conselho- de Estado exa
minando essa lei, em Consulla de 9 de Março de 
H~4 7, entendia que o Presidenle devera ter suspendido 
a publicação da lei toda, submetterido-a á decisão dos 
Poderes Geraes do Estado, por ser esse, pelo acto 
addicional, ti remedio para casos taes. Com esse 
parecer se conformou a Resolução Imperial de 13 de 
Março de '1847. 

Em 11850 o Presidenle da mesma Provincia manda 
publicar uma lei, exceptuando a observancia de dous 
artigos por conterem disposi(;.ões oppostas a leis ge
raes, que até importavão invasão dos Poderes poli
ticos do Estado . 

A Consulta da Secção do Imperio do Conselho de 
Estado de 12 de Outubro de 181)0, quanto a esse 
ponto, entendia que o Presidente havia procedido ir
regular e illegalmente . 
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« Porque sendo a lei de qll~ ;;~ trata daqllellas, que, 
segundo o acto (l.ddieional, se decre~fio sem depenclen
cia Lia sancção do Presidente, art. 43, isto é, daquellas 
a respeito das quaes aos Presidentes das Províncias 
sómenle incumbe mandar que se publiquem sejão ou 
não de sua ôpprovação as disposições nellas contidas, 
no todo pu em parte, e remetter a cópia authentica 
dellas á Assembléa Geral e ao Governo a tim de se exa
minar se offendem a CODstitllição, os impostos geraes, 
os direitos de outras Províncias, ou os Tratados, art. 
20, é evidente que o Presidente da Provincia incompe
tente e illegalmente declarou sem observancia aquellas 
disposições, por um meio extraordinario e inteiramente 
al'bitrario, que lhe não pôde ser approvado. Não lhe 
em licito fazer semelhantes restricções na publicação 
da lei; e o que lhe competia fazer era suspender a exe
cução deBa, se a offensa da Constituição fosse de mag
nitude tal, e de um irrep<!.ravel prejuizo, qu~ tornasse 
necessario o uso desta medida, a qual, tendo lugar nas 
leis que estão sujeitas á sàncção, não póde deLxar de 
ser igualmente admíttida nas que da sancção do Pre
sidente não çlependem, como a Secção já tem tido a 
homa de expôr em outros pareceres, » 

§ 580. 

Exame do R5ISUmpto em .. 86" pelo ConseIi.o de Estado. 

Em 24 de Novembro de 1859 foi expedido Aviso ás 
Secções reunidas do Imperio, Justiça e Fazenda do 
Conselho de Estado, Relator o Sr. Eusebio de Queiroz, 
votos os Srs. Viscondes de Jequitinhonha, Sapocahy, 
MQ.ranguapc, Itaborahy, Marquezes de Abrantes e 
Olinda, Pimenta Bueno e o Visconde do Uruguay, para 
que consullassem as mesmas Secções sobre os seguintes 
pontos. Dizia o Aviso: 

« As Assembléas provinciaes costumão inserir nas leis 
do orçamento medidas estranhas ás mesmas leis e que 
em gl'ande parte ou tendem á infracção do acto addiclO
nal, e a ofI'ender direitos ue outras Provincias, ou importão 
exel'cicio de altl'ibuições do PodeI' Executivo, conHadas 
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na probabilidade ou quasi certeza de que assim apadri
nhadas pela necessidade da lei do orçamento, que sem
pre é v.otada depois de repetidas pl'orogações ele suas 
sessões, serão sanccionadas . 

. « Nestas circumstancias leis taes são sanccionadas, e 
alguns Presidentes, depois da sancção e pu blicação, 
suspendem algumas disposições que se achào 1"6ra . das 
attI'lbuições das Assembléas legislativas provinciaes, ou 
são contrarias á Constituição, ou, do que ha exemplos, as 
sanccionão em parte. 

« Pelo mesmo theor procedem as Assembléas provin
ciaes inserind@ em leis e Resoluções, que imporl.ão eco
nomia municipal, sob proposta das Camaras respectivas, 
as quaes não são dependentes de sancção, na f6rma do 
art. 13 do acto addicional, medidas em iguaes circums
taneias. 

« E cumprindo atalhar ou cOI'tar taes abusos, S. M. o 
Imperador Ha por bem que as Secções reunidas do Con
selho de Estado, a flue pertencem os negocios do Imperio, 
Justiça e Fazenda CQnsu Item com seu parecer sobre os 
seguintes pontos: 

« 1." Se á vista do acto addicional podem ser sanccio
nados os projectos de lei nas circumstancias expostas na 
1.' lIypothese, menos na parte que se julgar oITensiva dn 
Constituição, nos termos acima expressados. 

« 2,° N'o caso negativo, quaes os meios de pÔI' UlÚ pa
radeiro á multipliCldade de taes abusos. 

« 3.° Na segunda bypothese, o que cumpre que os 
Presidentes observem. » 

_ Divergirão os membros das Secções pelo modo sp
guintc, na ConsulLa de 31 de Outubro de 1860. 

Era este o parecer do Relator e dos Srs. Viscondes de 
Maranguape e Itabol'i:lhy: 

. . . '. .. 
« Os arls. 16 e 17 do acto addicional são bastante 

cautelosos. 
« A1?plicada a sua doutrina ás di~pos.ições enxertadas 

nas leis do orçamento fica ele certo lnutllísaclo qualquer 
plano de abuso, qué!' das Assembléas, quér uos Presi
dentes pela promplidão das providencias com que os 
Podel'es gel'aes podem baldal'-lhes o intento. 

« Assim ao prImeiro quesito respondem pela negativa, 
e ao segundo que o meio mais regular é obtee do Poder 
Legislativo uma explicação do acto acldicional, csten-
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rlnnrlo aos arligos inconstitudonaes das leis do orçam nto 
o l'emeclio de arrectal-os aos Podere gemes sem prejuizo 
da execUl ão do resto da lei . 

« Resta o terceiro que trata elo mesmo abuso nas leis que 
não carecem ele sancção; o art. 13 do acto addicional 
expressamente faz depender- a desnecessidade da sanc
ção dos objectos de que os projeclos tratarem. Djz eUe: 
« Exceptuão-se (isto é, não carecem de sancção) as leis e 
l1esoluções f1ue versarem sobre os objecto comprehen
c1idos no arL. ,10 § 4.°, eLc. » ParececlUl'o que diz, que se 
o projecto versar tambem sobre objectos não compre
hendidos deixa ele estar na excepç.ão para entrar na 
regra geral, que é se r sujeito á sancção. E por isso a 
respeito desses pl'ojectos parece que nem seria neces
sarJO solicitar interpreta~ão do Poder Legislativo; a sim
ples interpretação grammatica l, ou quando milito logica, 
é bastante para autorisar o Presidentes a dar como carc-
ecloms de sancção todas as leis, que, embora versando 

:obre objectos exceptuados t comprehendcl'em tambem 
alguns não exceptuaelos. » 

o Visconde do Ul'uguay e o Sr. Pimenta Bueno opi
navão do segllinle modo ; 

« Que não el'ão sómpnte as Assembléas provinciu.es f1l1e 
eostumavào a inserir nas lei do orcarnento medidas 
e tra.nlHl. ás mesJnas leis. A AssemlJléà' Gemi o faz sem
pre. O ex mplo vem ele cima, e 

(( negis ad in Lar LOLlIS compOlliLlIl' ol'bi _. 

« E note-se que o Governo Geral não póde passar 
. em orçamento, e nào póde portanto negar-ll1e a ancção 
e qne se tem entendido pelos Avisos de 9 de Junho de 
11H·6 e le 20 de Outuhro de '18tH, que os Presidentes 
podem mandar al'l'er.adar os impostos provinciaes e go
remal' sem 110VO orçamenlo, regulando-se pelo que esti
ver em vigor. E com effeito os orçamento provinciaes 
são leis meramente adl'ninistrativas, e não tem a im
portancia, o caracter e o alcance poliLico, que tem pelo 
que respeita á administl'ação ge ral . E Deus nos livre de 
CJue o tivessem . 
. « Concordo com a solução daria ao 3.° que:;ito pelo 
11111 tl'aLlo relator e em gera l com o seu pal'ecer. Sinto, 
pOl'ém, costumado a concordar sempre com elle, não 
o podeI' Cazer na pal'le em qu e entende f1ue o caso re-

~2 
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quer e admiue interprela~ão da Assembléa Geral tegis
lativa. Porquanto creio que o caso não e de inlerpretação 
e que a que se propõe estabeleceria direito novo e não 
remediaria o mal. 

« A difficuldarle no caso sujeito provém de estarem 
os artigos exorbitantes ou inconvementes envolvidos e 
formando um todo com a lei do orçamento. Assim qual
quer embaraço 'rosto áquelles artigos aiI'ecta e emba
raça o todo . 

« O conectivo real e verdadeü'o é o respeito que cada 
um dos poderes deve ter á Constituição, ás leis e ás 
attribuições dos outros. Quando este falta, quem salla 
uma barreira salta duas ou tres. Põe-se um obstaculo 
a um abuso, inventa outro . AS Constituições não são 
macbinas que estabeleção e mantenhão a ordem e o 
equilibl'io por si ós, independentemente das paixões, 
dos abusos, e desvios dos bomens a quem Incumbe 
exeeutal-as. 

« Ou os artigos que contém medidas estranhas ás lei 
do orçamento orrendem ou niio offendem a Constituição, 
ou os direitos de ouLras Provineias, ou os Tratados. 

« Se o offendem, não é necessaria a intel'pretação pl'O
posta, e providencia da Assembléa Gera l Leglslatlva, 
porque esses artigo. estarão comprehendidos nos 1 G e 
17 do acto acldicional , e 7.o daLei de 12 de Maio de 184·0. 

« Se não orrendem e são meramente inconvenientes, 
e prejudiciaes aos interesse da Provincia, apenas podem 
Sf>l' obstadas peja negativa de sancção. Não podom el' 
obstados pelo Governo Geral , nem revogados pela A -
sembléa Geral. -

« Comprebender estes ultimos ( que não orrendem a 
Constituição, os direitos de outL'aS Províncias, e os Tra

, tados) nos arts. 16 e ,17 do acto addieional é, na m inha 
humilde opinião, estabelecer direito novo, e exceder as 
raias ele uma interpretação. 

« O arL. 16 do acto addicional restringe-se tão clara 
e positivamente aos casos de offensa aos direitos de 
alguma outra Provincia, aos Tl'atados e á Constituição (por 
hem da interpretação do art. 7 o da Lei de 1~ de Maio 
de il8W ) e ao caso de que, negada a. sancção, Lenha o 
pl'ojecto passatlo por duas terças partes de votos, que 
parece que não se póde por viu de interpretação es
tender ao geral de comprenender uma lei elo ol'l,iamenlo 
medidas estranbas á mesma lei, que podem não olfencle r 
os direitos ele out.I'as Provincias, nem os Tratados, Ilem 
D Constituição, e tambem ao caso de não have I' o pl'O
jecto passado por duas terças partes de votos, o que 
pllppõe sempre negativa ele sancção. 



« A interpretação adoptada pelo art. 7.° ela Lei de 1'2 
de Maio de '184·0, fundou-se em que a oITensa á Cons
tituição importava offensa aos direitos das outras Pro
vincias, e era mais grave cio que uma oITensa singular 
a UI11 direito ele uma Provincia, ou a um Tratado, pelo 
fi ua o espirito do arL. 16 do acto addicional não podia 
deixá r de compreLendel-a. Ora essa razão não pó de 
proceder indistlnctamente a respeito de quaesquer me
didas es tranhas ús leis elo orçamento. 

« O (lue se deseja conseguir simultaneamente? Que 
a Provincia não fique sem orç:amento, e ao mesmo tempo 
que não vinguem CUi medidas estr'anbas nelle inseridas. 

{( Qual é o unico embaraço constitu cional que se póde 
oppô r ? A lJegativa da sancção do Pre idenle ao todo da 
lei. Não lla out.ro, e esse produz o primeiro inconve
Jliente, ncar a Provincia sem orçamento. 

« Sllpponl~a-s~ que, por uma interpretação, qlJallembra 
o pareeer, JU Iga-se o caso comprehendido nos arts. 16 e 
-17 cio acto acldicional. A nossa hypotbese é, e não póde 
deixar de ser, que os artigos enxertados não são contrarios 
IIcm ao direito de outrlls Provincias, nem aos Tratado , 
n0m á Constituição. 

« O Presidente nega a sancção. A Assembléa provincial 
faz passai' o pI'ojecto por dous terços ele votos. O Pre-
idcnte leva tudo ao conhecimento ela Assembléa Geral, 

para e ta deunitivamente elecidi!' se o projecto deve ser 
ou não sanccionado. ão se achando ô Assembléa Geral 
reunida nesse tempo, e julgando o Goyerno que o projecto 
deve ser sanccionaelo, póde mandar que seja pl'Ovisoria
mente executado. 

« Mas not!3-se: 1.° que teata-se sempre elo projecto com 
os artigos enxertados, que o Governo Geml não póde 
mandar separar. 2.° que a Provincia, se o Governo Geral 
lIão mandasse executar o projecLo todo, isto é, os artigos 
enxertados L:=.tmbem, ficaria do mesmo modo sem Orça
mento, o que se procura evitar. 

« Assim, ou a Provincia ficaria. sem Orçamento, ou o 
Governo Geral mandaria executar pl'ovisof'iamente com 
elle a medidas estranhas ao mesmo Orçamento. 

« Accresce que remetLido ° pr'ojeeto ã. Assembléa G ral 
para resolve r' definitivamente {estamos sempre na hypo
tlJese unica admissivel, de que os artigos estranhos CiO 
orçamento não contém medidas contrarias á Constituição, 
aos Tratados e aos direitos ele outras Provineias) a mesma 
AssemLléa Geral não poderia annullar llem separar esses 
<l ltigos, porque o acto addicional sómente lhe dá a. facul
darle, no RI'L. 20, ele revogar as leis pl'Ovinciaes nos casos 
nnú;os -ele que sejão contrarias á Constituição, ao ' illl-
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postos geL'aes, aos elireüos de outl'aS Pl'ovincias, uu nos 
Tratados. 

« O unico remeelio radical e efficaz seria ele autorisar 
o Governo Geral, ouvido o Conse lho ele Estado pleno, e 
por meio de U1?Ut especie de recurso interposto pelo Pre
sidente, a mandar separar os arligos es tran11os, para se
guiL'em a sua marcha ordinaria, mandando executor ao 
mesmo tempo a lei do orçamento. 

« P.orém uma disposição semelhante ulLrapassal'ia os 
limites de uma interpl'etação. » 

Os Srs. Marquez de Olinda e Visconde de Sapocah'y 
crão do seguinte par'eeer : 

« Concordo em geral nas observações do parccei' e elo 
voto em separado. Mas, divergindo em alguns ponto , 
julgo necessario expressar meus pensamentos sobrc estas 
questões . 

. « A primeira hypotllese figurada no A viso é relativa as 
leis de orçamento que contém mal.eria estranha a e ·sos 
leis, ou que orrendem a Constituição, 1icando en tendido 
que debaixo desta ultima expressão comprebenclo todas 
aquellas, que por qualquer fundamento excedem as fa
culdades das Ass"lmbléas provinciaes. Quanto ás pl'imei
ras, isto é, ás que contém materia esimnha, o Presidentc 
da Provinc:ia, quando lh e são apresentadas pela primeira 
vez, póele sanccional-as ou deixar de o fazer, conforl1lc 
entender que estão ou não consultados os interesses da 
Provincia. Se, porém, sendo ellus devolvidas ti Assernbléa 
provincial, esta as approval' por duas terças parles de vo
tos, neste caso o PI'esidente já llJ es não póele negar a 
sancção: então regu lo o ar!" 4 [) elo acIo addieional, e se 
a não der no tempo marcado, deve segu ir-se o disposto 
no arL '19 do mesmo acto ôddicional. 

« Quanto, porém, às segundas, isto é, ás que oIl'endem 
a Constituição, regula o art. '16 elaquelle acto. Tes te caso 
o Presidente não a deve anccionar. E se devolvendo-a 
á Assembléa pl'ovincial com esl.a declaração de motivo, 
esta approvar o projecto pOl' dous terço::; 'de votos. então 
eleve-se suspender todo e qualquer proeedimcnto, e o 
projeeto deve ser submetLido aos Poderes Gcmes. E se a 
Assembléa, approvando o projecto por dous te~\{os de 
votos, o apresentar de novo ao Presidente, este nuo deve 
sanccionar semelhante lei. E se e11a, aproveitando-se ela 
disposição do art. 19 , a mandar publicar, o Presidente da 
ProvinCIa não n deve executae. Tudo quanto se acnbade 
dizeT não é mais cio que a clouLl'inu put'a e simples rios 
arts. ·15 e 16 elo ueto aclclieional . 
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« ]\Jas não sendo sanccionarla a lei, fi ca o Presidente 
sem meios de fazer as despeza~ necessarias do serviço 
puhlico. Este é que é . o grande inconveniente que traz 
comsigo es ta solução da questão: e daqui é qu e vem as 
duvida que se tem levantado. 

« Primeiramente esta so lueão é a observlll1cia fiel da 
Cons tituição. 

~ Em segundo lugal' o inconveniente já es tá resolvitlo 
por decisões cio Governo . A. falta de lei do orçamento já 
esU\ providenciada pelo Aviso de 11> ele ~ovembro de '1836, 
que mandou observaI' a ultima lei do Orçamento, e pelo 
Aviso n.O 21>3 de 20 cle Outubro de 18tH, o qual adoptou 
aquelLa decisão e a mandou executar emquanto pOI' acto 
legis lativo não ros e detel'lninado o conteario. 

« Mas esta providencia aind a não tem a sancção legis
lativa ; e póde ser conte tada "para se applicar a todas 
as hypoth6se . Pal'a esse fim e que é necessario que a 
materla seja submetLida á As embléa Geral Legislativa; 
pal'a que ou c01'l'ob01'e esta medida ou adopte outra que 
mais conveniente julgar em ua sabedoria . E i ·to mesmo 
é o que expl'ime o ultimo rlos dous Avisos cilados, o qual 
considera como proviso1'ia a providencia que dá e faz de
pendente da decisão legislativa. 

« Neste sen tido é que eu entendo o parecer, e ne te 
sentido approvo a conclu ão. l) 

« A segunda hypothese é relativa ás leis de econom ia , 
e policia municipal que contém materia eS l.ranha á ma
tel'ia destas leis. As leis ele economia é policia municipal 
não dependem de sancção. Mas uma vez que regulão, 
de envo lta com o objectos proprios, outros el e natureza 
diJTel'ente, o Presidente da Província não as deve mandar 
executar , pOl'que encerl'ão disposições que oifendem a 
Constituição, privando o Presidente do exercicio de urn a 
tl e sua faculdades constitucionaes, qual é a da sancção 
dessa disposição de materia es tr'anba, a qual não perde 
a Slla natureza por se achar inserida naquella lei. Ne ·te 
caso o PL'esidenLe da provincia deve submetter a lei aos 
Poderes gemes ; parecendo-me não uaver inconveniente 
em que LWiLn iro a devolva á Assemlléa provincial, não 
como denegando a sancção, a qual não é necessaria para 
!acs leis, mas como chamando sua attenção sobre esta 
lO!'l'acç.ão da Constituiç.ão, e obrando depois em confor
mldade cio que 1'ô1' resolvido p~la mesma Assembléa ou 
trazendo-a aos Podel'es geraes, no caso della persisLir 
e~n .sua prim eil'a op inião, ou exeeutando- a , se ella de-
51 Llr. » . 

« Quanto aos meio - de razel' ces ar es tes abusos ele 
autoridade , direi , quanto ús disposições de materia cs-
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tl'anba, não vejo senão o bom juizo; e quanto ás dis
posições inconstitucionaes, estou que a lirmeza dos Pre
sidentes de Provincia na observancia da Constituição, 
negando a sancção, quando a deve negar, ha de dar 
um formal desengano da inutilidade destes al'tificios. 

« Separar as nJaterias, mandando-se executar uma, o 
que não pótle ser sem estarem sanccionadas e sub
mettendo-se as outras ao Podel'es Gemes, o que dá 
como certo que estas não estão sanccionadas, é o mesmo 
que sanccionar uma parte ela lei e não sanccionar 
outra parte; ora este ultimo arbítl'Ío não está autol'isado.» 

Os Conselheiros Visconde de JequiLinhonha e l\1ar
quez de Abl'anLes, separavão-se ele seus collegas pelas 
razões seguinLes: 

. « O executor de uma lei constitucional ordinaria deve 
guiar-se pelo seu espirito e pela sua letra eVÍlDndo 
sempre aqueIJa intelligeneía ela qual se segu ir manil'es to 
absurdo. 

« O acto adclicional não teve por fim Cl'ear um outro 
poder legislativo independente ou augmentar o numero 
elos poderes politicos consagrados no arL 10 da Cons
tituição. 

« O seu fim é expressamente declarado no art. 1,· 
O direito reconhecido e &,arantido pelo art. 71 da Cons
tituição (o de intervir tOdO o cidadão nos negocios de 
sua Provincia, e que são immediatamente relativos a 
seus interesses peculiares) será exercido pelas Camaras 
dos districtos, e pelas Assembléas, que, substituindo os 
Conselhos Geraes, se estabelecêrão em todas as Pro
vincias, com o titulo de Assembléas legislativas pro
vinciaes. 

« Assembléas inteiramente Jocaes, suas atlribujções 
são meramente administ,;ativas e expressamente limi
tadas a objectos sobre que ' lhes compeLe legislar, 

« No art. 13 deu-se a sancção d(')s aclos legislativos 
provincjaes aos Presidentes flue aliús são Delegados do 
Poder Executivo, e só como taes exercem funcções po
liticas. 

« Mas de que actos legislat.ivos proviociaes lhes é dada 
a sancção? Expressamenle o declara o citado [lrt. 13, 
daquelles sobre os objeclos especificados nos al'ls. 10 
e 1 ,t , exceptuados os que versarem, etc. (Vide acto 
Ilddicional . ) 

~ Se pois o Presidente ó tem sancçào sobre as leis 
e resoluções provinciaes que ve['sarem obre os objec-
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tos indicados nos artlO. '10 e 111 segue-se que aquella 
que der sobre leis e resoluções acerca de outros objec
los é anti-constitucional e portanto irrita e nulla, 'isto 
é tal sancção nenhum efl'eito tem, pOl' outros tel'mos, 
se o objecto é dos exceptuados no art. '13, a lei e a 
resolução obra por si mesma, pOl' autoridade prôpria. 
Se é dos mencionados no art. 16, interpretado pelo ar(,.. 
7.· da lei de 12 de Maio de '1840, deve o Presidente 
proceder na f6rma determinada no mesmo arl. 16, e o 
Govemo segundo preceitúa o art. 17. -

« Ora, se o Presidenie não p6de sanccionar e a sua 
sancção é irrita e nulla e de nenhum effeito; a sepa
ração de taes disposições da lei ou Resolução em que 
se achão indevidamente inseridas é o corollario 10glCO 
deduzido da letra e espírito elos preceitos acima ex
postos. E se para tirar essa consequencia é mister in
tel'pretação do Poder Legislativo, então a m6r parte, 
senão todos os aeLigos, do acto addicional, mal podem 
seI' executados sem que sejão inteepretados. 

« Nem se aegumente com a interpretação dada ao art. 
16 "(>elo al't. 7.· ela lei de 1840; porquanto aqui havia a 
duvida, se a especUicação dos casos no mesmo art. 16 
mencionados fôra feita s6mente ..rara exemplificar, de
vendo aliás abranger a disposiçao do artigo todos os 
projecto oIfensivos da Constituic:ão; ou se os legisla
dores convencionaes de 1834 s6 tiverão em mente os 
referidos casos e não outros. Esta duvida porém s6 o 
Poder legislativo podia decidie por meio de inlerpee~ 
lação. Ora, a questão de que ~e t!'ata não é duvidosa; é 
pelo contmrio clal'íssima, e de rigorossima concludencia. 

« Accresce CJue se o Presidente não tem sancção além 
dos objectos indicados nos arts. 10 e 11, com as ex
cepções cio art. 13, tambem além delles se não ex
tende a competencia legislativa provincial, como ex
pressamente o declara o art. 12. Logo não é uma 
lei; logo o acto da -Assembléa provincial, não especi
ficado nos arts. 10 e 11 não tem força de obriO'ar. O 
Presidente, pois, commetteria um crime se dando-Ih'a 
inconstitucionalmente a mandasse executar. O que é 
poi este acto ' da Assembléa provincial? 

« Podia ella propol-o, discutil-o, e deliberar sobre elle? 
Cel'tamente. Os legisladores convencionaes do acto addi
cional, com quanto judiciosamente entendessem que os 
trabalhos de taes Assembléas devião ele ser limitados, não 
quizerão todavia tolher-lhes, que igualadas aos conselhos 
geraes CJue sllbstituirão, tivessem a faculdade de deliberar 
sobre Outl'OS objectos, pal'a serem approvados ou rejeita
dos em uma sÓ discussão pelo PodeI' Legislativo Geral. 
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« Entendo pois que deliberado pela AssemlJléa pro
vincial um objecto não anLi-consütucional, mas não COI11-

prehflndido nos al'ts. 10 e 111 é da rigoroíia obrigação 
do Presidente separal-o, considel'ando-o dentro do clis
posto no art. 9. 0 do acto addicional e proceder nos termos 
preceituados nos arts. 8'1, 83, 8!~, 85, 86, R1 e 88 da 
Constituição. 

« Se porém o objecto c1eliberado e inserido na lei rór 
contra a Consiituição, em tal caso deve separa l-o, não 
o sanccionar e proceder-se nos termos dos arts. 1'6 e 47. 
. « Nenlmm receio tenho de que os Presidentes abusem 
dessa faculdade. ~.o Porque suas delibel'ações ou juizos 
a respeito da não competencia das Assembléas provin
ciaes ou da inconstitucionalidade de alguns de seus actos 
não são definitivos, pele contrario tem de ser tomados 
em consideração e, decididos ou .iulgados pelo Poder 
Executlvo, cujo Chefe é Vossa Magestade Imperial, que 
o exercita pelos seus Ministros de Estado (art. 102 da 
ConstiLuição). 2. 0 Taes delibemções ou juizos presiden
ciaes terão de ser discutidos nas Camaras Legislativas, 
e neUas fiscalisaráõ os actos elos Presidentes os res
pectivos Representantes da Nação. As Camaras reunem-se 
todos os annos e não posso conceber objecto daquella 
orelém ele tanta urgeneia que a retardação de alguns 
mezes ponha em .perigo a Provincia. Pe lo conteal'Ío pa
rece-me que de se não adoptar a medida da separação, 
os. males que já se manifestão de não pequena gravidade, 
serão por fim insuperaveis e oceasional'úõ difficuldacl es 
de grande momento. 

« De mais a lei de- 20 do Maio de 1840 no § 7. 0 já 
implicitamente declarou inteiramente infundado tal re
ceio, reconllecendo os Presidentes autorisados a consi
deral:. inconstítucionaes es te ou aquelle acto das Assel1l
bléas provinciaes. 

« E se não ha per'igo neste arbítrio como haverá no 
da separação? Mas dizem que quem póde separar ver
dadeiramente legisla. Tal ópinião é completamente gm
tuita e improcedente em direito constitucional. E para 
que o não fosse seria miste!' levar a faculdade de sepa]'a]' 
ás suas ultimas e mais exageradas consequenc.ias. O que 
é repugnante com a logica e com a pruclencia do homem 
do Bstado. Assim como -o que nivela nunca iguala , o 
que quer tudo pl'evenir, nada peevine. 

« Creio que não se tem devidamente tomado em con
sideração o disposto no art. 13, pois paeece-me, á vista 
da excepçã~ p.osta neste artigo que ,se ~ lei do OI'Ça
mento pl'ovmclal tratar sómente ela üxar,uo da despeza 
provincial e elos impostos: que elevem proclu:dr a renela 
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necessaria .para lhe fa~er face, es.ta lei >10 orçamento 
não necesslla de sanGçao do PresIdente . 

{( Ora, compl'ebende a lei objectos sobre os quaes não 
póde a Asseml.Jléa pl'oYinciallegislar, perguntaria porque 
não póc1e o Presidente separal-os c submttel-os aos pro
cesso::; ord enados para casos to.es pelo proprio o.cto addi
cional ? 

« A separação é a cOI1sequencia necessaria da confusão 
eom que veio o proj eGto de lei. Nem aos Presidentes 
cabe violar ou usurpar as attribuições das Assembléas 
pl'ovlnciaes, nel}l a estas as elos Presidentes. Ora estes 
tem a attribuicão ele sanccionar em cer tos casos em 
out1'0S não. Para que confundir as attribuições? E' desta 
confusão que lem resulLado o pensar- se que todas as 
leis de orçamento provincial devem ser sauccionadas; 
e igualm ente de tal confusiio resulta , que tambem o são 
as dt'. o['<;:a111el1to municipal, como tenho yisto algumas. 
Por isso diria que as Assembléas proYinclaes perdem 
com taes inserções de suas attribuiçoes eonslitucionaes. 

« Não deve haver l'eceii.l, como disse acima, de abusos 
perigosos praticados pelos Presidentes usando da facul
duele da separaç~lO. O 9,ue se póde e eleve receiar é sus
citar-se na opinião publica a iâéa que a Assembléa Gera I 
pócle alterar, por meio ele interpl'Ctaçõe , o g'enuino sen
lido do acto adclicional, ou que este foi redlgido por tal 
rÓl'ma que não póele 81' executado com utilidade publi ca 
sem i'reque.n tes declarações intel'pretaLivüs; o CJue aliás 
é de summa gravidade, e de difficillima obtenção. 

« Assim CJue respondo ao primeiro quesito affirmaLiva
menLe, ficando prejudicado o segundo. 

« E proporia que os Presidentes claramente preve
nissem as Assembléas pl'ovineiaes deste deliberado pro
posito, e explicassem em seus RellltOI'ios as disposiç.ões 
do aeto adclicional que o i'unclamenlão. » 

Sobl'e essa Consulta foi ouvido o Conselho de E -
tado reunido em 6 de Abril de ~ 86 1. 

Depois de alguma discussão nenhum dos quatro 
pareceres obteve a maioria dos votos dos Conselheiros 
de Estado. Sendo doze apenas, cinco concordál'ão em 
uma opinião, a do primeiro parecer das Secções reu
nidas, continuando os outros ConselheiI os a su tentar 
os votos que assignárão. 

Nenhuma Resolução foi tomada sobre a materia. 
43 
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Se a discussüo que acabo de expor não depol'ou 
meio de desatar as difficuld~des, demonstroll sobeja
mente, a Illeu ver, li. necessidade de competentemente 
co.rtal-as. 

No requerimento, que por vezes tenho mencionado, 
aprcsenhH.jn pelo Sr. Visconde de Jequilinhonhu na 
sessão do Sonado de 3,1 de Muio de 1861, para a no
meaç<1o de uma Commissão do Senado o d<.l Camara 
dos Deputados, qll e propuzesse um projecto de inter
prelação so bre vario. pontos do acto addicional, vem 
indicado o seguinte: 

« 6.° Se, encontrando o Presidente nas Re50luções 
da Assembléa provincial disposições sobre objectos 
não comprehendidosno.sal'ls .• 10 ell, 011 sobre aquelles 
ucerc(l -dps quaes lhe. é prohibido expressamente le
gislar nos arts . 112 e 16, os deve separar e procQcler 
úcercu deHes de conformidade com Q disposto no art. 
9.° uQ mesmo aeto adcl,icjonal , e arts. 81, 83, 81.·; 8;), 
86, 87 e 88 da Constituição. » 

CAPITULO XIII. 

DA PUBLICAÇÃO J;>AS LEIS PROVINCIAES. 

§ 581. 

D,a l'}lblicação das leis sujeitas G. saneç:io que o Presiclente 
Sa!lC(~~OJla, e d~, das não sujeHa,s q~le cllc elltencle Ile,'er 
pu.b1i.c:u·. 

OI.! a, lei é çl,a,queHas que eshilo suj~itas á. sancção 
ou não. 

Se é das sujeitas, ou o Presidenbe as s,uncciona ou, 
não. " 
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Se é elas não sujeitas, ou o Presidente entende déver 
pllbltcal-u, ou não. 

Se o Presidente sancciona e publica a lei, o· negocio 
corre simples e desempeçadamellle. 

Depois de escdpla no Clulographo êl formula sucra
meulal, assignada de seu proprio puuho- Silncciono 
e publique-se como lei-, manda-a o Presidente pu
blicar pela fórma segui o te: -F .. Presidente da Pro
vincia de .... Faço saber il todos os seus lJabitanles, 
que a Assembléa legislativa provincial decretou e eu 
. anccionei a lei ou Resolução segu i nte (a integra da 
lei nas .:uas disposições sómente) :-iVIundo portanto a 
toda as autoridades, a quem o conhecimento e exe
cu~ão da referida lei ou ;Resolução pe1'tencer, que a 
cumpl'ão e fação cumprir tão inteiramente, como neHa 
se contém. O Secreta 1'io desta Provincia fi faça im
primi 1', pu blicar e corroI'. 

Assiguada pelo Presidente da Provincia a lei ou Re
solução e sellada C0ffi o se110 do Imperio, guü1'dar-se
ha ° original no A'l'chi.vo publico, e enviar-se-hão 
exemplares della a todas as Camaras e Tribunaes e 
mais lugares da Provincia, onde convenha fazer-se 
pul1ica. (Art. H e 18 do acto addicional.) 

Se, sendo a lei ou Re olução daquellas que não de
pendem de sancção, é enviada ao Pre itlenLe ela Pro
yjncia para a publicar; se im tender este q .ti0 Q deve fazer I 

manda-a I!ublicar pelo mesmo modo que as sanc
cionadas, com a difl'erença que omittc as palavras 
-e eu sancciouei- dizendo simplesmente-~'aç{) saber, 
etc. que a Assembléa provincial decretou a lei ou 
Resolução seguinte, etc. 

Se o Presidente porénl nega a sancção a lei que 
lhe está sujei.ta, ou entende não d"€lvcr publicar a que 
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della não depende, complica-se o caso, e, para o resol
ver, é necessario attender á diversidade das circums
tancias, que o revestirem, como vamos ver. 

Em taes casos cumpre recorrer ás distincções que 
acima forão feitas. (Vide § M'l.) 

§ 582. 

Oistinc(,'ues. 

o Presidente nega a sancç,ão e reousa-se á publica<.:ão : 
1." Ou porqne a lei ou Resolução não convém aos 

interesses da Provincia. 
2.° Ou porque oITende o~ direitos de alguma outra 

Província . 
3. o Ou porque offend e a Constituição. 
4.· Ou porque offenütl os Tratados feitos com na

ções estrangeiras. 
5.° Ou, finalmente! porque offende os impostos gerae 

§ 583. 

Da ImblicaçtlO tIa lei ou Ilesolução IJel:l ,\.ssembléa l)rovincinl, 
no caso do al't. ~ ã (10 :lcto a,ldieionnl, isto é, qllltndo o Pi'csi
.lente tcndo negado a sancção pela pl'imeÍl'1L "CZ que o pr'o. 
jecto lhe é :ll,resentado, COUl o l'lludalnento de que :L JlleSma 
lei é contl':uia aos iutcl'esscs lIa Provincia, senllo.lhe recu· 
via da por IloilS tCl'ÇOS ,1e votos, negll·a scguulhl , rez, contra 
o disposto no mesmo artigo, c recusa-se á pulllicação. 

O art. 19 do acto addicionul que i'ege o caso diz: 
« O Presidente dará ou negará a sancção no prazo 

de 10 dias, e não o fazendo, ficará entendido que a 
deu. Neste caso, e quando, tendo-lhe sido reenviada 
a lei, como determina o C6ft. 15, recusar sanccional-a, 
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a Assemblta legislatiya provincial a mandará publicar 
com esta declaração; devendo então assignul-a q Presi
dente da mesma Assembléa. » 

Peço ao leitor (e verá depois porque) que tenha bem 
presente que este art. 19 milita sómente no caso do 
art. 15, ao qual designadamente se refere, isto é, no 
tmso em que o Presidente tenha negado a sancção com 
o fundamento de que a lei ou 1"\esoluç110 é contraria 
ao interesses da Província. 

O acto addicional não quíz que uma lei que só
mente pôde ser arguida de ser contraria aos interes es 
da rrovincia, depois de não sanccionada pelo Presi
dente dena c approvada por dOllS terços de volos da 
Assembléu, pudesse mais ser por qualquer maneira 
embaraçada. Em tal caso manda o dtado art. 'I i:i que 
o Presidente a sanccione, ~ que se lhe negar a saacção 
ou não ~ der dentro de 1 I) dias, a Assembléa provin
cial a n1'lnde publicar com essa declaração. 

§ 584. 

FOl'lnnla .la llllblicnção. 

Qual é a formula da publicaç~o neste caso, isto é, 
quando no caso do art. 15 do acto addicional, a As
scmbléa provincial manda publicar a lei? 

A Consulta da Secção do Imperio do Conselho de Es
tado de 6 de Novembro de 184.3, com referencia a 
este assumpto, havia-se limitado a declarar, que, na 
hypothl?se em que estamos, as leis provinciaes devido 
ser publicadas pela Assembléa provincial e assigaaclas 
pelo respectivo Presidenle . 

O Aviso de ~8 de lVIarço de '184&·, expedido em con
formidade dessa Consulta, declarava-que a publicação 
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da lei não sanccionada devia fa~er-sc em nome da 
Assembléa, sendo assignada pelo Presidenle dellu, por 
ser assim expresso no art H) do ucto addicional. 

A Consulta de 15 de Setembro de '18,i·6 da Secção do 
Imporio do Conselho . de Eslallo, approvada em As
s~mbléu ge.t'al do meS0;10 Conselho de Estado em 5 
de Novembro dO mesmo anuo, consultanclo sobre esse 
assumpto além de outros, dizia : 

« Sendo a formula. prescripta no <lcto addicion<l I 
para quando SilO as leis publi cudas e01 nome dos P)'\,
s ielenles das Provincias, póde enlrar em duvida se, ainda 
dadas as convenientes modificações', pÓIle ella servil' para 
os casos 0m que o são em nome da A 'sembléa; e isto. é 
o que acon teceu en tendendo o Pres idente que a As
sembl0a não podia elai' ordens a um empreg<ldo que nüo 
em seu . Como porém não ba ainrla um Hegulam ento 
especial para a publicação dessas leis, como a formula 
empl'egada de onde parece emanar a obrigação imposta 
ao Secretario é a mesma pl'escripla no DctO adclicional 
posto que para um caso diverso, e nas Secretarias das 
Presidencias é onde estú o sello I1D cional com CJue de l'em 
er sellaclas ; parece ~l Seccão, que uma \'ez que nüo baja 

vio lação de algum preceito constitucional deve-se obsel'vur 
a pl'alica introduzida, até que uma lei da Assembléa Geral 
regule a materia. E a Secção pede licença a Vossa 1\1a
gestade Imperial para accrescenlar CJuo muito conveniente 
seria que nessa lei ge ral se determinasse que as de 
que se teala não fossem publicadas seniio nas Secrdarias 
da.s Presiclencias, e só abi se lladas com o sello co m que' 
o SrlQ t-oclas as outras; ele. te modo se evitará qLl e alguma 
Assernblén. provincial mande publi ca r um a lei flue o Pre
siden te, tendo-a. ·aehado contl'i.1.l'ia á Co nstitlliç~o 1111ja 
submetlido ao conll ecimenlo dos Podere Gernes elo Es
laLl o » 

A mesma necessidade fazia-a sentir a Consulta. da 
mesma Secção de 5 de Novembro de 1847 , ,obser
vando que certas leis havi ã-o sido publicadas, não em 
nome da Assembléa, mas no do Reu Presidente. 

Não havendo uniform idade na publicação das leis 
das Assembléas provinciaes, quando não sanccionadas 
pelos Presidentes das Provincias, incumbia o Governo 



- 343-

a Sec~5.o elo Imperio do Conselho. do Estado a orga
liisação de um pl'ojecto que estabelece se uma norma 
lilÜCJ pai'a laes publicações. 

Foi esse projecto apresentado em Consulta da mesma 
Secçüo de 6 de Junho de 184-8 , adoptado e mandado 
observar por Av iso circul ar do '1. 0 de Agosto de 
184-8. C) Delermina ell e : 

'1.° Qu e toclas as vezes que se ve l'i ficar que qualquer elos 
CilSOS do 01'1. 19 (do nelo addieionaJ) sejão as leis pu
]Jli cacl ns por esta fÓl'ma ( A Assem bléa legislaLiva da 
pl'Ovill cia ele . ... . Faz saber a todos o seus habitantes que 
ella Decretou, e em .virtude do urL. '19 da lei de 'I ~ de 
Agos to de ~ 83~· , mnndou publicnl' a lei ou Heso lu ção 
segllint~ (a ill tegra el a lei ll as suas di sposições sómellte. 
Man da purtanto a Lodas as autoridades a quem o co
nLlCcim enLo e execu~;ão da referida lei pertellcer que a 
cllm~rão e fa ~ão cu.mprir tão ~nt~i l'am~nle ~o rn C? n ~ lI a se 
1;0 11te111 . O Secl'elan o da pL'OV tnCla a faça llnpnnUI', pu
blicar e coner. 2.° que ass ignucla a lei pelo Pres id ente 
Lla Assembléa pl'orincial seja l'emeLticla pelo mesmo ao 
Secl'etario el a J'l'OYillCia para a fazer sellar r.om o 5ello 
ci o Imperio , e observaI' os mais Lermos el a publicaçvo 
lI a con ('ormiLl aele da 2. a parte do art. 18 \la referida lei 
de ·18 de Agos to e ela mais disposirões que regllli.to lues 
publicações , » • 

§ 585. 

PótIc tCl' Jug:U':\ llUblicação l.clt!, Assellllllé a lll'ovincial nos 
ca s os CIO que o Pl'cs ilIeute nega a s a Jlcção e llUlllicação á 
lei 0(1 Rcsohu:ão IH'ovinc ial, pOl'qUC olfeutle tiS dit'eitos d e 
ou'r:\ Pl'ovinc ia, <t Constituição 011 os T I'atados '? 

lclo. Nesses casos, que são os do art. 1<3 do (lcto 
udc1icional, não póde haver publicação pela Assem
bléa provincial, porquanto o urt. Hl do mesmo Geto 

(') ~ão se en.eontr<t eS le. Aviso, Hem como Outras peç.a oftlciacs im
purtantes por 1I111a iUllualHicavel .negligencia, I!as nossas Collecções. 
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somente dá esse direito no caso do att. 1(>' O aft. 1\:) 
nua é applicavel ao a1't. 16. 

Em taes casos se a lei ou Resoluçi.ío á qua.l o Presi
dente negou a sancção por algum daquelles fundamentos, 
lhe é reenviada por dous tercos de votos, nua tem 
o ri'csidente que dar ou negm: segunda vez a sancção, 
para que possa ter lugar a pnblic.ação pela Assemblén. 
Não 1'eenvia o projecto á Assembléa provincial. Recorre 
para os Poderes Geraes, levando o mesmo pl'ojeclo, com 
as razões que a11 egou püra anuo sanccionar, ou pu
blicar ao conhecimento do Governo e Assembléu Gerucs, 
para esta decidir definitivamente, se deve ou não ser 

. sancciol1ado, E' uma appellação Coam effello suspeusiyo. 
O Aviso n.O '\'17 de ;) de Novembro de '1838 esta

belece que: 

« Expresso é no arL 15 da lei de '12 de Agosto de 
,183~· , combinado com o art. '19, que só em dous easos 
podem as Assembiéas legislativas pr'ovinciae publical' 
SllilS leis independentemenle ele sancção: 1.0 quando o 
Pl'esidente a nüo dú no prazo ele 110 dias; 2.° quando 
tendo sido Llenel,5aela, é segunda vez approvada por dou 
terços dos melIloros da Assembiéa, se a denegação fUI' 
mo'tivada, por' ser' o p?'ojecto opposto aos inte?"esses da 
Pr'ovincia. » 

§ 586, 

Quid, se a AssClubléa mandai' l'Ublic3l' 4) pI'UJccto '? 

A Consulta da Secção do Imperio do Conselho de 
Estado de 8 de Novembro de 18&..5, Relator o SI', B. 
p, de Vasconcellos, votos os 81'S. Miranda Ribeiro c 
Visconde de Olinda, dizia: 

« Quinta duvida, Se recusando o Presidente sanccionar 
primeira e segunda vez uma lei, a enviar ao Governo e 
á Assembléu Geral, para esla definitivamen~e decidir, e 
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sr rnll'olanto a Assembléa provincial a manLlar pllblicul' 
prlo sru Presidente, na l'ómw do arL 19, póde o Presi
dente da Provincia suspender tnl publ1cnção, fundado 
no ~ ::l.0 elo art. 2q" e qual a l11nl1eira de leynl' á ex(~
ClICi'iO esta medida? 

\t A Sec.cão pensa que tal conflicto rara vez se veri-
1icurú, Lendo-se em vista as disposições do acto ad
tlicional sobre a materia C'). OS Presidentes das Províncias 
só podem trazer no conlwcimento do Governo Imperial 
c à Assembléa Geral para ser definitivamente decidido 
se devem ser sanccionadas as leis provinciaes ús quaes 
negarem sancção por entenderem que são ofl'ensivas dos 
direitos de alguma outra Provincia, dos Tratados feitos 
com as nações estrangeiras, dos impostos geraes e da 
ConslÍluÍC'ão. 

« Quan'í:lo os Presidentes das Provincias não sanccio
narem as leis por motivos diversos dos sobreditos, não 
n podem suspender nem ainda a pretexto de as sujeitar 
ao conhecimento do Governo, e Assembléa Gemes, por
que esta não tem, direito de conhecer de Laes leis segundo 
o art. 20 do mesmo acto aduicional. Portanto só pó de 
dar-se o conilicto quando 11011''er uma Assembléa tão 
p,'ecipitada que mande publicar os actos legislativos pro
vinciaes que o Presidente ela Provincia tiver suspendido 
na rórma, e para o fim dos sobreditos arts. 16 e 20. 

« Vel'iDc.ada a hypothese de mandar a Assembléa pro
"incial publicar uma lei que o Presidente da Provincia 
julgando opposta à Constituição, aos Tratados, aos impostos 
gel'aéS ('!:» tiver submettido ao conhecimento do Go- 
verno Geral e dn Assernbl6a Legislativa Geral, incumbe ao 
mesmo Presidente ela Província fazer publico e DOtOriO aos 
habitantcs della o occorrido, c declarar que nem as 
autoridades, nem os particulares as elevem cumpl'ir e 
observar, sob pena ele serem considerados executores 
ele ordens illegaes. » 

Assim o rQsolveu a ResolLlção Imperial de ,10 de 
Dezembro :cle ~ 84,5, referendada pelo Sr. Manoel Alves 
Branco. 

('J Scm . (luYida, sc o PI'csidcntc cnLcur!er o acto atlllicional, (lOI'
I(lIanto não tem de NegaI' a S,lncc,:ão scglluda ,'ez, ncm dc l'eenYi:ll' 
a lei com essa denegação á Assembl éa prorillcial. Lera-a com suas 
1'37.ões ao onlleeimcuto do Corcmo c Asscmbléa Geraes, a quem 
então compete decidir. Em tal caso a A embléa pI'oYincial sómente 
]lOI' um modo Lunmltu<ll'io pOllel'á chamar a si novamente, 11m nc
gocio constiLllcionalmente aff/:'cto aos Poderes Supremos . 

(") Quanfo ao. imposto. grl'ars reja-sc adiante. 
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Havendo o PresiclC'ntc da Provincia clr Sergipe nc
gado a fina sancção a uma lei provincial do 1." dr 
Abril de '18;)2, com o fllndnrnento de que era in
constitucional, an ti-politica e in[ensa aos interesses da 
Provincia, a Assembléa provincial a fez passar por duns 
terças partes de votos, e u final a fez publicar como lei. 

O Presidente ela Provincia suspendeu a sua execll~fío. 
Ouvida a Secção do Imprrio do Conselho (le Estaclo, 

opinava a sua maioria, em ConsuHa de 2í3 ele DezemlJI'o 
de 1852 que não se dava a inconstitllcionnlidaele nl
legada pelo Presidente, e entendia por isso que nuo 
obrara bem em suspender a lei, aliús inconveniente. 

O Conselheiro de Estudo Visconde lie Olindn, porém, 
era de opiniflo de qlle: 

« Tendo o PresiLlente da Pro"incia declarado incon -
tlLllcionnl o projeclo não podia .iú a A sembléa provin
cial promulgaI-o como lc-í. Nesle caso vi·gom o arL. 1 G cio 
acto adclidO'nal, combinado com o art. '17 do mesmo 
aeto, o qual manda que, quando a Assembléa provincia1 
yào concorda com o Presidente da Provincia no juizo 
que fórma sobre ser contrario á Constituição o proJeclo 
proposto, seja este levado ao conhecimento do GOVel'110 
c Assembléa Geraes, para esta definitivamente decidir 
se deve ou não ser snnccionaclo. Interposto nquellc 
juizo a Assembléa não podia p.rosegllir, como fez; c o 
Presidente não devia eonsentir nessa vio.lílciío ela Cons· 
tituição. E' verdade que a Constituição ntto" se acba 01'
fendida; etc. 

Não aBhei Resolução ollllota alguma nessa r,onsuHa . 

§ 587. 

Comulltllicação á tisscmbléa. 

o Aviso de 28 de Março de 118H., expedido em con
formiclttde de Consulta da Assembléa Gerül do Con
selho de Eslüclo de S de Fcvereil'O, e de Rcsoluç.iío 
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imperial de 18 de l\Iarço do mesmo armo, solvendo 
duvidas propostas pelo Presidente do Maranhão, dizia 
- que nenhuma disposição legislativa prohibe que o 
I)rcsidente communique á Assembléa a sua segunda 
recusação, mas que nada podendo fdzer a Assembléa 
em consequencia de tal participação, porque não póde 
melteI' o negocio em nova discussão, nem lornar ulraz 
quanto ao vencido por dous terços de votos, vem 
aquella participação a converter-se em uma méra for
malidade, que pócle portanto omittir-se. C') 

§ 588. 

El'rO qU:l tcm cOlllmcttido alguns Pl'csitfeutcs de Pl'o,·lllcia. 

Alguns Presidentes, certamente por não entenderem 
o acto addicional, conf1mdindo as suas diversas hy
potheses, tem commettido o erro de negar a sancção 
segunda vez e devolver iÍs Assembléas provinciaes as 
leis e Resoluções que declarárão oíIensivas dos direitos 
de outras Províncias, da ConstituíçRO, ou dos Tratados, 
dando assim lugar a coníljctos. 

rorquanlo dão lugar u que as Assembléas provin
ciaes, considerando o caso comprehendiuo no art. 19 
do acto addicional, as mandem publicar. B assim ou 
Yigorão leis inconstitucionalmente, ou os Presidentes 
as suspendem depois de sua publicação, á qual dc"rão 
elles mesmos motivo, sahindo da senda da ConsliLui(5ão . .. 
n Não daria cu cst conselho aos Presidentcs. A considerarão e 

attençõcs tlUC dcvem ás Assembléas, a eonvcniencia do serviço ~con
sClhão, t[ue 10S'0 lhes communil[uem a cspccie de recurso quc inLel'
)luzel'ào lcranuo a que Lão ao conhccimcuto uo Corcl'l1O C Asscmblé:.t 
Geraes . E se lhes occonercm novas razões que rcforcem as pl'iOlCil':1s 
~onvéll1 que :.ts exponhão á Assembléa provincial, para melhol' justi-
Llfic:.trem seu procedimento. . 
~ A,'iso de 7 de Outubro de 18iH 'ÍI/ {inc, dctúl'mina que essas razões 

sCJao rel1leLLidas com oJlicio do Sccrelario do Governo ás l'espectivas 
A.sscJllhiéas, 



§ 580. 

A Asscmbléa lu'ovincial (to ilI:\l'allhão legisla SObl'C 1mblicação. 

A lei da Assembléa provincial do Maranhão n.O 278 
de 20 de Novembro de ~850 art. 3.° dispunha ql1e as 
leis da Assembléa serião obrigatorias nos lugares da 
Provincia fóra da Capital á proporção que fosse ha
vendo conhecimento del]as, embora tivessem sido ou 
não remeltidas ás Camnras Municipaes, Tribunacs c 
mais autoridades os rcsp'eclivos exemplares , 

Entendia a Secção do Imperio do Conselho de Es
tado em Consulta de 26 ele Abril ele 1851, Relalor o 
81'. Maia, votos os 8rs. Araujo Vianna e Olinda, con
tra o voto deste ullimo. 

Que aquella disposição era conlraria á Consti tuição, 
que no art. 70 oraena a remessa elos exemplares elas 
leis, a todas ás Camaras l\'Iunicipaes do Imperio, TI'ilJu
naes e mais lugares para serem publicados; c não menos 
á garantia expressada no art. 179 ~ 1. o de nenhum cidadão 
poder ser obrigado a fazer ou deixar ele fazer alguma 
cousa seniio em virtude de lei; quan 10 a obrigacão de 
fazer ou deixar de fazer o que decretar a lei ou resoluf,iM 
da Assembléa provincial se impõe aos cidadãos antes de 
so' haver feito conhecida pela publiGaçiio, ou, o que o 
mesmo vale, antes de exislÍL' para elles, a quem so não 
fez saber; o que está de accordo com o que o Oovemo 
entendeu e julgou necessario, q~lanclo ol'denou no !lf'L. ~O 
do Regulamento do 1,° ele Janeno ele ·1838, a pulJhca~ao 
dos actos legislativos. C*) 

Não achei que tivesse soluça0 esla Consullü . 

('l .Ja a .b 5Clubl éa proviucla l de Sergipc, pela sua Ici de 11l de Fe
vel'ell'o de J837, haVia legislllllo sobrc ° llHlSIlIO a S5 llfilPJO . 
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Caso 110 S~LIICÇi\O som lU'OUlulg::H:ão . 

Teudo O Presidente da Província do Maranhão expos
lo ao Governo a duvida em que se achava a respeilo de 
um projeclo de lei da Assembléa provincial, que lendo 
sido sanccionado pelo seu anlecessor, não fora todavia 
promulgado, foi-lhe declarado pelo Aliso de 23 de Se
lembro de ,I tlM., qUe-dOllS meios se oiferecião para sol
tal-o do embaraço em que se achava, sendo um delles 
o proceder-se na' conformidade do art. 19 da lei de ,12 
<le Ago lo de 1834, mandando a Assembléa publicar a 
lei, havendo como não dada a sancção ; e oulro enlen
der-se o Presidenle da Provincia particularmente com 
a Assernbléa para renovar o projecto e envial-o ú Pre
sidencia para ser devidamenle sauccionado e promul
gado, como se não existisse o primeiro. O Aviso dei
xava ao arbítrio do Presidente escolher desses dons 
meios o que fossa de mais facil ex.ecução . 

§ 591. 

i'tillo tm' lug:u' a 1mb li c:u::'i o 1)01:\ Assomhiéa I'l'OVillcial quando 
o P,'Csiclcuto lIa l'l'ln'inoi;A nega :L saucçào !l lci ou l'csoJu..-iio, 
pOl'qUC olfCllllc os imilOstos gCI'acs '? 

Chamando para aqu i a distincção que eslabeleci 
neste Titulo, notarei que se as leis e Resoluções pro
vinciues, orrendem clara e dil'eclamenle lei geral que 
llxa e dcllne um imposto. excedem suas altribuições, 
exol'bitão, invadem as utlribui(;ões do Poder Geral, 
c offemlem a Conslitui~ão , Ficão pOl'laulo compre-
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bendidas no Ul'l. ,I G do acto aduicional. O P·residente 
póde suspender a sua publica~.ão nos termos acima 
expostos. 

Mas se a lei ofTende simplesmente o imposto geral 
indirecta e remotamente, se esta oifensa é apenas des
coberta por considerações e inducções economicas, se 
n materia é tão questionavel, não se póde p?'ima facie 
dizer contraria á Constituição, e consiuerar o neto COlU

prehendido no art. 1 G do acto addicional. Em tal caso 
se a Assembléa provincial a mandar publicar, entendo 
que estará mais no seu direito do que o Presidente 
suspendendo a publicação. 

Como o <lcto provincial que orrende indirectu c vaga
mente o imposto geral, não está isento de sancção, não 
ha outro processo a seguir a respeito delle, senão o 01'

dinario do art . 15 (vide Capitulo 3. o deste Titulo) embora 
esse artigo não comprehenda litlera\mente este caso. 

A matcria deste Capitulo vai tornar-se mais clara e 
completa pela exposição do seguinte, pela intima con
nexão da de ambos. 

CAPITULO XIV. 

D.t SEGill"DA. ESPECIE DE SUSPENSÃO DA. PUJ3LICAÇÃO D.\.S LEIS 
l'ItOVINCUES l'ELO PRESIDEi'iTE DA PItOVINCU., QU.u'iDO, NOS 
TERMOS DO AnT. 1 G DO ACTO ADDICION.tL, ELT.E .\S LEH AO 
CO:'lHECIMENTO DO GOVERNO E ASSEi\lBLÉA GEIU.ES, PARi ESTl 
DEFINITIVAMENTE DECIDIR, SE o PROJECTO DEYE OU i'i10 SER 
SAi'iCCIONADO. "IDE § 51·0. 

« Além das atlribuições que por lei competirem aos 
Presidentes das Provincias compete-lhes tambem : 

« 3.° Suspender a publicação das leis provinciaes, 
110S casos e pela fórma, marcados nos artigos .. . ... de-
nimo sexto. » (Arl. ~4 § 3.° do neto addicional.) 
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A hypoth~s{". 

Suppõe O acLo addie-iollal que o Presidente negou a 
sal1cçüo com nlgum dos seglJintes fundamenlos, ou, 1.·, 
porque o projecto oífende os direilos de a]gwTlu outra 
Provincia, 011, 2.°, porque oITende a ConsLiluição do 
Imperio, 011, 3.·, porque oil'ende os Tratados feitos com 
Nnções estrangeirns. # 

Temos en tno ;1 favor do projecto, a sua primeira 
adopção pela AssellJbléa provincjal; segunda adopçüo 
por dous terços de votos, depois de rec.onsiderado em 
nova discussão ú vista das razões dadas pelo Presi
dente. 

Temos contra, a negativa da sancç,üo do rresidente 
e a sua insistencia; a opiniüo dos membros da As
semb16a que houverem votado contra o projeclo e a 
gravidade dos motivos. 

Não estão em jogo interessQs pnramente provinciaes 
da Provincia cuja Assembléa faz a lei e aos quaes se 
refere o art. '15 do neto addicional. Não póde mais 
ser im ocado o principio do self govern17wnt. Estão 
em jogo interesses de outras provincias e da União. 

Não pfC'vnle~o enLii.o o voto da Asscmbléa, nem o ' 
do Presidente. O direito de suspensão que o neto ad
dicional confere a este é um recurso, uma appc]]açào 
para os Poderes Supremos da União em assumptos 
sobre os quaes se questiona se dizem ou não respeito 
ú União. 
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Dil'eito Ile suspensão 11c 2." eSllceic. 

o arl. 24 § 3.° do aeto addiciollal confere ao Pre
sidente da Provincia a aLLl'ibniçfío cle sllspencler a pu
blicação das leis provinciaes) nos casos e pela fÓl'mn, 
marcados no art. 16 do mesmo aeto. 

Por virtude desse arL. ·16 e do al't. 7.° da lei 11. IJ 0,) 

de 12 de Maio de 18W, quando o Presidenle da Pro
vincia negar a silneção por entender: 1.° ou que 
o projecto offencle os direitos de alguma O1llra Pro
víncia; 2.° ou que oIrende os trataclos feitos com na
ções estrangeiras; 3.° ou que orrende a Constituição, 
e a Assembléa provincial julgar o contrario por dOlls 
terços de votos; serú o projecto com us razões allc
gadas pelo Presidente da Provincia levado ao conhe
cimento do Governo e Assemblóa gemes, para esta de
finitivamente decidir, se e]]e deve ou não ser sane
cionado. (Arts . 16 e 24 § 3.° do acto addicional.) 

Declarando o Drt. 12 do aeto addieional que as AS
sembléas provinciaes não poderão le.gislar sobre im
postos de imp~rtação, nem sobre objcctos não conL 
prehendidos nos seus arts. 10 e 11, e fazendo o mesmo 
art. 12 parte da Constituição do Imperio, é evidente 
que as leis provinciaes qne legislal'em sobre impostos 
rle importação e sob~'e objectos não comprehendiclos 
naquelles arts. 10 e H, oifendcm a Consti tuição do 
Tmpprio, e podem pOl'tanto ser suspensas pelo Pre
sidente da Provincia lJOS Lermos do arL. 16 do aeto 
ac1c1icional . 



- 333-

§ 591t. 

Rl'gl'ns que se tlecluzl'lU cio neto ntltlieionnl. 

·1 . ° A suspensão de 2 " especie é consequencia da 
denegação de sane.ção pelo Presidente, e da sua per
sistencia em considerar o projecto contrario aos in
leresses de oull'U Provincia. á Conslituição e aos Tra- . 
lados, aillda depois de novamente disculido e uppro
vado por uous terços de votos ua Assembléa. 

2.° Essa resolução e tomada na occa ião em que o 
projecto é novamente presente ao Presidenle da Pro
vincia. remellic.lo pela Assembléa provincial, 'por haver 
sido novamente adoptado por dous lerços de volos. 

Enlão reconsidera o Presidente o assumpto para re
sol ver se ha de sanccional' o projecto, convencido pela 
discussão havida, ou se, persislindo em sua opinião, 
!la de , llspender o seu andamento, e affectar o ne
gocio ao Governo e i\ssembléa Geraes. 

Se com encido, resolve sunc.cionür-lollit'W· q1.UESlio. 

Nüo corre enlão para o Presidente o prazo de ·10 dias 
marcado no Ul't. '13 do aclo addicionül. 

O projecto está então qualificado, comprehendido no 
nrl. 16 do acto addicional, e aquelle prazo refere-se ao 
arl. 15. 

3.° E ta suspensão sõmente póde dar-se quando o 
Presidente entende e allega: 

a. Que o projecto oIfende os direitos de alguma oulra 
Provillcia, no casos declarados no § 8. fi do art. 10 
do ucto üddicional. 

b. Que o projecto offende o Tratados feilos 0111 as 
ações estrangeiras. 
c. Que ofl'enrle a Conslituição. 
cl. Que legisla sobre imposlos de i.mporlaçilo. 

~5 
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e. Que legisla sobre objectos não comprehendidos 
nos arts. 110 e 11'1 do acto adcl icional. 

Estes dous ultimos casos es tão comprehendiclos no 
que os precede. São oífensas ao acto addicional e pot'
tanto á. Constituição. 

Podem dar-se ~ingularmente cada um desses mo
tivos, e accumular-se dous ou mais. Podem accumu
lar-se com o do art. 15 do acto addicional; a saber 
o ser o projecto contrario aos interesses da Provincia . 
Em tal caso deve este modo ser considerado como 
secundario e adminiculativo. 

4 .° Não tem portanto lugar a suspensão de 2. a especie 
pelo Presidente da Provincia, quando o projecto é sim
plesmente arguido de não convir aos interesses ela Pro
vincia. Então é o caso regido pelo art. 'I:S do aeto ad
dicional. 

5.° Não tem igualmente lugar se, por considerações 
geraes economicas, é o projeclo arguido de o/fendel' 
os impostos geraes indirecta e remotamente. 

G.O Se o projeclo com as razões allegadas pelo Pre
sidente da Pl'ovincià chega ás mãos do Governo Geral 
em tempo em que está reunida ti Asscmbléa Geral, deve 
o Governo affectar-lhe logo o negocio, para decidir se 
deve 011 não ser sanccionado o mesmo projecto . (Arts. 16 
e 17 do aeto addieional. ) 

7. o Se não se aehar a esse tempo reunida a Assembléa 
freral e o Governo julgar que o projeeto deve ser sanc
eionado, póde mandar que ene seja provisoriamente 
executado até definitiva decisão da Assembl éa Geral C')· 
(Art. 17 do acto addieionaJ.) 

(*) Ad instar do quc sc Pl·:.ticava com as PJ'opostas dos Conselhos 
Geraes, c se pratica ainda com as das AsselObléas pl·ovinciacs. ':ula 
mais regular do que rcvogar o C:onselho Geral um acto do 8C1l1)C
Jegado . 
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~ 595. 

Este direito está rÓI·a. de duvitla. 

Está f6ra de duvida porque funda-se na letra expressa 
dos arts. '16 e 24 § 3. o do acto addicional. 

A já citada Consulta da 8ecção do Imperio do Con
selho de Estado de 8 de Novembro de 1 ~4D. Relator 
o Sr. B. P. de Vasconcellos, votos os 81's. Miranda 
Ribeiro e Olinda, com a qual se conformou a Reso
lução Imperial de 110 de Dezembro do mesmo anno 
o pôe}óra de duvida. 

Igualmente !l Consulta da mesma Secção de '10 de 
Mal' ~o de 1857, Relator o Sr. Olinda, votos os 81's. Monte 
Alegre e Sapocühy, que excluia sómente o caso em que 
o projecto fosse contrario aos interesses da Provincia . 
Então, diz a Consulta, não tem o Presidente senão o 
direito de denegar a sancção, a qual não p.óde mais ser 
denegada depois de novamente appt'ovado o projecto , 
depois de pl'eenc.hidos os preceitos do ado addicional. 

~ 596 . 

1,'ÓI'm<l tia SUSllcusào. 

Havendo o Presidente da Provincia do Maranhão con
sultado o GoV'erno sobre o seguinte ponto :-se os actos 
em. que fosse tomada a deliberação da suspensão das 

Assim o Govel'110 Geral sómente póde, quando julgue que o Pl'ojecto 
tI,e,via Ue l' sido spncciot1:1d.o,. IUandan[ue seja pl'oviso~'i amellt~ executado . 
~~IO suppoe o acto ac!cliclOual o caso de deterlU1I1al' o Govcrt1o que 
lIao sej:r executado o pl'ojecto indevidall1ente sal1ccionado pejo Pres i
{lellte. R' UHI grave defeito , pelo que respeita aos casos elo art .. ' 1(;, 
cuuro CI\l uutro lugar vere lHOS. 
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leis provinciaes, que fossem contrarias c\. Constituição, 
aos Tratados e ás Leis Gentes, devião ser lançadas no ' 
autographos ou em separado, visto ~omo se não achão 
no acto addicional á Constituição do Imperio as for
mulas que, em Laes casos, devem ser observadas, -
declarou o Aviso de 7 de Outubro de /1804·, conforman
do-se com o parecer da Secção do Imperio do Conselho 
de Estado de 22 de Agosto de '1844, -q ue semelhanLes 
Hesoluções dos Presidentes de J)rovincia não devem ser 
escriptas nos proprios autographos dos acLos legislu
tivos, porque nestes, segundo o mesmo acto addicional, 
só podem ser lançadas as declarações de sua sancç.ão, 
ou as razões pelas quaes é recusada, mas em separado, 
e sob a formula de deliberações motivadas, cumprindo 
que sejão remeLtidas com omcio dos secretarios elo Go
verno ás respectivas Assembléas provinciaes. 

Havendo o Presidente da Provincia do pani, nilO 
obstante a disposi0ão do A viso que acaba de ser cilado, 
escripto no autographo ue urna lei do orçamento Muni..:. 
cipa1, não sujeita á sancção, o seguinte :-Não publi
que-se a lei do orçamento Nlunicipal supra, pOl;que a 
hei por suspensa, e volte á Assembléa legislativa pro
vincial.-foi desapprovado esse seu procedimento na 
Consulta da Secção do Tmperio do Conselho de Estado 
de '19 de Dezembro de '1857, com a qual se conformou 
a Resolução Im perial de 3 de J UH10 de 1808. Diz a Con
sulLa que as declarações dos Presidentes não podem 
ser escriptas nos proprios autographos, purque nestes, 
segundo o acto ncldicional, só podem ser lançadas as 
declarações de sua sancção, ou as razões pelas quaes 
é recusada, e aquellas declaraç.ões somente em sepa
rado e sob a formula de deliberações motivadas. culo-· 
prindo que sejão remeLtidas com olicio dos secreLarios 
do Governo ás respecliva As crnbléas {Jrovinciaes. 
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§ 597. 

l!:xcUlplos de sllsllcnsão de 2. (1 especic. 

As Consultas da Secção do Imperio do Conselho de 
Estado de 7 de Outubro de 18H., de 3 de Setembro 
de '1847, e de 23 de Julho de 18.48, apl'esentão, além 
de outros, exemplos regulares desta especie de sus
pensão. Os Presidentes das Províncias de Sergipe e Ba
hia haviúo negado a sancção, com o fundamento de 
que offendião a Constituição, a projectos das referidas 
Assembléas, as quaes fazendoros passar por dous ter
~,os de votos, lh'os havião reenviado. Essas Consul
tas reconhecendo inconstitucionalidaae nos ditos pro
jectos concluião-que devião elles, em cumprimento 
do al't. 16 do acto addicional e do art. 7. o da lei 
n.O '105 de '12 de Maio de 1840, ser levados, comas 
razões allegadas pelos Presidentes, ao conhecimento 
da Assembléa Geral, para que decidisse, se devião ou 
não ser sanccionados. 

O Aviso de 19 de Agosto de '1848 approvou a delibera
ção que tomou o Presidente da Bahia de suspender a 
execução da lei da respectiva Assembléa em que esla
beleceu regulamento para a Thesouraria provincial, 
nao obstante haver a dita lei passado na Assembléa 
por dous terços dos votos de seus membros, não at
len'lendo ella a razão de inconstitucionalidade expen
d ida pela Presidencia, quando negou a sua sancção. 

São numerosos e fn'ql1entes os exemplos. O direito 
llào pôde ser contestado. Não pl'oseguil'ei. 
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CAPTULO XV. 

o DIREITO DE SUSPEi'iSÃO DE 2. a ESPECIE QUE O ACTO ADDI
CIONAL CONFERE AOS PRESIDENTES DE PROVINCIA COl\1PRE
HE:NDE SÓl\1ENTE AS LEIS E RESOLUÇÕES QUE DEPEl\'DElIl DE 
SANCÇÃO, OU ABRANGE TAl\IB El\1 AS QUE O ACTO A.DDICIOML 
ISENTA DELLA ? 

§ 59~( 

E' lltlDto já l,or vezes discutido e resolvido 

A já citada COIlsulta da Secção do Imperio do Con
selho de Estado de 8 de Novembro de 1845, com a 
qual se conformou a Resolução Imperial de 10 de 
Dezembro do mesmo anno, declarou que as mesmas 
razões que concorrem para ser suspensa a lei depen
dente de sancção, contraria á ConstHuição, aos Tra
tados, aos impostos gentes, C'') e aos direitos de outras 
Provincias militão para a suspensão das leis indepen
dentes de sancção. 

Tornou a ser examinada, discutida e resolvida, 
(;Qrno nova, a materia, na Consulta da Secção do Im
perio do Conselho de Estado de 23 de Janeiro de 
1851, Relator o Sr. Maia, votos os Srs. Araujo Vianna 
e Olinda. Dizia a Secção: -

« O como se hla de proce<iler no caso de entender o 
Presidente da Provincia que uma lei da AssembLéa pro
vincial do numero daquellas que não dependem de sua 
sancção, confol1me o art. -13 da lei ' de 12 de Agosto de 
183~ , offende a Constituição, ou aos Tratados feltos com 

(' ) Os illlllOSlOS gCl'aes lliío estão (;(J1npI'CllClldi<.lo~ 110 art. -16 do 
<lcto addielOual. ViLle supra . 
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as . ações Estrangeiras, não está expresso e positiva
mente definido na. lei; mas porque é de U1'genle ne
cessidade tornar uma deliberação (~') a respeito desta 
occUI'l'encia oea apresentada, a tal necessidade oecorre 
11 Secção. 

« Pelo que dispõz a lei de 12 de Agosto de 1834- arL 
'16, e a de 12 de Maio de 484-0 art. 1.°, se manifesta 
incontestavelmente ter sido a intenção do Poder legis
lativo, na precisão de fazer conter as Assembléas pro
vinciaes nos justos limites de suas attribuições, que 
uma lei provincial offensiva da Cunstituição e dos Tra
tados, posto que definitivamente decretada 1." e 2." 
vez pela Assembléa provincial, e no caso já de nada, 
em opposição, poder operar eífectivamente a negativa 
ele sancção do Presidente, ficasse comtudo sujeiLa á 
deliberação da Assembléa Gera I Legislativa, e depen
dente delta o ser ou não promulgada e executada, e 
q.uando esta se não acbasse reunida, ao juizo proviso
rIO do Governo. 

« E porquanto relativamente a uma das leis que não 
são dependentes da sancção do Presidente, para a sua 
pl'Omulgação, o mesmo Presidente se acha constituido 
em ldenticas eircumstanr-.ias de não ter outro recurso, 
no caso de otrensa da Constituição, ou dos Tratados, 
que de submettêl-a ao conbecimento do Governo e As
sembléa geraes, para decidirem sobre a sua execução: 
concorda a Secção em que mui regularmente procedeu 
o Presidente suspendendo a promulgação da lei de que 
teata o seu officio (projecto de lei que fixava a Receita 

·e Despeza das Camaras Municipaes da Provincial na 
bem fundada intelllgencia de que por analo~ia e na falta 
de algum Olllro legalmente decretado, applicavel é ao 
caso a stlbreclila dJsposição do art. 116. » 

Assim foi novamente decidido pela Resolução Im
perial do 1. o de Fevereiro de 1851. 

Pela Resol ução Imperial de 7 de Novembro de 1857, 
tomada sobre Consulta da Secção do Imperio do Con_ 
selho de Estado de 17 de Outubro de '1857, foi appro
vüdo o procedimento do Presidente da Bahia que 
suspendêra a publicação de dous projectos de leis pro-

(~) Aliás já tomada pela Resolução Imperial de 10 de Dezembro 
{te i845 acima CItada . 
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vinoiaes isentos de sancção por versarem sobre as
surnptos murücipaes, e que forão levados ao conheci
mento da Assembléll Geral Legislativa. 

O Aviso n.O 455 de H de Dezembro de 181:>7, expe
dido em conformidade ela Resolução Imperial de 9 
do mesmo mez e anno, tomada sobre Consulta da 
Secção do Imperio do Conselho de Estado de 2 do 
mesmo mez, approvou o procedimento do Presidente 
da Província de Minas Gemes, o qual suspendera a 
publicação de uma Resolução da respectiva Assembléa. 

« Não obsta (diz esse Aviso) que a Resolução, de que 
se lrata, não dependa da sancção do Presidenle ela Pro
vincia, para ua publicaç.ão, visto como sendo e11a COl1-
tl'aria á Constituição, ac11a-se no mesmo caso das qu 
tendo tido a negação da c1iLa sancção, 'áo primeira e se
gunda vez decretadas pela Assembléa provinr,ial, e cu.ia 
execução pó de o PreSIdente da Província suspende!'. 

« Deve por isso subsistir a mencionada deliberação até 
que o Poder Legislativo, ao qual véli er ujeila él queslão, 
a resolva defimtivamente. » 

Havendo o Presidente do Pará suspendido em '18Gí 
a publicação do orçamento Municipal, que nfio tem 
snfleção, a Resolução Imperial de 3 de .ruI 110 ele 18:iR, 
tomada. sobre Consulta da Secção do Importo do COll

selho de Estado, de '19 de Dezembro de 1857: sómcnle 
desapprovou ti fórma da suspensão. 

§ 599. 

Essas sotuçi'ícs sâo conformes !i. lcl.ra e N'I,i1·ito do nelo 
adcliciollal. 

Com effeito é a doutrina dessas Rcsoll1~.ões intei
ramente confonne á letra e espirilo do neto aclcli
cional. 



- 361 -

A' letra, porque o seu art. 24, § 3. 0 dá ao Presi
dente da Provincia a attribuição de suspender as leis 
provinciaes. Ora tanto são leis provinciaes as sujeitas 
á sancção, como as que são della isentas. O aclo addi
cional não distingue, e onde a .lei não faz distincção, 
não devemos nós distinguir arbitrariamente. 

Ao espírito, porque o aeto addiciollal teve em vista 
fornecer meios pelos quaes o Poder Geral, pelo seu 
Agente, pudesse obstar a que fossem postas em exe
cução leis que ofl'cndessem os direitos de outras Pro
vincias, os Tratados e a Constituição. 

Ora, [anlo podem ser oJI'endidos estes objectos pelas 
leis dependentes de sancção, como pelas que não lhe 
são sujeitas. Se o § 3.° do art. 24, apenas se referisse 
a leis sujeiLas á sancção, sómente ficariüo preenchidas 
em parte as vis Las do acto addicional, e imperfeita a 
protecção que deu ú União. 

§ 600. 

E' lleccs~al'ia UUla ~OlllC;ão l)cla ASSClllbléa GCl'al. 

Núo obstante não ser este ponto elos mais illiquic1os, 
dizia o Ministro do Imperio em seu RelaLorio apre
sentado á Assembléa Geral Legislativa em 1857. 

« A llbposição do al'ligo I G do ado acldiciol1nl carece 
igua.1ment~ de int er·pl·clação. p~l'a que Iirl.lle claro e bem 
lIqUido ale onde chega o du'ello elos Pl'esld nles. de Pro
villcia ua suspensão Lcmporariu das lci:; l)l'ovinciaes, 
embora lenhão passado por dous terços c e vaLos de 
seus membros, porque offenclão os direitos de ouLras 
Provincias, os Tralado~ com as nações esLrangeiras, ou 
a C:onstituieão.. . 

« Deve ser esLe direito exercido liLLel'al c resLl'icla
mente nos casos em que a lei de que se tratar fór da
quellas em que é essenc.Íal a sancção, ou é extensivo 

0'16 
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ris leis feitas pleno jw'e que são pn blicadas inclcpenJen
temelltc de tal, solernnidade, taes como a ' de economia 
e policia municjpal, os regimentos intel'l1os e ouLl'os '! 

« E em caso negaLiro, cotno se havel'á o Prcsid ellte 
da Provincia c o Govemo Gemi, quando, por excmplo , 
uma Lei ele ol'C;alOeuto rnnnicipal con·t.iver disposi~;,õcs 0('
l'ellsivilS dos Tl'illaJos , da Conslilllici'ío, ou dos üil'eiLos de 
outl'l1S lJl'ovincins? ., 

« Deycl'áõ cruzar os braços c deixar que selllelltanll' 
lei SL!ja execll lnda Ú pl'Orlllza os males qut' se quiz , .. vila/' 
CO r)] a pl'oviderlLe disposi~:i'lO do cilnd o art, I ti -? E i:;to 
quando os in cOl1 rClli enLes podem ainda SC [' l11,lill/,CS, 
pois que rnais fa cilm en te se prícl e dar o nlJUso da pil/'le 
das Asscrnbléas pl'orillciêl es cln um ncto legis laliro que 
não passa pelos tl'amites da sanc(,.:iio, da l'e<.:olls iJe r'tl\:úü 

• dH A':iS er llbléa provillcial , c da aprl'ovaçiio de dou s tel" .:uS 
de seus membros? 

« A 50 111 <:,\0 de'liuiLiViI dl'.' s i1 qucs l,Jo é de vossa B:-'
clusiva cO lnpcterleia ; J)\fI S per'I11ILti que vos obsel've que 
Illuito eonvém que nÜI) :3c ja n~lit\rla, Mais de um facto 
J essa ordenl chm-se r\urni~te o "nno que findou. 

« A sua. ]'epc ti~;.f\O pótle prodilzil' resultados ti ~ 'agI'H
,laveis, como cosLumão ser Lodos os CJ.ue pl'o\'elll de uma 
luta entl'e o Delegado do Poder Execu~ivo na Provincia 
e a respecLiva Assembléa em pontos do acto acldiúional 
e em maLel'ia ele attribuições. 

No requel'imenlo já por vezes mencionudo , apre
senlado pelo Sr, Visconrle de Jequitinhonha na ses
são rlo Senado de 3\ de ~Iaio de 180 I, paru a no
meação Gle n!1au Commissüo elo Senado e da Cumara 
dos Deputados, qlle pt'opuzesse um pl'ojeeto de inter
pretação sobre "arios pO'nlos do aelo addiciollUI, velll 
indicado esle : 

« 9: Se o direito que o ' Pl'esidcnLQs lem de SllS

ptmdC i' a execução das leis pl'ovinciues, nos casos do 
urt. Hl do nelo ac1dicional, é exlensivo áquellas leis 
que não dependem de sancção dos mesmos Presi
dentes? 
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~ 60,1. 

Pro C~,'C o ~I·t. t., do 3eto :ulllicioJlal ;l I'espcitjl de p!'oJeetos 
11:10 slIjean;; á sanc ç~\o, e ~lI.ia pllblieaç:\o o Presidente su'õ
lll! lld<!u P01' bem .Ios arts. 16 c ~4 § a.o do :luto 3ddiclo11:l1 '? 

Islo é , Se o Presidenle da Pl'OVilleia suspender a 
publicação de uma lei que o ac.to addícíonal isenta 
ele sancção e a levar ao conhecimento do Governo e 
Assembléa Gel'aes, na fórma dos arls. 24 §§ 3.· e ,1 fi 
do aclo addicional, para que a mesma Assembléa Geral 
definitivamente decida se deve ou não ser publicada, 
não se achando a esse tempo reunirla a A~scmbléa 
Geral, e julgando o Governo qu c a lei deve ser pu
lJlicllda, pôde mandar que seja provisoriamente esc
culada. nl " definitiva dcc.isiío da mcsma A semhlt"jl 
Geral ? 

O que pódc dar lugar a duvida é l'crerü~em-se o. 
ar[s . .(13 c '17 a pl'OjCelos suj ei tos á s:lIlcção . 

M ü o urt, 24., § 3. o au lorisa os Prcs.icl.eIJ Le:; a sus
penuer n puhlicação das lei.s pl'ovinciacs sem fazer 
distinc()io alguma, nos Ci1S0S m:H'c:ldos nos arts . 13 e 16 
qne co mprelt.endem leis s uj ~·i Vls Ú sa nc '.~üo. 

Nilo ha razão alguma para que u Croremo Crera], o 
fInul pócl e nlllnLlar exeeutur uma lei Cllji) publi cação o 
P,'csidenLe Lla Provincia su pendou, depois de haver-lhe 
negado a sancçJ.o, não possa igualmcnte mandar exe
cutar uma lei, á qual o Pres idente nüo negou a sancção, 
porque ntlO llle eslava sujei la, mas cuja publicação igual
menlc suspendcu. 

Antes es. e direito dO 'Governo G·eea16 mais justificado 
nos casos não sllj eitos à sancçiio, nos quaes, pelo acto 
a<ldicional, é mais resll'icla a acção <.lo Presidente. 
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CAPITULO XVI. 

PODE O PRESIDENTE DA PROVINCIA. SUSPENDER AS LEIS E RE
SOLUÇÕES PROVrNCIAES A TODO O TEMPO? 

§ 602. 

N:i.o. 

Pelo acto addieional pó de o Presidente suspender 
a publicação. Feita a publicação legalmente não póde 
mais suspender a lei. 

Suspender a publicação de uma lei (palavras do acto 
addicional) ainda imperfeita é cousa mui diversa de 
suspender a execução de uma lei sanccionada, pu
blicada, portanto perfeita, e em execução. 

Estabeleci ha pouco que a resolução de suspender 
a lei é tomada pelo Presidénte na occasião em que o 
projecto lhp. é novamente presente, remettido pela As
sembléa provincial por havee sido novamente adoptado 
por dous terços de votos. E' esta a hypothese do aeto 
acldicional, e se colhe do seu todo e do seu rnecanísmo. 

De outra maneira as leis peovinciaes, que são leis, 
não terião definitivamente o caracter de lei. Poderião 
a cada momento ser suspensas 9 deixar de ser leis. 

Entretanto tem-se dado exemplos de tamanho abuso . 
Vejamos alguns . 

§ 603. 

Do Ceal·fi. 

O Vice-Presidente da provincia do Ceará suspendeu 
em 11 de Setembro de 1840 todas :as leis que ha
yião sido feitas por uma Assembléa provincial que 
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considerava como uma reunião iIlegal, e sanccionadas 
por seu antecessor. O Governo Imperial por Aviso ele 
13 ele Novembro de 18i-0 desapprovou esse procedi
menlo não obstante dizer no mesmo Aviso que a As
sembléa provincial parecia um conventiculo revoltoso 
e tamu Huario, 

§ (jOi, 

Das A.lagô:ls. 

Tendo o Presidente da Provincia das Alagõas de_ 
clarado ao Governo Imperial a deliberação em que 
eslu":l, ú yisla elas observações que fizera a Sec~i'io 

dl)s Negocios do Imperio sohrc eel'tas leis dessa Pro
vincia, de mandar sobrc'star a sua ex.ecução, dizia 
sobre essa deliberação a mesma Secção em Consnlla 
de 10 de Julho ele 184-4.·, Relator o Sr. 13. P. de Vascon
cellos, yolos os Srs . l\liranda Ribeiro e Monte Alegre: 

« Se o Conselho de Estado jú teve a honra de con
sultar a Vossa l\Iagestaclc Iml)L\rial sobre a convenicncin 
de so licitUl' cleclHraç.ão elo Corpo Lcçis lativo n rcspeito 
do cl il'cilo que possa ter o Governo ae suspender a exe
cuçáo ele Leis pl'ovinciues depois de compeLentemenLe 
sallccionadas, se póele disputar-se tal elil'elLo em geral 
ao mesmo Gove l'n o Impel'ial, rccusa aSecção reconheceI-o 
nos Pl'csiclcnLcs elas Provincias, mórmenLe quando as leis 
de cuja suspensão se tmta são por el les sanccionaelas. No 
conceito, pois, da Secção foi il'reflectidn a delibernçitO que 
o Presidente eliz ter' tomado ele suspendcr as mencionadas 
leis. » 

A Consulta de 8 de Novembro ele 184::, da Secç,ão 
elo Imperio elo Conselho de Estado, Relator o Sr. 13, 
r. de Vasconcellos, yolos os S1's M. RIbeiro e Olinc1a, 
resolvendo varias duvidas, resolvia assim a queslilo 
de quc se trata: 
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« QlIal'ta duvida, Se o PI'f'sidentc ela Pl'oyincin pÓc!P, 
em vlrLucle elo ,~ 3,· elo arl. 2ft, elo neto aeldicional, sus
pender a publicaçno de uma lei a que Len in negado 
saneçiüo, e n Assembléa legislativa pI'ovincia l Lenha 
mandado publieur na l'ó l'ma cio art, 19 do mesmo aeto? A 
Se~çãonão v~motivo ue duvida no qu e expõe o Presidente, 
pOIS que 111m expressamente dedara o * 3,° du al' t. 21' lfue 
aos Presidentes de Província compete suspender a pu
bUeação das Leis provínciaes nos casos e pela fórmll 
marcados nos arts, iJ(> e '16, e que pO l' conseguinte o 
não podem fazer no cio art. '19, }) 

§ 605. 

De Sel'gilJc. 

o Presidente da Província de Sergipe negou a si.lnc~ão 
a tlm pl'ojQcto ela Assembléa provincial dutado elo -,! 
de Abril de 18:52, que tornava inamovíveis os Em
pregaeIos qa Secretaria, por consiclcl'Ul-o inconstitu
cional, anti-politico, e con tral'io aos inter.csses nu Pro
vincia, Tendo a Assembléa provincinl adoptado 013 1'0-

jeeto por clous terços ue votos, fui recluzido a lei, sendo 
por ell a mandado publictlT co rno taL O Presicl ente 
~mspcil den a soa ex.ecuçiio com o fnndamento de ql1 c 
a ac1opcjão sómen(e tivera lllgil l' por clO llS terços de vúLos 
pecsentes , e não de dons terços da totalidade ele Cjue sc 
compunha a Asscmbléa, 

Ouvida a Secç,ão do Impedo elo Conselho ele Eslado 
a sua maioria, compostü dos S1's, Maia e Araujo Viannil, 
discordando do Presidente, quünto a inconstitll~íona-
1 idade por ell e allegada elo projeclo, foi ele opinião 
em Consulta de 22 de Dezembro de 18:5:i:l, ele que 1'05so 
desappl'ovudo ao PresideI:ite o haver snspend ido a c~e
,cnção aos projectos depois que a Assembléa provincial 
os havia approvado Lües quaes, não obstante as razões 
com que elle os impugnara, 
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o Conselheiro de Estado Visconde de Olinutl. entendia 
por6m: 

« Quanto <10 projeclo desigu[lcl o debaixo de n ,o " no 
lJl\ l'ece l' !la llli.lÍol'ia, que benl Obl'OU o Presidente elll Ilão 
dal' CXC(:uc}o Ú publica~:üo mandada fazer pela Asselllbl éa 
provinclul. Porquc I.end o o Presidente declarado incons 
litut;loonl es te pl'Ojecto, niío podia já :l Assembléa pl'O
vilH.:ial promu lg-a l-u COIIIO lei, Nestc caso vigora o arl. ,16 
d ( 1 neto ucldiciollal combinado co nl o arl. n do meSlllO 
ado, o qualllli1nJa que quando a Assetn\)léa pl'OrinCÍ,d 
niíu concorda eom o PJ'('sidente da })l'oyinci;:t !lO juizu 
ljue rci nTl a sob ro seI' eontrurio Ú COl1st itui(:iío o projeclo 
propusto, sl~ja es te leriJdo ao conlleeil110l1l0 do Goverllo 
e .i:::;s cmlJl éa (,cwt1es, pa ra l'sta dclillitivamentc decidi!' se 
ell e der c ou nvo seI' snneciouado, Iutel'[Joslo aquellc 
ju izo a Assümbléa não poclia proscguil', C0l110 fez; c o 
PrcsiücI1Le da Provineia não devi.a con 'entil' nes a \'io
I,m}o ela Consl. iLui(' 50, E' YCl'c1ade que a r.onstltuic'üo não 
se o aeIJa oITenclidn o COlt1 esse pl'o.i ecto que não éllCCrril. 
senão dispo ' it;õcs cOlI ll'i;U'itlS ao ~I e rclade il'os prineivios 
administrativos, Mas a Assembléa provincial nãu ó eOIl1-
petcntc pum o julgar, is to é rcsct'\'ado Ú GCl'llI, [Jura 
quem o projeelo d C~l êl'ü ser remcUido assim como para 
o GOVC I'll O, elc " ele, » 

Esta opiuiüo me pareuc inadmissivel. Se o Presidenle 
da l)l'ovincin. póde fOl'meu o scu juizo soul'e incons
liluuionalidude do projec.lo, e repcllil-o por isso, n. 
Assembl éo. provincial lombcm pócle formur o seu juizo 
sool'e a sua constilucionalidüde, e susLenlal-o por isso , 
l'i50 e o sililplc.s juizo L10 Presidente dCülaraclo á As
sCl1Ibl éa provincial que a lollle e suspende n lei , Ó o 
recurso intel'llo to, a remes ' ;1 feita pelo Presidente 
para o Goyerno e Â.ssembléa Gerues , Se o rresiclenle ll ÜO 

inlerpõe esse recurso, e a A sembléa prov incial nü 
por dümLe e publico. a lei, não a púcle mais o Pre
sidente suspenuel', e deve o negoeio ser decidido pela 
Assembléa gerul, 

Esta Consulta não leve resolução, e nem lhe achei 
notá alguma , 
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§ 606. 

Da Bahia. 

A Assembléa Legislativa provineial da Bahia em sua 
Lei de orçamento de iJ7 de Dezembro de 1858 impôz 
sobre vinhos e outras bebidas espirituosas estrangeiras 
C[lIC pagão impostos de importação, 

As legações de Sua Magestade Brilannica e Fidelíssima 
reclamarão contrll semelhantes imposições. 

O Presidentc da Provincia suspendeu a cobrança do 
imposto, e portanto a exeeução de uma lei sanccio
nada e em execução. 

Ouvida a Secção dos Negocios Estrangeiros do Con
selho de Estudo, Relator Visconde do Uruguay, votos 
os Srs. Euzebio de Queiroz, e Maranguape, declarou 
em C<,msulta de 18 de Março de ,1859 que não podia 
reconhecer semelhante direito nos Presidentes de Pro
vincia, suscitando a doutrina da Consulta da Secção 
do Imperio do Conselbo de Estado de '10 de Julho 
de '181,4·, já acima citada. 

A mesma Assembléu provincial da Bahia por lei n." 665 
de 31 de Dezembro de 1857, ordenou que a Camara 
Municipal da cidade admitLissc um ind.ividuo que havia 
dcmittido, como empregado addido ao administrador 
das suas obras com a mesma urutwcacão que vencia , 1:1. 

quando era auministrador, paga desde o dia da de
missão. 

Sem embargo ela exorhitilnc,ia escandalosa dessa 
lei, mandou-a o Presidente da Provincia publicar e 
executar. A Camara Municipal representou contra, ar
guindo-a de inconstitucional por se arrogar a Assernblea 
provincial funcções administrativas, com usurpação 
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das attribuições d~ Camura, á qual compelia a no
·meação de seus empregados. 

O Presidente levou o negocio ao conhecimento do 
Governo geral, ficando no entretanto suspensa a exe
cução do ucto legislativo. 

Ouvida a Secção do Jmperio do Conselho de Es
tado foi esta de parecer, em Consulta de 26 de Junho 
de 11808, de que a materia devia ser levada ao co
nllCcimento da Assembléa Geral, não se dando entre
tanto execução ao aelo legislalivo, que o Presidente 
da llrovincia estava autorisado para deixar de pu
blicar. 

E assim foi decidido pela Resolução Imperial de -17 
de Julbo de '1858 . 

A doutrina desta Resolllção, contraria ú estabe
lecida precedentemente, é insllstentaveJ. O Presidente 
da Provincia estava, sem duvida, autorisado para 
deixar de publicar alei, para suspender sua publicação, 
affectando o negocio ao Governo e Assembléa Gemes. 
Não o fez na occasião competente. Pelo contrario pu
blicou, mandou executar a lei. Não a podia uspender 
mais, e sómente ó. Assembléa Geral tocava a decisão 
do caso, annullando a lei. 

§ 607. 

Rede. ·Ucs.-Cunclusões. 

O resultado de semelhantes doutrinas é darem-se 
ex.emplos , como o apontado na Consulta da Secç.ão 
do Impel'io de 29 de Janeiro ele 1859 sobre leis pro
vinciaes das Alagôas, ele leis suspensas por um Pre
sidente, novàmente executadas por outro, e cuja obser
"aneia é recommendada por novas leis provinciaes. 

47 
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E' para mim inconcussa a Opll1JilO de que o Pre
sidente da Província só mente pót.le suspender u Pl.l
blica<:ão da lei na occasião em que lhe é presente, 

. devolvida pela Assembléa provincial, que a adoptou 
novamente c por dous terços de volos. 

Que essa suspensão verifica-se pela remessa do pro
jecto e das razões do Presidente da Vrovincia ao Go
verno e Assembléa Geraes. 

Que, uma vez s'1nccionada a lei ou mant.lada pu
blicar pelo Presidente, nada póde este iuuovar. 

O contrario é desordem, confusão e anarchia . 

CAPITULO XVII. 

SE o GOVEHi\O GERAL TE)l o DH\.ElTO DE SUSrEl'\DER LEI 

PROYIlSelAES SANCCIOi'iADAS PELO::; PRESIDEl'\'L'E , E OU 1'01\ 

ELLES OU PELAS ASEMD1.ÉAS PRO\"Ii'iCIAf:S M.\NDAD.\S Pli

DUC.\R E EM EXECUÇÃO. 

§ G08. 

Tem-se 31'1'ogado esse direito . 

O Aviso de 28 de Julho de -1841 declarou ao })1'e
sidente da Provineia da Varahyba que, ainda que o 
Governo eslava autol'isado para mandar suspender a 
execução de leis provinciaes, decretanas com falta de 
jUl'isdicção, poslo f{ue-sanccionadas, cÓmtudo, estando 
reunido o Corpo Legislativo, era mais regular e se
guro recorrer a cllc. 

Vejamos alguns exemplos dados por Gregos e 
Troyallos. 
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tS3ã.-LeJ do Espirito Santo. 

Tendo o Presidente da Provincia do Espirito Sanlo 
sanccionudo uma nesolução da Assembléa provincial 
que mandava demolir parLe de um antigo forte, de
clarou o A viso n, ° 2&: de 10 de J;lneiro de 4836 que 
tal Resolução não podia nem devia ter cumprimento 
por dispôr de um pl'oprio nacional, sobre que não 
podia legislar a mesrna Assembléa, por não ser dos 
objeclos especificados nos arls, 110 e H do neto 
add icional, 

t 83"1, Lei fIe Mato G1'OSSO, 

o Aviso n,O ,183 (In 1~ de Abril de 1837 declara ao 
l)l'esidC'nLc d,\ Província de Mato Grosso que não cstu\';\ 
no caso de ser executada a lei n,O 11 da Assembléa 
dessa Província, visto que o Corpo de Ligeiros a 
que e1la é relativa, constitue uma parte do Exercito, e 
as Assembléas provinciaes nenhuma autoridade podem 
exereer a seu respeito, não devendo consentir-se em 
um precedente que póde acarretar as mais perigosas 
consequencias, C') 

t838 , Lei do Ce:u'á, 

A Assembléa provincial do Ceará pelo seu projeclo 
n,o ,16 conferia privilegios aos seus membros, O Pre
sidente negou u'sancção a esse projecto, A Assembléa 

(') Si"1O muito c muito procedcnt es 3S j':\Zõcs \lclas quaes se manda 
f]1I i: esta c Ollll':\S leis não scjão executadas. Mas nflO é essa a qucsLão. 
IllI(lt~ cOllferc o aCLo addicioll:ll au GO\'cl'no Ccr,lI o direito de or
denai' I\Ul' nào scj:io exccul;llbs leis \ll'u\'iucial s: E' UUla tlagrantc 
uSllrJ!a~'ao da allriuuitào da ASScllluléa Geral a quem CtlUlpl'C l'eYo
gal-as e logo, !\tas a Asscllluléa Gcral não u faz. 'Então,., ,Logo essa 
aUribuição pCl'tollce ao Cuvc\'Uo I!! 
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provincial, adoptando-o por dous terços de votos, o 
enviou novamente á sancção, que foi segunda vez ne
gada. C') A Assembléa o fez publicar como lei. 

O Governo Geral ordenou por Aviso n.· 117 de 5 de 
Novembro de 1838 que não fosse o mesmo projecto 
guardado e observado como lei, até definitiva decisão 
da Assembléa Geral, fundando-se em que a lei era in
constitucional, pO,rq anto, além de conferir a Assem
bléa provincial privilegios aos seus membros, COnl
prehendendo nesses privilegios Empregados Geraes, 
inhibia o Presidente da Província de os poder empregar 
fóra della, durante a legislatura. 

A esta inconstitucionalidade substaneial accrescia 
outra de fárma, a saber, o segundo exame pela Assem
bléa provincial não tinha sido approvado tal e qual pelos 
dous terços dos membros da Assembléa, nem modi
ficada no sentido das razões pelas quaes o Presidente 
lhe recusára a sua sancção. 

-1841, Lei da Bahia. 

O Aviso de H· de .Janeiro de 1184··1 declarou ao 1)l'e
sidente da Bahia que não podia ter execução a J.Jei 
provincial n.O 1126, na. parte em que approvava condi
ções orrerecidas pela Companhia de navegação a VilpOI', 
visto que se estipulava nellas a isenção de direitos 
geraes sobl'e os quaes sómente podia a Assembléa Geral 
legislar. 

(*) Dahi veio Lodo o mal. Sr, em lug~l' de negar segunda yez !l 
sancção ao pl'ojecLo, o Pl'csidcnLe o ~iyessc alfeCL:ldo :lO Govcrllo e As
sembléa Geral! não lel'ia Lido a Asselllbléa proyincial OCC!lsião ele 
m:mdal-oj publtcal', Em ouLl'o , lug.I1' cxamino CO Ill :llgulll!l Ifll'gucza 
cste ponto. 
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.. 842. Lei ele St'I'gipe. 

o Aviso de 18 de Março de 1842 declarou ao Pre
sidente da Provincia de Sergipe que não devia . ter 
sanccionado a lei n.O 24, que concedia privilegio ex
clusivo a uma fabrica de sabão, mas qne, visto haver 
sido promulgada, devia ser suspensa a sua execuç.ão, 
por ser exorbitante dos arts. '10 e 1'1 do Gelo addi
cional. 

Lei do Maranh:\o. 

A ordem do Thesouro Publico Nacional de 9 de Se
lembro de '1842 mandou suspender a execução do [1ft. 

i.i.' da Lei provincial do Maranhão n. ° H () que orde
nam que as notas do Banco estabelecido pela mesma 
leI fossem recebidas como moeda nas Repartições pu
blicas provinciaes. 

1844 e "849. l .. eis de S. I'aulo. 

o Aviso de 2-1 de Agosto de 184-4 dedarou ao Pl'e
si.dente de S. Paulo que devia ser suspensa a exe
cução da Lei" provincial 11." 4·0 desse anno, que des
tinúra o edificio do Curso Juridico para as sessões da 
Assembléa provincial, até que o Corpo Legislativo a 
revogasse, :por ser offensiva do § 2.° do art. 10 do 
acto addicionuL 

Pelo Aviso de 25 de Janeiro de 1849, expedido em 
conformidade da Resolução Imperial de 24 do mesmo 
mez e anno, tomada sobre Consulta de 19, mandou-se 
sllspender a Lei provincial de S. Paulo que declarou 
vitalicios e perpetuosos postos elos Oillciaes da Guarda 
Nacional. 
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§ 609. 

E~emltlos .Ie suspensões tle leis sltb.'e impltstos peht Go\'erno 
Geral. 

1836. Lei de S. l·~Hllo. 

Pela ordem do Thesouro Publico Nacional n. 674 
de 9 de Dezembro de 18:3u, foi determinado ao 10s
pector da Thesouraria de S. Paulo que não cumprisse, 
at.é que a Assembléa Geral Legislativa resolvesse o 
contrario: i.·, a disposição doart. 6:° §9.o daleido 
orçamento proviI).cial, que ordenava que não se pa
gasse siza quando se fizesse troca de escravos por bens 
de raiz, determinação prejudicial ú renda geral etc. ; 
2.°, que igualmente não fosse cumprido o § 110 <lo 
mesmo artigo, que declarava pertencer ó. renda pro
vincial a decima de legados e heranças, cujo pl'UZO 

legal de pagamenlo se vencesse depois do '1.0 de Julho 
de -1836, etc.; 3.°, o art. '17 da mesma lei que dispunha 
que fossem pagas pelas rendas Geraes as di vidas pro
viociaes anleriores ao 4.° de ,Julho do mesmo auno, 
porque a Assembléa não podia, sem exceder suns 
attribuições, dar aos fumlos consignados para as des
pezas geraes diverso destino ele., ele. 

A ordem do mesmo Thesouro de 10 do mesmo mez 
e anno contém disposições semelhantes a l'cspeilo de 
legislação da Assembléa provincial de GOyilZ. 

1. 839. Leis tio Marnnhão. 

A ordem do Thesouro Publico Nacional de 4. de Ja
neiro de 1R39 determinou qlle não fossem cumpridas, 
emquanto a Assemhléa Geral nUo resol vesse o contrario, 
varias disposições de leis da Assemblétt pl'ovjnciul do 



- 375-

Maranhão sobre imposlos, umas porqne pl'ejudicavão 
os impo tos geraes, oulras por exorbitantes das attri
buições das Assembléas pí'ovinciaes, ' e outras, final
mente, por offensi vas de Tratados em vigor. 

f 841. Lei de Santa (;athal·iua. 

o Aviso do Minislerio da Fazenda de ,18 de Janeiro 
ue ·184-·1 manuou que ficassem desde já suspensas as 
disposições dos §§ '13, H., 15 e 16 do ·art. 3.· da lei 
11.· H·6 de 4, de 'laia de '184-0, pela qual a Assembléa 
provincial de Santa Catharina eslubelecêra direitos de 
exportação, e isto com o fundamento de que essa lei 
oirendia os impos4os geraes da mesma exporlação, que 
assim muito diminuiria. 

t 842. Leis do lUaralllu\o. 

Os Avisos da Fazenda de ,10 de Março e cle 2 de 
Agosto de '184'll ordenárão ao l)residente da Provincia 
do Maranhão que, sem perda de tempo, expedisse as 
precisas ordens para que cessasse a arrecadação dos 
impostos sobre vinhos e cerveja lançados por leis da 
A.ssembléa provincial de 29 de Julho de '1836 e 0.° 80 
de 27 de Julho de 1838. 

t 8 .. 6. Lei da B'lbia. 

A ordem do 'fhesouro Publico Nacional 11. ° 187 ue 
1\) de Maio de '1856, expedida em conformidade ua 
Consulta da Secção de Fazenua do Conselho de Estado 
UC ·12 de Abril de 1856, Dlandou revogar asonlens eX'pe
<lidas pelo Presidenle da Provincia da Bahia para que 
o Inspector da Alfandega da mesma província remetlesse 
á Thesouratia proviucial os . despachos de rapé impor · 
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tado, a fim de se verificar a cobrança do imposto lan
çado pela I.ei provincial n.O 512 de 19 de Julho de 
1854 sobre o rapé estrangeiro, e o fabricado em outras 
l'rovincias. 

§ 610. 

Posteriormcnte l'cena o GO\'el'I1O. 

Posteriormente recuou o Governo, como que pondo 
em duvida a faculdade que até então· exercêra. Ha
veudo a Lei provincial do Ceará de 3 de Novembro de 
1854 lançado o imposto de 3 OI. sobre bebidas espi
rituosas, além de 30$000 por pipa de aguardente não 
fabricada na Provincia, e que fosse nella consumida, 
900 1'S. em libra de rapé, elc., e sendo a Secção de 
Fazenda do Conselho de Estado de parecer, em Con
sulla de 112 de Janeiro de 1857: '1.°, de que aquella 
lei fosse levada ao conhecimento da Ássembléa Geral 
para deliberar a respeito de suas disposições exorbi
tantes; 2. 0

, que entretanto o Governo Imperial recom
mendasse ao Presidenle do Ceará que recommendasse ás 
autoridades fiscaes do Thesollro Nacional que não exe
cutassem o que era relativo a impostos de importação; 
3.', que o mesmo Presidente procurasse obstar desde 
já á cobrança da taxa desigual para os e trangeiros, 
como unico meio de prevenir justas reclamações e 
confliclos com as oulras nações, a Resolúção Imperial 
de 21 de Fevereiro do dito anno de 1857 decidio 
sÓlDente na conformidade da 1 a e 3.a conclusão, não 
adoptando a 2." 

No mesmo sentido, sobre igual assumpto. estão a 
Consulta da mesma Seccão de 23 de Janeiro do mesmo 
anno, e Resolução Impe~ial de 2,1 de'Fevereiro de 1857 
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Iclentica áquella foi a solução dadn pela Consulta da 
mesma Secção de 21 ele Fevereiro do mesmo anno, e 
Resolução Impel'ial de 21 de Fevereiro de 1857 sobre 
Leis provinciaes de Pernambnco. Sem ordenar que não 
fossem executadas essas leis, lirnitou-se o Governo a 
affectar o negocio á Assembléa Geral. 

§ 6\ 1. 

Exame (Ia qll~stão. É sujcita ao Consclho de Esta(lo. 

o Aviso de 28 de .Tulho de ~ 84"1 declarou ao I1re
sidente da Parahyba que, ainda ql!e o Governo esteja 
mllorisado para mandar suspender a execução de Leis 
pt'ovinciaes decretadas com falta de jlll'isdicção, posto 
que sanccionadas, comtudo, estando reuoirto o Corpo 
Legislativo, era mais regular e segut'O recorrer a elle. 

Havendo a Lei provincial das Alagôas de 2g de Abril 
de 184·2 estabelecido o imposto de [) % sobre os orde
nados de todos os Empregados provinciaes, sendo in
cluidos nesta disposição os provirlos pelo Governo Geral, 
e mais outros 1) % dos seus respectivos vencimentos 
correspondentes ao tempo ele licença que obtivessem, 
reclamárão perante o Governo Geral contra essas dis
posições os Juizes de Direito da Capital e do Penedo. 
O Presidente da l)t'ovincia entendia que essas dispo
sições estnvão no caso de ser suspensas, visto estarem 
sallccionadas, até decisão final do Poder Legislali vo 
Geral. 

Ouvida a Secção de Justiça do Conselho de Estado, 
Relator o SI'. Carneiro Leão, votos os S1's. Lopes Gama 
e Bispo de Ancmuria, era ella da següinte opinião em 
Consulta de 2,1 de Novembro de 184·~: 

48 
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" A Secção concorda com o 12arecer cio Conselheiro 
Pl'ocuradol' da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, e 
com a exposição do Presitlente da Provinda, na parte 
em que julgão que as disposições contidas nos arls . 
4.° e 5.° da referida lei são contl'arias á Constituição; 
não concorda, porém, na paL'te em que julgão dever o 
Governo Imperial suspender por acto seu a execução dos 
mencionados artigos. Comquanto semelhante attribuição 
se antolhe á Secção como necessaria e mesmo inúis
pensavel ao Governo Imperial para manter a Constituição 
e a união, nos casos em que os Presidentes ou Vice
Pl'esidenles das Provincias sanccionão leis oífensivas da 
Constituição, 01l por inadvertencia, ou por ignorancia, 
e comquanto haja exemplos de ter sido exercida esla 
attribuição, comturlo, estando proxima a abertura ela As
sembléa Geral, parece á Sec~ão que a referida lei lhe 
deve seI' defeeida para serem os ditos artigos por ella 
competentemente I'evogados, visto que a lei que reformou 
a Constituição do lmperio e a que interpl'etou essa lei 
de reformà nenhuma disposição contém que autorise o 
Govemo Imperial a fazeJ' no intel'vallo dflS sessões se
melhante revogação ou suspensão. » 

Em 7 de Outubro de 184·2 expedio o Governo ordens 
á Provincia da Bahia para ser slispensa a ex.ecução 
da Lei provincial que onerava os Empregados geraes 
com o imposto de ti u/o. 

O Presidente da Provjncia não execu tou essa ordem 
e respondeu com uma representação do Procuradol' 
Fiscal, que negava ao Governo Geral o direito de sus
pender a Lei provincial. 

Ouvida a Secção de Faz~nda do Conselho de Estado, 
Relato.r o Sr . Monte Alegre, votos os Srs. Alves Branco 
e Abrantes, foi ena de parecer em Consulta de 30 de 
Novembro de 1843 de que: 

« O Governo Geral deve ter o direito ~Ie suspender a 
execução das Leis provinciaes exorbitantes, porque, se 
o não fizer, fica sem objecto a remessa que o arL. 20 
do acto adclicional determina flue se faça ao Govef'l1O, 
e nem este póde impedir os males resultantes cios ex
cessos das Assembléas provinciaes. Porém visto que não 
é esse cl ir'eito claro e expresso na lei, e podendo LaJYI-
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bem seguir-se delle abusos e eooflictos, é de pareeer a 
Secção de Fazenda do Conselho de Estado que quanto 
antes se consulte a Assembléa Geral, a qual por inter
pl'etaçã.) poderá estabelecer regras que garanLão o di
reiLo do Governo Geral, e dos provinciaes. » 

Pela Resolução Imperial de 13 de Dezembro do mesmo 
anno, mandou-se que fosse essa Consulta examinada 
em Assemb léa Geral do Conselho de Estado. 

Havendo _ o Governo Geral ordenado aos Presidentes 
de Pernambuco e de Sanla Catharina que suspendessem 
a execução de varias disposições legislalivas dessas Pro
vincias} que na imposiçã.o de alguns tributos haviâo 
excedido as attribuições que a lei confere ás. Assem
blefls provinciaes, representórão esses Presidentes tam
bem que se vião embaraçados no cumprimento de 
Laes ordens, porque, não sendo expresso e muito claro 
na Lei de 12 de Agosto de H!34 o direito do Governo Gera I 
de suspender os aclos legislali vos provinciaes, podia 
isso dar origem n confliclos sempre damnosos enlre 
os Pn'\sidentes e as As embléas. 

Ouvida a Secção de Fazenda do Conselho de E lado, 
RelaLor o Sr. Visconde de Monte Alegre, volos os Srs. 
Alves Branco, e Visconde de Abranles, de accordo com 
a Co 11 'ultu que acaba de ser mencionada, dizia em 
ouLra (sem dula de dia) de Novembro do mesmo anno 
de 184.·3. 

« A Secção rie Fazenda do Conselho de Estado acha 
nlU iLo peso nas razões expeneliclas pelos ditos Presidentes, 
posto que muito convencida de lIue o Governo Geral deve 
leI.' o direito ele susp oeler taes actos exorbitantes, como 
.i á tevc a honra. de expôr a Vossa Mage tade Imperial em 
outra occasião, tratanao da suspensão de um artigo ele 
lci da Província ela Bah ia quc impõe 5 °1. nos empregados 
o'C I'üCS, e por isso é (le parecer que esta materia seja 
fcvada ó. Assemb16a Geral, quc poderá estabelece i' regras 
(IUC tirem todas as c1uvitlas a respeito e firmem o direito 
(u Go\'cruo . » 



- 380-

A l\esolução Imperial de 16 de Dezemhro de '18~3 
mandou ouvir sobre esta Consulta a Assembléa Geral 
do ConseUlO de Estado. que a approvou em sessão de 
18 de Janeiro de 1844. 

Não me consta que a Assembléa Geral Legislativa 
désse solução alguma. 

Referindo-se a essa Consulta, a de 10 de Julho de 
'1844 da Secção do Imperio do Conselho de Esludo, 
l\elalor o Sr. B. P. de Vasconcellos, votos os S1's. Mi
randa Ribeiro, e Monle Alegrú, accrescentava: -

« Bem que a Secção se conforme com a cilada Con
suILa do Conselbo de Estado, pensa que todas as vezes 
quc fóI' sanccionada lei provinCIal, que contenha damno 
irl'epal'avel, o Governo Imperial a poderá mandar sus
pender. }) 

Sendo consultada a Sec~ão de Justiça do Conselho 
de Eslado sobre a lei da Província de Minas n.O 367 

- de 30 de Outubro de '18~,8, que declarara perpetuas 
e vilalícios todos os poslos da Guarda Nacional, dizia a 
mesma Secção em Consulta de 6 de Dezembro de 184-1:1, 
Relator o Sr. Limpo de Abreu, votos os S1's. Carneiro 
Leão e Lopes Gama: 

« A Secção não hesita em opinar quc as Assembléas 
le&'islativas provinciaes não tem a attribuiçiio de legislar 
SOOL'e a Guarda Nacional, etc" etc. 

« Está, pois, demonstrado que a meneionada lei não 
só execede notoriamente as attribuições qljC pelo aeto 
aeldicional forão conferidas ás Assembléas provinciaes, 
mas tambem qUG ella é mnnifestamente usurpadora c 
attentatoria elos direitos e prerogaLivas conferitlas pela 
Constituição aos Poderes Geraes do Estado. 

« Em casos por vent.ura de Inenor gravidade tem o 
Conselho ele Estado co~sultado a suspensão ela execução 
das leis provinciaes que violão a Constituição e uSlll'pão 
as aLLribuições elos Poderes Geraes do EsLndo. 

« Assim é quc a Secção coherenLe com este pensa
mento é de pal'cccr flue o Govemo de Vossa l\lagesLade 
Imperial deve, se o julgar conveuienLe e noccssario, us-
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pende!' a execução da lei provincial ele Minas que de
clara perpetuos e vitalícios os postos dos Officmes da 

, Guarda Nacional, e chamar, outrosim, á responsabilidade 
perante o Tribunal competente ao Presidente ela Pro
vincia que sanl;cionou a referida lei. » 

o Relalor o Sr. Limpo de Abreu, votando em se
parado, concordava em que a attribuição de legislar 
sobre êl Guarda Nacional não compele ás Assembléa S 

pl'ovinciaes, e que a lei não devia ser sanccionada 
pelo Presidenle, seguindo depois o processo marcado 
no art. 16 do neto addicional. 

« Não succerleu, porém, assim. O Presidente da Pro
vincia enLe~deu ' que devia sa.nccionar a lei, a qual .. eor 
consequenclil., acha-se revestlua de todas a condlçoes 
cssenciaes e de todas as formulas externas, que se exigem 
pam ser considerada como tal, e obedecida e executada. 

« Vejo no acto addicional o art. 41 que confere ao 
Governo a attribuiçi.io de mandar executar provisoriamente 
um projecto de lei, a que o Presidente de qualquer Pro
vinela tiver negado a sancção, por entender que otfende 
os direitos de alguma oulra PI'ovincia, nos casos decla
rados no § 8.° do art. 10, OLI os Tratados feitos com na~.ões 
estrangeir'as, ou a Constituição, segundo depois explIcou 
e at'L. 7.° da Lei de 12 de Maio de '18~·0; mas não vejo 
disposição alguma no acto addici.onal que autorise o 
Governo a suspender uma lei depois de sanccionada pelo 
Presidente. 

« O arl. 20 do aeto addicional subentende -pelo con
trario 'que semelhantes leis podem unicamente ser revo
gadas pelo Poder Legislativo Geral, e por isso determina 
que os Presidentes ele Provincia enviem á Assembléa e 
Governo Gemcs cópias authenticas d.e todos os actos le
gi lativos provinciaes, a jim de se exami.nar se offendem 
a ConstitUIção, os impostos gemes e os direitos de outr_as 
Pl'ovÍllcias, casos unicos em que o Poder Legislativo Geral 
os podertl revogar. 

{( AelmiLto que alguns precedentes haja de ter o Governo 
Geral mandado suspender a execução cle leis provinciaes 
depois de sam:cionadas pelos President.es. Entretanto é 
minua opinião que taes l)['ccedentes não podem consti
tuir Llirelto nem regm de dccidir e julgar, sendo apenas 
medidas elo facto resolvidas sob a responsabilidade do 
Ministerio, e mais ou menos jusLificaveis segundo as dr-. 
cumstuncias (1 uc as tivercm aconselhado. )} 
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A Resolução Imperial de 29 de Dezembro de ·1848 
mandou ouvir a Assembléa Geral do Conselho de Estado 
sobre eSSa Consulta e voto separado. 

Reunido o Conselho de Estado em 19 de Janeiro de 
:1849, opinárão seus membros do seguinte modo: 

{( O Conselheiro Visconde ele Abranles votava a favor 
do parecer da Seeção, porque pensava que tanto rÓcle 
subentender-se ela retra do al't. 20 do acto addiciona que 
ao Govemo não compete suspender a execução de uma 
lei provincial manifestamente contraria á Constituição do 
Imperio, como póde subentender-se da letra e espirito 
elo arL. 11 do dito acto que o Governo, principal executor 
e guarda da Constituição, não deve consentir na violação 
p1anifesta da mesma Constituição, sendo certo não só quP, 
Julgar uma lei pI'ovincial como uSUl'padora e invasora elas 
attribuições dos Podel'cs Legislativo e Exccu tivo Geraes, 
e ao mesmo tempo su tentar com argumentos tirados da 
letra do acto addieionnl qlle semelbante lei está no caso 
de ser executada e obedecida emquanto a Assembléa Geral 
a não revogar, é se!TI duvida alguma legitimar um crime, 
emborô temporario, e accusar o acto addicional de im
previdente, manco e até absurclo, mas que tambem ael
mittidos os principios do voto sBparado, e sendo licito a 
uma Assemoléa provincial o declarar vitalicio um Com
mandante Superior ela Guarda Nacional, en\ consequente 
reconhecer que á mesma Assemb léa é licito dedarar 
vitalicio o Presidente da Provincia, e praticar e executar 
durante alguns mezes, sem haver quem o embaraee, actos 
e medidas que importem a reforma da Constituição, e a 
mudança de fórma de governo elo Irnperio, o que ele certo 
é insustentavel. 

« O Conselheiro Lopes Gama opinava igualmente pelo 
parecer da Secção, dizendo que o direito que compete ao 
Poder Moderador de suspender as leis prorinciaes qllC 
orrendem a Constituição, os impostos gentes, os direitos 
de outms Provincias ou os Tratados está consagrado no 
art. '10'1 § 4·," da Constituição, sobre o qual nenhuma alte
ração fez o acto acldicional, quando substituio os Con
se ll lOS Geraes pelas Assémbléas pl'ovinciaes, l?orque não 
é alteral-o o detel'minar o art. 20 cio acto addLCional que 
s6 o Poder Legislativo Geral poderá revogar as leis pro
vinciaes que estiverem nos casos acima referidos. Esta 
disposição não importava, por certo, a clcrogação do citado 
artigo e pal'agmpllO ela Constituieão, e absurda róra uma 
intelligencia contr'aria em prescriça do acto aeldiciollal, 
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aonde, tendo-se feiLo modificações sobre os di versos 
artigos ConstlLucionaes mencionados no aL'l. 11 do mesmo 
aeto, como aq uelles em conformidade dos quaes func~ 
cionavão as Assembléas provinciaes, tinha- se deixado 
intacto o que .determina sobre a suspensão o art. 81, 
tambem menclOnado no arL. 9. 0 como um dos regula
dores das aLLribuiçàes de Laes Assembléas, artigo do qual 
se deriva o direito elo Poder Moderadot· de suspender 
as leis provinciaes, em qualquer dos casos já indicados, 
que são igualmente os unicos sujeitos ú revogação do 
Poder Legislativo Geral, e por isso suppõr destruido este 
direito seria es tabelec6r a anarchia. Disse mais que ao 
exemplo apontado pelo Conselbeiro Visconde de Abrantes 
podia muito bem accrescentar- se outros muitos de um 
tal a lcance que não permiLtem en tender as disposições 
constrLucionaes sobre esse objecto senão nos termos em 
que as entende a Sece.ão no parecer que acabava de dis-
cutir- e. • 

« O Conselheiro Ga lvão opinava contra o pal'ecer e (\ 
favor do voto em separado, porquanto era inegavel que 
o acto addicional, ao mesmo tempo que previl'a a hypo
these em questão, tinha estabelecido o meio legal de 
J'eso lvêl-a. A hypotbese era de uma lei contraria á Cons
tituição, decretada por uma Assembléa Legislativa de uma 
Provincia, e sanccionada pelo respectivo Presidente. Neste 
caso o que providencia o acLO add ic!onal para I'emediar 
o mal e pI'ecisamente que a lei seja revogada pelo Poder 
Legislativo Geral, não conferindo esta attribuição a outro 
algum Poder. Admittia esse Conselheiro que a lei pudesse 
seL' de tal alcance que puzesse em perigo a ordem e a 
paz publica, se fosse execu tada, e nesse caso elle não 
hesi taria em modificar a sua opinião, mas não era es ta, 
por sem duvida, a l.J ypothese que se Hgurava, não tendo 
o Governo manifestado este pensamento nem no Aviso 
de convocação, nem por meio de algum Relatorio . e por 
isso, considerando a. questão no termos em que tinlla 
sido proposta, parecia-lhe que O voto separado era o 
que estava de accordo com a di posição do acto a.ddi
cional. » 

o Conselheiro Limpo de Abreu referia-se ao seu 
voto separado. 

O Conselheiro Carneiro Leão votava pelo parecer da 
maioria da Secção .. Recordava que não era a primeira vez 
que em iUia o]3ini ão iclen \.i ca, sendo constante e professada 
pel'ante dilTel'entes M.ínislerios a doutrina que ora sns-
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tentava ácercá da questão subm eLlida ao exame do Con
selbo de Estado. All egava que dilfereotes ]\'[ioister10s 
tinb ão suspendido a execução de chamadas leis provin
ciaes contrarias á Constituição e aos Tl'atados, ou que pre
judicão os impostos geraes. Expoz que o direito que tem 
o GOverno G~ral de susreoder ~emelhantes leis indev ida
mente saneclOnadas, pode denvar do art. 16 do aeto 
addicional. Se ao Governo Geral compete a sancção de
finitiva, no caso da não sancção do Presidente, tambem 
a elle deve competir a revogação da sancção do Presi
dente, no caso ele ter sido indevidamente dada e de ser 
a lei sanccionada contraria á Constituição. Esta doutrina 
tornava-se ainda mais plausivel, quando se observava que 
a lei que autorisou as reformas ela Cons tituição não per
mittia alteração a lguma no Poder Moderador; e devendo 
este ficàr intacto e sem quebra nas suas aLtl'ibuições, era 
visto que a sancção permittida aos Presidentes de Pro
víncia não era senão uma sancção pl'ovisol'ia, fundada 
na pl'esllmpção de que os Illesmos Presidentes represen
tarião a vontade da corôa, e por isso não podJa pre
valecer tal sancção, quando os Presidentes, abusando elo 
poder que lhes rôra confiado, pl'Ocedião como a ex
Presidente de 1\1inas contra as suas instl'ucções e contra 
a Constituieão, sanccionando um a lei manifestamente in
competenté. Se tal exemplo se tolerasse, podia para 
o f.liI turo dar-se o Caso de que as Assembléas provin
ciaes declarassem os Presidentes de Provincia vitalícios, 
e os desligassem da obediencia &0 Governo Ge l'u\. Lem
brava que tanto o Presidente como a Assembléa Legis
lativa de Minas reconhecião que pl'Ocedião contra a 
Constituição, e que a aLLl'ibuição de legislar sobre a 
Guarda Nacional era da compeleneia da Assembléa Geral, 
6l deste fa cto ooncluia que nãtD era provavel que o Pre
sidente e a Assembl·éa provincial fizessem uma tal usur
pação e ferida na Constituição pelo mero pr~zeT de se 
mostrarem incoherentes e con traà'iLorios ; que semelbante 
facto revelava um plano de nu 11 i tkal' a acção elo Go
verno Geral e de seu Delegado PresiLlente da Provincia 
sobre a Guarda Nacional, sobre a força que tem de de
fendeI' a Constituição, a independencia e mtegl'idade do 
Imperio e de mallter a obedienci:a âs leis, llc restabe
lecer a ordem e tranquillidade publica, e qu e, se o Go
verno assim permitLisse, que se confiscasse a sua aeção 
sobre a forç.a, e se dispuzesse dos commandos della 
pelos seus adversarios elTaria aos seus deveres, e nã~ 
daria conta da tal'era de que se incumbira. Ponderava 
mais em resposta a um dos Consel'heiros que o aetual 
Presidente de Minas participando a UStupação da AS-
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sembléa proyincial, e o acLo do seu antecessor, não 
tratava de zelar e manter attribuições pessoaes, mas sim 
aLLribuiç.ões elos Presidentes, as quaes as leis- tinuão 
julgado necessario confiar-lhes, para bem administrarem 
e governarem, e além disto, no estado em que se achava 
o Imperio, o Presidente não poderia - responder pelo 
sor.ego da Prorincia, se os commandos da força da Guarda 
Nacional cOl1linuasscm a ser exercidos por officiaes que 
se uizem viLalícios, e podem pertencer a uma pan:iali
lIade que queira contrariar o Goyel'l1O GemI. 

O Conselheiro Lima e Silva opinava pelo parecer da 
maioria ua S.ecção. 

O Conselbeu'o B, P. de Vasconcellos voLava pelo pa
recer da Secf'ão. Argumentava que o GO\'el'l1O sempre 
exercêra o dil~eito le suspender as leis provinciaes que 
erão contl'arias à Constituição, ou es tavào em algum elos 
Cll os do ar!. ,16 do acto addicional, e allegava o exem
plo de duas leis que tinhão sido sanccionadas pelos 
respectivos Presidentes, e contm a quaes se havia o 
Governo Geral pronunciado por consideraI-as contrarias 
á Constituirão, não se prestando a concorrer para exe
cução de outra na primeira Regencü1. elo acto addicional. 

Uma destas leis tinha sido decretada pela Assem
bléa Legislativa ela Provincia du Rio Granue do Norte, 
e Linha por objeclo alterar a fórma elo processo, e a 
outm pela Assembléa Legislativa da Pl'ov1l1cia do Espi
rito Santo, sendo o seu olJjeGto mandar demolir parte 
da Fortaleza do Carmo. As resolul,iões do Governo Geral 
sobre estas duas leis não tinhão sido nem censurada ' 
na Camara dos Deputa ' os que aliús acabaya ele decretar 
o acto addicional , e devia ainda estar orgulhosa da sua 
ob1'll. Por este motivo entendia eS.:ie Conselheiro que 
duvidar hoj e desse direito era o mesmo que abdicá-lo. 
Accrescentava flue a lei provincial ele l\Iinas era eviden
temente contrarIa á Con::;tituieão, como reconbecião todos 
os membros ela secção, e p·or isso não concebia como 
pudesse ella ser obedecida e executaria , porquanto Ullla 
das solemnidaeles internas indispensl1.\'eis era a compe
tencia do Poder f]ue fazi.a l1. lei, e esta competenêia não 
existia na Assembléa provincial, lll as na Assembléa 
Geral, a quem pertencIa legtslar sobre a Guarda Na
cional. Dizia mais que o direito ele su pender a execu~ão 
das leis provinciaes, no caso de que se trata, dimanava 
do art. ,17 elo acto aeldicional, porque, se o Governo 
Geral tinua segunclo esse artigo a faculdade ele mandar 
e~ecutar provlsor~amente uma lei que D~O fosse ~allc
Clonada pelo PresHlente nos casos do artigo 16, Dao se 
1110 podia recusar o de suspendeT aqnellas leis qae, em 

49 
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casos i.dcnLicos, fússem indevidamente sanccionüuas, sendo 
incontestavel que mandar executar uma lei era muilo 
mais importante e podia ter consequencias muito mais 
graves cio que n mcclicla de mnL)Clar suspendel' a sua 
execução, c sabido era que quem póde o mais púue u 
1I1(;nos. Entendia tam bem eom a maioria ela secçúo flue 
() ex-Presidenle cln Província tinha, snllccionando n ci, 
incorrido em responsabilidade, mas hesitava quanto ao 
ilrtigo do Codigo penal que podia sel' applieavel, salvo 
se fosse o Ilrt. 9!J. 

Vrevaleceu. portanto, contra dous votos sumente o 
parecer da maiol'ia da secção, com o qUill se C011-

formou a Resolução Imperial de 2&· de Janeiro ue 
184:0, sendo expedido em conformidade o Aviso de 
21> do mesmo mez e anno. 

Cousa notavel! Antes que tosse assim tão solcll1-
I;lemenle declarado por UUla Resolução Imperial, ou
vido o Conselho de Estado, que o Governo Geral tiuha 
u direito ue suspender leis sunccionüdas pelos l'rc.si
\lentes, erão frequentes semelhantes suspensões, sem 
audiencia do Conselh8 de Estado, ou com <llldiencia 
de uma simples secç.ão. Algum tempo depois daquclla 
deliberaçJo recuou o Covemo, limitando-se a l'emellcr 
essas leis á Assembléa Geral com os pareceres das 
Secções do Conselho de Estado. 

Cousa notaveL tambem I O Corpo Legislativo nunca 
se pronunciou sériamente, apezul' de lhe haver sido 
sujeita, e de haver siuo provocado sobre questão de 
tanto momento para as chamadas franquezas provin
viaes. C'') Era impossivel que os seus zeladores, que 
taman11a celeuma lcvanlavão !'lobl'e oulros assumptos 
insignificanles, ignorilssem que o Goyerno suspendia 
a execução de leis provinciaes sanccionadas I Mas 
qual era o innocente para lanç.ar a pedra I 

(') ~iio me refiro a pequenas discussões em que o aSSllfllpto não 
era apl'oful1clado, de expediente, passageiro; e sem J'esultado, COlltU 
pOl' exemplo a que teve luga!' 11a sessão na Cama!'a dos Deputados 
de 10 de Janeiro de 1843. 



- 387-

~ 6 '1~ ~ _. 

o <ll't. 87 da ConstiLuição não tcm applica(::fio á qllC' -

tôo da qual ora nos occupamos. 
Os nl'ts. 81, 83, 8~· , 85, 86, 8i e 88 da Constituição re

fcrião-se fi attribuições delibcrativas, e nem tinhilo 
outras os Conselhos Gerae . 

Trata-se agora de attribuiçõcs legislativas das Assem- ~ 

bicas proviuciaes. 
Sendo de natureza e alcance tão diverso, não se pôde 

concluir de umas para as outras. 
O aclo addicional (al'l. 9.°) deu tambem ás Assem

bléas provinciaes at.ll'ibllições deliberativas. Quanto a 
estas não tocou na Constitnição, conservou, citou os 
seus respectivos artigos. 

Nilo se achando reunida a Assembléa Geral, o Impe
radol' póde mandar ex.ecutaI' prorisoriarnente as pro
postas das Assembl6as pl'ovinciaes, s-e julgar que são 
dignas de prompta providencia ( art. \),. do ncto addi
c:ional, art. 8G da Constituição,) 

Se a não julga, por6m, dignas de pl'Ompla provi
dencia, declar'U ql1e suspende o seu juizo a respeilo 
uaquclle negocio (ill't. 9.° do <lcto adclicional art 87 da 
Consli tuição .) 

E' o que se fazia u respeito dos Conselhos Geraes ; é 
o que ainda hoje se póde fazer a respeito di.lS propos
las das AssembJéas provinciaes. 

Suspenne o seu juizo, diz a Constituição. Não sus
pende a execução da proposta que não tinha, que não 
lem ex.ccu~!üo, que não cra, que não é lei, 

No caso de que tratamos suspenderia, não uma pro
posta qne a Constituição põe na sua dependencia l ma 
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11ma lei constitucionalmente em execução, completa, 
perfeita, e que :a Constituição, para sua eífeclividade, 
não faz dependente de mais algum Poder. 

Portanto, pelo que respeita ás ütlribuições delibera
tivas ( e não erão outras as dos Conselhos geraes, hoje 
tambem das Assembléas provinciaes), o acto addicional 
deixou completamente intacta a attribuição que o § 4." 
do art. ,10,1 da Constituição conferio ao Poder Modera
dor- de approvar e suspender interinamente as reso
luções dos Conselhos Geraes. 

Hoje tem igualmente o Poder Moderador a attribuição 
de - approvar ou suspender as propostas das As em
bléas provinciaes. 

A confustio veio da má intel)igeocia ela paluvt'il- sus
pelldel'. - Mas não se tratava (nem se trata) de SI!lS

pender a execução de cousa alguma, porque as reso
luções dos Conselhos Geraes não tinMo por autol'i
dade propl'ia dessas corporações execução alguma. O 
art. 87 da Constituição explica em que consiste li Slrs
pensão.- Suspensão de juizo. 

Dão, portanto, em falso os argumentos derivados do 
direito de suspensão que tinha o Poder Moderador 
sobre as resoluções dos Conselhos geraes, e ainda hoje 
tem sobre as propostas das Assembléas provinüiaes. 

Mas, destacando o acto addicional do grande mappa 
de objectos, obre os quaes podião os Conselhos geraes 
deliberar, uma parte consideravel, e dando ás Assem
bléas provinciaes o direito de legislUl' sobre e11a, veio 
eUe assim a mingoar a atlribuição, que conferira a 
Conslituição ao Poder Moderador no § 4,.0 art. '101.1 

Que d 11 vida I Pois era isso o essencial da reforma. 
Não pódP. ser isso mais posto em duvida, e Deus nos 
livre de pol-o I 
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Se o ItCto addiciona.l não tivesse convcr.tido .em legis-
'lativas, par.a as Assembléas provillc.iaes., ' allribuições 
deliberativas dos Conselhos Geraes, e tornad0 .lei o que 
era simples proposta, não haveria Reforma não ha
veria Assembléas legislativas provineiaes. 

Fazendo isso, por força que havia de introduzir mo
dificações, na applicação, ao legislativo das Assembléas 
pl'ovinciaes nos arts. 86 e 87 da Constituição. 

Era essa a missão da Legislatura eleita para a Re
forma. 

Assim a lei de 12 de Outubro ele 1832, determinando 
que os Eleitores dos Depulados para a seguinle legis
latura lhes conferissem nas procurações especial facul
dade para. reformarem 'Varios artigos da Consti luiçüo, 
enumerou entre outros: ' 

- O art. 101 § 4, •• sobre a appl'oYação das ,resoluções 
dos Conselhos provinciaes pelo Poder Moderador. 

Como usou a legislalura desse poder? Como applicou 
ella ás atLribuições legislativas das novas Assembléas 
os arls. 86 e 87 da Constituição ? 

Apresenlavdo-se duas hypolheses. 
A hypolhese de dever ser a lei slillccionada. 
A hypotbese ele o não dever ser. 
1.° caso. Podia a lei que devia ser sal1cciolluda não 

o haver sido pelo Presidente. 
2.° Podia a lei que não devin ser sanccionatlu havel-o 

sido pelo Presidente. -
O acto addicional dispoz unir,amente: 
« Art. ,17. Não se achando nesse tempo reunida 11 

Assembléa Geral, e julgando o Governo que o projeelo 
deve ser sanccionndo, poderá mandar que cUe seja 
prov.if.\oriamente executado, até definitiva dccjsfio da 
Assembléa Geral. » 
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Evidentemente o aelo acldicional no art. 1 'i (c nlio 
conlém outro relativo á questão) providenciou sómenle 

. para o primeiro caso, isto é, para o caso em que 11 

Assembléa provincial quizesse a lei, e o Presidenle da 
Provincia não. 

Contemplando um só caso designadamente , para daI' 
nelle ingerencia ao Governo Geral, eslá vislo que a 
excluia no outro. 

Se a opinião do Governo Geral se encostar á dil 
Assembléa provincial, quer o act.o addicional que possa 
elie mandar executar provisoriamente a lei. 

A As~mb16a provincial quer a lei. _Votou-a. A opi
niüo do Govel'OO Geral lhe ó favoruvel. Tambem quer 
a lei. Prevalece sobre a do Presidente seu agente. Não 
se dá o caso de ir o Governo Geral de enconlro á As
sembtéa. Nu1lillca simplesmente o nclo do seu agente, 
que reprova. 

No seGundo caso fez o Gcto addicional Juiz a Assem
bléa Geral sómente. O Goyerno Geral não iria Só
mente de enconlro ao aelo do seu agenle. NnlliOcl.Iria 
tambem o da Assembléa. E' o que o acto addicionaJ 
repellio. 

O ciume democratico que, na época em que foi feito 
o aeto addiüional pl'evalecia eontru o poder eenll'nl, 
o espírito exagerado de provincialísrno que então do
minava, talvez fizesse julgar suffici elites os remedios, 
que a experiencia tem moslrado )nsufficicnles, que dão 
o lll't. 16, o da suspensão, e llrt. 20, fi revogação pela 
Assembléa Geral. 

E, na verdade, se todos os Presidentes tivessem com
pl'ehendido o nelo addicional, ou fei to o seu deve!', 
muito houvera sido o mal atlenuado. Com suas snnc
çôes tem elles contribuído para o~ maiol' numero de 
excessos e usurpações. 
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E, na verdade, se os Presidentes tivessem sabido ou 
querido servir-se, a tempo, na devida occasitlo, da 
arma de boa lempera, com que os armou o art. ,\6 

do aeto addicional, de outro modo te1'i<1o as cousas 
corrido. 

Suspensos e levados logo ao conhecimento do Go
yerno e Assembléa Geral, os projectos offensivos dos 
direitos de outras Provincias, da Constituição, e dos 
Tralndos, não poderião produzir o mal que tem feito . 
Suspensos em regra, nito os poderião as Assem bléus 
pl'oviociaes mandar publicar e fazer executar. 

Se ao mesmo tempo, e sem delongas a Assembléa 
UL'J'ul os tivesse tomado em considerat::,Jo, revogan
du-os, se tivesse resolvido a tempo (nem fóra de tempo 
as tem decidido) as ouvidas c questões que lhe tem 
sido sujeitas, lirmantlt) e coa olitlandQ a boa doulrina, 
por certo que as Assembléas proyinciaes se Lerião re
cullütlo delltro cle seus limites. 

Mas, sem embargo, não seria muilo conveniente, 
senão necessario, que o Governo Geral lives.:;e o di
reito de revogar, ao menos em casos graves, a sancção 
tlatla pelos cus agentes, ernquanto a A sernlJl éa Geral 
uão decidisse o contrario? 

Em outru lllgar mais opporLuno occupilr-me-hei desta 
qlJestúo . 

PlH' Ol'il limiLo-me a lirar 1'e 'Lrictamelltc a conclu tio 
do llue hei ditu - o Governo Geral nãu tem o direito 
de suspender as leis pl'ovinciues süllCciollildas, ou pu
ulieadas com as formalidades legaes. 
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CAPITULO XVllI. 

QUID, SE, REVOGADA PELA. ASSEMBLÉA. GERU UMA LEI PROVIN
CIAL, FOR A DISPOSIÇÃO REVOGADA. REPRODUZIDA ElIt OUTRÁ 
LEr P1W"INCIAL '? 

§ 61::l. 

Nào é caso llOVO . 

Caw qllc já se deu, como vio o leilor . 

. h lcis dos orçamentos pl'ovinciaes são annuas . Um 
lança um impo~to para o scguinte anno financeiro. 
A Assembléa Geral revoga n lei nessa parte, e quasi 
sempre quando ja findou o anno que regia. Quando 
a lei révogatoria vem a ter ex.ecução, já esta-se o imposto 
cobrando. Entretanto nova lei do orçamento provincial, 
que não tem a mesma data c o mesmo numero, re
produzia o mesmo imposto para o anno financeiro se
guin le. Se é necessaria nova lei geral que revogue a 
nova provincial, p0do vir a seI-o terceira e quarta, sem 
nunGa se allingir o fim . 

A revogação refere-se u idéa, c não ao corpo ma
terial da loi, á sua data e numero. E' escandaloso que, 
reprovada uma: medida pela Assembléa Geral, possa 
uma Assembléa provincial fi:\zel-a prevalecer indefini.
damente, e burlar completamente os Supremos Poderes 
do Estado. 

E, quando o Governo Geral embaraçasse a execução 
da disposição respectiva da segunda lei provincial, não 
procederia com arbilrio, não faria prevalecer um juizo 
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seu, li mitar-se-hia a fazer respeitar uma decisão da 
Assembléa Geral Legislativa e do Poder Moderador. C') 

Isto parece claro e evidenle. Mas o acto addicional 
não subministra remedio algum senão novas revoga
ções da Lei provincial, pela Assembléa Geral, se o Pre
sidente a houver sanccionado, ou publicado se não fôr 
sujeito a sancção. 

Uma autorisação ao Governo para declarar, ouvido 
o Conselho de Estado, verificada a identidade da me
dida, comprehendida a dispo ição da sego.nda Lei 
provincial na annulla~ão da primeira, seria a meu yer 
medida efficaz, flue apenas indico. 

Cr\PIT1LO XIX. 

DA REVOGAdo DAS LEIS E RESOLUCÕES PRO\'I?\CUE PELA 
.' .1.. E:.\lIJLÉA. GERA.L. (VIDE § MO.) 

{( O Presidente da Provincia envIará ú Assembléa c 
Covemo geral cópias aulhenlicas de todos os aetos 
legislati vos provinciaes, que tiverem sido promulgados, 
a fim de se examinar se oITendem a Constituição, os 
impcstos geraes, os direitos de outras Províncias, ou 
os Tratados, casos unieos em que o Poder Legislativo 
Geral os poderá revogar. » (Art. ::20 do aeto addicionul.) 

(.) Dil'-se-ha: Ila rcmedio. Neguc o l'l'csídenlc a sancc;ão, sU 'peuda 
a publicação. Sc no primeiro caso a As~cmbléa pl'ovincial fizcr passai' 
a lei pOI' dous terços, suspenda-a na fórma do art, 1IJ do acto addi
cional. E se não estiver eompl'ehendida nessc urtigo? E esse l'cmedio 
tem dous grandes incon cnicutcs: 1,°, produz con!licLOs ; 2.° , alfeeta 
toda a lei. Se a lei fôl' de orçamento, deixa a Provincia sem fixação 
de rcceita e despeza por causa de uma questão mui clara e imples, 
obrc um par:lg:I':lpho ou artigo destacado, c independente do mai ... 

líO 



- 39/~ -

§ GU . 

No § 34·0 col1oqllei u revogação pela Assemb16a Geral 
elas leis e resoluções provinciaes na terceira categoria 
dos meios de preservação e defczu com que o acto uddi
cional armou o Poder Geral para defender-se, reprimir 
e nullificur os excessos e abusos das Assembléas pro
vinciaes. 

Seria esse com eifeito o meio o mais efficliz, se [os 'e 
empregado, e a tempo, mas, como adiante vcremo , 
tem sido, praticameute, o mais inefficaz de lodo . 

O emprego desse meio ómente pó de dar-se, quando 
a lei ou resolução provincial não foi embaraçada pelos 
dons primeiros, a suspensão de primeira (negativa de 
sancção) e a suspensão de segunda especie. 

O direito de revogação que tem li Assembléa Gernl 
dá-se sómente nos unicos casos em que a lei ou reso
] ução provincial offende : 

1.° Os direitos de outra Provincias. 
2.° Os Tratados. 
3,° A Constituição. 
4 .. ° Os impostos geraes . 
O direito de suspensão de segunda especie, eslllbc

Iecido pelo art. 16 do acto ulldieionul, pela sua letra 
somente linha lugar, quando a Lei ou Resolução pro
vincial offendia : C') 

1.° Os direitos do outras Provincias. 
2.° Os Tratados. 

M Se, pOl' uão conLel' esse art. 17 do :lcLo addicional a pal:rtl':l 
- GonstiLuição, - não tillha o P residen te da Provincia o direito de 
suspensão Ele segunda especie so bre as Leis pI'ovinciacs contrarias á 
mesma t;onstituição, co mo pl'etenrlião alguns, cs tá visto quc, admittido 
esse pl'ogresso, sómen te se daria o moroso e inellicaz I'cmedio da 
revogação pc]}) Assembléa Geral. 
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Porem o art. 7.· da lei n.O 105 de 12 de Maio de 
1840 declarou que aquelle art. 16 coruprehendia im
plicitamente o caso em que o Presidente da Provincia 
negasse a saneção a um projecto, por entender que 
offendia a Constituição do Imperio. 

De modo que a lei ou resolução provincial que 
offende os direitos de ou tras Provincias, a Constituição 
e os Tratados, póde ser embaraçada: 1.·, pela negativa 
de sancção, se é da.s que lhe estão sujeitas; 2.°, pela 
suspensão de segunda especie; 3.·, não sendo sus
pensa pelo Presidente, pela revogação pela Assem bléa 
Geral. 

Pelo que toca, porém, ás leisprovinciaes queoífendem 
os impostos geraes, por essa vaga consideração, só
mente estão sujeitas á .reyogação pela Assembléa Geral. 
Porquanto as palavras-impostos geraes-acllão-se COO1-

prehendidas no art. 20 do acto addici0nal. Não se 
achão no art. 1G, (Vide Capo 8.° deste titulo.) 

§ 615. 

COl'oll;ll'ios tio CXllosto. 

Os l'residentes não tem o direi to de suspensão de 
segunda especie, a Assembléa Geral não tem o direito 
de revogação, sobre as leis provinciaes simplesmente 
uJ'guidas de offenderem os interesses da Provincia. 

Reconcenlrando-se as Assembléas provinciaes no ter
reno dos inleresses puramente provinciaes, são neIles 
soberanas. Dá-se ahi o verdadeiro sel{ government. 
(Vide § 552 e nota, e § 555 .. ) 

Apenas o acto addicional dá en tt;o ao Presidente, se 
a lei é das sL1jeitu ' á sill1cç:ão, oclil'cito de suspen &0 



- 396 -

de primeira especie, o direito de embaraçaI-a, negando
lhe a sancção. Porquanto póde a lei haver sido adoptada 
por uma pequena maioria, e enLão o voto da minoria 
que póde ser consideravel, reunido á opposição do 
Presidente da provincia, quasi póde manter moralmente 
ouro e fio a balança. 

Mas, quando, ponderadas as razões do Presidente, 
e discutido novamente o assumpto, se manifesta a von
tade da Assembléa por dous terços de votos, quer o 
aeto addicional que prevale~ü sobre a opposição do 
Presidente e a deum terço de votos da mesma Assembléa. 

Na hypothese em que estamos de se tratar sómenle 
de conveniencia e iuleresses provineiaes, esgoLado o 
meio da negativa ele sancção pela primeira vez, sustcn
tando a Assembléa provincial a lei por duas terças 
partes de votos, nem o Presidente póde mais obsíar
lhe, e nem a Assembléa GemI a I óCle revogar. E' a 
vontade elos eleitos da Provincia sobre intercsses pura
mente da Provincia, lue nuo oil'cndo nem os LIa União, 
nem os de ou tl'a Pl'O"vinciu. 

~ 616. 

Re:':l'as gCl'aes. 

A Consulla da Sec-çuo do Impel'Ío do Conselho de 
Estado de 1 i) de Julho de '184·3 estabeleceu que a unica 
regra, para se conhecer se as Assembléas provinciaes, 
nas leis que fazem, transcendem ou não os limites de 
sua competencia, são os arts . 11 e 12 do acto addicionaL 

Sem duvida, mas toda a difficuldade está em fixa!' 
bem a comprehensão desses arts . 10 e H. li' o que 
tenho pro.curado faz.er. 



-- 397 -

A Consulta de 2,) de Dezembro de 1830 da Secção 
do Imperio do Conselho de Estado, com a qual se 
conformou a Resolução Imperial de 15 de Janeiro de 
185'1, estabeleceu que simples irregularidades não são 
b.astantes pura a revogação das leis provinciaes, nos 
termos do ado addicional.. 

§ 617. 

o art. 20 do acto addicional emprega a paJavra
l'evog~r.-Diz que à Assembléa Geral poderá revogar 
os aclos legislali vos provinciaes que ofl'enderem a Cons
tituição, etc. 

As leis da Assembléa Geral, que tem revogado leis 
provinciaes, empregão umas as palanas- dec]arD. nuHa 
e como tal de nenhum effeito-outras, em maior nu
mero servem-se das expressões - revoga, silo revo
gadas, derogadas, etc . 

Foi, na Camara dos Depulados, agilada em 1836 ti 

qU('slão -se a Assembléa Geral se devia servir da pa
lavra-annul1ar- ou da-revogar. 

Propondo na sessão de 20 de Maio do dilo anno a 
Commissão das Assembléas provinciaes a revogação 
de uma lei da Parahyba, punha o Deputado Evaristo 
Ferreira da Veiga emenda para que em lugar de -re
voga-se,- se dissesse-E' nuHa e como tal fica ele ne
nhum ef!'eito . . 

O Deputado Luiz Cavalcanti observava: 

« Que no Poder Judíciario, quando o Juiz superior re
voga a sentença do Juiz inferior, está entendido que a sen
lenca é nuHa ; mas no Legislativo, sendo pratica dizer-se, 
fico.· revogado tal acto, entencle-s@ que só desde o d in da 
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sal1cciío da lei é que SG r evoga esse acto, e neste caso , 
pois,"mister é mostrar que essa lei da Pal'al!yba é revoS'aJa 
desde o seu principio, e por isso deve passar a emenaa. » 

O Sr. Carneiro Leão dizia: 
« Que, passando a expressão - revogar - no acto addi

cional, devia a Camara usar fl eHa, mas podendo definir 
aquillo que se ha de fazer, pois que todo o legbJador, que 
tem o dir~ito de derogal' uma lei, tambem tem o direito 
de determinar o que se deve fazer .. . que, podendo havet' 
leis que não tenhão sido executadas, quando a Assembléa 
julgue dever derogal-as, basta que diga - Hca del'oga
da-; mas , podendo haver leis ql1ejá tenhão sido execu
tadas, e cUJos eITeitos sejão muito perniciosos á Assem
bléa Geral, deve dizer-se o que deve fazer-se, por exemplo, 
no acto de uma Assemb léa p rovincial, que manda vender 
os bens dos frades, póde 11 A semb léa Geral, deroganclo 
essa lei, dizer que seus bens fiquem incorporado aos 
propl'ios nacionaes etc . » 

Forão adoptadas na lei, que é a do n. o 4·1 de 14 de 
Outubro de 1836, as expressões - é nulla e como tal 
fica de nenhum eíl'eilo . 

A intenção da Camara era, como parece pela disClls
são , anuullar os actos que houvessem sido pt'a Licados 
por virtude da lei provincial. EsLava no seu direito, e 
quem anulla revoga. 

Seria convenienLe estabelecer principios fixos e pra
ticos sobre este assumpto. Nas leis as palavas tem gt'an
de valor. 

§ 618. 

Exame .las le~s lU'ovJnciacs ll:\l'a SCI' llc.litla e 1,rolllovi,la a l'e
, 'ogaç:\o .1:\s quc cxol'bit:ucm. 

Em '1835, a requerimento da sua Commissão das As
sembléas provinciaes, resolveu a eamara dos Depu
tados que fossem impressos todos os netos provinciaes, 
n fim de que cada Deputado pudesse reclamar. 
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Apenas essa Commissão e um ou outro Deputado rá
rameNte propunha a revogação de uma ou outra Lei, 
que allrahia a sua atLenção. Era u época das exorbi
tancias e usurpações. Não havia systema e uniformi
dade de vistas. Cada l1m puchava para diverso rumo, 
e o acLo addicional geral.mente nüo eru comprehendido. 

Depois começou o Governo a ouvir o Procurador da 
Corôa, Soberania e Fazenda Nacional sobre as leis pro
vinciaes. Não era possivel que este funccionario, da 
ordem judiciaria, ouvido em uma infinidade de pro
cessos, já tão sobrecarregado, d6sse conta de tão ardua 
tarefa. Pullulavão leis em todas as . Provincias. elo) 

Finalmente o art. 2,1 do Regimento provisorio do 
Conselho de Estado, n.O 124, de 5 de Fevereiro de 18&'2, 
incumbio ás Secções do mesmo Conselho o exame das 
leis provinciaes. 

As collecções são remettidils ás ditas Secções, para 
que cada uma examine as leis relativas aos assumptos 
tocantes á Repartição a que anda annexa. 

Este livro 6 uma demonstração irrecusavel dos, posto 
que obscuros, aturados e importantissimos serviços, 
que neste rilmo tem o Conselho ele Estado prestado á 
União e Integridade do Imperio. 

§ 619. 

As Leis IIl'o,'illeiacs devem Sel' cxpl'ess:llucllte )'c,'ogadas pOl' 
aetus do .s."odel' Legislativo Geral. 

Assim o declara o seguinte artigo da lei n. o 105 de , ' ~ 

de Maio dª 1810. 

C') Em 1839, havendo o Governo mandado ouvir o Desembargador 
Procurador 6Ia Corôa, Fazenda e Soberania Nacional sobre leis da A ~ 
sernbJéa provincial do Maranhão, deu i so Ill ga r, na CamaJ'a cios DeA 
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{( A leis proy inciues, qu e fo rem oppostas á in le l' pl'e~ 

tação dada nos urtigos precedentes j não se enlendem 
revogadas pela promulgação desta lei, sem que expres
samente o sejão 'por ueto do Poder Geral. 

§ (;20. 

Quando foi discutido na Cumara dos Depulados o 
projecto de interpretação do ncto addicional, do qual 
resultou a lei acima citada, foi apresentado, com outros, 
nu sessão de 2G de Agosto de 1838, pela Commissão das 
Assembléas provinciaes) o seguinte artigo additivo; 

« A interprelaç,ão dada nos aeLigos antecedentes não 
importa com sigo a implicita revogação das leis provin
ciaes, que lhe forem opposlas, sem precedencia da re
visão e revogacão de cada uma dellas, na fórma do 
art. !i40 do acto v aeldicional, nem prejudica por qualquer 
maneira a revalidação pela Assembléa Getal das dÍlas 
leis, nos casos em 'que essa mesma revalidação eleva ter 
lugar.- Antonio r.al'los Ribeiro de Andrada Machado e 
Silva.-Paulino José Soares de Souza.-Antonio Pereira 
BaTl'eto Pedroso . 

Concluidu a 2. U discussão <10 projecto e artigos acldi~ 

tivos) sómente foi approvada a segunda parte desse na 
§essão de 10 de Setembro do dilo anuo. 

Na terceira discussão, que leve lugar na sessão de 17 
do mesmo mez e anno, mandou o Deputado Silva 
Ponles a seguinte emenda additiva, para se colIocm' 
DO art. 8.°: 

putados, a uma discussão calorosa, em que tomei parle, e em que roi 
aquelJe procedimento considerado como um atLentado contra a libcl'
dade . Ponderaya-se que o pocler Geral não podia deix.3f de ex.am i n~II' 
e aconselhar-se sobre se os acLOS dos Poderes provinci3es erão ou nao 
c9ntrari os aos seus direitos, para defender-se pelos meios ConstiLu
ClOnaes contra 3S usul'pações . ( Discussões da Cam:lra dos DepuLados j 

~essões de 24,211 e 27 ele 1\1aio ele 1839.) 
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« A inte l'prelação dada nos ar'l,igos precedentes não im
pO lta cO ln sigo a ill1p lidla rcyogaçào das Leis pro"jnt;iaes 
que lhe forem opposlas, sem prececlencia de l'evisã,o e 
J'evogaeão de cada uma del1as, na fÓl'ma do arl. 20 do 
nclo ac1dicional. » 

Esta emenda fOI na mesma sessão approvada , e 1'e
metLida á Com missão de rec1acção que a redigio do se-
guinte modo: / 

« At'L. 8.° As Leis provinciaes, q1le 1'01'em opposlas Ú 
i nlel'pl'ela~:ào dada Í10s artigos precedemes, não e en
lendem J'evogauas pela peoll1u l ga~i'ío dessa lei, sem que 
expressamenle o sejão por at;los do Poder LegislaLivo 
(}entl. Paulino José Soares de Souza.-José Cesal' io de 
Mil"ll'1da Rib·eiro.-José Clemenle Pereira . » 

E' exacLamenLe O arl. 8.° da lei n.O ·10:.) de '12 de 
~I aio de HHO. 

§ 62 1. 

Uasã .. Ilessa 1liSlIOSil::io. 

o Sr. Aníl l'iHla iVIaclmclo e Silvu a uúva ( e PU no 
mesmo sen li(lo) na sessão da Camara dos Depu lados 
ele 10 de Setembro de ,1838 nestes Lermos: 

« Que bem sabião clle e o seu nobre co ll ega da Corn
missão que uma vez que se adopta\'a uma j nle],pl'elil~:ào 
nuLl lentica, tudo o que estivesse em oppos.i~~ão a ella 
era nullo ; mas como era preciso deixtu' ou as Assem
bléas pl'ovillciaes, ou aos Presidentes ou á Assembléa. 
gera l o des ignar os actos CJue estejão em oppo j<::i'io (l 
lUtel'peelação agora dada, deixou-se ú AssemlJléa Geral 
esse . ju izo, ntio se podendo esperar que as A semhléas 
pl'Ovinciaes ajuizem ele si mesmo e pode ndo acontecer 
que o Presidente de uma Província julgue esta I' OppOSIO 
á. iuterpeet'ação o que outro j ulgue que nüo, e assim não 
Il aver a necessaria uni[j;)l'miclade . » 

Adoptada a inLerpretação cun'lpi'ia applicúl-a ás Leis 
provincit'l.es que havião exorb itado, para l'evogUl-a 

1)1 
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Sómeote pocliu essa applica~ão er feita pela Assem
bléa (~eral, porque sómen(,e a ena confere o acto addi
cional a faculdade de revogar Leis proviociaes. 

·Era preciso que ficasse isso bem claro para que o Go
verno Geral , os Presidentes de Provincia e por ventura 
autoridades subalternas, não se arrogassem aquclla 
faculdade, o que violaria o aclo addicional e daria 
lugar a grandes confusões, contradicções e conflictos. 

Adoptada a interpretação cumpria que a Assembléa 
(~eral procedesse a uma revisão de toda a legi 'lação 
provincial que houvesse exorbitado. 

ilo se procedeu a essa liquidação do passado, a 
essa consagração prati'a da interpretação q!le acaha Vtl 

de 'er adoptada. 
Na verdade era extremamente dimcil a larc"fa. Em 

enorme a quant.idarle elas leis exorhitantes. As As
semhléas p01iticas, obrelurlo numerosas, ão impro
prias para tL'Ubalhos minl).ciosos e de longo folego, que 
requerem grande unidade e harmonia de vistas e id éas. 
Faltava o tempo, porque a applicação da interpre
ti'lção adoptada a cada Lei provincial, tornaria a trazer 
uma rliscussão interminav I dos prin ipios e opiniões 
já uesattendirlos pela dita interpretação. 

Entretanto esse trabalho teria dado grande pratica, 
servido ele pharol, completarlo prnticamente fi inter
pretação. 

§ ()22. 

o quc )'CSll)tOll. Exemplos. 

Como vimos no § 360 o emprego ele Secl'etm'io e as 
Sec~retarias de Provinr,ias forão reconhecidas gel'aes. 

Comturlo o Aviso LIe 12 de ,Janeiro de 1IH·11 decla-
1'011 ao Presidente ela Parallyba que não Linha lugar 
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a expedição dos titulos dos empregados da Secreta
ria da Presideucia pelo Governo Geral, por isso que 
as disposições da lei provincial a respeito daquella 
Repartilião devem continuur a ser observadas até que 
a Assembléa Geral as revogue, nos termos do art. 8.° 
da lei de 12 de Maio de '184·0. 

O Aviso de 23 de Agosto de H'H, expédido emcon
fOl'midade da Consulta da Secção do Imperio do Con
selho de Estado de 1) de Março de 1844, declarou ao 
Presidente do Espirito Sanlo, que posto o emprego de 
Secretario da Provincia fosse geral, comtudo nas 1'1'0-

vincias onde houvesse lei querogulasse o seu provimento, 
não podia o mesmo ser feito pelo Governo, emquanto 
aquella lei não fosse revogada pelo Corpo L~gislativo. 

Nu seu B.elatorio apresentado á Assel1lbJéa Geral Le
gislativa em 1845, dizia o Minislro do Imperio : 

I( Devo notar que para aquellas Províncias, cujus .\.s
st~ll1b1éas tem legislado sobre o provimento do ewprego 
de qlJe trato (Seerelario do Governo da Provinda), o Go
vemo se tem abstido de nomeür pessoas que o occupem; 
evitando assim . contlil:tos, e respeilando a indicada 1e
gislac;ão, a qual espera o mesmo Governo que revogueis 
como no Hutecedente Relatorio foi so licitado. » 

Ha vendo-se <.leclal'ado aos Presidenles de provincia, 
por circular, que ao Governo Geral competia a llomea
(;ão de Aj udanle de ordens e Secretilrio geral dos 
COlllluanduotes Superiores da Guarda Nacional, e re
preseutando o Presidente da Provinda elo Rio Grande 
du Norte a existencia llessa Pro'vincia da lei provin
viai <.le 7 dp. Novembro de 1838, que determinava que 
Laes nomea~ões fossem feitas por elle Presidente, foi
lhe declarado por Aviso de 4· de Outllbro de 1 84~, 

lllle devia a referida iei.provülóttl t.;onlinuar a ler exe
l:UIiJo , cmquünto não fo se expressamente revugada. 
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o \ viso de 20 de Janeiro de '1849, ao Presidente da 
provincia de Minas Geraes, mandol1 guardar a lei lJI'O

vincial n. '1'70 de lG ne M:ar(;o de 181.0 ("') sobre a 
Guarda Nacional, por e achar em vigor, pelo art. S.O 

clü lei de 12 de "Maio de 1840. 
Um individuo apresentou ao Governo Imperial um 

diploma passado pelo Presidente da Provincia de Minas 
Geraes, para isso autol'isado pela lei pL'Ovinciat n. 208 

de 7 de Abril de 18&·1, com rcfcrcncia a outra n. '140 
de 4 de Abril de 1889, pedindo Iicenç.a para exercer 
a pharmacia em todo o Imperio. 

Ouvida a Secção do Imperio do Conselho de Estado, 
Reiator o 81'. Sapocaby, voto os 81's. J\lo nte Alegre c 
Olinda, ponderava ella em Consulta de ~O de Junho 
de 1859, que as leis (jiladas erão exorbitantes das fa
culdades constitucionaes das Asembléas provinciae , as 
quaes não é licito revogar disposições das leis gera0 
Tclativas a objectos obre os quaes não podem legis
lar-como Academias de Medicina. 

Heferia-se ao seu parecer dado em Consulta de 15 
de Junho de '18&.·3 e reconhecia que o pretendente 
podia exercer na Provincia de Minas a profi ão de 
phal'rnaceutico, ernquanto as leis aeima mencionada 
não fo sem revogadas , lia fórma do art. 8.° da lei in
terpretativa do acLo addicional. 

Assim decidio a Resolnção Imperial de 20 de Julho 
do dito anno. 

Havendo um Cidadão requerido ao Governo r.mperial 
o ollieio de cscl'ivJo de orphüos du villa da Ponte Nov'l 
na Provincia de Mina Geraes) e sendo sobre es'u pre
tenção ouvida a Secção ele Ju stiça do Conselho de 

t') RI!\'ogada depois pclo arL. [38 da lei n. 602 de li) de ;:; 1~ LeJII!J1'1l 
de 18JO, qu e t1Cll llOva ol'ganisaçãl) li GU;lI'da Xacional. 
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Estado, dizia ena, e/11 Consulta de 5 de Junho de '18ti3, 
H.elator o r. Euzebio de Queiroz, votos o Visconde 
de Uruguuy e o Sr. Visconde de Maranguape : 

~( A Secção crê flue a uniea duvida sobre que é consul
tada resulLa da enstencia da lei pl'Ovincial qlJe deu aos 
Presidentes daquella Provincia o provimento dos offieios 
de Justiça. 

« 01'11, que essa lei é inconstitucional não póde ser du
vidoso, mas é anterior á lei da interpretação e por conse
quencia conlÍnúa em vigor, até que seja revogada ou pela 
Jrlesma Assemlléa ou pelo Poder Legislativo. 

« A 'ecção entende que o Pre idente de Minas deve re
ceber ordem a lim de propôr semelhante ravogação á As
scmb! ' a Legis!aliva provincial, P0I'CJllC não é possivel que 
811a deixe de reconhecer a exorbitancia do seu acto, 
hoje que estão mais firmadas e reconhecidas a raias dos 
llolls Poderes. 

« No CRSO pOl'ém ele não consegui-lo o Presidente, (o 
que não é pr'ovavel) então parece indispensavel solicitar 
da Assembléa Geral um acto especial que a declare el e 
nellhulTI cffeiLo, porque é em verdade inadmissível que o 
provimento do offieios de Justiça em Minas peJ'ten<;;ü ao 
Poder provincial, e nas outras ao Governo Imperial. » 

A B.esolução Imperial de 26 do mesmo mez e anno 
conformou-se com essa Consul ta. 

§ 623. 

A Assembléa Geral tem revogado leis--provinciaes in
guIar e de. ignadamente mas em outros casos, pela 
qua i iUJpo:; ibilidade de mencionar todas as existenle. 
na occasião, !as tem revogado englobadamente. 

O Arl. Hl.i da Lei n. O 261 ele 3 de Dezembro de 184·1 
diz: 

« Ficõo revogadas todas as leis geraes e provin.L:iaes 
que se oppuzercm á presente, como se de cq.ua uma 
c\rllas se fizesse expressa mepção. 
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o ArL 138 da lei n.O 602 de 49 de Setembro de '18iSO, 
que deu nova organisa<;ão á Guarda Nacional, revogou 
todos os actos legislativos pl'ovinciaes, concernentes li 
Guarda Nacional, como se ele cada um delles fizesse 
expressa men~ão. » 

§ 624 . . 

As .\ssembléas provinciaes Iludem revugar . 

Os Avisos de /19 de Fevereiro e 28 de J nlho de H!41 
declarárão que as Assembléas provinciaes não estão pri
vadas pelo arL 8.° da Lei geralll." -105 de H>' de Maio de 
-18,í.ij de revogar as suas leis que forem oppostas á in
terpretação por esta dada ao alito addicional. 

§625. 

"\Plllicaçàu llu artigu em quest~,u au l'oder Judicial. 

Tendo se queixado a Camara Municipal da Cidade du 
Jaguarão do Jui'z Municipal, supplente da mesmaCi
elarJe, por não ter este llel'mittido que fos e por ella 
instaurado processo ex.ecu~ivo contra um devedor de 
imposto municipal, desobedecendo assim o mesmo 
Juiz ao pl'eceito do art. '27 da Lei provincial n." 435 de 
'12 de Janeiro ele 1859, que concedeu ás Camaras Muni
cipaes aquella fórma de processo por dividas e obriga
<;ões provenientes de suas rendas, declarou o Aviso de 
::lO de Janeiro do corrente anno de '1865, ex.pedido em 
conformidade da Resolurjão Imperial de 24 ele Dezembro 
de '1864, tomaua sobre Conslll ta da SecrJão do Imperio 
(lo Conselho de Estado de 2:3 de Novembro do dito annu, 
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que irregularmente procedêra o .fuiz Municipal sup
plenle, recusando-se il execuLar a Lei provincial de que 
se trata, pela razão que allegou, de exceder esta lei a 
competencia das Assembléas provinciaes. 

Não póde entrar em duvida que esta decisão restricla 
ao caso que a motIvou, é ajustada. 

A competencia das Assembléas provinciaes na hypo
these de que se trata é muilo justificavel, como vimos. 

A maleria pelo menos é questionavel. Não ha duas 
leis claras e terminantes em opposição. 

Porém o Aviso vui mais longe estabelecendo a se
guinte doutrina em absoluto . . , 

Não cnbe nas allribuições do Poder Judiciario negar-se 
a cumprir leis provinciaes por enlender que excedem la I 
competencia, ou são inconstilucionaes. visto CJue a sua 
missão é applicar as leis aos casos occmrentes, podendo 
sómcnle para este fim interpretal- as doutrinalmente no 
rmpenbo de descobrir o seu verdadeiro sentido. A' As
semhlén Geral compete revogai-as nos termos cio art. 20 
do ncto addicional. 

Não é udmissivel tão larga e absoluta doutrina. 
A lei de Sergipe de 25 de Fevereiro de 1837 sus

pendeu os efl'eitos de pronuncias de processos, nos 
casos e a respeito das pessoas a que se refere. 

Delerminou no art. 4.° que da sua publicação em 
diante nenhum Juiz criminal d'tl Provincia aceitasse 
queixa ou' denuncia, salvos os casos a que aUude. 

Feita uma lei dessas, e não me cOllsta que fosse 
essa revogô.<.la pela Assembléa Geral, supponhamos que 
um cidadão dá a um Juiz uma queixa, comprehen
dida na mesma lei, mas perfeitamente regular e con
forme ás leis geraes sobre o assumpto e rigorosamente 
admissivel. 

Ao Juiz, toda a legislação geral lhe prescreve que 
aceite a queixa, que tome delta conhecimento, e que 
decida conforme a lei. 
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De um lado está a lei geral, de outt'O a provincial, 
que se de troem mutuamente . Se o ,Tuiz repelLe limi
narmente a queixa viola a lei geral. Se a admitte, a 
provincial . 

. [ncidiL in Scylh\lIl qui VU IL vilal'c Cbal'ybclilll. 

, fiO póde cumprir ambas simultaneamente. 
, e se limitar, como prescreve o A.viso , a applicar a 

leI provincial ao caso occorrente, podendo sómente, 
para esSe fim, interpretaI-a doutrinulmente, no em
penho de descobrir o seu verdadeiro sentido, sómente 
conseguirá apurar o meio de violar a lei geral, cuja 
execução, como a empregado geral, lhe é especial
mente confiada. 

Na collisão ele duas leis oppostas, emanadas de di
versos poderes, dos quaes um é superior e fiscal de) 
outro, o Juiz que não póde cumprir <lmbas, ha de 
eumprir a mais forte, porque emana de poder superior . 

A legislação civil, da exclusivacompetencia do rocler 
Geral, sujeita as acções que nascem dos contractos 
(co m as excepções que sómenle a mesma lei geral póc1c 
e::itabelecer) ao Poder Judiciul'io. Uma lei provincial in
cumbe o conhecimento de cel'tos desses contraclos a 
autoridades administrativas provinciaes . 

Uma parte, fundada na lei geral, prowõe uma acção 
derivada ele algum desses COlltructos perante o Juiz . 
A parte adversa, fundada na lei provincial, oppõe a 
inoompetencia que della nasce. O que ha de fazer o 
,Tuiz simãO seguir a lei mais forte, a sua lei que regula 
a jurisdicção do Poder Judicial'io ao qual pertence? O 
que hão de fazer as Relações e o Supremo Tribunal 
de Justiça quantlo o caso fóI' levado ao seu conheci
mento? 
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Nem se diga que o Poder Judiciario se arvora aqui 
em Juiz de competencias e de attribuições legislativas; 
Não se vai elle envolver de caso pensado nessfls pen
dencias. Não se póde envolver neHas por modo algum 
como politicas ou administrativas. 

Mas o negocio é de uatureza j udiciaria declarada 
pela lei geral. Apresentão-lhe duas leis oppostas para 
cumprir. Não ha de dizer que uão cumpre nenhuma. 
Não póde cumprir ambas. Cumpre a mais forle, a que 
é especialmente sua, que regula o seu omeio, que lhe 
está mais conchegada. 

A doutrina do Aviso de que me tenho occupado pro
cede quando a competencia é duvidosa, quando não 
é clara a opposição das leis, e especialmente em as
sumplos judiciurios. 

CAPITULO XX. 

OBSER' AÇÕES SOBRE OS MEIOS DE PRESERVAÇÃO E DEFEZA DE 
QUE TRATA ESTE TITULO. 

SECÇAO La 

OBSERVAÇÕES SOBRE A I'RUtEIRA ESPEOIE Dl! SUSPENSAO DAS LEIS B 
RESOLUÇÕES 1'1lOH:'iCIAES. § 5.iO E CAPITULO 2.° DESTE TITULO. 

§ 626. 

E' em si cOJUllietamcnte cfficaz esse meio o quandt1. 

Attinge completamente o seu fim esse meio, quer 
Q Presidente negue a sancção por entender que o pro
fecto não convém aos interesses da Província, quer 
porque O repute offensivo dos direitos de outras, d~ 

52 
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Constituição e dos Tratados, se houver na Assembléa 
provincial uma minoria superior a um terço 4 della 
qUf. partilhe a mesma opinião. 

Então é o projecto embaraçado in limine, e não 
p6de progredir. Não havendo dous terços de votos fa
yoraveis ao projecto produz todos os seus eft'eitos a 
negativa de sancçãQ. 

E se os reuDe ? 
Então distingamos. 
Se a sancção foi negada por entender o Presidente 

que a lei não convém aos interesses da Provincia, 11 

votaçã.o de dous terços da Á3sembléa nullifica comple
amente a negativa de sancção . 
- R' i SS0 mesmo o que o acto addicional, fi meu ver 
com razão, quiz , como ja. demonstrei. 

Trata-se simplesmente de interesses da Provinda do'S 
quaes são os melhor es Juizes seus eleitos. Não ha 
offensa aos direitos de outras Provincias nem á União . 
A balança não está ouro e fio . O Presidente é mode
rador até certo ponto, mas deve recuar reconhecida 
a vontade de dous terços, e pó de ser da unanimidade 

-em negocios puramen,te provinciaes . 
Demais se uma chapa de ferro não houver composto 

u o.Assembléa provincial quasi exclusivamente, como 
peçà inteiriça, de apaixonádos partídarios, o que muito 
difficilmente acontecera. se o Governo não lançar o seu 
peso em uma das conchas da balança, se a mesma 
ASse!TIbléa tiver pelo menos uma minoria de um terço e 
mais um dehomens razoaveis, independentés e amantes 
çla Província não se dará o caso de passar por duus 
~rcos de volos um projeclo contrario aos interesses 
da mesma Provinda. Então terá toda a eillcacia a ne· 
gativa da sancção. 
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Se a sanção foi negada por entellder o Presidente 
que o pl'ojecto offende os direitos de outra Provincia, 
a Constituição 011 os TraLados, e reune o mesmo pro
jecto dous terços de votos da Assembléa, fica sem duvida 
nullificada aquella llegat{va de sancção, mas o acto 
addicional substitue logo esse remedio, que perdeu 
a efficacia, por outro efficassissimo, que suspende toda 
a questão e a devolve aos Poderes Supremos, a sus
pensão de segunda especie . Em tal caso a negativa de 
sancção, suspensão de primeira especie preparou o 
terreno para a de segunda que é efficassissima. 

§627. 

·T<!lnl sido port"im esse meio, d e facto, ineficaz na pl'll.ftea e 
pOI' que. 

Não 11a desproposiLo, não ha absurdo, não ha violação 
da Constituição e de Tratados que não tenha sido sanc
cionada por Delegados do Poder central, os Presiden
tes de Provincia, como este livro a cada passo demons
tI'a com factos, que deve negar, -provando (lue se não 
derão, aquelle a quem e antojar contestar-me. Do 
montão de absurdos e exol'bitancias ne1le menciona
das, talvez duas terças partes (não me sobra o tempo 
agora para uma exacta resenha ) tenhão sido 5unccio
nadas pela ignorancia e ínexperiencia de uns, ou pela 
subserviencia ou contemporisação de outros, com in
fluencias pessoaes, e direcLorios que, para seus fins, os 
fazem nomear e suslenLão. 

Sem duvida que tem exercido as Presídencias das 
nossas Provincias homens distincLos pelo seu caracter, 
posição, illustração e independencia. :Mas não se póde 
desconhecer que m1lÍta vezes, principalmente nestes 
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ullimos tempos, tem sido mandados para as Provincias 
homens que armão ao favor e protecção do partido que 
os levanta, ao qual se entregão, inteiramente noveis na 
administração . Nada aprendem, nem podem aprender 
no ephemero tirocinio que vão fazer, exclusivamente 
politico. Não vão administrar. Vão fazer eleger este, 
excluir aquelle, dar força a este, tiral-a aguelle outro, 
fazer, ~oncertar, consolidar ligas, gustão-se em breve 
tempo, e quasi sempre descontentes, e descontent.es os 
seus protectores, entregão a outros instrumentos as po
bres Provincias mais enredadas elo que estavão em um 
progresso de parcialidades e odioso 

O estado deploravel de algumas das nossas Provin
cias e de suas Assembléas é principalmente devido a 
alguns Presidentes que tem tido. 

Não são Delegados do Imperador, como quer a Cons
tituição, são Delegados de partidos ou para melhor das 
suas olygarchias Oll directorios. 

A fonte da qual devia pela Constituição manar a no
meação dos Presidentes é mais elevada e pura. Não 
póde ser turvada pelas paixões, interesses e odios de 
parcialidades. 

Não teria em vista a Constituição, não se arreceiaria' 
ella de tão melancolico estado de cousas, quando tendo 
dito no § 4.0 do art. 102, que é da attribuição do Poder 
Executivo prover os empregos civis ( o cargo de Presi
dente é um elevado emprego civil) separou d'entre elles 
Q de Presidente de Provincia, e lá foi declarar no art. 
~ 61>, que seria nomeado pelo Imperador I 

Mas, longe de mim, submisso e respeitoso, tirar dllhi 
qualquer illação que offenda as doutrinas progressistas 
sobre o Foder Moderador, se bem que então seria mo
derador de immoderada séde de posi~ões, de odios e 



- 413 

paix-ões ele p3.rtiuos , por meio dos quaes sómenle,11o. 
muito quem se eleve e medre, ou espere eleval'-se c 
medrar. 

No estado em que estão a nossa administração, e to
das as nossas cousas, com a falta completa de espirito 
publico, que as decepções e a indifTerença da época, 
aeabárão de malal', a nomeação de um Presidente muda 
completa e ficticiamente a face das ProYiocias. E' mui 
diillcil, senão impossivel, verificar então, sobretudo ele 
longe, qual é a côr real que as cousas lem. 

Em tal estado de cousas não póde haver adminis
tração. SómenLe póde dar-se li moxiuifaela polilica em 
que por desgraça nossa vivemos, e viveremos, em
quan~o Deus se não amerciar de nós . 

Em lal estado de cousas as Assembléas não passão 
de peças do malfadado jogo, em que poderão alguns 
ganhar, mas em que ha de perder tudo o paiz . 

§ G28. 

Enl que ponto t! extremamcnte cIcfccth'o o acto addicional. 

Sunccionadu ou publicada u lei pe10 Presidente uüo 
pó de elle mais nem seu suecessol', e com razão, emen
dar e revogar essa deliberação. Não as póde revogar 
o Governo Geral. 

Não póde mais o Presidente suspender a lei, e com 
razão, ainda que venha a reconhecer que offende os 
direitos de outra Provincia, a Constituição e os Trata
dos. Não a póde tambem suspender o Governo Geral. 

Nescit v~x missa ?'evC1'ti, Commettido o erro por igno
rancia, ou dceaso pensado, ha de produzir todas as 
"uas consequencins, -por mais perniciosas que scjão . 



- 414 -

Dá-se enlão UUl uuico remcdio, o do urí. ·20 do aclo 
acldícional, o da revogação da lei pela Assembléa Geral; 
remedio moroso e na pratica ineficassissimo, como verá 
o leitor na 3. a Secção deste Capitulo. Nenhum outro dá 
o /leto addicional para o caso de sanccionar ou mandar 
publicar o Presidente uma lei contraria aos interesses 
de outra Provincia, á Constituição ou aos Tratados. 

Sómente deu remedio para o caso em que o Presi
dente não sanccione. 

Os autores do aeto addicional por certo que SllppU
zerão que serião sempre escolhidos para Presidentes 
das Provincias homens com o necessario criterio, ze
losos pelos direitos da União, que c umprissem o seu 
devlilr, que fossem Delegados do Imperador, e não ins
trumentos de directorios ou olygarchias. 

Em que qualidàde é chamado o Presidente a intervir 
pela sancção ? Certamente como olheiro, zelador, fiscal 
dos direitos da. UniUo, como Delegado, agente superior 
do Poder Geral. Porque não lia de poder o Poder Geral 
emendar, ainda que provisoriamente, c emquanto a 
Assembléa Geral não decide) um erro do seu agente, 
que desde logo póde produzir funestas consequencias, 
e por ventura damno irreparavel ? 

Não póde elIe emendar quan.do o erro consiste em 
ter sanceíonado? 

Creio que a causa desta lacuna foi o ciume, fi descon
fiança que dominava quando foi feito o acto addicional , 
contra o Poder Geral. 

Não póde o G,overno Geral insinuar aos Presidentes 
de Provincia, principalmente proximas á Corte, não lhes 
póde dar instrucções para que não sanccionem estas 
ou aquellas medidas, principalmente quando entendem 
com nego cios geraes? Não está no seu direito? E porquê 
não ha de poder em~ndar o erro do ieu Presidente, 
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quando o não pode prevenir, e islo dentro de certo 
prazo, com cerlas cautelas, sujeito o caso á Assembléa 
Geral para decidir definitivamente? 

A deploravel fulta que se dá no aeto addicional nesle 
ponto, deu causa a arrogar-se o Governo Geral, como 
vimos no Capitulo 17 deste Titulo, o direito de sus
pender leis sanccionadas e publicadas, embora recuasse 
depois. 

Deu lugar a que o Conselho de Estado, como alli 
vimos, admittisse esse direito, e a que se entendesse 
que a maleria devia ser levada ao conhecimento da 
Assembléa Geral para estabelecer regras que tirassem 
todas as rhivjdas e tlrmassem o direito do Governo. 

§ 629. 

OrgllDisa\'ão da Selgh:a. 

A municipalidade é a base da organisação politica na 
Belgica, paiz mui bem e liberalmente organisado. Como 
o Estado, tem abi a municipalidade uma existencia que 
lhe é propria. 

A Provincia é ahi simplesmente uma subdivisão do 
Reinú para facilitar a acção administrativa. (I') 

Cada Província tem um Conselho provincial electivo, 
que verifica seus poderes (corresponde ás nossas Assem
bléas) e a cujo cargo estão os negocios provinciaes. 
Este conselho dá delegação a seis de seus membros 
encarregados de administrarem, de accordo com o 

('1 EnLre nós é o inverso. A municipalidade é nada, é simplesmenLe 
uma pupilla. Quer-se que a Provincia seja uma divisa0 politica, corpo
ra~ões políticas as AsselllbJéas provinciaes, que com os Presidentes 
absorvem as municipalidades. Não admira portanto que não baja 
;ldministração nem estabilidade em cousa alguma, e que tudo seja poli
tica e mais pofitica. E ((UI' politira! De intere ses e runbi\l)N3 pes Q3e ! 
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Governauor da Província, os inleresses ela mesma Pro
vincia. Estas instituições são dignas de serem estudadas. 

O Capitulo 2.° da lei da orgallisação desses Conselhos, 
ou Assembléas, regulamentar da Constituição, deno
minada- Loi pTovinciale - de 30 de Abril de 1836, 
Illarca as attribuições de taes Conselhos, que as tem 
legisla li vas no que é puramente provincial. 

Mas a sancção das deliberações desses Conselhos, 
dessas leis provinciucs, não pertence ao Governador da 
Provincia, mas sim ao Rei, na fórma do Capitulo 3.· ela 
dita lei . 
. A Constituição Belga tinha formalmenle reservado 

ao Rei ou ao Poder Legislati \'0 o direito de sanceional' 
os aetos pl'ovineiaes (I'). A lei regulamentar deu-o ao 
TIci: 1.·, porque aquelles aelos devem ser approvados 
em todo o tempo, e a legislatura sómente está. reunida 
em uma parte do anuo; 2.·, porque li approvação elo 
Goyerno está sujeita a menos formalidades e delongas; 
3. 0 , porque a responsabilidade minislerial é uma ga
rantia que não apresenta o Poder legislativo. 

O urtigo 125 da lei citada dispõe o seguinte: 

« Quando o Conselho ou a Deputação tomar uma reso
lução que exceder ás suas attL'ibuições ou ferir o inte
resse geral, o Governador é obrigado a recorrer ao Go
'Verno dentro de dez dias, e a notificar o recurso ao 
ConselllO ou á Deputação, ao mais tUl'dar no dia seguinte 
ao da sua interposição. 

« O recurso suspende a execução durante 30 dias quo 
correm da. data da notificação. 

« Se d.entro desse pt'azo o Governo não decidir, sorá 
executada a resoluçào recorrida. 

(~) JusLe, ITistoil'e du Congrcs national de Belgiquc, ou de 13 fonda
tion de la 'Monarchie Belge, diz: « On devait assurer l'indépcndul1ce 
de la commune eL de la province; mais iI ne /'allait pus pel'meLLrc des 
empieLeUlenLs dungereux. Aussi le Congres auLOl'isa-t'il l'intel'velltion 
du Roi ou du pouvoir legislatif pOlir empechel' gue les conseils provin
eiaux ct commullaux nc sorlcnt de IcUl's attriblltions cL ne bJesscnt 
l' intPl'e l génér~1. .) 
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A Belgica é Wlll'eino pequeno com grande faGilitlade 
e presteza de communicações, e:não está no mesmo caso 
o Brasil. 

Creio lfue com razão conferia o acto aLldicional aos 
11residentes de Provincia a attribuição de sanccional' 
as leis provinciaes, para que não viessem á capital 
do Imperio 1m 'caI' á sancçüo deliberações das As
sembléas provinciaes de MaLto Grosso e do Amazonas 
sobre 11 crea(;.ão de uma escola, a constl'ucção de uma 
ponte, etc. 

Mas não vejo razão alguma, antos sorios incúnye
niente , em não se conceder ao Governo Geral, ouvido 
u COllse1ho de Estado, 11 faculdade de revogai' , c.om 
certas cOilLli(~õe::; e cautelas, dependendo a decisão final 
da \.S 'cm olGa Çel'al, as ueliberações de seus Delegados, 
quando oilcndem os direitos de outra, Provincia, ú 
Constituição ou os Tratados. 

Na minha opillião, porém, não pôde uma legi:sla
luru ord inaria conceder aquella faculdade. Seria direito 
novo . 

As colonias lnglezüs tem legislaturas 10cues. Os seu, 
aelos süo sanceionados pelo Goyernador em nome da 
Rainha , ou reservados puru serem suj eitos ú ua consi
deraç.ão. ("') )las é indi spen avel. 

.:.,....,': .. 
\< ll c {; UYCl'D 01') cUlII'ukes, pl'Ol'OgllC. alltl t1i~solycs Lhe legi lative 

lJod\', auel lias univel'sally Lhe pOW:lt' 01' pl'ollollucing a veLO UpOJ) ·ilS 
:ids: 01' or l'escl'viug LlI clll for L11e noyal considel'aLion. 1'\0 ael. 01' co
Iunia l legislatures haye force lI11LiI Lbcy have t'L'«!c.ved ciLhcl' Lhc as cuL 
o!' Lhe G'OYCl'llOI' in UJ C qucen's !lamc, 01' th e Hoy~a seU L, WltCll re P.l'
ved and LransruiUed Lo L1li COunLl'y for considcl'aHou. » Homcr lIam 
Cox Thc Dl'iLi. h COIlI11l01llYCaIlLt . Ch:1pLer 37. COlonial {jQTcl·uillcnl. 

;';3 
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SECÇÃO 2.". 

OBSEUVAÇÕES SOBRE ,\ SE(óVNO,\ ESPECIE DE SlSi'E:-iEAO O.\S LEIS E 

IIE SOLUÇÕES PUO'·I~CIAES. ~ lHO E CAUITVLO 14 EES 'fE TlIIVLO. 

§ G30. 

Rcmedio efficassissimo 1l3.I'a qucm O compl·ebclldc. 

Este remedio nüo póde ter lll gar senão na hypothese 
de hayel' o lll'csidente negado a sancção ou i:l publi
caçt10 da lei na. primeira vez que lhe foi remellida. 

Se o proprio Dclt'gndo elo Poder Geral sü ll cciona Oll 

lll1ndü publit;ill' uma lei co ntl'é1l'ia ú Cons litui()<lo, como 
a ha de suspender por este motivo. Foi ell e mesmo 
que arrojou parti longe de si as armas com que o 
armou a C')nstituição pari! preservar os direitos e in
teresses da Ullião , de que 6 defensor ua Provincia. 

Tendo o llresidenlc cumprido o seu deyer, enVio é 
um l'emedio efTicacissimo , mus infelizmcute niío o tem 
sido na prati cn . 

Se geralmente os llrcsidentes hOl1vessem cllmprido 
o seu dever, não estaria ahi esse montão de leis exor
bitantes ofi'ensivas dos direitos de outras PrOV inljias, 
da Constituição c dos Tratados. Ter-lhes-bielo in limine 
negado ti saneção ou publit;ação t c sendo-lhes l'ee11-
viadas por dous terços de votos, tel-as-hião suspen
dido e cumprido o al't. ·16 do acto addicional. 

Muitos vezes, porem, c.omo vimos, varios Presidentes, 
em lugar de suspenderem o projecto .c Lle leval-o ao 
cOl1hecimenio do Governo e Assembleu Geral, negavlío
lhe segunda vez a S (lnc~[\O (caso fIue estit iJlteinnllentc 
fóra do acio adc1icional), e co;n sua segunda negativa 
remettião o mesmo pl'ojecto á Assembléa provincial, 
que o publicava. 
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SECÇÃO 3." 

ODSERHÇÕES SODRE A RF,'·OG.\çl0 DAS LEIS E RESOLUÇÕES PllOH:'iCI .\F.S 
l'ELA ASSE~mLÉ.\ GIlIl .\L. ~ 510 E CAl'lTULO 19 DEsrll TlTI:LO. 

§ G31. 

Tl'nl sitio esse melo na pratica ineflieassissimo. 

Esse meio em si muito CffiC,\Z, porql1l! cslú na. m.itos 
de um poLlcr muito forte, o seria de facto se fosse em
pregado e a tempo. 

A experiencia, porem, demonstra de um modo Írre
cl1savel a sua incmcacia na pratica. 

P,lra prOYilr essa asserção, permilla o leilol' C[ne aqlli 
lhe nprcsente o elcneho d.as leis qlle tem revogado leis 
pl'orlnüiaes cxorhitalltcs, desde a promulgaçtio do ncto 
addicional em 1834. até o fim do anno de /1864., isto é, 
no espaço de 30 annos. Não é longo o elencho, 

:lS3iY. 

R esolu['ão Legislat-i'w n .O 57 de 9 de Ollillb;'o dJ 
183J . 7.° 

nevoga a c1isposi(,;iio do Arl. 4·" do Deel'clo da Assel11-
hl óa pl'o\·ineinl do Hio ric Janeiro de 'I I. el e .\bl'il do 
mesmo [ll1nO, nu palte r elaliva LI con /;essão do {)I'iril c
gio exclusivo de navegação pOl' vapo l' ria fóz cios rios 
Macn!l6 e Pul'tlh:yba plu'a a Ctlpilal do Imperio. 

:l.S36. 

L ei- n .O 39 de iO ele Outuln' o ele 183U, 

Declara nulla e como lal de nen hl1m eJreito, n lei do 
1\8se l11\)1 6a [H'oyincial da Para.ltyba de 19 de ~J.1io da 
mesmo anno, úcel'ca do l'ecl'ulnmenlo par'a o Exercito e 
Marinha. 
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Lei n ." .fi dp 1·1 ele Olltlf.~ro de 18jJ. 

Declara nulJa e como tal de nenhum eiTeito a lei da 
Assembléa provincial ue Sergipe de 9 ue nIal'ço ele 183o, 
na parte em que di sl~õe dos bens pel'lencenLes á Orrlem 
dos Religiosos Carmelitas, extincla pela dila lei . 

Resol1t[Jão Legislati1xt n . o 66 de 25 ele Selemu?'o de 1837. 

Declara nulla e como lal de nenbum elIeiLo a lei n.O M~ 
ela Assembléa prorinc.ial de Minas Gel'a f':i, de 6 de Abril 
le '183G, úcerea rla l'(~mo~ão. suspen ão, (' üemissf\o dos 

Parochos. 

:tS~O. 

Resolurão Legislali cC/. 11, " 1.JO de 2 de Junho di' 1840 . 

Dec.lam nulla e como tal el e nenhum effci lo, a lei da 
,\ssembl én. provincial de Sergipe de P, ele Março ele ·1837, 
llimiLlindo o Bachal'el Manoel Joaquim de Souza Brilo 
do lugar ele Juiz de Direito da r.omarcél. c1u Estancia cln 
mesma Provineiu. 

Resolw·tio L erJ'islal 'iva 11.° 230 de D de lVo1'C'mb1'o de 1841. 

fievoga, por contmrias á Constituição, as seguintes leis 
da Provincia da Pal'al1,)'ba promulgadas em '1 8~·O . 

1.. o A de n,O '1 ele ~. ele Outubro, elo § 9.° até H <lue 
crêa um Juizo privntivo dos Feitos da Fazenda provincial. 

2. 0 A de n.O 18 de ~ ' I ele: No,'embro flue cli 'põe sohl'e 
o mesmo objecto que a antecedente . 

3 .0 A parte cio urL. 3.0 dn. lei n,O 7 de G de Novembro, 
que faz privativa dos pl'ei'eilos e sub-prefeitos a forma
t:ão dos corpos de delicto e os considera mpregl1c1os 
i'te policia. 

4. ° A lei n." 3 de 23 ele Outubro, em que se d ecln~a 
flu e as Camaras i\1uni.cipaes !1ão estão suj eitas lt suspensao 
por aclos do Pocl erExecul1vo. 

5.° O ar\" I! ° da lei n. O 2,1 ele ~1 ele Novembl'o, que 
concede amnistia e perdão ás 11l'I1ças do Corpo rl e pnli
cil1 riu l'rff!ridíl r l' OVI nc,ia. 
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6.· .\ lei 11.° 28 dc 2,r. de OUluLl'o, que aut oL'isa o P1'8-
'id cnte ela Provincia a .iul'amenlar qualquer juiz de paz 
ou snpplen te e a dar-Illc exercício, como melhor con
vier .á eausa publica. 

t8~3. 

Resolu['ão Legislativa n .O 203 Ila 21 de Feve1'eÍí'o de 184.3. 

Revoga a lei de 2G de Janeil'o de ·18!d da Asscmbléa 
provincial ele Se rgipe quo creon um juiZOJ)I'ivaLivo pam 
flS execuções da Santa Casa da l\!isel'icol' ia rla capital 
dessa Provincia, e paru o seu IIospital, Collegin l~ n1Hi.:; 

allnexo , por não cabel' lal cl'eal)io nas all l'i bll ições ela 
mesma Assembléa provincial. 

Re.wlurão Legislati1.:a n° 264 ele 22 (7e Fererei.ro ele 184.3. 

Revoga a lei de ~ de 17o\'el'oiro ele 118'1·1 da .\ sembléa 
proYÍllcial de Sergipe que e1eclal'ou firmo e yn.lioi>a 1l1llU 
venda de pOl'(~.n.o ue terrenos pC l'len~entes ao Eoeape!
lado ela fazeuüa da Sapucaya, por nan C[1 bel' nas nlln
huiçàes ela Assemhléa provincial. 

Resolução Legislativa 11." 268 de 22 de ]\I[ar;~odc i863. 

Rúvoga a lei de 9 de Março de 118 Í-'I da Assem bléa pro
vinciaL de Sergipe que conceeleu u ma pensão cl 4·00l'i'OOO 
1'1 "i.uva c filh os de um Cap il ão. 

Resolu.['ão LC{jislativa n.O ')78 (le 3 de i\ bi'il ele 184.3. 

Revoga a lei n.O 278 de 20 de Outubro de '1 8~· O da As
sembl éa pI'ovin;-:iaL db lHo Gmnde do Norte, etllC[uanlo 
se ul'l'oga o pOÜN ele conceder licenç.as para 3" ali ena
~ões de I en: cle Corporações de mão-morta, 

R esolução Legislativa 11.° 280 elo i .o ele Maio dc 1843, 

Del'oga. o art. 1.0 da lei ele 8 de Maio de 183;) ela .I\.s
scm lJléa pl'Ovincial ue Sanl.a Catharina , que determinou 
que a jurisdicção EcclcsiasHcn. (lo Termo da Villa de 
Lages licasse perlencendo ao Al'cipl'cstado daquella PI'O
rincin. 
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Resolução Legislativa 11 . o 293 ele 13 de Setemb?'o de 1843. 

Revoga a lei de 12 ele Maio de 1835 ela Assembléa 
provincIal ele Santíl CatlIiHina que concedeu ao llospital 
que passar a crem' a Mesa ela Veneravel Onlcm da Pe
niLencia el'ectn na Ca pital, a faculdade de adque t'ir e 
possuir, em bens de raiz, uté o valol' ele 10 con tos de 
réis. 

Igualm ente a lei de 26 de Janeit'O ele 1837 da Assem
b léa provincial de S. Paulo, que concedeu á confraria 
da Ord em Terceim ele Nossa SenllOl'a do Carmo a i'acul
dade ct e adfJuil'il' pOlI titulo g' rntuito () de possuil' em 
bens ele rniz (16 a Cjual1lia (lo cel\l ('.onlos, yinle dos 
qunes podérá adquirir por qualquer dos tilulos em di
reito reconuecicl o. 

Resolurão Legislativa n. ° 310 de 2 1 ele Out1tb?'o de 184.1 . 

Deroga os arls. 1.°, 2.·, 3.·, 4 .. °, f).o, 6.°, 7.°, 8.0 e 9." 
ela lei de 7 de Mal'Go de 1839 ela Assemblóa provincial 
cle Ser'gipe, pelos q'Lw es foi creado um juizo pl' ivê1llvO 
para as . eausas da Fazenda provincial , rnandnndo :1VO
cal' as c~usns pendentes, e lixando a nl<;;ada da 11ola<;;.iío 
do Distqcto. 

Resollt(do Legislatit1a 11, .0 3117 A de 2tJ. de Maio ele 1847. 

Revoga, como contmrio ao al'L. /12 cio acto acldicional, 
o § 16 al' l. 2. u ca pi I.ul o 2. o ela Lei pl'Oyi ncja I ele 1\1 illl\s Ce
raes, 11.° 27ti cle 'i!:l de. Ab ril d e 18H·, que l\stabelcc.eu L1i
reilos c1ecntrnda eimpoz 11 qU,ll1tin ele qUé1L r'o mill'éis em 
cadaul11anirnal, fJlJeirnpoJ'Lasse g neL'OS de onteas Pl'ol'in
cias, não sendo de pL'oclue~:õ.o das lillliLl'opll es. 

:l.S-JS. 

Resoluçtio Legislat'ivCt n. ° 508 de 2 de Onluóro de 1848. 

n evo&'a o art. 82 da tei provincial ela Bal! ia de 1/1 de 
Juluo ae '18Hi, na parle em quedispõeoseguinte:-os 
fi scaes da capital nao serão Jlxos em a.lgullla fl'cguczin, c 
sim crnpl'egaclos pelo Pres idente ela Camal'H, a quem 
c1arào con ta do resultado: esta c\isposicão terá lugar 
desde já. • 
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V~-se portanto que Assembléa Geral sómenle revogou 
em 183;) .. o •• o • o ••• o ••• o • o •••••• o 1 lei provi ncia 1. 
Em ,1836 . . o • ••••• o ••••••••• o o • • • • 2 » 
Em 1837 .. o • ••• ••• o. o o' o •••••••• o 1 » 
Em '184·0 .....•.............. ' ...• 1 » 
Em 'I ~4 :1 . . o •••••• o •••••••••••• o • o 6 » 
Em 1843. o . .. .. .. . • ......... 0.0·.. 8 » 
Em '184·;) ..... . . o. • - ••• •• • o ••••• o 1 » 
Em 18í8 .•.. . . . o •••••••• •••• ••• o' 1 » 

De 18~·8 il '18M nenhuma. 
Islo é, no espaço de 30 annos apenas revogou 2·1 lei . 

provinciaes. 
Entretanlo lern vislo o leitor que enorme quanlidade 

ele leis exorbitante n invasora. elas atlriblli~ões do 
rodel' Gerallem . uh·ido nestes 30 annos da. Assembléas 
pl'ovincines. E note que as não enumerei lodas, aponlei 
ex.emplos em muio!' ou menor numero. 

Tem Yislo a enorme quantidade de duvida, de recla
mações, de Consullus do Conselho de Es lado, que lem 
sido durante esses 30 annos rCl.llcllidas Ú Camara dos 
Deputados e ql\e ah'ijazem sem solueJ\o. 

§ 632. 

Qual é a Ç~IUS I' tlesse (lltcnomeno '? 

Serú porque n \ssembléa Geral tem dado tacitamenle 
o seu assentimento a essas exol'bi landas e usurpa(:ões '? 

Por cerlo qU8 não. Sempre que tem tido occasiüo de 
pronllnciar-s0. lem-se pronunciadocc.nlrn. 

Serú indiffercn~a e faHa de zelo? fio se póde suppor 
c dizer isso de tantas legislaluras onde tem lido as ('nto 
a flor da Nação. 

porq ue é en lão ? 
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E' Porque, sobretudo tratando-se de instiluiçõe ainda 
não bem assentadas e equilibradas pela diuturnidade 
dos casos, pelos julgados e pela ncção do lempo, e que 
ainda não se infiltrarão bem. na população, o exame uo 
tamanho numero de leis de 20 Assembléas, a solução 
de tantas e complicadas duvidas, cada uma das quaes 
pode dar lugar a disputas inlel'minaveis, é negocio de 
expediente constante, aturado e minucioso, ao quuluJo 
é possivel que dêm vasão Assembléas políticas, 4tW 

sómente se reunem dUl'ante 4.. mezes do anno, que tem 
ontras attribuições importantissimas a exercer e a seu 
cal'gJ toda a legislaçüo e negocios geraes. Somenle a 
falia elo '1'hrono e a chamada politica geral, o progresso 
e os programmas, absorvem quasi a quarta parle da 
Sessão, sem que ponto algum fique liquidado. A leis 
de fLX.ação de forças, os requerimentos, os desabafos , 
as justificações . pes ones, o Orçamenlo ou a Resolução 
flue ordinariamente o substitue, os creditos absonem 
o resto da sessão. Que tempo fica para cuidar da ' 
pCJures l'rovincia. ? Já não fizerão pouco especaudo-se 
até o proximo anno os nctuaes dominadores. 

A discussão da revogação de qualquer lei provincial, 
alJsorve muito tempo. NilO fallaquem torne a pÓl'em 
questão princípios reconhecidos e consagrados, quem 
aproveite i.l occasião para ostelltar eloquenciü, saber e 
liueralismo. As mais das vezes callC tudo , U ilão JlCil 

(jOllSU alguma liquidada. 
Quantas vezes não tem as Com missões das As ' emb!éd~ 

pl'ovincines proposlo a revogação de leis ex.orbitalllf~ e 
providencias, que nüo lem podido s 'r disclltidas,pOl'que 
é l1ccessül'io acudir primeiramente á expedição de mais 
importantes negocios geraes. Ultimamente pouco tom 
Vroposlo essas commíssões, sem duvida conveucidü:j da 
inutilidade de seus esforços . Ao menos é a consideração 



que tem actuado em mim como membro ela Commissão 
de Assembléas provínciaes do Senadú. 

As Assembléas politícas, sobretudo numerosas são 
improprias para aviar e trazer em dia recursos que são 
para assim dizer de diuturno expediente. (I') 

A Camara dos Lords na Inglaterra é Tribunal de 
recurso em certos casos civeis e crimes, e dá-lhes 
expedição . Mas por certo que não se institue ahi uma 
discussão politica áeerca de cada um caso sujeito. Toda 
a tarefa ó confiada u alguns homens pl'ofessionues e 
experimentados. 

O exame das leis provinciaes, paL'U a sua revogação, 
pela Assembléa Geral, é para assim dizer negocio de 
expediente. Não se trata de i~b1'e constit~bendo. Mas ide 
propôr a revogação de uma lei provincial. Como já 

\ ) Os homens l[ne se julgão exclusivamente Jibel'aes, quando novci 
e inexpcrientcs, tcm tcndcncia p;lI'a chamar tod'os os negocios, ainda 
os maIS pequcnos, embora da compctcncia do Exccuflvo 011 Juili
ciario, li Repl'csclltação NacionaL Dominados pclo ciume c pcla des
confiança de OUtl'O qualquer Poder, do qual não fazem parte, acrerulão 
que fóra de uma Assembléa poliLica c elcctiva não póde haver justiça 
c. g~rantias, Os diarios das primeiras e antigas Curt~s sel'aes e cons
LltulI1tes de Portugal, os da nossa Asscmbléa constitUInte, a actas 
da nossa Camara dos Deputados do anno de 1827 e seguintcs 1'01'
nccem numerosos e frisantes cxemplos. Ora, ainda ha muita gClltC 
cujo liberalismo ainda é o (Iessc tempo. 

Não advertem quc querem o impossível, no cstado das sociedades 
modernas, e que o uuico l'cllledio c estudar c organisal' bcm UIll paiz, 
cultivaI' as suas instituições, aperfeiçoai-as, ljuoLidiauamente e para 
isso cstudal' e trabalhar muito, E' o caso dc :1 11 pli C:l r-lhes o pl'cceito 
Ilc florado: 

" Noctw'na vel'sate manll, "cl'sate diul'l1a, 
" As autboridades ccntraes, diz Stual't lIIill no seu recente livro 

o Governo Reprcscntativo Capitulo XV, não podem satisf3Zcr ou em
pl'ehendel' bem senão uma pequena porção da t;u'el'a publica; e ainda 
mesmo no nosso Govel'l1o, o menos centralisado da EUI'opa, a porção 
legislativa (pclo meu o do Corpo que governa) occupa-se demasiada
mente dos nego cios locaes, cmpregando o Poder Supremo do ESlado 
em cortar pcqucnos nós, que cumpria poder desatar por melhor ma
neira, A quantidade enorme de tarefa particular que toma tempo ao 
Parlamento e OC,Cul}a individualmcnte o tempo dc seu membros, eom 
detrimento das occupações proprias do Grande Consclbo da ~ação 
é consi(lerada por todos aquellcs que pcnsão e obsel'vão, como um 
mal se rio, e o quc é peior, como um mal f[ue vai augmentando, 

154 
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observei, não ha doutrina nem princlplO que não 
torne a entrar em questão, e não dê lugar a discussões 
interminaveis que nada liquidão, principalmente da 
parte daquelles que não tem estudado e aprofundado 
a materia. 

Muitos dos grandes principios da nossa organisação 
ainda se não fixárão e assentárão bem, ainda fluctuão 
no vago da palavra progresso em que se comprazem 
muitos espiritos, e tanto mais porque não o podem 
definir. O paiz ainda não está praticamente organi
sado. Tem politica e mais politica. 

E' preciso pôr ordem na vossa casa que está em 
grande confusão, p/ara evitar um futuro peior que o 
presente, que nada tem de bom. E' preciso tirar a 
limpo o verdadeiro progresso . 

Mas isso não se póde fazer sem uma iniciativa muito 
intelligente, muito persistente, muito vigorosa, muito 
prestigiosa. A iniciativa individual não vale para tanto. 
A consciencia da sua fraqueza a immensidade e as 
difl1culdades da tarefa a tonleão, não abe por onde 
ha de começar. 

~ 633. 

POl'qne se tOl'na n .. ais l,csada, e inexl"quh'cl a tarela da 
Assemblé:1 Geral '? 

-
Os autores do acto addicional certamente SlJppU-

zerão e devião suppôr que os Presidentes de Provincia 
cumpririão o seu dever, negando a sancção e suspen
dendo a publicação daqnellas leis provinciaes que 
offendessem os direitos de outras Províncias, a Cons
tituição e os Tratados. 
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Sendo assim, nenhuma, ou mui poucas serIaO as 
leis provinciaes que teria de revogar a Assernbléa Geral. 

Não embaraçando porém os Presidentes nas Provin
eias essas leis, toda a tarefa que lhes cabia vem a 
recahir sobre a Assembléa Geral já tão onerada. C') 
~ão 11a pois então outro meio de inutilisar o acto 

provincial, que pó de ter já produzido perniciosos e 
il'l'epal'aveis effeitos, senão u da revogação pela Assem
b1P.a Geral. 

§ 634. 

l'6de-se concluh' tio quc fica exposto que a Assembléa Geral 
nào devia ter a attribulção de revogar as leis lU'ovineiaes'? 

Certamente que não. A Assernbléa Geral é a grande 
sentinella da União. Pertence-lhe interpretar o acto 
addicional, e é o unico Poder do Estado, a quem póde 
incumbir manter a uniformidade e harmonia nos 
prinr.ipios constitutivos do nosso Direito constitucional. 

E' para isso indispensavel que tenha a attl'ibuição 
suprema de revogar as leis provinciaes. 

Mas para que essa atlribuição se torne exequiveJ, 
c necessario que o Governo Geral faça com que o 
Presidentes cumprão o seu dever, não deixando pas
sar por ignorancia ou por contemplações que são cri
minosas torrentes de leis, que ou offendem os direitos 
de outras Províncias, ou á Constituição ou os Tratados, 
. Seria necessario que' o Govemo Geral tivesse a fa
vuldade de, dentro de certo prazo , revogar as deli-

\~ Não tenho icléa de haver i(lo demiLLido e l'espousahili ado algulI1 
Presidente por .haver sanccionado violaçõcs da Gon Litui ão e dos 
Tratados, por mais clamorosas que fossem. As simples adveneucia 
silo raras lIesses casos. O essencial são as nomeacões e clemis ões de 
Guarda Nuciooal , Subdelegados, etc. , otc . . 



beraçôes dos seus Presidentes que sanccionão taes 
leis, sujeitando o negocio ao conhecimento da Assem
bléa Geral para o decidir definitivamente. 

Ficarião assim acautelados os casos urgentes e que 
podem trazer damno irreparavel. 

Não seriu mais possível accumulur.,.se esse montão 
de leis provinciaes exorbitantes que ahi temos em 
vigor. 

Desbastada pelos Presidentes, respigada pelo Governo 
Geral, se áquelles escapassem sanc(,;ões indevidas, 
simplificar-se-hia, tornal'-se-hia exequivel a tarefa rIa 
Assembléa Geral. 

Algllma demora que houvesse não cau aria o mal 
que causa hoje, e a Asscmblca Geral, conservaria in
teiro o seu direito de suprema e definitiva inspecção, 
continuando a ser o cadinho por onde passarião as 
leis provinciaes e as decisões do Goveruo, para es
coimal-as e harmonisal-as. 

§ 635. 

Corrcdh'o .ulopt;ulo pelos Estallus·Uni.los 

Os Americanos, por motivos cuja exposição exige
ria a do mecanismo de toda a sua organisação polí
tica, fizerão do seu Poder .iudiciario um grande poder 
politico. 

Não confiárão aos Governadores dos Estados, eleitos 
pelos mesmos Estados' e que não são Delegados do 
Poder Central, como os Presidentes entre nós, a atlri
buição de embaraçar pela negativa da sancção as leis 
exorbitantes dos Estados. Não confiúrão ao Congresso 
o direilo _de as rcvogar. 
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Entregárão-o ao Poder judiciario, que corntudo con
servarão no circulo em que costuma mover-se. (I') 

.Porquanto o Poder judiciario ahi não chama a si 
as leis dos Estados, nem lhes são remettidas para as 
rever e annul1ar, quando exorbitantes. Não tem ini
ciativa e acção, para assim dizer, continúa, perma
nente eespontanea. Sómente pódepronunciar-se quando 
provocado. Não ataca, não destróe directamente um 
principio e uma doutrina geral. Não applica a lei exor
bitante ao caso que lhe é sujeito. 

O conectivo é permanente, prompto e efficacissimo. 
O que póde fazer mal é a execução da lei. Sendo em
baraçada em cada um dos casos em que vai ser execu
tada, não prevalece. 

E' consequencia pertencer a ~nterpretação dos poderes 
do Congresso e d'os Estados ao mesmo Poder judiciario. 

Entre nós, coherenlemente com o nosso systema , 
pertence a interpretação do acto addicional á Assembléa 
Geral Legislativa. 

(") o empl'ego deste conectivo é pl'oprio das fedel'ações, como a 
dos Estados-Unidos, e o nosso, embora estonteado o tivcssem que
rido, não é federal. Stuart l\IiIl acima citado, sobre o Goyerno Re
presentativo, traducção de Dupont. 'Vhite Capo 17, faz as seguintes 
obscrvações « No systema o mais perfeito de federação, em quc todo 
o cidadão de cada Estado particular deve obedecer a dous Governos, ao 
elo seu pl'oprio Estado e ao da Federação, é evidentemente necessario 
não só que os limites constitucionaes da autoridaele de cada um dcsses 
poderes sejão fixados com precisá o e clareza, como I..,'lmbem quc o di
reito de decidir entre ellcs nã(l pertença a nenhum dos Governos, nem 
a qualquer empregado que lhes esteja sujcito, mas sim a um arbitro 
independente, E' necessario que haja um Tribunal Supremo de Justiça, 
e um systema de Tribunaes subordinados em cada Estado da Uuião 
pal'a julgar semelhantes questões, e o julgamento desses Tribunaes cm 
ultima instancia deve ser decisivo. E' necessario que cada Estado ela 
União. o mesmo Governo fedcral e seus empregados todos possão scr 
accusados perante esses t'ribullacs sc excederem os limites de seus po
dercs, ou se não cumprh'em seus deveres federaes, e geralmente dcvcm 
ser obl'igaelos a servirem-se desscs Tribunaes, para apoiarem seus di
rcitos feâeraes. Jsto importa a consequcncia notavel até hoje realizaM 
nos Estados-Unidos, a sabel', quc um Tribunal de Justiça, e Tribunal 
federal o mais elevado, tem U01 poder supremo sobl'e lodos os Go
vernos o dos Estados e o Federal, porquanto tenf o direito de deClaraI' 
que qualquer lei ou acto que dclJes- CIlIana . cxcede os limites do po
[ler que lhes conferio a Constituiqão federal , e conseguilllemente nãQ 
tem valol' lel;;ll , )l 



- 430-

o acto addicional adoptou os conectivos que llOS 

erão mais applicaveis, e que são mais conformes li 
nossa organisação. Creio que o adoptado pelos Eslados
Unidos não assentaria e jogaria muito mal entre nós. 
Demais, teria sido preciso não só modificar todo o nosso 
systema administrativo, como tambem alterar profun
damente a organisação do nosso Poder Judiciario, para 
o que não tinha poderes a Legislatura que decretou o 
aelo addicional, 

Não é meu proposito desenvolver e explicar insti
tuições estranhas que não nos são applien. veis. Se o 
leítor desejar maior desenvolvimento" póde ver Tocque
ville-De la démocratie en Amérique, ·Tom. 1.° Capo 6.° 
Du pouvoir judiciaire aux Etats-Unis et de son actiou 
SUl' ]a société politique. Kent's. Commentaries .1.° voI. 
Lecture 12 of judicial eonstruction of the powers of 
Congresso Story's Commentaries, Tom. 'i.' Capo 4. u • Who 
is final judge or interpreter in constitucional contro
versies. Stuart !\'Iill citado. Rawle. View on the Consti
~ution, e outros. 

(vii.·~~IIP~~ 
~ 
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p)'oJccto pal'a a 1'c! 'vnna ela COllstituirão, appí'o/xldo 
peta (}amcwa dos Deputados e ?'cceUido no Senado em 
1-1 de Outubl"O de 1831, c elo qual, emendado, resnllou 
a lei de 12 de OutulJi 'o ele 183:2, e P O)' fim o aelo ad
cl icioual, 

Al'Ligo uoico. Os Eleitol'es dos Deputados para a se
gunda lcgislatUl'ü lh es conferiráõ, n;)s procurações , es
pecial facll1ündc para reformarem os artigos ela Cons
litui ção j que forem opposLos ÚS proposlções que se 
seg'uem . 

~ " . o O Oo"el'Oo do Imperio do Brasil será uma ~Io
DnrelJia I'eLlel'aliva . 

.. 2. o A COI1Sliluieão reconhecerá sómellle lres Poderes 
polilicos; o Legislativo, Executivo e o Judicial. 

,: 3. o A ConsllLuiruo marcará distínclamente as aLtri
bUÍ!~ões q ue coml)el~m no Poder Legislativo; as que com
pelem ti Assem Jléa Nacional sem a concolTencla de 

. OU (1'O ramo des te Pod er; as que compeLem a cada uma 
elas Carnal'as, que compoelll a Assembléa l\'acional; e 
as que são communs a ambas as Camaras; fazendo-se 
nas .l'especli.as illll'ibuiçõcs a alterações que forem con
velllE'nLes. 

L o A Camara dos D8pU Lados serú renovada por noras 
eleições de dous em dous annos, que ('Ol'll1arÚÕ o pel'iodo 
de cada legislalura . 

. 5 o A Camara dos Senadores seri.) electiva e Lempo
raeia ; a eleição de seus membros será na terça pane 
dos que a co mpoem, e terá luga r todas as vezes que 
se reno"ar a Camara elos Deputados . 

~ 0. 0 PassaJ'úõ para o PodeI' Executivo as atLribuiçõcs 
elo Poder Moderado!', que fÓI' conveniente COnSCI'Vill', as 
ouLras serão supprimidas . 

~ 1 . 0 O Poder Execulivo só pocleeásuspender asancç:iío 
c1~s leis, declarando por escl'ipto os motivos ; ~e, apezar 
(hsso,' ambas as C:amaeas declat'iJ.l'em que o proJeclo deve 
passai', será elle promulgado como lei. 

§ 8. o Será sllpprimi.do na GonsLiluiçií.o o capitulo re
lativo ao Conselho de Es tado. 

o 9, o Os COllselllOs Geraes sel'ão converlidos em s
súmlJl6as lcgistaliras proYinciaes, eompos tas de duas 

iii:i 
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Cllmal'US; él S l eis, n os obj eetos (le sua (lompel.cnôn, lerão 
v!p,'o r nas r espec.tivas Provincins com a sal1eção dos Pl'ü
s lcl en Les . 

~ 10. As rendús publicas se l'5.o Ll iviel idas eln ~ncio ll n es 
e Pro\'i ncincs; os Il11 pOS tos nr.cessari os pnrn [15 despezas 
nacionaes SE:l'i10 f1xnrl os pela Assemb léa ~acion~ll, e pelas 
Assembl éns p ro\'indaes. 

§ 1,1. Dm an te a menOl'iclnue elo Imperadol' o Imperio 
se l';1 govü lTlaclo por um Regente ou "icp-Regente deito 
pelas AssBmb léas pl'ovinciaes do Imper io, feila li apu
j'[lI:,ão de votos pt. ln Assembléa Naciona l. 

l:i i ~ . Nos Muni ci pios lwvel';\ U Ill Intendente 'luc scrú 
Il ell es o m esmo, que os Presidentes nns Prorinc,ias . 

Pa(~o da Camal'H dos Depulados em '13 ue Outllbro de 
J83 t. 

(.\ clu da sess50 do Senado ell1 I I· de Outubro de I trll.) 

~. 2. 

Pai 'CCC.,. de Commissão da Canw/'a dos Depulado' , 

A Comm issiío cl u r.onst i lu i (.:i'io exnm inou o pl'o,ieclo de 
reCol'ma i uieindo 1I f1 Cilmnl'a dos Depu tndos, e muito eUII 
vencida da ucc.essld<1Cle ele refo rma em algulls êu'ligos 
da Consl i Luic:iío, p l'i nl:ipa ll1l ente pa rn sat i sfazc!' as neccs
sidnc!es j OCê:~S, na g l'a n d~ exLenSi-lO do Imperio, n50 pód~ 
conVll' na JOl'ma do pl'o,]ccLo, ell1C luanto presc l' ~ve li 1111-
tes ú fu tura tegislôtul'il. 

A Comtrl issão quel' que uma Legis léllu l'n delibere sobre 
a necess idade da l'2.for'ma, ou tra sobre a mes ma l'üror-
11)<:1; cOI1\'('. tn não c.onl'und i l' este ' dous netos clistinrtos, 
e li l eU'a dfl Cons ti tui rão, que no l.11't. 174· diz:- e co
Ilhecel' q\le alguns rios seus artigos mereee ref'o l'lI1él - C 
11 0 arot. Ofj - vencida a necE'ssidade de rrfol'ma- se e:; 
peç.(\ It~ i ordonnnclo nos Eleitol'es dos Deputados que 
eonU r'üo especial ('acu Idade pal'a ell [1. D'o nde se concl ue 
ev idenlemellta qun a pTesen te Legi sl :1tura n50 tem pill'Le 
na r efo r ma, só i ndica a sua necess idade: mostra o nw l 
pam qun a seguill te, especia lmente auto!'bada, upp liq ue 
o r emcd io . 

Esta i n l.elligenei a litLel'a l ria ConstiLll ição está de élC
cor do com os p l'incipios de Dil'eiLo publico: o poder de 
al tet'al' o pac.to social r es ide nos associilLl os e só pódc 
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se r exercido por scus proeLll':ulorcs expressamente ílll
Lú ri ~ad os (ul hoc, autorisu(:;ào que nüo se pócle entender 
COlllpl'dlcn<liJa na Delcgn\:ão do Poder Legislativo. 

CO lfl O, pois, a presente Legislatura llD dl~ pl'escr evel' li
mites de rcfor'ma á L egislatura scguiule, a (jucm a Cons
LiLuit:ão incurnbio fazêl-a? 

R' "pol'tnnto a Commissclo de par'cccl' flue o projeclo 
ela Ci\lllam dos DcpuLados seja ac\LJliLLido e ellwlldudo 
n estc senlido. 

A CO lllnü .. ' 50 desejaria dar a sua opinião so lJr'c a 11 C
ccssidadc d e r \forma , cspúciallllente e m cada artigo a 
qu c o 111'ojcelo se rel'e l'e, c es tcnder aos onlros o seu 
exam e; plll'elll, send o longo , e de dit1icil cO lll b i llal~.ào t'ss!.! 
tl'u h:1l110, e lnlvcz nada pro\'c il oso , os seus ll1 enilJl'Os re
sn rr i\o pal'il a disCllSS}O a CXl)os i(iÜO de suas eplll iúcs . 

Pa(;o do St'l1nclo, n de ~I " i o Ic -1832.-.\. P. cli'Crtinpos 
1"cl·(jlteó·o .- JIcu'quc::. ele ,'[ti/to L'un{(l'o.-Jla'·í[uei.. de 
CllI:are.llas . 

~. 3. 

RI11f'nrlr/s r/ l i]Ji'01:arl as J)cln Senado ao p?'ojrcto, 'I.,:indo 
rlr" (JUIiUl ,·{t dos D lJjJulados, sob?'c a "('{cJ('ma da 'Cons
hlui;·c!o . 

• O ar'ligo unico supprimiío-se a palavras que fúl'cm 
opposlas ás pl'oposiçót's. 

~§ '1, ° e 2." SUppl'i llliJ OS . 
~ 3 . ° qlle passa pura 1.° , redija-sc as~ill1 : 
E' l'efol'llll1.\'cl o arl. 4.!J, a fim de poder o Scnallo reu

l1il'·-se intlepeIllleote ela C,tmara dos Deputados, quando 
se convcrler em Tt'ibullill cl e JU~li(.:a. 

Ir r efOI'llli"l.\'el o arl. 61 para eO tl SOl'vnç{i,o da Itldepen-
d nl~ia (le cnda UITIél das Cnrnnrns . 

,: ~ ,i· . " ij , o li ." 7 . ° e 8 o S 11 jJ P !' i nlÍ dos . 
~ 9, ° qu e jJilssn a 2 .", red ija-se assim: 
li' l'ef'Ll rIlHlI' \1 o ar t . 7~ 11:1 pari r que cxcepLlla de leI' 

(:oll'cl!lo Gt'l'Ul a Pro\'inci 1 aunde osl i \'\:: I' l:o llocllda ê1. 
cnpita l do 11l1[H' t'i o , 

E' t'el'lll'lIIn\'el o iHI. 7:1 . 
R' refo l'llI arol 11 <\1'1. 8:) s:)Ij re a ÓpOC;1 l10 Lls lal! a~.ão 

dos Conselhos Gel'aes de PrOV illCb . 
E' r e1'ofll1avcl o aiL. 83 g 3. 0 
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São l'Cf01'l1lDyob os arls. R.I, 85, 86, R7 C 88 sohre os 
Conselhos Geraes poderem resolver deJlnitivDmcnte com 
appro ra(,iuo dos PrcsiLlcntes, em Conse lb o, quanlo l'ôr 
do interesse peculiar de suas PI' vincias, e que se não 
oppuzcr ás leis geraes elo Imperio, ou aos interesses 
da outra Provincia, sendo tudo pill'Licipado pelos Pre
sitlentes á Assembléa Geral Legislativa e ao Governo. 

E' reformave1 o art. 101 q,. ° sobre a DpprovDção elas 
Resoluções do Conselhos provinciaes pelo Poclu ~ I o
derador. 

§ 40. que pas. a a ser 3,° 
São reforllltl.Yeis os ,u·ts . 110 e 47'1 para [jral' 111 em 

harmonia com o que róI' approvado nos artigos ante
cedentes . 

§§ '11 e '1'2 supprimiclos , 
Paco do Senado em 3'1 de Jull JO ele 483:2 .-Benlo Ba?'

?"OSO "Perei?'a, Presidente. -Conde ele Yalcnra, 4, " Se
cl'etario. - Dwz Joaquim D/lqne-Est?'Ctrla Fw'tado de 
Mendo11 pCl, LO SccrcU:I1'io. 

~. 4 . 

A: Camara elos Deputado", compCL nlemCllte autol'isada 
para reformar a Constiluk.ão do Il11pel'io, nos tel'1110S 
ti a Carla ele Lei ele 42 ele ·Outubro de ,1832; Decr ta as 
seguintes mndanças, e aflelições, que, depois de junlas 
ú mesma Conslituiç,ão, sel'ão solemnern entc pl'omulgadas . 

Ar t. 4.° O Direito reeonlJ eciclo, e garanLiclopelo art . 71 
fla Consti tuição, ,'erá exel'eiLarlo pelas Camaras rios clis
II'ietos, e pe las Assembléas, que eom o litulo de-As
sembl6as legislativas provinciaes- se devem e ·taheleccl' 
em toel as I1S Pro"incias. 

A au toridade ela Assembléa legislativa ela Provincia em 
que esliver a CÔ l'le , a não compl'ClJ cnelel'ú, n m o scu 
l\runieipi o. 

Arl. ~ .o Cada uma da Assembléa ' legi latil'as provin
c.iaes constará ele 36 memhros, nas Provincias ele PC I" 
nambuc.o, Bahia, Ilio de Janeiro, Minas e S. Paulo; de 
~8 nas elo Pará, MamnlJõo, Ceal'ú, Parabyba, Alagóéls e 
Rio Grande do Sul ; e ele 20 em t.odas as outl'a . Estc nu
met'O poderá ser al terado por Lei Géral . 

Art. 3.° A sua eleição far-se-lIa da mesma maneira que 
se fizer a dos Hepl'escntantes ela Nação, e pelos mesmos 
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Eleitores, mas c.atln. Le.gislatmD. provinri:tl durará 56 dous 
"nnos, podendo os memheos ele uma ser reeleitos para 
a seguinte. 

Irumediatamenle depois de pnblicada essa reforma, 
proceder-se Ila á eleição elas Assembléa3 provinciaes, que 
cntrariÍÕ logo em exerc.icío . 

Art. 4.° A sua primeira reunião far-se-ha nas Capilaes 
elas Província", e as seguilltes nos lugares que 10rem 
ele~ignaLlos por aelos legIslativos provinciaes: o lugar, 
porém'Jl1a prilll ei1'(l reunião da Assel1lbléa legislativa ela 
PI'ovincia, em que eS li,·cl' a Côrte, serú designado pelo 
Govel'l1o. 

ArL. ti.o A nomealjão dos respecl.ivos Presidentes, Yice
P,'esidente" G Secretarios, Y01'ific[!l.:ÜO dos poderes üe seus 
membl'Os, jmamenlo, e sua economia e poliLica itltema, 
f<H-se-ua na f6rma de seus Regimentos. 

ArL. G. b Os membros elas Assem bIcas pro\"inciaes são 
imiolaveis pe las opiniões que erniUirem no exercicio 
cio suas i'unccões, e durante a sua DepuléH'.ão não pode· 
rão ser presos, senão pOl' ordem ela respecLim ASSl~lJt
hléa, salvo por crime ele l'cbe lli ào, sed j~ào, insul'l'ei~:ão, 
auxilio a estmngeil'o . p"ra i11\'[1. ão do llllpel'io, e em 
flagre. nt · elel' eto ele pena. capiLcll. 

Al'l. 1.° Se algum cl ll es rôr pronunciado, pralica,'-sc-
11a o me mo, que ch~tel'mjna o art. ~8 ü" ConsLitu.i~:i'lo, 
ácerca elos Senador's e Deputados. 

ArL. 8.° To los os annos ha\'erá sessão, que limará dous 
mezes , poclendo ser pro t·o (1'a<la , quando o jUlgar conre:'
n icnte o Presidente da Provincia. 

Arl. 9 • O PI'o:sic1ente ela Provincia assistirá á iosLallacno 
ciD Assclllb léa provineial, que se ('ará, Ú excepção °cla 
pl'lmeira vez, no dia que clla marcar; Lerú assento 
19ual ao elo Presidente della o ú sua llireita, o alJi dil'i
girá á mesma. AssernlJ léo. a sua fo lia, instruindo-a cio 
esU.lll0 dos negocios publicos, e elas pl'oridctlcias que 
mais precisar a Provjncia pam seu mel1loramento . 

ArL ,t O. CompeLe ús Asscl11bléas legisiativfls }1l'oYin
ciaos legislar: 

4,° Sobm as pessoas núo Ii\TCS, cxceptunnc10 o que 
diz respeito no sell tr;1!lco extcmo . 

S.O Sobre a eroação cle novas "illas o parodlias, a11"
raçüo e extiucçào das exisllm tes. 

3.° SolJre instl'ucção puhlica e estabcle imcntos proprios 
a prornovel-a, 11flO cOll1proltonllcnclo os Cursos Juridicos, 
j!aculdades de l\ledicina, c Acaue rnia act ual m CIl te ex is
tenlef.,c os quo para o futuro .foro:n estabcIecidos por lei 
gentl. 
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~" O Sohre' os rasos, elU que' pódo ter lugar a rl esnp l'o
priaçii.o por ulilitlade IllUl1i('ipnl, ou PI'uvillcial. 

5.° Sob re a policia, o eCOlJU lnÜl mUlJi cipal , pl'oc(;dendo 
propostas das Call1aras. 

6." SuLt'C a iixnc:ãa das despczas munkipaes, e pl'O
vinciaes, e os impos tos pal'a er\ns necossnri os, comLanto 
CJue nüo prejudiqucm as imposi~ões gu riles do Eslado . 
As Camuras poderão p ropor os l1Jeios do o(:col'I'e1' êls 
l1nspezas dos seus Muni cípios. 

7.° Sobr e r epar tiçüo ela c~() nt)'ibuiç,50 elíl'ocla pelos Mu
JJic ipios da Provincia, e sobre a fisealisnç.ão cio ernpr'ego 
das renclns pubbicas pl"Ovinc ia8s, o mUlIicipae,; , o das 
conLas cle sua r eco i la o dcspeza. 

As c1espezas j11'o\' ineia cs so rilo lixaclns soL)I'c o l'ç,am Clllo 
elo Presidenle ela "Proyj!1cia, e as muni cipaes sobro (Jr~<l
menlo das re p ecliv[ls C'U1Hll'ilS. 

8.° Sobre creoção, altol'nc::,iio ou sllpprcssn o de 0111 -
pl'egos lTluni cipn es , e tyrorin ciaes , e es tabelecimcnto 
de seu s ordellados. 

\).D' Sobre obras publi cas, osLmdas e nn\'cg[lc)\o no in
terior el a resp ccli, II )J 1'0VillCia, LI utlmlo Hiio p rej udiq L1l'1ll 
li ouLrélS PL'oyincias. 

,10. Sob l'e co ns ll'Uc~Ji.o de CiJ sas de pl'is iio , t l'all[\II IO, 
rnrrerção, e r og im ell dellns. 

'11. Sobre casos el o SOCCOl'l'OS pnbli os, c 111\'011 lo,; , r 
CjlliJPSqLWI' nssocinçõ J, poliliul S, 011 religiosas. 

AI' L. 'I ,I. Tanl!Jell1' cornpetu ás A s s e nI1JI\~ [ls h..:g islalivns 
pl'ovinciaes : 

'1.0 Ol'gani sar os s(~us n Qgil11 enlos intcl'Dos sob re as 
segu inte!; bnses: - 1," l'iolll lUlll I I'oj cctu de lei, Oll Reso
Ju~:ii.o poderá ontl'1ll' em disClISSi.\O, sem qUl~ l unlta sido 
dudo pn ~a orde ll1 do d ia, pelu 1l1 l'110S ~'. ltoms antes. 
- 2." Cada Pl'oj ocLo cl 0 l ei , (lU f.1l!sulu(,iüo, p elo ll1 e ll ~)S, 
pn ssnl'á por lr0S dísellssô 'S. - J " De llllla 11 olltr'{t <1IS
c:ussáo nào podcrá l1 arol' m enor inteL'val lo do qUI_ ,2'0 
}lol'ns. 

Emquanlo as \ somlJl ras pro'l'in ciacs ni'io org. ni :jal'em 
os seus RegimenLos, ),c,3'lI lal'-sc -hüo pdos Rcgilll Ulltos 
dos Con elhos GOl'nus d o P rnvi ll cin. 

2.0 1'i.'\[l1' sohre iLlfol'mnr.üo elo Presil cnLc da PI'o\'jnrin, 
n ('or ça po l iei,l l l'C:S PCCL i \:~l. . . 

3.0 Aulol' isal' as Cam al'as ~]l1nIClpacs (' n G(Jv ern o pro
vin cinl, pal'[I co ntl'alJir cmp l'oslil1l os, C[) 1l1 qu e OI.: CO I'I'itO 
<1;; suns l'especlivas dcsp ezas. 

4,.0 Regl1 lal' a acll nilli slrn~;':w dos bcn ~; p l'o\·in cincs. Gma 
Jpi c1Clcrlninal'ú o que SilO hons jJl 'o\'Ill l.:in es. 

5." Pl'omoveL' CUlllu l illi\'nm .::ni.e ( ~Oill n. A:::sc ln:) l ó:1 c o 
Covemo Geraos, u o r3an j sa~i\o da es Lalislica da Pro-



"inda , n alechese, e ci vilisa~,ãu dos inrligenas, e o 
estabelet'imelJto de coloniüs nos lugares incultos, 

6,° Docitlir, quando tiver sido pro11LlIlciado o Presidente 
ela PL'O\'illCiu, ou quem suas veJ',es fizer, se o processo 
de\'u eontinual', e clle se I' ou não uspenso do excrcit~io 
das S11ns J'uneeões . 

7,° DC':l'rl.nl'" a snsponsiío, ainua mesmo demissão , e dc
clnral' inhahil pilf'a eX(~ I' c.c r o mesmo, ou di\'erso C:'l11pre~'o, 
o l\Jngbtrnd o, contm quem llOu\'er flueixa de responsnGi
lidad e, sellLlo ell l' ou \' id o, e dêlndo-se-1IJe lugar ú clel"esiI. 

8.° ExelTeI' C'ulllulativanJf'ute co m o Gor cm o Gerü l, nos 
caws, e pela rÓl' ll1a. marcada no ~ 3:; elo nrl. 47\J ela Coos
titniç;ilO, o dil'eito, qu e es ta concede ao mesmo Go"erno 
Upi'al, o qual podel'ú tnmhem nos mencionados casos, 
su ' pcndCl' n C'xecuc:flO ele nlguma l ei policial, mutlicipal, 
ou prorinc:lnl, qUllndo assi m o julgue indispensaycl, fa
zcndo (:('s,' ar essa suspensão immedw tatnente f]u v cesse a 
llecessi dade urgente, que a nloti\'ou. 

~).o Yela r na. guarda da Con ti luiçào e dns lei , na , uü 
Pro rincia , c r ep re 'cntôl' ti 1\ S 'C'mbléa. e ao Go\' 1'11 0 Ge-
1'(lCS, con tra as Il:; is de oulras Pl'Ovinciô " QULll1tlO al ias 
o/fend erem os ,'cus cl il'f'itos . 

A 1'1.. 1['. As Ass Il1lJl én~ pro\, in(;Íacs não pod cl'i'ío le
gislar sob re impostos de impOl'tnç:ào, ncm .'obre ohjectos 
núo cO ll1pl'ehendid os nos dous preeedenl.cs artigos, 

:\i't 1[3. As leis, e l'eso lu ~,ões das ,\ssemIJléas legisla
tiva s l)I'oYin ci;ws, se l'fi o enYiadns di rectamcnLe au Presi
dentc da Pl'oYillcin, ü flu em cOll lpcte sancci ona l-as . 

ArL. 14-. Se o Pl'esiclenle, ou\'ido o seu Conse lh o, el1-
tender que deve sanc 'iooar a lei ou l'm; olu~ào, o fal'i.Í pela 
srgUinLe fOI'l11ula, assignada de 'cu punho-Sanccion ,e 
pulJli(lUe-Sn co mo lC'i . 

Art, 15. Sc o PI'esidcnl.e, Ol1rido o SCll Conse lh , julgaI' 
fili e deve n e'2'a r' a sanceão , por oulelldel' Ijll ' a lei, ou re
SOlllç:ão nlío ~convém <los illt e.resses ria 1'I'o\'in('[LI, o farú 
pnr ('sla fommln- r olLe ú Asscmblén legi~lnti\'a pl'o\'il1-
<:L(I!-cxpDndo, debniso de sua assignaLlI l'n, as rllZõ es, em 
que se fundou. :-Ic::itn ('MiO serú o p'roj ecto 'UblllCtLicl o a 
llOVeI Cli sCLlSSÜO, (' se rÓI' adoptado tal qunl, ou 11l 0d i flc,ldo, 
no sen tid o ela ra zões p lo j'rcs irl(,l1te all egaclns, paI' dOlls 
Ll' l'Ç,OS dos rotos elos 11I01l1h1'Os ela \ ssu llllll én, 'crú I'CCll 
viaclo no Presid ente da r l'ovincia , que ° sanccionan\ , Se ni'ío 
fUI' adoptarlo, nuo poc1en\ seI' nOHlilléllLc proposto na 
Il1e, ma sessfto, 

Al't , 1 fi Qunndo, por '111, o P I'e~, id en te negar a., aner.iío, 
p,or ~~nICllcl G1 ' C]u c ° projcr to prejudica a alo'uma ou tra 1'1'0-
Vll1ela, ])OS rasos declara do no 0,° elo al't. 10, Oll oifencle 
os Tralados feitos com l1oç:,ões es trangeiras; e a .\ssembléa 
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pl'orincial Ju lgar o contral'io ,po)' dql1s Le l'ç;os dos vOlos, 
como no artlgo precedente, sera o proJecto, com os razões 
all egaclas pe jo Presidente da Provincia, levado ao conlle
cinwuto do Govemo e da AssemlJléa Geraes, para esta 
L! e!1uitivamente decidi r, se cll e dere ser ou JlÜO sanc
cionado. 

Al't. ,17. Não se aclHmuo nesse tempo reunida a Assem
bica Geral, e ju lgando o GOYCnJO que o projecto üC\'a ser 
sancciollatlo, poclerá mUllc!Ul' quc elle seja proYisorin mente 
executado, até definitiva dc'cisão da Asscll1u léu Gel'al. 

AL-l. '18. Sanccionada a lei, ou nesolu~:ão, a manua l'ú o 
Presidente pulJliC'.i1l' pela fÓl'l11a seguinte:- li' . . , . Presi
dente da Provincia de ... Far.o saber a todos os seus hab i
tantes lJue a Assembléu legislativa p\"Ovincial decretou e 
eu sanccionei a lei, ou resoluç:õ.o seguinté Cu inLc"fU da 
lei naSSUi1S el ispos iç.ões sómenLe). ~It1l1l1o, porLanto, n todas 
us autoridades, a quell1 o conuecimento, e execuç:ão da 
referida k i, ou Hesoluc;i'í.o per ten~er, que a cUlllprão, c 
faç.5.o cumprir Llio illteiramentl'. como nella se contélll. O 
Secretorio desta Provincia a í'ül;,a imprimir, publicéU' e 
correr. 

Assignaclu a lei, ou re 'olução, pe lo Pre::,idente ela Pro
vincia, e sAUada COJlI o sell o cio Ill1perio, se guarda rá o 
original no ul'cIJivo publico e '0 emiaráõ exelJlp-lnrcs della 
a todas as Cnma l'a!;, Trihunaes e mais lugares da Pro
vincia onde convenlJ u fazer-se publica , 

rt . oHl. O Presidente dnrá, Oll negará a san tão, no 
prazo cle dez dias, e não o f'lzendo fIcal'á entendido que a 
deu . i';este caso, e quando, tenclo-liJe ido l'eenviada a lei 
como determ ina o arL. .([), recusar sanccional-a, a 'l.s em
blén legislativa provineinl a mandará. pub licar com esta 
declaração; deyendo entúo ilssignal-a o Présidente da 
mesma Assemb loa. 

Arl. 20. O Pn:sidenle ela "ProYineia e n\'iru'á~\ Astienl blea, 
e ao Governo Gemes, copins lllltl1clll ieas de lodos os aelOS 
legislativos provinciacs, que tiverem sielo pr-omulgaclos, 
a fim de se exalllil!al' se o(fenue lll tl COtlsliluiçào, os im
postos gO I'aes , os direitos de outras PI'ovineias ou osTra
ta los, casos unicos em CJl1e o Poder Leo-lslalivo Genll O' 
poderá f8\70gar. 

Alt. 21. Os mom[;ros da ,\ssemb léa pl'OYinci\.ll vencoJ'úõ 
dia ['jamente clllrn n Le o tempo das sessões ordinal' ias e ex
ll'llo rt1inarias, e elas pl'Ol'og'al;ões, um subsidio pecu niario, 
manado pela Assembléa provjncia l na primeira ses lio 
da LogislatUl'a nntececlente . Terão tamb m, quando mo-
1'1ll'cm fórD elo ILlgal' de sua I'cunião, uma indemnisação 
annua l para as de pozas da vinda, e \'oILD, mal'cada pelo 
111 e;, 111.0 moelo, e pl'opo l'cionadc á exlen~ão da viagem. 
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;\'a [rim eira Legi~latuJ'a, lanto o suhsidio como a in
dCl1misi.1c'Õo serão marca,dos pelo ]Jl'es itlenle da PI:,O
vill(;ia, 

Mt. 2~, A 16m das atll'ibuições, ç[ue por Lei competirem 
aos Presidentes das Provin 'ias, compete-lbes tarnJ:em : 

1,° Nomear d'en tre os Deputados pJ'ovinciaes até seis 
Conselheiros, a quem ouvin'i na sancç<io ela ' leis, e 13111 
lodos os negoGios graves da aeln,linistração pro"incit\J, e 
1'cl11o,"el-os fl1.lêll1do Julgar convemenle, 

A: i'uncções cios Conselheiros cessão em lodo o caso 
logo que 'loma posse novo Presidente, ' 

2,° Nomear para urn ou mais Ml1Ilic ipios Delegado 
fi \I e serão incu m bielos de ap-pToval' proYisoriamenie as 
Pusturas cios Camara l\.Iunicipaes, promover a sua ob
sel'vancia, e executar as ordens elo Presidente cla PJ'O
yill cia, 

3,° 1 omear e demit.Lil' os Empregados Publicos, quando 
o exigir o b~m çlo sel'vi ço , e 11,5.0 se ?ppuzer á lei. 

~"O Convocar a nova Assembleu provll1Clal, de maneil'il 
q\l e possa re~ll1ir-se no prazo marcado para as suas 
ses ões , 

5 ,° Convocar a Assembtéa provindal extraordinaria
mente, pro1'oga1-a e adiai-a, quumlo assim o exigil' o 
llem da Provin cia, 

6 ,° Suspend er a I ublicaç50 das leis provinciues, nos 
asos e pela fóema marcada nos arts, 'I D e 16. 
7,° Incumbir os n godos geraes aos empregados ])1'0-

"inciae e municipaes, e vice-versa, quando assim julgar 
cOl1\'enienLe , 

A I'l. ;23, Todos o negocios mUl11Cl paes e provlnciaes, 
serão decididos e delinitivamente tel'minados nas res 
pectivas Provincias , n.incla que seu conbecimento tenha 
5ido commetLido a empregados gemes , 

ArL. 24.. Se o Imperad or não tiver parente algum qu e 
reuna ns qualidades exi gidas no art. ,122 da Constituiç.ão, 
surú o Imperio governado, durante a sua menoridade, por 
um Regente permanente. 

Art. 25, A cleicão deste Regente será feita pelos El ei
lores de todo o Imperio, os quae ' , reunidos nos respec
livos Collcgios , "otaráõ por escrutinio seCl'elo, em um 
ci ladão Braslleieo, Apurados os votos, Javrar-se-l1ão tres 
ilclas elo mesmo theor, qne contenhão os nomes el e tod os 
os vOlados, e o numero exacto de vo los que cada um 
ob tiver, Assignaclas es tas actas pelos Eleitores e selladas, 

OI'ÜO enviadas, uma á Camara Municipal a que pertencer 
o Co ll egio, outra ao Goyerno Gera l , pOI' intermed io cio 
Pre iclente da Pl'Ovincia, e a tUI'l,;eira rlirectamcllle ao 
Presidente elo S nado , 

5ú 
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Art. 26. O Presidellte do Senado, tendo recebido as 
ar.tas de todos os Collegios, abrit-as-ha em Assembléa 
Geral, reunidas ambas as Carnaras, e fará contar os votos: 
o cidadão que obtiver a maioria destes será o Regente. 
Se houver empate, por terem obtido o mesmo numero 
de votos dous ou mais cidadãos, entre elles decidirá a 
sorte. 

Art. 27. O Governo Geral marcará um mesmo dia para 
esta e leição, em todas as Provincias do Imperio. 

Art. 28 . Emquanto o Regente não tomar posse, e na 
sua falta e imped imentos, governará o Ministro de Estado 
c!o Imperio, e na falta ou impedimento deste, o da Jus
'llça. 

ArL 29. A actual Regencia governará até que tenha. 
sido eleito e tomado posse o Regente de que trata o 
art. 25. 

Art. 30. Fica sup'Primido o Conselho de Estado, e erão 
e liminados da Constituição os artigos de que consta o 
Capitulo 7.0 do Titulo 5. o 

Faco da Camara elos Deputaclos, 7 de Junho de 1834,. 
-Francisco de Paula ele A?"m(jo e Almeida. -B. P. de 
yasconcellos. -A. P. Limpo ele Abr·eH. 

FUI DO S!GU~DO 'E UL TlnlO , ' OLUDIE . 
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