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ADVERTENCIA. 

Todos os exemplares d' esta edição que não 
se acharem rubricados pelo autor, reputar-se
hão contrafeita, e como taes sujeitos á penali
dade do art. 261 do Codigo Criminal. 

/ 7~'i, . 

'l.a Set:cào.-R1·O de Janeiro. lU 
tiós do Ilnperio el'n 13 â~_ . 

Illm. e 

Com.,nu,nico a V. E:cc. 
lI!enlo, c para que o taça const 
{[essa Faculdade, que ouvindo 
('tio dos Negoc'ios do Imperio d 
iado, fica approvada a 2.a edicç, 
d,~ D1'reÜo Adm,im'strativo Bra 
/H'10 Doutor V1"cenle Pereira do 
11doptado nas Faculdades de Di 
r. E:u. ao mesmo Doutor que ~ 

;J idas as vanta{}ens outor{}adas 
Fstatutos, c 257 do Regulamen 
flUI' já as tel' rerebido, quando 
1.a edic~ão do dito f01npendio. 
F. Eax. José Bomfado de A 
SI'. INrector da Faculdade di' 



ADVERTENCIA. 

os os exel~plares d'esta eclição que não 
arem ~ubrIcaclos pelo autor, reputar-se

rafeltos e Cf Dl t . ," ) o aes SUjeItos ~l penali
art....,(261 du Codigo Criminal. 

v r'.:J .,J 
~. / I L,'. (/ 9

7 

·1.a , 	 I!tÇi10.-R1·O de Janeiro,ll1inistefúJ tlo,~ .\ ../0
tlosdo lmperio em 13 cl,; Agosto de 18Ui. 

lllm. eE:rm. S,' , 

Cmn1nu'iáeo a V. E:cc. par'a sen cOiduxi
mento, c para que o laça constm' á Congregacuo 
d'essa Faculdade, que ouvindo o parecer da Set
(ÚO dos 1\ cgoeios do lmperio do Conselho dI' 1';"'
lado, fica a]Jprovada a 2,a edicção do Compcn dili 
di>. Direito Ad'l1'ànistrativo Brasileiro, compus/u 
pr'lo Doutor V'ieente P ereira do l1e(jo, afim de S!'I' 

t{doptado nas Faculdades de Direúo,' declar-andu 
r. E x !', ao mesmo Doutor que mio llte süo {'mlt '('

rlidas as vantagens outol'{]adas nu art1'go 7::3 dos 
j';slatutos, e 257 do Regulamento f'ornplemeUlal' , 
IJIII' já as ter receb1~do, quando f01~ approvada (I 

l,a edic~ão do dúo rompendio. Deus Guarde f/ 

V. E'xc. José Bomfacio de Andrade c snva
SI'. IJirector da Faruldade rI/' Direilo do Rel'iji' , 



m,~]IENTOS 

DIREITO ADMINIS 

PRIMEIRA PAR 

CAPITULO I. 

Da administ)'ar;i"ío cm geml.-Do 
entre as Institltú;("ics do pai:,-Do 
('. dos scus Orguos 

O ESTAlJO E o GO\'En:'io·-O Estado 
ral, que tem necessitlades que lhe são 
á similhança do homem, velar na sua 
seu desenvolvimento. 

Para se conservar e desenvolver 
substitui!' ao imporia cego e 
viduacs uma força intelligente 
('ncal'regado de satisfazer ao 
de reconhecido e verificado. 

Esse Poder }Jublico, estabeleciJo 
dirigir a sociedade nas vias do seu 
prover incessantemente á sua 
chama-se Go/"c/';I.O. (') 

(") O GO\'crno tomado no senlido mais 
mais verdadeiro, é o poder que faz as leis, 
cspecüal dirigir a sociedade nas vias do seu 
r('\' incessantemente ;i sua cOlIserrar,üo e fd 

~ i." 

OS DOUS POnmES·-Pal'a funcci 
phcra d'ac(~ ão assenta o GO\'crno sobre 
mente necessarios em toda a sociedade 
der que ordena, e o que (IPlllira ; o 
o podcl' 1.'.Iwnlivn. A st'para('iio c ,li:;t 



ELE~IENTOS 

Jlf: 

DIREITO ADMINISTRATIVO. 

PRIMEIRA PARTE. 

CAPiTULO I. 

Da adminisll'ar;üo em geral.-])o lUf}M que ella occupct 
cnlt'e as Institnições do paiz.-Do seu t'l'1:plo caracter 
e dos seus Ol'giíos 

o ESTADO E o GOrEl\;\"o·-O Estctdo é uma pessoa mo
ral, que tem necessidades que lhe são proprias; e deve, 
á similhança do homem, velar na sua conservação e no 
seu desenvolvimento. 

Pal'a se conservar e desenvolver devia a sociedade 
substituir ao imperio cego e desordenado das forças indi
viduaes uma força intelligente e suprema, o Poder publico, 
encarregado de satisfazer ao interesse commum, depois 
de reconhecido e verificado. 

Esse Poder pnblico, estabelecido especialmente para 
dirigir a sociedade nas vias do seu desenvolvimento, e 
prover incessantemente á sua conservação e felicidade, 
chama-se Governo. n 

(') O Governo tomado no senlido 'mais lato que é tambem o 
mais verdadeiro, é o podeI" que faz as leis, e que tem por missão 
especial dirigir a socieda(le nas vias do seu desenvolvimento e pro
nor incessantemente ÍI sua conservação o felicidade. 

Os DOüS POIlEIIES·-Para funccionar u'essa vasta es
phera d'aeção assenta o Governo sobre doUs poderes igual
mente necessarios em toda a sociedade organisada : o po
der que ordena, e o que appliCCt ; o poder legislativo, e 
I) poder c,CI'wliv(). A srp:lI':J~iio c tlistineçflo destes dous 



poueres são as condições primarias de todo o bom Gover
no. De feito. concebe-se que o poder regulador, quo 
abrange a socICLladc no seu todo, não póde ser encarre
gado da cxecurão das regras que prescI'eve para o inte
ress l.'~ commum, sem se cxpôr a perder nas minuciosida
des da pratica um tempo precioso ao bem de lodos. O 
poder legislatiro de\'e pois ser di~tinclo do executiro. 

§ ~.o 

• D.IVISIO DO ~ODEn EXE~uTlro.-Este poder, cujo objccto 
e applIc~r .as lOI.S, compoe-se .de .d~Ll~ clcmcnt?s :. O po
de?' admml~/)'(/llVo e o p.odcl' ,71tdw ono. O pl'1ffiOlrO oc
cupa-se do mtereSSfl publI co; o outro regllla os interesses 
prirados. O poder judiciario eslalue somente sobre as 
c?ntest~ç~ e s ~~is.tentes, sO!)I'e as uemandas que nascem 

• ~ u~n. direito lllIg!os~, ou cl_U~l facto, q~lC p~e.iudica a um 
mdlVlduo lletermmaClo, c nao mteressa a soelcdaue senão 
secundariamente, pela sua inlluencia inclirecta sol1/e a 01'
dem,pub!ic~. qpoder adm.ini~lratjyo porém, cuja esplte
ra II acçao e mais ampln, dl,slJOe e obra sem SC1']1/'ovoeado; 
e tcndo por fim somente a u1ilidade social, pÓ de clnr to
das as pro\'idencias que interessam fi uniYüi'salidade dos 
ddadãos. 

~ 1(.• 0 

AmlIiXISTnAÇlo.-I~ a acf.ilo lIo Governo e (lehaixo tl'es
ta rela~ão é o seu complelllemto necessario. Elle é a c::\
])eça ; eBa é o braço ela sociedade. A lirlminisl1'açiJo é 
.vois oGoverno do paiz, menos a f'actura das leis e a acerlo 
ti justiça entre os partirnlarcs. ' . 

.! autoridade administrativa ü a que pela execução 
«aS l,eis d'intercssc geral provo á sogllrança dQ Estado, Ú 
manutenção da ordem publi~a, e ú satisfação de lodas as 
outras necessic\;)tles da soc.iel1a(le; e o poder atlministra

IVO I?ropriamente dito esten(le-se a todas as Leis, quo não 
~nstItuem o fundamento do Direito publico, conS1iLllcio

6 "" nal, ecclesiaslico, e internacional, nem se acham sob o 
dominio do podeI' jl1cliciario. 

O poclei' administrativo flifTere ela autMi,latle legisla
I' 

tira ehl quo as determinações do 
permanentes, e as que dimanam da 
lraliril, tecm as mais das yezps um ca 
eialmenlc vllJ'iauc{. Todavia o que 
teem de COIlllllum, é que os actos pro 
tI'azem o cunho da autoridade publica, 
mesma obedicncia. 

§ 5.° 

LEIS AJJmXISTRATIVAS. - SCIE1'íCIA A 

AOMlXISTII.\TI\'O·-Não se devem confundi 
l/'ativas, nem a scieneia adminisl?'ali 
adminislrali·vo. 

Chamam-se Leis administrativas a 
g1lllS pontos l!'acção, ou d'oJ'ganisa ~' 
laes .s~o as LeiS sobre as patenles, a 
mU11lCIpal ou provincial, etc. A.s Leis 
elementos do Dil'eito administrativo . 
Conrundir estas cousas seria abson:er 
suas partes (Laferriére ). 

A scicncia adminislraliuct é a s 
mo e .da direcção dos serviços pu . 
orgamsação interior, e dos pril1cipios 
tra~·ão. Em summ3 Ú a posse da parte 
ca do poder auministrativo. 

O Direito adminislmlivo é a scienc 
potcneia do poder central, das admin 
llos tribllnaos administrali\'os em 
direitos e inleresses dos administrados 
geral do Estado. ' 

O estudo elo Direito aLllllinistralivo 
'1. o o estudo das Leis arlminislrativCts' ~ 
dcs (ull/l.iIlJslmtiulls. O Direito a(lmi~) ' 
tamborn a lodas as Leis sor..iac~, á 
"em de fundamento ;í ol'ganisarão c 
entram no dominio judidal'io. 

§ O. o 

DIYIS.\O n.\ ArI.\!rXISTlL\t;:\O E~I .\CTI\'.\ .• 

rt xCIO!'·\·-.\s funcl:ües das autoriJaLles 



cres são as comlições primarias tle to(lo o bom Gover
De 	feito, concehe-se que o poder I'eguladol', quo 

a socied ade no seu todo, não pôde ser cncarre
execução das regras que prescreve para o irlte

commum, sem so expôr a perder nas minuciosida
pratica um tcmpo precioso ao bem de todos. O 

Cl' legislati\'o dc\'e puis ser di~lincto do exccutivo, 

§ Ç) o
d, 

DI\'ISÃO DO ~ODEn EXE~UTI\"O,-Este poder, cujo objccto 
~I' ,a? lCI,S, compue-se ,do ,d?u~ elementos : O ])0
1I1~lral1Vo e o p,oder JUdl CUUiO, O primeiro oc

do II1teressc pnbhco ; o outro regula os interesses 
s. O poder judiciario estatue somente sobre as 
, rqcs ?~i~tentes, sO!lre as (lcmanclas '1110 nascem 

, lllrClto lItlg~oso, ou d U~l facto, que prejudic.a a um 
\'ICluo, uetermmado, o não mteressa :í sociedade, senão 

al'lamente, pela sua influencia indirecta sobre a 01'
,pu~lic~, qpouer adm,ini~trati\'o porém, cuja esplle

(1 acçao c mais ampla, dtSIJOe c obm srln :t'1' pl'ovocado; 
por fim somente a utilidade soc,ial, pÓlle dar to

providencias que interessam à uni\ ersalidade dos 
ãos, 

§ ;l" o 

AmIlKlsrnAçÀo,-J~ a aerão do Governo e dehaixo d'es

ção é o seu complcl11(mto necessal'io, Elle é a ca


; ella é o hraço da socÍ'llade, A Árhninist1'odí06 

oGo\'crno tIo paiz, menos a factnra das leis o a :lcr,[io

iça entro os pal'til'lJlares, 	 , 
,au[oyülade administrativa 6 a (lne pela execll('.ão 

LeiS d'll1tcressc geral P!'OVU á sogurança dç, Estado, á 
ão da ordem pU]JILc,a, e ú satisfac,;:'to de todas as 

necessidalles da sociedalle; e o po(lar administra
.amente dito estenue-se a t.odas as Leis, que não 

U ;" 'HIGlll o fundamento rio Direito publico constitucio.. " 	 ' ""A_"""a,,,"".,u, e Il1ternacIOnal, nem so acham sob o 
o do poder judiciario, 

O poder auminislrativo diITere da autoridade legisla
i. 

ti\'a ein quo as determinações do legislado I' são geraes e 
permanentes, e as que c1imanam da antol'idade adminis
tratira, toom as mais das YOZE'S um caractor local, e essen
cialmente v(lriavel. Todavia o que ostes dous podet'es 
tcem de comI11um, é qne os netos procodentes de ambos 
trazem o cl1nho da autoridade publica, e so lhes devo a 
mcsma olJediencia, 

§ 5,0 

LEIS Anm:\'ISTRATIVAS, - SCIENCIA ADmNISTRATlVA,-DIREITO 
Aom:\'ISTHAT/YO,-Não se dovem confundir as Leis admi11/is
ll'alioas, nom a scicncia administmtiva com o Direito 
atlmilâsll'otivo, 

Chamam-se Leis administralivas as que regulam al
guns pontos (l'acção, ou d'organisação administrativa; 
taes ,s~o as Leis s~br~ as patentes, a caça, a organisação 
mUl1lclpal ou provlI1clal, otc, As Leis d'esta natureza são 
elementos do Direito administrativo; mas não o limitam. 
Confundir estas cousas sel'ia ahsorver o todo n'uma das 
suas pal'tes (La ferriére ), 

A scicncia administrativa 6 a sciencia do mechani s
mo o ,da direcção dos serviços publicos, da jerarchia, da 
orgal1lsação interior, e dos principios relativos ú adminis
tra~:ão. Em summa é a posse da parte puramente techni
ca do poder administrativo. 

O Direito a.dminisli'alivo é a sciencia tIa acção o com
potencia do poder centi'al, das administ.rações locaes, e 
dos ll'i/)unaes administrativos om suas relacões com os 
Jireitos e interesses dos administrados, c com o interesse 
geral do Estado, 

O estudo do Direito administrativo compl'ehende pois: 
1.° o estudo das Leis rulminislralivas; 2.° o das autorida
,les administrativas, O Direito administrativo estende-se 
tambem a toJas as Leis soeiaes, ú oxcepção elas que ser
vem ele fundamento fi organisação constitucional, ou que 
entram no.dominio judiciario, 

" 
§ U, o 

DIVIS,\O D,\ AO.\IINISTlL\ÇÃO E.\I ,\CTI\' ,\, CO:\St:LTlVA, E CO.'\:
f1::.\'ClOs,\,-As funcções lIas autorklades administrativas re

http:execll('.�o


sllmem-se em tres palavras: obm/', consultar') e dclibcrai'; 
donde vém a divisão da Administração em (lctiva) ou com
plexo dos agentes administrativos; consultiva, ou comple
xo dos conselhos administrativos; e contenciosa, ou com- · 
plexo dos tribunaes administrativos. 

A Administração é {lctiva quando provê á execução 
da Lei, ou dá uma providencia de utilidade publica. 

A Administração consullivet é a que se colloca em ca
da um dos uegraus da Administl:aç.ão activa para esclare
cê-la com os seus conselhos. E um acertado expediente 
do legislador pôr o conselho ao lado da acçào. Todavia as 
decisões dos corpos consultivos não obrigam, em geral, a 
Administração activa, que conserva sempre a sua indepen
(lenda.

A Administração é contenciosa, quando julga as ques
tões d'interesse parLicular, que se ligam á sua acção. 

OBJECTO DA ADMINISTRAr.Io ACTlvA·-AAdministracãotem 
.como acabamos de vêr, d~us objectos : a cxecnçüo" da Lei; 
e a utilidade publica. 

A nossa fórma de Goyerno d{\ ao Imperador o direito 
de « expedir Decretos, lnstruc~:ões, e Regulamentos ade
quados á boa execução das Leis.») (Const. art.1 02 § 'J 2 ). 
Os Ministros (l'Estado tambem proferem ás vezes deci
sões; e dirigem circulares aos agentes das suas repartiç.ões 
para fazerem executar a Lei. 

Quanto á utilidade pttblica, é esta determinada pelo 
complexo da legislação; mas ella gyra n'um circulo elas
tico que o interesse geral, ora amplia, ora restringe. n 

(~) A este respeito é que se manifesta a Aumiuistrar;ão p 1'0
prio\11eme dita. A sua missão é tão extensa como as necessidaues 
geraes uo sociedade, sobre que ella provê. Para llprer:iar e satis
fazer essas necessidodes recorre a Auministracão á sciencia e á eco
nomia politica; attellue tombem aos tempos) "aos lugares, e ás cir
cumstancios que podem modil1car uiversamente a llltensidade da 
necessiuode e a opportunidade da satisf(lr;ão. 

.. ~ , 

( ) A ~tlmillistraçiio, pOl'l~m, iml 
firll10ua no IIltcrcsse publico, fonte u~ !'OZÜO 
pre senhora de fazer novos regulamentos de 
:.mtigos: Nelll .tão [lOUCO póue fiear atau~ !ll;l 
Illstrar:ao antenor ; o fjUC todario nüo prb'a
\oleeerem dos direitos odquiridos em virluue 
mentos gerlles da AtllJJilli~tração anterior. 

Um regulamento auministrolivo) que 
!or, não 11óde ser-lhe opposto, sem que ten 
JIltimouo o esse illlli\'iduo. 

V. Coelho da Hoelw, '2 ." EJi~LIO , Tom. 1.0 

§ !lo o 

Qt!.\:o\DO SE. AnllE () )m,o CONTEXCIOSO. 
a AthninistraGão contenciosa é a que 
}ll'iyatlos que se prendem á aCGão 
se °meio eonlencioso, todas as vezes 
vallo é ferido por L1ma decisão 
dade que está soh a alçada lIo 
tel1<le-se por interesse pnvado mn i 
vo, qne a Auministrar.ão não podia 
Assim a jurisdicção 3f lminislrativa sel'ia 
uma cont('~lação relativa ao güzo d'uma 



em-se em tres palavras: oúral', consultar, e dcliúcrar; 
nde vém a divisão da Administração em activa, ou com
xo dos agentes administrativos; consultiva, ou comple
dos conselhos administrativos; e conlenciosa, ou com
xo dos tribunaes administrativos. 

A Administração é activa quando provê ú execução 
Lei, ou dá uma providencia de utilidade publica. 

A AcIministração cons~dliva é a que se colloca em ca
um dos degraus da AdministJ:ação activa para esclare

-la com os seus conselhos. .E nm acertado expediente ' 
legislador pôr o conselho ao lado da acçâo. Todavia as 
isões dos corpos consultivos não obrigam, em geral, a 
ministração activa, que conserva sempre a sua indepen
nda. 

AAdministração é conlenciosa, quando julga as ques
s d'interesse particular, que se ligam á sua acção. 

§ 7.° 

ODJECTO DA ADMINISTRAÇÃO ACTlvA.-AAdministraçãotem, 

es, 

mo acabamos de vêr, dons objectos : (t execl/.çào da Lei, 
a tttili:dade publica.

Anossa fórma de Governo dú ao Imperador o direito 
« expedir Decretos, Instrucções, e Hegulamentos ade
ados á boa execução das Leis.») (Const. art.102 § '12 ) . 

Minish'os d'Estado tambem proferem ás vezes deci ·· 
e dirigem circulares aos agentes das suas repartições 

ra fazerem executar a Lei. 
Quanto á utilidade p~l,blica, ó esta determinada pelo 

mplexo da legislação; mas ella gyra n'um eirculo elas
o que o interesse geral, ora amplia, ora restringe. n 

(.) A este respeito é que se manifesta a Auministmção 1)\'0
iamente dita. A sua missão é tão extensa como as necessidades 
raes lia sociedade, sobre que ella prol'ê . Para apreciar e satis
zeI' essas necessidades recorre a Administrarão á sciencia e á eco
mia política; attellde tambem aos tempos, "aos lugares, e ás cir

stancias que podem modificar diversamente a I\1tcnsidade da 
ecessidade e a opportunidade da satisfação. 

..... :"...., 

HEGl:LA:'/E:\TO E~\ ~IATEr.IA ADMINISTRATlY·\·-Chama-se re
gulamento em matoria administrativa um acto imperativo, 
prohihitivo, ou descI' il1tivo, que dimana ela Auminislração 
superior, ou d'uma magistratura local, e que estatue por 
via de disposição geral, tendo )lor fim a c:{CWÇÜO da Lei, ou 
a ulilidade social. 

O regulamento dilTere do julgamento em que este só 
pótIe apl'o"eital' on prejudiéal' ás partes litigantes, ao pas
so (lue o outro tem a natureza do commttnc pn.l'ceptw/1., 
carat:ter distÍlletiyo da mesma Lei; mas, como é um aclo úe - , ,)14

magistm/llra, não pótlc abrogar as Leis, que são aclos d/ 
soberania. Tambem o poder legislativo não pótle legislar 
sobre materia, que por sna natureza pertença á Administra
çãO, sem usurpar a antoridalle do poder executi,·o. C) 

(') A Auministra (i:io, pon\m, iI1l1e!)enuente na sua marchn, e 
finnaua no interesse puldico, fonte d~ razüo governamental, é sem
pre senhora lIe fazer novos regulamentos, dc re\'ogar, ou altcrar os 
alltigos. Nem t.ão 11OUCO pôde ficar alada pdos actos d'IJUtra Aclm i" 
nistrac:iio anterior ; o CJue tOLlavia não priva u tcrceiros Lle se prc
valet:eI'em dos direitos al]quiridos em virtude da Lei ou dos re!"l1la
mcntos gentcs da Adllliniô!l'ar:ão anterior. " 

Um regulamellto admillistrativo, que prejudique a um particu
lar, não pôde ser-lhe opposto, sem que tenha sido promulgado, ou 
intimado a esse individuo. 

V. Coelho da Ro cha, ':!." EJir;ão, Tom. j.o § 28 in une. 

. 

§ 8.° 

Q:~ .\~))O SE. AIIl\E o )IEIO CO~TE1\CIOSO.-(') JÚ vimos que 
a Ac1ministra(:.ão contenciosa 6 a que julga os interesses 
privauos que se prendem á acção auministl'ativa. Abre
se o meio contencioso, todas as vezes que o interesse pri
valIo Ó ferido por uma decis;Jo procedente d'uma autori
dade que está sob a alçada (lo Conselho de Estado. En
tellue-se por interesse p\'lvaclo um interesse formal e positi-· 
VO, qne a Adminislraç.~o não podia ferir arbitrariamente. 
Assim a jnrisdicção açlministrati\'~ seria competen!e sobre 
uma contestação relativa ao gôzo d'uma corrente nayegavel 

http:Ac1ministra(:.�o
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ou caudal ; porém um funccio!1al'io publico não poderia 
. seriamente recorrer do Decreto que o demittisse. 

A jurisdicção administrativa é totlayia incompetente, 
quando o interesse publico não se acha envolvido na ques
tão, e só lia collisiio entre interesses privados, aimla qne 
estes climanem de factos ou actos de origem aLlministrati\'a. 

Oli t['ihunaes civis são os unicos competentes para 
julgar, quantlo se trata d'.' determinar os eLIeitos e as con
sequendas da Lei sob a relação das contestações a que 
esses interesses dão lugar entre particulares. 

(') Uma cousa é contencio~a, Quando está em questão; quando 
- . ~ J é, oupúclo ser disputada. A jllrisdic(;iio contendosa é a cios Juizes 

" .. naturaes e onlinarios. E' pl'int;ipio e regra que a mesma Adminis-
L. _ traliaO uevo julgar as reclnlllações que se erguem por oceasião uos 

.. é' "li ", ~ seus aetos, f1uer cllas se apoioIl1 em simples interesses, quer se fun" 
~ - (.~ ~'.,.' delll em dil'eitos.-O cOlltencioso atlmillistrativo é pois a jUl'isuic

tt ção da Auministra!}iio, fIne é o Juiz natural e ordll1ario dos sous 
.,... . 11CI.08. 
:;t,.... . .' I ~& /~ c /' h I ~.fÔ. ~• ·a # 

AUTOl1lOADE DA COUS.\ JULG.\D·\·-PHl:l'r.n'lOS (;ErL\ES DO 1'1\0

CESSlI.-A autol'Ídade da co usa jlllgaua não tem em mate
ria administrativa o mesmo sentiLlo absoluto, que em ma
teria civil. De feito, novas circumstancias podem pôr no
vamente em litigio uma questão, e provocar um jlllga
mento difTerente. Porém a maxima non bis in idem tam
bem se applica ás Llecisões ua Administl'açito contenciosa. 

Os julgamentos administrativos são susceptiveis de 
opposição ou embargos, e em geral admiLtom recursos. 
Elias dispoem somente a respeito LIos negocias que lhes 
são submettidos, o não generalis:lIll. Quautlo se interpõe 

, appeliação perante o contencioso, ltão se púcIe formal' no
va demanda. 

Finalmente os principios geraos do Direito admini~
' rativo, como todos os verdadeiros principios de Direito, 
são fllllcbdos na razão, .ill~tiça e equiclade, ill llcpenLlcnte": 
mrntc lIa Ulilidade plllJlica. 

Mas, logo ([ne !ta lima Lei dirct:. ta c po:;itiva,a Adminis
tração faz (\'elIa appHca<:.ão geral 00m uma rigorosa raciona
lidade. 

DIVISÃO D.\ .\IHIt:\'ISTI1.\Ç,\O .\CTIV.\ E 110 

mesma ALlministral'.ão se ac.lta naluralm 
f)m'a{ c local. Mas. se deliberar é fact 
(. facto d'lIm só. Segundo. este princip 
incolltestavel o plenamente jl1stiJicad 
de\'e a Administrarão acti\'a ser organi 
ao laLlo tia acçüo se ache sempro o COI/SI 

gãos tambem so di\'itlem em !j('/'(/('s e 1', 

(. ) Os org~ os ger()es ti .. r\dmillÍsII'nI:Go a 
lmpcrailor, o Const;lho d'Eslado, os ~Iinisl .. 
1'ro\'ill('ias, os Chefes de Poticio, os seus Dele. 
e ()s (;amaras Municipacs. 

110lll Ll lambem entre nós, como em Fran 
uas Prol'incias, ~rc11dos pelu art. i:2 ua nos:;() 
nrtigos se~uiIltes determinou a sua orgalli:;aç 
~. Iies, etc. Mas foram substiluidos p~las Assê 
em virtuue do 111'1. 1." do Acto AUlllclOlwl ( 
Agosto uc 1884 ). 

Tivemos 'gualmcntll I.Oll5elh08 do Goycrno 
dos em cada uma d'cllas pela Lei 5.' ue 20 de O 
(pIneS lambcm for11111 c"Xtinctils, e a:; 11ttrihuiç 
113111 cum os Presidentes, passaram a ser por e 
virtude da L. cle:.l de Outubro de H:!81., arts. 
esta revogadas aqueUa e as m11is flue se lhe 011 

Nào exislem porém no nosso (J11iz um Trilll 
las, nem uma UniversilJaue, nem algum tios oui 
ua administração ar tila ql1C ha em Frant;a. 

As admillistr:J('õe5 colIocth'ns e os COllselh 
tes ramos colIateraes e auxiliare ' du quo orgã 

COllltmlo, se a aCl;iio admin i ·trntir~ mnni~ 
mas o poder CXeeuti\,(J do Estado, 11 soclcualle t 
rc~ito d'exame e inspecr)o slJhre ti ,\tlminí · tral:ü 
eial c o direito u'exallle, quanto aos nelos fIos. 
sentados entre nós pela \ssemlMa GCI\\l Leg'
dos Presitlentes das PrOl'illci11:;, (leias As:;emhl 
vinciaes; e a respeilo dos Chefes dl\ Pulieia, D 
<los, llelas Camaras ~Iunicipacs. Assim pois 
millistrali\'o e a ill~pccr.~o sO('lal ~1)resr.nl:Hll
da nutra. 
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caudal; porém um funcci01ario publico não poderia 
riamente recorrer do Decreto que o c1emittisse. 

A jurisdicljão administrativa é todavia incompetente, 
ando o interesse publico não se acha envolvido na flues

o e só !la collisão ent re interesses privados, ainda q ne 
tes dimanem de factos ou aetos do origem administrativa. 

Os tribllnaos civís são os unicos competentes para 
19ar, quando se trata dI' determinar os effeitos e as con
quencias da Lei sob a relação das conlestaljões a que 
:lOS interesses dão lugar entre particulares. 

(0) UIl1~ cousa é contenciosa, qmlndo está em questão; quando 
ou púllo SL~l" lIisputad~. A jurisdicçiio t;ontenciosa é a dos Juizes 
luraes eonlinarios. E' principio e regra que a mesma Aclminis
t:ão deve julgar as reclamações que se erguem por occasiiío dos 
s actos,quCI' ellas se aJloiern em simples interesses, que\' se fun-

Ul el\1 díl'eitos.-O contencioso administrativo li pois a jurisuic
tia Atlministrar:iío, flue é o Juiz natural e orJ.inario dos seus 

tos. '1 c (', - t ) {ú. ~ 

.\üTOlllDADE DA COlJSA ,IlJLG.\U,\,-PIII:\'CiPIOS GEIIAES DO pno
~-;il .-A autoridade da cousa julgada não tem em mate

administrativa o mesmo sentido absoluto, que em ma
'ia civil. De feito, novas circumslancias podem pô\' no
mellte em litigio uma questão, e provocar um julga
(mto dilTerente. Porém a maxima nol/. bis Ú~ idem tam
m se applit;;) ús decisões da Administra(;fto contenciosa. 

Os julgamentos administrativos são sllsceptiveis de 
posição ou embargos, e em geral aclmillem recursos. 
cs dispoem somente a respeito dos negocios flue lIlCS 

ú snulllettidos, e não generalisam. Quando se interpõe 
pellação per:.mte o contellcioso, n:LO se póde formar 110
demanda. 

Fillalmente os prindpios geraes do Direito adminis
nliro, como todos os verdadeiros prineipios ele Direito, 
o flll1llJdos na razão, jnstiça e eqnidade, in:lependente
ule da llliliflatlc publica. 

Ma:.;, lugo que lia uma Lei din'(tac Jlositiv<l,3 AJminis
Cão f:1z (rella appHeacão geral com Lima rigorosa raciona
Mlc. 

§ 11. 

Dms.\o DA ADNlIXISTrlAÇXO ,\CTIV.\ E DOS SECS onGÃos. - A 
mesma Administrarão se aeha naturalmente dividida em 
fleml e local. Mas, se deliberar é facto de muitos, obrar 
ó facto d'um só. SegunclQ este principio cl'uma verdade 
incontestavel e plenamente jnstificado pela experiencia, 
deve a Aclministrar fio aetiva ser organisacla de modo que 
ao lado da ocçúo se ache sempre o conselho. Os seus 01'
gãos lambem se dividem em [je)'(Ii'S e espccio('s. n 

(. ) Os argilas geracs tIa ,\dministraçuo :1cti\a entre !IÚS são: O 
Imperador, o Conwlho d'Estauo, os illinistros, os l'resHlentes das 
PrOlincias, os Chefes de Policia, os seus Delegados e Subdelegados, 
e 38 Camaras ~Iunieipaes. 

Houve lamlJem entre nús, como em Fran(J:J, Conselhos Ceraes 
das Prol'ineias, crear!os pelo art. 72 da nossa Consti tuiçuo que nos 
arti1:!os seguintes determinou a sua organisaçiio , eleir:uo, attribui
CÜ I~5. etc. < Mas foram suiJstituitlos pelas AssemIJléas Provineiacs 
em \'irtUlle do art. 1.0 do Ano i\ddicioual (Lei u. 1G di! 12 de 
Agosto de 1834). 

TivemoslgualmentCl ConsellI.os do GOl'erno d el'rovinciu~ ... rea
dos em cada uma d'ellas pela Lei 5." tle 20 de Outubro de 18:23"' ; os 
quaes lambem foram extinctos, e as attribuir;ões qqe IlIt~s. compe
tiam com os Presidentes, passaram a ser por estes so exerclclas, "m 
vir tude da L. de 3 de Outubro de 1:-l3í., arts. 12 e 13, ficnJlclo por 
estn revogadns aquella e as mais que se lhe oppozessen~. 

Niío existem poróm no nosso paiz um Tribunal eS[l~einl ele ~on
tas, 11em uma Universidntlc, nem ,liglllll Llos outros orgaos especIaes 
da administração actha que lIa em Frant:a. 

As administraeões collectivas e os COllselhos te(;\llliclJs siio an
tes ramos collaler<Íes e auxiliares (io que orgãos da Aelministral;ão. 

ComtLlllo se a aCl'iio administrativa IllDnifesta sob di \'ers:1s fór
mas o podor ~x()eutivcI do Estado, n sociedalle _lnllllJ~m tem o ~eu di
reito d'cxame e inspect:ão SOlJr8 a Alllllllllslrur:ao .. ~ ll1lerrenf::to so
cial e o direito d'exallll1 fluanto aos at;los dos ~IllllStl'OS, sao repre
sentallos entre nós pela' ~s~emblóa Ger'11 Legislatila; quanto ao~ 
dos Presidentes das l'rovlllelas, [lela~ AssemlJlc:1s Leglslat.lvas Jlro
vinciaes; e a respeIto dos Chcfús dl1 Policia, Delcgarlos e Subdelega
dos, pelás Camuras Munici[Jaes. Assim pois a ac(;ãtJ do ]loder ad
ministrativo c a inspecI:iío ;;orial JI1reSl'lltal1l-Se sempre nrna a par 
da nutra. 
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CAPITULO H, 

Orgi'íos da Administmctio Gcr'al.-O fmpcnulo)' conside
rado como 1,(1 Ol'gr/o!lo nwsnw AdminislFaçiio, 

§ 'l2, 

o IMPERADOR E SCAS ATTRIDIJIÇÕES,-O Imperador, cuja 
Pessoa Ó Illviolavcl c Sagrada, n::io está sujeito a respon
sabilidade algLlma ( Consl. art. 99 ), 

As suas prilH',ipaes altribllições, como Chefe do Poder 
executivo, são: Comocar a nova Assembléa Geral ordi
naria ; Nomear llispos, Magistt'ados, Commanclantes da 
força de terra e mar, Embaixadores , e mais Agentes diplo
maticos e commerciaes ; Provêr os Bencficios EcclesiaslÍ
cos, e mais empregos civis e politicos ; Dirigir as negocia
çues políticas com as Nações e:3trangciras ; Fazer tratados 
de aUiança offensiva e defensiva, de subsidio e commercio; 
Declarar a guerra e fazor a paz; Conceder cartas de natn
ralisação na fórma da Lei, titulos, honras, onlens milita
res e tlistineçues; Expedir os Decr.etos, Instl'llcções, e 
Regulamentos adequados á boa execução das Leis; Decre
tar a applieação elos rendimentos destinados pela Assem
bléa Geral aos varios ramos da Publica Administraç::io ; 
Conceder, ou negar o 13cneplacito aos Decretos dos Con
cilios e Lettras A postolicas, e quaesqller outras Conslitui
çôes Ecclesiasticas qne sen:io oppozerem ú Constituição; 
e finalmente Provêr a tudo ~ue fôr concernente á segu
ran\~a interna e externa do Eslauo, na fórnw da Constitui
rão (art. '102), (') 

(.0) Além disto exerce o !111[Jernnte o Poder Moderado!'; N"Ol11ealll!o 
os Senadores (art. !~3) ; Convocando ~ AssemLJéa Gernl extraordina
riamente ; Sanccionando os Decretos e J1esolnções da mesma As
semblén (art. G2 ); I'rorogallclo-n ou ndiando-D, e dissolvendo a 
Camara dos Deputados; Nomeando e demittindo livremente os Mi
nistros de Estado; Suspendendo os Magistrados (art. 154 ); Per
doando e moderando as penas impostas aos réos condemnados por 
sentença; c Concedendo amnistia em caso urgente, e que assim 
acon~cJhcm a humanidade e o hem do Estado (:1l'1. 10 I ) . 

~ '1";-j •. ), 

DI\'I . .\o nos Á GTOS DO G VFlt:" , -POI 
C.OVC l'flO Srf dh'idido em tr€' clas~c ': 
tos tl'Administl'ação pnlJlil;a, ouvid o 
d : ~.n. Regulam ntos expodldo ' na fim 
tn é, com autli n 'ia uo rnosrnQ ConseUu 
promulga os t:om a J'I1hl'ica 110 Impera. 
di' um IIU m:li MinisLI'O, mas sem o I 
lho d'E::.Lado, n 

(*) A Loi I!: latue em termos gel'MS ; úllll 
regul :lr lul10 , Para CJ uo a sna e ocuçiio uão ~ 
hill'~I1' ior c os seus pl' inoi piossejnm de '011\'1 lvil 
tl'C a LeI que ontcn:l, c o agente que Ih, pr " I: 
h'I'ponlJ. uma 3utorldaüe (lue ru lla por olla, qr 
twlo ; ttUC !lcel'clt) os meio!; oculwari - aUIl 011 
fIue dctcl'rlllnf' sua mnlor 0, I]I13ndo a 11ão lem 
moule , Tal co uflil:io (I a .\llllllUi tL'a~i\o que o I 

lloO"uloll1ontos d'.\tlmiui:traçàu [Hl.hll ca e do: D 
ãtl.rniJjj:>lrat;ilo ri li S/(óslil t!lo do Lúgi~lador (Vil 

~ -1-1,.. 
.\I;ros Olll; \ XICOS ou Br';Gt:L U ll:;\ L\tIE",. 

mill bI1'3r:ão , considerada como suppler 
, ã Ol'flll/IÚ'I)g ou I'C(]/tllUlwnlu/'cs , 03 
são os que tecru pOI' ohjr'clO a ol'ganis3C 
da l\drnini.:ll'Llt'ã publica , Os rcgulalllCJ 
tinados a ('cfjlllar os pOrIllCnore da c I 

t r eira e pet;íc d'aclos !fue não arre erJ 
IUmhum d'e' Lc:; dOIl 1~:u'al' t l' I'CS, r. ([liA 
somente pelo 'cu ohjl'C' tn, 

P.EfICL,\ jll<:-' ' TOS U'.\DJIl.\ISTlL\CÃO PU OLlGA 

pelos rluac. s munir :,lá 'a \nlorid a, 
Eslillu em I,if/wlc Il"IIIW dI!! '[I"{It(1 1'.'>/'( 

gislll/il'o , Elle' Lr.em rúr~'l ol.Jl igatori: 
S5U.pl'(J nlgudos c iu'cri us lia Gollecçã 
IH'1'I0 . j lu:> di!Tcrl'm 111'1 11 ::.lIa orirfrln ; 



CAPITULO H. 

/'!}Iios tia A,lminisl1'(lçlio Geral.-O [l/1,pel'lulvl' cOi1sidc
nulo como 1.0 ()/'[/I/O da mesma Adminislraç(io. 

§ '12. 

o hIPERADon E sns ArTnIlllJlçõES·-O Imperador, cuja 

os, 

l~

(I 'soa ti Illviolavel e S:Jgrada, não está slljeito a respon
aLi liJatle alguma ( Const. art. !)O ). 

As suas principaes attribuições, como Chefe do Poder 
xrculi\'o, são: COllYOCar a nova Assembléa Geral ordi
uria ; Nomeai' Bispos, Magistrados, Commandantes ela 
rça Ile terra e mUI', Embaixadores. e mais Agentes diplo
aticos e commerL:Íaes ; Provêr os Beneficios Ecclesiasti

e mais empregos civis e politicos ; Dirigir as negocia
õos políticas com as Nações estrangeiras; Fazer tratados 

allianca olIcnsiva e defensiva, de subsidio e commercio; 
'clarar" a guerra e fazer a paz; Conceder cartas de natn
lisação na fórma da Lei, titulos, honras, ordens milita

e distineções; Expetlir os Decretos, InSll'Ucções, e 
egulamentos all equados á boa execução uas Leis; Deere
r a :Jpplic:Jção dos rendimentos destinados pel:J Assem
a Geral aos varios ramos da Pllulica Administração; 

ollccder. ou neg:Jr o Deneplacilo aos Decretos dos Con
' lios e Lettras Apostolicas, e quaesquer outras Constitui
ües Ecclesiasticas qne senão oppozerem á Constituição; 
finalmente Provêr a tudo élne f6r concernente á segu
l\f:a interna e externa do Estado, na fórma da COIlstitui

. o (art. '10:2). (') 

(') Além tlisto exerce n Imper:lIlte o Pudel' Moderador; i'\omeandu 
:(madures (art. "3); Conrocando :1 ASSCI:1bU'a Gcral0xtraordina
mente; Sanreionallúu O~ Decretos e nesulucues lia mesma As

mlll ·· :! (:11'1. 0'2 ) ; Pl'orogando-a ou adiand0:'a, e dissolvendo a 
mora dos Deputallos ; Nomeando e derniltindo li\Temonle os Mi

lSt ros de Estado; Sl1spenuel1flo os Magistrad os (art. 154); Por
IH d I) e modtlrando as penas impostas aos réos condemnados por 
IIte ll ~a ; o Concedendo mnnistia em easo urgente, e que assim 
l1,elhcm :l hurn~mida(le e o bom do Estado ( art . \ O \ ). 

DmsIo nos Acros DO GOVEIINO.-Podcm os actos do 
loverno ser divididos em tres r.lasses : La Regulamen

tos (l'Administração publica, ouvido o Conselho d'Esta
do; 2. a l1egulamentos expedIdos na fórma d'ê1quelles, is
to ó, eom :lUJicncia do mesmo Conselho; e 3.a Decretos 
promulgados com a rubrica do Imperador pOl' conselho 
,te um nu mais Ministros, mas sem o parccer do Conse
lho d'Estado. n 

(' ) A Lei eslatue em termos gemes; cUa não púde pre\'êr nem 
regular tudo. Para fjUfJ a sua exeeução não seja \'ariavel nem ar
limaria, e os sens principios sejam desenvolvidos, é misler que en
tre a Lei que ordena, e o agente flue lhe presta o seU_braço se .i.n
terponlla urna autoridade que fJlle por ella, quando nao tenha dito 
tudo ; que decrc tú os meios secunda rios flue ella não prescreveu; e 
(Iue dr termine a Sila '[Jlllnlln, fJllilncl a não tenlw exprimido clara
mente. TJI é o ül'li cio da, llminist/'[\c;no que o exerce por meio dos 
HCl!ultlmcntos u'Atlministrat'ào puhli ca e dos Decretos. Diz,se que a 
Aunlillistra ~ào li o Snbstitlllô tlo Legislador (Vitl ien). 

§ H. 

:\cros Of\G.'.X ICOS OH nl~Gll L.UiEXr.\ltES ·-OS aetos da Ad
111i llislra~ão, considerada como sllpplente do Legisladol', 
são ol'gallir;o.' ou regulamenlares. Os actos organicos 
são os que teem pur objecto a organisação d'algml1 ramo 
da Adrnini~l rac;ão puhlica. Os regulamcntares são os des
tinados a regular os pormenores da execução. na uma 
terceira especic d'actos 'llte Hão apresentam precisamente 
nenhuIll (resles dous cara(;tcrcs, e qne são qualificados 
somente pelo s u ohjeeto. 

§ Hí. 

TI EGUL.UIEYf s U'AIDlIXISTlL\r.ÃO PUBLICA. - São os aetos 
pelos qua S ; 0 manifesta "a :\.utoddarlc do Chefe do 
Estado ctn vii'ludc d'wna tlcll.'gaçr.i.o especial ,lo Poda Le
t7 LSlutii'O . Elles teC ll1 fo rr,:J obrigatoria, como a Lei, e 
são promulg~1dos e inseriLlos na Collecção das Leis do Im
periu. ~!a s dilfcrr.m prla sna origr)TI ; e se elles se es

2 
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·tendem ao futuro pela sua providencia, se abrangem cor·' 
tas generalidades no seu objecto, com tudo nflo leem o 
caracter de permanencia que é proprio da Lei (Degeran
do. (') 

(ti ) \'\;io ha porém umn regra fixa que determine os limites da 
aleadn da Lei e do HegultJ1l1ento d'Admillistroção publica. Em cer
tas materiasns nw~mas Constitui(~ões se encnrregam de fazer a de
marca\:ão, e segundo as fónnas llo Governo, d.ào maior iniciati\"a. 
oro ao l'oder Legislativo, ora ao Executl \"O. As:mn em Franr,:a , como 
entre nós o Lcoisladol' tem tillo sempre sob a sua al,=ada o estabc
lecimclll~ do in~l)Osto, e um Hegulamellto d'Administração publica 
não poderia crear um:l conlribuiçiio. Mas na maior parte dos casos 
a Constituicão é muda; e eoncebe-se que devrm escapar-lIH) S 
pormenores: alôm de havc~ materias q~ll cm !';lZào das afllnillades, 
ou por consillerac:ues cspectaes , tornam lInpo~slve~ toda a CI~ssIfica
r,:ão. Os impostos, por exemplo, pertencem a LeI,. e todaVIa.a Ad
ministração pôde 3ntorisa,r certas taxas. de pouca lmpOl~tanCLa, ?u 
inteiramente locaes, em vIrtude d'uma SImples approvaçao gcralll1
serta no orçamento ( Vivien) . . 

Se pois é difficil estabelecer uma regra ah.soJuta,!w. todaVIa tl'~
ços gemes que se podcm marcar, e que permlttem limItar o ofnelO 
da Lei e do Bcgul!Hr18llto. .. . 

ALei pertencem todas as provldencLas permancntes e lIuravels 
qne interessam á generalid:lde dos eidadà~s ; e ao n~gu.lamento as 
disposições aceidentaes e passagClras q~lC suo sLlseeptl\'cIS de 1l10~1
ficações se cYllI1do os lugares. As fjuestoes que c~(Jgem llma soluça0 
immediata ~ conheeimcntos tccllllicos, são da alçnda dos Bc,.. 11n
mentos; e as que dcmandam o app3l'ato dc rúrmas lenl3s e solem
'nes, devcm ser rcsolvid3s pelo Lcgislallor. _ 

§ 'IG. 

FómIAS DOS HF.G UL.\ME:\TO. O'ADMI:\ISTl1.\(:10 PUIlLIC.\.- Os 
Rel!ulamentos, denominados tl'Administra0flo pulJlica, de
vem ser em geral precedidos d'a1ll1iencia (lo Conselho de 
Estado, e promulgados. 

A alta importancia d'esses Regulamentos exige a in
tervenção do Conselho d'Estado, que dá ú sua redacção 
a ordem, simplicidade, e clareza desejayeis ; assogma a 
unidade de applieação das regras administ.rativas; e im
pelle que em casos similhantcs variem as soluçües com ~s 
serviços ou as Repartições Ministeriaes. Uma das coml!
ções da boa redaeção dos Regulament.os (}' Administração 
publica é evitar-se a inser~,ão de disposições copiadas da 

Const iluirão e lias Leis ; para quo pela 
não se diminua a antorillad' tl'ellas, nl 
'cnthl0, nU seja inlluzillo em erl'O i1 

llcl'ia rnl Decreto nItr.riores modificar 
l('~islati\'as como puramente r gularuent 
:;clho 11'E:ila,10, quanllo tlevc 'er cou, \I 
lia, um •implt' parecer, com que o Gc 
gallo a (" oufurmm'-sc, 

Qn:lIllo á nccessirlarle da Pl'ol{/.!Il~ 
monto:; d'Alhni nistl'ação publica, é pOI'qt 
tlit;cs da Lei, e 'omo tae' devem 01' la 
men! dos cillwlfios, afim de s tornare 
1'a com tOllos. V. L. de 4 dcDezcmbl'O 

§ 17. 

UE(: UL,\ \IE;-;TOS E'..rE01110 N.\ FÍlIUI.\ DC 

PllU1.IC.\.-Ddinguem- ·c ,l'llinari.amenlc 
d'~\dmin i tração pulJli '3 llo' Regulame 
í'xpcdillo ' na fú rmn do' primeiros., j,g~ 
os sCl'vi~o~ puhlicos são cstaholeclllo:s I 
R guiamlntos ti' .\dmini .lra I:íio puhlica. 
mi~ter ol'gani à-I. ", re~ular a ,ua marl 
cio, e a \(Illiinislra~~ãu prol'ê a i 50 por 
via acontece mui Las v ze qno a Lei, qn 
Yi~() ', e:ige qu os me 'mo' Decretos ' 
m;ma 110$ n(\gnlamento' /l',\llmini ' lra~' f 
om audi nÚiíl UO Conso1110 d'E tado . 

Os Hrguhlmento. exped ido: na rón 
tra/',fio pnhlica l'ão pois a1luell s cujo ob. 
['011, por \'01' al'fUl" bre maIorias que 
Ullircrsalillado dos 'idallãos, ma ' que 
impOl'luneia ão slljoltos {ts rÚl'mas ti 
li 'A(]miIlislTa~f1 llulJlica; i lO é, li au< 
lho d'Estau , e ú in crCãO na Collcc.Cão 

( a) As im os HogulamclIlos que \ ersam SG 
ollicdades nnou) 111 os, do tluor.iies (l legatlus a 

ltlico. , l.h t:flmlllunid:l(lJ' r Iigiu 'as, r IL.:.; it 
rlu Ht>guloDlCllluS II'AUminilltrul;UO pU!Jllca. 
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dem ao fntm'o pela sua providencia, se ahrangem cel'~ 
generalidades no seu objecto, com tudo não teem o 
aeter de permanencia que é {)l'Oprio da Lei (Degeran
· (') 

(-) :\êio ha porém uma regra. fixa f/~e det~rmine os limites da 
:lall da Lul e do Hegul ame:110 lh hhllllll slr3çao pul.Jil ca. Em cer
mal eri!lsas me~mas Constitui <::ões se cncarreg:lIn do fa zor a !le
rearão e segundo as fúrmas do Governo, dão Inaior ini ciath a. 

· 

ao i'oJcl' Legislativu, ora ,~ o Executivo. Assim el1l França, como 
re ntí,;, o Legislador tem tido sempre sol! a Sll? ~I <: acl~ o estahe
imollto do imposto, e um Hegulamcnto cl'Admllll stnl0uo puhileu 
podoria crear um;) contribuiçiio. ),las na maior pnrte llos casos 

'onstitlli«:ão é muda; e conco.be-so qne dCl'C!E11 escap ~r~!he }Js 
menores além do haver matenas qlli~ em razao das afhmclalle$, 
por consi'dera~üos espociacs, tornam iJl1po~si\'el. toda a cl~ss ifl ca

Os impostos, por exemplo, pertencem a LCI,. e todana.a Ad
istração póde 8lltorisa.r certas. taxas. de pouea Im]lOr_tan <: ll1, ?u 
iramente locues, em virtude d'urna SlU1!llcs ~ppro\'a(:ao gernlll1

la. no orc;amellto ( Vivien). . 
Se pois édifl1cil estabelecer uma I'egra absoluta,ha toc.lavIa trn

geraes que se podem mareal', e que permittcm limitaI' o oflicin 
Ll'..i e do !legullllllcnto . .. . 

A Lei pertencem todas as provldenc13s permanentes e durave ls 
interessam Ü generalidade dos cidadií~s ; e ao neglllamcnto~s 

posições aceitIcutaes e p;)ssagelras q!le sao sUScep ll\'elS de mod_l
çõ' segundo O~ lugares . As qnestue~ que cXlgelllllma ~olu0ao 
cdiata e cOllhcellnenl os tcChIlICOS, sao da alr;nrla dos I.ngula

1I0s .: e as que demandam o appnralo tIo rúrnws lent:ls e sol l' m
, dcycmscr resol\"i llas [leio Lug isl:J\lor . _ 

§ 'lO. 

Fón~IAS DOS HF.G VL.\ :lIE:\TOS U'AO' Il:\lsrn.\çÃo P UDLICA.- OS 
rulamentos, denominados ü'ALlministraçiio publica , de
I ser em geral prcceLliUos d'au(liencia do Conselho de 

lado, e promulgat1os. 
A alta importm1cia d'osses ncgulamenlos exige a in

ventão do Conselho cn:staclo, que dú á sua relIaeçfin 
rlleill, simplicidaLle, e dareza descoi.a\:eis;. asseglli'.a a 
·dade de applicaçào llas regras aLlnlHllstratlvas; e lm
le que em casos similhanles variem as solur,ões com os 
viros ou as ncparti ções Mini steriaes. Uma (las condi
s da boa redaecão dos Hegulamentos tl'Administração 

Llica é evitar-se a inserção de disposições copiadas da 

Con:.->tituição c das Leis ; para que pela sua transposiçãa 
não se diminua a autoridade d'ellas , nem se altere o seu 
sentido, e não seja inlluzido em erro i Governo, que po
lleria em Decretos ulteriores modificar essas clisposi(iôeS 
legislativas como pllt"amente regulamentares. Mas o Con
selho tl'Estado, quanr.Jo deve ser consultado, emitte ape
nas 11m simples parecer, com que o Governo não é obri
gado a conformar-se. 

Quanto ú necessidade da pl'O llt l llgaçiio elos Hegula
mentos d'Administração publica, é porque ellessão appen
Llices da Lei, e como taes devem ser levados ao conheci
mento (los cidadãos, afim de se tornarem executo rios pa
ra com lodos. (V. L. de4dcJ)czembrode1830, art. 3.°) 

§ 17. 

BEWL.UIE'ITOS EXPEDIDOS N.\ FÓlUIA DOS D'Aom.\'ISTR.\ÇÃO 

PUBLlcA.-Dislinguem-se ordinariamente os H.egulamentos 
d'Administração publica dos Hegulamentos ou Decretos 
rxpedidos na fô rma dos primeiros .. Assim, po~ exemplo, 
os servic,us publicos são estabeleCidos pela Ler, ou pelos 
Ileglllamentos d'Administração publica. Faz-se poréI!l 
mister organis~l-los, regular a sua marcha, o seu exerCl
cio, e a A(lministrar:,ão provI} a isso por Decretos. Toda
via acontece mnitas vezes que a Lei, que creou esses ser
viços, exi .... e que os mesmos Decretos sejam expedidos na 
fÓl'ma do~ fiegulamentos Ll' Administração publica; isto é, 
com audiencia l10 Conselho J'Estatlo . 

Os negulamentos expedidos na fôrma dos d'Adminis
tração pnbli~a são pois aqucUes cujo objecto 6 menos ge
ral, por versarem sobre materias 'lue não interessam á 
univcrsali,lade dos cida(lãos, mas que em razão da sua 
importancia siio sujeitos ús fórmas dos Regulamentos 
lI'Administração publica; isto é, á aucliencia do Conse
lho d'Eslado, e á inserção na Collec(~ão das Leis. (') 

(.) A~silll os llcgnlamcnto.:; que "ersam sobre a aut?risação das 
sodedades anollymas , de doa5'ú.es e Ie.gados_a eSlabeleelmel\to~ pu
hlicos de commullirlades religiosas, etc. , sao expedidos na forma. 
ue l\rgulamcntos c.l 'Admini5tracão publica. 
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§ '18. 

o QUE SE 1,.'imXD~ pon llECII ETOS. -OS D T los são o:; 
actos ordinarios da Au torid ade Impcri:ll. O Decreto é cx
pedillo sob proposta d'mn ~linistro, e ás \'czes sem pl'O
posta mini t riaI. No 1.0 caso ( que é o mais fl'equente), 
é rofercmlado pelo ~Iini 'lI'c) '1u . o propoz ; e no 2.° pelo 
Ministro competente . Es' s Decretos nem sempre são 
submellidos á uclilJerarão do Conselho d'Estauo. Toda
via pótle a Administraç'ão reco!'ror a e11e, quando assim 
convier. (') 

(~ ) A llomc[ll,iio dos fl1l1ccionol'ios publicos, as provirlencin 
que as circumslallcins e.- igc)'ll para a mnnul 1l<;i1o LI a lraufJl1i11idade 
p~hl.ica e seguraI lI:a lia E 13~O, certas autorisa..:õ .s, o e~er 'icio dos 
dlrCltos de tutda sobl e pes~oas moráo', ã rcgl1lallos por Decretos. 
Por elles tam Mm o Imperador convoca, adia, proroga . ou llissol\'e 
o corpo lClTislntlivo. . 

§ 19. 

MEIOS DE HE CUHSO CONTnA OS ACTOS DO GOVEIl . '0.- na 
dous meios de recurso contra os actos do Governo: o 
meio r!racio::;o e o contencioso. 

Pelo meio graciow dirige-se o cidadão ao mcsmo 
Governo, para que reforme os seus aclos, sem formulas 
solemncs, e por uma simples pcti(:ão. 

Tem lugar o recurso gracioso, todas as y zos que não 
ha di1'eito lesado, mas um simples intercs c Ofl(~lulido. Se 
os direitos porém foram violados, se as formulas exigidas 
não foram guardadas, (em lugar o meio contencioso 
(§ 9.°). (') 

(' ) Quanto 11 inlerprelar:ão lias Leis e do~ l\c"u lamentos Ilas rc
la<,iõe ' do ESlado com os particular< " T)ertCll t'c ello ao Conselho de 
Estado, que dirime então pelo meiu contencioso uma espcr ie de 
f)ue8tào llrcjudicial; porque para se admitlir simillHlntc dcmíllula , 
e sempre mister que haja um prol C" Jlen~l'nle pcranle um trihu
nal civil, Oll administrativo. 

I: \l' ll'l' L u 11I. 

Do l:rllI.'dh/l "·/~'sIIl,JII. I;JIII 'irll'I'uclo C/lIIII/ 

da 1;'lI/illi\{I'/(I'úú (r I'al. 

: l O. 

Co: !cLllU II'J-;-- \uo . - SI' \ JlI!'ilOlll \ 
tado (. ao mesmo tempo I I'gão mai 
11'<1t'ftu adiva o i)ujll'l'OIlJ Tribunal 
di!'!'). n 



§ '18. 

o VII' SI: LXTl':,'f1!': pon Df.t:Hi':ros,-OS D cl'elos são os 
onlinarios ua Au lol'it latlc Imperial. O Decrclo é ex

iLio :;ob lll'Oposta d'nm Ministro, e ús vezes sem pro
la ruinislt"l'ial. No 1. 0 caso ( qnc é o mais frcquente), 
.fercn latiu pelo 1Iinisll'o II c o propoz ; e no 2.° polo
I'lro competente. Es 'o Decretos nem sempre são 

á d litlerarão do COIlsclho d'Estado. Tocla
pólio a Auministl'a t'ão I'ocorrcr a e11e, fJ.uaudo assim 
vier. n 
(. A nomcaçuo dos fll nccionOl'ios plIllli co ', ns pro\'irlclIcins 
as ri rCUm!\lulll.:i:Js c. igem pa ra n mnllul n<:ão UeI IralllJUi llidnde 

esell tll'<lwa do E. lado, certas autoTi ar:õe , O p,-Moido dos 
de lulda solJre pcss'o mOra0", são regn lall o pOI' lJecrcl.Qs, 

dIas IO ~l lJe Jl~ o Imperador convoca, adia, proroga" ou dissoh o 
corpo leglsltlttlvo . 

§ 19, 

MEIOS DE H E:CU n sO C O~TI\ ,\ o s AC'l'lJ., DO GOVEHXO. - lIa 
meios dc recurso contra os actos do Govcrno : o 

!/racioso e o contencioso. 
Pelo meio gracioso dirigc-sc o cidadão ao mesmo 

remo, par:) qllC rcronnc os seus actos, sem fo rmulas 
CS, e por uma simplcs petição. 

Tem lu gar o l'ecl1l'SO grad o ,todas as "czes qu c não 
direilo lesado, mas um simples inlct cssc ofl<'nrUdo. Se 
uh'c itos porém foram violados, se as formulas cxi gillas 

foram guardadas, lem lugll l' o mcio contencioso 
U.") . (') 

(" ) Quanlo ú inlerprc ta~ão uas L~ i s e dos nt!~lIla l1l ell tos !J as re· 
do Estado com os pan iculaJ'o' pertcll co clla ao COllselho de 

qllC dirimo então pelo meio contencioso urn a OS }) 'ri de 
prejud icial ; porque para se admitlir l' imillJ allte domnnda, 

mister fJLW haja \UH proccsso pendente perante um tribll
ci \il , ou admillislrath'o, 

(; ,\l'.1 T UL O lH. 

J)/J CII//sl'lIw li' 8,\[t,du , cunsiril' ,'wln co mo OI'U'-;O A /l reiliu;, 
d l l _l d ntiilisl l 'rICÚu (Jc/'(Il. 

CO~SI', Ll lO i)'EST.\ lJO, - SU,\ 1llSTOH I \,-0 Consclho ü'Es." 
tarlo 6 ao mcsmo t II1pO o Ol'gão mais elevado ua .\dminis
ti arão aetiva c o Supremo Tribunal administrativo ( Pra
llir l'). n 

( ) Fui pel I. " "ez crcada no Brasil urna o'pec ie de COIl solho 
!l'F:. tádo pelo r ecre to de ll: do rOl'cJ'o}i l'o (la H!:.t, que lhe ueu a tle
llolllin.Il;llr) li ' ,onsciIJ u Ilo 1'1'0 urauorcs Gerau' dos Pr(J' incias, e (I 

mUIH1IJu (;O Il\ () I'ar, pa l:l n'ell rcprt: 'ón t:I rem il1 teirnmell lC os 111 0S 
mlJS l'rovillcia5 respoctiva' , nO/UG,lllllo as que li llham atú rlUl tro 
Deputados lias Cúrtas de Por t Ll ~o l , um Procurador ; :JS lluO tive ' SOlll 
do rlua lro ató oito, d O Ll~ , o L1n hi p:lra Ci l 3, tres ; os quaes Procura
dores jlodm'ialll ser I ·lIIo\' ÍllllS llHla: suas rc,'(H~ CL i\ a Provincias no 
ca 'o dI;) n~lo tl l'~OIll Il llw UI de\ idom,mltl as sua.s obriglll:õO ', so as
sim o rCQne-rl)$Sclll dous lCl'ços tl as suas CUJJlorns 111 Yercn ~üo gera l 
c o"" tlfiQrd il~ :l I'Í3 , llroCtluolll io-se el/I~o lÍ nonw!l!;iio u'IJUl.ros em SOu 
lugar Iln f,i r lJl a u lOl'lUinlldn pelo it3tlo Oellrcto . 

As :ltt ril lll it;üóS tl'llS~c GI)U' lho oram: I." aconselhar o cntão 
PrincilJl' J\l'g'ClIlC D. Pc i'O, torl as ns \ 'e leS que por ell e 1'0 se monda
uo, elll Ic> us os I1I'gocius ma is importantes e difliceis ; 2." exami
lIar os :m:tnues pl'lojcctos tle I'elbl' las que sc Llevia ll1 fazer nn Admi
ni:t r ;) ,::'!) gerol e parLicl1lnl' Iln K:lall oqllc lhe fossem 'ulI1!11un icatlus; 
3." proJlu!' as rneli itlas e [11 :1110 ' , quo parece um mais urgell L~ e 
vantajosos ao h m el o Heillo-L'lI iuo e ú prosperid a e tIo Jka 'i l; 4, ." 
au\'ogm e zebl' cada um d,.,;; seus !TIemlJros pelas lI li liuades tio sua 
Provincia rllspecti\'a. 

IleUllia-sc o refcl'illll COII~o lho 0/11 Ulnll saIu lia Pl~O , todas as ve
zes que n me.. mo I'I'iueipc lleltCllle o /lIamla va c 11\' ca l', ou qutlntla 
ao COIIS(:! !lO pnr 'cia nr:cl'SSl\ l' i' reuni r-se [lor as~im o, ,Ügil' a \lI'
gencin ti os negoe iü: 11Illi ico:; ; vara flIlltl da\ fi [lfll'le a S. A. n. pelo 
Mi nistro e Sccl'el:.l l'io tI 'Es lado Ll ns t\egocius do IICI IIO; era prrs icli
tlo pelo l)rincipc Hcgcnl,c ; "ri snn e.'SÕcs n !sLiam os Jlinisrros 

Scel'ctal'i os d' E '[IIUU fl ue li n", lo a S~;l!ll lo e voto no llil.fl Consclho, 
u (ILwl foi ill~ ttl l1 :l o por n t!c r LO llo '1.° de .JullllO dc 18'22, e reuniu
~e Iiela lll'il/wira \'e7. no dia 'c" int e COIIJ o;; Procuradores r j racs 
eleltos c residen tes !Ia CÜl' tc, MIO obstante faltarem nimla os d'uma 
l'J'oviw;i :t , 

Pela Carta 11 Lei ,~," da A 'cmuka Ge mI Constituillte e Leg i la· 
lha do Imper:() tio ~O tle OUIH IJl'o ue 181:: fo i re\'ogado o ])ecreto til : 
lli de Fen:n:i rll de l 8~:'?, ii!;uuuo e\tilw t') o C{J !l ~ellt l) d(} f'ruc urado
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re5 LlU Pro\'illdilS, neado IJOI' e1le, e passando a servil' como Conse
Iheirus u·F.~t, du prol"isoriamcllle us !llinistros e Secretari05 lFEs
tudo. 

Mas em cOll5cquencia ll n dissoln("ío ela mesma A . 'cmbléa Gc
ral CO/lstilllinle creoll o Illl perallor D. Pcrlro I ]leio Decreto :2.0, 
de 'I de NOl"orn hrn de 18~:J um UO\'O Conselho d'Estado, composlo 
de dez In1)111 Ll'ns llll OlJlnCOll IUj;o, illdnillilo os seis ~linistro5 que 
j;'l erall1 C m;cl h tl il' ' IrEst;j tio lla tos pela t;itlula Lei de :20 de Oulu
bro, pura o fim de fazerem o projet;to de Constituic:üo prollleltida, e 
aCCOIllm L1all a :i luze~, ch ili:;ac:;'lO e localidades do Imporio, e ::tlém 
d'j~so lra lal"'ll Ilos II l'gocins lle maior monla. 

O lIle ~ IlIO Conselho d'Eslado foi confIrmaLlo e reorganisallo pe
los al'l;;.I:n e sCj:!lIillles LIa Constitui<:ão que tornou vitalícios os sens 
JlIemhro~; mas roi oulra vezsupprimillo [leio 3n. 3~ U3 Lei das He
form~s Cllllstilucionaes n. 'l Gde 1:2 de :\gos lo de n;:.H, mais conhol:i
da sob o IWIIIO de-Aoto Adclicional á C nstitnicilo . Foi eml1l11 
ereado o 110 \'0 COlIselho d'Estüdo pela [ll'oridonll, -Lei n. 234. ue:l3 
tle NOI'omlJro lle 18H ; para cuja execlH;i\o lJaixou o negulamento 
n. 'l :l,í llc fi L10 Fe\'creil'o del!H:2 ; o qual, comqnant.o fosse uxpedi
llo para servir de I'cginwato provisorio llo Conselho d'Estado actunl, 
10m c:olltinllatlo a ohservar-se em rirtnLlll do Decreto n, 222 ele 9 de 
SClemhro tIo mesmo nano, licando [I Secr.âo, a que pertencem os 
negocios elu Im(lerio, inc;ulIlbida de propôr as alterações que 3 ex
}1eriencia lII O 'lrasse SOl' nocessaria fazerem-se naquelle Hegulámenlo. 

§ 2'1, 

SEllVIÇOS DO Cn:'iSELlIO D·EsTADO. - Tres são as diversas 
ordens de servi~~os que o Conselho d'Estado é dcstinado a 
prestar: '1.0 :lssistir ao Monarcha com o conselho sobre 
os lIegocios de maior transcendencia que dependem ela sua 
imm~!diata resolução; '2. 0 discutir os projectos de Leis, 
Hegulamenlos, e lnstrnc('ões que por exigirem grande va
riedade üe conhecimento thcorieos e praticas, não poclem 
ser cabaltncnte discutidos no Conselho dos ~lini st['Qs ; 3.° 
senil' Llc ccntro, ol1l1e vcnham reunir-se todas as noções 
estadislicas das ui rcrsas repartições d3 A(lministração pu.. blica, e se resolvam as du\'idas quo occorrercm entre eHas, 
e par.:! o qual cmllm possam rocorrol' as partes, que se 
julgarem le.saüas nas estações subalternas do poder ex.e
cuti\'O. n 

C) QUClll li\ l~r al guma id éa tio llile S ( ~.i~1 .\d/llini~trac.:ão, niio lleixa
rú dc reconl1l'eer que os lre~ ohjeeto<" clue acaball1o;; de IllellClonar, 
são ue inlledinavel necesôidade para o bom go\erno de qll~:tll!Uer 

),aIZ, I 'lul! Intl:l~ as rl'ft l
\ ida!; 1':11I'ci(~s 111' ali 

ser de\ ilJa Ilwnte t!xcl('lIl~li 'cn!io I'Of tnna 
(;nllSl'lho d 'E 'tatio, lJue scguuuo o dr fino 1: 
111-'1\ lk IWIIII'ns UllutU,., I'Ittl 111111] U• 111'1 llon 
I OIll (' I fi o ~ l'll filll~I'lhlllltt" III'j'nt"iu: 110 l iol 
t;:il).

( (), COlIsclllCiros u'E ([lua s:ioJ re~Jlol1:a, 
q l1ll tlau ai ' l rupurador, IIPI,Il:lU' Ü COII!( lit ujl;~il 
Eslmln. I' lIH1Udli"tIlOlI'IlIl' 11 11 10 '0:, 11 0 ncgocio:; 
cio tlo podcl' llIoúel'ut.lol', deI enilll CI' julg;1I1os . 
:cllado , lia rórnwlhl Lei tln n~sl}(jn 5 :llJiltllado d",' 
tIo, que é de 1;") de OUlul,ro tle 11):::/ (COIl, 1. 011 
de 1KI I, 111'1. ,1."). 

Para :;Cl' <:011 ·clltciro u'E I.H]n se ri.'l lucrelll 
tlos I]tl ' Ilura. CH:llliJl' (, ClIlI L mt 110,' I, . d 
t}\IulitladesSlIo : I." ' (> 1' eld.lllúo llrusileiro c estn r 
lo: pO ll IICUS; ~. " ler ll'id utlc iO tUllIOS pnra cima ' 
!lallcl' t':I11!wILllltlC c vir;u 'lcs, >;cJ\llll prefe ritl .. 
~ il;O' fd lu: :i Iwtri:l; li , lo (I' !, ti ' rCII 'linlclIlo 
Iri:l , j'(lllllllI'rl' i n, Oll t'l lljlrt':;1 . ;l ~nllll1lôl,lc 



,; U' I' I' O\il1~i'IS, c'l'cado I.or ('!1o, c paSSllUUO a servir como Cunse
I'O!' crEstado pl'UI i 'oriamenhJ O~ ~Ii.lli. lros c Secrelarios cl'Es

. !:1S em l:llllslllll1Cncia da uissolu~iio (l~ mrsm~ , ~embléa Ge-
COllstituinle (~rCI)U o IlUperaclor D. Pedro [ ])elo lJecreto 2." ... 

J:.l UIl'xO\'l)1I11IrO ri' Ifi::!:: Um 1101'0 CO Il~loJiIO lFESlado, COlllpOSto 
dez UleI1111l'QS 11110 1If1I1I1JOIl IU:';II , IUIlJ ll illll o os :I'i ", ~lin;stros que 
erum COII~t'IIWll'o' d'Klàtlo Iwlus pelu 1:;lull" Lei de 20 de OLllu
,pura n lim de rOZCI'CIll o projccla de ConSli tui(:üo pro mc nida, e 
1JIllll udall a ás luzcs, cÍ\ili ~ac:úo I! loca liuoues uo IlIlperlO, c :ti6m 

Iralllrl'llIllus IIcgocins lIl'maíor monlrl. 
() m '. III CUl!."c!11t d'E lad fúi rOllfi rruauo C I"lIorgn ni sallo Jle

nrl5. 137 CSClll1iIlIC' d:t Ctlu· tituit:ão rl ue tornou I'ilali cios os scns 
; lllas ro i onlrn \" zsupprimido pelo an. 3~ da Lci das n o

Coustitucillnacs n, 'IC dcl:2 dc }\"'O 'IO de H;:.ll , mais conheci· 
(j I\OIllC llc-.\.Clo ALldicionnl ::i Const itni(:« , Foi emlim 

n U 1101 II COII~c l hCJ u"1:;SIaÚo pula providenle Lci 11 . 23't de 23 
. 'uwmbl'(j dll 18 \ I .; [iam cuja ex c l1l:iiu iJaixol1 o ll cg-uiarnonto 

1-2\ de;; 11 0 FCl"el'l!iro de 18172 ; o qual, cOlllqLL::wto fosse exped!
pam sOl'l"ir do regimcnto prol' iso rio elo Conselho d'Eslall0 actu31, 

l'lJU lllluado :l oIJscl'l'ar·so cml'irlnlle du Dccroto 11 . 22:! de V de 
1'0 do mesmo anllo, Il eallllo a Secl'[\ , a que Eertencem os 

110 Impe rio, illl;UIIIbidn de propür a' :llleraroc;; que a ex
lJIostrusse ser neccssurio fazercm-sc naquolle Uegula111enlo. 

§ 2'1. 

,E.lm çllS DO CUXSELIIO D'EsT.\oo. - 'Ires são as diversas 
de seniços quo o Conselho d'Estado é destinado a 
: '1,0 assistir ao ~Ionarcha com o conselho sobre 
ios de maior tl'anscemlencia quo uO[1cndem da sua 

D'''I'''''I'' ''la J'esoln~ão; ~,o disculir os projcctos de Leis, 
OlHos, e Jnstrllc~,õe que por exigil'em grande va

lle ' nht'cimelltos thcol'ico e pl'atieos, não pouem 
t:3baltnontc discutidos no Conselho uos Ministros; d,U 

Í1' de (' elll ro , onde venham reunir-sc tOLlas as noções 
s lIas Il i\ Cl":lS ['('partif:ões da !\ (lmillistra~ãopu

ica, e sc re uIvam as duvillas que occorrerem outre eUas, 
ra o qual elllllm possam 1'(,COfrel' as partes, que se 
rem l~ada . uas csta(:õe~ subalternas elo poder exe\. . n 

(') Quelll til Br alglllll;) id ua tI'l que ~,'ja ,\Ulllini ,;tral:ão , lIüol.leixa
ra ele recoll !i,.'.ccr f(tW o:; lreS oh,lC(;tllS, que ncahalOo~ de mellelUlI:tr, 
ão de imlcdin31"el IIc ces~ idaJe para u bum gOI" Cl"110 de Illlalqucr 

j.aiz, (' que tOtlas JS rdl) rillns especlC!' do :lllriIJlli l. üc~ n;lo P0<1 11111 
~I~r <1eYiúalllcnl"c exercidns SC IIÚO por lIm~ ~IÍ rn l'[l() r:II~ão - (I 
C n 'clho ll' Est~uo,-llI1C ~eg nnilo o Ilelinn ~iararcl, t!-lIll1a A~~() lII' 
1M3 OI' humens douto: ., ell~lIlrlll(}:; [leio ~Tonareha para l!ie a S:; I ~ li
r)111 I!nlll o ~CLl I"o n~('lh nos lIer,ol'ios do (;o\erno e 1i;1 , \dlllilli~tra
I'iio,-

Cmn' IÇJi u M:n:\L 110 fll.', HIW 1J'E:iT.\l>O - Compõe-se 
o n 'tual Conselho lI 'Eslado, nüo ue dez mcml;l"o~ somelt
t " como d'antc' !> f' 'ompnnl a p lo ai t. 13R da Constitui
{'ão ' mas dI doze membros onli narios, além dos M inis
tr05. q1l0 ainua niio o semI o, te TIl u'elle a S~(, I1to, c ue 
mais doze GOIJ , elhei rmi r. trnllnJinaJ'Ío , 

O Conselho c!'Est:Hl0 cx(' rl'C :I. Sl1:l fnn rçür, reul1i
1105 os 'CUS membros, 00 cm Secçü s , Ao Conselho (1'Es
tado reunidu prcside o Imperallor; e ;js ,'CCI;Ü('$ JU'(' idem 
os Ministros c1'Eslar1o, a quem pertencem Olj ohjeclos tia . 
consultas (L. eitadade 23 ele Noycmbro de 'J841, 31'1:1.°), 

Assim os COllsel!H'iros cl'Eslauo ordillarios, como os 
extraonlinarios, são nomeados pelO Imperador; c s50 vi
talícios: porém pórle o Jmperador dispcnsú-los elas suas 
flln c~ õc.; por tempo indefinido (L. citada, arts, 2,° c 3,0). 

Aos Conselheiros d'Estado cxlraon:!inal'ios eompeto : 
'J ,0 sorvir nos impellimclltos dos ord illarios, semio para 
isso designados ; 2, ° ter as ento () volo no COlIselho d'Es
tallo, quando forem clJam:.1.f lfl~ pa ra nlgllIlw cO!lsulta ( L. 
citada, arl. 3.0 ), n 

( ) Os COHselheiros d'EsI~ldo são res]JolI~areis pelos ClIIISC\l1os 
l/IH) dãll 30 IUlJ:lCI'aclor , OJlpostos ~ Constilui r.ão e aos inlo!'Cssos ri o 
ESlIldo, c m.Hlilustamollle doiosos, nos negocies I"clatil"o' ao exor 'i· 
cio do puder mOllel'Ul]ol', dUl"ondo ~e r j Ulp;n dos em ta '5 ca:us pulo 
Senad o, II~ rúnnu da l.ei d:t rl'~JlonFalJilitl~úc do' Mi ll i ' (ros rl'Etiln
110,f) lle 6de 'l :í llcOulubwtle 'IS::!7 (C nsl.. al'l.l.: ;j, .eL. cilarla 
de t i! ~ I, ar t. .1."). 

Pala ser COlIsc.lheiro u'Eslauu so requerem as 1lll'SmaS qualirla
!los qne ]lara Scnadur (COIISt. art . 'I '01), e L. eilada, ~Irl.. h.0). E 'sa~ 
quulid::llles süo: t." S(, l' cilladüo Brasilei ro e cstar 110 gi)zo dos direi· 
lu~ polilicus : 2." ter ll ' illatlu 40 <llI1IUS JlJra eima ; ~l. ' , el' pussea llo 
::;aiJcr, eall:H' idarle o l'iri lLi l '" ~cnt..lo prcferit..l os 06 quo tiverem 8or
I ÍI:U;; fuitos .\ putria ; 4·." !l'r de reml illlollto UllnLj;]1por bens, indus 
II ta ; l'Olllllll'['rin, fi li CiIl\H'j 'gO, n ~(lll1m:l 110 t\(t08000 ({·on!'!.. nrt. 41). 



-_____ i [j ./ 

Os Co nselheiros :l\lll! ~ de toilWrt!1I1 pl)"~C pre"fam juramen to lI lIto 
lTIaos do 11l1pernrlo r de Inantllr a l\el igi;iQ C. A. n., observar a Cons
li luil)o c as Leis, SOl' Hei ' 30 lrnperad or, e a Of!se lh ;l- lo segufIllo 
sua: 'IJI15cic leia' . nllc l1,lel1,l o SOlllcllte ao belll da N ;\ ~iíu (Con~ t.. 
ar!. li I, I ' L. l;ilar1a , :lJt . ~' .1'). 

O I' rin 'i[H: IlIllICl'i1í l, I H~o 1]1lC '1 \I ,~ anUOli eOl1lll l11!OS, Ó ele Di
rci Lo llo Con,,1I1I10 l 'E:ta<lu : ' d, muis Princi pe ' da :nsa lmperial , 
p:lra enlrarCln 1\0 mr;;mo CO llse llll! . Ikall1 IkpI\ JI(1cnll'S 11::1 nOl1lcar:t\l.l 
l ln Impl'raUO I'. I,Sles e I) Principe TUlI'Criu lll'(!] üntri.l Jn no 1l 11 1lLUrO 
ITWl'c:lflo, ' SI 'lnen! 5,10 t: JI \ iil; do: lta l'a li C: oll~tl l l lO re llll idu : o 
1I lc~rn l) : \' prati ca (:Olil o; " ILi gos C,luscll l\:lros 'Estado, quallüo 
':!J,lI lHlllo:; ( L.u tl"l. ar!. '11'; e L. d t;\ll a, aft. fi."), 

ArrnlfwrçitEs DO COXSELrIO P 'El'T.\ DO·- O art. 7.° da 
me:;ma L. (~ it. resumi a '~im as att rilJui(:ões do Conselho 
d'Es l ~H lo : « Ill clluIlJe 30 Conselho Ir ~s t<lc1 o consultar em 
lodos o~ negocios em fIue o lrnpcl'atlol' houver por bom 
ouvi-li , para rosub' ,-los, o p:'incipalrncnte : » 

I! 'I .C) Em lod3S as occasiõos ('m quo o lmpel'aLlor so 
prol1ozcr exot'c.or quah[lIcr das aLLl' ihuiçõcs do po rl or 1110
dcratlO!', iudi ',llaS no <11' t. ,10 I lIa Couslif.ll ição ; 

( '2 .u oh,'0 II clar:1 cií de !l(})'l':1 , aj u tcs de paz , c 
nl'goci,H:í;C' co 1 as nacücs c' irélllgc il'(lS ; 

« :i,ú So bro qUl'stôr. ue prezas e in ( lcmn i ~a çõ r. s ; 
(( 'k () Sobr, conOicto' de jndsllictiín ntre ,b autorida

de_ ,I ini '[ratira: , e cllti'e r. tas c n~ jl\ilil'ia l'ias ; 
« ~j . o S LI:', ahus06 l a~ :nllol'i,]nl C:~ ocd esinslÍf;as : 
« IJ.O Sobro D tJ Cl'ptIJS, HC1ju[nmclllos, U IU: l l' ll cçôes 

para n bo: I. xec.w~o tIas Leis , ., sobi' [l I'opo' l :1S rf1 w () po
rlc ' ex.ec.lIlil'O lcnll,\ de rl pre:; nl.u' ú As:r (11 )L "a O ['al. ;l n 
n O ~ I · t. 'I ', -:l ua l.onslill1ic:ío tambcr n disI)Õe que os Conselheiros 

rl' ~ lado 5cjnlll ouv idos em tO(105 os negocios 'Tavcs c medidas ge
ra .~ da puh l i l ~ 3 \d ll1i ni ,- tr;1(';io; mas c~pc cil i (:al ltln flun, i os me:>lIIos 
(':I.'OS do art. í ."ll a L, t:ltatla l\ S. (· l~]t I i'I t\ das allrilluil,úc do pud0i' mo
,] e r~d() r, ill(1icatlas 11 0 3r t. 10 f lla :O ll ~ ;tili ~ t1, (] I'a:ll llo ~ G," ItllL\ 
~c n·fere;i 1l0l nearlll) (' uemi.súo dos ~lilüstI'O' li '/<:: (\[10 . 

,~ 1 j .~ 

to do ;) rte Fevereiro de 1 I..~ acha-s 
tado t1Í\' illido em quatro Secções : 1. 
Imperio ; 2.n dos da Justiça E: tran 
Fazenda; 4." tios da Gllon3 e Marinh 

Caua uma d'estas Secciies com 
lhcir·os. As SeCrõeg que II occupam 
_linislerios, : fio presididas pelo Min 
objecto quo n'ellas se di cnte. n 

Quanf)O a importancia e compli 
exigttm, pOllem J'cunir- 'e duas 011 trc' 
denda do ~l i lli s l l'o flU I' pedir a reunião. 

Os Ministros d'E.' tatlo pr :-.lam ás 
C'srlal'cciment n ces'aI'Íos para acerto 
c marcam o dia , hora, e lugar das 
'ccç,ãO . 

(') o Min istro Pl'c~i~ nl da Sel\c1io 
cada O(lgocio. Discutida e \'otnda a m:Ítcl'ia a 
parecer miJllllatl o, o 1I1Wl dCI10is de appr(\va~" 
Cúrúncia sl' p-uintc elos lncrnlJros da eerão 
parallo. Ias o i\[ini ·tro Pro ' idcnte niiô 
de empato. 

O Imll rndor re erva :1 i odireito de 
Sccc:ue:, Stlm que oUI;a o 'ullsclho roun iJ 

Qutlndo o pnrecer da 'ceção é algum 
n('!'!ulamcn to, ou IlIstruct:ci' , a • cc 50 
de :cnvc, l\im 'ntll prcci 'o, para fl UI' o Cu"_ lho 
cultr regularmento (arts. ~.o a 11 do ci tado 

§ ~5. 

CCJ :'\FEnEXr.I.\S 00 CO:'\SELIIO PL ...,\JI._....:I 

rl'ncia do Conselho (t'Estado sob a 
radO!' " preci 'o qlle estej am 
COllselheiros em elTeclivo exercicio_ 

As Sllas conrerencias tcem lugar nos 
qU3nr)o o Imperador ha por hem con 

O Conselheiros falLam, e votam, 
dor ordona ; e não havendo llnan' . 
membros divergentes apresentam por 
tos separados. 

Os Ministros ,1'l':sl3(10. aimla fino 

http:exot'c.or


j{j J 

n. r,nll'u!Jwiros :llltes de lll ilHl l't'1\l l lll 'SC p('I}~ laTll juramento nu . 
111:10' 1 Jrnpcra llor (k lllunt ..u · a Hclii!i~o C. :\. 1\., observar a Cons
liluil'i'ill e ti ' Lci5, ser fi eis ao Impcrador, e acofÍs\llhi,-lo serrundo 
Ilas l'llnsriflncias. ntttllHll'n,lo SIlIIH!n t' ao belll da ~a (:fi () (Const. 

ar!. UI. t! L . CIl!HJU, 111 L 5 .0 ) . 

_ nPrlndl'c lmpP I·I:i1 . 1/1"<1 (IIIC lt:m ,g anllos cl'lInplclO ', Óde Di
rcllolln Con'~ lh{) u'Eslal!u : os d"nluis 1'r11I1:I[le-l ln Casa Im]!cl'i :l l, 
pai';!. ClItl'i1I"IJII\U IIIC,100 (1,II~clh(). ri(,:IUlll l!lil~lIden t l's JaJlQIlICarU ll 
do I mpcnll lor, E~tl's a o 1'I'illt:i/1I: Jtupt'r'aIILloI 'Htl'nrn no ll Ulll tÍ ro 
1f1<1 1't·;t lo. ;:( ' lll ~OIC ~iil \ t·OIl\·!t ;ll)lI~ 1':11'<1 o Cttll51'lhn rennido: o 
1111' '111< ' S' p,ralk;!. (,UI\I us :JlIli~o~ t:.III~l\llllJi l'O$ ti 'Eslado, fIuallll o 
"hullu"]/) «.vust. al'l. j 1\ . c L. I:llat1a, ar!. 0."). 

ATTHIOCtt;UES !lO LOXSF/.lln lJ 'ESl'.\Ilo. - O al't. 7.0 da 
lUC:-.1l1a L. 'i r. resume a " im as ::llt!' i lJl] i l'õe ~ 00 Consclllo 
,1'E 'lado : « Inc1llllbe ao Consr-lho (l' Es t~(lo cO!1sul!ar em 
lutlos os negocios m flue o Impc!'ado.' houver por bem 
ouvi-lo, pa ra res 1\'(' -los, e p!'incipalmcn! e : ) 

« \ ." Em torlas as t; .:\ iõ's ('1 11 que o lmllf'J'. dor se 
l"'u[lo?'rf . x~l'ccr rlualquer rIns ;ll!rihuicücs lo por cr 1110
11('\,3«101', IUtlt ~all a' 110 éll't. H )! (la Consti tn i r;~o ; 

« •. U ,'ob 'e d claraeã de gnu!'!';), aju ·tos de paz , e 
l1f'goda~i)es com ;'l~ nacõl" 0 lf':lIlgcil'as ; . 

« :1.0 ~ ' llb l'e qur. 'tiics de prr7. OlS inllcmni.. ~ ç(jes : 
j( .1· .° Sob ~ l'.onllí -tos lle j l'i: cl icfõll) cn lt'c as autol'ÍLln

ti ,'''; atlmilli:trali\'a " e 0111." Ci) a' C :I::.> jwlid:1 l' ias . 
'. :í,u 'ob;'(' :1 1111'0: r ,I- aulOl' iclnl ~_; cf'! si n:-;li/ as ; 
« ü." .' hl'e lJg (~l'e l ()s . nr~IlI;lIllelll() .:, r lu ' lf'lIccõ('s 

p:l'a a 1I0a ' \OCll~:i'1O ti as Lni: , e soh!' : p 'op s ! a ~, (j Il C o po
(\ 1'1' rxe uH'o tell lia do ;J jll'escntal' Ú Assft blúa GeraL» n 

(') 0 01 t. 1 L da Consti lll icfio lamlJetn dLpua que os Con~('lheiros 
u·g· lnrlo sejam ouvidos C'!lI ln llo ~; os nego ciO. graves (~nlcdilla " ge
r:II" tia pllhtil'a Adlllilli.· tl'ô\ 'üo; ma" e~lll-.rlln e illll l() qU:I: i . meslIlos 
:J'I'l'Ii't llll. 1:' 11 :\ 1, . cilada C\{'('l tl úa ti :. ·:lII I·iblli(·..-,csuopotlcr lllo

•1..rnt1!l1' , illllicil la ' 1") ~i · l. tOt da \ :L ) !I~ l;ILIi I uo, n GIStl do ~ 0. 0 que 
.e H-fl're Ú Ilurnea~;i !ll' ul' lIIi '~ün dos ~\iI1:sll'lr LI 1~:tall0 . 

to de 5 de Fevereiro de 1842 acha-se o Conselho d'Es
tado tlividido em quatro SeCljôes : 'l. a elos Negocias do 
Imperio; 2. n elos da Jnstiça c Estrangeiros; :P dos da 
Fazemla; 4." dos rIa Gucna e Marinha (art. 1.°) 

Cada uma d'estas Secções compõe-se de tres Conse
lheiros. As Secf;ôc5 que se occupam dos negocios de dous 
~Iinislerios, são presididas pelo i\linisll'O a quem toca o 
objccto que n'ollas se discute. n 

Quando a importancia e eomplieação dos negocias o 
exigem, podem reunir-se dnas ou tres Socções sob a presi
dencia do Minist ro que pedir a reunião, 

Os Ministro d'Estado prestam tis Secrões todos os 
c. darecimentos noc ssarios para acerto das deliberações, 
e marcam o dia, hora, e lugar das conferencias de eatla 
Sc(~ção. 

(') O Minislro Vrcsidente ela SCI~çiío nomeia um relator para 
cada negocio. Discutida e votada a materia , apresenta o rolator o 
parecer minlltauo, o 'lu,,) depois de approvadg é assignado na COJl
ferencia seguinte pelos memhros da Secção que não deram volo se
parado. Mas o Ministro Pl'esillente não vota, nem mesmo no easo 
de empate. 

O Imperador reserva a si o direilo de resolver os pareceres das 
Secc;ões, sem que ouça o Conselho reunido. ' 

Quanuo o parec!)r da Secção é algum projecto de Lei, Decreto, 
negulamcnlo, ou In~trucções, a Secção respectiva dá-lhe todo o 
desenvolvimento preciso, para fIuC o Conselho d'Esuulo o possa dis
cutir regularmente ( arts. 2.° a 11 do citado Hegulamanlo). 

§ 25. 

COXI'EHEXCL\S no COXSELHO PLE,,"O.-Para haver confe
rencia do Conselho d'Estado sob a presidencia do Impe
rador é preciso que estejam presentes pelo menos selte 
Conselheiros em eITecti\'o excrcieio. 

As SU3S conferencias tcem lugar nos Paços Imperiaes, 
quando o Imperador ha por hem convocâ-Io . 

Os Conselheiros fallam, c votam, quando o Impera
dor ordena; e não havendo unanimidade no ConselllO os 
membros divergentes apresentam por escripto os sens vo
tos separados. 

Os Ministros (l'Estado, ainr13 fl11e tomem parte n::!s 
<) 

" 



discussões (lo Conselho, não votam; nem assistem ás \'O~ 
tações quando a consulta versa sobre dissolução da Cama
ra dos Deputados, ou do Ministerio. 

As consultas lIo Consclho são redigidas pela Secção a 
que toca o seu objecto, e assi%nadas por todos os Conse
lheiros ; e a ReSOlução lmpenal, tomada sobre parecer da 
Secção, ou consulta do Conselho , é expedida por Decre
to ( arts. L a 20 do Regulamento). 

§ 26. 

OBJECTOS DAS DELIDEUACllES DO COXSELHO U'ESTADO.-PO

dem ser contenciosos ou ~lão contenciosos. (') Quanto a 
estes, incumlw a cada Secção examinar as Leis provin
ciaes, e todos os negocios de que a encarregar o seu .Pre
sidente, podendo ouvir a quacsqller emprega(~os pnbltcos, 
que são obrigados a prestar tOllos os esclareCimentos que 
eBa exiail', verbalmente ou por escripto, sob pena de 
desobedlencia, e a quaesqner outras pessoas, cujas infor
macões lhe possam ser uteis, 

. Quando no exame dos negoeios incum})idos ás Sec
ções entenderem estas ser llecessaria alguma Lei, Regu
lamento, Decreto, ou Instrucções, o propoem, expondo 
mui circumstanciadamente os motivos da sua convicção, 
e as principaes providencias, que se devem expedir (ar1s, 
21 a 23 (lu Hegulamcnto ), 

(') Dos oIJjcctos eontenciosos tC'u!uremos na :! ." Purte (l'estes 
Elementos. 

§ 27, 

CoxcLUsÃo.-Pelo que fica dito, as attribuições do 
Conselho d'Eslado, considerado enmo Orgão geral da Ad
ministração aetiva, podem ser divididas em tres partes 
principaes; que são: '1,0 um exercicio de fllncçõcs pu
ramente consultivas; 2,0 uma cooperação na alta tutela 
administrativa; 3,0 um exercicio de funeçôes gO\'crna
mentaes, 

---..Di oar-

É oque c uclluz do art. 142 da 
das no~ sas Leis organica do Conselho 

(') Cahe pori)m aqui acre Mutar aI 
do 1\ gimllntO dlll:OllslIlho d'E lado, 

D re haver sempre doze Conselheiros 
exercício, um dos quaos oscreve as aetas 
ser conservailos (lm ~ 'greuo. 

Se algum Conselheiro em er\'i ro efTeel i 
as slIa funel'6e~ or ma i ~ de I;; Jias conti 
sll lhciro extr:lltl'l.hnal'io que ha do servir duran 
to, ec s:tJlClo oqua l cessa a sulJstituieão, 

_ O Conselhei ro que é uispcll'a tl ó do 


~'JCsbPos:a li r.on efh elr'o extrllo t'd i/lorj(l , 

Il\'c ban' l' \lOGou'cl llu, c ('m cada uma 

lirro' : UUI partI rO!ri~tro das uctas rc pllcli 
tias Ortlcn' Impcriaos ; Coutro para 1'3gistl'o 
tos (Ilt'gulamcnto n. ! ~~, arl'. 5':l, 53, 55, c 

CAP IT LO IV. 

DI)S Ministr()s considerodos como 
da ArllJ lill.istl'arão 

§ 28. 

P~U~CIPIO _ GEnA~S, -,O principio em 
a Admll1 lStracao aeltva , e a. unidade do 
unidade na Administração é desi 'tnada 
tl'alisaçfio . EUa consisle na tl..,u... ..JJ, U""U\!U,-! 

dores lo aes á A?loridade central que os n 
e r en a para SI a dt!t.i fio dos negocios 
teso Ma~ (' lU catla ramo rios crvil~os 
gl'au da j ral'chia administrati va um 
a tlirc'ção e a rc 'pon alJiliuade: 

Entre o~ agúnl nns, verdadeiros 
t~em ca~aC I (!r e autoridade a r speito de 
sao offil' talmcnle eonh ,cidus do publico 
mollianf' irü pal'a com o poder 
agentes .diI'CNOS . Ontl'o, simples 
('/erpubhco, nrm noto ri dade omcial 
dos agenl llirec tos, e ãa seus ,,,,',,".MUI 
agentes dil'ec lOs estão colIocaclos sob a 



, cus' ões do Conselho, não votam; nem assistem ás ro
ções quando a consulta versa sobre dissolução da Cama-

a dos Deputados, ou do Ministerio. .. ,_ 
A consultas t.10 Cous 'l ho ão redigidas pela Secçao a 

e toca °seu olljecto, e as ignadas por totlns os Conse
eiros ' e a R olução Imperial , tomada sobre parecer t.1a 
CÇãO,' ou consulta do Conselho, é expedida por Decre
(arts . ·l ~ a 120 tio Rogulamento). 

§ 26. 

OnJECTOS D.\S DELInEnAÇÕES DO CO:-lSHIlO V'ESTAVO.-rO

em ser contenciosos ou não conten~iosos. (') . Quant~ a 
stes, incumbe a cada Secção exammar as LeiS provm
iae , e todos os negocios de que a encarregar o seu 'pre
'dente, podendo ouvir a quaesquel' empregad.os puhlicos, 

e são obrigados a prestar todos os ~sclareclmentos que 
la exigir, verbalmente ou por escnpto, sob .pen.a de 
esobcdiencia, c a quacsqner outras pessoas, CUjas mfor
ações lhe possam ser uteis. ., . , 

Quando no exame dos negoclOs ll1cumbldos as Sec
õcs entenderem estas ser necessaria algnma Lei, Regu
mento, Decreto, 011 Instrueções~ o propoem, expo~do 
ui circumstanciadamente os motivos da sua conVlCGilO, 
as pI'incipaes providencias, que se devem expedir (arts. 

1 a 23 tlo Regulamento). 

(') Dos objectos contenciosos trataremos na ~." Parte (restes 
ementos, 

§ 27. 

Co~cLusÃo.-Pelo quo fica dito, as attrilwições do 
on clho d'Estado, considerado eomo Orgão geral tla Ad
inistração aetiva, podem ser divid~d~s er~ tl'es_ partes 

{'incipaes; que são: '1. 0 um cxerClClU de iunc(jocs pn
amente consultivas; 2. 0 uma cooperação na alta tutela 
tlministrativa; 3. 0 um exercicio ele func(jões governa
cntaes. 

.-.".9100

É oque se deduz do art. 142 da noss;I Constituição, e 
das nossas Leis organicas do Conselho d'Estado, (') 

(') Cabe porem aqui acrescentar algumas disposições geracs 
do Hegjmento do Conselho d'Estado. 

Dere horer sempre doze Conselheiros d'Estado em efTectivo 
exercicio, um dos CJuaes escreve as actas dos negocios que devem 
ser conservados em segredo. 

Se olgulll Conselheiro e11l sel'riço efTectivo não podér exercer 
os . uas func~ões por mais del5 dias continuos, é de~.ignado o Con
sulhoiro exlraol'dinorio que ha de servir durante o seu impedimen
tu, cessando oqual cessa a substituição. 

O Conselheiro que é dispensado do exercicio das suas fune
çeles pas a n Conselheiro extraordinario. 

bevr havcl' no Conselho, e em cada uma das suas Secções, tres 
li\TOS ; um para registro das actas respectivas; outro para registro 
dns Ordens lmperiaes ; e outro parn registro dos pareceres e cunsul
tas (l1egulamcIlto n. 1:24, arts. 52,53,55, e59). 

CAPITULO IV, 

Dos JlIinislj'os considerados como OTgãos w{lrcmos 
da Administ1'a!iãO Geral. 

§ ~8. 

PnJ:-ICIPIOS GEnAES. -O principio em que assenta toda 
a Administração activa, é a unidade dos funccionarios. A 
unidade na Administração é designada pelo nome de cen
tmlisa~;iio. EUa consiste na suhordilla~~ão dos adminilstra
dores locaes á Autoridade central que os nomeia e dcrniUe 
c rc erva para si a deci i;ão dos negocios mais irnporlan~ 
teso Mas em cada ramo dos serviços publicas, em cada 
gra~l da jerarchia administrativa, um só agente centralisa 
a dtrecção e a responsabilidade. 

Entre os agente? uns, verda~eiros funcionarios, n 
t~em cal:acter e autOl'ldai~e a respeIlo de todas as pessoas; 
SilO ~ffi .lalmcntc conheeldos do publico, e lhe servem de 
medwllelros para com o poder executivo. Estes são os 
agentes .dircelos. Outros , simples empreg(ulos, sem cara
cterpubl.tco, nem notorietlade omcia!, preparam o trabalho 
dos agenles llirectos, e são seus auxiliares. Todos os 
agentes directos estão collocados soh a Autoridade do 

--.,-,- , 
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Chefe do Estado, e ligados entre si por uma forte jCl'ar
chia. Por este duplo caracter é que elles recebem, e 
transmittem alternadamente uma direcção uniforme, e são 
a expressão vira do principio de centralisação. Na sede 
dos agentes direclos occupam os Ministros e Secretarias 
u'Estado o 1.° lugar em ordem descendente. 

Os Ministros são pois os agentes immediatos do Po
der central, os Chefes das gl'andes divisões da Adminis
tração publica. Estas divisões chamam-se Repartições 
ministeriaes, e os mesmos Ministros, Secretarias d'Estado 
em tal ou tal Repartição ( Const. art. 1q2. ). 

(') A qualificação de (llllccioIW1'io não compete a todos os mem
bros d'um seniço publico. Para possuir essa qu[\lidade, é mister 
estar revestido d' uma porçiio da autoridade e do poder publico; e 
por conseguinte os officiaes ou empregados, os agentes da força 
publica e de policia, niio entram no numero dos (uncciollarios 
(lIIauricio Dlock). 

§ 29. 

NOMEAÇÃO DOS ~lJNJSTl1os-A nossa Constituição enu
mera no art. 10'1 entre as altribuições do Imperador a 
de nomear e demittir livremente os Ministros d'Estado ( § 
6.0 ); e no art. 131 dispõe que - haverá dilferentes 
Secretarias d'Estado; que a Lei designará os negocias 
pertencentes a cada uma, e o seu numero; que as reuni
rá, ou separará, como mais convier. (') - C>s Estrangei
ros. posto que naturalisados, n30 podem ser Ministros 
d'Eslado ( art. '136). OstSenaclores e De12utados podem 
ser nomeados para o cargo de Ministro ou Conselheiro 
(l'Estado com esta clifTerença: que os Senadores continuam 
a ter assento no Senado;e os Deputados deixam vagos os seus 
lugares na Camara, e se procede a nova eleição, na qual 
podem sel'reeleitos,eaccumular as duasfuncções,que tam
bem acwmulam, se já exerciam qualquer dos menciona
dos cargos, quando foram eleitos (arts. 29 e 30). 

n As l.eis regul[\mentares, que entre JlÓS teem deterrnin[\do o 
numero, a org:mis:Jção, eas at.trilmil}ões tias Secretarias d'Estado, 
sào : a C. de L. tle 2;~ d'Agosto de '182'1 ; Decretos de 3 de Julho de 
1822, e tio 13 de Noyombro tio 18'23 ; LL. de 20 fI 'Outubro ue 1838, 
art. 32, e de 30 lle Nuvembro tio 18t I) art.. 3D ; em virludq das fluaes 

-

foi cl.pcuiuo o I\ogulamento tIo 2:2 

','gucios da 

O POflcl' 

qual 
não o 

da 

' 

R "'ulam 

tle 
tos de·i dó Janei ro c ~n llo Fc\ er 'i ro d 
de fi d f llvcrci ro, e n. ~ ,368 de 5 de 

Em virtutle da L. ue 1:1 d'.\ {rO~ IO 
ria d'Estadll Ull_ ~egoeio!\ 110 I\cí llOdh íd 
uegnci s para a Secretaria lI'E:tado da 
canuo parlo p~ra a do H ino, f( u~ tlollnis 
mou Secretorlo d'EHado rlo~. 'clrocio:; 
:l,3GS de 1 :lU rcorgonisou es ta Secretorio 

I't111l Decretu tle 13 du NO\'eltl hru de 1 
membrado do Hcportição tIos NI'goc ilJS dlll 
ro:;, cncarrel::ondo·s caIro uma «reIlas o um 

I cu-se Ill.va orç'aJl isa~ão fu; IInparti 
as. Im como tamlHlm foram reformatlns 
Nl'l:ocios da <iner: a e Morinha por Doe 
f l!H, em virtUlhl du art. .u. da r:. de 21 ti 

A Sccrelnrio d'Estado do 

reformada pulo Decreto TI. 2,350 du Um!J. 


§ 3 . 

DIVI Ão DAS ATTRI BUlÇUES 1t11~ 


M~Dlsterio é indi:;l ensavel. 

mma todo O systema ocial, nãu póUc 

da pratica c applk,a 'ão. t'ja 

se confie o polier xecl1tivo 

i ; e daqui a nee' idatle tl~ deI 


colloeados n'uma j I'archin, 

Monarchia reprrsontat iva constitue 

tl'05 o <:2.0 (Im . n] m Ile 'cendentc 

11m funccionario pullic o, r :-pOI1 a\ I 

peito, nomeado pelo Ch fe do E tado 

confiança para admiuislral' 11m ramd 

cos, indical'-lhe 0$ que exitrem 

parte. r ceh,l-las dircl'l:uIll'nIO 

executar (~I(' rlin . nepl~rt. ). 


As attrilmil:õ s tios ~linisLros são 


§ 3'1. 

ATTlIlDlIÇÕE ' i':flU ES·-OS Min 
jcch. de Leis e tambcm os 

tão publica, que snbmeUem á 

do ImperallOl" e referendam ( Co 


A ncc r;s~id.ade ua referenda é run 



Chefe do Estado, o ligados entre si por uma forte jerar
chia. Por este duplo caracter é que elles recebem, e 
ransmitlem alternadamente uma direcção unirorme, e são 
a expressão viva do principio de centralisação. Na serie 
uos agentes dÚ'cclos occupam os Ministros e Secretarios 
d'Estado o 1.0 lugar em ordem descendente. 

Os Ministros são pois os agentes immediatos do Po
der central, os Chefes das granues divisões da Adminis
tra~ão publica. Estas divisões chamam-se Repartições 
ministeriaes, e os mesmos Ministros, Secretarios d'Estado 
em tal ou tal Repartição ( Const. art. '1$2. ). 

(') A qualil1cat.:üo do (!lIIccioltario não compete a todos os mem
bros d'um serviço puhlico, rara possuir essa qualidade, é mister 
estai' rovestido d' ulDa porção da autoridade e do poder publico' e 
por .collseguinte ?s.offici.aes ou empregados, os agentes da força 
publICa o de poltcHl, nao entram no numero dos (unccionarios 
( Mauricio Dlock). 

§ 29. 

NOME.\çIo DOS ~li~lsmos.-A nossa Constituição enu
mera no art. 101 entre as attribuições do lmperador a 
de nomear e demillir livremente os ~linistros d'Estado ( § 
6.0 ); e no art. 13'. dispõe que - haverá difIerentes 
S cretarias d'Estado; que a Lei designará os negocios 
pertencentes a caua uma, e o seu numero; que as reuni
rá, ou separará, como mais convier. (') - (')s Estrangei
ros. posto que naturalisados, não podem ser Ministros 
d'Estado ( art. '136). OstSenadores e Del2utados podem 
ser nomcauos para o cargo de Ministro ou Conselheiro 
d'Estado com esta (lifJerença: que os Senadores continuam 
a ter assento no Senado; eos Deputauos deixam vagos os seus 
lugares na Camara, e se procede a nova eleição, na qual 
podem serreeleitos,eaccumular as duas funcções ,que tam
bem accumulam, se já exerciam qualquer dos mCllciona
dos cargos, quando foram eleitos (arls. 29 e 30). 

(') As Leis regulamentares, que entre IIÓS toem determinado o 
numero, a org:\IliJ;3Ção, eas attrilJuir;ões das Secretarias d'Estado, 
são: a C. de L. de '23 d'Agosto de 18:2"\ ; Decretos de 3 de Julho de 
1822, o de 13 de Noycmllro de 18"!3 ; LL . de ~O (l 'Outuhro de IR3R, 
art. 32, o de 30 do Noyernbru de 1811, llrt. 30 ; em virtud~ das Ifuaes 

roi expedido o HegulamenLo de ~~ de Dezembro de hHI ' Decre
tos de.i de Janeiro e ~6 de Fe\'O\"lli ro de 18/~2' Decretos '11. 2 3JO 
do 5 do Feyereiro, e n. 2,368 de 5 de Marro de 185U. ' 

Em virtude da L. de 23 d'Ag05to de 18'21 foi a antirra Secreta
ria d'Estado dos Negoeios do I\ eillo dividida, passandu pal·te dOSSCllS 
lIel;ocios para a Secretaria d'Estado da Jnsti('a entüo creada e fi
cando parte para a do Heillo, que clcpois da I'ndepelldellcia só eh:t
mou Secrotaria d'E~t:.1do dos I'\egocios do Imperio. O Docreto n. 
2,368 de 1850 reorg3llisoll esta Secretaria d'E~t3do. 

Polo Decreto de 13 UI~ Noyolllllru (le '18:2:1 foi igualmento des
memhrada da Hepartiçào dos Nc~ocios tio lmperio a dos ESII"UlI'rei
ros, encarreganuo-se CUtra uma d'ellas a um ~\linistro rlifTcrento. t> 

. Deu-se l1l.ya or~anisa~ào ás He!lartiçôes da Justiça e Fazenda, 
assim como tambem foram reformadas as Sccret:lrias tI 'Estatlo dos 
Ne~ocios da Guer~a o Marinha, por Decretos de 1\J e 20 d' Abril de 
18 i,~,em vil'tudtldoart.HdaL. de21 d'Olltubro de '18&3. 

A Secretaria d'Estado dos Negocios da Jusli('a foi ultimamente 
reformada pelo Derreto n. ~,350 de 185!J. 

§ jO. 

DIYlsÃo DAS ATTl\IDUlÇÕES MlX:STEfUAES·-A exist.encia do 
Mi.nlsterio é indispensavel. O Podet' reglllatlor, que do
mma ludo o syslema social, não póde descer ao minucioso 
da pratica c applicação. Seja qual fõr a pessoa a quem 
s~ confie o. poder ex:cu\.ivo, não o póde administrar por 
SI ; e daqUi a neceSSidade da delegação a diversos acrentes 
collocados n'tllna jcrarchia, da qual o Impera~te na 
Monarchia representativa constitue o 1.° grau, e os Minis
tros o 2.° em oruem descendente (l\Iacarel). O Ministro é 
u~ funccionario puhlico, responsavel no que lhe diz res
pCIto, nomeado pelo Chefe do Estado, etlle o admitle á sua 
confi~nç.a para admillistrar. 11m ramo dos negocios publi
cos, lllLllcar-lhc os que cXlgem ordells especiaes da sna 
parle, recebe-~as direclamenle, transmilti-Ias, e fazê·las 
executar (Merlll1, Depert. ). 

As attribuições dos Ministros são gentes on cSJ1cciacs. 

§ 31. 

. ATTHIBUl~ÕES GERAES·-OS Ministros lJ1'CP(/)'((ln os pro
]cclOS de LeIS e lambem os Ilegulamentos d'Administl'a
{'ão publica, que submctlcm á approvação e assignatura 
tio Imperallor, e referendam ( Contlt. art. 13~). 

A necessid::Llc da referellda é fundada na responsabi



lidade que incumbe ao Ministro, pela partc que lho cabe, 
e na garant.ia devida aos cidadãos quanto á applicação dos 
actos do podcr cxecutivo ás necessidades publicas. De
vendo cada acto go\'ernamental scr considerado em si 
mesmo, e em suas rela ções com a marcha geral dos ne
gocios, é natural que se manifestc o concurso de clous 
pensamentos no mesmo aclo ; o que dirige o todo, e ou
Lro mais c 'pecial flue rege os pormenores, Os Ministros 
tamllcm preparam os projectos de Decretos, e os propocm 
ao Imperador. 

« Em geral (diz Cabantous) promovem a execução 
das Leis e dos Regulamentos d'Administração publica. 
Para com pielar csta definição basla acrescentar quc pro
movem tambem a cxccuç,10 dos actos do poder executivo, 
além dos ncgulamentos <l',\dminislração puhlica. Omeio, 
por qne excrcem as suas flll1CçÕeS, é a correspondencia 
immediata com as autoridades que lhes são subordinadas.» 

Como attribuições geraes, os Ministros expedem or
dens relati "as ás <lcspezas publicas, que estão a cargo 
das suas Repartições rcspectivas, ficando sujeitos a pres
Lar contas; c ,'c{01'1nam os actos das autoridades inferio
res. (') 

(') Todos os Ministros das divérsas TIepartições entre nós derem 
remetter annuatmenle ao da Fazenda os orçamentos concernentes 
ás despezas d'ellas, fazendo indiviuuação das ordinnrias e extraor.
uinarias, o dando a razão de cad~ uma u'ellas com tabellas eXJlh
cativas, que inuiquem a particular applicação ue cada uma e a sua 
legalidade (L. de 8 d'Outubro de 1828, arts. D.o e 10). 

Os Ministerios, em cujas Heparlições se "erificam receitas es
peciaes, !tào podem :lUgment:ll' os. creditos abertos para aS,suas ues
pezas com o product.o de taos receitas que entram para o 1 hesouro e 
Thesourarias no fim de eada trimestre (L. n. G2R de 17 ue Setembro 
de 1851, ar!. 39). 

Nos relatorios, que teem ,le apresentar á Camara dos Deputado:=; 
até o dia 15 de ~Iaio devem os Jlinistros expur circulllstanciada
mente a necessidade' ou utilidade das suas Icspecti":ls despezas (L.
de 15 de DezemIJro de 1830, ar!. 4:l). 

Os orçamentos de\'em ser apl'esentauos desenglol!LHlamente,
sendo espcciUcada cada uma das n:ruas dns dcspezas cUJa total.lda
de preUzer a sOlllma peuilJa para qualquer serl'H';O ( L. de J I d-Ou
tubro del ~:.li, art. "16).. . 

Quando o~ Ministros fazem pedidos para !lovas obras pulJhcas, 
uevem jnstifie:i-Ios com o Ol'!';óllllento e a plan la das mesmas; e tam

hl!m dar couta UO llCSpCllll illo lias oIJras j ;i co 
do quo mnis 6 prcci:;o dcspem)or p31'a a sua 
da, or!. 17). • 

§ "~)•.> ...... 

ATTnlDliIçÕES l'.8rECI.\Es.-As attribui 
MinisLro ~ são tão variadas como as n(l 
que Ih ' incum iJc dil'i ~ir .o~ sa ti:5raz~r, 
~li ni. lcriQs o da. attrlbDu:ue espeClaes 
em FI'anca com 'spondc á tres gl'and .s 
1.R a vida matEl'Ial tio poro; 2,Il a Vida 
a scgUl'ança para o Estado, para as 
bens. Para a Vit/Il 111fl1t'"ial do PO!'Q , o 
rior, o das ol.Jras l'uhlica , da 
cio. Para a ,uirl" últeU,'clu(l l , o 
publica e dos culto ' , Pay~ a ,,,,.,,.'" u,,, 
11/!S '(Ias, c do' lJt'lIS, os MI ~I lenos /10 
geiros, da Gu 1'1 a, tio I ntc l'lo~', da 
zenda, lIa pois em França OIto 
exclu ivamente administrativa , 
Ministerios ; o da instrllc~ão pllhlictl e 
agl'icultura, do comnwrcio e das obras 
não ão mais <lo flue ,1r mcmbramento' 
Interior ). (' ) 

n Entro nós porü!u vc:.~ da .legi ' la~ão ci 
quo não lia mai de. sei M IIII~tc.nos ~IU 
iio : L" a 110$ '1'1;1'1(:1 s elo lmpcrlO ; ~.,I a~da 

gocios ESlraJlgeiro' ; 4." a da l<'ozolldn ; .., . n 
da Gucrrn, . 

Enlenuo- e por Mini trl'io o complc..o do 
Min istro. Os ~llI\ il>lerio' âo \"llsla 0111 111 
sua n ttrilJUj~(j s di tillctn·, ullla orgnlll '(11: 
soatuumero o d~ :lgcntl'· II ClIlll 
para o IIlmnno li m: lI:~I~ lIl l'!ha,se a 
se difTulIll rm (lor ulna IlIulll pllculatle 
li paiz, C pUI' a ' 1111IIii:lll', a t"l,las as 
:lIlmin i.l rath as ( 1I1:\llo' 111') . 

~ .1:L 
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\ '('111 juslilit,l-Ios com o on;a!llento e ti plOlll:J das mesmas ; e tam

idatle que incumbe ;lO Ministro, pela parle que lhe cabe, 
na garantia devida aos cidadãos (Iuanto ;\ applicação dos 

ctos uo pouer executivo ás necessiuades publicas. De
endo cada acto governamental ser consillerado em si 
esmo, e em suas rr]açõcs com a mareha geral (los ne

ocios, é natural que se manifeste o concurso de dous 
cnsamonlos no mesmo acto ; o que dirige I) todo, e ou
o mais e. podai que r (pc os pormenores. Os Ministros 
mbem proparam os Jlrojectos de Decretos, e os propoem, 
o Imp rador. 

« Em geral (diz Ca));lntous) promovem a execução 
s Leis o dos Ilegnbmcntos d'Administração publica. 

ara eomplel;lr esta definição basta ;lcrescentar que pro
ovem lambem a execuçào dos ;lCtOS do poder executivo, 

I'm dos Ilegulamcntos d'Administl';lção publica. Omeio, 
or que rxcrcem as suas fllncrões, é a correspondencia 
media!a com as autoridades que lhes são subordinadas.» 

Como altrilmições geraes, os Ministros expedem or
ns relativas ;IS despezas publicas, que estão a C;lrgo 
S suas Ilepartições respectivas, ficando sujeitos a pres
r contas; e re{onnam os actos das autoridades inferio'. n 

(') Todos os Ministros das divllrsas nepartições entre nós del"em 
meller annualmente 00 da Fazenda os orçamentos concernentes 
despezas u'ellas, fazendo individuação d~s ordinol'ias c extraor

narias, e dando a razão de cau:! uma d'cllas com tabellas expli
liras, que indiquem a particular applic:1ção de cada uma c a sua 
alidade (L. de ~ d'Olltubm de 18:28, art~. 9. 0 e "lO) . 

Os Ministcrio~, em cujas llellartições se l"erificam receitas es
~iaes, l1~a podem augmentnr os creditos abertos para as, suas des
zoscom o prr)ducto de taes receitas que entram parél o 1hesouro e 
csourarias no fim de cada trimestre ( L. n. 628 de 17 de Setembro 
1831, art. 3U). 
Nos relatorios, que teem ,le :1presentar li Camara dos Deputado~ 

o dia 15 de ~Iaio, de\'em o~ Ministros expôr circumslanciada
IlIe a necessillade ou utilidalle rlas suas I e~pectivas despczas (L.
J~de Dezemuro de 1830, nl't. -1~). 

Os orrélm lI las de\'em ser apreselllatlos desenglobadamente, 
Ido l\~rH;ciflc!lda cada uma lias vlH"blls das dcspez,ls cuja 10lalida
prclil.er 11 SOIllIll:1 peLlilla para qualquer serl'iço ( L. ue 1J d'O u

Lro lle IR:lí, art. 'IG) . 
Quando us Minislros ülzcm pedidos para novas obras publicns, 

bem rlar couta UO llespendido nos auras já cOl1le~ndas,_ IJem c0!ll.o 
do que mais LI preciso despender para u sua conelusao (L. Cila
da, Drt. 17). • 

§ 32. 

AnnmülCÕES ESl'EC/.\E~·-As atlrilmições especi;lcs dos 
Ministros são tão nriac];ls como as necess}dades. s~ciaes 
que lhes incumbe diri~ir .o~ s;ltisfaz~r. A llIs.tl"lbtllÇ~IO. u~s 
Ministerios c das attnbuI('ocs especwes ~c ca(~a M1ll.IStl o 
em FI'anca corrCSIJonde ás tres fl"rancles exlgenc/as soclaes; 

• o 'd' 11 ' I Cl ' l't.a a "ida matenal do povo; 2. a a \'1 a mIe cc.ua ; v.' 

a segurança Jl~ra o Es~ado, para as pes~~as:. o pal:a os 
bens. Para a 'l!ula malenal do povo, °Mllll::.lellO do mte
rior, o das obr~s p~lhlicas, da agl'i.c~lltur~, e do. t:o~me;
cio. Para a vuln mlcllcctttat, o 1\1ml&teno da IIlstI ucçao 
publica e dos cultos. P;I.r~ a .sc(}wranc~ do ,I;-'slrt~lo, das 
1Jc!:isoas, c dos bens, os ~li~lstellOs (los. NcgocI~s EstraI~
geiros, da Guerra, do Intenor, da Just~ç~, !\la~ll~l\a e. Fa
zenda. lIa pois em França oito Hepartujues mllHSlenaes, 
exclusivamente :lrlministrativas, incluidos os dous novos 
l\Iinistcl'ios; o da instrucção {luLlicá c dos .cultos, e o da 
agricultura,. do commercio e das obras puhhca~ :,08 }IUaeS
não são mais do (lue flesmembramentos do MIIlIstello do 
Interior). n 

n Entre n~s pon\m ve:s~ da .legislar:~o citad~ lI.a 1,lOt.n 00 § ':29, 
que nào /ta 111alS de seis Mllllstenos . ou ~ecrelarléll; d ESlado, que
süo: i." a dos NC'''oeios do lmperio ; 2." a do Just.li;a ; ~.n 11 dos .~e
gocios Estrangeil'-"os ; ~." a tia Fazellda; 5" ti da MUrtlllta ; e 0.,1 éI 

da Guerra. '1 . - d 1
Entende-se por J1Iinisterio o complc~o dns at,ln JUlf~OCS c eae a 

Ministro. Os Millisl,crio~ são \·astas admll1l~trar:ue~, temIa ('allo um 
Suas attrilJuir.ões distillct.lIS, un13 orgal11sar;ao IKIl"tleular, c um pes
soal numeroso di! a!lClltes o elllpregados, mas conc.orre}ldo todos 
pnra o 111eSmO fim: ,1:<sclIIclhn·se a immensos rescnatonos, ~?!1~: 
se difTlIndcm Jlor Ulnn lllultlplll:ldade de canaes. a toda n ~upel"clC
do paiz, e por assim li iWI', a torlns as snus I'et:ls, a ar:r;ao e Vida 
administrfltil'as ( lllanr.IH') . 

~ :tl. 
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L. de 'lJ d'Agostu Lle '18':2'1 licaram pertencendo á Secreta
ria d'Egtado dos Negoc:ios elo Imperio-lodos os objeclos 
tI'agricultura, imluslria e artes; estrall<ls~ canaes, minas, 
commercio e n:lVegação i~1lerior ; estabelecimentos pios, 
JlIstruCÇ~o Puulica, Escolas, Collegios, Universidades, 
Aeadcmias, c mais Corporações ele Scienci:Js e Bellas Ar
tes ; to(los os melhoramentos (lo Interior, e (!uanlo é re
lalivo {, (U:ttlistica e economia publica; a expedição de 
todas as gl'ae,as e mel'cês, de titulos de grandeza, ordens, 
c:on1lecorações, empregos honorificos, incluindo os da casa 
Imperial, nomeat;ões tleofíicios ou cargos, e toJas as reso
luções em aSSllluptos llc ccremonia e etiqueta; promulgar 
totlas as Leis, Decretos, nesoluções e mais ordens sobre 
os objeclos ela sua TIepartição, communicâ-Ias ás estações 
competentes e lisc:alisar a sua exacta execução. (') 

(+) Pela Repul'tição rlos Negocios rIo Imperio fozem-se despc
zns com os seguintes objllcto~ :-Dolnçõc~ do Imperador, dn Impe
ratriz, da Princczn D. Januaria, e da Imperatriz, Viuva de D. Pe
dro I ; u!imenlr:>s dn I'rincczas ~ dos Principes, e ordcnados dos 
meSlres lia Familio Imperial; Gablllct,e Imperial; Conselho d'Esta
do ; Presidencias de pl'lll'inc ias; Ca n aras dos Senadores e Depu
tados; njudas de custo de vinda e volta (los Deputorlos; Faculda
des de Direito c de ~redicina ; Academia de Bellas-Al'leS, e Museu; 
IIygiene puIJlica; empregados de visita c samle dos portos; Laza
rr.tos e Intititl1to \'<lccinico; ,Archivo pnhlico ; Correio geral e pa
quetes a vapor; Cornmissões d'enftcnhciros, ('ana e ~, pontes, estra
uas, e outrns obras publicas gentes, e huxiliares ás obras provinciaes 
flue o Governo julgar mais cOfil'enientes ; Catechese e civilisação 
uos Indios, colonias militares, etc . 

A repartição das terras e~tú sujeita ao Ministerio do Imperio 
pela L. 11. GOl de U! de Setembro de 1850, c 11Clo Hcgulamento n. 
'13H! ue 30 de Janciro de '1851.. 

~ 34. 

MIXISTEnIOS DOS NEGOCIOS D.\ JUSTIÇ.\, E DOS ESTR:\;\'r.Emos .

J<,m virtude lia citada L. de 23 d'Agosto de 182'1, §§ 5.° e 
6.° ficaram pertencentJo ú Secretaria ç}'Eslado dos Nego
cios da Justiça todos os ohjcctos de Just.iça eivil e crimi
nal, todos os negocios ecclesiasticos, a expediçrlO das no
meações de todos os lugares de magistratura, offieios e 
empregos, pertencent.es a esta Repartição, a inspecção das 
prisüe's, c fJllanto é rübtivo ú scgllran~a pnblic.u. 

Clltllpdl:-lIh! iguahlll'nt" a lJl'uml 
Lt·is. "r, n'lo;;. H :,ulll l',;e..: ' mai' 
to ' ela l11t'sma Hrpartil:ão, a -lia co 
r1ir: l'nml'l'tentcs, f ' a ti:cali:ae:iio de 
cia. n 

.ltxnmml(l D.\ F.\7.~:\[H·-O ~1inis\rf) 

r iu' da F:l7.I'lll la, a <luo privativamente 
tlil'n tl' ti l lodo: n ~ rII'g cio~ 
c fi 'cali:ae:ão lIa Fazl'TI' la nacional, 
toelos (\:' :\I'.\I)~ ,In po,ler r :e ,Ulivo lJur 
ohjl rt (la ~ua Hcpartil:iio . 

O ~Iinjst rr) ela Faz IIIla. tnllo 
ui (r s : ol'l:alllf'uln J'rlat iros ÚS 11 
parlil',ip:. apl'l' 'rnla anrmahn ' nlt' na 
110:) aI, ', o llia (11 ~I:li(J COlO o seu reiI, 

pal'a a li :a~;íl ) da l!t·spcza. gt:' l'aes, i 
nllatla a:dlll do balauto gl'ral ela I 
Thr 011ro ual'Íflllal. IJflrlrlll'Onto ao anno 
elo Hl'ranwntú llerallle totIa: a:) d . 
ria 11 :1 impu. icO s t' r 'lIda:) {Jublic:ls ( 
1i~. LI.. til' I tl' ()utnhrn ,li' 'I. 1. . fl 110\ 

""~l~,. ilrt. 1,1) . ('l 

( ) I'll r t'~tu .\lllli:;ll'ri'J são ltn~ " fi:; JUN:; " 
\' il]:' (lu!,Jil'u ).101'110, li,;; tla inlul'IJu fU llll;trla, c 
I l'~ 11:1 1'1111 ':{i tIas UllUllcl':, C pa;.!:1l\Il'1110 cm di 
ti a 1I1U:llla tl l\'hla, \II'IIO f t';; !le 100.. 000) na 
_, tl', )ntlllJw Ih, iH3:? ; n (:1/."111-. I! L1CS (I'll:l,; 
I . -Cai n 1 1'a ll\ qni~;H::i(l. Illi li 11:\ Bahia, c 
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L. 11 (\ ~, ~ d'A.gosto de '18':2'1 lkaram pr.l' toncendo á Secreta
ria 1l'E. tauo !lu' N goeio ' do Imperio-toLlos os objectos 
II'agricuItnra, indllslria (' arte::; ; eslrad3s~ eanaes, minas, 
oillmercio nav gtlf:ão i~leriui' ; estabelecimenlos pios, 

lntmcçã Pu blica, Escolu', Co\1cgios, Uni\'ci'sidades, 
,\ /',arlemias P. fila i' C()rpol'arü{~s de Seícllcias e Bellas Ar
te ' ; toüos o' melhoramentos do Interior, e qllanto é re
lativo ac tadislica o conomia publica; a expedição de 
LnüUS a' graça 111 ltes, de lillllos de grand eza, ordens, 
conil 'cnracõ , crnpl'ngos honoríficos, incluindo os da casa 
ImJ1f~ri a l . llomraçõcs de ofíic.ios Oll cargos, e loJas as reso
lu ~õc::; ('fi aSS lllllptus /10 ccremonia e etiqueta; promulgar 
lOll as a t is. Decretos , Hesolnções e mais ordens sobre 
o olJjectos (Ia sua Hepart.içJo, communicc\-las ás estações 
l'ompetentes e fiscalisar a sua exacta execução, n 

(") Pela H ''p arti ç~p 11 0 Negocias do Imperio fazem-se despe
ZO COIll os segUI ntes objl!clo:; :-Dotar;ües (\0 Imperador, da Impe-

Itriz, da Priucczu D, Janull l'in, e lia Imperatriz, Vima de D, Pe
dro I ; uliment')s drts I'rinceza ~ dos Principes, o ordenados do!> 
UI 'Ir ·Il.a l~al1lilia lmporial ; Ga blllcte llll p 'rial ; Conselho d'Esta
do ~ PI'j)'itlencia' elo prul'inciils ; Canwras dos Senadoros o Depu
lati . ; njudas de custo de ,'inda e vo lta <los Deputados; Faculda
dc' (le Di reito e ddletl icina ; Academia de Bellas-Artos, e "Iusou; 
lIy"ienc pulJlica; omprogatlns de "i;;ita o saUllo uns portos; Laza
I'P-lns C IU:HiIUlv vacc:i nico; ·1\roI1 11'0 pu hli co ; Conoio geral e pa
1111011' a ":11)(11' ; Commi, 'ÔOS d ' ' lI gcnlH! i ro~, eanaes, pontes, estra
das, •outra 'ubras publica gCl'acs, e "uxiliares ás obras provinciaes 

ue o Goremo jnlgar mais cOll\onientes ; Catcchc:;e e civilisnção3o lllllia, colunias militares, otc, 
A repll rt. II;i'lo das terr:lS estú suj eita ao Ministcl'io do Imperio 

Jlc1a L, 11. GOl de 18 de Setembro de 1850, e pelo ncgulamento n, 
13JH tle 30 de JUlloil'o de '1 8;) '1. 

MemlTlm lOS DOS N EGOr.lO~ D.\ J USTlç.\, E DOS ESTlUNGEIROS,

l'~m yirllHleda citada L, de 23 /l'Agosto de 1821. §§ 5,0 e 
6.u ficaram pertenc.endo á Secretaria tl'Estado dos Nego
cios da Ju \ip todos os ohjeclos de Justiça civil e crimi
nal, todos os negocios ecclesiasticos, a expedição das no
mca~.(jes de todos os lugares ele magistratura, officios e 
empregos, pertencentes a esta Hcpartição, a inspecçJo das 
pl'isõt's, c 'lllanlo é I'clati\'o ;'1 segurança puhli('.a, 

CompehJ-lhe ig'u ,lhlll)ltk a pi'()m lll~aG;i u de tOth; as 
LI'i, , Decretos , H13s01 111:.ÕCS e mais Ordens sohro assump
tu:; da m~sma fiepal'til'ãO, a sua commnnieação fts esta
~õcs rompet 11105, a fis c<l li sll~~ã o d~ sua fiel ohsl>rvan
tia. n 

(') O ~Iilli slerio da JUC:li~a faz de. !ICZIIS com os seguin te;' ohjc
CIM, :1 1'111 da ~ua. Ctirct.~rla : • U\Il:,llllfl 'fl'i UUIID I tlO.r 11. li<;lI, H cl ;,,;u~ " 
p, JU ' III; :l5 11e l, J 1IJ.:;lan~,la: PoliCia e 5.:gnrnm'n llu\J ll (;n , Gua nla r, n
dOIl:\t, Tdt'l1r:lllhl'" Bispo ' , CathcJracs, Hll!nt;nO rnc tl'opo!it:mn, !'a· 
rncll ., "I ~~lfIlls~llracs c l' \1 'o r.:: , Scminnrio Epi~l:oJlne. , Ca
pella IflI (lCrt;t l lJ Caltllltlrnl tI'l nl!) tlo J3I1C!t'Q (, rf!tll'Cs ' ,I[) do trafi t;o 
d,' .\fl'i"lI l1n ' ' 

Ao 111Il. h'tlo t1(1~ ';I; 'Jocio E 'lrnngeiros pcrWnccll1 as LCf(:\I;õus 
I: C llsulat\o~, emprc '/1,10' l illtulllati,'os em tlísflolli bil idnl'le, dus[lu-
7.IIS eXlrlllInlinnnas 110 e\terior, Iltln 110 intorior, etc, 

\I1.'iI!-T~n lO lU F AZE:, 'U \.. - 0 ~IinislrO d'Eslauo dos ncrro
r ~o3 da Fal.l'otla, a que pl'Í\'at ivamente compete o cxpe
.lwntc ,lo. todos os lIegoeios pertencen tes ú administração 
e lL:icalis;JCií d Fazenda nacional, referenda, e assigna 
10' Ins ÓS :1" \05 do podei' excc uLi 'O que são relativos ao 
ohjl"c to da sua nf'p:l rt i~ff , 

O l Li nistt'o tia l'uzenll a, tellllo recebido /los outros Mi
uisl l'O: os ol·r."ltTIl'nlos rcl aliros :lS llespc703s das suas Rc· 
pal'ti l;UPS, aprc 'rnta annuulm 'l1te na Ca mara dos Deputa
do' até o lli a I ti o Jlaio 'om o seu r ta l.urio , a proposta 
para a fixação da do: p'zns gel' as , impl'e.sa, e acompa
nhada a,3im do balanço gorai da receita o dcspeza do 
Th/!. \)u ro nacional, llerl nl'Olll) ao a tlO O fine finda, cu mo 
tlu ol'~3m(' nlo g ./'al de todas as despezas, e da impol'tan
da (1 ;15 illl posic~cs c remias pnblic.as ( ConslituiQão, art. 
17~. LI.., fi 8tl'Ouluhrn de 'I H~ ~ . c t.l e ~H cl'Olltllbro de 
'l~,Jj, al'l. 1, ~), n 

( ) Por este jl inisll~ ..io são pagú os jurus l~ amorlís31jiio da di
\ ltl:l pultlil'a externa, os da illterlW funda(]a , c os lIa in cripta an
t ,~' d'l éUlh;~ iío tias a[1uli ces, c pa~amc nto om tl inllcil'o das <)uantias 
dn mC~lIl a tl h ida , il1onorcs llu lOU:3000, na fúrmJ do ar!. 95 da L. do 
-, tl'UutulJl'O tl c P;:1:! ; o fU7.cm-st} Ilcspezas COIII 05 seguin ws objec
r IS :-Cai x.a Il'n mrlrtisa r:;lo: I1 lial tla llah i ~L o c lJli'regado~ no res -

I, 
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gale ü 5lLb~lilllil;iíii !lü papd Illol.~ila: Ilell~iollbla~ di) Estalltl; flJlO-' 
sellt~ulüs , e empregados de rcparlil;ül's cxtinclas ; Thcsouro nacill
rJ:lI, Thesonrarias, Jnizo dos feitos da Fazenda, alfanl!pp-as, consula
dos, recehmloria::-, mezas de rendas e collcctorias; ca~a da moeda, 
oJTidna c anllawm do papl'l selladu; typogra(Jhia nnc:ionaJ, c omci
na d:1s apoliel'~; allminilnllJ,es dos pi'uprios-n:1cionae5 e dos terre
nos diamantir: ú~; ,'juJn det uslü a elllpregauos de Fnwnda; cur:1do
ria d'nfrieanos lirrcs ; e meclil~~ o lle lerrenas ela marinha; premios 
de leltras, Ilu,;(;lI ntos de assignnclos d as a Ifal1l1egas,comrnissões ,r,OITe
tllgClIs e seguros; juro, dos ('ll1preslimos dos eofres dos ol'pllàos: fI}

lJosi qõcs, I'. reolitlli!}Jes ti ' direitos, e un!ras; cLÍrte e c01lIluc(;:}0<10 
pan-br.lsil; obras gratiliea0<lCs, crClllllal'.ô, e exen;icios lilldos: pa
gament.os l[-'l~lllpre S lilllos do cofre ti orpll:los; ditos Ilos bens de 
deruntos e allselll '':, e de t!eposilos <le qualfluer natllrCZ:1 ( \" De
creto lI,02,:Ha Lle 2' de Janeiro de IS;-;:) , capo 1,°). 

§ 3G. 

J\IL'\ISTEHIOS DA ,\IAnIXfL\ E GUEIUL\,-AO Millistorio dos 
negocios lIa Nfarilllw competem as dospezas seguintes:
Qn:1l'tel general lIa marilllJa, COllselho supremo militar, au
ditorias, corpo (l'arrnada c classes annexas ; (lHos ele fuzi
leiros na\'aes, o (le impol'Íars marinheiros; companhias 
de invalitlos, conta(lorias, intendrncias c accessol'ios ; ar
senars, e capitanias dos portos; navios armados, ditos 
do transpor!!', e (ICSill'mac!os ; Ilospitacs, e pharóes ; aca
(1cmia de marinha, escolas, e bibliothcca; reformados, 
material. obras, etc. 

Finalmcnte' au J\linisterio üa Guerra pri'tencem a 
conladoria geral , pagarloria das tropas, escolas militares, e 
ohservatorio astl'ollomico ; al'ehivo militar, o olIlcina litho
gTaplllca ; arscnacs ele guerra e annazens d'artigos lJelli
eos ; hospitaes, cornmanuos rl'armas, onieiaes do exercito 
e reformados; exercito, corpo de samle; gratificações 
diversas, imali(los, pedestres, recrl1tamer!!o e engajamen
to ; fabrica IIr pol\'Oí'a, dita (In ferro de Ypanema, presi
dio da ilha de F(~rnallI10 ; 1)11l'a5 militares, (lesp(lzas di\'(~r
sas P cYI'ntuaes, (' exereieios firulos. 

§ :37. 

CO\SELIJOS,-Conrornw o prineipio- qne ao lado da 
(ler'iio deve achar-se () 1'/JIisel/w, -- COIlOCOll o ll'gisla!lol' 

r--.8 27 c/ 

Fl'a\lcez junto a eada esphera da ad 
por cOllsegninte em cada Minist ~rio, 
eommi 'siics , c conselhos e 'peciaes , 
(' r r os ag ntc:; pl'OpJ8tos à lIiroc(ão 
deli!Jpl'ar ODrll s n óocios que lhes 
parcren' l' proferir decisões em certos 
rarus \ Pradi r) , 

E!.'sas c slJccies de l' IJDscll}os 
nas mesmas mãllS a participarão 
mesmo, \leg'Ocío', c a dl'liberação ; c 
rém mai - favora\' ' I aos 'implfos melhor 
rerórma', e I{UO:$Ó pólio SOl' applicild 
ciaos. n 

(' I ElIlr' lIúS nuo ~:i.t m simi\hnol'S 
grande f' \:tJI:J . I;ilàrilmo~ (lnr excmpl o o 
a eado nl) IIIn di' J(l ncirv ]leIo A\v. do 1, 
trata i' (In- nl>~lJciu_ quo [lél'lCI\Ci ul1l 00 ( 
mi raut:1I1o. nos IIU:II1 uI! Iiluiu ~l'Il1l1lUle n:! 
:-;i~ til' ~:l de AgI) 'til tl lll5G Cl'éOU IlIIuhem U 
oq;:J n i~lII:ão 'foi rcgulltJu pelo U'nelo u. ~: 
1i'i5N. 

I1f1\ ia mais antiga1TIlllllc UIIl COll$clh da 
tinclo. (taS -:uII10 I\a ru o TTlI,"sou \'n )lUhl ico nuci 
\ olunlilria a re -\11: i lo do ot.mn:; olJji!C105, Il a 
li,:U5 orlli lluriu:. Jléla L _ de I d'Oruubro de 1 
~,3,i3 de 2!1 de J311airo de 1 ~~!I. cnp. an ) _ 

Na alta a'i1l1 inisU':u;iio pnrürn al"l;t:l. o 
do os n gociu , que :\c agitulllom fi 
ltIriac , são 1;10 ilTl[lnr t<\lltcs e CUITII'!' 
de 11'I,loso:; Uinis tl'o:, r Ulleill - e estes 
eia d 'uI!ucllc qui) na Or[!n ni5l\1::ilJ du 31ill 
Prcsiuente 110 Cnnstlllw dos ~Ii llislros, em VI 
de :!o de Julho &la l lHi . 

Esta rcuulão cOllsli tu (' (IUe SC clw m 
-o tcmlugtlf oU uo Ptlr)O l llljloria l ou na 
Imperad or para Presidente . E Sl) Couselho 
gocios d'all :) ntlmilllstl açilo, &la !t'.;i lu"'l0 
quanto Li iz rl)'llI~i l íl [Il/Beia geral, . t':;urall:n 
~ão (1a Allloril ade Im(lUrial. 

O Con' lho dos ~lilll'l1'os oxcrce fun!!{'ões 
' ;1:\, porque não plÍIl1l sem o plucl!l uo In! 
alguma obrig:l!l.ll 1:1, 

~J.:l:; :.\S Slla" (},·IiI I(J!'3.Giíc· 11 ,111 ]IM isso 
im]lortal!ciu> 1IIIi - uão 11011 nLlu u ~l)nar~lJ a 
_l inistro" e I't'I:u"ulI'lo O'l tcs o S u CO nCllr:lO, 
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pul ~ ' lIhslilUil'u" tIo p:lp\:1 11l0cJa: l!ell~i\llli ~ la,; tlu Estadtl; ap'-I·' 
'ClltOllos, e empregados de rt:-pal'li l:iil's extillctas ; The:::ul1J'o nadll
tlol , 1'hesollJ'nrias, Jni7.0 dos feitos ll:l F;Jzcwh, nlfam!egas , eOllsul;J
Ilo~, rcr~hetl(l ria ~, mezas d ' rl'ntlM c co llcctorias; rn$a (1:1 moed:l, 
oJlldnu e al 'II1 :lZCIlI dI! Pl1 tlPl ellat)o; typngrapllia nacional , o oj'fici
na da- apoliccs: admini ' lrtll;ii' do~ l!l'upl'ilJs· naeinnaes e dos terre
1I0S dilllOnnli no~; aj lll lus dol'u ' Lo ti 1J1l1[irog:túos de l'az'CfHla; euraclo
ria tl'lIfrittlllOS \iwes: c II1cdi!'iio (lu terrenos lIa ma rillha; premios 
dl' loUra -, d 1~C(llllo. tlt- as 'ignauos (1;15 alfa\ltl 'gn ~ , coJ1l rni,;sües,eorre
IngClIs c eguroS; JUI' U,)s ('Ill(lI'('!;LlOl OS dos cofres dos ()rplJüo~ : re
POSkÔIlS, (1 te.liluil:iie~ de Ilireiln ', e oulnt· ; cÚl'le o contluc<;:'io do 
pnu-lJr.1:iI ; nltras , nTa till"IH:õl'~ , c\ cnll1nlli' , e exercidos lindos: pa
g:UUI!.IILIlS d\~mpl'eslilllos do coflo 11 o rpl1 ~ os ; ditos dos ben, lle 
tlt·runtos e au~ 'III'S, e tle 11eJl o~ih)s li ' íf l1:l lquer 1l:l!Ul'eza ( ". Ue
cl"to n ,"2,3}31I'~l)dc .J 3Jl1Jll'o tIe IR;,fl,cap. I."), 

§ :JG, 

MI-"ISTElIlOS IJA M.UlliXll.\ E GCF.I\I\.\.- Ao Minislerio dos 
negocio::> da Marillha cOIllpCl m as dcspezas seguintes;
Qnartel general da marinha, COllselho supremo militar, au
•IHorias, r,orpo (l'armaüa c classes annexas ; ditos de fuzi
leiros na\'aes , e do imperiaes marinheiros; companhias 
Ile imalillos, conl:ldorias, intcmlcncias c acccssol'ios ; ar

CUJC ," I c capilani(ls do ::> port uli ; Ilavios armados, llilos 
de tI'3J1'[lortr . c clc~al'l1l:ldos ; ho~pita('s , e pllaróos ; aea
"mia tio malinha, escolas, e IJibl!olheca; reformados, 
matrria1. 0l)l';1s, etc. 

Finn! rnel llo' ao ~linistcl'io Ll:l Guerra pertencem a 
I'(mL:\.10Iia ge l'al,pagadoria das tropas, escolas militares , c. 
/)bsc['valorió asll'olloJ1líco ; :.1l'(:lii\'o militar, c orTIcina lilho
graphica ; ar~ naes de guena e armazens d'artigos belli
cus ; hospitaes, f:OmmarH}os L1'annas, ol1i ciaes do exercito 
f' r('formados; excrcito, ('01'[10 de saneie; grat.ificaçôes 
di\'Pfsas, \1l\'31il1os, pedestres, recrul:m1eTlto e enRajamen
tu : fabr ica (ln pol\'OI':1, tlit.a dI) ferro de Yp31lCma, presi
dio l\:) i11l:\ dn Fernando; ohras militares , flcsppzas Ili\'01'
li' (' \t' llt llaes , (' exercicios lindos. 

~ 37. 

CII:'\SWIOS,-ConfoI'IlII' o pl'incipio- que :\0 lado !la 
(f C/'Ü O de,,(' :u'har-se () ('ol/s/'IIm , - cnlloc,ou o !rgislat!ol' 

Fl'anccz junto a eada esphera da administração aetiva,. e 
por cOllseguinte em cada Ministerio, um certo numero de 
commissôes, e conselhos especiaes, destinados a esclare
cer os agentes propostos á direcção d'esses serviços, a 
rlelillerar sobre os negocios que lhes são relathos, a dar 
pareceres e proferir decisões em certos casos, posto que 
raros ( Pradiúr), 

Essas espocies de consclllos renllem, segundo Vivien, 
nas mesmas mãos a participação acti\'a e habitual nos 
mesmos negocios, e a deliberação; combinação feliz, po
rém mais faroravel aos simples melhoramentos, do que ás 
refórmas, e flue só pórle ser applicacla il objet:.tos espc
ciaes, n 

«) F:1I1fe nús não existem similhnutes instituições em tão 
grande esca la. Ci taremos por exemplo o Consolho supremo militar, 
(\fcado 110 Bio lll' Janeiru [leIo Alv. tIo 1.0 d'AIH'i1 de 1808, para 
II'(JUll' dos nCf!oeios que [Jerknciam ao Conselho de guerra e 1\1
miro:llllallo , aos qunes oubsli tuiu somente na parte militar. A L, n . 
87,i tIe ~:3tle Ago;to llc 1tl5G creon tamhem um Conselho Naval, cuja 
organi .u;ão foi regulatla pelo Decreto n. i;i08 lie 22 de Julho de 
I tlr.s. 

lIa\'ia mais antigamente um COllselllO da Fazenda (Iue foi ex
tiucto, pass:lIIllo Ilara o Thesouro IHlhlico nacional a sua jurisdieção 
\'oluntaria a respeilo de certos obji\ctos , e a contenci'osa para as Jus
tiças onlinarias, ]leIa L. de ,I, d'Olltllbro tIl' 1831 (V. Decreto n. 
2,3!~3 de 2D ~le .!alleiro ueIS;:;D, capo :3. 0). 

:\'a alia adminislra(;ão porlÍm , ufúra o Conselho d'Estado, quan
tIo os negocias, (IUO~o agitam om r/ualqnur dns Heparti ~õcs minis
tcriacs, são t;'io importallles o complicados que 11emandalll o accônlo 
de todos os Ministros, rCllllCI11-Se este~ em Conselho sob a presidcn
cia Ll'ar/uelle que 113 organi5:l(:ÜO uo )Iillisterio tiver sido nomoado 
Presidente do Conselho tIos ~[inistl'os, em virtude do DC(Teto n. 523 
de 20 deJulho de JSt\ 7. 

Esta feuniJo consti tuú (. que se chama-Consclho ,rlos Ministros, 
-e rem lugm' ou !lO Pa I}o 11111)0I'ial, ou na casa do designallo pelo 
lmllendor para I'resir1enle. Esse Conselho delihera acerca dos ne
gocios cl'alt3 aclministra!,ào, (la legislar;üo aLlmini sLl'aLi\':l, e de tudo 
quanto diz respeito ti policia geral: segurall t:a do EstaLlo, e lllulluten
I.'ão da }\ntoridacle Imperial. 

O Conselho dos Ministros exerce fUl1 cr;ões puralllulltc consulti
\'as, pon)ue não pólle sem o placet tIu Impefallor proferir decisão 
alguma ohri gatol'ia. 

Mas as suas (lu\i!Jerações nem ]lor isso deixam de ter surnrna 
importaneia , pois neto [Jodentlo o . Jonarcha l'UllccioIHl I' sem os seus 
~I inis tros, c reeLbatl'lo estes o seu eOllellrso, obrigalll-no a mUllal' 



I 

( 

de ~lilli~lerio, e por i~so mesmo a modilkal' O syslúl11n [lolitieo do 
Governo ( Magllitut etDelanwl'rc). . 

§ 3~. 

FÚnM.\S DOS ACTOS MI~rSTElU . \ES·-COmo anclltes supremos 
da administraGão, exercem os Ministros a 

V 

nutol'iJaue que 
lhes compete, por meio de 1'cuulmncntos, 'illst1'lICçues, de
cisões , e por certos con(mctos que cclebram para OCCOlTcr 
ás exigencias dos sel'vi(:os que lhes silO confiados. 

De feito os ~Iínistl'os funccionam, ou pOI' via da re
ferenda com que su!Jscl'en~m, e legalisam os aclos do po
der executivo, ou em seu proprio nome e em virtude lia 
autoridade que esse poder lhes ha delega(lo. 

Os actos qlle os Ministros exercem e1)1 sou nome pes
soal, denominam-se insll'ucçucs ou cirwllll'cs, so teem ra
racter interpretativo; ou dccisucs e rcgulamentos, se o seu 
caracter é autoritativo ou d'autoridade ( CalJantous ). (') 

(» Rr,gl/ lamentos miuistuiaes são actos administrativos que procú
dem d'um Ministro .. c llcstinados, quer em yirtade llos vrcceitos da 
Lei, quer da inicial.i"a do mesmo Ministro, a prep:lnll' ceI'las pro
videncias de oru em publica e d'illte rt!:$se geral. 

As li, (i'ucçõrs millistel'iae~ tcem por olljecto, ou expedir com 
algum d081!1lI;olvimcllto as ordens exigidas por alf'Ul IHl circumstan
cia grave, ou esdarccer os snhallcrnos ácúrca do cJl pirito da Lei ou 
do Hegulamento, cuja cxecut,:uo lhes é recommendaua. As instruc
~ões ministerias são indiciduaes, quandu se uil'igem a um só fan rcio
nario, e cil'culares, quando, sendo do mesmo teor, sãu enuerorauas 
a todus ou fi certos Iuncdonal'ios d'uma administra ' fi . • 

As Dccis(jes ministcriae< são 11I'oferidas pelos ~ inistl'os, ou em 
soluf;ào das questões que lhes são sul.Jmettidas Jl or auturillades ill
fc!iores, ou como applicações de Deerel0s ou n gulal1lentus a poli-·
çoes ou reclamações, f cita perante elles [lor causa de liireitos con
testados, ou para deferirem f"voravel ou c]csfavora\'clmente, em 
razão do seu ]loder discricioJ1ario, as peti(:ões indh'illunrs, N'oste 
caso nii0 podem as deci~ões des Minist ros SOl' atacadas pelo 111 iu 
cuntenelOsa ; mas as que ,"ersam sulJfe l'ec:\ ~lina , (lOS feitas {'m fa\'ol' 
de direitos contestados, pOllem se·lo selll[.I rc licl':lI1tc u Conselhu 
c1'Estado; porque teriam mediante aderida intimar'ao forca e e[(ei-
I·OS tle julgamentos (Pl'adier). • . 

TrutarClllQ5 na 2." Parte da jnr'i,dicção contcncio~a llos .Minis
tros. Quanto {, sua jurisclicção graciosa, S~lO ell e~ UH superiores hio
ran'hicus, c teem o lli l'eito de invalillar as decisões dos ;Igentcs su
halternos. Podem igualmente reformar as suas ou as dos seus ante, 
r,m'sores, I)IlHIU<lntll niiu houvor tlireit.os adquiridos. Exc,ec1erão po·· 

" 

) ~\1I 1 !. !.lU' li ,dere:>, ~c r Jlrllir '111 :1' lI'cb n Ih; 
L 1l<llal'~ um I [U~ liU ulH" UIn ll!l'Ur~u 'Ioriu!;o 
E ta tl o ; (JU ~c r~IIi.ll li l'em as Ih'lir:iws Ilue lhu ,I 
tias.• ou !lo!' l' artll'ul'lr.:~) \ l U [Io r outru .\(mUru 

Cu. "fTI \C;TO:._~';j ) I I': l'I'1.,1I.';) II S J 
helll d'unl CI" i:'o fT 'I'al, fira (' (1111 rOl'1Jc 
Clllpl'l'Zil fit 'tI'übras )IuLlk:ls. Os l'onl: 
d,',,( III ~1I1" "ia de n '!'ra :->('1' rríll' (om p 
('U1Telll'la , A ex 'clwãú das olJl'i"'II'iil" 

t . 1 ' C • 
~ O ll J'aclauo~'es U li " ''''lIr,H a JlI)I' ma' 
mllll( I.,.~1 ( lia m: a, tle(lujln lI ll h)JlUlhl'l'a 
dclctlt,:a l> pc: 'oa\, e 1mB:!s )'j"o/"o:;<I UO. 
on nc~li gl' n(' i a ( 11 'l'I 'lu n. O~,i tle j ( 
L ' ~U, UI t. ::!." ) , 

O .0\' 'mo tem s 'mprc o dil'cilo II 
tra clo , intlpmll i allllu o \ ontra .Iador 
ll:tO ~rovirr UC cul pa 11:1 t \' . t:oJ. Ci 
L rI. LÚIllUl . Braz., al' L Jj{j) . E,.il illl 
Y 1'5<1 sohr' de8[lcz:lI) rl'itas (' não sul.lrc I 
Se rIJ." fi r Olllral'larlnr, (111~lU não cu 
do coutral'LO, far-'c-lIia uulrC) (', (11 UUl 

rbt.: o d':tquellc, (") 

.. I ',l'll:o/S,\lIILIn.\II E YI l.'lT\l1 I•• -!\ 
~lini::itrú::i, nus lilnitcs tia,' 



JI~ ~lillis tcrin, e po\, iS:5o mesmo a modi fi caI' !")'stellla polilico llo(J 

f 10\ erno ( ~(lgllitot etUclauwrre). 

§ J . 

FónUA DO. ArTO' m.;t!;n:HI.\f.S ·-Como agcutes su premos 
lIa (lIhninbtra/'ão, exc\' 'eIH os ~Iinis Lros a :lutoriu':H.le Cjue 
Ihcl) 'Olllpet· , PJI' meio de /'I'VUlllfllCII [OS , illsl""/l Cçúr;s, de
cisül'.~, c por certos t;OIl[,/,({C{OS qne ccl>hrílm parti oecorrer 
fI ',' igcllcias dos sen,j ~o:> que lhes são cOliGados , 

Du t 'i to S Mi nistros fll nccionam, ou p OI' via tia re
rCI'('nda com CIlIe S11bsc.rcrem, e legalisam os netos (lo po
tler executi\'o , ou em seu proprio nome e em ,'irlude da 
autoridade que esse poder lhes lia Llclccra(lo. 

Os aclos Q11(' os Minislros e:cl'cem m seu nome pes
,oal. denominam-se instr/'cçtie ' ou ril CIli((1'es, se teem ra
l'aclel' interpretativo ; ou decisões e "l'[J 11 lu III ClI los , se o seu 
ra l'actcr é autoritativo ou d'autol'idaoc ( Caballtous ), (') 

(') [Ieillllamel/ los mini ·teriaes s~o l1r.tos aurninistl'atil'os que proce
Ile~l (l 'um Mi ni~tl:o .. e des tin:1l1 Og, qu~r. cm I'irtlllle <los IJl'()ceilos do 
1.1.'1) qner da IIlIClatll'U U mesmo MlIllstro, a preparar certas pro
videncia' de ordem (l uh licll e ll' iIlLcrc_~e gel'ul. 

As I",'ll W:I;Õ/'S mill/stel'inc:'< Icem por 'ohjc<:LO, ou eX!lcdir com 
algum d~scli1'o(vimeJIlo as ordens exigidas por al guma circumstal1
t'ia gl'ave, ou ,'clo recor o~ sllua!terI\Os úcel'ca L1 1) u:;p irito da Lei ou 
110 ltcgulamcnto, cuja c:\.cclll.:ão lhes recommendada. As instruc
r.iic' mi ni ·te rias sào iltd i citluae.<, lTua Ido se tl il 'i l(~m a um sú fUll <'c io
flario , Bril'culal'tJs, quantlo, sendo tlo meSlllO teor, ,50 cllllerof:aclas 
o todos ou a certos fun ecionarios (l'uma :ulmini. trn 'ào. 

As Di'l'Ísiies lIIill i$[e/'iae-~ são lwoforiàas pelO!) "tini ' tI'OS, ou el11 
.olut:ão das questões que lhes süo SIlIJl11ettidas po r ulltoridatles iu
r\~I'i\Jres, on corno applicaçõo~ do Deerol os ou llo l'ru lam entos a !1cti-· 
c;üe ' ou reclalllarões, feit a pcrnnle elles por cnu.a de Ilin!itos eon
testados, ou pa ra deferirem favora\'c! ou desfa\oral'elmcl\t', e11l 
nlzão (!O llCU poder diS~I'i,c ion~lrjo , ns petil:ões iuc1i\'i uun es , 1\ 'C5to 
ca n IIU,? Ilol1cru a' de '18005 tios, Iini,tro . 01' [Itacados l1010 l!leio 
l'onlOlCIOgO j ma as CJue \'erSill ll sobre !'t'cl atWlI'õc,; fei tas ('11'1 farol' 
d.J dirl'itus ollteslatlos, podem se· lo ~e lllprc pl~ranté o COllsclho 
ll'Eslndo; porque tcriam Hlcdiante a dCI itla illtimat' iio fOfl 'a e crlei
tos de j l1lgaUlP.Jl IOS (Pradier). • 

Tl'nta remo na 2." Parte <la jnristlicçiio contenciosa elos nJinis
tI'O . QU;1J1tO:i suajurisdicr,ão graciosa, suo ell \;;; os superiures hie
I arl'lJicos, e tcem o direito de iI\\ alillar as dcci sôes dos a/:!'cntes su
haltornos. Podem igu:llmente r 'formar as suas ou as dos sous ante
n' ~orc, mlllUUlJo niio houver di citos adquiridus , Exc.ederiio po-· 

., 

r~ 111 os seus pudures, sc rC1Jctl in)1I1 11' l"da ) ~ ":Ü"!~ t us (a os ÚÀ '{>(I
('I IJII es um fILIe se LI.!J l'e um re('unm g' l'tw i\)'o [lC r3 l1 tc o Chefe do 
Estado; ou se r~poll!rem as (lOII r;UCl ' q LP 1I1cs tl el'elll s(,l',njlrnSÜ!lta
dU$, uu llor partIculares, (lU por outro :ll l1listro ( Clw'Icau Adtllplll'). 

§ 30 . /;I~ u.cA-./~' Ot :5' 

~ ~fl-«- _'.-' I 

CO ~;TIUr;T() : ._ ' ~o 'los eelebr:lJos rO i' UI J lill i51rn a 
bem (l'nm serviço gera!, ora COI f roeccdOi ,ol'a cu 
cmprczarios [l'ubra::; pn1.lliclls . Os 'ont.l'ac!t" do GOVI'I IlO 

UCVCll1 ~ol' "ia de l' JTa ser f(~itos ,om pnJl licidadc e con
eurl' 'uela. A ~xccu<:ão das ohrigaçücs eontrahiu;Js pelos 
eOllll'a c. tadorc::; e ass gU l'atla por uma au!';} l11o re1 ou 
i1llmO\I~' 1 ( fiall ça, depo:i ilO ou h p Olheca ), ·pOI' Sf'[]llcslt'u, 
uctenl.~ all pessoal, c pena::; ri gorosas nos casos dc frauLle 
ou negli gencia ( Dce '0\ 0 n, GG7 de :) de Dezomb 'o de 
HlMl, lll't. 2." ), . 

O GO\'f!mu tcm scmnrc o direito lle rescindil' o con .. 
lr.aclo , in.demuisando o· contl'ael arJ ol' qnalldo a rescisão 
nno prOVIer ue culpa sl!a ( ". ' ~ ou. Civ. Fi', arl. 'l7~V~ , c 
Cou, Comm. Draz., art. 2:-3ü ). E'sa in lemni: açi10 pOl\>m 
versa sobre despezas re i a' c não ~ol.lrc lucros realis:l\'cis. 
Se fo sse o contr~lct.é.1d or , quem não CII lpnsSO as cond ições 
do contraclo, far-se-hia oul!'o com um terceiro por conta 
c risco (\'aqu lle. (') 

( ) Quanto ao l'ontoncillso ellll'e os flJ rll el~et1(Jras ou contraetu
l~UI'OS o o .Go\'erno, Ó ~lu (~olllpdcrl(: it\ da :luto l'id ntle adminis trati va. I 
Le ,;~·a pOI'~m esla coml'ctc lI cio , rl uallllo wi,) se trU!;i do i~essc_ ~o ( . r 
E:;l.atlo ( I'ollcan, Maglll t,lI t, el. lJclnmn l'l'e, .13 11(: 11('), '7'V-'Ss'" 

Os cOll tl'.l1c tns ,do .GoI'el'1io tl ltfl'l' l1111 das C' OIl é,llçi!es pnrticula
r~s :1,0 !lel:l .Jullc ao rI UJJI on:l1l1len to ., L1 'urlla ll1inuci osa al'a lial}uo, e 
(l'L1I 1l I'elal?nO dosencargos ; i." pela a 'si:, tu ll cia u assignatnra dos 
fUll eclO uul'loS publ lcos c,Ulltral'tantes lJUI.! tH II sim no aeto [olla a 
autl lClltll:ILlndc nece '[Iria L' l'adie l' ). 

. Ellt['e Tl I!S os (·.UU!J'a tto· tl ' l'llcei tn Olll] .: pI'7.O, ecld ll'adll' COIll 
o Lil\ el'llo, sao l'oglLl II. !1"la L, 110 :!~ lle JkZÚiUlo l' J t.! l i lil e pelu . 
Ah·. Llu:::!~ deJulltilJ du 1,'0 , 'te . ' 

. . il !'); I'O;o;S.\UlI.(~. LI.E :I{':';/. TEll!.\l.._ A rcsjJullsalJilid' tIe dos 
)l!tlIS!t'OS, nos lumlcs das alll'ilJuif:ões de carla um, llóde 
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rCl'ahir :iu1!re aclos ,lo Govcrno, ou da Administração, 
pl'újlHliGiaes ao intercsSll publico. Em França somenle o 
Senado pó/le promover-lhes a accllsaçüo e enlregü-Ios, ou 
aos Iriúwwcs ordin(/t"ios ; ou, no caso de atlentado con
Ira a segllranç,a nacional, ~1O t/'ibunal supremo fluC O Im
perador Ó ol)('ig~do a illvol',ar (!lra/licr). n 

(") Entre nLis pauem os .\rillis!r()~ seI' respansaLilisauos pelos 
d'Jli cw:; "ll ccifit::ltJos no arl. 1:3:1 du Consto Jlor meio do compe!eille 
(ll'lteé:;,; , 'llIe IIlJt!e ler lutfal', ou por denuncia dada á Assemblén 
g'lll'al em I'cd,trllação, queixa, ou petição de qualquer cida
d;'IL1 , ainda qne nào soja °o/Tendido, !.Ientro em tres armos; ou por 
denuilcia ll'ill gU Ill memlJl'O das Call13rUS legislativas no prazo de 
dll:lS legisl. lura depois de mmcltido o delieto , ou ex-omeio, 
~l)llllo dalla pM illg-uilIa cOl1lmi ssiio Lias mesmas Carllaras :lceI'ca dos 
t1elit.:los 'IUO elIellUlrarem 110 c\.tlme llo (IUaesqullr negocias , 

Se examinaLla a denuncia , olll'iLlo o .\l inistro denunciado , c 
tl iSl'ulitla a materi:\ na Canwra dos D\!)1UlaLlos, se L1ecreta a accusa
':üo; é o Deef'elO apl'fl~enl;Jdo ao SCllado, e seguindo-se ahi os ter
rno~ dll li helio aet:lls:lIorio , olTol'eeido po r 1lI11i\ Commissão i1a Ca
llIara L10s Ollplltallos, du L1cfcza do l'éo, e do L1ebate, tem lugar a sen
telll::J, que :;llrIllo cOlldcrnnatoria, pÕI]C ser lIllla vez embargada; tudo 
lia rúnna lIa L, I," rl e I :) d'Olltll r L1e 18ii', capo 3.0 Sllt.:';ão j ,,, 
(t:Oll~1. arl~, 3!'l e ,17 § 2,"), 

C.... l'lTULO v. 

}Jus '/)t"I:s i rl /} /I Ie,:.; de Provincias c das Assc:núlt;as 
PI'ouinctacs, 

HAZÀO U'OIlUl"I.-JJcpúis lIc haVl~1' Iral.atlo no Capitlllo 
:llllec cdcnlc tlos agclIl" flil'octos tia AUl1Iinistração Geral, 
que IW S1ta ordem hicral'0hiea oCCll[lurn o J.o lugar, e se 
podem ehall1ill' Sltjll'CIJI,US (os .\lillisll'LlS d'Estatlo como 
agnnte:-; imlll('di:,los do PulIor Gcnlral e Cheres das '1/'((./Ulcs 
'[i/}i:'iul '~ d rt .1rl liLÍnislra ci;o) ; seguc-se natllramenlc tratar 
dos age ntes slIjJrriol'cs, imm dia los Út [uclles na jerarchia 
atlmiuislratíva, e lJue prcsirl má;:; !/mn-ll's clivis6es do te/'

vi 'I lr/ ~./. 
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crahir solJl'e tlelos do l;oycrno, ou da Administração, 
lJ"('jll(licbes ao interessl: publico. Em Fr\l l1iia somentc o 
\'lUtuo púde pl'ol11(WOr -llles a aCC1lsaçiio o entregii-los, ou 
Ir (,-ibll/wl)~ ol'tliwo'ios ; ou, no caso de attcntado COI1

1'3 a sl'glll'ança nacional, ao tribunal SU)I,'CIIW flue o Im
ll'l'ndol' é obrigado a illVOC31' (l'l'at1ier), (') 

(') Ent('(~ nós [lotlllTn os Minis!ros ser rlJs pollsabilisauos pelos 
"liL'lo: '''Iwcilirollrl no art. I:n ua CUllst.. [l or meio do competeille 
It\t; 'l'~;II, '[UI' lIÚ,l' ter lugar, ou \Ior donllncin dnda ú Assemblón 
'I'ul III J'ccla!U31j50 , (lllr)i"a, ou petição de qualqllCI' cidu
lll), ainda qlle lliio seja o olrellllido, dentro ell1 tre:; l\finOS; ou por 

~t!llllnoía LI'algll m mem hro uus Call13raS legislativas no prazo de 
1nn' Ic"i,lntllt'(Is depois do cO lluTlettido o dnlieto , Oll ex-oJ'lleio, 
1'11110 Lltula 11nl' ulg: ulIl[\ cornlll ís~ ;io da' müSI11:1S Cumnl'us áccrcu Llos 
lllkl0: lI ut, enco ntrarem 111) exall1e (lo (IUae,([llllr llc goelOs.

:0 cxominntln u dcnul1 tl ia, omido o :\linislro denunciudo, e 
li~l'utid::t a l1latcl'i:1 Ila Ca!llara do ' nCllulaLlo3, se (leC rOl:1 a accusa
'1Ift; .\ o Uec!'eto apl'ilsCllIaLlo ao ::lcruulo, e scguilldo-sc ahi os 101'
IH):; do lihell u aecusatül'ío, oITel'ccil10 pll l' 1lI11ô1 COll1mi!isão dn Ca
IItlr<l dus llcputallos, da dd'cw do rúo, c Llo uebute, tem lugar :1 scn

11(;0 , (j ne s\ mio cou()crnnatorin, I"hle ser uma vez cm\)arg'ada ; tudo 
n rO I' 111:\ da L. -1." de IS d'Outu bro de 1827, copo :J," Seel;ão 1.a 
':UIISt. (11'18. i.!X e ,I i S 2."). 

C.H'lTULO Y. 

Dus j'n;sitlcn1t's de Provincias r. du s Asscmblàls 
ProL'inciacs, 

~1.1. 

H,\Z.\.o u'uHut-;".-Dr plJi ' llo h;lV! ~ r II'<\lallo no Capitulo 
aulc!\udl'lllc uns agen te s d il'ec, Lo~ da _\ L1ministl'ação Geral, 
l[lW 11.1 Slla ordem hiol'al'~h h,;a ecupmn o Lo lugar, c so 
pude m l'halll:lI ~ II JJi'('iIIUS (os .\lillisll'()::) ll' U; tailo como 
agj1 ulr:; intu tl'llial us 1\0 Puder central c Chefes das qm.ndcs 
"illisõt',~ dI/, .1IlI/LÍnisfm ç,lu ) ; sC' gue-sL\ nalllf'amelllc tratar 
,lo agt' lIks l/l jIt'l'io/'cs, illllllcrliatos ;')(lUclles na .icl'3rchia 
.lIlmiui: tl'alira , t' que pl'c :5 ilJom ,í:; Ijl ,(lwl/'S rli!'isucs do Ici'

./71 , ~r/ / ./. 

, 
l..~L]~ JI." 

./ 
" , ,t: ~ , <N ;I 







' lia 
lHO I('an 'miLLi tlas, 

"!la 

e 511 pcl'il)I' 
dl 'lIas ; e ;3.(' Ill JIlICI' e 

I il lld o, 011 Sl' d,null'lIl 1:'11\ (' l lludo r /':. iull.'l 
1111 /1i'1'.'id l'1I /n' . 

l'I\IxGII'IOS r.Efl.\ES.- A aulorid ade al 
\lma func~iilJ gemi que é prO\'CI' por nwi 
:i r xcclI{'ão lias Leb, manutc n(' ãu el a onll 
rançn do Estndo, e ús dilTC' 1'l nt :> n C s i 
rl l' ; c duas fun cçcJe, /'speciaC'g : 'I. a ('. cr 
l, t c(ào sobre c 'I'tos c ' ta uclccimento')lu 
Jl istrnr com zelo o patl'imonio publico , O 
dos, !'obl'c quem (' x l' 'e dia rianll'nte 
trativa, ('- Iam cspalhallo Jlor toda a :lJp 
tio. O li1('smo se dá ácerca de lodo~ ov 
publicos o tias caUSilS COnlnlllll " quo C 
por sua tutela, ou COII Ol'val' pO\' 
rôm se.rão oxac.l am 
das as suas ordem; em tão grandr 

A os C fim púdc conduzi r a 
meios: 1,n dirÍllir o tcrri l rio em gl 
j'nlloral' um ag nle di l'Pt'll1 
Glll cada uma 
,!cpeIHJclu'.ia salutar. 

Por ronn cxão pois, c ordem !Ie 
nqui prin1f'ir:mwlllf> IIn Ilivi :-:ão IrlTilfll'ia l 

J)m,"Ào no TtJlIlI rnluO J' ~I I;t.JL\/,.-Da 

allmiuistrati v:l do t ITitoril r 'sultam 
fie na cxpctlieão llos nrgocios, c impal 
cisüc.; , Dcre pois o Lrgi,·Ií.u)ol' (Iiv ílli l' 
(llle fi!l"('In !inlisfeil( ::; (l~ illtcrl':sl'!' !!f'la 

E pOl'l'm oh\"i() q(11' "'11m tCl'l'il rio' 
não IJ3Slaria a di\"isão s\) por si. pnra ~(' 
geral da 3c~ã() admiuist l'alir:l ; e por i' 
:m!JI}jyi i1 '$ : mas () l!st:llwke inll'llto fi 
,'ollsa dere l'rgnr- ' i' por Jll'i n 'illius :l iIT!' 

Qnnnlo ;', '1.,1 t1i\'is~o : i:;IO 1\ ;J 
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- .'ll '--./" 

ri/o}'lo, 011 :>i.t Clinll1('1li ~~ ()\"I'l'lIadllr(,S , Ild('lltlrlill\~. /'/"I,(,'ilns, 
uI/. /))'f'sid/'nles. 

I'JlI:\CII'IOS CEn.\ES.- A êlllto1'idnde atlmillistratira ll'1lI 

uma fUIlCção geral que ú prover por mcio de rrgnlamcntos 
ú execução (las Leis, lllanl1\(\rH;:ão d3 ordem publica, segu
rança do Estado, e {IS difrercntes I1ecessidatlesrla socieda
de; e duas funcçães cspeciaes : 'I. a exercpr snpl'rma ins
pecção sobre certos estabelecimentos pulJlicos ; 2." admi
nistrar com zelo o pntrimonio publico. Ora, os a<lrnlllbtl'a
110s, sobre f]nem se exerce diariamente a ac('fto adminis
trativa, estam espalhJllos por toda a snperficie do territo
tio. O mesmo se dá áce rea de toclos os estabelecimentos 
publicos c das causas commUI1S, quo clla deve proteger 
por sua tutela, ou conservar por sua gCl'cnr:ia. Como po
rúm serão exactamente transmillidas, c fielmente executa
das as suas ordens em tão grande espaço? 

A esse fim pôde conduzir a necessaria reunião cle tres 
meios: 1,° di\'idir o territorio em grandes provincias ; '2.0 
collocal' um ngcnte directo e superior do poder cxecutiyo 
em cada nma clcllns ; c j.o mantor osses agentes n'uma 
t.Iependoncia saluta\'. • 

Por connexi"io pois, c ordem llo II13trrins 1'1'1('\'a tratar 
aqui prilYl('iramrntr (In divisão tenitorinL 

JJl\'[S,\O [lO TEHl\lTOi\1O E;\I Glm .\L,-LJa 11em feita diyisiín 
aclministrativa tlo tcrritorio resllllnm economia e (:elerirla
de na expedição elos ncgocios, c imparcinl jllstif;a nas de
cisões. Dere pois u Legislador dividir O paiz de m:lIIf'ira 
que fi,quem salbfcitos os interc~·ses g(~ ra(' :) . 

J~ porém obyio qllC !I'lml tel'l'iturio de grnnde l'x!cn:;~(I 
não IJilSlaria a divisão só por si, para se cunseguir () litn 
geral da acç,ão adminislratiY:l ; c por issu de\'em-se fazer 
subdivisões: 1113S o eslabelecimclIto d'uma filmo !I'lIl1tri! 
fOll Sn (love reger-se por prindpios di!Torentes. 

QU:lI1!O;'1 1.:\ divisão: isto l\ a fJllC 111'\'(' l'~1l1l' mn is 



pro\ima:lu G O\'e l'lUI, I',U U, (', I ( n(~ a Gii 'U l l L' Ci'ip\;,io aflop
lalia não Sé I'cslrinjn em limiLl's mui to estreitos, E ' ti1~; 
flivi ·õcs :l l1 mini:-; tl'ali .. as clwlllt1 m-sc c mmummonte li,'o
'/Jin ci l/ '. Ü· li a ' llc\'c a .\' Imill istl'ar:fio colllCl' grandes "an
t~wens. 

Quanto ;j ~." di .. is;)o lln a o:Jse l'\,;J r uma eousa. Como 
em lo:\os os pa izl' lia CC I'UiS aggiOl cracões Llc habitantes, 
que tcem edificado cidades, ou fo rmado povoações; 011 
quando ICllham 'spalll atlas as sllas 113!)ií3 C; Ões pelo terrilo
rio, afim do po,\(wem molhor cnlti',,'ú-io, nem pOi' isso so 
deve ill f rir qu lenlwm qu ei' iuo segrogar-so uns dos ou
tros ; ó claro, qno taos aggl U13í'açÕ ,:; fo rmam tantas pe
qnellas socicdaJ " Cjl1a:1tos s,10 os sons interesses distinc
tos, quantas as S HI relações particllla res, com U:11 tel'ri
torio, que lhes pr I' tCIt CC, o fi liO 0 1l;1s (~ uJti vt}m. 

Não c.ah poiS na aleaJa do Lcgi la ll01 oestrui-las; o 
(jUO lho inr,umbo, é ol" '1 nistl-las do molhol' modo possivol, 
respeitando a sua ox.istcncia indil'illual. AI.a divisão c:;(ú 
vdo que é t lla artificial, o pótle \'ôi'iar até corto pOll to 
em slIa l'xtensiio. A 2." p()f'(~m ó nalll!'al, o nJo poJeria 
ser destruida sem Sl\ dr sll'uirem os fU'lClamonlos da Socio
(lade. (') 

• 
( ) Onde lioll\'_' r uma cillaue, ou [lol'Daeii , [oJ'(;ngo Li a,llllitlir 

uma lli\'i,;ão varticular, fll!L' Gompl'elwl do :I PO l'(,'iIO tio (eITi(oi'io, 
cultil'ôda plllo lraballw lil 's ilallitalltes . ali nC('(J~' (l l'ia ús suas llil'!; i'sas 
prec isões. ' 

ESlias llil i:ue il l flli 'iorcg tcelll nOlau ' parl iwlnres em lolla a 
p3i'te. O"sou~ li a" i t:J !Htl: tum ill Cl'OSSe2 CO:J/lIl/1J1 ', e este é o moti\'O 
lia sua e ' l"i lal llli ;io. O' seus li mi tes dere lll puis ser os qlle inllica
l'C1lI os illtero~~cs locaos lJcm aprec iados, 

PÚlle púrün acontecer que cs .. as dl1as e_JI ci os (le divis0 es tel'
ritoriaes 1I~ () lin:itolll para n boa [I11millistrll çiio llr! Soei 'Jdnde, e seja 
llüeCSSal'llJ c,,!nlid Cll r pl'quellos t () nlr03 illtel'l1i ()tlio~ d':Wt,ão entre 
flS jlrO\' illl' jas \ O' lllun ic ijl ios . SentIo poi s neecs:;aria " ~ I,'úLllrn (li. 
\' i ~5 , lo pelO JIl cnos mister que as :IiJ(was das to ll /(!)'ca s te nh~l1l 
mais inlpúrt311cia do Iflle O~ 1ll 1 t!l !e ip i o $ lJlI;~ as c:rcn:ll lhllll; quo olTe
r cr: 3111 IllalS n:curSú:i de luJa:1 ' ~ I ctiü, ü so lll'c (urlo qllc , e escolham 
05 IlI ga l'O~ do Y:I'I':lOrío parti(:lI la r do en .la pl'o\'illcia, onuc reira~ 
() l1lelT,lilos ma S c,)Il' itlel'n\" 'i s fil l .. a;n d'ell lJ, pOli los cle rel111i ão mais 
IW1Jitualll os mallir ipi us l'ireUlm izillll oS ( !\lacarel). 

:1:1 ./' 

.' 'M. 

1)(\1. .\ 0 TEnIlIIUJU .L 11 0 r'II'Rnlo.-Pcla 
t:fI O, arl. ~ . " fi Oll 'o t 'ITilOl' iO tlo Impe i 
, indas na fôrma elll que já se ad iava, 
\' iditla: , com tel'm 1110 , conforme o 
dI) ; n 110 al'l. 1.° 111) Co,li~o do P 
tf'1'1l1iu:uln 1[11(' lias I'J'O\'i llr ia,' UI) Im{1 rio 
vi 'à ll (\'(' lla ' em comarcas. tl~rnlO ' ( 
di II it' ttl . 

" ti i is;10 110, lenll . em .ti. ll'il;to' j;í 
mara: Innniripal·... pl'llJ :u t. j ') .Ia L. (11) 

1 ~~,' , I[lIanllo í1 r.. rll' 1J de :ell' lIllmJ ti 
fi ." di '1111]' Ijlll\ 11' di '!rir los ela' Gapcllas 
nos (Iua's tlJ'\' ia ha\'Cl' .Juizl·s de, paz, 
las Tllf1 , ma t::unal'as. m ujo l ('!'DI , !> 

fi lia '. com tau to 11111' [jatla Ulll Ll'~llcs nno 
m Il()~ IIu i :J fugu ' . n 

I I I,; la: 11 i110;,iriic . (ora m (lInda conO rm 
r.od i:!11 dI) 1'1'01' ':~Il. c r '''ulatl:l fi lo' arts. 4, ,0 
de 1:: ,I ,' () 'zulllh l" ) !I" I 'S:!, c.xP',lid1.15 pOJa a 
GutlJ!"Il . ,l i. pon ,lu kualmcnt· qU!! hnj lanLo' 
l't'In lllul' c:1\los pdus r, ,:pceli\ 01$ Camara' mon 
da um !leI OJCJluS 7:> ( ' a~~s halJilaila·. q\llJ é o 
fugo.'. 

P lm;/)\ :I 11iyb,i ll ,lo,; 1o!1 Jn\JS em il islri t'tos, 
r.odil!o dco PrllC!!$So. lH'"I!! ~I\ J' al teradn, po/'qUtl 
lo 'U IfUl! :I! l'(lClmhc':~11I oi : eu - iuc 1l1'111JJt!1l 
cOllrcJitlll l'cl a I.ui as Camor:1 . tllÍlnilatlt) nrbil 
do: 1~ l' mlJs 1JI!1IIi~II'JcLU' ( Avi -o,; Ul.l ~H de. 
ueJulho de i H;H) . 

C()Jupd' nClllalm!!nllllls ,\s cIII /ll tia.s pro \ inc 
rlivig;'to (' 1111, j uliejnl'Ía \' CI' 'lc ' iasLlc 111 
mc~ulo ohl" a IIl UI}aJlI't\ Ila ~JI/.I l'lIpital para I) 
vier, lIc1:If, . (lu U 1r.\rI")~lt) tIo 1l!31. un , lU 
el'ol '~ Ia: !lrllllall altera a cÍ\'il , etllOO fo i (loc
,Ic J;IlIJ'irn Ile tR3::í. 

. ·EC(~ ,~O I. 

] }(M PI'e ~il/l'lllc s "({,~ P/'IJI'ill f ' 

§ 4j. 

PIl ISI'II' IO: 1if:Il \J':s· -Vim : fluem . 50 os 
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\I /l. im.t ao Um'era,) , WIl ,"~I\l 1; 111' t;irctll ;:;c, l'i p \,~ üo adopt 

lall a lI ão se I' '~Il'i lja ('t il limit(.' mllito estreitos. Estas 
divisões :ldmin i. !!'ar va ' chamalll -se commummontc 1),'0

I'il/rios , \)'c lla: dore ti .' l )1 i fli~1 'a~ào ollle )' gramlos ',an
lage m" 

Quanto á 2>\ llio. i ~ lta a observar uma CO Llsa, Como 
mIo los o Tlaizps !la l' l' r1as aHgloH1c l'4.)CtJP: de llClhil,liltos, 

1]11 [ I'em cdlticado cid :1 tlc ', ou rO !'lI1ad povoações; 011 
1j11 i1 L1 'l\J ICtl ll am c,'pall lallns as Sl1:l;, Ita hita(:ões pelo t lTilO
I'io , aOIll tle jlo lCl'Om melhor cnltiYà-io, nem por isso se 
deve inferir r[lI l~ tell ham q u ,~ 'ido s óregar- sc uns dos ou
tro ' : é claro, q tH' [aos agglf'JLlcl'a . õc' fO l'roam tantas pe
fltH'll ilS ociet!;l Ics , quantos sjo os sons in lrl'C ·sos dUinc
lo" pl:l uta' as Sll;15 l'elações pal'Lil:111al'es, com um tani
lorio, qu e Ii I"S !)I'r l,'I1CL', c qn cllaii c,nlti\':!m, 

i ';10 calic pois na al,: ada do Ll'gi lado. cl eslrni-Ias; [) 
IJnc lhe incumhe, ú ol"Ytl uisCt-las do melho!' modo possivcl, 
rr. 'Iwilan(!o a sua exístencia indi\'Íllual. Ai. ao divisão osl:í 
rL'lo que é tOl a artifkial, c pôde r:1rÍ3r ate certo ponto 
1'01 sna extensão, .\ 2>\ lllll'úm Ó il íHll ra l, e não podoria 
~('t' dê, tru itla sem so dp lmirem os rllnll mentas (la Socie
ti atlr , (') 

• 
! O~de !lOUI"l'l" tll113 d tl at! ., li IlrJ I'ua(h , ['Jrt:nso ti a:lll1itlir 

Wlln ill 'IS, fi particular, 'lOl! 'f lliljll'e1WII .! :1 li [l tll'l;ún do türri [or iu , 
f'ui 11 nda [Ic lcltr allalhu dus hahitU ll tú,;, uu l1c('c~s . l' i(\ :i;; suas lll rÚl'6:lS 
\lI'cr i"ill.L·. 

Es:as (li visilc~ illrúl'ior~~ Icem 1101,10' !lol' iwlnl'cs em toua n 
pa rle. Os sells lJ :IfJl tt11l1() , ICllll ll lúl\:$:L!~ t'cJ:II1III11I ,~ tl BStc é o moliro 
l!tl :ua c:tr'eita uniã . Os eus limites lIcrClll [l uis seros que indi ca
rem o ', I lIlc rc:~cs lo n 's IJcm :J[In~c inrlos . 
, !'Iltlé 1~Ill'l'm ae.Olitcrcr que <? 'S.: I ~; dl l:l:'; !'(locic ' (le c1ivisur;; !.el'

1'I1111"111\!:> 11 li 11 ImstOtrl pnl'~1 a lHl:l n'/lIlin Ís trat;iio d. ; 'oci,)dadc, e seja 
II (lCCS~a I IO cSlnhetecl! l' pC 1l11ell S (·ullll'o.; llltlJI 'Il1Cl1ios U'nC6liJ entre 
(lSI!Il\\!!ll"a' c o ' IIlUlII~ i[l IClS . !'CII UO pois Ilccc:isn ria e3 l'(iIlll'(1 rli
\"Isau, l' [le io lII CIIO:; :ni,lel' (Iue as cniJc('n, da~ tO ll lU j'caS tenham 
10 i il ll purl:tlld a 110 quc 03 lIluuic ip ios I I U~ as c:rClI: li dall1; quc orre
r ll ::1111 lualS l'l!ell r~o.s , !.) loj a n e!-III 'c;L', c - l lre tudo IJI1Cse escolh am 
11:. lup1 l'cS 110 ICI'I' :[OI' IO p:Ll't l l'UI: l' (1 (\ cada nro\"ill cin onue feil'as 
I ' lIIe rl'nd o: 1I1:t is ron. itlcrn vcÍ f:lf :un d·t:llns 1)01lt05 ( U~'uuni üo nwis 
Iwh:llWId D:: lll'l'lki pios l'in:uu II·I7. lIli w- (Macarel), 

.' ,H·. 

J)[\"/~.\o TEn lllTOIll',L uo II\lI'EnlO,-Pela nossa Constitui
ção, arl. 2,0 ficou 'o tcrritol'io do Imperio dividido em Pro
vincias na fÓl'ma em quo jú se achava, podendo ser sllbrli
vidillas, como teem sldo, conforme o pede o bem do Esta
do; c pr lo art. 'I." 110 COllig do ProGe so Crimiil1l foi <10
l(' ('minado que nas Pro\'Ínci:r do Imp 'rio eontinuaE'se a ( i
visãu d'eUa:; em comarcas , lermu: ou mnnieipio ) , n 
districto~ . 

. \ divi 'iío dos tel' 1 s em ,li IriülOs j;í c· I'ctin ;IS Ca
rn;Jrl\ mnn il'i pacs peh, ar!. j j Ui\ L. do 'I ," d'Ouluhl' fi e 
1, ~x, qnandu a L. de l'J do 'l3lemhro dD H~;lO, a:'ts . j .o e 
U. o dispoz fIne fl S dish'idos tJa' Capcll as Jiliaes Cll rauas, 
nos qn:lCS elcvia flarer Juizes II paz, fossem marcados pe
las mcsmas C:1maras, em cujos tcrmos Li \.'" s em I ~I_ ' Ca
flellas, com tanto CjIH' cada um u'eJles não comprchendc:'e 
meno.: de í:i fogos . () 

( ) E~ t (lS di pos:(:õe5 fora m ainda confirmadns pelo nr , ~.n do 
COtli f.!u do 1'1"0(' $SO, c rcgulnclas pelos arts. 4.. 0 e 8. 0 uas Iustl'ucf;ões 
(lu 13 de Dezcllluro ue H!3"2, cx.pcl lillas para a execução do mesmo 
COdigo, di:ponllo igualmcnte lIlw haja tantos districtos (J lln n! s fo
rcm mal'(;:luos pe las respcctivas Camaras llIunicipacs, contell do p.a
da um pelo mcnus 7;) casas IWbitatlas, quc é o que se cntende por
fogos, 

l)ol'lill1 a dirisiío dos termos em districtos, feita em l'il'tUlle do 
r.odigo cio l'roec~:;o, pótlc ser altel'aua, porr[ue a Lei o n;io p!'O il ilJe, 
logo que se rcclmiJcf.,nfl1 os seus incOl1venient.os, To(lavia 11;10 6 
cont:editlo [1cln Lci ú:, Camar:!: illimilado arbit.rio ~i ec r:'n (Ia divi siio 
uos t.enHOS em dislri cli.ls (Aviso.> Lie 22 ue NOl"ernlJro de ii3;J3 c de 'I;:; 
ue 11111 \1) uu 1HJtf ) , 

CumpcLe actnalmonLe;j . AssemlJléas Jlrovincillcs legish1l' sollre a 
divis:-Io civil, jllLl icinria e eeclesi astica li} l'lls{)cetiva Pruvind,l, e 
me,ffiO sobre a nlLld:lIlr;a 11a sua capital para o lugn r ([llC mais con
vier, pela L. de H li Agosto de 183.;', art. 10, ~ 1.n. Mas n divisão 
ecclo~iaslica nii nllcra a civil, C::HlIO foi declurado Jl I:'I .\\ iso tle aI 
(lc JÜllt'iro ~ , j ~3;:; . 

'Er.r;Ao I. 
Dos P,'csidc/I (es ,ll7s P/'ul.t iwi((s. 

§ .1 G, 

PIlI.\CIPIOS (:E lI.\ ES, -Vimo:, quem s~o os agentes direelos 
r. 
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,la ae(~;jo administrativa no centro do Imperio. Temos 
agora tle examinar os agentes, a quem pócle a Arlmínístra
{';io suprema conilar a execução llas pr~lYírlencías quo jul
gaI' eonvcnienles ú segmança geral, e manutenção da or
dem puhlica. Esses agentes são os que presidem ás gran
/1cs divis-e~ lerrilol'íacs, c que por isso Cliam3111-Se entre 
nás p/'('s'irle, illlS lIe Provincias. Sendo clips, como são, son
tinella postadas em touos os principac p' nlos elo Impe
rio, não dC\'l:m ser estranhos a movimenLo algum do corpo 
social. 

EncarrcgaÍlos do instruir o Governo, uc\"om ver tuelo, 
e sobre tndo \"ol,lI' como guardas da paz publica, devem 
prevenir os delictos por todos os meios que as Leís poem 
ú disposição da policia administrativa. Debaixo fl'estas 
dilIerentes relações deyem fazer com que lotlas as classes 
sintam a sua acção, o estar em contacto com torlos os ci
dadãos. EmDm tal é a natlll'eza das attribnições, tle que 
devem gozar, que a sua acção, quasi sempre Sl1 borc1ina
da ás cirr,umstancias, dere variar com ellas ; pois fOra im
possivel traçar com precisão os seus limites. () 

(') ~ào 50 pódo porem dissimul[lr que no exercieio (l'um poder 
dimei! de definir, o nlmso estú muito perto do u: . Apez;)r (l'isto 
e c!\ eminentes fnnecionarios de"em evitar cuidmlosnmente todos os 
aet s nrlJitrl\\'i ; porque Iwt1a ha que aliene nl:lis [l ;)fTeicào tios ei
(l~\(HIOS ao seu gorerno, do que os nlJusos tio p'1Ger. • 

Cumpre li nnlmcnte 11otnl' umn difTerellr.n essenein! entre n nn
turez;) da ~u!o r id arle que estes agéntes tcem ' a cxen:er, e a qlle tlere 
pertencer alts li nist.ros. A do Ministro tem sempre certa especial ij 

lInde; eucürra-: Ir'Llllln r. phern determilladn c rli , lineta (10 servi
<;0 publico. O 1'1' 'j(!ente pelo cOlltrario dere co rn:spontler-se com 
totlos os i\lillistros, e executar todas ns providü llcins, que li isserel1l 
respeito ú cxtcnsüo d~ sn3 pro\"illcio, seja (Inol f,j\, o se!'vi r;o n rlllc 
pertcllI;am ( Matarei ). 

§ 4ú. 

CnL',\ç.\U DM, I'rn:.' IO E:-; .1.\:-;. -Collocatios no '1. 0 grau da 
wlminis/1'((çIIO activa local, como agentes de 1otIos os Mi
nistros, e encarregados de administrar as pi'ovinr,ias pela 
Lei da sua creação, foram os Prosidentes primeiramente 
inst.ituídos pela C. de L. G.;t do 20 I.l'OutllÍll'O <1e J82:.3, que 
fixou-lhes as fllIlCl:'ÕCS e [)I'erogali\'as. ,\ Stl.] instituição 

--


fui IIl' plJis coufil'malla pel art. i G;, da Co 
di: plio Iluc-ltaja em aLIa provin ia UI 
ml';\(10 p(-\ Imperauor que o pó,lo ~emc 
trndcl' quo a 'sim comém ao bom ~rvj, 

(') Como :ler nl 'S pri mad os da .hlmini 'U';J 
( t_ l'r.·.;illl' III1JS, l'Onl recu rso IllIra o ,1illl'l ro Ul 
u. lII al 'ri,,~! allulu llU nan 'rja l1l c(lnl ellci()~a ', 
slllll ncU,'r a dcci>:IO ÚO rlll!~ mo ~ Iill i Iro os lIe 
lIlunÍl' il'acs filiO nllinj!irenl uiroc lamcnle O jull:! 
!lu. !"i" pois O~ Pl'e:iJCll le' das proy incias Q : 

dialn ' ,I fi, \Iinisl ro',c os t:heli s da Adru ini tra 
clr ·UIII. 'ri [1t;:io pro\ inc!:ll. 

f 47. 

krTlum TJ ~Ol'$ E r nEnolõ.\Tl\',\S flHESIIl ''il:l, 

tia COIl tilu il,'ã tlispõe que a Lei 11I':i"na 
competencia:; , autol'illadt', c ryUGllto 
scrnp nho lIa al lminisll':lI:ãu tIas pr l\"illC 

actualrncnl uetprminam a' [wincipae!i 
.: 11 Pl'e. idcnll' , ;io:t' 11e '11 d'.\go t 
c de ,1,I'OlltllhrtJ .Ic i l:H, que rcvw'o 
tl'Ou ln hm lle 'l8~.J, a flual 'ra o u 

Pr >i<lClltl' da Proviu ia é a L " 
T ,lo:, o' /lue n' lia se acllum, llle são 
qual fo r a sua el as -c ou grarlui.ll:ão , 
St' ll munidpio. T m o tratamenlo d 
mililar ' ' ue 'upitão- gcBel'al (L. ,le:1d' 
al'l~ . 1.° e ~.Q) . n 



tIa 3c~iio administrativa 110 centro do Imperio. Temos 
agora de examinar os agente:>, a quem póde a Administra
('<io IJllI' ma confiar a execueão l!as prQvidencias flue jul
g:ll' conrenient 's á seg-nrallça geral, e mallLllen~ão lIa or
dem publica. E ses agentes s~o os que pr "idem ús gran
rlrs tli\'isuC5 ll'\'liloriacs , e que por isso G1 wmarn-sc entro 
li!'? PI'I'!\itlclIl('.~ de Prorinci:i ·. SentIo cHes, como são , sel1
tinclla~ (lostalla: em lodos os principars pontos do Impe
rio, não tlerrm ser cstriluhos a movimento algnm do corpo 
. oeia!. 

Encarrcgac.los de instruir o Governo, derem ver tudo, 
c ohre tuelo rel~r como guardas da paz publica, derem 
~fe~ ni\'. o_s delictos.P?r todo~?s m~ios fllle as Leis poem 
a lhspOSI!::10 ria poliCia adnllnlstratlya. Debaixo d'estas 
dilTel'l!ntes relações lleyem fazer com que todas as classes 
. illla lll a sua acção, e estar em contaclo com todos os ci
tladãos. Emfim tal ó a natureza lIas .aLtrilJuiçüs, de que 
derem 0 7.31', que a sua ac(ão, fluasl sempre snbonlina
da :'t~ cil' nmstancias, den' variar com ellas ; pois fôra im
po I\'el traçal' com precisãO os seus limites. (') 

(') Xão se pú<lc porem dissimul::lf quc no excrcicio d'um poder 
diflki l d~ II0IlIlll' , o ::!lllso.e;;t{1 muito 11crto do uso. Apezar ll ' isto 
cs CS CfI1ll111nws fUllcclolwrlos derem eVitar cuidallo~amOllte lonos os 
"elos arhit l;'ll io" ; porrluc lIada h:, que aliene lIJais a affeirão dos ci
u311ào ao . LI [o\'erllo, do I]U(' os al Jll~os do p'1(1or. . 

ClllllJlnl tlu :Ilmolltc 110tnl' uma dilTeren <:a esscneial entrc a na
tnrllzn da :JU I(H' I, !a ~lc (IUC estos ::l ;{~ lltcs !Cem a cxcl'ecl', e a que deve 
perte11cer' ao: ;\!llIlstros. A do .\ lllllstro tom selllprc eOl'la cS[lceiali
dad ' ; cllccrra-'u n'uma esphcra dotcrmillad;'l e (!i>tinctn do servi
"/) [llllJlicn.. O l'rc_illollte 1'010 cOlilral'io deve c(1J'ros jlondcl'-sc com 
t.OI~OS.()S j~l l lllstl' ~ . C cxecutnr toüas as I)rovi ll un~ias. IIue disserem 
I espullCl a cxtrlls:to lla sua llI'OVIIICta, SUjn qual for o :;c!'vir·o a que 
pcrtclI'::l1ll ( :llacarcl ). " 

§ 1G, 

~n~,\I;Ãu ~.\S i'n..I';SIO EXCL\S, -Collocallo:; no '1. 0 grau <.la 
o~mlll(:) I1'(tç{lo (lelzva local, como agentes de todos os Mi
nJs.tros, e encan~gados de administ~'ar as provincias peh 
~el .da. sua crcaç~o, for~m os PreSidentes primeiramente 
l~SlltUldos pela C, rI_e L. J. ~ de 20. II'Outubro rio 'J 8~:3, fIlie 
Ílxoll-llH'S as fUTlcrucs e {lJ'crogallvas. ;\ sua inslituição 

fui depois confirmada pelo art. '165 da Constitui(:ão, o qual 
di:spõe flue-haja em cada província um Presidente no
meado pelo Imperador que o pódc remover, Cjuando en
tender que assim convém ao hom S I'vi00 do Estado. (') 

(") Como agentcs prim"rios da Auministração gora!, deciuem 
(J' Pre~idcnto,;; com recurso para o ;',Iilli8tro do Impcrio, de touas 
a~ 111 , tcri<ls , ainda quc nü o scjalll contenciosas, cum a ohriga~ào dc 
sulJllletrér:i dccisüo do mesmo 1I1illistro os negocios pro\'inoiaes C 
rn unic ipncs qne nltinlfi l'em direcLamenle o int~resso geral do Esta
d . Sflll pois os i'l'csi llclItes das provincias os subordinados imme
lliatns tlo~ ~Iinistros, e os Chcfes da Auministra0ão activa em cada 
cll'rullI'crip( io pl'ovincinl. 

§ 47. 

ATTi:lBlIÇÕES' E PRtmOG.\Tl \".\S I'IIESIll · :~Cl.-\ES·-O art. 166 
da Cons1ituiç,ão llispõe que a Lei dc-i r1 nn rá as alll'l'úui(;ões, 
eompetencias, auloI'ÍdaLle, e fJuanto convier ao melhor de
sempenho da administração lias provincias.-As Leis que 
aclualmente l1clcl'minam as principaes attri!mições dos 
eus Presidentes , são as fIe '12 li' \gosto (Aclo Addicional) 

e de 3 d'OululJro (Jc '1834, que revogou a L. 5.a de 20 
d'Outubro de '182:J, a qual era o seu antigo regimento. 

O Presidente da Provincia é 3 'I.a autoridade d'ella . 
Todos os que n'cUa se acham, lhe são suborllinados, seja 
qual fOI' a sua classe ou graduação, excepto na Côrte e 
seu municipio. Tem o tratamento de excellencia e honras 
militares dê capitüo-genel'al (L. de ~311'Outu])ro de '1834, 
arts. L° e 2.° ). n 

n ~\ ntl rihu.ÍI;iics que lhe ('111111)010111 , como ol'güo c agentc 
superior da AI1 Il1inÍ.' !1'31';iÜ, ecn lnd, S;'IO as seguintes; 1.' ex.ecutar 
as Leis ; ':!." cxi gir tios Cllllll'CtT;lIlos suhalternos as ' iufurma(;ues e 
p:lrlicipa(:lles eonl'cllientcs [lal'<1 a boa cxeeuçào llas Leis; 3," ins
II ,'cionar tDuns :Js I'cpartir'.ücs para eOllllcccr o sou csl:tllo C PI'O
\ íd IH.: iar, para que estejam st' ''unLlu as I.ei& ; 11·.' Lli sJl0 r !la força a 
bem da segurallça e tl'anqllilliuau' da pro\'incia, mas só m coso 
ex.lra,wtli:lal'io c indispcnsn\"(ll pôll c 1II0~JÍlisar a Cllanla ['acionaI 
l'~ra fLi ;) dos r~spec i\'l'IS Illuuicipios, HCTll oel'e (;on cu ir cm rc
uni l! !!.' ,l"ella f,', '1 Ih , . suas [lu fochias ; G." cxereer ~;ou re <15 Thcso u
faria s 111'0\ inria~s a S ;1!\l'ilJui(;õcs ua L. de -i. lFOulul.Jro de 18:.lI, que 
org-nnisoll o Thesollro \ acional; 5.' provê!' os empregos que a Lei 
lhe illt:llIllIJe , c prul'bul'ial1lclIte os quc cOlllpeLelll ao Imperador; 



7.~ commetler a empregallos gernes II cgocios proviuciues, e rir _ 
\'cr,a; H." suspender::l qualquer empreQado por abuso, omissào 
ou erro tl'oflicio, promovendo illllllediMarnel1te a sua r ponsabili~ 
datle ; 9.° cumprir c n1jolldar cumprir louas as Ordens e Decretos 
do Go\erno ger, I sollre tll13lquer ohjecto lia admini~ ll"a ç5o da pro
ví ncia que lhe s50 rel1lettidos ~ 10.' deÍf.'rir juramento e dar posse a 

.empre:,[ad - cujo exercicio so ' teuder::l t,)t!a n provillcin ou comar
ca, e send,) corpora<)t)Cs nos presit]cntes rI'ellas; f l. a decidir tem
porari amellte os cOldli ctos tlc jnrisdict:;ão entre ns autundndes (la 
provincia ; 12." partieipar ao Governo geral os embarat:os que en
contrar na execu~.ão das Leis,e todos os acontecimentos nota\'eis (IUO 
occorrerem na provincia, ajuntnllllo-lhes reflexões sobre a sua ori
gem, cireumstancias e resultados; 13.n informar com brevidade os 
requerimentos e representa('ões que por seu illtermedio se fnzem ao 
Governo, bem como (lS promot:õcs rnilit3res que devem ser-lho apre
selltadas para dar sobre ellas o ::;eu l)areceJ', sem o que 1150 podem 
ser conlirmadns ; lI~.a eOllceder li cenças a emprr.!!ados publicas até 
tres mezo' e por motivo justo ( L. cit. art. 5.°). Esta ultima attri
uuir)íu ti r ,~ulada pelo Decreto 11 . 247 ele '15de Novembro de ·IS/d. 

Como OOlCg3tlo do Chofe do poder ex.ecutivo, compete-lhe mais: 
1.° COll\'ocar de dous em dous armos nova Assembléa provincial, de 
modo que possa reunir-se no prnzo marcado; 2.0 comorâ-Ia ex
Irnordiuariamente, prorogâ-la, e adiâ-Ia, quando o exigir o bem 
da provincia; 3.° suspender a publicação das Leis provinciaes nos 
casos e pela fôrma marcados nos arts. 15 e '10 do Acto Ac1dicional 
(V. :\viso de 7 d'Ontnbro de 1854. ) ; 1,..0 expedir ord!ms, instruc
I.:ões, o regulamentus atlef]uatlos á lJon execu(;ào das L<:~is provin
eincs (an. 2'1 do Acto Addiciol1al). 

§ 48. 

AD~IL\'ISTRAr,ÃO E FISC.\LlSAÇ:\O DAS flENDAS PUBLICAS, -Quanto 
a estas compete mais especialmente aos Presidentes das 
lH'ovincias : '1. 0 ord nar as despezas não determinadas 
por Lei em casos urgentes e extraonlinarios, que não ad
mitiam a demora de recurso ao Tribunal do Thesonro 
sem prejuizo do seniço publi co (L. de'" d'Outuhro de 
'18;}1, art. 48, c Dec. n. 736 tle <:W de Novcmuro de '1850, 
art. 70); 2. o approvar a arrematação dos contractos ele 
receita e despeza puhlica , e mandar que se rcnoyem os 
leilões, quando presumam que a ar! matação foi feita 
contra as Leis e lnstrucções (L. cit. art. 5U, e Dec . ciL 
art.S'l); j.o suspende!' interinamente as transacções preju
dicians ;'\ .I"azenüa, quando os lnspectores as não corrija~n, 
até decisão do Thesollfo ( L. ci l. art. 87, e Dcc, cil. art.. 
82) . n \" ll.I:: ·I' ur.SlIIE:-in '. -r> lo :ll' t. 0.° un L. 

lul ",!) lle 'ldJ foi creado um Vi 'c-pr 

http:execu~.�o


7." COJl1l1lCtler a empregados gerncs llegoeios prol"iucJaes, e \ ice
H ))'SU ; !l.; suspender a qualqucr empregado por abuso. omissão 
ou erro t.!'o lllL:io, promovendo immccliat<lll1cnte a SU:I responsabili~ 
Ilude ,: ~I,n cumprir c lllill 31' eurnprir tmlas as Ordens e Decretos 
uoGO\ orno ger~1l solm:i fi llalquel' olljeeto d.n t111nlÍlli,tra(ão da pro
, 'ln(:1O que lhe sno rPlllelLl!los ; '10." !lefl'm' Juramento e !lar posse a 
.\!ntpre!'!u!l os cujo exercido se estender:l tuda a provincia ou eomar
cn, e stllll l.) l'o r[lora ~cics aos presidelltes d'ellas; '11." decidir tem
porari:lmtmte o coulli tos de jurisdiel;üo enirc as autoridades da 
pro\'ind a ; 1'2." partwipnr ao Governo gera l os emharaços que en
ronlmr na c. eCUl;iio das Leis,e (.o(\us os acontccimentos nolal'cis flue 
uccorn:rcm na provincia, ajllnt:1l1do-llles rellexõcs sobre a sua ori
gem, cin.:nmstallcias e resultados; 1;l.a informar com brevidade os 
requerimentos e representnl,õcs que por sen illtermedio se fazem ao 
GU\I' I'fiO, hem como aS promo~õcs milit~res que del'em ser-lhe ~pre
, i! nladas para dar sobre ellas o seu parecer, sem o que nüo podem 
~er ('011 lirmarlas ; H.a eonceder liecuças a empregados publicos até 
tres mc1.Ü:; e [lor motivo jllsto ( L. Gil. art. 5.°). Esta ultima allri
IJUir::io () regulada pelo Decreto n. 247 ele 13 de Novembro de HI!!'2 . 

Corno delcgildo do Chefe do pOller exeentivo, compe te-lhe mais: 
1. 0 rOmoear de duus em dous annos no\'a Assembléa provincial, !le 
1ll0 (!1J que possa reunir-se no prazo marcado; i,O cOllvorfl-la ex
IraonlinuriarBenw, prorogü-la , o uGià-la , quando o exigir o bem 
da provineia; 3.° suspender 3 publicar;iio das Leis prol'inciaes nos 
e:lS(lS () pela fórma m:Il'l:uuos nos arls. 1;) e 1Gdo Act.u Adc1icionnl 
(V. \v iso de 7 d'Outllbro de 185/1 ); ,1.• 0 expedir ordens, instruc
<;i1IlS, II regnlarncntos auequados ú boa execu~ão das V'.is provin
r lues (ar!. :n do 1\c1.0 AJuicional). 

ADmXISTRAÇÃO E fISC .\LISAlj.\O DAS !tENDAS PUBLlCAS.-Quanto 
a estas compete mais especialmente aos Presidentes das 
prorincias : 'lo o ordenai' as despezas não determinadas 
flor Lci cm C:Jsos urgenles e extraonlinarios, CJuc não au
mittarn a demora de recnrso ao Tribunal do Tllesouro 
;em prejuizo do scniço publico (L. de ~ LI'Outuhro de 
'lg31, art. 48, e Dec. n. 73G de 20 do Novembro ele '1850, 
art. 70) ,. 2.° approYar a arrematação dos contractos de 
rccoita e despcza puhlica, e mandaI' que se renovem os 
leilões, quando presumam que a arremata(:ão foi feita 
contra as Leis e Instrucções (L. ciL art. 56, e Dec. cito 
arI.81); ;3. 0 suspender interinamente as transaeções preju
diriaes :1 J·'azcncla, quando os Inspectores as não corrijam, 
atô decisão elo Thesouro ( L. cil. art. 87, e Dee. cit. ait. 
~~) . (') 

(') Pcl" Decreto ue ~) Lic Dezembro de /:-;3;:; se deram ilt:;lr 'U(' ~ 
Clles aus '['e~i d elltüs das provindas. Por u isposil;ül) do ar!. ti.u da 
L de L. ~. il Ull -li) de No vemhro det827 rulJrlcam , e ellcer rnr!l cll Bs 
() !irro auxilia r ti o °TllllLlc livro (a tliviL!al'uilli'::l. Por ['ruI' isões de 
'li rle .\o relllhfl~ de" lC: :!:J , e I! de ,'- ::do de 1 ~ :!D SI' n;~ararn 0' limites 
da au tun dade dos I'n,silll"ntes da s p.I'UI' ill l, i:15 c dus rcspl~ctiH1S 
CotlJu: aud(1!!t(! ~ lParllll\:~. 1 qUl'lles t' Ull :0 I . f ' ~ lIdUl in ís trad(lI \a:i d'cI 
las são sujl:ito~; c 5ullnrdiriadus elil olljr!ctll'; u'a rl Illi llis!\ :lI:~o, a:' siIH 
os COlllJu<lllda nt." ,s das arll lH S (;01110 U~ Lalllaras rnLl!licil';JcS, sl: r\ lI nc] o 
foi Iloc\arac!o, IILl[\!1[(1 aos i ."" [le ia l'o l't :lt'ia (\\)10 dI) .\o\uliIhl'll 110 
1~::!U, c quanto <Ís :::!."' ubpue \I llle~nlll U a!'t. 7N!la L.do 1." d'Untu
111'0 de lN::H, explil'ado [Ida l 'orturia de !) de S.:t,!: nln o du n;::'l. 

§ li).1-, • 

I E ~ I'OXS.\TIIL1D:,DE DOS 1' 1H;SJfJ I·;~TES.-OS Presilkntes das 
ProvinciJs süo I'csponsa\'cis por prevaricação, peit:l, su
horno. conr.ussão, excessos. ou abusu d'autoridadc, ou 
infiuetÍcia do emp,'ego ; por falta de exa ç;io no cllmpri
mento dos seus deveres, por in gularidade de co,lllllcta, 
e POI' peculato. (') 

(") Faz-se elfcctila essa rcspoll,:1l1Í Iil];-\11e pelo processo C01\1
petente em .Juizo l'rilati vo que ti o ~ lllJ relllO Tribunal l1e .Jnstil;a, 
promovido por queixa ou (lU!lllllt:lll 110 olkllllillo, on por denunCia de 
qu:liqner cio VOVO, nos C::l60S de ilIl'l'ael:üu da Con~titlli(:üo, de subor
no, peita, pOL:lllato, ou cüneus,Cto ; ou ex-ofllcio pur dCliullda uo 
prOlllotfJ[, [Julllico, ou a re'luisil:ÜO (lo l'1'ocumdot' da Coroa; ou por 
aelo rio nwômo Tribunal ~ LJp ; ()rno de ,i llstil:u; ou por clTelto de [e
messo (las l\ QI:lr:ues e Alltoriuaues Jmlic:iarins qlle por occasiào de 
lhes serelll I'i'eôcntes al guns autos Oll 113j1eis Il 'c\l cs enl:ontrarem 
cri me rle respo nsabilidade tral~1I111 Pl'c siuen!c. 

A rCfJuisH;ÜO do l' ['(I (' Uf'aJ íif da Coma, ~oll.? l'a,nja , e FnzCl~lla 11'1
cinllnl a rlu() al!llllimf'!ô, tem Il g :11' f(ll:1l' ll lll lI,tu 11 ,1 parte ol1ellllida 
que se' queixe: ',1 ~0 um f(!le IJ " O t'1I 1I1'I'i olluri 1 )' (',dc fazer ex-nfficio 
a sua l'eq uL il'Ü\I que (! nllllu ri all ll'll lc I ' l"ei ta pu, \ ill ut!e Iie ordem (io 
t ;()\CfIIO que p~l'a l ~ . 1 lhe "UIJ lIl1 ll i, [: ';) 0$ 1I0l;UIIll! l,b)S nl~ra~S 31' i os 
( l:t.'!I,;elilciro ~bj a). O" h'rUlos do rC~p l\C LiI' 11 tlCesso sUllu ' 111 a 
marcha tra(:ada [leio,; al'ls. :!Oe ". :> I\;) L. de 11{ de Setem bro ue IR:2 t1, 
art:'.1GI l: J G~ do Co,l. uo I' roc. e f) L: er. lI. 7 ~ de ~U Ll'Outubro 
ue 18;;0. 

\'!CE-l'n!·:~ ! !Jl\XTES.-Pelo art. 9.° l]a L. !).a fie 20 (l'Oil
tnhro Ile '18~:3 foi creado um Vice-presidellte em cada 



provi ncia, o qnal era o Conselheiro elo GO I'crno respectivo 
qu e ol llinha maior nlllllero de votos enlre os eleitos para 
o Conselho ( V. a nota ao § '1 '1 ). 

·a falta do Pl'csi!leole e ausencia do Vic,e-presidente 
OCéupa· C:lse lugar o Conselhei ro presenle de maior 
numero de votos atô a chegada do Vice-presid ente 
011 tl'olllro Conselheiro mais ,'otado. Na falia d'llllS e d'ou
t i'OS seguiam- se os s.ll PI'\r l.les na ordem da sna maior vo
ta r, ;1 o : c na rle·l {los os membros do Conselho do G O Yl~ r
no o d sons supplontes s('n ia ele Pres idente da provincia 
o da Gamara municipal tia capital para expelli!' aqllelles 
negocios , ne fossem cle mera competcnr;ia do Pl'esitlcnte 
(arts. '17, 'I ~ e H) ela L. citada) , 

Porém depois da prol1lnlgari;}o Llo Acto Addicional e 
por llisposiçüo tlos arts. 0,0 e 7.° da L, tle ::3 tl'OlllulJl'o tl o 
'18::31" que I' vogou a (le 20 l1,'OIlLubro Ll e '182:3, passaram 
a ser nomeauos pela Asscmbléa Legislativa Provincial seis 
cic1allãos para servirem de Vice-presidentes , um no impe
dimonto {\'ontro, na ordem nnrncl'i ca da sllbslitni t;ào CJue 
era detel'min (1rla pelo Jmpcrador, a cnjo conhecimento era 
levada )):lra esse 11m por int rmccli o el o Pres idente (la 
Provincia a lista dos nomeados pela Assembléa Provincial 
que rcnOVHa essa eleição de dous em dous :1I1nos, po
dendo r eloo'er os mesmos. 

Mas actualmente s;}o os Vice-presidentes das provin
cias da livre nomeação do Imperador que os póde remover. 
quando entender que assim conV!~ 1l1 ao bom serviço do E::i
tado, em YirtllLle do DeeI'eto n. 207 tle '18 cte SeLembro tle 
HM'I, qne revog u os ci lados arts. da L, (\e :3 d'Oulllb 'o 
de 1 ~ ;H , (') 

(' ) Os \' i 'c-llrc:;i ' lHOS, (lur:lI1tn n sua SCrI'Ol\lÍa , tcem o mosmo 
tl'atGmenlO , c l 'cn CClI1 pUI' inteiro o ordenado ([UO cumpele aos Pre
sid '!l to: , qllnndn p r qltnl([ue r impcllimunto estão estes pr ivados de 
11 l' 'c litJl', 13 cOllformi dade da Le i : tee n p 1'1\111 somellte a metnlle, 
se QS PresitlclI c , ninua qu~ ifllp tlllidn~ , tce ll1 l1i l'ei tl) a l'ceohê- lo. 

Assim os" ice-pl'c'il lull tes eonlLl u3 l're.,;itlélIIC uii lJ podalll !in· 
tr:11' 0111 Xlll'eicio , S(~1L1 que [Jr inwil':li Jl üll lC preslelll jura ll1 tJ! to de 
IWIII ~ú l'\ ir o l't'~pcll li v o CIl l[Il CgO :ws lI1:ios tI " :' resiúcnle da Asse lll
bléa Pruvinclal, e ' tanelo I:slu I'Úllll ilL1 , u 1I ~1ll () ~ Iand o) pres tam-no n:1S 

, 

: S1. 

Sr.CIH.t,\HIOS 110 GIJ\'I.(:;o.-E leS fu ncci 
foram in titnido::l tlcllub; da nn '3 ",ma 
p('lo nrt. / •. 0 tl a pn:ci I31)a L, :>.a (le ~U!l' 
l m Úl'lwle ,Ia IllIal (ram igualmelltn 
tindu <:ou: lho do t~()\'<,l'110 pro ,'inclal, 
meadu {'.UII1IJ são ainlhl , pelo llllp 'rad 
quando ('110 o jul!!éll' ('Oll\' niclllr. -"ào 
lllCllI!lm. ,la .\s.lm \"a llrm'iuci:H) , 
art. 1,1 lIa L.II. ;1.'7 de 1tI1 '.\go. til ti' I 
tillllhrrn não pOlliam Sl'l' m mbro::l tio 
proy in ia. nt'lO 1)' e 'J'('lal'io' ,In (I \"l' 

",'n\! '. nem O. Cornrnallllanl ':, tl'arrna:, 
(; n tilllil,'ão. (') 



Tll'ovint;Íll , o qnnl ern o COllselheiro do Goremo respectivo 
que ohlilJha mnior numero de votos entre os eleitos para 
11 1:I)Jl,olhtl ( V, a 0111<1 ao § H ), 

~,l fal ta do Pro 'idente e :Hlspncia (lo Vice-presidente 
1l(~rufJ:lrn C:lSC lugar o Conse ll.JlIiro jH'escllte rle mai or 
numero ( (' volos alô a chc:' ê\ 'l' do " ice -[ll'esil]enlc 
011 (I ontl'O l:onselllCil'o mais yotauo , . ' a falta Ü'UllS e <l'on
l ['O: 't'gnianH:c 03 snpph'lI le5 na ordem lIa sua maiol' vo
taf';j : () lia Ile .todos os !TIc'mbro ' do Consdho do Gover
no· I ' tln s('us sllpplcntes sorvia de Presilh.utc da provincia 
(J da 1:3m3.l'a municipal da capital para ex.pedir aquellcs 
neuocios 'lue fossem tle mera competcnc,ia do Presidente 
(art , '17, '18e 10 da L, citada), 

}lon;m llopois da promlll grll; Jo Jo Acto Addicional e 
por (Hspo ie,io dos arts, 0, ° e 7,° da L, (le j d'Outubro tle 
1c,:H, qu e I'e\'ogoll a tle 20 l1.'Oulubro de '182;3, passaram 
fi :01' nomeados pela AssemlJléa Legblativa Provincial seis 
cidad;iOs pa ra scnirem ele "ice-IH'> idcnles, um no impe
dimento d'outro, na ordem L1ull1erica (la subs ti tui (:ào quo 
CI"\ dctcl'millfHla pelo Jmpera 01' , a cu jo conhecimento era 
l~valla para l'S 'e fim p r inlenu ui, el o Presidente da 
Proviucia a li ta elos nomeados pela Assemblóa Provincial 
quo I'I'UOVJva o.;sa 'lcição de dous em dons 30nos, po
L1 oU/I, \'(:clogcr os me 1110 S, 

lUas aclualmente s;io os Vice-presieI nles das proYin
'ias LIa livr nomca~ão do Imperador qu e os pófle remover, 
ryu Jwlo eatender que a 'sim con \'t~m ao bom sCrYi ço do Es
tado, em ri\'tllllc do Decreto n, 207 de '18 de Setembro de 
1,'-11, qlle rei'ogou os dtados arts, ela L, de J d'OuLubro 
tle 1~J 1, (') 

(') O: Vicc-prosiucn tcs, durante:\ sua serl'cntia , loom o ])lesma 
!l':llnmClll , e I'C!l 'em por in tuil'Uo 01'11 'nad.o que ulu pC lo nos Pro
::;itlclllU", quanu fl Jlor qualclllor impcll imullto cstã e t e ~ priv;) llos de 
n fel'oh!!r, na con runn i\blc lia Lei : letlnl [lO]'t!ID somell te n metadc, 
se I)~ PrC::iitl<lll tfls, ainu3 qllO illl pédi clCl~, ICllm di re ito a rCl!olJc·lo. 

Assi m o: \'iec -prcs idul1tcs eoltlu us l'rosilkl tos niill paJ em CII
tr~l' em ' (~l'eÍl'h), smn qUI) IH'imoi!'; nlnllle jJr\!st !Il jUl'tl l1llJ llt.U UO 
hOIll ': 1: 1'\ ir o r'·~ l' eet. i\ o c llI[lrt)gn IlH, rnàM d I' rllsilicnlc tl n Assom· 
b l '~a l'rul'ill t:i~ l , estand ll C:ila I'u lltlida, c u5.u C:i lnntl o, [ll'c:i lall1-no IW 5 

lIlãO:i do PrcsiLl cutc da Ca:nnra munieipal da calJi tol,.r unida 11:1, 
o fUlill\llo -sc illlmCl liat;ll l1éll te publica fi todo n IH'OI'IIH.:W a : lIa flo~' c 
p(1(' rllita~s {b~ CaJllurus respedivas ( L. do ;; ü'Oulllbro de H!31, 
arts . :J." n '10 ."), _ . 

Tutl a\·ia LlIlW \" cz jilrall l! lltaJo o Vi cc-p\'cs idcn t~ l1ao [l nH; I~ a ~c
llt'l ir (1 jllr::lI il lJlI lo pai:,! tOI lar cont a Il ~ prcS,i ~etlr. I ''. d~ fi 1'0 \' Il l/; I;l., 
scmprl'iJllo 0 [[[1 l!i o fll !' cn tO'q; llC!IOr ~j l\\ lq u(JlllTl[I~111~1l(JlII I) lIo, rv 
~hlL'lIlo; cUlnprillll o ,\ 'nllla ra IJllIlI !Cl pa\ rcspe~. t ll n fa!-lJr ]! Uhll cO 
]lll !' {' !ilnos '~so (lclO, In:;o CJnc ell u ~. ( ~.i" uJn~ll1uJ1\ca(lo ulu ewl! nc.I.IIC 
[lei YJcc·\Jft!SiUl;1\1~ ('t l1 ~:x ür c. I CIO , 1 A. S."U [OI ded nratlu 1010 A \ ISU 
IJII[lI'r: alll, '! II Il) ':! , de I, \I' l ll!!'ltLe I. ,) , ,. . 

i'-io :1(' () tl:! nlreg.\ tln p ré~ i[l(! II(; I[1 a UHl \' Ice -rr ~ i\l (!cn ttl , ou ;l 

outro. llCCCSSO f' , eo I'rc~irl(' n t() oll ri gDdn ~ lJI~ tregar- 1 .IC, I [!Ua.l1 1l '11le 
UIIl r lalur ill Ilu tCi'lpO I\n .U3 mlmlill sl lnn lo Jl:1 I'[1 II lfu rI1w -l o elo 
t,!\ tllll lIa pru liH'iil t) uo' IH "OCIO~ [lulJl icus (AI' , de H llo j1 (1 I' ~ f) 
d~ 1: 'I l:(j , 

O. IJrí.!.i ll" lIll'$ Yke-Iu'~ ldunh' II tlO paliem r~ccber al" um 
oulro I'cneimcl1 lo ulcm 1.10 ortlclIlltlo fJUI' lhe;; compeli r 1:01110 lHe , 
Ilor 1lU! Iquer lilulo tlue ';1') :1, (,"fú[lIO por aposcul:ll.l ori:l, rrfUnJl3, 
jubil:lI)o, l!:IlI;a; ou I'CII SlIO ( L, clatla,nlt, II) . 

§ 51. 

SEcn r:T.\ llO~ 11 0 Gon:r.:-<o.-Estes fL1n~cionarios tamhem 
f ram institnidos depois da nossa emancipação polilir,a 
pelo ar!. .1.,0 da precitada L.. 5, a dc 20 d',OullI lJr? (lo ·182;:3 ; 
em \'irlmle da qnal C'l'am Igllalmet. le Secreta rto' do cx
tincto Consl}lho llo GO',erno pl'o, in ial, mas ~cm voto, no
meados como são ainlla, pelo h~perador o amovi\' is , 
quando elIe o julgar c?rJ\'cnien,te,. 1\Jo p()ll p~l seI.' ~Icitos 
mem bros das A -eml leas prov iOelaes por d t ~ I)()'J(.'1.1 do 
arl. 8~1 da L, n, ,J~7 tle ·H) tl ':\ gosIO Ile 'H-lhG ; :l sim como 
tamhem não podiam ser lIll' rnlJl'os tIo Cansei tio ge[' :1 ! ti c 
prov incia, nem os :secretarios uo Governo , Oem o:; PI' si
dentes, nel :, Commal!Claute tI\ l' las, pelo art. 7D da 
Constituil:'âo, (') 

(') Hoje lrllnlJr.lll niio !lo 101 oc r mell li ro$ da ' .\":I'mlll t'as 11 
YiIH'. inc~, o::; GellC l'aCS em t:he ~ ', os lnslI du res tio ,fnzcllda t!'cla l o 
pro l luci,II , ()' Ull' r,~:; de pll li c i~ , o.' e!ega([ os I) ~ ulJ d,elej!nli\Js , O ~ 
Ju' zcs l! u di rclto c )llllI'('i[l"~~ , l'i!P !'(l~C II 1"n ,l o os ill ~ll'lCl!l: elll qno 
( ',-,~ rC I ' 1II ,lutM icl :Il11' nu j lll'! ~ ,l l t'I:~ '), [lel~ Lu . Xu til) l'l Llc ~éll:llll r i) 
du 1 ~' .jj,3 rt. I. " ~l(). 
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SEt:(,:.\ U 11. 

PIiI.'iCIPlil ' GEIL\ES,-Fe ita a cii'cum :,cl' ip r~o atl min is ll':l 
'i! du lt' l'I'iIOl'i n, a t:l s::Iociariio fo rm: tia 1)0j' crlil a moa el as 

:'11: S J.!'I'an 1(', di\'i::.üe: (Ctn in lc i'c :;cs di ' illclO ' (l satisfa 
zur. lIrns pa r li eu ! <H'!'~ i1 atl lllini·tral' , CCr!:!3 dC':l'e7. fI ~ COIl1
Olll llS a fi rze!', C ('tJ!'(O' c n ~iH'glJ :i a repa rti r. .\ hi tam
~ 1(' 1Il se :t f rcsrntam 11'I! 111a 3 'I, t'sph 'i' , d'i ntrI'C:. e ' jLrr e
J;J S, r 'colas c pl'i5õ 'S a cO ll'l.ruir , estrada' e I' anae: a 
alm t' ; nlJ ' ha :crá principa l 0111e il npos to:, a I cc/'elar ; is
lO é. al ém dos votado" flI' lo poder lcgi lativo geral, os qne 
se Jlevem nddiciunal' llal'3 se concluírem essas gr;lndcs 
obra '. [ rovinciaes , 
, E pois mister que a cxecur~ IIns L pj ' gr i' ae~ , con 

1w<13 ao agente supel'il)l' do pocler' executivo, sej a comlJ i
nada com o intorc. c u.s IOI;a lill ailr.: , Para sto fi El o 
unico meio é chamar ;) cidadãos c rn[l rehéu idos n'es 'a 
a~so ci a ção ti tomal' parte na delnrmill aeão llc toda as [11'0
nJf' llcias \'rfcl'jdas ; 1ll' 1Il Ó pO:5sivr l que se elte..: recnscm 
a 18 110 ;o\'c/'no rcp c 'e l lati\'o, 111l1'C]ue é I)('inci pio-que 
o ~ e i ~ l ac~àos de r C'Y intervir na decretarão de impos tos e 
d l5 11'1 l(' iío de e ll c argo~ , n 

, (J) l\ ssim ~ q,uo no fado '10 aJmin!:ll'rlilOI', d l! h~gil\l o p ar~ Jl l'c~ i 
dlr n uma !l rO \:n u; I ~, tlC\'C- c l~lJ lI 'CU I' um CIlUSCI!W. (lllla a:;semlJ! L;a, 
'9mpostll de cII1:uJuo' escolLJlllos em toda a c'\. tonsilo <la rnc~ma pro;

VlIlel l. ~[ns, MIno se fará n u:! es~o ll lu ? ,\. so['wi.in ê faei l. lli 
l ~t!lbc:n U01I ~r i !1(:il1io ílOS liovorulJs refl ['e~o!ltat i \'os-f/ ul! Indo I) !lO 1'
fl O que \'OI:! im])( :;IOS, dere sor clecti r o : [ti!!! as A ~~crr IJ I (~a ' pro
\' I1IC'llleS lI c\('m se r l'oJ'w:\ll a' !)IlI' cleir;ii o, 1 tiio " porém somente 
(~~1I11 ! 1 pro\'idencia degohi,l IlIl lIJ ln islI'()()n que fi elúil'ào (. lJr:a : é um 
llr rcr to ~:)ltrnúu, IJ lliio 1I 111 ~ .-;illl pl tJs fi)f'mll ln al l lllilli~trat; , 0, m:l i$ cli 
m Ullns 'OIl I'Cll ictt[c, ma i.: ou menos OprHII'Iull a, 

Assim IIO is formadas as A,,~; '1IIIllc'a' [ll'o\'illci ', r!;io é J iFri(:i l 
eOllcúLer-se as suas \'antag 11'; , ElIus ,~;iO ucs illi.lllas a servil' ri ,) 
conlrapezo ::i 0fl pl'es~ii ach ui ll r~l1':l h a, as 'i rn conloas Comaras n:l
oi onncs Suo in ' lituitln' 11, 1. scn i r J o r:olllr:lpczo ri oppr' são poliU
(;n, Mas c tus dou ro~u!t[t cl o n:lo se )lO L rn I) r Ll~g r lir , elllqutlnl.o o 
pai/.ll n ~ l !:'M !l (l i! iu:: rillli l:c'tf': li\ rf'.' . É poi: !l1 i;; ll' r q lll) a ~ hea lidalic,;. 

i lo é,:I:' Il\'o\'illcia~ c O~ mq,ni t:,illi lJ", sejam )/H 
di r), a: 'i 111 c mo I) Est:\llo, ]o; nl1 :tcr em Slmlma 
m iniatura 3 o rll:!lni~:H'ão que faz a forr;,a o a fel 

E loJ UV\a elaro fi ne d(m~ ho,'er II nrnou 11 
fun('c'UI' 11" .\.! 'emhl,; :! 1Itlf'ionac~ I) ~s dos cc 
r.SI:lbldeueI'lHI ))1'11\ Illeias e Ilos lIl UnwllJl OS, :\. .\~ 
011 a Camara Ill ll ll ici pal, n~i Ile \'\! Icr ~ d \rtll ~O '~ 
al !! llma 30 3 ~ll ll le cncarrefT[\uo 110 ~ hJl~lIbll ~11 ; ~ 
(' 'Céulnr a..~ Lri: tl'um JII()(lo at'lJltrarro c npll r 
na a lia tn~ ll'lCr'i O Ó 1)1).•10 vcrs<l r sobre u I:'Q ~ 
~ /' 1111,1:\I'io I a ' ie Inu " ,d!l ~I rl, ) qllt' a ~UII I 
di llc:l r. ('OIori ir , o :1 111 la dlnéPl' a le cc·rlo 11 111 
11I,lrrll.l Ol ,; I 1<lI'or d ), 

1.\';'1'1 rClr.Ãn 1\.\: .\ , f\IIlLl:.\ , l 'HO\'l :\CI ES 

PI'o\' inciall: prr,' rnla O in,lr, rcssc Ioc:a1.' ( 
nomiro lIa provi ncia ; au xIli a a, ndm l ~lsl 
(' (\ nc lll'~O das suas luzes ; delibera a 

di po:i~J o c gp l'cncia do pall'i,?onio c 
lhol'amentos que julga convemcntes , 
(llf'l> ti\'o, collfl ca(lo ao lado do P,r " 
rlar Ler e fi r. a!isal' a na admlltl.:tr:tc 
aos m lr'l t' 'es loca " ,. , 

Ar:. ' i l l1 a ,\ ', emll r" a provlllclal e o 
ela provinda, t) Pl'('sitl ~ lI t I' ~ [lotler 
I, ' ddil ll'r:l , (' Il 2 ," X('f' nta , () 

(') ,'1' ''IIII,lu us I'l'illl'ij) jl) ,' tl\.Jlo~I(\~, n , 
1l1WCI' , c gr.ranlc nu UI:1. ~ 1 o 1ll l'OI t ~l dtl ,l1ltl)r\l 
negocio,; tia $(1(1 pruUI1CUI, (I UO, fi o 1JI1II led 
!'cus ill ltlJ'l! "cs )lm:ulrores, Con 'c'llwnltmwnltl 
c: 'I) tlil' 'illl,I'jU UiCI' 'itl u !leIa' t:lIl11~raS rio 
Jl lu ), I) fl..r t.:IJn:dho· Ilu com o t11~ f o tlo 
IH'}\ íncia, \'rllO ll lll11 l : iI~1I UlIl:Il!o 11:1 , " C.. plO 
( ~ r1Ll:; orli:!/) , :o"'Uill l '.. IIelcI'11I11\'JU li 
a, cOllllÍt'ucs 111\ ch:.:ilJilld:llh: UO$ S' US 
:. Ltrillll i!'UIL' , ( te 

'Ia : I.~JII . ,\ "'O: L uol :H fo, i Ilrn mull{:l!l? o 
i, " :irti!T1l dllela!'a que U11Ir'ilú recunl.. e 'IUU 
71 tia C,~I\ Lil ir) pa 'um n :1'1' l! 'ore,rrlo, 
Il islrielo. fI'IO eOI1 1'\'01\ , 1)01' A~:cm h\i ' ns 
~dhu ~'~rnes se us tahelcce r3!Jl, e,lIl IUd,as 
1111 lambl)m ('f ni rLC r.l ~1'11 11HlIl\('llft ll que plJ r 
-I' .' .'I.í ,qrj l' jJ n iIIlI IlPlliillnll ll'llll' :l"~ P Oli!! '!'/' 
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, ,: (l11l~Ctrl~. G,ER \l; ,-F(' ~la a ci l'cum, rl' ip(io adminisl l'~ 
',1\.1 tlo II fl'llorl,'-', li ossucluf.'ilo formada Dor cntl il mn, 1135 
.IIU' l!I'an li' : ~ll \' i , ij fl ;; t ( ' (fI in e i' ' :-..su' di :t inc[os a 'a lisf~
zer, ~h: ! I~ par lll' lI!a 'C' ':' a : rlmiais I~II" '·Cl la.; tlt'Sp Cl. ::b COIll
!lIIIll , . • 1 f3,7.(Il ' , (" CI' ~O ~ ' l1c<J,'go' a l'ejl:1I '[ ir, .\ lJi tam
!~ ,111 , ~ , :IPi (I ( l1 l ~,~n ..1\ ~ Irnn va :i tn ('~rhc l'n (f intcres os igl' _ 
~,I , ~ ~coI~ !l I ,I SU~ :; ~ con tr llll' , eSl!'nd;u; e (~ nac,,' a 
,Ibr!l • ~h lia: !.! !':! (1I'l!lelpal lcut i n[l rJ'to~ a dCt;l'etal' : is
lu l' , al c'm do ': ,la tins pd pod, r Il'gisla lívo g'!1'31, O: 'r[!l , 
:,f' de l'('nl, ;H~dIC !l)tl al' [lU !';] SO COIl inil'l'm (" " ' ITrandes 

lIras,r 'onnclaes, " 
" E pois mi'l.cl' qu~ a cxecll ~ Ii das Lei:, gCi':lCS, con

li,ula ao ngcn~ ' uperJnl' do porlel' , ccutho, 'eja combi
n a~l a C0I!l , llllC l'cSSO das iocalitlarle', Para esle Jif!l o 
UnlCO, m~lo ('!t ;uuar os cidadãos cOll1p l'cllcmlido' n'essa 
a~ 'orl~t~o, ~ l~mi ~' parto L~a tlct~!'m i na C fto el e todas 3S pro
,ll,lulClh ,delltl:t :; ; I\l'1Il (l pOSSIVelljl!C ' 0 (I!les rocnselU 
a ,"', IH~ .0 'emo I:Cpl'l' ': u lati\'o, [U)I'Cf110 Ú I 'neipi )-(JUC 
li, . c l ~la~d~s t}('\,cm IIl t ' i' \' lr na decretar ão ri r impu ' los c 
Ih::-lnhmrao tln IlC:ll'rro!" ( ) 

blO é, ~s pl'ol'incias e o, llIQ!1lClpIOS, sejam providos Il'es~e renw
llio , assim como o Estallo , E mister em Sllmma flue I'eproduznm em 
min i'ltur:1 a orgatlisação qne faz a fOi'ljn e a felicidalle do Estado. 

E todavia elaro que deve hnl'er illlmollsa lIi(roren~a entre n5 
funcções lIas AsscmlJJclas Iln(:ionacs e as dos corpos que se uovem 
est:1belecel'llas provineias e nos Illunicipios, A Assembléa prol'jncial, 
ou a C31l1ara Il1llllicipal, n;io Ileve ter o diroito de OPlIl11' resistcncia 
alguma no agente encarrcgaclo de nUfllitlislml'; 8aho, so oste quizcl' 
executar as Leis d'llm 1II0do arbitraria e oppressivo, r-;'uma pala
Vl'a a sua inspeeç~o só pode versar sobre a gerell(;ia llos intere:~ns 
secnndal'ios tia socie laue, de modo que a sua ínllllcllcia 1)05Sa 1110
dificnr, corrigir, e aiuda dirigil' nlú (;e.rto ponto a ac~?iQ ,lIos nt1i!li
nistrnuores Ufacal'ol), I 

§ ;d. J 
hSTITUIÇÀO D.IS As t: Mrl!,I:;'\S PIWn~CI.I"S,- A Assembléa 

Provincial representa O interesse local, colleclivo. c cco
nomico da provincia ; anx.ilia a administração ftcliva pelo 
concurso das suas lu:ws ; delibera ácel'ca dos actos de 
disposição e gerencia do palrimonio cqmmum ,' c dos me-, 
lbol'amenlos quc julga convenienles, E pois um Conselho 
electivo , c.olloca(lo ao lado do Presidente [lara ajudar, es
clare0er e flscalisar a Sl1a administração, 110 que respeita 
aos interesses looaes, 

Assim a i\ssembléa provincial é o po(ler legislativo 
da provinda, o Pl'csidente é o pocIer execulivo della, A 
'1, :\ delil)()ra, c 02,° exer,uta, (') 

(') Soguntlu os l)['ill (; ipi os expostos, a nossa Conslitlliç~o reco
nhece, e garanto no ltrt. íl o Llireito ue intervir torlo o cidadiio nos 
negocio, da SU:l provinda, e que são ill1l1lcuialamente retativos a 
seu~ intúrosses poculinres. Conscf(uentemente disj)ôe no art, 72, ql1C 
esse direitu seja oXeI'cillo pelas Camar:lS dos districtos, (ou municí
pios), e pO I' Conselhos que com o titulo de Conselhos geraes da~ 
provincias aeou CII1 cada U\l1n c\cllas, e:ceplo na r.apital do Imperio ; 
c nos artigos seguint t.:s determinou a organisn(:iio cl'es~es Conselhos, 
as condisões Llo elcgibilic\aclc uos seus 1IlemlJros, suus rllncçõe~, 
nttrilJuic:õcs, ClC ,

Mns e11l Agosto tle 183'1. f,)i promnlgallo o A,;to Alltliciomli, cujo 
1, 0 artigo declara que o llireito recollh~('iuo e gal':lntido pelo nr!. 
71 <la Constitui ção passav:l a SOl' ox.or ido, além tlns Camaras dos 
tlistrictus qne conservou, por Assol11blé;'l~ que snhstituinrlo os Con
selhos ger(\cs se estalJeleceram em tOllas as províncias, exeeptuall' 
do tamhelll a Curte o sen municipio l(Ue por isso se clwma-nenfro, 
- e e~[;Í sllj eilo imlllctli:Jlall1l'Il[" nns l"ldel'f's g(~r:H's (lo Estado, 

li 
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sao Vr,i . hoje:l~ As;;emloh;a~ proyineia e~ que êxcn:nll ~I S I'lIne
i,' ~,t'~, 1\ f:17.f'1il :I~ \ I'ZL" Ill) ~ :lntigo~ f:onsl~ l/)05 g() rae~ II:I~ prorinr;las . 

§ 5t1·. 

OI\G.\NISAçXO·-Caua uma das Assembléas provineiaes 
deve ter um numero determinado de membros; a saber, 
ada Bahia 4.2, a de Minas Ceraes 40, a de PemamhllCO 39, 
a de S. Paulo 36, a do Ceará 32 ; as de S. Pedro , Mara
nhão, Pará, Alagoas e Parahiba 30 ; as de Sergipe e Piau
hy 24 ; as de Goyaz, Rio Grande do Norle e Matlo Grosso 
22 ; as de Santa Catharina, Espirito Santo, Amazonas c 
Paraná 20 ; e finalmente a doHio de Janeiro tantos quan
tos derem os seus districtos eleitol'aes, ú razão de 5 ( ex
ceptuados o distl'icto ou districtos da Côrtc c seu municí
pio); se bem que esse llumero seja alteravel por Lei ge
ral (art. 2.° do Acto Addicional ), como ultimamente foi 
alterado pela L. n. 8/~2 lle 1 9 ue Setembro de '1855, ar\. 
1.° § HL (') 

(,,) As nossas Assembléa:; )lrovinciaes são eler-tivas. A sua elei
ção faz-se da mesma maneira que a dos Deputados á Assernbléa ge
ral e pelos mesmos eleitores; mas caua legislatura provincial dura 
só dous armos, podendo os membros d'uma ser reeleitos para as 
seguintes (art. 4.0 do Acto Aduicional). 

A nomeação dos respectivos Presidentes, Vi ce ·presiuentes c Se· 
cretarios, a veril1cação dos poderes dos seus membros e seu jura
mento, a sua policia e econGmia interna) fazem-se na fórma dos seus 
regimentos. Todos os annos ha uma sessão que dura dous mezes, 
podendo ser prorogada, quando o Presidente da provinda o julgar 
'conveniente (arts. 6'0 e 7 . o do Acto Addicional ). 

O Presidente da provincia assiste somente á installação da As
sembléa provindal que tem lugar no dia designado por Lei da mes
ma Assemhléa; tem assento igual ao do Presidente da Assembléa, á 
sua direita; e ahi lhe dirige a sua falia d'abertura ou relatorio, 
instruindo-a do estado dos negocios publicas e das provideneias que 
mllis precisas são para o melhoramento da provincia (art. 8.° do 
,citado Acto). 

§ 55. 

ATTRIBUIÇÕES.-Além d'outras attl'ibuiçõcs com pete às 
Assembléas provinciaes legislar, assim sobre a fixação das 
despezas mnnicipaes e pro\"inciaes, e dos inl.J){)stos para 

. ... .-. . ~ ~ >lI .. _ • ..., ...... 

ellas nccessarios, co~n tanto que estes niio 
imposirões gemes do Estado, como sobre 
clmlribllição direcla pelos nnmicipios da 
a fls ,alisação tIas rendas publicas p 
paes, e das contas da sua receita e 
cional, ar!. 10§§5.oe6.0. ('):-:~ •.~:': 

' . . )....... ' ....... : 4&..... r_,. ~ It .' L c..-.- l 


\') A mesma attribuição tcom os Conselhos 
c econsiderada como uma delegaçüo do poder
dier e outros l'ublicistas Francezes, ' quo dizem: 
da~ contribuifões directas é a mais importante 
feridas aos Conselhos geraes sob n autoridade 
que ella (, tambem a mais essencial das suas 
recebem elles o seu caracteristico no 
consultil"a : » pelo que collocam essa attri 

Entre nós tambem o poder legislativo 

iJlspecção e I1scnlisação sobre os actos das 

como se vê dos arts. '16 e ~O 110 Acto Addi 

I.ei interl?retativa n. 105 de 1~ de Maio de j 

compete a Assembléa geral: 1.° decidir !lel1ni 

jacto !lo Lei provincial, a que um Presiuellte 

sancrão, deve ser ou não sanccionado ; e 2." 

h'!fis(ativos provinciaes orrendem a Consti 

l'at!s, os direitos d'outras provincias, ou 

em que o poder legislativo geral póde 

Conselho d'Estado inspecçào sobre eSlies 

do seu Regulàmento n. I ~4 de 5 de Fevereiro 

a cada secção do mesmo Conselho o exame [las 

art. 17 do Acto Addicional ). "- " . ~ 6
, J. 

•• ~ ....co&i. ~ .. ~ l ..:1/ ~_, ~j--v( .... ~ 

~ ~)ô. 

SASCÇÃO D,\ I'Rr.!,;IOf.~r.L\·-As Leis e 
sembléas provinciaes sobre os objectos 
al't8. 10.0 e 11. o do Acto Addidonal são 
mente ao Presidente da proyineia para 
ceptuam-se porém as que versam: '1.0 
economia municipal; 2.° sobre a receita 
cipal ; 3.° sobre os empregos munici 
ol'{~anisarão dos regimentos internos 
hléas proYinciars ; 3.° obre a pronu 
ou Vice-presidente da provincia, continua 
\'0 processo, c suspensão do exer!;icio da 
1105 rasos em filie Jlelas Leis tem lugar 
:t J.", u. . .b--.:;I_ <...... , __ ' , . ,. Z........ r.... ol__ "~--., . .'''' 

.... . , .. . , ....- ./. ri '-'t. 4.t ~ /s
. t::~ ~ ......" ~4 .... ..=.. .I

.. ,..-~ 
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pelos mesmos eleitores; 
armos, pOdendo 

tos, 

1 

Acto) , 

1 ~
s 

,r.f: ,, -:',n t ... ck ." >01 f . õIo.:. J" ~I"
," -r..". ~~_ 
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(lO \1 i~ hoje :I~ A~~ellllilen~ "ro\'illeinc~ que e~ercl'm r,s fUl1e
" ,'fn].(·1 1I n~ \C'zes ,lo, ~l1ti:ws Cons l~lho;; gIJI':W~ ,las PI'Oyillf;ins, 

OHGA7'ISAÇ.i.O·-Caua uma das Àssemblé<ls provinc.iaes 
'e tcr um numero d terminado de membros; a s<I])er, 
a Bahia 42, a de Min3s Geraes 40, a de Pernambuco 39, 
fi S. Paulo 36, a do Ceará 32 ; as de S, Pedro, Mara
o, Pal'á, Alagoas e Parahiba 30 ; as ele Sergipe e Piau
24 ; as de Goyaz, Hio Grande tio Norte e MaLto Grosso 
; as (le Santa Catharina, Espirito Santo, Amazonas e 

ná 20 ; e tlnalmente a do Rio de Janeiro tantos quan
derem os seus districlos eleitoraes, á razão de 5 ( ex
tuados o districto ou distl'iclos da Côrte e seu mllnici
) . so bem que esse numero seja <lltcl'avel por Lei ge
( ar!. 2,0 do Acto Addicional ), como ultimamente foi 
rado pela Lo n. 842 de HI ue Setembro de 1855, ar!. 

(.) As nossas Assembléns (1l'ovinciaes são e!ecti\'lls. A sua elei

faz-se da mesma maneira que li dos Deputados á Assembléa ge


mas cada legislatura provincial dura 

os membros d'uma ser reeleitos para as 


(art. 4," do Acto Addicional). 
nomeação dos respectivos Presidentes, Vice ·presidentes e Se

a verificação dos poderes dos seus membros e seu jura
a sua policia e econGmia interna, fazem-se na fôrma dos seus 

Todos os annos ha uma sessão <rue dura dous mezes, 
ser pro rogada, quando o Presidente da provincia o julga!' 

(arts, ()·o e 7. o do Acto Addicional ). 
residente da provincia assisle somente á inslaUação da As
provineial que tem lugar no dia designado por Lei da mes

.." ..... • ..1J·,,·; tem assenl.o igual ao do Presidente da Assembléa, á 
ahi lhe dirige a sua falia d'abertura ou relatorio, 

do estado dos negocias publicos e das providendas que 
sas são para o melhoramento da provincia (art, 8." do 

§ 55. 

ATTRlBUIÇÕES·-Além d'outras altl'ibuições com pete ás 
""1.1Jt;"o provinciaes legislar, assim sobre a fixação das 

mLlnicipaes e provinciaes, e elos impostos para 

...~ ,x.../<.c-c. .. A. '<?-->-4... :'1...... .=: ~ ,,}~ .. ~ 
, _ c!~~~ • d·i~ 

.tV( 

f"A Ui 
--- 'Í' .. r.L...-,,L~ k p._ ...~~~ <.~ _ . ~6-....,'~ • .A..~ ~# .. .L. «J., 

<11 - - ' , r-...D hJC- '"r-: ..........:~:. · ~ -- ~... tl'-P--- <f!..- d... -:h.... ~..... 4'~~-c A! 41L."- f~~~.c.c.... 
/-~ i.L., ., ~ • ~ (_ ~~~ ".,_~-.c:. 4.. .u.-. _ /.. , --:. 4.(<<:::" .~ 

ellas necessarios, com. tanto que estes niio ptejwuql(em as-::;' •• 
imposiçõ,es ger~tCs do Estado, ~o~? sobre a ~'ep~lrtú;üo da ..~ 
contl'ibuzção dlrecta, pelos munlclplOs da provmcIa, e 
a flscalisação das rendas publicas provinciaes e munici.-: ........_ 
paes, e das contas da sua rceeita e despeza (Acto Ad(l!:- ' . 
. 1 10 ~s. 5 I) ti o (.). ...... ... ~_v~ d ... ..- ,(...~ ••ClOua , art, · ~s· ; e "-':' ~G:C-~ I D r:: .. el,.. 4 " ............. ' ~

L;;.....,d- -/~ ...... "--~~ 4 ..... ~-..-...l;... I -l......... ,14 _ ..".~"~_ 
~ ~~ ~_'Ati..... , "'- .fi. ~ J-c..... ci...- Çl{4 .. ~ L;._ ~ ~ .. "'~~ 

C) A mesma altribui(,ão teem os Conselhos f)'e,ra6s. de França, ,.. 4 •• « 
e ê consideruda como uma dele(Jaçâo do poder le(JlslatlVo por P,rl!- ~.~ <, .. 

dier e outros Publicistas Fruncezes, -que dizem: que «a repartlçao~ 
da~ contribuicões directas é a mais important.e das attribuições con-""- «.0-.
feridas aos éonselhos geraes sob a autoridade uo I~oder legislat~vo ;.."'".~ <•• 

que eHa é tam bem a mais esscn~ial das suas funcçoes ; e .q\?-e d elJa lL4 ",,4. 
recebem eHes o seu caracteristlco no co~ple"{_o da admlnlstraçaofo4 ."'" 
eonsulti\'ll: » pelo que collocum essa attl'lbwçao em 1.° lugar. /,<>,.1.

Entre nós lambem o poder legislativo nacional exerc~ ~erta • 4.4~, 
inspecção e J1scalisaçuo sobl'C os actos das Assembléas pro\'lllclaes, J~ -..~ 
como se \'0 dos arts. 'IG e 20 do AClo Addicional, e do urt. 8.° da 
Lei inlerpretativan.105de 12 de Maio de 1840; segundo usquaes ,,", 
~ompete ti ~sseIlJ.blé~ gera!: 1.° decidi,r dcfinitivamen.te, .se um pro- ?, ~_.~ 
.tecto de Lei provlncwl,_ a que un: Presluente de Pr.ovlllCIa negou a . "/,&40 
sanerão dm'e ser ou nao sancclOllado; e 2.0 examlllar, se os actos 
)egisiati~'os provinciaes oLTend?m.a Constituição, os impostos ge- ...... 
raesos direitos d'outras prov1llc13s, ou os Irat3(los; casos estes, .!_ ~ ....... 
em que o poder legislativo geral póde revogà-Ios. Por igual tem O.-fc>. • _ 
COllselho d'Estado inspecçào sobre esse.s aelos, segundo o art., 21 "/_~
do seu Hegulhmento n. 12.1. de 5 de Fevereiro de :lHU, q.ue .attnbue 
a cada SeC(ião do mesmo Conselho o exame das I.ms pronncIaes ( V. 
art. 17 do 1\eto Addicional ). c.-.-, ~ J', ~~..... 4"A', ,,, ~ _~ ..... ~~ d <. 

u ~lia'.~ ~ I'!/J~~,';"(.....,(, ... ~ , ' ~IJ.-

§ t)6, 

SA:\cçKo DA Pnr.sIDE\'cl.\.-As Leis e Resoluções das As
sembléas provinciaes sobre os objectos especificados nos 
arts. 10. 0 e H ,o do Acto Addidonal são enviadas directa
mente ao Presid~nte da provin0ia para sanccionâ-Ias: .Ex- I~ 
cepluam -se porem as que versam : 'l. U ,sohre M ollcla .e -, -Ia 
economia municipal ; 2.° sohro a receita õ:téspez1 mUnt- - .r-. (1Á 
cipal ; 3. 0 sobre os empregos municipaes ; 4.0 sopre a .F' / 1"/ 

organisação dos regimentos internos das mesmas Assem- 4' /d/ 
hléas provinciaes ; 5,° sobre a pronuncia do Presidente ~.' E) 
ou Vice-presidente da provincia, c?~tinuação do respe.cti
\'0 processo, e suspensão do eXerG1ClO das suas funcçoes, 
nos casos em f'/IlC pelas Leis tem lugar a suspensão; § ,0 _ 

(q ) I..~ fu--- ..b-- d.g.- <'..c-,.. ~~ A~ /... ... Z;-L -1J.. ~~..a..c.- z;:.,. ....,<..

:--t.Jt l·~~ .;Jl.--c... ~~.A~ J __ ~ ~ ~. ~_, / ..-I.. "c-:'.,;; 

/h-~ -,v h--... Ily. "<. t>A/'.~. rllLt . ~ / IJ ~ :f_~,/.:J. ol. <4-. r..,7;:c;;,7' ~ ~;, 
t>- . ~~ _.J . "A~ /-/ ' -- ~ ~. Wl,~. ~ t....-<~ ~ e.....q,(~...L...-.. q{-4l .....-..... 

L.~~ ~.:_ ~~. ~ , 7. 
r ~ .e:a , ......-...<. n _" ~ A- <..-- _ • ~ f "_, • ... , '1' .......... -4- ....~.........--....-

l~t...ol,..G.A.·("~""" 4oII.r.. .. ,/: /J . ... ~I(t.t ,. 
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,/ ~ .., Á ~~ .~~ A-~:' --r_~::;; 4t ..- _ -f:.~""'-
: ' • ...:. 'obre a susppnsflo ou demissão do l~rado, GOlltra 
• t.o. --=.... "'Qttem houver queixa de n:sponsallilídadc ; e 7. U sohre re

.._ .. ~·-prcscntações Ú .\sscmhU!a c ao Governo geraes contra as 
.: .. . :. .,....., Leis d'outras prorincias que oITenuerem os direitos da As

..~ , ..... ' .• A- scrnhll'a provincial representantc. São estes pois os ob
~~t~ jectos sohre que as atlrlblli~õcs excrcidas pelas Assem

~ -:? - ,,~. lJléas provinciaes não são sujeitas a fiscalisãção alguma; 
porqlle as suas Le is e Itcso1t1ções são n'csscs casos decre
tadas por ellas sem dependencia da sancção do Presiden
te, !lOS termos llo mt. 'I ~3 do Acto Addir.,ional. 

§ 37. 

FAZEX[);\ 1'I\O\'I~cr.\L.-A pro\' incia 6 CSscllcialmente uma 
pessoa civil, capaz de <;ontrahil' obrigações, de adquirir, 
possuir, alienar, c cstar cm Juizo; tem suas receitas e 
llespezas proprias; e por conseguinte seu úlIdU ct (') ou 
on:amento, e sua eontabilic1ac1c. 

n o budget ou orçamento é um resumo lla receita e clespozn, 
pro\'istas para um tempo determinado; uma extlOsiciio o!Iidal da 
receita e tlespeza publicas. . 

A p~la\'l"a IJUdget, derivada da latina Inllga, tornando-se gau
leza, significava sacco, algibeira, ou bol~a. A Inglaterra applicou-a 
ao grande sacco de couro que Jlor muito tempo continha as peças 
allresenlnllas ao parlumellto para lhe expor os recursos t) as necessi
dades do pUIZ. A imitação das formulas e expressões (In phraseo·
logia constitucional da Gràa Bretanha introduziu aquella pala\Ta 
lia linguagem financeira da França. Entre nós tambem tem sido re
cebida no uso 11 palavra budget. Em todos os tempos fizerarn- : e 
quauros ou orçamentos das despczas e receitas dos Estados : po
rém duas circumstancias que n~'.O siio muito antigas, illlpozcram a 
lei de organis.\-Ios, e de empregar lia sna orgallisaçiio mais zelo e 
lfIethodo. Uma d'essas circumstancias foi o augmcnto gradual das 
dcspezas publicas modernas; a outra é a necess.idade de serem pre
\'ianwnt'J determinados pelos representantes dos contribuintes os 
sacrificios :lIlnuae:l, que convem fLlzcr ao Estatltl, e os meios de sa~ 
ti sfaze·los. 

.§ 58. 

I\E~fJ.\)' l'llon~ct\Es,-A~ rcndas publicas, ue quc sc 
eompi"ic a receita elo Estado, divideni-sc em !j('.I'(/(,S e 1)1'0

• 

Clllclacs; umas e oulras em o(cl i /I1 /1' 

S;io reDI1as [/cl'acs todo Oyl'orludO, 
das provincias do hnpeno, e (PIO. te. 
tlcspezas g'Braes ; e 1.'(',n(la5 )ll'iJI'ULCI 

nado ús dC'spezas particulares das pt' 
eadal11. 

AL.de2q.d'OnllILII·olC 8,~~,:li 
pu1Jlicas em receita geí',:Jl c p.·o\'inci 
rou as que pcrtrnccUl a r~cc!!a .gc 
que ficavam pel:lcncenl1o a.reeelta 
postos então cxtslcnLes, nao eom 
geral ; e no art. 3(j tleclaron ql1ac:> 
\'inciacs ( Y. Aviso de 3 de !JCZCITl . 

A L. (le R tl'Ouluhro de I Í'l~l ~l L 
35, que pertenceriam ú receita pl:O 
ent~LO existentes não comprchen;]td 
em virlllLle dos arligos seguintes 
eram esct'iplmal1as ~I parte e 
rias respccti\'as, scgnndo os regul 
t.es, ou os que cram de novo ol~gall 
tes em Conselho com appI'0\'aC3(\ 
dueLo cra recolhido em COfi·C disl 
Pl'csitlcnle em Conselho na couro 

(") A receita e llospeza provincial 
selhos gOl'nes sollro o orçamellto llos I 
No dia da abertura d'osses Con.;elhos os 
o seu relatorio impresso com o ol:,;a 
l)ro\'iIH;ine~,.e as centLls do., al1l10 ':11 
os esclareCimentos qne !1UUI~IlIl. Ü:, 
das Thllsourarins as is tiam ÚS u 
dauos [l,~![)S Consl-'lhos , 

OI Q:llli "aüos os 01'(: ::1111011 \08, l'ra~ 1 
Delluta)o:' [lor inll)}'I'IUd io dI) ,1I Il i' ,tlo tI 
rigidos e 'ljípl'Ol'rl .1oil l'ela .\s,t:m,;\ ,.a : 
vineiaes núo chegavam Jlara as """ ,,,,,,,.,,, 
j)1'escnla\'LIIll Ú Camara (lo~ 
flUO pod iam ;;orrrer al~1ll~3 11l1postOS se i 
e bem assim 05 quo (!()\'lalll sei' :;ull"l! 
r:em da ronda e (lu;; co ntd:Jllil1 t 0~. () 
fl,speito uos iOlI.oHIlS da receita gcr,d 
\ ineias . , . 

Hoje porém ,qu~ o Acto A(.hl:tlUnal 
ll1illi~tra(:iio provlul"wl, e aeabou emn 
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a S11 P(\IlS~I~ ou tlcmi::.são llo I agislrado, ,)olllra 

houyer .quelxa de n'sponsabilidade ; e 7. 0 sohrc rc

,çocs li AS~cll~hléa e ao GOVC\'l10 geracs contra as 


ulras pro."mcIas lJo oITenclol'em os direitos da As

'a IlrO\'lncIal repr ~ ".Ia~llr.. São, estes pois os oh


. ob~e ~[ue as attrlbtll~ues cxcrculas pelas Assem

eus pro\'lnclacs não são sujeitas a Iiscalis~H:ào alguma' 


e as suas Leb c Hcsolurlies são n'es 'OS casos deere~ 
por cllas sem depenclencia da sancçfLO do Presiden

llOS termos do art. '\:3 do Aelo Addie.ional. 

§ m. 

F.\ZE~n:\ l'noYl:\cnL,-A provincia é essencialmente uma 
?, CIVI,!' capaz do contrahil'. obriga(;ões, de adquirir, 
I, :lhanar,. e estar em .JUIZO; tem suas receitas c 

...·' I ""~ " s propl'las; c por conseguinte seu bwlU ct n ou 
mento, e sua contabiJidade. 

, :) O liUtl{}et ou or~amollto é. um resumo ua receila e despcza, 
hilOS pnra um tempo delernllnado; umn exl)osicão olHcial da 

e despoza publicas. • 
'~. \l3!ana IJUduc(, doriv~lIa da latina Õ1!l!Ja, tornnllllo-se rrau
~ Igmnca"a ~alll;o , algibeira, ou bolsa. A In"'lalerra applitfou.a 

sac('o Ile C0uro quo por muito tempo" cOl1tinhn as peca~
IDresCllllllln s ao pm:lamel1~o para ~he expor us rC l:ursos e as nccessi

do )J~IZ . . A IInita\~lo. daslormnlas e expre .,Jus da phraseo
. constltll~lOnal ~a Grua, Drctal1ha Introduziu aqllcllu palalTa 
mguagem IrnallcClra da J< rança. Elltre nós lambel1l tem siuo re

. ,11 0 US?, a l;alal"l'a ~lId!Jet. Em touo' ?s lelllpo~s !lzcra1l1- ' e 
ItlS o~, ?~(ian.wlI!l!,S dns ,de~pe~!ls e ~eceltas dos ~slndos: po

, clI.c~llIstnI1CI3S (IIW fi,\() sau mUllo antl gus IIlmozcram a 
Olg:ll1lsa-los, e de empregar 1,Ia ~ua orgnnl :; a ~iio illais zelu e 

1II~!II\1IfIll . Uma d'essas ClrCUIl1St3nelél~ fui o auglllcntu gradual das 
"'~I'Vl.iI~ [lullllca . mo,lel'llus.; a outra e a nece sidallc de serem pre
.UIII1I"1I1C Llch!rnllnado~ pclo~ repreScl1lall t ()~ dus olltrilJUinles os 

allnunes, que Cl.lllVClII fazer au ESlaul.l, e os moios de sa
.~"UL"-""s. 

§ 58. 

I\~S (l.\S I'IW~·I~CI.\r::S .• - .\s rcn(~a::; puulieas, Ilc que ::;c 
poe a rl'l:l'Ila lIa bstado, dmdem -se em ucrac:; c ]1/"0

vil/clt/. 'S: umas e ontras em O!'(lj/~(/ j'illS ü c,ctmonlincCrills . 
São renlÍ<1s I/ CI'OCS todo o pro(lu~ tu, reali 'ado om qualquer 
(bs provincias elo Imperio, e quc tem ele .cr npplicodo :1S 
dcspezas g-()~' aes; e I'eud'{l }i/"Ooinci(l(!.s o prn \lH' ln dc~ ti
mulo ás (l (': pezas p'1fliwlal' ' 5 das provincin. , onde sr . !Te 

e:l!lalll. 
A L. ile ~M, d'Olllu )1'0,10 ' 832, alI. 77, Ili itlin as r 'IIClas 

pulJlicas em receita gcr:.ll c provincial; llO art. 7í-l enll UlC
rou as que porlctl ccm Ú receila geral; no nrt. ~'j 11 ispOl 
qlle ficavam pertencendo ú receita provi lll.; iLlI tOl10s os i11l
postos cntão oxistenles , não comprchendidos na receita 
geral ; e no arl. ~1() declarou quaes eram as despczas pru
yinciaes ( \'. Aviso de 3 de Dczcnd:n'o de '!l)!\..í) . 

A L. (le 8 11'Outllbro lle '18~lj tambem clispOz no art. 
35, qlle pcrtenceriam ú receita provillcial tüuoS os il1ll'0s
enlão e: istenlcs não comprelJcnrliclos lia J'cc ita geral; e 
em virllll1e dos ai-tigos scguintr.s as rendas p!'ovinciaes 
eram cscl'iplUl'adas ~l parte e arrecadadas pcla ~\ ThE'soura
rias rcspecti vas, segundo os regnl am ntos en lüo cxislcn
tes, ou os quo eram de novo org;l!lisadoj pelos Presiden
tes em Conselho com approvação do Gu\'erno. O . u pro
,lucto era re~ulhido em ~ofi'e diSlindo, e (Ii~;tl L)uido pelo ) 
Presidcnte em Conselllo na conronnidatle tla citarla L. n 

(') A receI ta e ,lú 'p 'zn prorineial era ll 'antcs fi xada pelos Con

selhos gera es ohr fi or~ [l nlc!l to dos I'rc ,~ idelllCg das IJl·o\'int:ius . 

No dia da nllertura il 'cs'u ' Con. elhos O~; Pro'ici elltc uprosenlu\am 

o seu relatorio impresso 001 o orGal!lento da reI' itn e despeza 

[Jrol'ill c i[\c~ , o as r,ontas do anno lind o, e lh es I1Ilnbtra\"aln 1.0110:; 

os est:1 ill'Ceimentos rl ~o pcuia,rn . , :; ,'e!:l'e lal'i ll~ , o os J. IISP (:tOI'05 

uas TIl()$ow'ar!rt. a ' I 1II1lTI u: dls CUS.003, SClillo Il,ll'a ISSO I:onVl

dallos r ei Cons lh o:. 

OI' '<lnisudos os orcumo u ns , Cl'llr 1 rIJIIl ,t\!id • li Cnll ru dos 

DOfiutar. S I) I' inlcl'llIcd1o do .Iirli,tro ti " Fazellda I ara serem co!'

ri g ill n~ c ~ )1Jlro l ~\Ilos 1:e1a .\s"ClillJltín !wl'nl. Quu1l!lo a ~ r '!1IllIs !l I' J 

vindnl$ ll li chega\'am para as III!SlleZ3s, os Con' olhos "tll'a('; e

proscnlarmn á Camara (lo. D~{1n tU\los, illllicalll10 11llnc: uS ulJ~l;!ctos 

(I ue poLi iam :'\o lTrer al ;!ull' imJlostos ~cru mai or gor uI :\mc 1 V0\"os, 

e \)CI1I as im us que u 'r ialll SCI' Sll!1:,lilu ld "por Oull'IJS com \"al1!:\

gem lla I'cnda e uO' cO lllri lJUilltúS. O mes 110 pOllia m praticai' a 

respei to lI as i n ll,U~tIlS Lla ret:eila "crul an ccU! mlos nas suas pro

I inci as . 

Hoje lJorém CJue o Acto A,lhl ici uual deu nora org3nLa~iio Ú 3d
1llill i ~tral::lo [1l'I.lVillCial, c aeabou eom os COllsclllUS gcraes, que Co



• J 

' . 

ram \;u\)stituillos por Assemhlúas lcg-islatirns prurinciues, ficaram 
e~las rerestillas du direito lltJ decrotar impostos para uCcorrer ás 
despezas )lrorilJciacs, com a unica limitar;ãu nr. n,jo prejudicarem 
as im)losi~~iics gel'Dcs do Estado (V. L. 11. -10 ae 3 d'Outuhro de 
183~, arts. 3:1, :Hc 39, L. n. U3 !le3l d'Outubrode 11l3!i, ar\. 12, 
d A\'iiO 11. 1'2fi do 2 d'Abrillle 1837). 

~ 59. 

I)r,;~PI:Z.\S I'nOYI.'\CI.\E!:i.  ~a cil"da L. do Ort,' amento ge
raI dI' 8 rl'Outll!Jro de 18;];3, art. !). o foram lamuem desig
nadas como despezas pi"ovinciae:s seguintes: Presiden
cia, Secretaria, e Conselho do Go\'erno; Conselho geral, 
Justiças territoriaes, e guardas policiaes; escolas meno
res d'insll~lcçiio pnblica, e bibliotltecas publicas; jardins 
e hortos botanicos ; passeio publico, e illuminação; pro
fessores empregados de satllle, raccina, catecllese, e colo
/lisação ; parochias, soccorros, e ordinarias its C:lmaras ; 
casas de misericordia, hospitaes, cxpostos e seminarios: 
casas de prisão com trabalho, reparo, c construcção de 
cadeias; wntlucç50, e sustento ele prosos pobres; obras 
publicas d'intcl'csse e ser\'iço da provincia ; reparo da~ 
Igrejas matrizes; e todas as mais qu e dizem respeito á 
sua administração e economia peculiar. Posteriormente 
algumas modificaç.ões se teem operado n'cssas verbas de 
despezas provinciaes ; ou porque se creal'am novas c1cspe
zas por Leis prorinciaes, ou porque foram transferidas pa
ra o orçamento geral algumas d'aquellas, 

§ 60. 

llELAçõ ;;;s 0,\5 J\SSEMULl:;AS l'nO\'IXCIAE3 con os PODERES GR

RAES DO ESTADO·-A este rflspllito, e em vista do interesse 
geral incumbe-lhes: '1.0 promovei' cumulativamente com 
a AssemlJléa e o Goremo ~eraes a organisação da estatisti
ca da pl'orincia, a catechcse e civilisação dos indigenas, e 
o estabelecimento ele colonias ; 2,0 exercer cumulativa
mente com o Govel'l1o geral nos casos e pela fórma marca
dos no § 35 do art. '179 da Constituição o direilo que esta 
Concede ao mesmo Governo geral, relativamente á suspen
são elas garantias individuars, nos C;lSOS llc I'ebellião ou 

--...24i 1/ -· 

im'as~o Ile inirlligús. pl~dinll(l-o a :i f.'I TIU' 

:1. 0 velar na guarda da Constilllil,:;i,O c LIa ' 
vincia, e representar á Assemblea c ao 
contra as Leis rI'outras p/'ol'incias filie 
direitos (Acto Aclrlicional, art. H §§ 5.". 

1.:\ J> J1TLO \' I. 

j~fhuinilii~ l·a~·;:o 11lunl 

Dos J1ti:cs c Cama /'os .lIllIúcijlacs, co 
Au[oi"idadrs cuhnilli:;fJ"uti ['as 

SECf,:'\O I. 

D()s Juizl's J!/llIi(·ip{/l's. 

SL'.\ IIISTOHI.\ E OR[GE~f.-Antigamellt..c, 

ma distinccão se fazia entre as fnncçoc 
ministrativâs havia em todos os termos 
ritol'iaes, d~nomina,los aflno/aces, .que 
nl1almente em numero de 24, servll1L1 
segundo a Ord. Li\'. 'l.0, Til.. 07, §§ '1. 
ciam certas attribLliç.ões de pollcl.a adllll 
ciaria : taes como prow'r ao acelo tia 
sua jurisclicção, segundo a .Lei (~UC . 
mento, o qual era a Ord. LIy.l. , TI 
peccionar os pezos e. meu Idas, ma, 
épocas marcadas na cl~ada Ord. § '16 ; 
pescal'o, § '12 ; inspeccIOnar a mata~ç.a 
da carne e do pão, §§ 5.° e 6.° ; e ~lSC 
vancia das posturas ( ciL Orc!. yr '. ej H 

Além d'estas e outras alll'JbuH;Oes 
ma Onl., julgavam summariamenle as 
vidões urbanas e os embargos d'obra 
dades ou viltas da sua j\ll'isrlicç1io, 
cansas a ordem do processo marcada n 



SllUSlítuítlos por As;:e mbléns logil: lalí\'ns pru\'íneiaes, ficaram 
I'l\\'I~~l das du direilo l1e ,lel'l'elar irnpo,los para oecorrer ás 

illcinos, IJ m a uniea IJmilar;iio ele nào prejudicarem 
ill JlOSI \: ()C~ g roe tio Estado ( \ ' , L. n. ,10 (le ::: d'Outuhro de 

arts. ;);1, aI c ::lfl, L. n , U3 de 3J d'Olllubro tle Hl3ií, al'I. 12, 
n. 125 tlc 2 u'Abril Lie 1857). 

~ 59 . 

DU.I'LI..\S PI\O\'I~Cl.\ES,_~a t.:itada L. do Orramento ge

lIl,' 8 (l'Outubro de '18Jj, <lrl. !l.1) foram talllbem desig
as como despc.zas provinciaes as seguintes: Presiden
":ecl'ctal'ia, e Conselho rio Go\'emo; Conselho geral, 
, as t rritoriaes, e guardas policiaes; escolas meno
nstl~lcÇào pllhlica, e bibliotltecas publicas; jardins 
os IJotanicos; passeio publico, e illlllllinação; pro
s empregados de sande, vaccina, catechese, e colo
; parochias, SOCCOlTOS. o orclinarias ás Camaras ; 

de l1liserieordia, lIospitacs, expostos e seminarios; 
s de prisão com trabalho, reparo, o construcção de 
ias; eonducção, e sustento de pre'sos pouros ; obras 

licas d'interessc e ser\'iço da provincia ; reparo lias 
,'as matrizes; e todas as mais que dizem respeito á 
administração e economia peculial'. Posteriormente 
as mouific,ações se teem operado n'essas verbas de 

[lroYinciaes ; ou porque se crearam novas despe
por Leis pl'oyinciaes, 011 porque foram transferidas pa

() ol'f,arnrnto geral algumas d'aqllellas. 

§ 60. 

HEL.\çl1.,s D:\ S ,\SSf,.\IDL/~ .\S I'nonSCI.\ES CO)! os PODERES GE

DO E HDO,-A este r~speito, e em vista do interesse 
incumbe-lhes: '1.0 promover cumulativamente com 

léa e o GOYCl'110 l'ae5 a organisflção da estatistirT 

la pl'oviucia, a catechese e rifiJisaCão dos indigenas, e 
bclccil1lcnto de colonias ; 2.° exercer cumulativa
com o GOI'emo geral lIOS casos c peJa fórma marca

no § 85 do art. '179 da Constitnição o rlirei!o que esta 
cede ao mesmo Governo geral, re1l1tivamente ,i suspen
tIa:: garantias iudi\'iduaes , lIOS rasos de rebrllião ou 

imasilo tle illimigos. pedim]o-o a s('guralH:~1 tio Estado: 
;3.° relar na guarda da ConsLitnil,'[in e das LeIS \la Sua pro
"incia, e representar ó ! sembléa e :10 Goremo gl'raes 
contra as Leis d'outl'as provincias que olTendCl'cm os SC\l:
direitos (Acto Adrlicional, art. H ~§ 5.°. 8.° e fJ.O ). 

L\l' I TU LO VI. 

])os J1(.i: ~s c Cai/ul/'as Jllliúcipacs, consúlaa,dos como 

A ulo'r' idllrfes admlnis[rul-it'(fs IOC(lr·s. 


SECC:\O I. 
" 

) 
~ (;1 . 

Sl'.\ IIISTOnl.\ I'; onrGE~l.-AntigaIl1Clltc, quando n 'n!tll
ma uistincçiio se fazia entre as fnneçücs .iudiclal'~as e au
ministratiras, havia em todos os terlJ10s certos .JuIzes ter
ritoriaes, uenomina~los almolacés, que eram eleitos an
nnalmente em numero de 2,1., servi lido UOI1S c~(]a mez, 
segundo a Ord. Li\'. 1.°, Til. ~7. §§ 'l.S! '14 ~ 'I:.l. ~xe:
ciam certas attrilmições de policl.a adml~lIst['atl\' a ~ judl
ciaria : taes como provê r ao acelo da cluade. ou vlHa d.a 
sua juristlicção, segundo a Lei que l.hes servIa do I:egl
mento, o qual era a Ord. Liv. L°, TIt. 68, (§ 'l~ ) ; 1115
peccionar os pezos c medidas, mandando aferI-los nas 
épocas marcadas na citada Ord. § 16 ; taxar os preços do 
pescal'o, §12 ; inspeccional' a malan~~a (~O gado, o pezo 
da carne e do pão, §§ .5.° e 6.° ; e fiscrdlsa\'um a obscr
vancia das postlll'as ( Clt. Ore!. pr, e § H).. . 

Além d'estas e outras attrihuições refendas na mes
ma Ord. , julgavam summariamente as causas sobre sel:
vidões urbanas c os embargos d'obra nova uentro das CI
dades ou \'illas da sua jlli'isdic<:ão, obscrr~l'IIJo n'eSS;l? 
(, ~ lIsas a ordem do proc,csso marcarIa na 1;ltada Orrl. §~ 



r I 

I .", ~ ." O :U tê C:'i !as eram a:s suas atlrilmi,;ücs judicia
l'ia~. n 

n ():; al mu U\cci~ pnrl'nl fl)ra l;] alJuli<1os lldo Decrdll ue 2r; 
(l 'AIr(!st:! 11l~ l t4aO, Ijl1e tran "kl' ill pa ra os .ruizes de paz as attriblli:,'ô()S 
(l'al uttl t:\ çnria qun ai nda C ~UI\~'d eln Yi!j'or, c que lIào tinll~Hn sicl0 
e:qn'CS :i;1!lIêllte tnu!:,!', )I'i ,la " pn i'a <1 3 ('a:n;\ra5 lllUlIieipncs OU para Ul1
tl'a~.; autnl'i dadD ::; pela;; Lej~ r~ s I ) eLti\ :lS de ::,L! a~) eFeaç:ões. 

l',,,;t.l~l'iui'Il1C I: i8 (l)IHI '; ;::1 ) (Il'C)OU o Cu,II .," do j'roeesso ( arts. 
:;.",. ~l:]. :1 \ e ~3) em c:l<l a 'l' l'n!10 um ,Iuiz Il1 I111iei[lal, ql1e era 110
Il}()~lIlo IH' lo I;urel'lll) geral !la C,)!'l,) e pl'U l" inl:ia do {\lu de Jal1l',iro, 
u pelu,; J' te"illelllc~ e:1l CII I\::iêIiIO !las outns prOYilWias sobre listas 
tl'il'li l)l!'; , 0 1! 'nrll~ 11 I J 3 s jwl;ls re'[l0,·tiyas ('amaras nlullicipaes dl~ 
Ires em ti'\; ;; a Il HOS; para e :';e j'('l r eUIl\ltlati"aiilt'ntc a jllriscliC(:Ulll)i)
licial . 

.IIas 1J ' lj() e m ,i rtwle da L. n. :1til de ~ Ih) Dezc,i1l1ro !le IH"I 
~;-IO todos u,-; J,lize ' Illulti cipaes nOlllcl.L](j$ pelo Imperador (art.1 :l): 
SiJrl'Clll por f]lwtr o (IIIIlOS (ar!. 1A ) ; excrel~m 1\3 attrilJUi~:ôes puli
eiaes I11W cOlll lle ti,lill aos .Jaiws de vaz (art.l! § 'i. o ); a sua auto
ridade eompl'~lleíllJe lllll OLl Illaili J' ermos ou tnllnici[lios, S()gllllllo 
a sua extens:-,.o I) !lopula(:üÍ), [!otlclul0 lIaver li\)5 gralHles e !lopulo:;os 
os .!aize~ lllllli;cipaes nece~" ari'Js eom jul'is!l ic ç,-Io l'llInulatil3 (art. 
2il ) ; e talll htl li (' OOhl'Glllll , () jul galll Llcflnitila!i1G ll tc todas as r aLl
sas do alrnotnf1pri a q lw e- el; lcó ll1 n fll l: ~llla tIos .lLli zcs (k [1,1:1, ( art. 
11A ~ :},<l). E pfllS \' i~ 1,) , q; !(Jos JlIiz '; ~ IIlUllic,ipae., exel'cem hoje a 
jurisllicl:iio d ,)s :ln ti Jos "I IIlOl,I CI! ' llll parte (pie n:lo foi Iml1sf'eri ll:i 
1)(jrG oulr(1 ,; antnri dn,lm\; e f]lle são cl les as do mil ior (~ateg(lria liOS 
lnUllicitllOS 11l~po is (l us .' uize:'t de direIto rl!!ú prcsidcrn f't~ cO lunreas, 
fJlIant o uos fll)goeio;;jatiil:iDes, () ])een~lo 11. J ,H~" Ik í tle Feve
reiro ele t831 lloc.i,l ill qllC o,; JuizGS IlG dirc:!JI em eorreil;:!o tn:nlJe;n 
exerceUl att.l'i!Hli~J) e · adlnin i:-:"ti'i.It,iYi1s. 

~ (j2. 

SL1.\S FI 'S r.ÇÔES .\lJ:,lIl\lsr f\ .\Tl\';\s.-Além das atll'ilJlliciJes 
de polieia administrativa e .illdiciaria, que o alt. Gc1, do"He
glllalll!'nlo n. '120 ele 31 do .Janeiro de '1842 illCllln!Jc aos 
Juize. municip;[cs c\ irnn \a tivamente com os DelP ga(Í o.3 dos 
Chefcs de polid a, s:io os lfl f' .mos ,Juizes su!istitL1(os l1'es
tes no caso, c p(~la rÓl'ma 11c tÜl'mina!Ja pelo ai'l. G.:1 do ci
tado Hcgu!êimr'ilto ; c (' :\e r Cf~m outras (Ul1C,r;iJcs administra
tivas. Presidem aos Conselhos ele rccurso da qualiJiea
eão dos volantes, os qllaes são compostos (rUm .Juiz mu
nicipaL como pn:sillentc d'elles, <lo Presillentc da C;m1t1
I':l lilllllil'ipal rr~;pl·c\i\: a. c elo í~\ci!oi' maio' YOI;o rlo!ln P:l

roclJia, caheça do lllunicipio. no;,; termo 

. 

e J;o 

ou 

Oh 

di' 
121/ 

11. ~lti7 de lU d'Agosto doliHU, em \i 
eem \arias l'uIlC!,:,iJes eleitoi'aes, . Tamhcrn 
Con~elhos de revista ela Guarda nacion:ll c 
r.:1·3.cii~ado olTit;ial cll'ecti\'o da lIlesrl1a (;l;~ 
ntClpto, ,o qual serro de presirlente, do .I 
(!o Presidente ela Camara, 1I:l rÚl'ma do 
bO~~qe '1 !,l d~e ~elembl:() de '1I'nO, c do art 
n, /2.2 clc2.J rI OlllublO do meSlllO ~nno. 
1~?SSe , aos Del~g:ados e SulJdelegatlos de I 
Cam~l as muntctpaes, que denam del-ia, 
r~l1n1r eom a tw~essat'ia !Jreridatlo; p 
dIatamcr~le os .JtlIWS mnnieipaes, ql/e 
êl?S PI:eslelentes das rc+cr:li\'as Camaras. 
rlAlm} do 'I 84!). 

~ G;J. 

SU Sl!rlsTl~'nçIo,.-Os .Juizes mllflll'lJl 

dos nos sons llnpcllnnenlos por G sllJlple 
11.°1' 4 anl10S, pelo Goremo ~el'al na CI' 
sldcntes llas prol'inr~ias, rl'ciltrc os cidad ã 
Jllgélt' ]leIa sua forlull:J, inl.clligenei::l 
f{tlndo a ordem em 'ruo seus 110111(;S rürc 
ltsta ~especti~a. Esgotada esl:J, faz-se 
maneira, sor\"ltldo os ÍJlr.luitlos nell:J pelo 
lava_ ao~ GsLlpplcnlcs da '!." ; e em Ijl 
5e l1aO .forma, sei'Vem do substitulos 
rospecll~~1 Cama!"a municipal pela ordem I 

(L. rio ,) ele Dezembro tio 1841, ar!. 'j!), 
do 21 do Norembro do ·181·!) ), n 
, )') ~os nHlI~iciJlios ((L1e são tiio insignil1c:1I11es 

lells;~o, pilflular:ao, ou Il1lportaneia r(ue se '1:l() 
preelSLlS .lLlI~es rnuni.ci'pae~ le!trados, ou rjllllll(lo 
dous ou maIs filUI1IC,I[JIOS sob ajurisdiceiio Irum 
s,!.n:e ol:lgal~d'este eln ('uda Tonnl) 01:" slljlJ>len 
11 ,lIa o aI 1.1,) lia clladll L. (lo il do lJczellliJl'o 
d:,:iPO":O nos arts. 32 e;J:J do llcgl!l,uilCntn n. 
~J~. I Rh~; e nos Decrotos n. :2iG de ':l i dl) ~ i:)I"'o 11e 
:!l tlD .'\ol'embro cJel8HJ. . 

l\lns isto tem It!p'ar por lli,pll,il'~iI (la r.pi. {' 1l~ ' 1 



, ':l ," o ~ :l c cs l a~ ei am a~ sna~ ailriLui l:üos judicia
~ , (') 

n Os al mU'IIÚ" I1MI;I'1 r" r a ll1 ollolitlt1:; pI'!o ];cud,) (~C ,::r, 
I ) !le I830, q lll' t nl ll~ r(J l \n lI ,, !'a os .lUIW';· tI l: \l a? .'1' a t tl'ílJlII(; i' ''~ 
11J,:~l'ill q UI' ilill'lil ':\1,11 ali l CI!l vigor, I: q:I\) .lIao tinham , do 
:lllIcnte Ir(ln~fe r id 3!; [l lI ra as ['il!nara S Illllill c l p a~ 5 ou para Ull

llutoril!nLl \:s 1101;1,: Lcll :i 1"\~ liCl'lil ilS de , I ! a~; e,·e;l c ,ks . 
Pu t ' ri ,rll1c!llI) (m il 'j >l::::!) e r '!!Jil I) CIl. 11<!'O . d(~ i 'roeesso ( :1l'ts. 

" :1:1,:l1 c 83 ) ~m l' ~ la 'J'el'l!\l) UlIl .!Im. 1i I IlIl ICI [lal, (lue eru,no
11l!lti (:0\'(11'111) !;era l lla CiJI' II) e pl'Ulilll;l êl ,.1 0 l.' tIl de JaIH:lI'O, 

Jus l 'rcsilloll tes um ClJllsc ltlO lias olll f' a ~ pi'O\ 1I](;la5 ~" lJ['e listas 
l il~~~ , nrgnn i ~!1 1:1 :i jlplas ri""p ce lila s . f' auwras 1:IU I!iei'pa~s de 

'111 n 'c.:1IlIlIlIJ,' , \Iara exerccl' I~uillulatl\' n men te a Jlll'l cl ice;aD [!o· 
aI. 

.'ia.; h"j\l 111ll \ i1 1ude dn L. n. 2ill de 3 I}(\ Dcze,lIbra lic I R 11 
louo ' os ,J. l i zc,; 1I1l1llicipaes !lomu:lllo,; pC\(I l:nvel'D clor (art.·I:)); 
em por (I1 ln l.1 o .-IIIUO, ( arl. I!: ) ; e:,cn;el\] _a ~ attrilJUif!lJes poli

(luu 'Ult lpCli:l lll [lOS .iuiw:; de [tal (al't. 1 i ~ :2:0) i a sua autu
e CUOl [l l'c ltClIclu UlIl (lll l, lni,,; t'Cl'IlIO:; ou lJ'lllll'Ci[lW;i, eg'Ullllo 
('xt~ll s :(tl l ~ [I: J[l Uh.U:i'IO, lI(\d ~ lli!U 11~I\'I~ r 11 ;13 ;:r r[lu:!es e populosos 

Jui1.CS \JUInll:i jloc:s nc cc:'o·..·arios (:I) m .JUlyd.ICf; ao eu 111 ula tJ\ n (art. 
) ; c tamlJelll Ctl l h e Cl\lil , c j Ulg';)ill tl e lJl1ltl\a ll'iC ~l te toda,; as C:ll1
lia ;l ll11 lJlal~fl\ -: a. ' file c' CG h~ ;ll a id ~ il l la (! P ' .J UizeS ele paz ( [~rt. 

:) ." ) , E lri.l i::: \ I~ t \.l . IJ iW () ~ Jill ze ,; JJlLUlICI! l a ~ ,; eX~I'l:,ml IWJe a 
iCt:uodlls :lIIli ;IIS :Ii Ul il la ' Il ' lia [l:ll'tü flue nill) fOI Irallsl.erlll:) 

Olll l'OS n Il Lfl rir1il\Jc~ ; e <] 11[: :<::w eil us ilS tie n1ill Or ~all'~;orJa 1I0~ 
cipios ,h'\lilis !l u: IlI iws d ~ Illi'Ol to (Pl il IJre:i ldolll a, ~e()rua!,ea" 
·1,. l' II t'''fll' i11; .i w l il : ! ;)I~s.. U lkc. rl!lo 11.1 , ~~.'t (]e ~ de ·1· CVll-' 
tI l' 18:17 11 '!'hl iu q u e 0 3 .JUl Z,..!~ 1lL! tlll'!)jl() l~ : !l ('01'['1:1'> 10 tarlllJe,n 

1'r."1/l alll' ilJni ',1C~ ~, l l ili: IiH "i l i\ il S . 

~ ( 'ó)
:"; t) ...... 

Sl'AS Fl ·xr.Cfii ·:S ,\ P)IINISTI\.\.Tl\·.\s.-,\lém das atti'ibuiçücs 
110lieia ad n:linislra li\'a c ju rl iciaria, flue o ar t. 0.1· do ne~ 
lnmelllo n.120 de 31 de ,bneil'o de 'J842 incllmbo aos 
ii:es Il1llll icipacs c'1l1nlali\'amen le (:om os De~f'g<~ do:; dos 

(, S tIo p()l: r i ~ , são os llH\ n10S ,lLm es suhstltutos rl'es
IlOcaso , e pda ['(')['lna dclc i'mim\11a pelo_ art. .');1. (~o ci

BO'\l1 !anwll lo ; e l':\c rCClll Ol1t r:lS luncr;oes aclrnll1!stra
:l => . ()resi tl cm aos CO ll :óC'lllos do l' curso da ql1aliJi ca

(los volallte's, os qnacs são compostos (l'um Juiz mu
p~1, como pn'sidente d'ellc~, .do Pl'e~idente ua C?ma

lllllllic.ip:tl [,f'.';PI'C·, Iira. C do Llrltoi' maIS roia llo 11a pa

rol~ lIia, cahel;a do mllllicljWJ, nus Lormos do al'l. ,Tl da L. 
11. J~7 dc lU (I',\gosto deli'aO, em virtude da qual exor
cem varias l'ul1cções eleitoraes. Tam]lem fa zem parto dos 
Con~elhos d~.r~vista,da. Guarda nacion!!), compostos do mais 
graullado ofllclal cllecllvo da lilef'ma Guarda de cada rnu
nicipio,.o qual serve de pl'csirlelllc, uo .Juiz mllllieipal, c 
do PresHJenle da Camar!!, lia flinna do arl. 21 da L. n. 
ÜOZ de Hl de Selembro do '1 WíO, I' tlo art. ~ ~: do Doe.rcto 
n. 722 de 2;-) d'Olllubl'o do l1losmo anno. l·'inalmcnle dão 
J~osse aos Del?g:ados o Subuologados de policia, quando as 
Cam~ras lllllnlclpaos, epJe d()yj~Ill clú-Ia, não se podel'em 
r?l1Illr com a IwceSsan;{ lm mdade; participando il111nC
dlalallle~te os Juizos mllnil'.ipacs, qlle derem ('5S:) posso, 
aos Presu]entes rias l'f, ,;pcrll\'as Camal'as, A\'. li, 87 til! 1'1 
d'.\bril de '!tHU. 

Su SlJlJSTl~T[çK()·.-Os .Juizes l1l11nicip:1Cs S;IO sllh"tíllli
dos nos sous lmpcdllllentot> pOI' G supplentcs, nomcados 
p.OI' 4 annos, ]lel~ qo\'Cl'l10 ge]'<t) na Côrtc, c Jlelos Pre
slIlentes nas pI'OVJl1(~[(lS, cl'enlre os c.illarlãos notareis do 
lugar pela sua fortuna, intclligeucia, e boa conducla, S('

~ulldo a ol'dem em flue sous nomes fôl'crn eollocadns na 
lista l.'c:3pccti\:a. Esgo.lada .osta, faz-se outra pela mosma 
manClra, s?[,\'lndo os 1I[(~ lllltlOS nella pelo tempo que fal
tava aos () supplen les da La ; e em (!l'lanlo ' a nov<t li~.;[a 
se não fôrma, servem de substitutos os Y('rca!lDi'CS da 
respectiva Camar<t munieipal pela ol'(Jcrn da Slla votarão. 
(L. do ~l de Dezemhi'o de '184'1, al't. '/!l, c Ill' t: l', n. ·G~'!)
de 21 (\0 Novemhro tle 'j i-l 1·() ). n 

f) Nos mll~iei[1ios e[LlO silo lão insignil1t:anleS pela SIl:1 pOlH'::t ')X
leIlS;~(), !lof!ula (;<to, Oll illl[Jortal1t'.ia qlle se núo filzem allsoltll alllente 
!H'Cl;ISOS .Jlli~ es mU.lli.eip::te~ leltr~\d().s, OlI !lll:illd u [lor is~o se: retlncm 
dous Oll !llHIS llllllllelplOs soh il.lllrIScllCçao (rUm só .Juiz fllllllicipal 
serve o lugar u't~st;) em ea,l::t TeJ'lllO o 1." snp),kllle dil li,.ta de qu6 
trata I) art. I Qli" CI t,lLla L. de :3 de Dezembro de 1H \ I . ~e,1 L1nL1o () 
r1::'j)0'!0 nos arls. 3'2 e .3:: do í\Cglll~llIJ('lll l) !l. j ~O de ;:( dl\ ".Janeiro 
de 18,\:!, e nos Dcerclos ll. ::tiG lle :2'1. ue M~ri'o ue HlI.:: e!l !ir" de 
:!\ (I", :\1I\'cmbro de HW). ." . 

.'\Ia" iSlo tcm 11Igill' [lO!' 11i,pn"ic:11l ela f.pi, c n:lií por d ('~'g;1I::jo do 
I 

http:illl[Jortal1t'.ia


.hliz municipal , que niio Ilúlle delegar aSila juri:;11iL'I;i!o, >:egul1lln n 
principio do nosso Direito constitucional - que os Ueleg:u]os tlc 
qualqucr um; poderes JlulJlil:oS lIão podem subuelegar sem express3 
f3cu!tladc concedida pela COllstilaição do Estado . .-\.Y. n. nu de 13 
de Setembro ucl R38 . 

SEC(;.\O li. 

lJI.15 ClUn(!I'((,~ !lll' llicilJUCS. 

§ {i4. 

SV.\ IIlSTOHL\.-Entrc nós sempre houve Camaras mu
nicipaes em todos os Termos ou municipios, que tamhem 
se denominaram Concelhos. Jú antes da nossa emancipa
r;ão politioo lhes pcrtenda o l'cgimen economico dos seus 
municipios ; jú tinham inspecção sobre abertura" concer
to c reparos do caminhos, fontes, ponles, calçadas, etc. 
Era igualmenle das suas altribuiç.ões fazer restituir ao 
Concelho as possessões, caminhos, e servidões, qne an
dassem alheaLla:-; (Orl1. Li\". '1. 0 Til. (jn, §§ H, e 24). (') 
.1ú lhes competia fazer posturas para a economia e bom 
governo interno da cill:uJe ou vina que governavam ( cita
lia Onl. S28); c tinham outras attrilmir"ões cc,onomieas c 
auministralivas, conslantes da mcsma On1.) muitas das 
Ilnaes aimla hoje exercem. 

As Camal'as eram pl'esitliJas por um .Illiz lle FÓf'a. 
ou Ordin3l'io, c com esles exerciam algumas fllneções jll
(lkial's ; .pelo qlle julgavam os feitos das inj\ll'ias vel'lJaos, 
de furtos pequenos, c da almotac,al'ia. 

Os sens membros se chamaram Vereadores ( nome 
fllle ainda hoje conscn:nn), e eram eleCli\'os, mas an
1I11afS, lia fórma da 01'11. Li\'. '1.°, Til. m. 'fambrm sr,r
vi:l pCl'nnle as ramarai> 11m procurador ,lo Concelho. Ord. 
'I' 1 o T'I I'i) (").1\'. '.' I. u .. 

n \'. A". 11. "\Oi ,le 28 udlan;o tlo 1RG:í. 
C) Finalmente a no:\s(\ C0I1S1itllit}üo no Til. 7." que trata-..da 

arlmillistl'a~ão e l~l'onomia 1188 provincias, c no Capo i .o- das Ca
ntaras-ratificou 8 instituil:üo mU1IicipaL; dispondo nos arts. lGí 
'168, e 16D, que «( em todas as cidades e dllas haja Camaras p,II 'a ~ 
governo economico e muniripal das mesma ~ cid,li1es o I"illas ; iJII A 
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z muni 'il1"l, qne não pÚllc de\ügal' fi !'na juris,li",;ân . segundo o 
nci lJio do nosso Direilo constitucional -que os llelelj[\I]05 de 

uer dI) ' poderes puulicos nãu podem suhúclegar sem expressa
cC/llccllida pola C nstituiçào do Estado. À\' . n. nu de 13 

cmuro de 1R3H. 

SECt.;.\O 11. 

lJas Caul(/.I'(ls MUllici}IG :'s. 

§ (i~. 

l'l'.\ III~TÚJH.\.-Enlre nós sempre hourc Camaras IllU

nicipaes em todos os Termos 01.1 municipios, que tambem 
:c denominaram Concelhos. Jú antes da nossa emancipa
~ão polilioo lhes pertencia o regimen economico dos seus 
município:; ; jú tinham inspecç~lo sohre abertnra,. concer
to e reparos do eaminhos, fontes, pontes, calpdas, etc. 
Era igualmenle das suas attribui~,õcs fazer restituir ao 
Concelho as possessões, eaminhos, e sorvillões, qne an
dassem alheada:'( 0\'(1. Li". L" Til. OG, ~S -\'l, e 24). (') 
Já lhes competia fazer postnras para a economia e bom 
governo interno da c.iLlaue ou "illa que governavam ( cita
cla Ord. ~ ~8); e lillham ontras atlrilJllições cconomicas e 
administt;ativas, cOllslantes tla mesma OrLl., muitas das 
CJllaes ainda hoje exerccm. 

As Camaras eram presi\lidas por um Juiz de Fóra, 
ou Ordillario, e com estes exerciam li Igumas fUllcçõcs j u
tlieiaes ; .pelo que julgavam Og feitos das injurias \'crlJacs, 
de furlos pequenos, e da almolal:aria. 

Os geus mcmhros se chamaram YCJ'wdo/'Cs ( nome 
cIHe ainda hoje C0I1Se1'\':1I11), (' eram elcelims, mas an
IIllarS, lia fúrma da On1. Li\'. 'i.o, Til. (-i7. Tambf'm ser
via peranle as camal':1g \1111 proc.lIl'aflol' do Concelho. Onl. 
I . I o T'11.),.(' q i\ "),1\'. '. 

(') V. AI'. n. 101 Ile 2):\ Ile '1I13r<;0 de 1Ri:í:í. 
(") Fi ll ~lmenl\l [\ no%[\ COl1stilUir.i'II) no Til. 'j . p que trata- ·da 

:ullllillistl'(I<:üo c I:l'ollomiá \las pro\'illeius,-c 110 Capo i.o- das Cl\
maras-)'(ltilicou a illslitui çflO '/lw·nicipal ; dispomlo 1I0S arts. 1Gi, 
"168 c Hi0, que « em todas (l~ cidades e \'iIlas haja Camaras 1I~t'a () 
gO\'cJ'Ilo economico e municipal das nlf~" mas cillrll.l lls e liI1as ; fjlln 
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ramos, c 

scj::lIl1 clcctivas e eompostas do numero lle 
(lcsigllal', servindo (lc Presidente o mais VIlI 
<I:.s suas [ul1cr:õcSmunici(1aes, fOl"ma(;flO ti a 
ilP!Jlica<:ão das suas I'ondas, e todas as suas 
tribuiriões seriam decretadas por uma Le: r ~1I1 
é a do 1.° d'Outuhro dei R~l) que lhes St' rvc U 
lhes a denominnçào rle-municipaes ..-exlill I~S 
sas dn~ cxnradas IIn mesma Lei, 0\1 em cOlltl'lldl{' 

Pm"CIPIOS GEIUES·-Não lia po\'oaçjo qll 

cipio (la sua format:ão não tenha 
dade rl'llma administração e 
atlministração e esta polida exigem aeção 
a razão mostra que os mais 
carregados. 01'3, estes regala(]ores 
pio entre as pessoas, euja idade era 
doria, foram successivamente conhecidos 
anciões, gcronlcs, edís, dttttnwú'os, 
(maíres) e omciaes mnnicipaes. n 

(') Foi sobre essa i," camada flue os T,v~.j~jUU
edificio social, Tendo estc siuo elevallo a 
do-se muitas povoações para formarem uma 
nicipalidades parciaes ergueu-se uma 
se deu o IH-me de GO/lerno. A reuniiío 
n'um só corpo us collocou n'uma posição in 
um ficou exi,tillllo como uma familia pa 
como fracçiio u'uma familia mais cOllsiucnl\'cl; 
relações ficou subordinado a dous regimclIs 
Lei municipal, e a.Lei p"lilic(J. 
ralmente dos costumns, dos habitos , e subre tudu 
dos habitantes . 

Donde resulta, que o regimen municipal não 
publicistas, nem imposto, COl1l0 '1uasi tol.las as 
media J pela ignorancia armaua; mas é ullla 
Oão do tencno que ella cobre com seus 
tutelar se reuniram os hOIllens cspontaneamente 
amor da sua conservação. Eis-aqui pois um 
tural, reconhecido pelo simples bom senso, e do 
em tirar proveito pam o paiz. 

§ ü6. 

PODJ::J\ ~IU.\'ICJ['AL J, St.:.-\S [·TNCÇÔ J::S.-Os 
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sejam electivas e compostôs do numero cJ r errutlo/'e J IJUO a Lei 
dcsignar, servindo dc Presidente o mais 0lall0 i e qUé n El'\llrI'iI'jO" 
tIas suas flll1CciÕeS munieipacs, formac~iio tlas .Ua 110 ·turll' poliria\!', 
applic3c:ão das SU:lS rendas, e lodos as SU:l!; pnrllr:ulol'cs o lIleis :11 
IrilJoi(;ões seriam decretadas por uma Lei reg uhmlCl1lar . » E"l:l Lni 
li [\ do '1. 0 d'Outobro dei ~28 que lIws se rve dI' rcgi meut,), ,11. 11
lhes a denomina\:ão uC- Tllunicipac".. -extillctas as [ulle l(l - dl\'er
sas tl[\S cxar(\uas n:1 mesma Lei, ou em l'Olllrauic<;iío C' lItn L'll:l. 

Pne;CIPIOS GEnI\ES.-Kào ha po\'oaç~o que tleslle o prin
cipio (la sua formação não tenha reconhecido a necessi
dade tI'llma administração e d'uma polieia local. Esta 
adminislração e esta polida exigem aCGão e vereação; e 
a razão mostra que os mais sabios devem seI' lI'ellas on
carregatlos , Ora, estes reguladores escolllit.los a princi
pio eutre as pessoas, cuja idade era um penhor do saiJe
doria, foram successinmente conhecidos pelos /lomes de 
anciões, gCl'ontcs , eclís, duwnvií'os, conwles, maior06 
(mail'cs) C olTIciaes municipaes. (') 

(') Foi sol,re essa 1.' camada flue os Legisladores levantaram o 
euiflcio social. Tendo este siuo ele\'auo a maitol' altura, e retlllin
do-se muitas l)ovoações para formarem uma nação, acima das mu
nicipalidades parciaes ergueu-se uma municipaliuade geral, a que 
se deu o !ll,me ue GOI'erno. A reunião dos pequenos povoados 
n'um só corpo us collocou n'uma posição inteiramente no\'a. Cada 
um ficou existindo como uma familia pal' ticnlar, e ao mesmo tempo 
como [('acçào d' uma familia mais cOllsidcr(\vcl; e dehôixo d'estas dua.s 
relações ficon subordinado a dous rcgimens muito distinctos-, a 
Leim.unicipal, e a.Lei p"lilica. () regill1en municipal sahiu natu
ralmente uos costumes, dos halJilo~, c subre luLio das necessiuades 
dos habitantes. 

Donde resulta, que o regimen 17Iwlicipal não [oi organisado \lar 
publicistas, nem imposto, como quasi todas as instituições da itlado 
media, pela ignorancia armada; mas é uma arvore antiga, produ!;
ção do terreno que ella cobre com seus ramos, e sob cuja sOlllbra 
tutelar se reuniram os homens espontaneamente, movidos só pelo 
amor da sua conservação. Eis-aqui pois um verdadeiro pouer na
tor1l1 , reeonhecido pelo simples bom senso, e do qual se deve cuidar 
0111 ti ruI' provei to para o paiz. 

§ üú. 

I'OD EII ~1U:-;I C lloAL E SUAS FC:\C(:ÕES.-OS cidadãos, consi



~~40

Eull t' 1It')' ~S Can~aras I11nniei[laes são corporaçõe::; 
ral1ll'lJlf' :lfl.mmISlr:lIIVaS, c n;}o excrecm jlli'isdicção al

uI~:~ ~'(JllI"IH:IO:a . L. clo 'l .. tl'Ql1tllbro do '18~8, ar:t. 24.). 
a111., Ilt~ Ih. 1111."1"\11" 1105 nrf!"t~ C H) :S das suas provincias, e 
~ S: I~ lJ~lI nc,llatam(,ll[e rela!.ll·Os :10S seus interesses pe
I,:IIE.) o t?mbem. c:cl'(:l!lo jlc\:1S Camal"<l:> ( Const. arl s. 
c , _):. O::; IICgO~ IO::; qlle eOll1c p m nas Camaras muni
~..cs, s.ao l'en.ICU.Hlos ollieialmente <lO -1, u Seeretal'io da 
l mhlea provincIal , toml) eram olltl"ora ao do f:on sPlho 

ral para sercm ahi Ill'citliLlos ( COllSt. ar\. ~::l) . n 

1~ luil' lh'goeill:> lI ,il\ í ' ú \llJlr (! I.lCIHlid(l~ li" ~,'It 1','" '1111'11 l,1, ,"1111" JlI'O
posit;ôc,; , <! eli Iiernr,ões r. tl ee i ~ {je;; , rl !Í la ~ eill 11111111' I, JlIiI [l." por i;·II 
nu1105, incompetenles , e contrnl'ins ú Con ' Iituidi , ar!. ilii; !) II 

pUl'U depôr i1 l1torit]alles. fi call ll0 cntl'lI.1 ll.ln 'lU.' ~~II ·u!Joj',lin:.lI:!a:; 
~os I're~it.le llte~ da, provilluias, 1.°> adJlli l\ls trtltluJ"cs t.l;:lIu· ( 1 •. di. 
.. r!. í g ). 

BE1\S ~ll; \I C II' .\E';. -.\ esle rl 'SIl,!ilO üisp iie a I1l I':,ma L. 
citada, ([IIC os Vereadorcs tratcm lias "crea~ões uos llCIl:; 
e ohras do Concelho, assim eO\11O do governo eLollomico r. 
policial da terra, e do lJue ll'este ramo fúr a pl"Ol tlus ha
lJit:llltes ( art, .1-0 ) . Devem pois pl'OClll'ar saber o estado 
em que se acham os bens do;:; COllcclhos par:) reil'indica
rem os que se acharem alheados contra a detcl'lninarão 
das Leis, e fazer repôr no antigo estado as scnitlões e 
caminhos pu blicos , n~IO consentindo de maneira alguma que 
os proprietarios dos prellios usurpem, tapl'llI, estreitem, ou 
mudem a scu arbitrio as estradas mUllicipacs ( arl. ,'f,I). 

Deve porém a Camara desempenhar esta attrilnirão, 
ou pela execllcão de posturas respcctivas, promovida pe
los seus agentes ( procurador e fiscaes) . na confol'mitla
de dos af't~. SI () 8~) ; ou pelo que lloliberar c acordar, 
preccllcndo IOllns as llecessarias illfonna(ües e exames, e 
licalldo livre aos que se sentirem aggr3vallos, o recurso 
!lo arl. 7:1 ( Av. lle ·J(j llc No\'embro de ·lX:30. n 

(') ~la s IÜO p0l1clll ns C:.\lnaras \·c l1L1 ul', a(I)I';)I', ou LI'OCar hens 
imlllovcis do COll c ,~ lho Selll autol idalle do l'rcsiden le da provincia , 
1) 111 qll~lltose Hão rcunir a }\,;,; ll lllhléa prodnc.ial, c na C,',rIC sem 
a do ~Iini s lro do Impcrio. e cxpondo 0 5 lllotivllS c \ antagcns í1a 
nli ll Il3 (ão, afOI'amllnto ou troca, com a dcsc\'il1 ~ i'to topogr:lphic.a, c 
a\"aliaçüo por peritos dos bens quc se l1retcndCI'CllI :liicnal', nforal', 
oulrouur (ar!. "-2), Oh tida a fu cult1adc, as \'clll.la ~ develll ser ~cm
pro feitas CI1I leiliio puiJl ieo, c a quem nwis dcr, CXclllidll$ os offi
eiaes que scr\"il'elll enlão li as Call1L!ra;;, e os que ti\"erclIl fui lo a pro
posln , e uxi:,r illd o·sc fia\ll:ns idoIlC:lS, qualldo ~c fiZUl'em li ]J a!;<llllcn
lOS, lJor se II ~ O 110derclll rc ali~al' 10;':-0 ::l dinheiro, slJb pona Lle re:;
ponsnLJilidaLle pc10 prejuizo LL1IJi resultante (arL. IJJ), Da nwsma 
rú rma, e com ns mcsmas I:[\ntl.'ius c respollsabilidad e se derem fazer 
os arrendamentos llos bens dos Concelh os; mas cst . LO lllrn clo~ po
dem as Camnrns celebrar pOI' deli licnu:,-lIl S ll~ , c er eOlltlrnwLlos 
pel ') :'. I'l'es itll'lI tug da , I;['(l \' illci a, : I: na Curle pelu :\lini , tl"U dllllll]lc
ri, ·, ( alI . -', ', ). 

http:cntl'lI.1ll.ln


~.I Ili'Il"II'\1I flllfl"lII 3 LPi qllll OS nfnraml' 1I1 0, se fa t:nm e:11 
\1II:, Ii l''' , 1'1111111111:1"'''' :t 1'1' '1lI'i tf1 Il:l~ \' enilas e arron,l:Jrnentos, c sen
Il .. allh''! IlIui", 1'1'111\ 'ui 'lItl') q ll e jlDr:J Os I(Ull 50 acharem de posse 
:1'111 lilll lll ' lI' ar"r:1I11 '1111/, SI ' ',-lalie! r, I:n tlIn prc,"o ce rlo e rasoarlll, 
1'.11 111 alh'III';in :ig l'il'l'lIln~ 1 1l1"i ,IS tio tl)llIpO C LIas lngares, assim se 
cl '\'I' IIh';Al"r:II' l ,\ \, d ':lU lle ~larriO di) 1830), ~1:J 5, quando ns C;l-
1Il:U'n: :Jelinn'm uãu : cr n prul do' Cuncelhos que se ali enem, ou 
an'01ll1em os IHl llS , Il c\ elllmúllil;i-Io ' apprOl'eila r, [Jondo lI'ellos bou;; 
allllJin isu':u]ure:; , pam I(Lle I Clllwl1l n melhor arreca:l nl)o, (]cand o os 
r';spectiy os \'e ren l llm~s r,)s po n ~[\\'cis pela fnlia de exaer,ào ( an , .1.;) ) . 

De" cm finnln lCnle rocfl lC t'll r os t'lm iJa:ncntos llos bens I]OS C' II1
eclho' nos ./uizcs t1 ('. I ." illstancia, a I(lW lllll,; la L , ll e:2~ de Se lem. 
bro de Ixztl, arf.. 2. " ~ I." CCiIn pll le fa z ,: I' tmllhos pcrlencentos a COI'
poraç: jks .: e ;';L! I';llnl ! !te 0( 1)\ "11 1 li '[cn,kl' jJe rnntc! a; ./ us til:a ~ os se us 
dir 'it!)' , pari! 1( 11 III'os fa ::l ill m:t I\ :I)I' ,IÜ f:lZlla J lJ solJl' ,) úllc5 avell
ça alguma (ar!.:Jl) . 

~ 70, 

CO.\T.\ S._.\ Cama!'a presta contas anllllalmcntc, cle
pois de havê.-Ias tomado ao sel! procurador, fazewlo- as 
cnl.ão publicas pela imprensa olllle a houl'er, c na falta 
ll'ella pOI' edita0::; alTIxados nos lllgares publicos ; e a 1\s
sembléa provindal , a qll em hoje compete pelo art. 10 do 
Acto .hldicional a fj scalisaçãu do emprego lIas rendas mu
nicipacs c das contas da sua receita e (l'espeza , provô so
hre elIas, como acha cOlwcuielttr., .\ppal'ccendo algnm 
alcance, procede-50 immocliatamcn\.e ú sua arrecadação, 
;]s~im I;OlllO á das remlas e llo qnaesqaci' di \' idas flu e se 
(lelXaram de cobrar, pena de responderem os VCl'CutlOI'l'S 
pelos prejuizos rcsultanles Lia sua llegligencia ( ar!. 10 lIa 
L . eil.). (') 

(') O annu para as, !:Onta s das Cama r3;; nluilÍ ei p:ws llo Imperio 
eollla-se 1I0 '1,0 ll'Outllbro ao ultimo ll ú Setembro se!!uinte . E Sla:; 
contas dc\'cm nehar-se nas capitaes dl1 ' provincias fIO L o el e De
zemlJl'u vara serem apresentntl as ús Asscl1llJléas provin(:ines. As 
Cnnlaras llercm Ui!lalll:car eX êI 'Ialllellte as sua:; co nta ~, cuntelldo (l S 
dI! l\lC lIa : I." r(uantlJ efl-' lt:til'ulll t.! II I,! sc an'el:alloll ; ~.o a quo 
anno pertcll LJO; 3." quanto se deixou de co brar ; e !LO se a divina 
estiÍ em execlll;Üo ou fallida. E lia co nta da rl espeza se deve dc
e1arar: '1.0 qUtI!110 su llCSPClIlloll, e em que ; 2." a q uc anno pertell
ce; 'l." qual seja a su[~ llmda Jla~:;I\ ' i! ; e mais decla raçõcs exigidas, 
sob as pellas pcetlnwnus eOlllmmutl :l~ pcb J\ C ~llll' :1 o de :.lI ll' Ou
[ubro de 1831. • 

O exame da receita c dc' peza da CalJw ra mUlli eipal da Cu rle I 

IH'I t"1 ' Ú r..." S(l(lçiío ,l a ' ecrel"r!, lln r 
111 ( I\I' ''ulamcllto 11. 3,iG de 30 lle .131'''0 do 
('OU la - por III da m 'S ll1a Carnal'a s~ o 
l1epois de approyndas pelo Go\'crno, pcralllc 
3nmlalmentc. L, do ':!ô de ~ ! nlo (10 H!iO, arl , 

Os inspectt', res das 'l' hc 'olll':u'jn [1 1'0 
Camarus Illllllicipaes a preSl~H?:1o UU 
)'(wehido, em virtude das Leis gcr3<lS de o . 
rle .Janeiro de 18:JU ). As Ca mara' I Iluniclpal.!~ 
!~ d'Outubro tle IH31, ar !. G . o~ 3." taIUIJI.!Ul$õ.~ 
I :I~ ao Thc uro publieo, Jlor Dl i I tias 
de todos os dinheiros da na ~;i , cujo 
ti o, .tlllll o laos "Oll tas diO'enmtCs ll'fifllll: 
da L. li 1/ ' ll'Ull tuIJl'o tl e I H:'!!! . 

§ 7/, 

Oíll\ ·\~ . -Pot.lem as Camaras ajlUar 
obras que homerl'1ll ele fazer, Illell nl 
te em prcgão para preferi relll aquelles 
por menor preço , pre ' d urlu vistoria 
tio plauo, e sua 6valiação ; e lia falta de 
dcm mand~i-las fazer por jornaleil'Os 
E quando as 01 'as fôrem de graml im 
guns socios ou prezarias se on'ercce 
vem as Camaras enviar as propostas 
vin t: ialls ( arL 47 da L. citada), n 

n :\.ss im as oiJra" ((UUlivcrcm p()r 
unçã u lle rios, abrir callae5, un l:fJ llSlruir 
uas, ou arllledllctos, sendo do Té rmo d'alguma 
vem ser prumov idas pelas 1'11SpccliI'as Cam:II'US, 
e Instmcr;õcs citadas ao ~ GN. 

§ B, 

HE:.'w.\S, -.\S Camaras dr-vem fazer 
todas a- rendas. fól'os, coimas, c 
pertcnçam, em arca fOl'te de trcs chav s, 
devc estar em poder do seu Presidente, 
('31, c outra no do secretario ( arl.~3 (In 
r\ella se pôde depositar o valor das liall 
10 de crimes, em mocda, apolices da di 
tes (\'ouro pprata Ol! jnias prcf'io:'fl::l , !Ir. I 



,il i -/

111 Ili~(l"II,111 11111'1'111 :l Lf'í IJIll' os af,lranwlllos se filt:3m e:n 
I, l'IIIUfI,1i 1";(' ,I I',. III·i lll da~ IClldns e nl'rl'Jlllalllcnto:::, e sen

'1I11i lll rí)UI '1111'1111 , f/lle pOI a os que se acharem Ile 110SSC 
titulo .1.'arlll'lIIlH'/I'" . tiO o,,; lahel m:a lun prn(;o cerLo e ('(l 500 I"el, 
nlU'lI .io 11' l ' irc lIl lI , I'neim; 110 Lempo e tlus Illgn l'cs, assim se 
""~t!rl'''1' ( AI", lIl' -:l!1 llo ~Ian=o ti.: IH::lO), ~Ia s, quando a~ Ca
I: :lI'lwI'I' 1Il U;ill 'UI' [\ prol dl)~ Concclhos IJue se aliellem, 011 
!lI'III\1: 11 'IIS, \levli! l1l Ill:illll;l-Ios apprl)l'oilar, [Jondo JI'clles bons 
isLl'aLllltcs, para "111tl l'clllwllI n melhor ill' l'ecadar,iio, Ocando os 
\M ~' reaUfl l'eS l'L!sponsnl"cis pela falta de e 'acr..10 (art, 'ti}), 

n evem llIlalmcllle f[' ([ucrcl' os t,)rniJn:twntu:; ti o; bens dos Con
la. aos ,JUizeS lle I." ill,ttlucia, a I( L[()III p,;la L, de -:U de Selem. 
de Il!:a , art. :2, o ~ I.n cC)1J)pele fazl)l' IOI IlIJOS pertellcente;; n COf

: 'g' r,ll /lI'u tc deltllll 11eJ'Il Il 'k[' [lCl'illltll a; ./usti l:as os se us 
O' , para fi lt' I h 'o ~ fa ~ ~: 1l lJl :I!l :C i', l1 :l0 ra w :I.! :) :' Il!lre eilc3 nVCII

alguma ( art, "I ), 

~ 70. 

[ Ilsns,_.\ Camara presta contas anlln:llmente, de
cIe 

cit.). 

Las llcI'cm 

la: 
11 
em 

havú-Ias lom:lilo ao sell pl'ocurador, fazcntlo- as 
50 publicas pela imprensa omlc a llOllver, e na falta 
la por edilaes al1haclos nos lngares publil~os ; e a 1\s
bléa. provincial, a I{lW!1l hojo Gompcte pelo art. 10 cio 
• \dtlicional a fiscalis::u:: ào tIo emprego lias rendas I11U

c das contas tia sua receita e deSIl 'z:1 , proV!) so
, como acha convOlliclltp, Arpal'ccomlo algum 
procClle-se ill1ll1ClliatamonLo Ú ~l1a arrecadação , 

como ã uas rendas e de fJ\tacsqnei' (lidelas que se 
rarn de eobrar, pena Lia responderem os Vereadores 
prejuizos resultallte;:; da sua lIogligelH~ia ( ar!. 40 <.la 

(') . 

(') O allno para us contas das Camarn l1IL1likipaes do Imperio
la-se do J ," d'Outubrn ao ultimo uu SetelJlhro ~eguintll, Estas 

achar-se na,; cJpllnc~ dns provincias no '1.0 de De
para serem 31l1'llSelltntlas ;js ,h:;emlJlón" pl'ovin r:iaC5. As 
devem Lalaaeeur eX~I(;lnlllllntc a~ 5Llas conta ;;, eUlltGlld o n~ 

I." (Juanto c lf'~I: Li\'alll L! ilLI~ se ,1lTlll~adoll ; ::l,o a que 
r lCI1I'I ',; 3." quanl.o se dl:ixun ,,,: l:IJ/)l'nl'; e A,c' se ti dil'irln 
eX' I~, ul:iio ou ralliLla . E na Conlu da t1espczn se uere c1e

: Lo quanto ' I) llc3penllo u, c enl IJUC ; ::l,o (I que allllO pertnll
a." qual snjn a sua llirilla p<l ssira; u mais dllelnraçõus cxigidas, 
as pellas pcculliarias cOllllllinnLlas (leIa HeSDlw'iio de :lI <l'Ou

de 18:31. . . 
O eX(I(I)O da rL!"ei la e lIe"peza Lia ClIIlal'a muni cipal da Curle l 

-...::> ,) I ./" 

f\Orl,'nce.\ 4," Scr; l)iio da Secrct:lria do fll1llcrio, qunnln (10 I) pedil!n
te ( HegulamcnLO 11. :lAti de 30 ue , Iarr;o do 1HH, ar!. li ~ .l.u). A' 
cOlltas porém da Illesma Call1ara siio rem lLilla ri A ellllJléa geral, 
depois de approl'adas pelo GOI'erno, per.mte tinem ão prlls lada 
annl1ulmente, L, de :213 de ~laio ele 18!lO, art. '21. 

Os inspectúres das Theso lll';\ria~ pl'ol'inciacs devom exi~ir tIos 
Cilmal'aS rnunicipaes a presta(;ào ue coutas das (!uulltins quo !.Il'crem 
I'eeebido , em I'irtude das Leis gCl'aes de Ol'r:nmento (Circular de 13 
ct tl hnciro do '18;)ü ), As Callwras rnunicipacs em virLude da L. <le 
4 d'Outuhro de IR31, art. 6,0 § 3," tall1belU sã') li lll'lgotlas a <lar con
tas ao TI1Csouro publico, por moio das respectivas Thesourari!ls, 
de todos os dinheiros ua naçüo, cu,io di spendio lhes for encarrega
do, sendo la es eonlas dilTL! rcntes (\';1tIUellas de que trata o 3r1. 4ü 
da L, do I." d'OutulJl'o üe 1tl::l8, 

§ 71. 

Oilll\S,-PoLlt~m as Camaras ajustar tl'empreilaua <15 
obras que hr.lUrercm ele fazer, metlen(lo-as primeiramen
te em preg;[o para preferirem aquclles que se olTerccel'em 
por mono!' preç.o, precedondo vistoria legal, publicaç,ão 
tio plano, c sua Hyaliação ; e na falta de empreiteiros po
dem manl];Has fazer por jornaleiros sob administração . 
E quando as ol~as frjl'cm Ll e grande importancia, e al
guns socios ou Mrlprezarios se ofTerecerem a fazê-las, de
vem as Camara!:i enviar as propostas ás As::\embléas pro
vinciaos ( art. 47 da L. citada ). (') 

n Assim as oimls qlIe til'erem por objecto [lfOmOl'er a nal'e
gaçào ue ri(l~, abrir callae~, on {;onstruil' estradas, ponLes e ealça
das, ou !Irlliedllctos, 50n\10 do Termo d'algullla ci<lade 011 I'illa, de
I'em se r promovidas pelas respectivas Carnaras, etc., segundo a L. 
e111stru\!c;ões \!itadas ao ~ GtoL 

§ 7::2 . 

TIE"D,\S,-As Camaras devem fazer pôr em boa guarda 
todas as renilas. fú\'os, coimas, c mais I:ousas que lhes 
pertençam, em arca forte de tres chaves, das quaes uma 
dcve estal' em pocIcl' do seu Prcsideute, ontra no do fis
('ai, e outra no do secretario ( art. 1{,8 do sen Hegimento). 
Nella se pó<.le depositar o valor das Jiallr,:as para livramen
to un crimes, em moeda , apolices da divida pl1lJlit;a, tras
tes d'ouro ( ~ pl' :l ta Ot1 jnifls preciosa::;, dr, (PW trata o art. 

x 



IU, l tio Cnt.ligo do Prol' ,. Criminal. Não pOllem port"m 
a Camal'3S Quita r ou desobrigar de coima nem de divida 
aluuma ,]0 Con,~el lto, pena de nullidade e de pagarem o 
lupl (ilJ'1. 3... ) . Pelo Aviso n. 73 de !) de Julho de 

1842 foi declarado quo a:; multas impostas aos Vereadores 
que fallarem ás sessões, estam comprehendidas no eitado 
art. 52 para nfto poderem ser quitadas sem fundamen
to. (') 

(') Pelo ar!. 3i da L. do On;amento ~eral de 8 d'Outubro de 
1S:J4 ficaram pertencendo á Camara municipal da Cône: 1.° os im
postos então existentes que outl"ora eram arrecadados pela policia 
na comprehensuo do seu municipio, e a cargo da mesma C:unara n 
sua arrecudllt}iio ; 2.0 os rúnclimentos dos fúros de marinhas na mes
ma coruprehcnslLO, podendo aforar para edificações os terrenos que 
ainda 1150 o estivessem, reservauos os que o Governo destinasse para 
estabelecimentos publicas, e salvo o prejuízo que taes aforamentos 
podessem causar aos estabelecimentos da marinha nadonal, etc . 

§ 73. 

ArPLlcAçÃO O.\S llE:\O.\S m;:\lcIPAES·-Não derem as Ca
maras despender as renuas dos Concelll . senão em objec
tos das suas attl'ibui(:õcs, nem dar ao Juize:; ou outros 
empregados senão o que por Lei estiver determinado, ou 
lIO futuro fôr onlenatlo pelo poder legislativo (L. do '1.° 
tl'Outubro de 1828, art. 74 ). Assim devem fazer a des
peza ordenada pelo art. 47 do Cotligo do Processo 
para a estada dos Juizes de direito nos lugares da reunião 
do Jury, pelo art. 307 do mesmo Codigo com as custas 
dos processos crimes em que o promotor pul)lico det;aIJir, 
e com as especificadas nos arts. 23 e !JD da L. de 3 de 
Dezembro de '184'1, e nos arts. 4ü7, 469 e 472 do Regula
mento n. 120 de ~H de Janeiro de '1842. O procurador 
lla Camara tambem não póde fazer despeza alguma qne 
não seja autorisada por po:;tnra municipal ou determina
da por deliberação da respectiva Camara (L. do '1.0 ll'OIl
bro de '1828, art. 75 ). 

Não podendo porém as Camaras provêr a todos os 
ohjcctos das suas attribnições, cle\'em preferir os que fu
rem mais urgentes ; e nas eidades on villas onde não hou
ver casas de miscricordia, devem attenc1cr prinei palrncnt(~ 

:\ creação dos expostos, sua cduc,a~.ão, c 
e desvalidos (L. citada, art. 7ü). 
ellas propôr ú respectiva Assembl ~a 
meios de allgmen\.ar as suas rendas, 
ou utilidade de fazer cl'ellas alguma e 
ca~ão ( L. citada, art. 77 ). (') 

n Em harnpnia com esta disposição 
c G.'), e o art. II § 3. Q do Acto AUdicional 
as Assembléil5 prol'inciaes legislam, (rUer 
pezas munidlJaeS e os impostos para cl 
que cstt'S uno prejlluiqllcm as impus · 
as Camaras os meios lIe oecorrer ástlespez,ls 
quer sobre a ?'eparliçiio da contí'ibuiçtio 
J1I'ovincia ; quer sollre a fisealisa(jiio , !lo 
cas mllnieipacs, flxadas sobre ot'famlJlilo 
e bem assim compete ás Assembléas prov 
ras muníeipaes para cont.rahir emprestilllos 
suas respectivas dcspezas. 

§ 74. 

SU.JEIC;Io D.\S C.\M.\R.\S .\OS PnESlDE~TES 

Sendo as Camaras municipaes subordi 
proprios das :;uas attribuições aos Pres 
das, como L os administradores dellas, 
tambem recorrei' os cidadãos que se 
pelas deliberações, acorc1ãos e po:;turas 
maras, nos termos dos arts. 73 e 78 llo 
consequente que não podem te!' força 
administra li vos das municipalidades que 
posições regulamentares e permanentes 
são provisoriamente approvatlos e malld 
Presidenle da provincia respectiva; o q 
zão pó(le suspender a sua execução, ma 
o que só terá lugar por acto do poder 
daI, a quem compele revogf\-los ou a 
vamente. (') 

(') Por igual, competindo aos Preside 
pender qualquer empregado por abuso, ' 
(H'UIl10VClldu-lhc iJ11l11ediatamcntc a raspo 



art. 

.) do CÔIJigo do 1'I'OI'I\~' 0 Criminal. ):ão podem pOI',;m 

Cantaras qui tai' ou Ilesobrigar de coima nem de divida 
a a .'I.:"uu, do eOfll'cllJo, pena de nullidade e de pagarem o 

( IIrt. ;d) , Pelo Aviso n. 75 de ü de Julho de 
foi de larado que ag multas impostas aos Vereadores 

quu falt arem ás sessües, estam comprehentlidas no citado 
52 para não podercm ser quitadas sem fundamen

to, (') 

(') Pelo ar!. 3i da L, llo Or~amento geral de 8 u'Outubro de 
i 83,t Ilcaram pertencendo ti Camara Illullicipal da Côrle: 1.0 os im
1)0 los onl iio existenles que oull"ora emm arrecadados pela polici3 
na comprehemuo uo seu mnnicipio, e a cargo da mesma Camara a 
sua arreeadar;iio ; 2,0 os rendimentos dos fóros de nwrinhas \la mes
ma comprehensüo, podendo aforar par3 üdillcações os terrenos que 
ainda não o estivessem, resenauos os que o Go\'emo oestir.asse [Jara
estabelecimentos publicos, e sal\'o o pmjuizo que taes aforamcntos 
podassem causar aos estalJelécimentos da marinha nacional, cle. 

§ 7~, 

ApPLIC.\Ç~O D.\S RE~D.\S ~I[;XICIP'\ES.-Não dcvem as Ca
maras de, pender as rendas dos Concell](~senão cm objec
tos da:; sua attrilmiç:.ões, nem dar ao~uizes ou outros 
empregados senão o que 1)01' Lei estiver L1eterminado, Oll 

no futuro fUI' ordenado pelo poder legislativo (L. do '1.0 

tl'Outubro de 18~8, art. 7-1, ). Assim devem fazer a des
peza ordenada pelo ar!. 47 do Codigo do Processo 
para a estalla dos Juizc ' de direito nos Illgares da reunião 
elo Jury, pelo 3rt. j07 do mesmo Codigo com as custas 
dos processos crimes em que o promotor publico decallir, 
e eom as especifica(las nos arts. 23 e !:I!) da L. de 3 de 
Dezombro de '18kl, e nos arts. 467, 469 e 47:2 do Regula
mento n, '120 de ~H de Janeiro de '1842. O procurador 
«.la Camara tambem não pôde fazer despeza algurila que 
uão seja autorisada por postura municipal ou determina
.Ia por deliberação da respectiva Camara (L, do '1,0 l\'Oll
uro de '1828, art. 75 ). 

Não podendo porém as Camaras provêr a toelos os 
objectos das suas attribniçües, devem prefcrir os que fU
rcm mais urgentes; e nas eidades ou vilIas onde não hou
ver casas tle misericordia, clrvem attcllucr principalmcnte 

;j creação dos expostos, sua educaçãO o 110. mai::; rpllãos 
e desvalidos (L. cilada, art. 7ti) . Geralmente dc\'em 
ellas propúr ú respectiva Assemb\(~a [ll'ovincia l, a' im o 
meios de au gmentar as suas rendas, como a n l'e. sitlauc 
Oll utilidade de fazer d'ellas alguma exlraol'dillnl'ia u[lJlh 
cação ( L, citada, art. 77 ), C) 

(' ) Em harnWI.lia com esta disposição estam o art. 10 §§ ti. o 

c (;'0), e o ar!. 11 § 3." do Acto Addicional ; em virtude dos qUil OS 
as ,\ssembléai provillciaes legislam, quer sobre a lixação uas dos·· 
pezas muniéipaes e os impostos para ellas neces~arios, com tanto 
que estt"s nào prejudiquem as imposições geraes do Estado ,propondo 
as Camaras os mei os de occorrer ás despezas !los seus munici.pios ; 
quer sobre a j 'fpar tiçiio da con(riúltiçüo llirecla pelos municiplOç dc, 
provincict ; quer sobre a Ilsc.alisação , uo emprego das rendas publi
cas \lIulli c ipac~ , fixadas sobre ol'çamento das res.pe(·tivas Camaras ; 
e bem ass im compete its AssemlJléas provinciae;, autorisar as Cama
)'(\s lllunicipnes para contrahir emprestilllos ('um que occorram ás 
suas respecti\'as despezas. 

§ 74, 

Su,I[';rçÃo 11.\S CUI.\RAS ;\OS PnESIDENTES 11.\S PROVINCIAS.

Sendo as Cnmaras municipaes subordinadas nos objectos 
propl'ios uas suas attriblli(;ües aos Presidentes das provin
cias, como LOS administradores dellas, para quem pódem 
tambem recorrer os cidadãos que se sentirem aggravados 
pelas deliberações, aconlãos e posturas das mesmas Ca
maras, nos termos dos arts. 73 e 78 do seu Regiment.o, é 
consequente que não podem ter força de 0brigar os aetos 
administrativos das municipalidades que importarem dis
posições regnl::tmentares e permanentes, em quanto não 
são provisoriamente approvac1os e mandallos executar pelo 
Presidenle da provincia respectiva; o qual pela mesma ra
zão pótle suspender a sua execução, mas não nullillcâ-Ios; 
o que só terú lugar por acto do poder legislalivo provin
cial , a quem compete revogâ-Ios ou approvü -los de1initi
vamente. (') 

(') Por ignal, competindo aos Presidentes das provincias sus
penuer fJualquer empregatlo ]lor abuso, omissão, ou erro d'oJDcio, 
I'rúmu vonuu-lIw immedialalllenlc a responsabilidade (art. 5.0 § ~ . o 



do,: n ficgiUlenlQ ), cnl}n as Camaras mnnidpnes snlJordill:ldas 
ao Pr' illcnll' , 'omo ti ' (I dilO, segue-se flue podem tambem ~us-
pcnllê-la . 	 • 

§ 75. 

O I: GA. i'iISAÇÃO F. SESSÕES D.\5 CMI.\l\AS·-A maioria rIos ro
tos na eleição dos Vereadores da Camara municipal desig
na qn:tl eja o seu Presidente, segundo a Constitnição 
art. '168, e a L. do seu regimento ar1. '12. O numero dos 
sens membros está fixadb em nove nas cidades, e selte 
nas villas, além do secretario qne não é elettivo, mas no
meado pela Camara ( L. cilada, arts. '1.0 e 7D ). 

Para se completar porém a Camara . d'uma viHa ele
vada a c.idade derem os selte Vereadores da antiga conti
nuar a formar a nova pelo mesmo modo e na mesma o\'
dem, tomando assento em 8.° e 0.° lugar os novamente 
eleitos; e quando haja impedimento on falta de Verea
dores ela antiga ou nova eleição, devem ser chamados os 
supplentes das respectiras listas. Av. n. H;9 de 22 de Ja
neiro de 1839. 

A eleição dos Vereadores é fcita de q\latro em quatro 
annos no dia 7 de Setembro em todas as parochias dos 
respectivos Termos das cidades ou villas, nos lugares de
signados pelas Camaras e annunciados 15 dias antes por 
editaes, affixados nas porIas principaes das ditas 11aro
chias (L. citada, art. 2.°). n 

(') As Cnmarns municipaes fazem cnda anno quatro sessues or
dinarias de tres em tres mezes, nu tempo que ellns mesmas marcaJll; 
e duram os dias necessnrios, mas nuncn menos de seis ( L. citaun, 
art. 25). Pela razão d(,: ser muito difficu!toso tiOS Voreadores (por
morarem nlguns tnlvez em lugares distantes) o seu compareci
mento ás respectivas sessões em dias interpolados, podem estas ser 
celebradas em dias consecutivos, segundo o genuino sentido do art. 
25 da L. citada. Esta para suavisar raeionavelmente omunus pu
blico nào adoplou a disposição da Ord. Lil'. 1. 0 Til. (:iCi § 1." que 
obrigava os membros das corporações mllnicipaes a irem ú wrca
ção em di:.\s certos de cada semana, nem determinuu quc fO$scll1 ris 
sessões ordinarins em tlias se:-r llid05 ou interpolados, nnLCs deixou 
ao arbitrio das Cnrnaras ti dcsignar:iio do tempo das suns reuniões , 
segundo as circuIllstancins pecul iar-es dos dilferelltes municipios, 
com tanto que em cada trimestre Iwja pelo menos seis dias rle re
união, Av. de 20 de SetemlJro de 18Ei4. 

OCCOIT(' llilo [llIréll :dllIlUl tl l! ~"('il 
Ih'mo]"a, o Prcsidente [IlJlli: (;O tl l"(lI'~ l' a :.1111''',\ 
( L. cil. ar!. ~li ). Aellallllo-!'e lW111I líI~ J ~,I, 
('.u Vereadores, pOIIl~!ll 11elibcl':lI' : a 1ll:1I0rltl d~, 111 
caso c\'clllr,alü, tL'1Il o l' l'L':; iueJlLu o \ ulo de (11I:1!111 1'1' 

C.\l'i'lTLO \'11. 

Dos Oi'!iios 	csprclllcs da ;\ dnl~'lIi\ II 'W'~il), 
Insl iltli~:ii('s adml/osl /'(1/ H'lIS . 

SECÇ.\O l. 

Eslaúl'lccilllcn1os !l'!lts[J'll c :'1l0 

§ íG. 

DI\'I51o DO F.:'>S\:'>o,-O ensino dado pelo 
se em tres graus: '1.0 ensino primaria, 
tempos e por todos os IltJmcns Il~ ~i~lO I~m , 
sumo o meio mais poderoso tle cl\'lllsarao; ':2 . 
dario, que comprcheildc os conhel:in~e lltos 
leo'ios ou lyceus publicos ; c j.o ensll10 Sl/ 
apoplica aos conlle 'imcnt.os ll'allsmil.lidos I~a s 
direito, lIe scienci as metlica ., de t!!Col gl:!, 
ensino é neeessarlO ao ap erfpiço;1l1lcnto do 
no, e aos progl'essos d'um3 multidão d'al'! 
no é necessario á societlade em geral; e 
nos ao individuo cujo talellto é urro" I 

necessidades lIa sociedade que !Ll cl'a 'om 
propagação t1e todos os conhecimentos u 

(') lia em França uma instit l1i1;ii nc:!r. 
il1sLruccão publica$, fjll S (lCII Onllna- Ulll tl" . 
dernda em sua orgallisar.;ào pôde sr. r Je[inida: o 
li dire~niversnl da ins/.r /lcI·rio J!llblica; nu 

le,.io, instituído po/' Lei para (/(11' em nome do r: , 

co (P/'adier, La(erh(il'l'). , 


o corpo univel'6atario rle Fr:mça, Ilrcshl l1111 
instrncç:l0 puhlic~, compõe-se Iri[\Sp0 ctorl),.~ 
d'3cademi~1 , e primarios ; 11c reitores, de 
do ensino, etc. Dou.. (~ onselhm; .'lJllllc3flos, ll\~l li 
~~o puhlica ( o ()I)ll~e [lJl) 111l1 Il'l't JI), e (J Ul i") JlllI!'.) 
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menlo ), c lulo as Camaras mnnil~ipnes subordinadas 
t"n~~IIIIIlII:ICt', t'OIllO lira tlil'), segue-se (jue podem tamlJell1 sus

flUG ";'~AÇÃO E SESSÕES D.\S C.\~JAnAS._A m3iol'ia rIos \"0

los na elei l: ão dos Vereadores da Camara municipal desi 0'_ 

na qual seja o seu PresitlenLe, segllnuo a Constitui(~No 
art. 168, e a L. elo seu regimen to art. '12, O numero dos 
eus membl'os est,{ fixaelb em nore nas cidades, e sette 

villas, além elo secretario que não é eJectivo, mas no
meado pela Camara ( L. cilada, arts. 'J.o e 70). 

Para se completar porém a Camara el'oma villa elc
a cidade derem os setle Vereadores ela antiga conti

ar a formal' a nova pelo mesmo modo e na mesma ar .. 
, tomando assento em 8.° e 0.° lugar os nOV3ffientc 

; e quando haja impedimento ou f<lHa de Verea
da antiga ou nova eleiç,ão, devem ser chamados os 

!IIUIIIJLt;IlLt;1) das respectivas listas. Av, n. '1G9 de 22 de Ja
de 1830. 

Aeleic.ão dos Vereadores é feita de quatro em quatro 
no dIa 7 de Setembro em todas as parochias dos 

,....,'" ""'.'.' vos Termos das cidades ou villas, nos logares ue
pelas Camal'as e annunciados 15 dias antes por 

affixaflos nas porIas principaes das ditas paro-
ias (L. citada, art. 2.°). n 
n As Camaras munieipaes fazem cada allno quatro sessões or

narias de !r~s em tres mezes, no tempo que ellas mesmas marcam; 
os dras necessarlOS, mas nunca mellOS de seis ( L. cilada. 

). Pela razão dI: seI' nlUi to difficnl!oso aos Vol'eaLlores ( rlOr 
re~n alguns .talvez em lugares d istuntes) o seu eompareei

as respec~I\'aS sessões. em dias interpolauos, podem estas ser 
as em dIas consecutIVOS, segundo o gellUillo sentido do art. 

L. citada. Esta para suavisar raeionavelmente o munus pu
não adoptou a disposição da Ord. Liv. 1.0 Til. 6Ci§ 1."CflIe 
VII ~IS membros das corporações monicipacs a irem ::í rerca

dw? ce!'tos de cada senIal~a, nem ~Ieteflninou que fossem ;is 
ordlllarws em dias segUidos Oll mlerpolados, antes deixou 

o lias Camaras ~ designação do tempo das suas rcuniões, 
as clrcumstanw\s peeI\IIDI'~S dos dilTcrentes mlluicipios, 

tanto Cjue em cada trimestre haja pelo menos seis dias de re
o. AI'. de 20 de Setembro de 18:1.1. 

OC(:t!rl'en!lo ]1urCIII .d:,\lllll JIL, ~r l, itl 111_"/lt.' '111' 11,1 :1,]111111,1 
Ih'mora , o l'rc~ilkllte pÓlle eOIl\' nl~a r a ':1.111:1/;) c ''';11 r.IlwII·iulIlI:1l1 : 
( L. ci t. 3rt. ':W ). ,\ ella Iltlo-st\ nmrllllos T!", I:llla!l"s '111 .1111, ~ I 111
1',1) Vereadores, podem \!I)Iilie1'3f : a rn:l1ort:l tt ~ \!tln~ ,I"I'aI :. I'~~/I) 
I;aso L1'c111[,3te, tt:1l1 LI í' resiLklllC 0\'010 Llc rjl1~d Id,llh' I.. 1'11 :111._, I. 

C:\l'lTULO VIl. 

Dos Ol'flll,OS CSPCclrtCS d/I. Arlm.(ilisll'(/t~!I), e d'al[Jtul1tls 
. Jl!slillli~:(jcs adlluwslmllua;;. 

Esl aúdcáilwn!vs d' IltslJ'ilcJio PlIlJlica. 

§ 70. 

DlY1s.\.o DO E~SI:'\Il.-O ensino dado pelo Estado dil'ide
se em tres graus: '1.° ensino prin~(/rio, qu~ em to.d~s os 
lempos c por todos os IlIlmens (1~) ~1~1O I~m sala co.nslderauo 
80mo o meio mais poderoso (le cIYIIlsat;i1o; 2. 0 euslllo secun
dario, que comprellcnde os conhecill~clltos dad~)s nos co~
leo-ios OUlyCCllS publicas; e 3.° enslllo superIOr, qne se 
ap:'plica aos conhecimentos trausmilticlos I~as Faculdades (~e 
direilo, ele sciencias medicas, de tlieologla, e ?~I.ras cUJo 
ensino é neeessarlO ao aperfeiçoamento elo espm,to hum~
no, e aos progressos ü'uma mullidão (l'ar~cs. F,.s~c ensI
no é necessario á sociedade em geral; e nao se dlf'lge m~
nos ao individuo cujo talento é aproveitado, do flue as 
necessidades lIa sociedade que lucra com o progresso e a 
propagaç;10 de todos os conhecimentos uleis. n 

(') lla em Franria uma inslitui r:ilo e.ncnrre;f!llUa da eJucar:ú~.e 
iuslruc\,ào publicas, ~Jue _se d~llomllt:1-.r;nICe):Sllla~e~-:-e que C~IlSl
cleradn em sua orgal1lsa (;ao pode s~r defll!lfla . o Cave/no appltca,;to 
li dire - nniversal ria instrucçrlO ]l1lÚllCl( ; ou o corpo ~la l1UL[jt ~ 
teriu, "Í l1slitnidu pai' Lei pa/'{l dai' 011/ nome do E,tll/lo o ensmo lJu·blt
cu ( Pradier , La{cri'ifre). . . . . 

O corpo univer~al::trio rle Franca , preSidido pelo .:\II11I>1rO rln 
instrucç~io publiea, compõe-se d'inspcclores geri1\~", Lhn~p:t:tore: 
LI 'ar,arjemi~l, e primarios ; rle reitores, de prufessores encnr.le~n.c1~~ 
110 ensino , etc. nOU5 eonselh(l~ tllllocarlus, um éI frente (h 1I1,tI U\, 
~~o pllhIira ( o eOllselh,) inlllcri,II) , e \Julro jUl1!1J de cada acade
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mi, l'OIl~\Jlh,. :lI':lllcmico I, são encarrega!los de ili sclllir os intc
r "se 110 l'usinu, Us IIWlIlU rQS do consélho ill1pcrial, os iilSpCCI.o
rr.~ II III\'~.' II:-H'~'llllr S,I) U.. I'I' U[' s~or 's!lo en~illo superior, são \l()

1Ill'i"lu ' (: fl.'UIIIUtlu: fi lu Impera!lor sobre proposta do Mini stro, 
O' IU'\lel'I"I't:: '\'a , ..acima os lllClllhl'OS du cunselho aca!lemico e 
(l' pl'ollc~ ore' do ensi no $ccun:lari silO Ilomcados e rlomiltidos p~l() 
~'lillisll'n [lo r llelll:rul'iio cI tI 1Inpol'll :lul', 

A insl lluÍt;ão d'e ~ 'i!' ul'gã :; es pl)ciacs e !l 'ossos cenlros d'instruc
c:iio pulJlica I U H pOI' fim ('oonlen:i-Ia, e dar-lhe Ull1a direcçiio ulli

• fur/lle ,e regul,lJ' flue para e:ile rnruo da pulJUca :.ltlminisl,l':.l giio, :.lin
da mais ti o fjlW para outl'lJS, Ó de túo \ll~ llifes ta ulilitlatle, 

§ 77. 

ESSISÚ PUBLICO, -Entre nús a ifl~trllc ç;10 primaria c 
gratlli!a é O'aranLiila a todos os eic1Ddãos pela Conslitui r; ão, 
art. 'li!) § j2; c wm qLlanto cUa prometLa, no § :Jj do 
mesmo arti go, call 'gios e tIHivcl'sitlwles, onue se en::;incl1l 
os elementos das sciencias, bellas lcUras e artes, ainda 
não lia uma nnivcr::;idauc nu Brasil, como fôra para dese 
jar ; porque só assim se pOl]eria uniformisar toua a ins
ti'llCção puhlica com o ensino superior do Imperio, 

. 'l'am])r \11 não existe entre nós um Ministerio especiai 
L~a I~ ' tl'l1 cção pllblic:.1, como lia cm França. Os objectos 
J'elatt\'os a este ramo ua administração gorai são expedi
d?s pela Secretaria el'Estaclo uos negocios do Imperio , em 
nrtudc ela L. de '18 d'Agosto uc 'IS':H § ':1,0 mandaua ob
servar pela de 20 d'Outubl'o de '182j , art. 2,0 ; á excep
('ã llos que regpeitam á .\cademi<ls militares c ua marinha 
qn - C tam sob a in::;pceção dos Ministros da guerra e mari
nha ; os quaes conscquenlernentc nom eam os respec ti
vos dif'ectores, a qUt'm ender 1;3111 as suas ordens, ills
tl'l1Cl;ÜeS, e l'c~nl;:un e ntos. n 

(') Hoje lamlJem compete ÚS As~emlJléas proriociaes l c g-i~ l :l r 
s~h)'c a iostru('(;[lo pulJlica () cstalJelccilllonlo pro[Jl'i u a ]H'Olllo\'ll-la, 
ltao COlllJlrell,en t1,~ 1ll1 r ~ as Fucultlau cs de meúi 'i Ha, o. Curso:;, jlll'itli
cos, AI,atlClI1l:ls Ja eX istentes, c outros IluacS(!uel' est'lbelec llnentos 
trinst l'ut:t,,;'lO que Cossem, ou forem croa!l os pUI' Lei geral (Acto AtlLli
clon31, n['LIO : 2,°). Da lettr;) n (lo c~pirilo d'esta ~abia (lisposi(:àu 
~c tlCdllZ quo as Assomblóas prOl illciaes ~t; 1I0<1om Irgislar stJhre I) 

e!I~III() {tl'lIlIurio C Sét:lHlIlul'io, e 11:10 sobre a insll'llct;,iio Hlflerior: 

--li: /" 

~ íA. 

E~T.\nELE r.nn: 1\TOS E:\ISTE.\TES,-Além ,la' 
Iles de direito. creadas l~om a uenúmiua 
.Juridicos rll:' Olinda e S. Paulo pela L. (le' 
1827, ás ([uaes se deram ultimamente o ' 
de 2R u'Abril de '18:':i4 Dccrcton, '1.3SÜ ), 
Faculdades de medir.ina, uma na l:ôrte, e 
hia pela L. de j (l'Ouiubl'o tle 1~32 ; ás 
ignalmcnte noros Estatutos em 28rl'.\hl'il 
lo n. 'I ~187). fIa mais na CiJl'tc ~lfna 
e uma Escola central do exercIto. 
tivos Eslatutos. pulJlicados pelos D) 'f tos 
.Janeiro de 183\), e n. ItO.1. do 1.0 de M 
Estes dilTerentes eSlahelecimelltos (l'i 
s~o retyidos por Dil'eclores Ilomeados pcl 
immeeUatamente sujeitos ú illspecc;ão dos 
nisterios, 

lIa tambem na Curlc, c sob a immcll 
do Ministro ,In Imperio os seguintes 
Il'instruceão cwndaria ou do 2,0 gl an : 
Jmpcrial 'de bellas artes, que ('oi ultima 
pelo Decreto n. 805 de 23 de Sete l;~~ro 
pecth'o nego de '14 ele Març,o de '18:.>;), 
no mcsmo anno de '185~) um no\"O CUl'SO 

sec.r;.ões, de archi~ectllr::l, escuIptul'a, l~inl 
I~essoi'ias, e muslca; e fazenllo o Con 
!1arle ela Acadcmia, p~la no\'a }Jci lI? sua 
um internato, dcnoflllllallu -- ColleglO 11 
tui(lo por Decreto !.le ~ tle Dezembro .de 
rado a 25 do Maf(~o UC H~j~; (" ') c \1111 I 

(',egos, (Teado peio Dee,reto n. '1 A3S (Ie 
!.I..> r:;!. ( .... )CIe 'r o'H . 

(') .\lIca ,los ]leia l\e 'nlut:iio n, ():)!, !lu 
1851 e pclm; Dct:retns n. 1,5:H e '1,53G de ~3 
n, 1,'7()O de í de ~13io de I H5ü , n. 2;llG do L" d 
11. 2,103 do l.°t1e ~laio Üi) mesmo [\lln~. 


(") Deu-se tamhem oO\'a oq:;Dnl~3t:a() ao 

siea 	pclo Decreto n, '\ ,[,,1'2 tlo ':!J i1é .J31101rO de I 

C") DeU- 50-lhe i g n~lnwlIl () 1101'0 lIogulamclI 



(cons 'Ih., a!'l"h'lIIicú l. silo e!lcarrega[los de rliscutir os inte
til "II~'Il1! Us IIIl!1uhros do conselho impcrial, os iilspcc(.O

,"lI 1·~ltOJ'tlS. o O l.H'ofessores do ensino superior, são no
u d"oJlllirlu: l' ~I o Imporarlor sobre IH'0postn do Ministro. 

III"PO.I:'I1l'l';· II'ac:qelll lll, os 11Iell1lJ1~os du eOllselho :lc,~d~mico, e 
./lf·,Ji· snr' LI .CIIStrlO l'cwndnno sao nomcados e rlellllltlLlos pelo
""~I!,u [11)1' llclc~o{:üu do 1I1lpera:lor. 

A IlISlIIUlÇ:io u'c ' ' ;)8 orgãos cspeei:llJ~ c d 'esses centros d'ins!fI\c
o pulJl icn lunl (l0r 11111 coonlen;i-Ia, e dar-lhe 1II1lil JirccI~ào uni

.' r/!~uI3\' II ltO para estc ral\lo da puhlica n,lministraéiio aill
ma IS d,. Ijl1l1 \Jura outros, ó til: ttio lI1{lllife:;ta utilidade.' , 

§ 77. 

E~:I.'i.o l'UILlC.O.-Ent~'e nós ;] inslrucc;Jo primaria o 
lIa e garantlill1 a todos os eiclndãos pela Constituicão 

'17!J § j2; o cum quanto ell;] pl'ometta, no § 3,:f d(; 
artIgo, eollcgios e universidades, onde se ensinem 

elementus das sciencias, bellas lettras e artes, l1inr1a 
lia uma u~Í\'el'~iclade nú Brasil, como fOr;] para clese

; porque so assnll se poderia uniformisar toda a ins
c'i'i.o putlica ~~om ? ensino superior do Imporio. • 

. Tl1mbem nao eXiste entre nós um Ministcriu cspecil1l 
l~ 'lruc{'ão puhlic3, como ha em França. Os object.os 
tIro ' a e le r;]mo da allministração gor111 são expedi

a SeCl'c taria d'Estado dos negodos do Imperiu, em 
da L. de '18 d'Agosto tlo 'l8':21 § 2.° mandada ob

ITUI' peja de 20 d'Olltubro Ile '182.3, art. 2.0 ; á excep
cios l(!!C respeitam ás;~carlemias militares e ela marinha 
estam sob a inspecç;lo dos Ministros da guerra e mal'i

a ;. os quaes consequentemente norneam os respecti
rIu'eclores, a fJUt'm endcre~l1m as suas ordens ins
:i'ies, e regulamentos. (') . 	 , 

n .Hojc I,H~11Jelll compele :'as As~emiMas prorinciaes legislar 
a IIlsJrucçao [Juhllca e eSlalJelccilllcnt.os proprios a pI'O nlO I'l\.! a, 

eOIll "rch.en",~lldr~ as Facultlatleg de IlIcdieina, os Cursos juritli
.\r:Hj~m lil~ Ja cXlstent.es~ e out.ros rluac~fJuel' estllbelecimentos 
I'UITnO qll? fossem, ou forem crendos por Lei geral (AeloAdtl i
, art. 10 ~ ~.n). Da lem';) () du c~[Jil'iiO II'esla sabia c1isjlosir'âu 

, llZ (!W~ a~ A~sellltJll;as prolillciaes SI) podem IC;'islul' snbr~l () 
:U ll p rllllO rlO e :;ccllwlal'io, e nào SOIJl'll ~ in:;(rué~iio ~llpcrior : 

~ 7R. 

E~T.\nELECDIE:'oIT05 1;:XI~TEXTr-:S.-Além da ' duas Fa~~lIlt1a
des de direito, cl'eadas r,om a denúl11ÍlI<lç5u dn L:UI"os. 
,Iul'iJieos d,~ Oliucla e S. Paulo pela L. de H d'. go lo d' 
'18~7, ús qU::les se deram ultimamente os novos Estatutos 
110 28 ll'Abril de '183:1, ( Decreto n. 'l,j8ü), existem duas 
Faculd;]lles de mcclir.ina, uma na Côrte, e outra na lla
lJil1 pela L. lle 3 (l'Outubro de )1832; ás quaes lleram-se 
iO'ualmenle no\'os Esll1tutos em 28 rj'Abril de '1854· (Dccre
t~ n. )1:l87). lia ml1is na Côrte l.nnaAca(!cmia de marinha, 
e uma Escola cenlral do exerCito, regulas pelos respe~:
tivos Estatutos, publicl1dos pelos Decretos n. 27 rie:'H de 
Janeiro de '18jf), e n. 404 llo L° de Março de '184,5..n 
Estes clirrerelltes estabelecimentos (l'instrucrão supenul' 
são regidos por Directorcs nomeados pelo Impe~'l1llor, .e 
immeclialamente sujeitos ú illSpecCão dos respectIvos MI
nisterios. 

lIa tambem na Côrte, e sob a immediata inspecção 
do Ministro do Imperio os seguintes estaholedment~s 
il'instruccão secundaria ou do 2.° grau: uma Academia 
Impcrial "de belll1s artes, que foi ultimamente organisaua 
pelo Decreto n. 805 de 2~J de Setembro ilo 1831., e res
pecti\·o Heg. de H· de Mar~,1) de '1835, dovol~d.o .começa~ 
110 mesmo anllo de '1855 um novo curso dIVIdido em ;) 
secções, cle al'chitoctura, esculptura, pintlll'a, sci~nci~s ac
cessorias, e musica; e fazendo o ConservaloJ'lo desta, 
parte da 'Academia, pela nova Lei da sua organisl1(:ão.; C) 
um internato, denominaclo -- Collegio de Perlro 1I,-- IIIstl
IllicIo por DeCreto cio 2 cle Dezembro .do ~8j7, e inal~gu
rado li 23dc Ml1reo de 18jg; CO) ellmmsLltl110 demenmos 
cegos, cl"eado pelo Decreto n. 'l A28 (lo '1':2 de Setembro 
de '18Gí. C") 

C) AllellllJos vela Ee,o!u[,;io n. 0:1"· do iO ue :' ~teITlbro _de 
j 851, e pelo,; lJeeretlls n. 1,5:J!i. c j ,5:Jü de 23 de J;:lI1ClfO de -1_805, 
1l.I,71)0 de 7 de ~laio dct R5G, n, 2, 'llG do 1.0 de Mnrr:o de 18JR, e 
n. 2.IG3 rio 1. 0 (lc ~raio [lo mesmo flnno. . 

(") Deu-se lambem nOlu orgnllisaçün ao Cons_e!,ratono de mu
~ien 	 ]1elo Decreto n. 'I ,G1.i de 23 rle Jallelro de 18"h). 

("') Dell-sc-llle iglwlmellle lIoro negulamelllo pelo Decreto n, 

http:cXlstent.es
http:eSlalJelccilllcnt.os
http:object.os


'.:;:;li,\I li ll~ "";"r,'iI'II ,li' I ~ i.:;. :\J a, 1101' IIllill ltl IJa i .XllI 11 erl','
I'II,:!II illt .?t>l'Oulllhr' l lIe I8:-,7,:dlú.rallt!onl ,,rnmasrlisposi,;úe, 
Ilns nlllcrillr 111, n'lall\ U.· 1I iTlst rnet; iio prilllari a e 'cculIlIaria da ( ,;r
IC, I ' 1'1"1'::11'10 um I'xll!rna lo 11 0 C"IlCt\ iu do I' rl ro H. 

I....) E i:;1 /11 I utrc)$iltl li a I':l Jt ilul do IJJ! p ~ rio as .cguintes insti
lui"i; ~ õlU iIIoTl'~ Ilu iw lrut:c:;i ll pub lira : uma Bil,lo tlwta e um 
~Iuseu IHlt:inun l, um lustilulu histor ie" o !!eog rnph ico Brasileiro, e 
UlIl l'o1l50natorin Ilra! IW lico. .E 0111 (.. lI ,l o I Ulporio IlU mais de 
~ll Lyeon', Ulll·,)!I":rios l u h1icu~, iur luidll$ us dom; coll egios dns 
art ', [lr 'IHllatl ll' i a~ úa: Facli ld ad l''; ri!! ,1il'Lli to e u de D. Pod ro lI; 
JIl.lis '" a li la ~ a V Lll ~a,; , c J,5il c cu Ias [Il inwrias, cujo numero 
:tugrn cu lll L1 'all ll() a 311 110. 

Finallllell to pn ril in strucção do clero Bra il ei ro c, iSlem, ou rle
m1ll f)\. i~t.il" , n ., ~ 1 ODioc'~'s ,lo l lllpl'r io , Sc mi ll ar io ' Epj 'copaes, 
fI.l~iuu" IHII' ,:te ' ['dolc: dell llllli rulllns I leUO/r, qu e se Hei, 111 sob a 
ill ~ l u.:el.1io ilUlUOlli atn, \'jgilunt:i ,l, 7.1"1 0 . c clIlda tl,)· do~ re~peeti\;os 
Prr:l nt.lO· Di ol'u 'aIlO:, U IIjl' itos :i acç.io arl ll1illi s lratil'" do Millistr() 
da JU'ili l;ll . 1'ola LI:i 11. 7 ' I lle 10 dú Sutelllliro de I ~ií t, art. ~ ." ~ 
i.O roi (Illtc)r i ~Il,It, .1 rft' :II:ljl) d l~ F3t:ulllu \es tileolo g-i f'as em dou: tlu ' 
actua' nlinarios E1Jisc l'U · S • • 

§ 79. 

E:-;ó;!xo P.\r\TICl UH. -Posto fine seja um prin CipIO, eo:\
sagrado pelo 3rt. '170 ~ SH da n ssa Constituir:io (jllC-l /C-
111t1t1ll g Clltl 'O tI (l incluslria. póuc sOl' pl'o Jlibiuo, uma voz que 
so não op ponha aos (' I) {/llIIes pu úlicas, c{t; .,-·o um Decreto 
das Côrh ~ LI . 110 I' lll'f;d cln ~3 tle Jnnlto rlp H)~H, mandado 
ob ' rvar p la Lei tl e t:20 (l'Üntuuro de '182J, arl. 2. 0 de
cl arasse ser /i/ ' I'C o cs 'rtb lecllllcato rle csr:o llts lJ)'iJJufI"irrs 
l ltl f'l irU/({ J" Us , oV/!In dC}l I.·u dr!l/ rin d' c:ml /ll ) ali- l-iccIVa ; t. od;wia 
o principi o da liJwnl allc ti" en ' illo tem sulTrido resll'icções 
nnlro I1 l)i', ~cm du',ida pela inl1 l1 cncia que o ensino lem na 
moral publica, o a n 'ce5siualict.! habilila ~:ões intcllectuaes 
f) moraes nos que se pl'opoc m CI" 111 e::.11' da mocicla
L1G. n 

n () D() C reLun . I ,~~ I .\ ,1 ntlo foc\'cl'(j i ro 11c1 8;)1 , npllro
vnn do o 1\ .lj.; ltlaIll I)IIL, ' (lar:l a I'efrJl"llla do 'n.;i no prill lt riu e Sel'llll
""ri IIIfJ 1I111llil'ipio úa I;,) rll), II IS urLs. !I:l l~ segllilltl!S: Jt l)J'oliiue que 
al l{U '!li :llll'a e Tll la lIll llutl'O flu :dfJlIcr eSl:l bele cilll cnt{J L1' iTlsLrucI:ün 
vrillHlriill\ scc llllllaria sem prul' i:l autori :IlI' ,IO do I" ~~ [lec t.il'o 11l~[1ec
tOI' !-(eral .; e c :i. i ~c f!lIr. o [1l'rLC1l :t!I:nl e justtlirlue idnLl e maior de 21 
ilIIIl OS, e [ln1'1I S I'lli rlH: tol' d'u ll estalJç leci lllell Lo ll 'i nslrucção mais· 
d e ~~I nlln l '~, a! " 1I 1 "I~ outr<l :> e()llI l.i r·,'H'. e !lr.Uh ílrcS [le lIIorali lbrle e 
r" pnl'i tl alle iJ l'l llbsio ll al p,)' 01 010 d' ' xallll" , elT, do cOllfúrmiJade 

C~\)m a nesoluf' ,io 11. li:10 Ilt~ 17 lll~ S tmn!lru 
~ .o e G. u. A ni CS llla rosl,l'ir.t'ão tem :itln 
n'esla e n'outras proyillr.in -do Imperio 
llOdcre510~i:;lativo e admillistratiyo. 

SECt';.\tI ll. 

[/(t 1'0 li ci l/ . 

§80. 

DErr:\'lçÃo.-A Policia é uma insli 
de manter a ordem pllblica, a r 
segurança dos cidauãos. O caraClel' 
é a vigilancia, e o objecto da 811a 50 
ciedade. 

A palavra Jloliciel. vem tlo Grego 
-ciclade.-Dahi derivam os Gregos 
cia. A palavra grega politcia signific 
vcnw cl'wna cúlaclc ; isto 6, d'um 
lados da antigllidadc grega come 
L1'uma só cidade. 

No uso moderno tem-sé appl' 
especialmente :.iqnella parte do govern 
jecto a manlllencão da ordem p ublie 
ri ividual. 

A policia , presc.indimlo da aean 
nilica<:ão que lhe empresta lImitas 
partidos, é (l pl'ojJl'ia onlem que 
A perfeição que clla consegue, 
buto da civilisação, e os ma iores 
t.raram seus nomes na historia por tr. 
ções, cujo governo lhes fúra confiado. 

(') N'um scntillo mais re~ tril:to a poli 
imporIa ao hem-estar hahitual, u segura 
cOl1chêgo ÚO I) vo. COlllprehende-se pOIS, • 
IIlinio e cm quantos interesslls toeu. 
hone~ i, os, eonLILla em justos limi tos, l! In 
dado , como uma prol"il1 ullcia ; exercida 
~i nw:·Ql1:l , ou ttirig'ill~ r..~ l jI p:,piritll rl .. Jl:ll'li l 



ilt/ 

li I 1!·\p.rt'irll df~ I ".1:; . :\fa~ P,II' Illiilll ,1 UUiX () 11 n Del' l"' 
."" t I til' ~)IIIUhr!, d" I1l,;! , a IL'.tl'anllo rll " l! lll a~ 11 iSJlosi çúes

lenllrc ,r '/aII\IJ 1111I. ! fl H' I'a,) )11'1r1J;lfla e ~úeulIJal'ia da Cri r
cre~1l JII UIIl turn,ll lI nu Cn!Je 'i o UI! Pedro 11 . 

E I:rem OUIr'u~ 1 1Il " " ('ap i([l! do [Il lperiu a: sc rrui ntcs insti
aUl;,ltart!s da ill 'lillCt;úo /I IJli cu : urna B i:) l~ t. hcc~ e um 

, IInclfJlla l., um I II~t i t ~Hu historll'O c i! ogr~phi co llrn ~ i l c iro, e 
OI... rl'atll l'ln lI ,ruIlI atI CI). E em tOUtl o I lli[lCl'io lJa mais de 
('I'n~ , UII I'?" I'!.f loS l!ai il icU3, ill c!ui,l(1 :; os doas co ll egios da s 
1
1r

"Piltalol'las das J. a C l! I " ;]d t~ ~ de direi to U li de O. Pedro 11 ; 
I :{ au.lllS :Il'uba: , c I ,5il eSt:O la3 IlI illla l' ias, cujo Ilumero 

nlt!lI la II :l!I llo a aIHlO. 

Fina lmen!e parn il lS!I'lI ~jj o do cloro /lrasi leil'o exi stem, Oll de 
11 "\I "!II', lia' (() lJi CI:l1CS do ImIJer'io , Seminarios EoiscoJlacs 

JlCI ~ ' .rwer:do!e, .., ~l e l tOl n!rwd [J" f /(·it'J/ 'cs, (/1 10 se n c li ~", so l! [; 
aI) lllllllCdlilta, \ ' I~!Ia n l 'l() , d 'l o, (J cuidados uos respeetilios 

DlOre,;:IIlIl,; , c SI 'Jeltos à [I ut;.io II dmilliSlra!.ira UO MiniSI.f(j
':;1, ~)chl Lei 11. i~1 ele 10de ~e ll)lIl lJ ro de ISiJ1. ar!. 2.u ~ 
!t,)r l.~ a IJ~ iI c,rea l;ao d" Fat;Ul dmles tilOulogicas cru uous J us

ilelHl:wnos l~ IJ,s cojlae ' . , 

§ itl. 

E:,IXO r .\BTfC['/..H:' -POS!o qne seja um principio, c,on
o pelo arl, .. '179 ~ ~H fi :l no:ssa Constitui r;io qllo-nc

II/UCI/i'!' 	 dt! 2I!dll~l/'i(t pôde SO l' prohihido, uma \'OZ que 
oppollha ao: ("1)~ ! /{lI1 f,\' }JlIUico.l' , cfc.,-e l1m Decreto 

•. tle POl' lnga ldl~ 2:) de ,ll1nllo de '11'321, mandado 

:u' l'eJa Lei do ':W lI'Olltubro d c l ~2. { , art. 2.0 do


s,'/, fi lJl'e o CS 'lt/JI'lI',:i!!7 t: llto de l'sl;olas l Ji 'i/J/(l!'ius 

. ! 'I'S , .\'í?n deJlI'udeltl:ia d'e:t'(IJlW on z.;cenr;a; todavia 


Cl jJlO da hhoj'd,1dc do ensino tom solTl'ido restriccões 

!l I',S, sem dll \' ida prla infllleIlcia qno o ensino tel~ na 

11lIolica, (J a nccessidaúeúe habilita ç{ies intellectuaes 


no ' que se propocm SOl' mestres da mociúa-

I ( ~ Th'l'l·tl} n . I, ~J : !I .\ dO,li du Fc\'c l:eiro de 18:íl, DJ)pro
\I ,IJl!ulullwll t.1 para li 1'I;lol'ln:l do u n s II10 Jlrllll~I'IO (J seculI

III IIlUllil'i(liu da I:tll' le, 1I 0S n r! ~ . !): I n seg'lliutes pl'olliIJe que 
:111m c:('" la Oll outro f/1l:Jl flller n;;I:l!lelt.:c illlcnto d"iuslruc(:;lo 

tl S I:unclill'ln S IIU pl'nl'i:l :1I1tOI' is:lt:üo UO r, :s(lcc til'o In ~pée-
I . t) 1'\J~ú que " IlI'l'lülltll'llle .iU:i ti(jlJue idad e I1l3ior Lle 2/ 
U para sCI' !lm": lo/' !I 'UIII CSI~dJe/ ccill1ellt !l tl'ill~ ll'u c r,à l) mais' 
flnns, a!t;nr de 01l! 1'I1.O; cnllllic,',e, e JlllllIJ o/'es de 1Il0ní litlafl e e 

e IJI'oliss iuual !}(j l' nl tl io d'C\ UIlW: , elc. de cOIlf'unnitlauc 

'~ ()Ill a Ileso llll":i tl 11. ilJO ,1,\ 17 de Sc!mllllro ,I~ 11f:íI,lIl't. L" . ~ ~ . ' . 
4,0 c li ," A nies llla l'es!,['i cC:io tem ~i, l lo IllgalmclI l r:l: IJc lu~IIJn 
n'cslil e lI 'o utra g prov ill c. ia s do IlI1portO {lOI' Dct',s dos rI' pcctlras 
JloLlcres l cg islativo c aumiuistratirll , 

SEC(!.\O 11 . 

lJ a PtJ li c i(~. 

§ 80, 

D Efl:\'I ÇXO·_A Policia é uma instituição encarregada 
de mantor a ordem publica, a li~c rdael~, .propriedad~ . e 
segurança dos cidadãos. O caraclel' ~r.lI1clpal, da polIcIa 
é a vi,gilancia, e o objecto da sua solIcItude e toda a so
ciedade. 	 . " 

A palavra }Jolicia vem do Grego PO~ts! que ~Ignlfic,a 
-cidacle.-Dahi derivam os Gregos Pol!lew,. e nos poli
cia. A palavra grega polilcia significa propnamente ~o
l'crno cl'wna cidade ; isto é, d'um EstaLio , porque os .Es
lados (la antiguida<le grega começaram todos pelo recmto 
ll'uma só ciliado. 	 , . 

No uso moderno tem-sé applicaLio o nome de poliCia 
especialmente áquclla parte Lio gove~no que tem por o.b
jocto a manutenção da ordem p l1bllC,a e ela seguranra 1Il
r1ividual. 	 '" . 

A policia , presc.indinLio da acanhada, e,lIlJurlOsa slg
nilicaç::iO que lhe empresla mnitas ve.zes a lll1guag~m dos 
pal'tidos, é a lwojJ)'ia ordem que !I)'esu~c a uma soclCdad~. 
A perfeição quo ella consegl!e, é conslderaLia como ~tLl'I- . 
bUlO ela civilisacào , e os maiores chefes Lios estados lJlus
t.raram seus noi11Cs na historia por lerem policiado as na
ções, cnjo governo lhes ftira conHa<lo . n 

(") N'UIll sen!i l)o mais res trie lO a poli cin abrange tudo C)UDnto 
imporIa ao bern-estar Irn lJ ituul, ::i segur::III1:3, c por aS~II.'1 dizer ao 
conchégo elu povo. COlllllrellcllLlc-se [101> L/~ao extenso 0.0 seu do
luinio e om quantos interesses to(:a. Conhall a a agentes puros e 
hones ios contida em justos limites, (! tu!olar, c vela ?obre a SOCIC
elad e, COI;W urna prol'idcll cia ;, cx:ercilia e~m vi~ l ~ ne ta, entregue a 
si lll il'-; IIl:1. tl lJ diri :,( id :l p(' ln r~p ll'11 0 rJ(' {l:lr(.ldn , IllllJlHll' a perturlin-

V 



J'.iio UU!> ulliru",: illl~lIle o torror, e cumpliee Llu llc:;pntismo prestn 
lhe n mais rorlo t' Ilt!tl!~lllvc l apoio. 

: 50 quizusso cstudar a policia cm todos os olljcct,os que dia 
J'OIIlIJl'oheI1l11J, smin mister passar om rovista toda a aclmillistrar;üo; 
pnrfluO ntll} lHl ,ramo (1'osta, que nüo tonha sua policia; isto ó, 

~ ~- -'ü ~ ~un' fe 'ra,,> mllximas, leis cscriptas e nüo escriptas. 
>t- I -'>..-, ,~~..i!cu~n~creYei1do-nos porém IÚ1~1 circulo menor, considere


mo" a -poll cH\ somente em suas relar;oe" com os interesses gcraes 

'L • .-L' ~llO nào fazCl,n p!H'te rl"algum sel'\'i ço publieo, e a f"ujo res[leito fór


ma ella por SI so um poder eJlSlll1cto,
1-c..L~..t:. ~w-J":,ses interesses podem ser classifleados em tres categorias 

.. .(~ L- pl'incipacs: a scyurança do Estado, n protecçrio das pü;;soas, e a 
--' ...t;: ..§1!lu/J/'i(/ude publica, 

- ~ policia ttlmllem intervém lia in(lLtstria e no cOll1l11orr.io, 
~' .....:..,. J.!0usdo!ninios da activlrJade jlri\'i111a, que IICW depcmloiu da ailllli

'I- ">- ilI Slra(;ao: ilws sobre os qL1aes deI e [) Estado com um (:.Ll:dal!o COllS 
,..,;: ~ W'_~,lIltl' e\('I'l'er lima \ igilancia (l"II J'Li t.: :n e tL1tr.la geral (Vivien). 
.I-r-- ~~ · o i.1.-_fA-'~. &(, . ·.'-cl........ ~J - ~. ~ ~."; <"'''' J 


R R'I AI ..:..,f . I -< h.·~ , ~...;. u-4...t.. .d 1-«,,,/ _.... ÚI:a. ... _~._~.... 
~•.l''''' e~ "' Dlvls.lo._.\ policia divide-se em l JOliúco , (t, ilJlillislra 
.::-- .,..p<....... /iU((, ejwlicútl'ia. A policia politica, serxeta pOl'sua na
.".~.."a,\- '" ~lreza, e esS(~nci;llmente pl'cventi\ra, 6 a que tcm pOI' (1)
~ "'i~{ 6...... (jecto prevenir as conspirações contra o GOVCFl1o. Os seus 
h 	 . auxiliares são ostensivos ou sec)'etos. 


h policia arlministl';;tiva ú a que tem por flm a manu
r OA 
"""""'-,: !--tenção babitual da ordem publica em qualquer lugar c em 
1~ -"'-' tod~s as pal'tes ela aelministração goraI. :\ policia adrninis

i ",ui..<- ,{ o traltV:l consiste em impedir as infracções LIas LeiS'; o sea 
- c-ªractel' tam,bom, 0 esse I!~ialmente prc\'enlivo, n 
~ l ""'''''', h ......... ~ ,.....c:: "'- i l"'~ ,u~2.L. n-... ~/AA-~ 

J- iT"> ...... L ~~~ ,~J. "-, J. )-'>o""," / ' oALJ<. /,1.. ( ~,""'" J,.ook~ ...... . ./_T 
j n A scgurallr;a (lo Es tado, rI lias pCSSO IlS , a sa lllÍlrHla'Je, <l;ill ...r~ 

" • ~ .z.,.Austria, e o cOTl1me['cio s::o os gr:ll1dcs interesses, sobre que vela a 
r'lI '" pul te[a administrativa, Esta subdivide-se em 1Il11.nicipal e n/ruI, 


(., LI /.t ,,-~ polieia municipal pertenc.e fIIanter eonstulltcmCllte a ordem 

"J v-,j1 , nas cidades, viHas, e llovuar;ôes, () velar lia scguran~a, aceio, e 


, ~,C"Olllllloditlade da via(:iio publica, A pulicia ruml é a que tem I'C

<> /<t ''''''lãr;ào conl os frnct.os c hells do campo. Em Fnnli:a desig!H\m-se 
- _~oIllmu\l1ente com o nomc de delIctos 1'1lraeS as Illfra(:I;ocs tias 

J ~ . Leis e dos lkgulamellt.os sobre a policia nLr::d, seja qual fllr a pena
-t"Z & ..... ,.. --. lidade que os reprima, • 

..;c'"", (-... ,- ---~ ~~"" 4'(,.- D ~ ~iJ1	 ~.~ 
't.-J 	 • ~C) '" .. 

....-:.~~~ d.., ~,....".,. .... " L ~ " -:";t~'L~ ~ ~-r"t. ~ 

~ ~ k .... POLICL\ .JL'DlCL\f\l.\ :-:Enlc. l1(le-~e pO.i' l! ()I ~'ia jlldir.iaria
.é -{~ ~tt''"''"'- ~ _ 6oV\.~, ~.,.. ~~ 3="0"L<- 1.ÁJ... ... 

t 

13A1 

L!o4' d- '~.-.Lo... "'...... "'" -:1~~-<..~_ , " 	 -L 

u"' .t•. 	 '0-~L-. ~.. .t-~ .-.. 

k ' ~ l. e--,.. ~/ "-~~ 
a que: in \'l' ~ tign os el'imcs ,~u tldieto 
nistr:lIiva não pô(k prcrCtui' Oll 
tam. O Coc\igo d'in s t ;' \1(~rã.o crim nal 
re as mnis amplas atLl'ihuiGõcs para 
para colligir :lS provas. dos crimes ou . 
os scus autores aos tnhullaes clh:arrcga 
As suas attrilJuicões sfw e:'\ ercidas pO!' 
agentcs policiaes. Juizes de paz, d',instl'lt 

A policia .indiciaria cons~ste po~s 
lIlCS, 11elietos ou c,ontra\c1WOeS, c lIl\'Cst 
os sens anlo!'c:;. O SC\! caracte!' (, 0<;5 (' 
. ((' 	J t .) ('),f"~ ",Slvo,a Jan OIIS, , ....:.1: .. ~ ......-.- "'

/" .. 
(') Entre IIÓS jú hoje s(~ a ~ham UtalS . 

ministrntin\ e a jmliciaria, qll:tntu ;IS \'IJSI Hlf'tl 

cada umll; mas nflo quanto :',s nu!ontladcs ,C{~c 
.mas das qltaeS acrumulam fw\c(;oCS c}e polIlIa 
clieiaria, que aliús sào It1L1ito L1islillctas, e_ 
autoridades o agentes üi\'crsos, COlHO U SetO 

paizcs. J. .... ~~./...... . , • .:> ;/~ 
t?, ... ~4;.:...u-, C>< .....4~ -4 
~,......" ( , ~ Del, 
q'<?~e,.....J,..,..~z;-"'~ ~.... V 

, "7 
.\lJTOHlD.\t1r-:S POLlCL\ES,-A polida 

ciaria 6 incumbida na conformidade das 
tos: 1, ° ao Ministro ela Justiça no 
lnspeeção que lhe perten~e? como '1. 0 

toda a administraç.flo poltclal uo Imp 
dentes <las pl'O'lincias !lO cxer-c.icio da 
que n'ellas teem pela Lei do seu 
'l.oS administradores c encarregados 
rança e tranquilli(larle publica, c \1c. f~zel' 
:1. ° :lOS Chcfes ele policia no nlUn tClptO el 
vincias ; ~" o aos Delegados e 
de sua jurisdic(:ão ; 5.° aos.Jnizes 
tivos Termos; G. o aos .Juizes ele paz nos 
7, o aos inspcctol'es de quartcirãq nos 
8." ús Camaras munieipaes nos seus 
seus flscacs nas respectivas frcguezias, 
1~O de 31 ele Janciro de '1842, .art. '1,0 
12fjFl4 -~ : ~,": I-c.- ....~(" -' ~ • 

(') Qllall~) ~s altriÍluições de policia ad 
tZ,,~ 1... I"')-ô ~ -v.....~L-C.( 01 <-/1A.".... ? .. 4- ..... ~ 

(f- d., 	r;...".~ e ~...... . ~" a.\{A'. 

~. 'J (, 0- / tJ,tr.. /,( / I Vt / ~ 
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nos ~Ilillll ,il\l:lIll' I[ '1"I'0r, (J l'Umpiil'O u.. despoti,mo prc ·tn-
Unlal tor!\! I dele I:\\c l npo io ~ 

li tl UiW:;SI! estudar fi policia' em t.ollos os objceLos flue clIa 
senil RlI.t.'f. plI sa r clu.rel'lsta tod~ a mllllinistraçüo; 

lia .r~llIo li ~sl:l, Ilue nuo tenha sua poltcla' isto t:\ 
mllXlJl1a. j leiS c:cri pta e não escriptaó. ' , 

. porém lI'um circulo menor considere
_ lela 1!(lOlc,nt? eDl.no~ r~ lol;ile" com os inter'; ' ·cs geiaes 

DOO rozo~ parte t.1 algum scrvII~O [.>llbllCO, e a enjo respeito fór. 
nla c~la po~. I so um )lOUI) r ui ti ne lo. 

fl-r'f_·. 'S mIl re5!!es POtllllll ser classil1cauos em Ire, ('ate'forias 


1':' : ti .~I!!!llrCmç(J, tio Estado, a proll'cflilJ das [l OSSO US" e a 

~1I""r"I",,M puhllco . ' 


policia tnmhrm intervém lia inu u trh c 110 r:ulIlmercin 

d~llllni~;- da a~liv~dnrle prh'3tla, ~ue n~o dcpellcleu; (la a'dl~li~ 


I~~ ,I~ .. !":' subre. ?~ fJll!leS.de\·o () Es/ouo r:orn um c.ufd arlo eons
11 « \( li el url/a I Igllan (:1II u'nnll~m tut ' la geral ( Vivicll). 
... ;(,.._._<-, - ~ '.~ ~.4c .. z....:... ~.A ~ 

oL.. .h ..1 ~. f I ,,/ J. -1';.; 

.. Dms'\o._ \ I" I' ,' ! " . . ' . . 
. . . . .PU ICla Ll\lL e-se em poldlCll, wlJnl1it:ilra
,e)WhCutnl~. A poliei:l politica, secreta pOI'Slla lIa

, e ess.cnclalmen~e pl'cventiya, é a que tem por oh
.prcve ~ll' as con~pll'a(;Ões contra o Governo. Os seus 
hares . ao osleHSlVOS ou secretos. 
~A Jloli~ ia ad ru inislr;1tiva é a que tem por fim a rnanu. 

Cao hablllla! da or~CI.n publica em qnalrlllCr lugar e em 
~ a pal' ~es ti a admll1lstl'a~ão geral. .\ polieia atlminis
va conSl ·te em impedir as infl'acrõcs elas LeiS' . o seu 

ncte!' tam t'Jl1 6 essencialmente preventivo. n ., 
.A. _", ' ~>A- ..... t.« I ~'.A. ~~~ 

(') \ ' . -/.( :t I' ''': • . ~ .. v~"'I2)....~~ '/_r' 
J, sC?llra llr~ (O .!',S /l /In. 1\ (1.18 I! e::sons, n Sa lllilfJda'le, a, i lf-~ 
(, O ~~rnTlle! CIO S,IO OS tf l'antl ('~ llltercSsc5, sobre que vcln a 

:Hl~II,l1 lstrnt~\'a. ESla suhuivitl e·so em 1/lunicipal c l'ural. 
II:UI Ul ulllc lpal pcrtc_l1ec rnnnter COllstantell1Cnlc a ordem 

. I)s, \ IlIa..' 0_ povoaf,oes, c I'cla l' na segufan!'a, accio> e 
• "lad,,; da I Inr.ao pniJltr.:a. A policia rnrnl li a 'quc tom ro
com oS,ln~etos () hell~ tltl l'alll[Jo. Em FraHl:n dcsi gllaDI.~e · 

nlUlIlPl1tt com () llomlJ (lo tldictos rur:ws as infra cl',ies rin s 

. d dos Rl'l.!ullllnelllos sohrt!:l poliein rural, ~éj;l qual rúr ' 1\ pcna

.Id l! que O' repnma. 
,..,.~ ~,.~ ~ <> L~~ ~C-4. .~ 
( " . R~') 

.. ... ' { .:t- >- ~ • -a..:...... ·"'~ 2~ h---.4 

POLICI.\ ./l!D1 CL1RL\. -;-Entcnde-se por policia jlldic ia l'i:1 
.....""- I~..<-L&,~ _ 6~~·. ;J..... ~ ~.....,..d...:... 

L. '.L'.f:., ~ .c~~ •• _ 7;'(!'... ~ 
<'Lá-. .~--~~; (,. h- _ ~~~.--<- .~ x 
lU. .te. L <.. J'Í, v.-:L-.- -lA.. .... ....,."."' G.7.r /:" ,f n -~~~ 

~t .... < u..~. -.....-.c;. L ~~. , , • 

..l qur lI1\' t' $ tl g ~ .. OS (',ruBI' OU (](-lidO. que a /lO!H'1i1:1,11111
nistl'ativa nüo pôde prcycllir ou impPIlir qnu , LOrumeL
Iam. O Codigo rl'instl'uc(' Jo criminal Fl'ance:l. lhe confe
re as mais amplas atlribni(:ões para e se fim, a im CO/HO 
para colligir as pro\'as dos crimes ou delic.lo c ntl'cgard 
os sens autol'PS aos trihuna \. encarregados de os pllnir.- .... 
As SUCl S attribuicões sflo exercidas por muitos e diyersos-.· ....,·" 
agentes polieiaes, .1uizes de paz, tl'instruc\iãO, etr.. .,..:: :,.,-f 

A policia .indiciaria consiste pois em yeritic.ar os ~['i" ~~ • 
mos, 11elictos ou contraYCll~~Ões, ~. inresli.gar quem sejan~~,~ 
os seus :1l1lorc::\ . Oseu cara ter f' cssr llclalmellte r.epres • ...t ~ ~ 
~ivo ( CalJantons) , n~~<- -'........ ~ _ ..... -, 
 ,c 

-..: ... ..... f~ ... k~-? ~~ o 

(') Entre llÚ~ jú hoje Se' "" !lar;; I lais estrenw(lns' a policia ad- ~< .:1-a-. 
H1inistrall\::I c a jndiciaria, quanto ;'1 ros/,ue tivns altribui ções ue r./.L.c ~ 
tada uma ; mas llão quallto ús ao tnriLlatles que as exercem , :Ilgu - .... , /.... 

·mas das fllWCS acculll lllam I'LliI Cl;õ es üe policio aurninislrativa e ju-.,..- ".i 
Lli ciaria, que aliás s~o muitu l1i : linc la , d rem ser exerciLlas por . 
autoridades e agenWs ui\'c!'sos, COI110 o são em Fran~a e n'outros~ ~~.. 
[Iaizes. -<. ::- "'.~.I ~. /~ ~,,~- 7"""'~ 
/h~ • .I.JA4.l4c.4J.-" O~ ~~;:;.,_ ,-4 At.~~ ~.....z.-~ . íVlê--...l 
~~ / ~ /-~u;J. ,,
q '~~lr~~&oe..!l~~-& ""'~ 

L\ lJTO;lD c\DI':S f'OLlCL\ES. -A polida administrativa e judi- d;""" 
ciaria é incumbida na conformit.lade das Leis e negu!ameIl-~L ~ 
tos: 'I o ao )Iinistro ela Justi~a no exercício da sllPrem:(~~ 
inspecção que lhe pertence, como 'l. o chefe c centro de .. "'A

toda a ac1ministraç.ão policial do lrJ1[lerio ; 2. 0 aos Presi--"" ' 
delltes das provincias no ex.ercicio da suprema inspecção lJ í ~.c.: 
que n'ellas teem peja Lei do seu regimento, eomo sellS~<,,! L 

1.0S :luministraclores e enearregatlos de mallter a seg~- A/4'/ 
rança e Iraoq1..lillidade publiea , e de fazer executar as LeIS; ~ ~ 
3.o aos Chefes de policia no municipio da Côrle e nas pro- ~.. .., 
vincias ; ~"o aos Delegados e Subdelegados nos districtos .1:. <-- w 

de sua jmisclicI;ão ; ü .O aosJnizes municipaes nos respecL'"t r:~. 

tiyOS Termos; 6. 0 aos Juizes de paz nos seus districtos ; , 

7 , 0 ao~ inspcc,tores de quarleirãQ nos seus quarteirões; t 

~.(\ ÚS Camar3s Inl1nieipaes nos seus municipios, e aos • 4'L<1 


seus !1scaes nas respectivas fregu ezias. ReglJlarI)ento _no . 

'ElO Lle 31 de Janeiro de '1842, .31'1. '1. 0 

). n" " .- 'L<"' 

.tltL ..... · t ..:.......I'.-..CI.·I~~~... • ..
11

- ,1' . e.,.-,...- "..
(' ) OU:llltu U' attribuicões de policin aumillistrati\'a, c jUulcw- /? . ~ . ' ..I/,~

111-'1... n ·-..u /~I-~ ~ ~ 11A-~~l"'''''''.4~..... ~#-4'p...tI- ~ .... 

. ~ ~ -~~d~~ ..-l..4- , 

~. -t.... -,,- G4~. «--- . 

tJ. p/... r~~, ~..... , .... n l'-'\l...'.,u ;';,{p,J J:: > ~~ 

I t::... I j cf,... / ~.Ir-- t.i. / ~1 011 / -

http:ac1ministra�.�o
http:I.JA4.l4c.4J
http:yeritic.ar
http:delic.lo


r. ~ ~ ~ /1/1-<"'/'~~'-

'~'~~~r~ ,~ 
rm flue e en:clIl a' aULO ridade~ policiae:> sllballernas . V. Cod. !lo 
Proc. CI"iIJ). art. 12; LI, . de J 5 d'Outubro lle Ht:!7, url. 5.0 ~~ ,I." 
fi.u c 1\; do j.n ll'lIululJro de Hl2S, art. G6; de ~ de IJewmbro de 

/ .11, i1rl·. 1.0 \) 7." (l Reg. n. 120, art:;. 2. 0 e 3.0 
e-.. .... ec...iJ1C.."""" ~~ 

l ... :c ,-4,. dfÀ..,..c.-"\..-<A.--e. JI.. f <.o<.A~ .eo ~ ," 
~ ~-.-J ~ :::z::. SEC(~.\O llJ.. ..J • J . -' """-'-.r~ __~ ~c... e.-~~~~~~ .. 

i'f~~ (/Jl.. ~y~ '-~ -~ 1.~ 
" . • 0rgw/lsaçao Policirll. · _
~~.~h-..C'L':' ~I ~--...<c..- ~~, ~~//.~ 
hi~ QA... ~ ~d:....-_ z~ §CtM·. < ~ 7~L: "--'" _ ~~~ 
~/vG..~~ .....~L. / .. L~L-' /~c.~; p...-/~ ..... ~ 
~ ~.......-..CHEFES DE POLlCIA ·-lIa no município da Côrte e em 
) ..... --tJ..-u calla provincia um Chefe de policia com os Delegados c 

• . ~ ~ubdclegados nccessarios. O Chefe ue policia reside na 
~~~"_ capital ( l:. ue 3 de, Dezembro de '184'1, art. 'I. o e fiegn
~ ~ . 1amento Clt. art. I~.'). 

; Lld N,~q ~~~s Chefes de policia s~o direcLamenle nomeados pe
"d;r:::..:v<a..t-Jttlmperauor d'entre os Desembargadores e Juizes de di
I~~~ ~rcito que tenham servido pelo menos pOI' tres annos 0111
...-(.. ~gar de Juiz de direiLo, e n'elle dado provas de desinteres
.' .t;:: ~ se, actividade e intelligencia ( L. cit. arts. 'I.o e 2. 0 e Re
!~ /d....gulamento cit. art. <:2-1 ). São conservados nos lugares, 
~ ~.1. - eJIlquanto bem serrem, ' e o Govemo julga conveniente 
~L- • r '-( Reg" art. G)~..). (') cI' A. L" • ~ _..... " 

..(, 0""l  ' t-<" .":'LhJ.o q:: ,_'/" 1..( ,~ _ - ~ ' • "Ao 
~ ~. tC~ ~t<......,.. ~~ " n No municipio da Córte"c nas pI'ovincIas do B'io de Janeiro, 

llahia, Alagoas,Pernambuco, Parahiba, Ceará, Maranhão, Pará, Mi
llaS Geraes, S. Paulo, Espirito Santo, e Santa Catharina, ha Chefes 
de policia especiaes. Nas outras provint:ias porém pódem exercer 
conjunctamente as func'iões de Jaizes de dircito da capital e sua co
marca ou Termo (l\eg. art. 5. 0 e Decr. n, j ,295 de (ti de Dezemhro 
de 1853). O Chefe de policia da Corte tem os Delega!los e Subde
legados (Iue o Governo sobre informaç50 sua julga eOlll'enientc no
mear, marcando-lhes districtos, dentro dos CJuaes devf:"m re~idir 
( Reo·. art. 60 ). Os Chefes de policia das provincias teem um Delo
gado"em t:ada Termo, e tantos SulJdelegados, quantos os Presidentes 
respectivos julgam convcniente nomear sobre informa\iio (los llIes
mos Che(es de policia. 

§ SG. 

DELEGADOS E SUBDELEGADOS·-Por via de regra ha um 
Snbllelegadu em cada (\jstricto de paz, sendo illllito ]10

plllosu Oll :"\lensu, c ha\"clldo n'('~I (' 1'1 

exerccr C::ise c ontros ral'g ;.; l'uultcu~ (, ~ 
Quanclo se n'IIllI' Bl duus ou Dl OIS I L' 

do al't. ~H da L. cit. ha um ~Ó lklegallu 
mos das granclc~ t:,iJaJes, como !la s da l3al 
póde haver ma.is de. um Delcljado, l1l3~·t:,a 
da provin(~ia o llist['lclo de cada tlI11 (I.eg. 

Os Deleg:J.rlos c Sl1bdcl('ga~o:; s50 
perallor na Corte c pelos Pl'e:;,d~n.te:; 
ore. proposta dos Chef,'s de poltc.la, qu 
acompanhar (le todas as nL'r.e~5al'laS 01 
maç'õos, dowmcntos o r.sl~laret:lmCnIOs LI 
idoneidade dos propostos, romprcl!eflllcnc 
e sendo regeilada, faz-se lima pl'n[lo~!a ( 

(') Os Delegados sela propOSlos tl' entre os.I 
paz iJachareis formada;;, ou oulros qU:II!sqll~r 
par'oehos); com tanto que residam \las ('.I~lad,tls 
Termo nu dos Termos (no e3SO da rCUlllõlO uC 'l 
cit. L. de 3 de DezemlJro de 18 tI ), tCllhaln as 
llara serem ele.itol'es, e sl'jam homens de l'Cl.:on 
intelligencia ( Heg. art. ':1~) ). . 

- Os Sulldtlleo-auos ~iio propostos, OUVido o 
Juizes ue paz d~s respectil'lls. t1istyictos,. Li·,cnt~·~
mados c outros Ijuaesquer cldal!aos quc n ellcs 
as quaÍitlalles exigiun~ nos llclegado~ ( Heg: <l1'L. 

Os Delegados e ~ulJdel~~:<udos \"0 "I)lI~efl 
scrvcllI, e o julgam COll\'(!IlIClllll o t.n\'Cl'IlIl lia 
tes lias pl'o\'iut:i:>s ( nego arts. :!tl c ':1U ). 

§ 8G. 

J:.;SPECTonES nf. QL\!lTr:IR'\U·-Em 

um ;]O'ente de policia, Ilcnominado-ill 
J.lelo Delecrado sobre proposta do Subde 
u'elllrc ~se pessoas hem conc,eillladas tio 
rão e maiores de 2'1 annos ( Coe!. do 
arts. -1.. 0 e 1G, combillados com o (.l, o I 

'1841 ). Os inspectores de qnartcil:üo não 
numero dos guardas nacionaes aCh."os, 
districtos não haja outras pessoas 1(\0 

go ( Reg. llrt. 43 ), S5u conscl'\'ados, 



t: .. , /t/L 7-'ZA-""':""'"
~(i.8 - / ' 
, t;r~---?<--C- ..z.. - - . - c. 

.r~~ , ~ ...... 
~e.c: crcefII n' ~utoril) nuc~ (I~)lici"cs sll\Jallcrna~ V. Cud. do 
. f.mn, :lf1.11! 1 LI. . de 1" cI UlltulJru de 'i:-~ ')-I "1'[ 5" R~ I

C li' d I .t· < - ,u . . ~~ ,,"'. o ."_u (IUlulJr\l (lu 182H, art. li6 ; de;': dc DczemÍli'o dc 
" lIrls..0 CI.O Il Heg. n. 120 , art:;. ~.o e 3.0 


_ c... a ..Gc...... .A. .!~"\'~ ~.r,) ........... ro---::: 

SECC.\O Ilj. • I 


~,...... 6....... J.,:.i.?...r--:--<:JL.:.. A.--<.. •
;;z:
, .(. CI- t:(.vl- '" ~ • 


"- ' • 0r:Jrt1w;açoo Policial. ~~ 

~~ ...... <e..- ." ~/.~ 

~ 

(. "' I. , '. ",; ... ~7.. ~" ~ -- / c...-.. _ ~~ 
/. ~ .. 

• "l-?"'l-" f ~ ..... :, ~ 6'-/~ ~ 
( lJEFE.: D~; POLICI.\._Ila no mllniciÍJio da" Côrte c~e CIo 

da provmcl3 um CheFe de policia com os Dcleaados c 

.delegados necess-anos. O Chefe de policia re~iLle na 


llilal ( ~. de 2 de Dezembro de '184'1, al't. '1Y e Ileall
enIo Clt. art. 4,0).' t:l 


""o:.Üs p.. e~es, de policia sKo dircc.tamente nomeados pe

lmpel adol d entre os Desembargadores e Juizes lle di

to que. lenhan~ s~rvido p,elo menos por tres annos o lu

r de .J?IZ de ~relto.' e n. elle dado provas de desinteres
actlVldad~ e mtelllgencla ( L. cito arts. L° e 2.° e Ro


lamento Clt. art. SH ). São conservados nos lttaares 

quanto bem sen'cm, e o Goyerno jul rr3 conve~lÍent~ 

çg. ar!: "m l. (') 0/ ~ ( , . t:l~ 

dZlA1 . . . A"" ( _. . .nv "... «- • .,.....<.,. 

(O) N .. , d •. ' ~ t..c..- é~~ o . . o muntclplO a Cllfte"e nas pro\'jnClUS do mo de Janeiro 

la, A)~goas,Pernal1lbu,-:o~ P<lrahiba, Ce3fú, Maranhão, Pará, i\li~ 

Ger~e:>,~. ~aulo" JEspmto Santo, e Santa (;alharina, ha Chefes 


pOliCI a espeCl~es. N(l~ outras provincias porém pódem exercer 

JunctamenlC as func.;oes de J:l1Zes de direito da capital e Sua co

rca_ ou Termo (Reg. art. 5,0 e Decr. n. 1,295 de 10 de Dezembro 

18;)3). O C!Jefe de policia. da Corte tem os Delegados e Subde

du (jue. o Go\'orno sobre. Informação sU:1julga eonvenienle no

r, m:l1 c;ndo-lh\s U!Slflctos, .dentro dos lfu~es devl:'m resitl i[' 

g. art. (J ) . Os Chefes de polIcw das pl'OVIIJCWS teem um Dele
oe~l ,c~~a '~crmo, e tan~os Subdelegados, quant.os os Presidentes 

e~tl\ Ol> Jul"am. con\'cnlente nOnle:1r sobre informa\uo lias IllCS

Chefes de )lollcla. 

§ 8G. 

DEL.EG.\IJOS E SUDDELEGADOS·_Por via de reara ha um 

delegado em cada districto de paz, sendo t:lulIIito po

pllloso 011 :tenso, e.lI<I\'Cllllo n'pll(' pc' li!. idolJ' as ]lal;t 
C\t)\'Wl' es:::e e olltros l.al'~XO~ pulJlic . He:'. al'I. 7.") . ' 

Quando sc !'('llnl'!1l dous ou rrwis Tellll I: 1!1I1 \lIll1tlc 
do art. 31 da L. L.it. ha um só Delrgado : lOas ntr Ter
mos das gramlrs cidades, comu nas da Bahia, tlc\:ife. clt' " 
póde haver mais de um Delegado, mart.:anc1o o Presidente 
da rrovjn(~ia o districlo de cada UlIl (lleg. arls. 8,° c \:l.0). 

Os Deleg:Hlos e Snhdelrgados são nomeados pelo Im
pcratlol' na Côrte e pelo:; Presidelltes nas pro\'inci:1s su
bre proposta !los Chef~'s de polici:1, que deycl11 fnê-Ll 
acompallhar .le tod:1s ilS ncrcssari:1s obsel'\':1(jues, infor
l!\ações, documentos e eSClal'CI:imrntos que jll~lir;qllem a 
iLioneidade dos proposlos, comprellC'ndcndo ll'es nomr:-; : 
(~ sen(10 regeilada, raz-:;(~ IIU'l'3 proposta (Rrg. :\I't. '2:,) . n 

(') Os Delcgados S'IO propostos Ll'clltrc os Juizc:; 11l11lii(:ip~le" de 
pa7., b:lchareis fOflllallo~, ou oulro" lJual)~qllt'r ciLlad:los (exeel' til os 
parochos); corn tanlo ql1e resiualll nas eidallcs 'Hl \'illa" 1 ~ ~be(::ls!lH
TerlTlo ou dos Termos (no caso da rClllli:lo ,k que trtl!:1 °lllt, :H da 
cit. L. de 3 de Dezcmbro tle 'ltUI ), lellhal1l3S qua\id(lcle~ precisas
!Jura serem eleilore,;, e sc'jalll homens de reconhecida prolJillade e 
inlelligencia ( Heg. art. (:W ). . 

• Os Subdclegat.los são propostos, 011Vlllo o Delegado, d'enlre\ o~ 
Juizes lIe pnz dos respectivos (lisll'ictos, d'ent!'e os twclIarcis i:ór
ma dos, c outros qunes(]llcr cillnd;lQs que n'elles rcsidam, e lenham 
as qualidades exigidas 1I0S lIelcgat.los ( neg, ~I't. 27 ).

Os Delegl1dos e Subdclcgad(l~ ~ilo 1', llllSe['\'atlo~, e111 (llWlllO hem 
serVCIll, e ojulgam convcniente o UU\(!l'I111 lia Curte. c os I'rcsidell
les 1I<l~ )ll'o\'illci~'5 ( nego arts, ~~ c 2~). 

§ 8G. 

J:.;SPEr.TOfiES OE QL\fln,lRÂo·-EIl1 C:1d:t qnarteir50 ha 
um agente de policia, dcnominado-iuspcctor, nomeado 
Pelo Delegado sobrc proposta do Sul)delcgado re:::peeti\'o 
tI'entre ~lS pessoas bem conceituadas do mesmo f1uartei
l'ão () maiores ele 2'1 annos ( Cod, do Processo Criminal, 
art:; . .1,.0 e '10, combillados com o !l.o ,]a L. (1:1 Ref. de 
'184'1 ). Os inspectorcs rle qllarteir~1O não SflO lir:tdos do 
/lIllnero dos guardas naciollaes aetivos, senão quando nos 
districtos não haja outras pessoas illoneas para esse car
go ( Heg. aI'!.. 4,5 ), São cOH:;e\'\'ados , em qnanto me
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It'r.'lIl a ~o llli:t1I1:a ti • SII1Jllc!cgatlos; I' qnilwlo:J drs
III fI ,'anl. :fio 1'01' eslr :; Sllspensos e intel'inamnlltc sull .s 
liluid )." ai '\ qu!' a demissão sej:1 ordenada pelos Delega
tlo:s a qll rm aquelles representam a neccsssidade d' ella 
( Bcg. IH). 

SECÇ.\.O IV. 

(J1'!l0III.\· II !."/O Jwlicili )' ll1. 

.. n.\Z.\O lJ·() :uHm·-IIa\'ellclo tralado l1a ol'g;misa<.: ão po
lt.l~ la.l. 5('~lIe-sc naturalmellte tralar ela ol'ganisarJo jndi
'lal'la do lmpcl'io ; tanto pOI' eonnexão ele maiorias , como 
por :ior o [lodel' j1l(li(~ iario homologo ao ::uminislralilO , 
Jloi:i :lln!)()s são elemelltos do executivo; G lambem por 
que lia entrG nós autoridades que CXCl'(;eIll simultanea
mente funcçües poiiciaes e judidal'ias. 

~ 88 . 

J\.nm~ISTR ,\~; .i.o D.\ .I~·STlp,-A org:misarão juclidaria 
constllue o meclwnisnw da auministr:lf,:ão da jnstiça . A 
acrão (\'e:ila eleve fazc:'-se sentir em lodo o territorio uo 
E,staclo; e pOI' isso o (loder ,iurliciario ó distribuido por 
dlrersas ::wtorida(lcs e:ilallelecidas para arlministrar jl1sli
ra l1'mna extensão d:Hl;) do tc rrilorio. 

. CrcaJa~,as attlo l'i,l3!ll's judiciarias para appli car as 
LeIS, a fac!lwad e c regularidade (l'esta appllc. aça;1o reque
rem que ellas se diviuam, segundo ·a natureza dos nego
cios, em civis, ci'Í-llúnaes e cOlluncrciacs. O fim da sua 
instituiç~o 6 decidirem com justiça as diversas qu estões 
que lhe forem submcttidas. Para se conscITuir este fim 
e evilaret,n-se os riscos da parcialidade e dotlerro, tem-se 
estaheicclllo cnlm as c1ifrerenlrs autorielades e tribunaes 
jnc1iciarios urna jerarchia, segundo a qU<ll ::lS d.ecisües pro
fem!as em '1.a instai1~ia, Ido menos em nco'odos ele maio't') 

!llOnta,. possam ser refo rmadas por appcllação n'outra 
Ii1Slan(;la superior ; tendo esta lll (' :i ma como (' rglliador 

- , 
.-......,. 1\ / 

um Trihunal Sup!'(,!lln. ;il:-;tilllitil) ..11':1 

midade tla .I\ll'i Spru:lelH'.ia I~ a ('ri'll'ic.ta f'. 
cassando as tlccisiics qll0 as \'iola l'rm. ' 
estes prillcipios foi delilleada a :W " lI a 
ju(liciaria; e eram os mesmo:,; em 1']11 0 
organisação, sall'as algumas tliffc' rrllC' as , 

C) De feito a legisla c: :.ln n;io podia t1e ixnr 
damento da soeicuad e, e soO'l'ei' altcl'[tcue, nos 
jlas além (} 'csta causa. a introdudu du Dil't:i 
siu cra :: ão de que COl1 H;ral'llm a gt~ 7.ai' o,; .luri ' 
rUll1 para se estalJelc l.:ol'c:n cli\' cr'o~ Juizo, 
IIIJ\'a ordcm judiciaria lIl:lis cOlllplicad:1. U n 
bem ílllllliu lI 'cste sentido; c snccessi\illllcllle 
!,I(;ões, TriIJUII,lI) S! e lIIa gistrados espcciue ', ci',' 
htares; dos ol'phaos; l:n fazcllda [JulJli ca etc . 
quadro ila orgunisar:;io jllcli cinria Illle c{,it;a ' 
gat.:;'!o do 1I0SS0 Pueto fuudul11eulal. 

rlll~C Il' ICS r.EI:'\E:j,-1.o Toda a .Justil'a 
rador, em cujo NOIne é (ulminsll'uda pjl' 
Ellc /WIIWÍll, c ilt i;tilnc ( Const. al'I. '1O~, ' 

2.° Os Juizes de direito, nomeados 
são perpetuos ( Const. art. '1;);3), Os J 
porúm são temporarios, assim como 
electiros. 

3.° Ninguem pÓllo ser tlislrahido dos 
!'aes, nüo se podendo conseql1(;I1lemCnle 
especiaes nem trilJllnaes extraonlinal'ios 
pretexto ou denominação que seja ( art. 

4.° As jllrisdicrões são esta\)elccitla 
podem ser mudadas senão por olla, 

5,11 Os tlebalrs, qucr no crime (pi ei 
a inquiriç.ão das les[ f' munll ;J s , e tOtlo:; 
processo, são pnlJ!i l'll,' (COllSt. ar!. 1. 
art. 'i 'l ). 

G.o Em gorai li:! dons gra\!s de .in 
chegar ao jlllgalllünltl filIai d'lIInil ((em3 
~l;,g), E ;..ssim (I (' , ' , ' 1) di) 1.0 Juiz P1írl,' 
grau do ~lJlprllaf.' :I() pl'l() .!niz SUIH'l'iol', . 



íOc,..

I'Dl a 111i:lIIca dll' ..' Ilh!lp!llgado;-;:. I) qllaIlIlo ~1 drs
ruram . • ~ por ~tf' S Sll2pensos e interinamente subs
li/lo•. alú 1J11 ' a demíss;lO seja on]eltada pelos Delega

a lJuem ilfluellt's representam a necesssídadc d'clla 
I1rg. 11) . 

]" cç.\O 1\'. 

()r!lfll/iSllCl10 .Twliri(1 )' i(f. 

§ ~7. 

. Il.\z:lI ()'O:Wl::.\L-lIavendo tratado da ol'ganísarão po
·Ia,l . ~~ ('glle-sc ~atL1['aJmclllo tratal' da orgallisação jll(H
.ma do Jmpcl'lo ; tanto por connoxão do matorias, cumo 
' ~. s('" o podor juclicial'io homologo ao adminístraliro, 

II~ 

. 

I' 

1:-; amUos são. ('Iclllonl~s do executi\'o; o lambem por 
lia 01111'0 nos aulondallcs que exercem simullanea

ente rll!lr.~ões policiaos e judicial'ias. 

§ 88. 

.\~ 'II:'\r.:'fR.\~:.i:o n.\. ·Il',:.nç·\·-A organisarão j udiciaria 
II stl tuc o mechanlsmo da adminístracfto da jnstir:a. A 
'. fIO d'esta do\'e faze;'-se sentir rfll lolÍo o lerrít()~'io uu 
lado; e pOI: isso o [lodel' judíciario é distribuído pur 
'1'1':' í! 311tol'ld~ldes estabelecidas para administrar jllsli
n'l/lHa exlens50 d:tcla do territol'io. 

eread.as as auloridades judiciarias para applicar as 
I~, a faCIlidad e c. l'~glllal'iclaclc (]'csta applicaçaJo reque
TI que eI.la.s se 9"'.IlJam , segundo a naturcza dos nego
" (Im C/CIS, Cl'lIwnacs e commrl'ciars. O fim da sua 
tittIÍ (~ii o é decidirem com jllstiça as lliycrsas questões 

~ lIc rorem subJ!1ettidas. Para se conseguir este fim 
\' lIa l'e~-sc os l'lscos. da parcialidade e rIo erro, tcm-se 
~h, I~Cllo cn1~'e as rllffcl'entes autoridades e tribunaes 
I.lr Hll'los UI!1 ; ~ Jerarc.hia, segundo a qual as (lecisões pro
I, las em 'I," IlIstanCta. pOlo mellos em negocios de maior 
I1l a,. (105S:1I1l. ser refonlladas pM appcllaçJo n'outra 
[alle!a sU[lcl'lor; 1('lIdo esta lI}()SIIl :! como regulador 

i l ./ 

um Tl'ilillllClI SUjJl'I'll10 , iílsliln id () l,1 1'.1 :,;., f'gl/l':1I 1Il1/1 iful'
midade da ,} Ill'isprudencia P a res[rir.ta. 'l'tll:;io da. 1.1'\:' I 

cassalldo as decisões fin e as \'iol:t l'rm. Em 11 mlHollia ('OIH 
estes principios fui delineada a nOS·tI actual ol ga nl 'H.' :io 
judiciaria ; c er~m1 os mesmos em filie asscnl:n:l a antiga 
organisa ção , sall'{]s algumas diffc rrllf: as . (') 

(') De feito ti IrJg i,la r.jo nl:O [lollin Il cixn r de acompanhar o Oll · 
damcnto ua socieu nr!e, e ,OO'fel' ai ter(u:õcs nos seus II i \ er~us ram us. 
:.I~s alúm (l'esta call~a, u iutl'ot.lur:ào tio Direito !1omano, c LI CÇlIl 
sitlcru::iio ue CJne f:Olllúr:a ram a g·ozar os JuriSI;onsultos, cnl1t:(llTe
rnlll pnl':l se estalJe lece rem dÍ\·crsos Juizos e Tribun::ws, e UIIW 
nova ol'demjadieiaria m:lis cOlllp lil:atl:l. O n ;rcito Callollico 1<1:11
Item illl1l1iu lI 'c~tc selltiuo; e succllssiv <llll cnte se furam rrean llo Ile
Jar;.ões, Tl'i!JUll "Il~, e magi, trauos es peciae·;, l:i·.-í", Cl'illlillaes. e Illi
Jita ['c~; dos ol'phúos; tla l'azcnda pulJ lic<l, etc.) até se r:nnlplelal' rJ 
quadro lia úl'ganisal)n jndiciar ia flue G\si tia alJ t l~IJlP() da pl'Ollwl
gal:üo do 1I 0SS0 Pacto fllll lhlll1Clital. 

l'nL'\ CIl'JO S I~ Er..\E::;·-t.O Toda a ,JlIStiça dim;::na do Impe
rador, C/li C!ljo Nome é (l,(lminsll'(/.d(~ por lIw:;istrudos quc 
Ellc llomcút c in:;til1.lc ( Const. ar!. 'lO~, ~ 0.°) . 

~.o Os .Julzes de direito, nomeados pelo Imperador, 
são perpetuos ( COIlSt. al't. '1~)j ). Os Juizes mu nicipacs 
porém suo temporarios, assim como os de paz, que são 
clcclÍ\·os. 

3.° Ninguem pólle ser distrallido (los seus Juizes nalu
raes, nua se pudendo conseqllcnlemente crear commissõcs 
especiaes nem lrilJunacs extraordirral'ios, soh qualquer 
pretexlo ou denominação que seja ( art. '170 § '17). 

. 4.° As juristlicçõcs são est.abelecidas pela Lei, e n[lo •
podem ser mlldadas scnão por olla. 

;).') Os deu{]tcs , quer no crime filieI' no cil'el, como 
a inquiri(:Jo da s leslrrnnnll:ls , c todos os mais actos uo 
processo, S[IO pn bliw:i (Consl. 3rt. l:íD , e Disp. Provo 
ar!. H). 

0.° Em ge: 'al !I;\ dons gl':lI! S de jllri~rli ~l: a\J para se 
cllegar ao ju lg,ll 11 ellln fin ;1I tl'lIma d( ~ lIl:Jnda (COllSl. alt. 
'I ~)8). E ~:::;::;ill1 () ('r: 'u dol.o .Juiz [l 1'Hle snr \'I'parado em 
grau 11(' :1pprll:lf';i f) [11'!1) ,llliz SIlI ll'l'i(ll'. Toda \' ia \lI.;f(OeiOfi 
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lta 'I',," I'ILl 	j al.~n da Sil:1 mptlioc,l'e impol'l:Hli':ia IIJn p:l:;
, :\111 tI' lI m :1" gl':'ltl de jnri:-;dkr:rtn, srgundo :1 Lei das al
!'auas. 

7.° O l'eCllr~u fk I'l~yisla nUilca é cnnsidel':1Llo como 
:2.0 ou ~Lo grau. I~ 11m meio exlraorllinario :1oerlo somen
to para as \' iolaçi}~s da Lei, e pelo I(llal se nJo pórle disw
til' de n(wo o montu da queslJo ( Const. arts.! 0;3 c -UH). 

~ \10. 

." ;:l I ~ III( ; fJ)I~S ,1:'1)1 :: 1.\1~I.\ S· -C()mpl'r Il enrlü-sc. gera Ilnenle 
n~ orqllnis{(('IJO Jwlicirtria. () r,om[llexu da s .illris;licçõ,~ s 01'

dm.1l'las : a sabei', os Juizes ,k paz, os al'hilros, os ,Juizes 
de '1.'1 inslancia, civil, c, riminal, e do commercio, os Ju
l'ad05, as Hela r:I-)r~, os Tribllnac:s lle c,omfi\ereio flue Itojr. 
lambem sJo de ~. :\ inslanGÍ:1, c o Snrrc:mo Tribunal di' 
JlIsli0a. (') 

Porém os Conselhos ,Ie diseiplina ela Gllarrla nacio
n~l, ü os li'ibull:1tJS militares \'oI'lTI:1m jUl'isuil~çi)es espc
claes flue não ent.ram n:1 organisaçào juc1iciaria. Tamhem 
11:10 entl'am Il'clla o Sen ado, a Camara Ilo~ Depulados , r.. 
a~ A5snmblc~as prol'il1cÍ3es, qnando conslituiclos em tri
Illlllaes dt>. jllSlÍl.'3 , fllle es tam ali:'!::; fóra da alçada do Su
premo 'friullnal, e são privilegi:ldos, 

_ Quan~o, ao C~)I1selho u'Esta!lo, e em geral ús jlll'isclic
(~ OC s , élLhntnlstralll'aS, por nenhum Utulo podem ser con· 
11Indluas n:l orúcm jLldicial'ia. 

,( ') !~ tli\'is,io jUllifoial'in UI) JlIlpcl'io r.onsi,tc D!11 'r.T' °S I~ 11 territn· 
fio IIIVILlIIJo em quatro Ili , ll'ictos jndicial), das Ilolnr,(jeg; endn um 
lIos Illta?S tom lIn:ta Hl'la r:~o; enjn sr'llc li lia capital de c:lIla. unin !las 

• 	 JlI'OVIIICIOS lln 1\10 lIe ./aneiro (islo L' , na r:"lI'l l~) !ln Bahia, tle )'01' 
lIall1lH1Cú, e 1.10 ~I:\l'anli:l o, Os distl'ictos dos H e l~f:ões nch:1tn-~n di· 
YldidOS em pl'oriucias, c esl n~ CIl\ coma!'!:as; o,; cmnnrca SOIll '/'er
mo ' oUJulgmlos, o est,o~ em Ilistl'ictlls de p<1Z , 

lia em tOl1:l:; as vinte prllrinrias dn Illlporio sr!! l1l1 cln da:ln;; 
olríciaos 11n :;IW Estntisliro judicíaria , 11\) eomal"cas ~O Il1 Juizes tfl~ 
clin'; to, -:1RO TOrt~lO;; 1'-010 ,Iu:w;; IlIUni Cl pnes e ck nrphão:; Iolt 1'1'l ri o;; , 
alt'lII lIos 1TIl1lll l.' lpln~ illlllf'XIl~, () tf o~ que tl\ell\ ~lItJ~l.it.nlos; os f/LWL~:i 
10Jos reul1 l1 los pl'ofawrn o 1111IIlt:fO t.le SU > ';e rm o:;. 

·Er.C.\ n y, 

~ \)!. 

P l\l:i CI 1'105 f. EI:,~F.S.-Ol1asi tOtlo.:; os Pllhlici~1 
como um mal nccessaüo a existcncia d'uma 
pormalle ~l le , formando um corpo isolatlo no ~.. 
ús ordens immetliatas do Governo, c desLlr 
l'epellir as aggl'cssões. qU? inimigos cxlerno,s 
oi!' co ntr:1 o SI' I1 tf'!Tltono Oll os Sf~l1S <lH'( 

~eprill1ii' os malfeitores ou os l'elJcl.lles inLl'l 
tem compromcLlel' a s('gnrawa publica. , 

Nonhum Puhlicista porL'm poz em úum!a 
(I'essa força, que deve C:it<lt' continuamrnt, 
posto flu e seja I11nilo para senLir a perua 
eansa á industria, fi :Jgricnllnra e ao eom 

(') Seri:1 par:l desej:1r flue depois ela ntl('cgs:lri 
soldado" podessem eltes ao l1Ie~lns em, parle, \'01 
[1:11':1 :lhi llxercerem o ramo de IIlduSII'!U qne I 
131110 flu e cslircssem promplO!\ 3 ren\lll"sc aos 

• signnl, oa mesmo em dlITerenLos f/nadros para 
no L1ecurso L10 :l1l110 Otlagnilot et Delamarre). 

§ !H. 

LEG1SL:\CÃO .- TOllos OS [lrasilriros são O 

0':11' em annas para sustentar a indepel1llenr 
Jc do Imperio, c defc llllü-I~ lios se,lIs 
ou inte1'l1os (G~nsl. art. ~ tl,J ). ,\ torça 
cialmente ohcdlCnte; e nao se pOl'e reuni!' 

ini 
~n 

srja onlcnarlo pela antorid~de. icgilima ( 
poder c:\ccntivo compele pl'lral.l\'amenlo 

"armada ele m::ll' e lClTó , como lhe parecer 
seO'uranca e uefesa do lmperio (arL '11~ ) 
nO~11car ·os c,omrnanrlanlcs da mes ma fu rça, 
fluando o pedir o scn iço da J~aç;} -' ( art. 'I, 

A manulenção el a tl'::IuqtllllH.laue pubh 
(·.;lO d:1s orl1ens d:1 ;llltoricl:Jtle compete 



'm 1:11..111 11a :lI a llwdiol'l'c irnpOl'la[ll:ia lIfín pai;
,1'11111 "'1'1 "I ~11l IIl' j\lri~dk!,[io , srgllndo a Lei das al

i ." ) 1'11:111':0 Ih' !'I', i:; lóI rtllil t; ;) é collsitler:1l10 como 
I." gl';lII , É IIIU Ilwio cxll'aordill;Jl'io :lherlo somen

1\,1. 

Ia'. 

," ou ~

' 11 

aI. é 

I 

_ 
or,' 

rn\'1II 

h/o 

para as \ i(l\n~,ljl's lIa Lei. c polo qual s(~ não pôde disCll
1I1J\O li lU rilu da questão ( 'o 1St. arts, I()j e 1(H), 

~ no, 

JI ':II ,' IIII:"':(I(:' .I :'i!l :'I.\HI.\S, -Curnp i'c llel1llc-se gora 11IlOlltc 
:t (JI'!/IIIÚS(/ I:,(O jw/ici((l'jll t) C,)1l1 plexu ri as .i lIl'isd icções 01'

1J.1I'ias : a sabci', os Juizes de paz, os urbitros, os .Juizes 
'I." insla!lcia, civil, criminal, c do commercio, os .fu
lo: , as Hcla /:ijes, os Triblln:lI\S de commel'cio que flojo 

IIlhrm siio de ~," in:;tallcia, e o SlIprcmo Tribunal de 
IISllp , n 

[l()f't'!nl os COllsclhos Ile tlisei plin:l da Guarda n;Jcio
os li'i t.Hll1aes militares f.ll'lnam juri:;Llicções espe

:11' flu e Hão l!utl':lm na organisa0ão jndiciaria. Tamhom 
.lI l" ;lIn Il'clla o ~enaLio, a Camai'a tIos Deputados, e 

A':"IUlJlúas pl'o\'indaes, qnando constitui dos em tri
n!le' ür.' jllstil: a, que estnm aliás fÚl'a da alpda do Su

11','1110 TrilJUJI31. C~ão privil egindos. 
Onanl,o, ao C?nsel!to d'E 'tatlo, e em geral ás jurisllic

311mllllstl'atl\'as, por nenhum titulo podem ser con· 
Ilididas na ordClIl jnd it: i:1f'ia, 

( ') A Ilil'is,in jwlki:ll'i n tio flllj)(1rio ('·nn, i': l e m . CI' (51)11 tl'lTit'l' 
'1llllitl itlo t'flI ql1:ltro distri ctos jlldici:1n;; lI as I\cln ('ü '; cnda 11m 

IIU!ll~ ti IH lima II t. I:-H:iio) cuja sóc1e ti IIn c:lpital dê cada unia das 
1:1 ' t!o lIio \lo ,Ia ncirn(islor;,n:l Ctll'ltl), t1n Bnhia , Ile I'er

'1I1lbllCI) , (' 1I0 ,Iu ranli,io, O~ tli stricllls das Ilelacücs :lclt rlll1-St1 rli· 
1)111 Ill'O\'lIu' ias, e e~la" rOl ,,'olllareas; a::, comarca sem Ter

1111 julg:nll\" Il csle~ eUI ili tl'ie tll ' de ]J(lZ, 
!Ia I!Ill 1ndu, :15 "inte lll'u\'ill(' ias do Imporio segundo da,!n,:; 

Clnl'S IIu sua J';,t:1ti,lica j\lllieial'i :l, 'I~!) CIlIl1:1 r'cas 'I IH Juizes t1.~ 
';101, t , OTurmo;; 1'0111 ,Iuiw~ llIuni ci pa es fl tio orph.los 1"I!I'(lI!O!;, 

tI\)" 11I1I1I"'IPIfH ;lllll(,X()~, j~ d,)~ f(llll 11'1 111 "nh~t.illltDs; os quat:s 
reuni los !l I' t:1lI fll o IIl1JllerO Li\) HÜ i 'l ll l'nlOS, 

())'u((ni~II(';i() J[illlf!i ' , 

~nl. 

r nr:\CfPro ' ~En,\ E~ , -Quasi todos os Pu blicislas lamen tam 
('.01110 um mal llcccssario a ex.istencia d'uma força armada 
pcnnane:l!c, formando um corpo isolado no meio da nação 
;IS ordens immediatas do Governo, e destinada assim a 
rcpellir as aggl'essões qu~ inimigos ex.ternos possam diri
gir conlra O spn tel'l'Ítorio ou os ::;ells, dirpitos , como :\ 
reprimir os malfei tor s ou os rellOl,Lles lI1tcmos CJHe ten
tem eompromettcr a srgurall(;a plllJhca. 

Nenhum Pl1bliciSla porém poz em duvida a necessidade 
d'essa força, que deve estar continuamente disponil'c1, 
posto CJue seja moito para sentir a perda real que ella 
eallsa á industria, ;'1 agricultura e aO eommercio, (') 

. ('J Seria parn <lesejar (Iue depois tia ncces5aria insll'UCr;iio <los 
soll1allo" pod(' ~l!m c,\tcs ao menos em, pnrle, voltar nos, seus lôtres 
para :11ti e:'\.(' l'cerCIIl o ramo de IIlduslna que lhes COIWlcsse; com 
l3ll1o fll!ll c · ti \'(), -l~m promptos a reunir-se aos seus COl'pOS a? ,1,0 

• 	si!!llnl Oll llleS\IlO em LilfTerenlos fJllmlrns para fazerem eXOI'{;ICI05
/l O' de~urso l10 nllll O (~Iagl1ilot ot Delamarre) , 

§!H, 

LE(; r:,r. :\ G.~o, -ToLlos os Brasileiros são ol)\'ig:ldos a pc
(VaI' em armas para sustentar a indepemlcncia e integrida
de do Imperio, e defende-lo dos seus inimigos exLCl'nos 
ou internos (Const. art. '1.1,;)), A força militar é eSSlill1
c.ialmcutc obediente; e não se pÓI1e reunir, sem que l11 e 
seja ordenado pela auto l'ic1~ele ,legitima (art. '147). Ao 
poder executivo comp0t , [)l'I\'atl\'amellle emprega!',a forr~ 

. armada de mar c telTú, como lhe parecer comenlenle a 
seO'Ul'alH'a ü defcsa do lmperio (ar1. H8) ; e hrm assim 
llo~near -os cOll1mandantes da mesma força , c removê-los, 
fJuando o pedir o sen iço ela r~a çJ o ( art. '1,0':2 § 5,°), 

A manuten cão da 1l'anqUllhdaue publIca e a cxecu
I'JO das ordens' da autorida(le Gompctcnle por meio (la 
-	 10 



forç:l arm~lI.1a . I' fluert IH ({U' . ta !;r'j a slIj t' if il a li! , 1
gani ' ri 'uo e tl i c,iplina pl'Oprias, r. a lrihunaes px('r~ pri() 
nae ,ailJda m tempo de paz. Cumprellcntl e-se, fjll C Sl' 
o exercito lIão fosse sujeito a ullla rigorosa obctli ell cia 
em tnúo o que ú reJali\'O ao servi ço, não .poderia o Chefe 
uo poder executivo cnmprir a missão que lhe foi dada 
pelo alI. 102 § '15 da r:onst. tle-provê!' a tudo o que fól' 
concrrnenle ú seguranr:a interna e externa tlo Estado.

Ao poder legislaü{'o porém compctc-flXill' anilual
mente soul'e informarão do Govcrn0 as fo:'cns ele mar 
e terra , ordina;'ias e e~ trao din,:ria - ( Consi. art. '15 § 
'11 ) . O ultimo plano da organisar iio dos corpos do exer
cito para cirCUlll lancias ordinaria fl é o qne foi appro\'ado 
pelo DeCi,(·to n. Rz dp 'IH d'.\bril de '18i I , na conformi
dade das Hcsoluç-es 11. 5 . ':? de 2 1 de Maio e n. 568 de 
24 de Julho de 4[ ~ O. n 

(') Segundo esse plano C,l ll1 p ilC-Se o no~so e:-.erei t ) no seu estal!o'completo dos offlciaes de linha de fl ue traIam O' citad o~ Denoto (~ 
Resoluções, de torlos os corpos llloreis., do:> corpos ú c0 11lp"llhi ;1~ 
de guarnir:iio ou lixos, e das de pedes tre:;; , As classes dos ofl1 r,i nos 
dividem-se: Lo em estado nJaior general ; 2." mn um co rpo de en
genheiros ; 3,0 em estntlo maior l!e 1.;' clns~ r ; Ii.o nm eSlado J1wi nl' 
de 2.0 clnsSI1 ; :-,.0 I'!ll rnpal'tjr:;il ) c(,r lt's iaslic!I : G." n ll1 11Ill eO!'[lo ri ,' • 
saude Militar. 

~ !l3. 

QU.\DnO DO F.XEI1C1TO·-Os corpos moveis constam: 1. o 

de '1:3 bíltalhões de infantaria , sendo 7 (le fuzileiro s e li 
de caçadores; 2. 0 de G regimentos de cavallal'ia ligeira 
( segunuo as altera ções feilas pelos Decretos n. '1,074 de 
30 de Novemhro úe '18G2, c n. 'J ,ti85 de 24 de Dezembro 
ele 1855 ). ~1. o u'um regimento d'artilharia a cavallo ; e 
4.° de 4 ditos a pé. Os corpos fixos de guamição acl13111
se distribuidos pelas provincias, assim como as compa
nhias (]'artificcs e pct1estrrs com denomina ç~o e numera
ção cspcciaes a algumas dellas. 

O eSlado maior general que fórma o pon to cnlminan
te tIa nossa organisação militar, wmpõe-se t.l c 29 intli\'i
unos: a saber, um marechal tio exercito , 4; lenenl es-ge
neraes, 8 maredlilcs de campo, e Hl brigaLl t'i ros. 

n wrpu de rll gc tJileiro ~ eOll'la ul'l lIal 
onieiar:; supcriorp :" além (lo seu I'Olllnl 

cornpl'phende lI0 cslado llluiol'-ge lleral; 
neis, 'I.'~ t.enr nl r. s-cororwis, ':lU lI1aj orcs, 
;10-1.oS tenentes, liO-2.":' tr.nRl!les ; e t!ossn 
(',cssarios pnra preencher o c: tado COll lple 

de e n ~enh ll i ros. t'.i'eaLlu pelo Decrelo n. 1 
.T aneiro de I, 3;/, seg011110 O dc lI. '1,8/.;; de 1 
hro de 1836, em virlude lia autorisé!ção 
.1" o do a rt. 5.0 úa L. n. 8G2 de :30 do IU Cl :;lllO 
.. O Esta.clo maior de '1.:l classe compüe
viduos : a sabcl', Ü cOJ'onHis, 8 tcnentes-coro 
jores, 24, capitães, ~H tenentes, c 24 alfe 
elassc é comp')s to de '12(1 Il1tlividuos : l':l co 
nentes-coroneis, 21. majores, 'H capitães, ~ 
':H alfercs. (') 

(') Na nossa organ i ~at)O militar tumbell! ent rll 
n;io roi olvidada pelo Legi,lador ; isto é, a mia c 
dos militares, um eujo lJencfic io foi ereada a 
fica , comp .·sta de AO ·capell àc5 para lhes minis 
religiosos no meio das fadi gas e J)llri "os ma 
1,S:W do Lo d'O utubro de 1S3Ü, em ex.cc ll ~ üo 
de J·ulho do H1CSll10 auno . 

Simillullltemente l'oi atk llLlida na 
nOt;cssidade de [lrovel'-se ao eurat.irn e co 
porca dos quc o eOl1lpôem, pola IH'ol11[1ta Uflpli 
tél5 adefluado~ as innumcras lllolestiu3 a qUJ e,; tu 
tladc. Foi pois para occo rrel' efriCtlZIII ('n te a es:a 
creu ll o corpo tl e sau:lc militl\r. E,; II ! consta de 
dos f1uaes um fi eirurgiüo móI' (lo e" l' I'Cito,.1 silo cil' 
dÍli :;(,es , e R de bri l(adas; 3::!-1 .'" Girurgiões 
tH-2.o ' r imrgiút;3 di l')s : S flli urmace ll licos, c 
(Penfel'me i ro~, c!lmp tl~ ta d'u!!1 l. ~ . 31',"cato, ,~ -..! ' 
ri ' eS:lua(]ra,e 15U 'oltlatlo , d ' 1J Ilaú ' 100 sfi o 
I'llS e enfermei ros, e j() nju il an te~ 11' úufenllei ros 
'1,000 lIe 7 do Uar::o tl e J8:ii , c"JI uill0 pal'fl
arl. 5,0 da ai taua L. n. fi íiZ tio IS;j(j. 

§ !M. 
FIX,\C:;,\.O DAS Fúr. ç.\s DI': r "tmr..\ F: MEIOS V"; 

A Lei vigente qlle lix.a as forças de terra 
!lanceiro de i8S0 a 'ISCO ( n. 081 de '1;1 
18;)~) , dispõe fjil e constarão úe Hl, OOO [l 
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rra armada. IU)UCI'I\ D1 que l'sta :~('j a slI.Hla n lima or
nhtl.'àll 13 t.Ii'ci[llill :\ {Ir priL ,', r. a trihunaes f'X c.r. [ll'.io

ac ', aiodn m tempo de paz. Compre!lcntlr.-s(;, flue se 
exercito nüo fosse sujeilo a umn rigorosa o])c(lícIlCia 

m llllJ U o qu r. ó relntivo ao servifo, lIão .poderia o Chefe 
o pode r XCC\ltivo cumprir a missão (Iue lhe foi dada 
leio arl. 'l O!.. § '15 da Const. de-prol'l:Jr a tudo o que fuI' 
oncemente á segUl'an(~a interna e exlcl'Oa uo Estado,

Ao poder legislati~'o poróm compete-fixar annual
1 nle SOUI' informuf'ão do GoVel'U0 as fO: 'ças de mar 
terra, ol'llinarias e extraonlinarias- (Const. art. '15 § 

1 ). O ultimo plano da ol'gan isn ão dos co rpos do exer
ilo para circnl1lstancias ol'úinarias é o qne foi appro\'ado 
elo Deereto 11. 782 de '19 c]';\b l'i l ele '1851, na confol'mi
alI das Hesolllrões n. 5-L cle 21 de ~laio e n. 568 de 
4 de Julho de .f~50. () 

n Scgundo e . e plano c'1ll\ [n1e-sc o no.:O ~~orç it ,) no seu estado 
amplelo dr.s ofrlciaes Lle linha tle que tra tam O' l: ilaLlos Dcc re o (' 

J{esolu fie , fI e torlo~ os ('.01'[10'; lflol·eis, dos corpos e cOIllp"llhia~ 
de guol'nil:ào ou fixos , e das de pedestrp.s . :\s classes dos orr;c. i::les 

iv' delll-:e: '1 .0 em estaLlo Imdol' gCllP.ral; 2." em UIll corpo ,10 C!1
enhelros; 3.° em eslatlo maior 11e I." clas~c: lJ. O cm estaLlo maior 
tl2.' cl:l. '1.' ; r.." em I'I~partj (''i (l c" l'lt~sia"tiea : !I." 1 ~ 1ll IUH corpo dI' • 
aUll ' 3li1ilar . 

Ql' \\1110 DO EXF.nCITO.-Os corpos movei:; conslam: 'I. o 

'lj bnlalhões fie infantaria, sendo 7 lle fuzileiros e li 
lo caçadores; 2.° de fi regimentos de cavallaria ligeira 
sCll"undo as alterações feitas pelos Decretos n. '1,07.1, de 

10 11 Novembro de '18;)2, e n. '1,695 de 24 de Dezembro 
e 1~~.:í) ; 3.° «.l'um regimtnlo d'artilharia a cavaJlo; c 
•\1 rle j ilHos a pé. Os tOl'pOS fixos de guuI'lIiç50 acllam
(' Ji lribu irlos pelas vrovincias , assim como as compa
Ih ia . tl'arlificl'S e pCllestr('s com denominaç~o e f1umera

~';ÍI r II't:iaes a algumas dellas. 
O e lado maior general que fórma o ponto culminan

c lIa nossa organisação militar, compõe-se ,le 29 in«.livi
tios: a saber, um mareclial do exercito, 4,. tenentes-gc

neraes, 8 marechaes de campo, e '](i brigadril'os. 

. (" j~ ./'" 

() l ~O \'[l() de ('lIgcnileil'os consta a'I nalnll'lIlI' d /(j~ 
otri c. iar.s supcrio/'e: , além do sen r,ornlllamlan te que se 
cOlllprphende no estado maiol'-g i eraI ; sendo 8 I~ 1'0
Beis, H· !enentp. -coroDris, 20 majores, :30 t;apitãi' , 
;)0-1. os tr.nfmte: . üO-2. os tenenles; e uos subaII .rnos ne
r:cssarios para p:-ce nchel' o esta do completo do batalhão 
de engcnh .iros , l~reauo pelo 1) creto n. '1,5;35 rle 23 de 
Janeiro (le lB5~) , segundo o de n. 'I ,8/~j do '19 de Novem
hro de H~;:;G, em virtude ua autorisação concetliua pelo § 
.1.. 0 do art. 5. 0 da L. n. 8D2 de jO do mesmo anl1o. 

O Estado maior ele ,r. a classe compõe-se de 00 indi
viduos : a saber, 6 coroneis, 8 tenentes-coroneis, '12 ma
jores, 21(· c~pitães, 2h, tenentes, c 2·4 alfcre:i. O de 2.a 

d:lSSO é t;OJl1IJ'1sto ele BG IIHlivitlnos : '12 coroneis, 18 te
nenl.es-col'oneis , 'H m~jo['cs , ~H capitães, 2.1, tenente" c 
:H alferes. n 

. (') Na nossa organisü (:iio milit.ar tUOIlJem cutra a Heligião que 
ll~O foi olvidada pelo Legislador ; isto é, a rida e saude espiritual 
dos militares, em cujo lJenefi 'io foi r:rcada a I' part it;üo e ele ia 
tica , comp.,sta de AO ·capellãe para Ihc ministrarem os SOCCOI'l'OS 
religiosos no meio das f::ldi gas e perigos marciaes, pelo Decreto n. 
1,826 do 1.0 d'O utuhro ele iS,'íü, em ex.ecu~iio da L. n. SG2 de 30 
de Julho uo mesmo anno. 

Sil1lilh~ntementc foi attentlida na organisação rIo excrcito a 
nçccssidade de prol' r-se ao curativo c conservar:" o da saüde cor
porca dos que o compõem, pela 1)J'ompta applicação rle IIlcdicamcn
t~s udcf!ua dos ÚS innull10rng11l0lcstias [\ fJlI ~ c;:.tà sujeita ri Ílurnani
dnlle . Foi [lois para 0CCOl'l'eT' ernr:azTl1t:l1tc n es:a nc c()~sidadc quc se 
CrelJll o corpo de sa urle militar. Esti) consta de 2, 1) inrliYidnos; 
uns quaes um é cil'l.1f!>i30 móI' tlo cxcl'C'iLo, ~ 55 0 cil'llrgiôc3 múrcs de 
ilivisõcs , e fl 11 br'l, 'fI tlas; :3:l- '.1.'" cirurgiões suhalter mos, e 
6,(-2.0 ; C' ifllrgiôcs ditl)s ; 8 plwrmaceuli cos, uma companhia 
d'enfermeiros, compo~ta u'um I." ~a rgcn to, 11-1.'" uit.>: , fi 'ahos 
ri ' esquadra, o 150 so ldados, do ' IJIl[H\ 100 ;"0 cnl'c rme 1'0 -mo
res e enfcl'lIle i ro~ , c 50 Ljn,lanll 3 Ir en fermeiros ; ri 'lo Der reto n . 
'1,900 de 7 de I fal'l:o de HI:íI, cX{lcui rlo [la ra e'>. 'cariío d0 § 8.° uo 
art. 5.0 da clta (I L. n. RO;] tIe I, :ih. 

§ 04. 
FIXAf,:ÃO DAS F R(:\S 08 Timn,\ lo: ME IO DE ç ll PLET.',-L .\ S . 

A Lei vigente que fixa as forr.as tle terra para o anno fi
lIanceiro de 'I 85!) a '18GO ( n. 081 ue 'J 5 de Setembro de 
lR'íf\), dispõe fjne conslêlrão . ue '1(:',000 pracas de pl'et 
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" lilll ~a C!ll (~il' l ~ u ll1 tanGias onlinarias, dI' ~-1., OOO :1as ex
traol'lhnanas, o de '1 ,04..U prar,:as do prel em companhias 
ue pedestres (a ['lo '1.°); e aulorisa o Governo a des tacar até 
/j ,00 pl'ar,:as da Guarda nacional om e.il'l:llll1Sl<lIlcias ex!. 
tl'aonl illarias ( art. ;).0) PO I' l:nl para tornar menos O['avo
sa essa imposi(,'ão pessoal dispõe no ai't. j.o que sg com
pletem as fOl'(iaS lixadas pelo engajamento volunt.ario· e 
somenh' na i.nsuniciencia d'este <meio pelo recru tamel;to, 
em confo!'mILlal!c das úisposi~,ões em vigor, continuando 
a seI' de GOO ,I-a quantia que exime o recrutado do ser
viço, n 

(') Os que se alistam voluntariLlmenLc, serl'em por seis annos 
e os. ):ecr~tados pOT Ilo;e. Além Ü'i SLO- o,; voluntarios percebem urn~ 
gratlflCaçao que nao polie ex.ceuer de 1t008-e conclnido o seu tem
po de serviço recebeIllllll1a data de terras de 22,500 braras Quadra
da; (ar~. ;1. 0! O, cOllting~nte neces~ario p~ra cornp1etãr as ditLls 
fOI ~aso illstfl~UIl~O em cmmmstanclas orillnarias pelo capital do 
lmpeI'lo e pro\'IlIClaS (art. 3,0), 

§ US. 

" OIlG ,\XIS.\ÇXO D:\. Fonç.\ Ci.\ \'.\L ·-O Quartel general tIa 1ll3

f'Il~h~ 6 a '1, a ,repartit;ão militar da armada nacional por 
cUJo mtermedlo O respectivo Ministro ti'ansmitte as ordens 
imperiaes , e reeebe as participações lIe tudo que óeonccr
ne.n.te ao movimellto, á disr,iplina, e economia do ser\'i~:o 
mJ~ltar naval, assim no liHoral do Imporio como no estran
geiro, 

A força naval aclJa-sc ol'ganisada, segundo o dispos
to no DecI:eto n, G(i7 de 2G de ,Janeiro de HlGO, e compõe-se 
de 4q navIOs de vela; sendo 2 fragatfls; 2 corvetas de 
batet'la colwrla, ou de La ruem; 8 ditas L1e bateria des 
coberta ou ~e 2. a ordem' 12 brigues e brigues-barcas; 
'lG ~anhonClras fortes, patadlos ou brigllC'S-('SC I1l1 3S ; e 20 
navIos a vapor; a saber, 4 fragatas dc força de 300 C3

vallos, Gcorretas Lle 220 ditos, 4 vapores ele '100 a HíO, e 
(j de .1·8, além d'Ufl1 numero il n.1e tcl'Ininado ele lanchões n 
barcos armados, quando fÓi'cm necessarios, Em caso de 
guerra, confonne as cil'e~unstalJcias exigirem, pÓlle ser elo
\"auo o numero dos naVIos da armada, (') 

(') Em ('i rC!ln l~ taneia .'; 01'11in:lrin ('lIlh!'l \11
1I1111l{~ ('0 dc :)li lIavios, (l m~lis (j em 111 ~111l1lil Ihl; 
n gU:l l'lIi(' ;\o tie !ollos n ~lo c\.cC'lI n 111111 ('('o li.! I 
cl3~ses, JecrcW(]o na l.ei de Ih:\I:i'to de fll rt':Js U 
hilidatle cOIIsisle ell1 ter o 11;1\ io tudt l () li' I e 
t'll\:lfllctll 3\'m3Il1Cnlo, com CXl' Opt':ifl ~1I11U;li il.' <11 
n guena, e 113 guarllir;:1!l quo lI 'I~~s e e ;l~O CtHllpn' 
~u'n 10lal'ilo, pelo que rr,:; pl, ita ilS III'~(: <J, lli: pl'l't 
do ;)lém' tio eOl1lman(];llltc os o!licincs (lUO i,,')['cl 
se nif'o. 

Si'to [mIa\'ia cl1l1strnillas su(;(;c~~i \ :llllentl! I! 
elllharc[lr:ões preei~a;; [I3ra e(llnpletnl' (~ quallr 
() ftnadl'o, siío postas 110:; es tale iro:;, e 11 elles ell: 
('o a meio de adian!alllcllto seis I)lItlJa\,c<!('ú '5 Ile 
jH'ias para suhstituir as que se l'úrc!II (J!'\,Uíll<JlIllo 

§ no. 

FIX.\Ç:\O D.\ r01:(:.\ :->,\\'.\\..-:\ Lei que Ih; 
o anno financeiro de '1 ~G!) a 'I SliO ( n, 
de '1838), dispõe que eOllstará : '1,0 Llús 
da e das demais classes fluC fUI' preciso 
me as lotar,ões dos navios, e o cstado ma 
vaes ; g,o ·cm cirCllmstaneias ordinai'ias 
L1e mal'inhagcm e l1e prct dos corpos de 
C~ll.las em !l'H\'ios :mn~~dos e transportes 
circlltnstancias cxtraordinal'ias. 

Os corpos de marinha s~o o de " 
1'05, O fJatalltão naval, c a cl11npanltia 
nltciros de 11allo Grosso, os qual's se 
regulamentos.

Ocorpo de impcl'iacs marinhei ros 
1)~lllliias além de de l~ l'oll1 pallh !as de a 
mo o sr,u rcgnlJ.menlo qlle roi mall 
pelo DC'TeLo 11" 00'1 L1e '3 de .Junho de 

(') Pelo DClTcto n" ;:,:l;:J de 1i de SetC III 
sa;\o IllU corllo cS[Jl!t:ial ue illfalltarin par:1 o 
Inlllu a bordo .10s Ilavi o,; .1:1 armada, COnlO 
1111<\ 1:0111 a dellomina!' ;lo de: t'lI1,i kil'tls nal';I CS 
tnlidade de 1)2UO [lra~a ~ 1I1 :<tl'itluiu a,.; [lu\' dez 
tado maior e lIIellfll' f'or\' '~ íll l lld l!lIil!S , em nh 
du Corpo le(,;i ,;lati lO qLle aLltn ll,;Oll <I GI)l 



,ili -/""' 

.le lillha em (:i,'wm 'l:lIIl'ias em linarias, dI' :-2.1,,000 nas cx
IraonliJlal'ia . -U' 'I ,Mu pr:l (.' :lS lle prcL cm companhias 
U' Jlf'UC 'Ires (:1ft. 'I.u) ; e 311loriS:l °Governo a destacar até 
1,.,000 l'ral,:as 1I.\ Guarda nacional em (jircul11sLancias ex!.. 
tr'aonliuar'iu$ ( lll't. 5. 0 

) POI'(!!11 para tornar menos gravo
sa I' a impu irão pessoal llispõe no urt. ::J, o que se com
pletcm a, fQrl'us fixadas pelo engajamento yoluntario; e 
omentt' na inslIHicieucia ({'este meio pelo recrutamento, 

em conformiunde das úispos!\,ões em vigor, continualldo 
a ser d IiOO,-a quantia que exime o recl'utado do sel'
vi~o . (') 

(') Os que se alistam volullt:1riamente, servem por seis aunos, 
e os recrutados por Ilove. Além d' isto' os "oluntarios perL:cbem uma 
grotifi caC,io que nITo póde exceder de 11.008-e concluido o seu tem
pu de serriço recebem uma data de terras de 22,500 /Jraças Quadra
das (art.. ~. o) O COlltillgente necessario para completar as ditas 
fol'~as é distribuido em cireumstancias orLlinarias pela capital do 
1I111,erio e prO\'illcias (ar!. 3.0). 

§ 9;). 

OIlG.\:\'ls.\(:Ko DA I'or.ç.\ X,I \'.\L·-O Quartelgenol'al ua ma
ril1ha " a i. a repartição militar da armadn nacional por 
cujo inlermerlio O respectivo Ministro transmitte as ordens 
imlll:ll'iaes, e rceebe as parlicip:t(;ões lle tudo que é com:,or
nenlu ao movimctlto, Ú dis(~ iplina, o economia cio scrviço 
militar naval, a~sim no lil,toral do Imporio ~omo no estran

t 

reil o, 
A força naval acha-se organisalia, se.;nndo o dispos

110 Decreto n, G07 úe 213 cI Janeiro de '1 8;j(), e compõe-se 
de 4· navios de vela; s ndo 2 fragatas; ~ corvetas do 
hateria coborta , ou de 'I," (' lem ; 8 ditas cle bateria dcs
'obert:l ou úe :.l. a ordem; t 2 brigues e Dl'ignes-harcas ; 
10 '<l lIhoneiras fortes, paladlOs ou brigu('s-eS~1ll1aS ; c 20 
nt\l' ios t\ ra por; a saber, .1, fragatas de fOf()a de 300 ~a
vallos, (j corvetas de 220 ditos, .1. vaporos de -100 a 'lGO, e 
li de 48, além (['um llUmel'O irn.letc 1'111 inado de lanchües o 
barcos armadus, quando fôi'em ncccssarios, Em caso de 
!:tU Irra, collfonne as circumstallcias exigircm, pódo scr ole
\ adu o numero dos navios lIa armada, n 

J I --'" 

Fr'-\r.\o JJ I FOl\e.\ :\ .\\' .\L .- :\ Lei que lixa est3 forl/a rara 
o 'mn~J' iÍ;lan~cil'o j e 'j::<GU a 'I SUU ( n, QliO L1? ~~ Ile ,lulho 
do''ltrí8) (dispõo que I;oilstal'á : -Lu dos officlacs tla arm~
d;1 e llaslÍemllis classes quo fuI' preciso ~mhar~~1.r:. c'?:l,fOl; 
file as lolar.ões dos navios, e o esta.do 1!1~1l0r t1~sdll Is()e~ n~

s . ') o "em circumstancias onlmanas de 3,000 praç' ... s 
vae ':" ' , . , t \ . co"pos (Ir, marinha, ol1111a1'
de marll1hagü.m e 00 P11C 

I OSt ' :port~s ' , e de ') 000 em cada::; em l~l\'IOS arrn~1l o~ e . Ian::; , . , 
CilUlll1sLancias exll'aor~I\ll:lI'I~S, 1 ' . . ', , - , " · 1ci-

Os corpos de m:mnlia sao o II~ 11I1P?II,ICS. l1l~llll ~ " 

ros o hatalhão naval, e li cmnpallllla llc ImporIa:::>. ~~ll= 
nhdiros cle ~l:llto Grosso, os quaes sc regem Jlo, dlH1SO:, 
rCfTulamontos, ., ~ t l' OI. r OIl1

b O corpo de imporiaes marl!IIICII'OS C?I1 ,' a"l ,0 _~ '''_ 

11,Iltllias além de (Ie!~ comp:w!lla ' de ;:1])[ ~ I1lIl" s ., cO~ (?~ 
\ U "f'U I'C rr 'll13menlo (I Ue roi In aflllauo por em c. eGU~.lU me '" , b' · 1 HV " npelo DeGrclo n, :30-1 de ~ de ,Junho l,e . I h.l. 

")- I 11 d ' S ' IC'lll1 j'O ,Ie PH7 fui organi(' ) Pdu Dc~reto 11. :),JJ' e . e - t; . , • .. de "u'I\'lli" .oIU 
~utlo (llll corpo eii[M<: ial L1e illlrlllltal'l~1 Jlacl:~0111010 sC' ~ (I~ell ;c';; (le Ill i;ri~llI0~1

I I \,' o" ,a al'lnal :l ~,, ~ 
Hllllu a boI'( o 1 0:5 ,n ~ · 1 d' [: zil ' ireiS 'llal':l CS , L: ornposto em sLta tli
nha 1:0111 a (lenn lll r:u ,_, : (~ I: l.\, y ) I' dez 'onl J1anh io ', e 110 e~ 
'nlitlad e L1e I ':WO ]lI,11,b cll!' tl ldu llJa1> 10 I . . (1" 1' ('Sllll" " 'o 
lL I ; .... " 1ui.' eufe-.:. (1111 ,gtU'\ [lllCIU 11 \ h . t. . ~ .
tatll1lllaiurc IllL'nor COll S!!I ' .. . " 'C U\ 'l 'JIIJ [Iara e a n" ,\I;ÚI ,
do Corpo le ~ I :; l al l Y u Ijue ,lUt OI LOU U LOI 



" lIHl,lol:n],1 I ,,','11101 [11'111 1)1"'1 '1'1., 11. ~;d A di ' ;11. <l, ' JIIIIIII ti" IIl e~m(/

,1111111 , 


, POfl~1Il ,1 IlceJ'fl tll n , 1,1)(;; ; ue ~í de iXol'cmb l'o de 'I HS~ deler-

1ll1lIOIl_l jlli' n ('1))'1' 0 dc fU 7.il,!i l' fl S lIaV;J '~S P[lSSRSSC a li 'll{Jm illar- ~e

IJ,lll:tllmo 113\'.11; -c:deu-Ihe I'C~nl al nllllto e 1I01'a ul'gnll isaçii o, redll
7.l lirl n ·o fi f! crll llp:mlu:Js ~ O llí 1 ,.:~ 1G pral;::1s an 10,10 . fi: o Daerel,o n, 

!H I rl~ I 'I UI! Jt' (~\ 'l'cil'O dll W 'fl lO anu, m, mloll úl,sel'l'aí' as lns

tru :~nc' ~olJ1'() a a ll11 i ~sào c cll'i llO dOli l'I.lCrn tns, tnnto para o (;orpo 

de lUzilo!l'os n a \" l t~~, I' 111 0 !J~ra n de iU11lr. l'i : c: ma ['inll ciros. 


. (~C ' II' [lO cl t! ~ ~llilc do -ill'l llntln (fI.1' t 'l1 lll oll1 OI trI , omo u 'X r 
(' 11o, IUI l'enl'lJanlSllIlo !Joio Dt.)('!'ct'J 11. 7:10 d ll :1 ':; do [Ol'embro d() 

JX5U; GO ll.l fl rie-:lI) Irum i rur~i àu l!nt (;/lI.lf", c:qti l"lO de mar (j guerra 

;(- I . ~" l:1 1'U1' j>lUcs ,I. '" tel1lH1 Ii),;, 40- 2.0' c il'U J'g iües :'l,os lCIlCnt0:!, 

~_ I. o, /lh ~ rlll; l flelltlc !' , I~_·:t",. ditos ; c Ll (ju-:i(~ ·IIJ() rcgnlamciltil 

1'0)' Deul'lu 11. iH: de 2\ (l'.\ilri I de IS;; I, . 


~ 07 . 

Esr 'd::til';S :\\ r.\ E~,-P('lo ecreto n. ~Hli de 'i tl'Outub ro 
de '181:1 cstalJe1 c ram-se li cs estações llaYac nm tod:! a 
ext ensão d:ts co::itas elo Imporiu; uma ao sul, onlra no cen
Iro, e out!'J ao nOl'te, Esse Decreto porém foi modificado 
1)~10 (10 n. "Ti tle 2:3 dA Setembro de '1 8/~G, que suppri
mlll ~I ~,a secção, ou do centro, ficJncl o o seu clistricto 
l'el1n! uo llO (la 'I ,a SCI:rã , ou do sul; formJnrlo ambas 
uma Ú ('sta ~ ;lo DJval sob as ordens immediatas do fJuartcl 
g neral da marinha: e coulilluando a ()sta('~lO do' norte 
sem alLcl'aCão : de\'f' nclo porém o respccti\'O' comman(] :ln
t? om cll ct'e (li,.'igi r a sna CQITús[londcnt'i ia omeial com o 
Gor :'('no, relativa ::w.' ' i ~:o O di 'eip!ina da 511a divbão, 
por Itltel'mcdlO do qu:n tl' l general da mari nha . (') 

(') :; C!)ntrna,1I11anL\!sd af es!a l ~Õ()S, c na ~ua ;\u"enci:l oscnm 
m3[\(hllll~;>; (\0 q UilCSqUcl' l1 (1 ri o d'cllas, le, ,!li sat i ~ fa 1: l' as t!Xig "II 
Cins d o~ l ' reslucl1!c' da 1.lr?\'incia ', não só IIunlll10 fôrma fcitns pa rn 
man ter a o rtlem e tl'anq t}:1l Iu au9 Il uhli cn ; mas aindn I[cilndo (enham 
pnr Om r; IH,)l1I d() é l' nçü lia I() n [t I om !jualqUCI' dos seus f il mas; 
tl rrlH \'I!Z rlu' 0.' mesmos nOlUmnat! 1I1e:: se C'OLll'i.\l1çam da uecessida
do OI! ('(l lIl'l'II JOn Cl a (10 tac, fl xigl'nc'in:, t!. que cilns se nào oppnnh nlfl 
ao dcôe rn pl'll lm chl!gu lt lJ \' '1Iflei" l com rlJi . J ele fiue se '" 'hom lm
rn l'J'ilgat!u:-, 

ji) 

(JJ'!Jlllli,WI f'lIf) J';IIII',q'/I~1 i /'/!, 

n.\ZÃO 1. '()[\ flDI.--Tl'al :ll1tlo-, r !l'r,;!\, t: ill 
c:ipcciacs da ad rnillisll' ;) ('iio e d'algu nl:1s in 
!listrali,,;)::;, como as L!U ê ::il' rdl!il'lTI ~I illsl 
~I policia, e ~IS ol'gani" :lJ.'ües Jlldióil l'i :l 
glle-sc natl1l'allll ' iil o l l' [1 1ur da Ol'g:1UiSilI'; 
ou da s insti til it; ües rcliginS:J.' , posto que 1'1' 
administração propriamclll.n dit a : por'l 

1'111 
in 
i, a 

~alll l 

ulI 
tuas rolal/üos de alliança que rxist(t lll 
Estado, duas orirtl adf1 dislillctas p 

se pócio em Direito adl.llinisll'tl!Í\'o dl' 
essas import;1lll r ::; I'rl al~fi ('s p la SHa 
1)(~Jn-('gl:lr sorinl . !la. 01'lh'l jlllhlu'n, 

1.Ei;I, I. \ ÇÂI ,-I lar 'ndo ~ir1o nll'c l\éI~ 
G.o da Conslitni r:ào a Bel i~iã() Catltolica 
Estado, por SOl' il quo !la si~Jo sempre 
(lau~os Brasileiros, tem conscquculcmcnte 
lmpm:io uma rJi \'i ào eecl t>iasliea, a 
pios e ús cxigrneias d' P~SL Ill'l igião, assi m 
chia pro[lria dos S('II' ministrus. . 

Em geral r, o podol' exewlim () I',nm 
"cr os belll'fic.ios cecl (.: si a: !iCt1:i ( í: nm;t 
g,O), Assim o llflpcr:Hlol' do Brasil, n 
Mestre da OnlHm tI, Chl'i 'lu, sr ll ~o Iam 
do podei' exoGuli vo, Il'H! o r[jl 'ci tu do pm 
qualquer bcncliciatlo da J!{rcjn lJ l'asill! i 
collâ-lo (Bcsolllçijr _ de U do :\o"'emlJl'o lk 
Dezembro de H~~7 ). 

POi' esl a m 'SUlil If'gi: lar .io w mpctl' 
ap:' ( ~,'(' nt ;t(.'fio dus Bispos pda amplillldt' 
pCl'iaes I' 1)('ln illal iPIJ :t"';"1 dil'(' itfl dI' ,'111 

http:If'gi:lar.io
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"1'111:11 111' 1.1 HI'I'I'I't'l 11. ,1.-.1 ,\ di' :)J di ' JlIlho li" 1/1l'SfII O 

11 IJI!C l'ctll n, 1,(h~ 7 .\ lk ~l de ~;O\'c llllil'O de 18:;2 uCkl'
111'11 corpo ue fuzill) ÍJ'tls IW\' ;JI~S pa~s:lssc a dCllOmilllll'-w_ 
n,lr,ll ; --c deu-lIu l'~ gul,l tncJlto c lIo ra orgnlli,ação, reuu

II !l ~illllpallhlas cum I,~IG PI'[\f;:.s ao !O,io. E o Decreto n, 
I de " '1I'1\lll'O .!l,) llleS"ro allllO IIwnuoll ObSel'l"llr a~ lus 
:olll'c a ali I!IIssao c ~1l"illO du,; l' 'ernlas, tnnto [J:1ru o eOflJO 
ri,S na 'lIlô. CO IIlO Iwr:1 n ue i lll peJ'i;j(':~ marinheiros. ' 
I (lo de nullc !I n nl'illa rin (IUe C, 11 llJ C111 o tem, cumo II C\:~I'-

. poh) Dú~rollJ 11. 7:.:!l dI! ::2.:; uc r'lo\cm iJl'o de 
um tlfllrgIao em cher,:, t;[Jpi[;'m de marc gUOf['3 
-( .U. lenell(Cs, -i 0-2."-' eiruJ''' ioes ::2,0' lenenles' . 

1IIIIIIII'In;II:(Ju Ll CI)~ , cí-::l. " dito,;; c t!cu~se-lllC rcrrnlamclIl(, 
110 ~I d'.\ilril ae '1~,íJ, " 

~ 07. 

.\.lr.\Es·_PeJo Dccretu 11. ~B(j :lc ~ ll'OLJlnbl'o 
C'sla!)e[cccram-sc Ires cslaçücs Ilavacs em toda ti 

das l' Q la ' do lmpcrio; uma ao :inl, outra no cen
ra ,!-U}lOl'le, Es~e Dccrelo porém roi modificado 
, .1·1" ~Io 2~J de Selt'mbro de HHü, que snppri

" L . cçao, ou do centro, ficando o seu districto 
;)0 da -J ,a sC'eç,ão, on fio sul; formando ambas 
('sta('ão naval sol) as ordens immediatas do auartel 
a marinha; e continllando a cSlação do' Horte 

.: . d.cl'Hndo porém o rcspectivo wmm;mclan
dl~' l glI ' a sua cOl'l'cs]1ondencia omeial com o 

. 1'(·I.allv;I :lO ser\;iço e disciplill:l lia sua divisão, 
medlO rio :pl;l !'lel general da marin ha, n 
("lI1l1na lldanf,:s da!' e. laeõcs, e na sua il usencin os com

lle qunCSlj UC I' navios I'ellns., derem satisfazer as ex.igen


til. da. Ilfol'ineias, não ~Ó r!llalHlo rurem feitas para 

e lranr!udll(Jad e pulilica ; n"l~ ainda (Jwlndo tenÍlam 


I tIo ~:)nl C:" llaci unnl ctn /{l1alq nor dos sens rumo, . 

. mc:mo' I:Olllmandalltes ~e ()OIlVeOC<llll da neeessirla: 

ICIi~ l a de lae,;; cxi! 'rnria:< .• r.: q un ellas 'se lIào opponhn m 


!t. li JI~ lII1IJ c,'pec w! (;(l illlJ !is ito ele I!U r. se at:he rn ell

- iO ... 

n,\Z,\':J 1,'tHlílF.\I,-'!'rJI:lI1do -~r tl't'~I() C:\pillllo til):; ol'g;j():-; 
cspeciaes 11:1 admi!listrarão e fJ'Jlgllnws inslill!il~ijrs admi
Ilistrativas, como LiS que su rr rÜi'em ~l inslJ'lIc.r.iiu plilllir::l, 
ú policia , e ~lS orga nisai: üus jl1rlic~i ari:l e 11Iili!ar; se
gLJe-se nJturalmeillD tratai' da Ol'g-:lIl iS:lf.· ;jO (}r ch's i:: sli,';) , 
ou li as insti tu icões religiosas, posto que f:'!r:\ da ;1[r: atla da 
administração propriamelltc dilJ: porquanto. ]leIas mu
tuas rela ~~ões de alliança 'lIIC existem eilt.re a I;;I'r.ja I' () 

Estado, duas so \:icL!aL!c's Lli~linetas e in il l'p !.': It!(,JlI('~, não 
se pódc em Direito atLlllinislraliro rJ('ixar de all l' ntlC'1' .1 

flssas imporl :.lI1 tes rel:l('t;('S pela sua 5:11111:11' illll ll (, lH~ia 110 
bem-csta)' soei;11 (' ll,l ordem jlllIJ11f';l, 

J.E (;IS!. .\ ~; ,\Il ·-II;l\'('llilo sido cn lrc !lUS :lI!opl:Jlla ]1elu:.II '1. 
~).o da C:onstiILJir.Jo a neligião C;ühoJica ('omo fll'liQiuo d() 
ESlRdo, por SCI' aque"a si~lo scnl[wc pl'ornssada pelos ci
dad;1os Brasileiros, tem eOl1sequclllemenlC o lerritorio do 
lmperio uma di\'isão ecclcsiustic.a, :tpropl'iada aos princi
pios e ús cxigencias (['essa HcligiflO, assim COllW 11m3 hicl'al'
chia propria dos sons ministros. 

Em gcral é o poder cxecntiro o compell!IlLI ' para IH'O
\'cr os henC'l1cio: eccl es ia~licos ( COlls tiltli~~ã o , al'I. 'I O~ § 
2.°), As:;im o Impct':Jr!or do Brasil, nilo só como Grão 
Mestre da O l't! (! f!l d (~ Chrislo , sc n;ln lamhem corno Chrrc 
do poder exc(~ ll t i\'(), lI 'm o direi to ti o Ilr'O\'r;r " :1p['(~sr~ nl(ll' 
lJl1alfJn r r I/cnuíiciado tlJ Igreja Bl'asileil 'a. fl de mal/d:1!' 
eoll:Ho (Besolil(.ijr\; dr! !) de ~()\'C I1l hro d(~ Jx~~. 't. , fl Je1 de 
Dezembro de 1~-:27 ). 

Por rsla Tllr. :)Hl:] jl'gislaI: JO co m pelo :10 lmper:lllol' fi 

;1p:'rSf'nt:H:ão dos i1islii):-i pda amplitlltlt' dos podores im
pc!'iars I' jJC'lo ill ali l'll :l';C! dir('iln dc' : 1I[li'f'1l1:l ill ~ p(,("C:tCJ 
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Du /ldminisli'a çü o Contenciosa. - Di(! i 
Admin istrativos. 

§ 102. 

BAZÃO ~'OnDDl.-DeJlniu-se no Capo I 
-Administração contenciosct-a que j 
interesse privado que se ligam á. acção 
dicou-se, quando se abre o mmo 
entende por interesse privado ; 
jurisdicçã? admi~is.trati~a ; tra~ou-se 
em materIa admlnJstral1va, e dalguns 
do respectivo processo. Mostrou-se 
mente no fim do Capo 11, que lia dous 
contra os actos do Governo : o gracioso 

Tendo-se porém de tratar l1'esta ~. 
ciJicamente da Administração conten 
ti\'a deJlnição, segue-se demonstrar de 
contencioso administrativo, expondo os 
tes : 

§ 'lO3. 

PnlNCIPIOS GERAES· -O contencioso a 

' 

"' põe-se todas as reclamações proced 
• obrigações impostas á Administração 

~ mentos que a l' e,Gi~~ ~ou pelos conll' 
e11 a. ~ k#'"a:i. :;;' r ~ 

P ovém Ocontencioso administrat 
pOGer executivo ~o. toc~nle a um 
porém o acto admlnlstratl vo.0.lTend. 
reclamações puramente admll1lstratlvas 
te ela jurisdiccção Ijrar;iosa. ,~ • 

~~r.-v~ tÂ_ J .~ 
~ ÚA. 7>~dd..

/ " • .. L
7~~""""~ ...... ~~~r~e.: , tA r-o' • ,.~ •• t.. .f~d~ &. ' ~ ~ -"~ Z<. ",,:.to., c.-t,. . ~ L. ~~óC.. 

a'~ ~/f ~_c,/ 

~"-I ~.I-"3ooo""'~~ 
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Du /ldministraçiio Contenciosa. - Divisiio dos Tribllnaes 
Administrativos. 

§ 102. 

IL\ZIo D 'OnDE~I.-Definiu-se no Capo I. da 1.a Parte por 
-Administração contcnciosa-a que julga as questões de 
interesse privado que se ligam á acção administrativa. In
dicou-se, quando se abre o meio contencioso; o que se 
entende por interesse privado ; quando é competente a 
jurisdicçãO administrativa ; tratou-se da cousa julgada 
em materia administrativa, e d'alguns princi pios geraes 
do respectivo processo. Mostrou-se tambem succinta
mente no tim do Capo lI, que ha dous meios de recUl'SO 
contra os actos do Governo: o gracioso e o contencioso. 

Tendo-se porém de tratar n'esta 2.a Parte mais espe
cificamente da Administração contenciosa, dada a respec
tiva definição, segue-se demonstrar de que se compõe o 
contencioso administrativo, expondo os principios seguin
tes : 

§ '1 0~3. 
I'" 

PnI:\CIPIOS GERAES .-O contencioso administrativo Cjml::.. ' I e;.c? 

.,'"põe-se totlas as reclamações procedentes da violaçãô das • "t'~..c . 
obrigações impostas á Administração pelas Leis e Regula-a< m . ,: 

. mentos que a regem, ou ,pelos contractos celebrados c01p~ 
e1la. "-I"'" ~. L ~.6-/-~~;Q. -< ~q~ ... 

Ptovúm o coiltencioso administrativo do exercicio do 
poJer executivo no tocante a um direito adquirido. Se ~~ 
porém o acto administrativo orrende simples interesses, as~~ 
reclamações puramente administrativas dependem somen .~ ... I .. ~ 
te da juriscliccção gr(!ciosa. ~':'~ r~ ~, ~ 

A~r.- /.~. ...... e. I~· {... ·' ........... lAo4'. ,~y&. . ~ ~ . 
/ &..L r~.. d..,.. ' 4,,...... <-1." ~ &..: '~ -< (' L> 

'J~~~- ..... .,f-- & . ~I- ít.:C. "rz~ ~.:... . &.• .
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(~-.L .,-. ~. t .:..·. -L ,~~. ~~~ <1<." ",,-1< . c.'~. ~ _ , _ . . 
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~ ~~~e ['ei lo I 'Ill :t ,\111 lilldr:l~ãt) llo!IS poderes nas suas 
:--~ nJililo: : Ulll J isaiduu;lI'io, illtelli!!cntc e lilTe; c outro 
~ f~/ ~. l)ll:isi l'o, I'Cg'lllall0 e dominado pelà' J-; ci, l'legul~mcn:o, De-

l ~ :relo , ou coatraclo fluO o rcge, São os at;tos do ~,o po
~ ~ '1.LflrJ', q.!;!,e düo lugar ::lO contencioso administl'lIlil'o. 
~~~~~>tfttem dCl'orLÍ pois pertencer o direito 110 jillgar o 
'" t cont nd o 'o adm in i 'll'aLi\'o '? ,ILtlgal'-se-ha a Adminislra
l(,~~I.~ãO a si mesma'! Não cabe aqui rli::;Clltil' eslas questões, 
~Pf --j1.iús dc grande illtcresse. Limitar-nos-IJemos a indiear 
... ..L-IA~S argumentos invocauos a farol' da Administ1'3(',Jo para
cU..1 .t/ I.t,j lllgal' o contencioso administrativo, 001110 mais I'al io
--~~ki0.§.: ÁJ ~~~~.<U.. qdn..... " ,..,......-...-c.. .u/.. ,.,..... 4 
cL..~~r..vt- n-t.A ot-..:.t..L4.r~~ G:t ' ·4 <: 

~~ A .Iuslir;n allministratil'3 HeI' fazol' vrevlIleecr, ~r,ndo neecs
------sar1O, ,I cquillade e o interesse do Estado, que t) o de to(los, sobro as 

dispusif; ÜCS inllc"iveis ecstreitas lla legislação positil'a (Locró, du 
ConscUlO d '€st1'll1,o ). 

Importa ao interesse publico flue a t\ec.;iíu aJminisll'atil'a ll~O 
sejtl entuqJf~cilla em sua marcha, como ucolltcecl'ia, se fosse ont.ur
puo ao poder jUlliCtill'iu (eujo caract.eristico é a inllependencia) o 
direitu de tOl' a espalla e a balança ail:uclas sobre a cabeça do GOler
no, ChUlllâ-lu todos os dias a Juizo, c at:H;ü-lo de fl'llnte, 

11 Administr~\I,:<1o livre c lIexi vel lW SC ll proceder, provê por 
eKI)(!dicntü~ pl'uprios lÍ'e lla ú extrema I !lT'iedmlo das lIJ3tlJrias, Creur 
tri hunnes uniformcs em sua composir;ào, slljeitú-Ios n [ónuas iOI' 
lIIutaveis , seria renunci31' a essa vantagem, 

As Leis allmini~trativa~ ~~o intei ramentc di~tintlas Ilas Lei6 ci
ris ; exigem cslwlos e:;peciat's, e assentam Illll pr ill cipi os gú rlle:; 
~'oulra ordem. Para arplicú-Ias L:om tIbcornilll úllt" é lJIh;tcl' csta r 
iniciadu nas exigencias dos nú gocios publicos, e hal'l!-los lido entre 
mãos, 

As I;:l USfl administrativas delllUll llum uma solUt;tio pl'U lilpta e 
ponco dispendiosa; ao paSSll flue as jurlici llOS a c a l'n ~ lal\l eu,;las c 
dil3r;õcs que revoltam a cO ll sciencia ]lu!Jliea, 

O contencioso arlministrutil'o lia mister dc cenlrali,ar:iu r~ rJlll() 
o proprio (;01'01'110, e ser del'olvido, ao mon uS [lo\' I ia de 1'"0C ILr Sll, li 
lJlIl tribunal unico. , 

Attr-ibuiro contoncio ·o . dmi ni~lratil'o a;)lIl nri ll i\tif ~ .illllil'Íal'i:1 so
ria fazel' nascer eonfli etos incc~ 'fl ll W~ qne oxe ilarialll Illll1wrO Sos 
clamores. 

Crear trilJlillaes adminbt,ral.Íl II.' {'''IHwia ,-; ';I ~ l'i a dO!!l'atlal' a .I m;
ti Çll 011 dcstmir o GOI'o!rno , CrlIlf<l I'l Il(~ :;c fizc: sem del)Cndcnle~ ou 
jnd~pelldellles , ChaUl'eull ~ llolplw ,cll ja opiniao aLlortamos, resum e 
assIm o sou )len~(\mentll: (C Ao IH/lU vor rJ cO ll toncioso atlminisll'ati .. 
11 vo na~;t: c d(ls !:onscrluencias e re~tllt;\(lo;, tIa illtcrpl'Claçilo dos al'
(I tos.allministriltivos, Us t('iullila' (jnJi(;iari o~ ) nào podúm eXl'li

• 

f{ /':11' , IlHHlifi e:u, nl!1lI anllllllll l' I) ,lei, ,I !tnu 
" () julgalllellto do contl\lI ciu 'o a.lmilli.'lral!\'u 
(, ,úu 3:lmilliQr:ltira, A c'\.islcm:ia UO '0)1' 

" Ipr:Hltia que dü o !'(lflel' excculil'o, de (I!lU 
" 11111111':1, anle:; de ~L:l' slIlJlllCltid:1 a UIlI CUll.'t 
" tl'ad o, ') 

TÜIIIlo porém o (:OIl!;)IH:ioso :11IIJi:lJ,; lnllll 
:I~ eOlllü~tar;úe:;, ~ li~cila das po!' oc('a~iúu !l 'um 
d<l~ I.eis 'lue regclll a , \dllliH i s l l'n f ~:'lu ora tJ o~ 
por dia; a polili ca pl'opriall lt' lt lc lU "': ~I S li !!::; 
t)~ (IdOS do /; orc fllo , :\,; l/ lI c:;tÜI!..< jutlicine" II I 
Ir:HII a~, os aelos legis lati ros, ~ii f) -I"e o~ t ril ll l\l' 

Todavia estcs prill ci pi n~ tlell l1llldlllll 1111111 
\'I!lv!"wnto para hem SI' [!fllh'(' CO lu pl'cllemlM 
lr~lI:ao L:o nle!lcIOso , c CIII rlul! t:ollsis tIJ U CU!!l"' 

§ '10.1. 

OI\IGE~1 DO COXTEXCJOSO AIDIlIiISTl\ \TIVO. 

que assenta ocsde ' 18~", toda a nossa OI' 
(í a separação Llos poderes do Estado ; 
eonllece no art. D, tl que « a divisão e 
fleres politicos é o prin{jipiu <':ollsc r\'atl 
cidadJús, e ° mais seguro meio de faz 
rantias indil'io llaes; » po rque a separa 
a '1. 11 condição de todo o GOI'emo li vr 
scparaç.Jo (lo s, pode:'cs a(lInini:,;tr;,lil'O 
bem uma LIas Sll as lnl :ses ; e rl'c 'ssa , 
naturalmente a inslilui<::to da Ju stip. ;1( 

(') :\Tas antes ,]0 prosclI uir relera OUSOI 
1," PnrlC llos org;jog ~()I'ne" c cspe ciaes da ,\ tll 
relllos do CU!l1t) á hasl) da IJ) r~llIidc :IIIIJli ni ' I 
ritlade c~ lItral ~s autoritlatles lu('ae~: 1r:'!~1l 
tnu:,io c-ollt.cllciosa lelllUS tio subir tIa I,aso 
jlll'lstliec:ões locaes ájLlrisdic(: :lol~ (!ll tr(l 1. .\ 
jJllrrl1w na onlcl1l plJralllcllt.e adJ1Iin i: tr~li\'a a 
t,I'O para chegar a t'H] O' os punlll!> lla cirnll 
que lia ordelIl CUlllelH'j osa as r'IJllt l', t:II:,ieg Jl 
para se elel'ar gra dua lIll l' ilt e att\ o [loder ~Cllt 

. hSTlp ADmXI STIUTl" ,I,-PaSS;jllLlo p 
tic a admillistratÍl'a ClIll1IlI'C ddinil' a SIl< 
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e li-i lu Iplll :t .\tlu iUI lr:1riio flolls pOLlercs nas sua:; 
: II Il1 di:eridlmariu, illlclligcnte c liue; e outro 
, rCr!t1Jado cdominauo pela Lei, Hogulamcnto, Vc
ou COlllr:ICLo qne ú I'l'f!o. São O' ílt;los cio 2. 0 [lo

cl ão lugar :.lO COIl ICIlCio:io adminislraliro. 
r 1ll ti\' -r'ri puis portencer o direito dc julgar o 


('\0 ' 0 ntl rll ini ·lrativu ? .1 11Igar-se-ha a Adminislra

a i mC'sma 'l ,'fio cahe aqui Ili:Wlir eSlas qneslüc:i, 

d 1 g/"ílUlI i!l lel' ·SS(, . Limitar-nos-lIcmos a indicar 


argumento invocados a farol' da Administração para 

o coutoncioso administrati\"o, ~omo mais valio-

J:. 	~ 1!.Jn.....r.;-;;. {.; '~GL.:h..... . , ''-''~ ~ ~~ 
'r-u- r). tJt.....~ ...~ . ~ a.' -G.. ~ 

A Jl ti f;n a~minislratil'a tIere fazer prevall!eer, soneIo neccs
eq uitlatlo e o interc~se tio E:;tado, que ü o dc todos, sobre a::; 

IIU.' inlltl>(Íl'eis e estreitas da Iegisla()<iu I)ositi \ a (1.o.:r6, du'''·IJIIS 

u·Estnll.o ). 

l U1nl)l'la ao intúrosse publico que fi act,: ii lJ a:llllini';Il'atil'a não 

O rlJPcitlll um sua murcha , CllI no aconleceria) se fUSSíl uutor

110 poller jUlliciDrio (cu.io c,II'nctcristico é fi inucpelldencia) o 

lU do lCI' ac.pfiõn e n balanr' il a";acl a ' sohre a ta beça do GOl"er
:lJaruu-lu !tI (I; os rli:!s a Juizo, c ll tacli-Io de frente. . 

1\ • t1mini:tra <:àl), lil're e llcxiyel Il() SOIl pruceder, IU·ol"ê por 


ienlA!· proprios d'clla ú C tI' 'ma \ nriec\nue da~ 1J13tcrias. frear 
• unit ..me um sua '()m po~ i(:ào) sujcità-Ios a r{'1"1II3S imo 


.is. ~cria rl'n\ll\l~ia r a C~~íl \ n.lIlagom . 

As I. is adllliOl'lrutil'as sito intl'iramclltc fl i.:t illl tas (Ius Lc· . ci


j, cm estudos r . (llll!ial'l.' , e assclllal I'UI prlllci\lio ~ g'c raes 

ordem. 131'n . flp licâ·las Clllll Lli,cel'niwl.!lI t ; mL ter estnf 
nas CX.igclll:ins dos lIegocios publ icos, c hal"ê-los tido clltre 

litlUS3S ndminislrativns delllallu"m nina solur;<in IJl'umptn e 
i~p ndiosn; tIO passo IJUC ns jUiliciacs IlcnITelu !l1 \:l\s tas c 
Ilne rcvoltam a cOIISc icllcia pu!J!iea. 
1t!llci ll~o arlministratilo ha mister de centr:disariio tomo 
• v mo, e ser l.hl\'oh'i\lo, ao mCllus l)(l r l"Ía Ile re(\lIr~lJ, a 

11.... " nllllll ullico. , 
ro contoneios~llum ill i l\II'~l tim únutnrillaül' .illlli('iaria se

na,cer cOlltlietns illC S<lI/1tl~ 5 fl ll ('"\ I'it,lrialll IIlllllerosos 

I.r t f' tri llllllac~ aumilliMrati Hl:i eS"p lwiae~ ,cria degrallar a .Ju~

OIJ dl!:truir o GOl'erno, COII(, II'1 110 ~c fi7.I'~ ' elll dcpendentes ou 


•"""""'-UII'~ . C1111U1"OaU Atlolplte,l..l1ja opiniülI mloptamos, resume 
o seu pen. amenln : I< Ao me. u ver fi cOlltell.:io:;o atl ministrati·· 


ml!\1:1l dng e()n~C(IUenda;; I! re,lll!;1I OR tia illterprctaç<1o dos a("

numin isl rOlÍl·os. Us trihnnac" (ju<.li e iarif!~) n:lo podem e:\pll. 


" i':'." , mOlliO ('ar, n ( ~1I1 31lllullar li ael" a lI11il\l:o tnll i .. ; Jogo ucre 
" o )ulgalllell.lo do cuut l! uciuso ~ tlllli lli Iral ivo pCl"ltlll 'C I' ::t ju ri,~tlic 
t, t;ao atlrnllll stratlrà . ,\ C\lstClli~la <lo 1Il1S 'Ih o ue Esta i!o e urna 
" ~arantia qlll~ t1ü u po<ll\r exceulil'o, lll! que a (]et.:i ::úo n:'1O seni lIe
" 1111Itll<l, alil-:i Ll e ser :"'llliuiCttltla li LlIII tOIJ:"'clho IIUllIel"U:'O e illu.:
" t.rado .1> 

Temlo PO'Úitl o) eOlltnlleioso <1.11Ilin i: lral iro sumente [101[" objeetl) 
:1, eOlltG~tai:l.IeS, SUSCI (a tl !l ~ por o(: t:fi~iúo U'UIlI ui I"l\i tI! rcsul t:lIIIC, ora 
da~ I.(~is fjLlIJ J'l!gclll a .\dlllini'lrat;:"tu, ora dos L:untract.os l:clellrnLlos 
por olla ; a politica propriamelltc dit", as Iwgocitll:ÚCS <lijJlnn:atkas, 
(I, :l eio, do l';OI·CflllJ, as l(ucstlic5 judicin('S ou puramcnte mlmillis
ll:111I":13, os actos l egislatiI"O~ , ~:"t o -Iltc c tranh("\s (I'radier). 

:rOllavia est.es prillc.i pio, demandam aiJltltl mnis algnm rlesl'JI
\"ull !lIlento ptll'H "CIIl s('. 11l)IIl'r ,:o1llprCII(~ rlllcr o que seja a Adminis
11':II;ao ':llnt.encl os:JJ c cru tlue cUJltiiste o CIJ!1lencioso adIJlillbtr:tlivo. 

§ '101. 

Ollll;E.ll DO CO:'\TE. ' l~ SO AJ)~.II"ISTl\ .\1'1\·0.-0 pl'ii1t;I(l1O em 
que a 'enta (]csile ·18~'t· toda a nossa ol'ganisação polilie::l, 
é a separação Llos poderes do ESlado ; a Constituiç ... o rü
eonitece no art, D.II que ( a divisão e harmonia uos po
deres polític.os é o princi pio consel'\'acJol' dos direitos dos 
cillalliios. e o mais seguro meio úe fazer etIectivas as ga
rantias intlivid!laeS; )) porque a separa~.ão dos potlcres é 
a 'l.a condiç. ~lo <.le tudo o Governo livl'e : logo a profunlla 
sep3ra~ão dos. [Jodc:·cs a(1mini;-;tl'~liro c judicial'io é tam
hern uma uas suas lJa :>es ; e c!" 'ssn separar.ão se deriva 
naturalmente a illsiituir;:to da JlIs[i ~ a adlllillisll"ativ:l. (') 

(') :\lns alltes Llc pl"oscguir l"ele'·a nlJ~crl"ar, que trat:mLlo lia 
1." P~rtc (\O~ orgiitls gcrncs c espcL:iacs ila ;\r\tllillistrac;úü ,1l;liI"3,Lles
celllos uu wmr) Ú Il<lSe tia p! r<1l1li"e adlllilliSlr,lti\·a; isto é, ela auto
rilJalle l:elltral ús autoridades lor[le~ : tralando agora ti" Adlllilli,
traçiio cOlltellci.usa telllUS de subir Utl 1!<Ise ao CUIIIll ; iHO Ó, das 
jUl"isdiel:ôes locacs ú jurisdicl'iio ,:clltral. A razuo rI'esta imersão ti 
(Jur(llte lia onlelll (l ur:llncnte ali minisLl'alil":1 ti dircl"':~o parte do CCIl
tm parti chegar a t<IUOS os pun ttl' li a til'l~ulllrercllcia; no clJlalltu 
que na ordem ':IJl!teneio"n as C·U llt,·: til i:iic, partem das loralidades 
para ~c elel"al" gruduallllcllte ::té li poder central. 

§ 'H);5 . 

Jl'snç.\ J\1l.111:'\/sTIUTI\ .\·-Passal1(lo pois a lratar da Jus
ti ça <lLlministratira cumpre clt'linir a sua J/U'isdic~·lill c COI/t

http:separar.�o
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J1t! / I'ItI' i ll . .\ jIH'i:llicfãn, S j{1I 1H10 Boneenne e outros, é o 
l'lolle r do Juiz; óI e mpcLlmeia ó a medida cl'esse poder: 
!lO 'ão simpl es e \"of'{l~dcira que mostra ao mesmo tempo 
a rcl ~lI: ii o que xiste .~ntl'e a jUt'isilic('ão e a competencia, 
e a ordem em que cada nma d'ell;]:> deve ser tratada, 

Ora, S ~DÜO a .iItI'isllil' ( lo em goraI o poder do .Juiz, 
s8gnc- 'e qu e tt JUI 'isdicçà. o tulmillis lmflL'a é o lJOr!cr dos 
.Juiz!'. ftd lllinisl)'{1lit'os , J\ ssim fie.a resolviel:\ só pela 1'01'

~a rl'u ma d >li uição precisa a quesUio fortemente debatida 
:'tccl'eól /la existencia d'llllla jurist1ic~'ão administrativa: 
qu esUio qlie se reduz a es ta; se a aCI)io auministl'ati\'a 
prllle dar 11l2ar a rcela lTI nçi'íes, e se lle':o haver magistra
dos cllcarnJgac10s cle as julgar! (') 

(') o qne. deu .ori lTcm a e ',n uiseu silo , e a perpetuou, fui eon
funllIren:- .'l' IndevldamenLe tres queslões esselll.:iulmente distinetas : 
a nece8sitl arl e d'llma jlll'isdier;üo administrativa a sua separ.1cão rIa 
jurbd lclJ lo judiciaria, a utiliLlaue e eOllvenienela d'essa sepal:ar,ào. 
A estas tr.es CIUu ·tÕ\!Sàeh~-se l'ospolluer atllrmativament.c : a respos
ta daI." c dll' t:llln pelo bom S0I1S0, a da 2." pela legislaeão, e a ela 
:~." pela t.il eoria do Direito publico. ConoelJem-so- as rlllviLlas do 
legista úr:(\~' I·a. da 2." o as oújoer;àos do ]lulJlicista eontra a ~l."; 
lII as.a!." IlilO () susceptl\'L>.1 de eoutI'oversia scnào pela sua estranha 
eO!ll lISaO eOIl1 as outras duas, Oll por na'cito de má intelligcncia 
qualllu ao sl'lItido ua pala\Ta jurisdicçüo ( Caballtous), 

S '.\ DInSJ\ ()._.\ .iL1risdicç~o jllrliciaria e uma pelo SGU 

objec.to e 11clo fim da slla institlli ~ ão , ll'este sentido; que 
ella nunca ([m'e acolher inleresscs que não constituam ao 
I~C51~lO tempo direito: . Porem a jUl'iscl ierão administra
twa ü rlll pla: y/'UCÚJMl ou cOI/ I/J /If'iosa, sc!.tundo apre(~ia 
il! tc l,t:~scç ou r.liSClI{(> (li1'Citos, (') Participando cios aLtl'ihu
tO ti do GnvelTlo cUa pó(h~ conceder a GOll "ideraeões de hu
maniflade ou el e prudencia o qnn as Le i.; a rlutol'isariam a 
recusar ; m~ s ~ó tem esta fa 'uIJade, quando as I"celama
ções fl ue julga. s[ío fundadas cm .~imp l('s inle l 'I'.s,~ rs. 

:)0 porém ellas tcem por ohi r.clo direitos , a Lei (]f\\,C 

j)l' sid ir ;í d ú~i ao , a 'sim como pnranle a autoridade jndi 
claria; co;u a lliU i' [11;a ele (lllC ntn 1 \1 ~:l i' da equidacle na
t Ul';;! Ó li cam'eniencia publica ([nu se dei'e con sultar nos 

.--...... , 
.",
I ,. 

i~asos tlmidoso,.;; tll ~ tirll' rfto illl)lill":I11 1 ~ I' 
desconhecida, Por t('l'rm-na ('.'qu(wil!u. 11\ 
piritas wntrslar;Jm sem raz[ío a jUl'i 'uiq'ão 
sllrpondo que clla applica'.a o seu pOllol' 
reconhecimento .los direi/os, fll!ando só faz 
apre cia ção dos inlCl'esscs . 

(') A.il1risui(' ~ rr n (j)"(/ci ,ls/t ti ~ mmetl iJa ,lO ' 
trailores, segllnuo a ordelll hie l'!1 I'chiC:I quo os J 
:1L'cllmularão neccssnria 30 hem riu sl' nieo u ii ll 
rada em nôme uos direitos priraUQs ; poi s estes 
lilumn a materia dajurisdicl;üo (j r(/ci(l.~" . 

A jnrisiliel;ào cUl/tene/osa jlorém pcrlt'nce 01':1 
lituidos para esse fim, ora aos mesmos aLl lll inis t 
]Iara desejar lJur ('st l\~ nUllca ti, (l ' III lal atll'ibu 

~ '1 07, 

TlIlur;:-;Al\S .\D:\Il:\ ns rtL\TI \' s·-Chamam se 
ridades collecti\"as ou individuae5 que 3ii 

regado de estatuir s01ro o contencioso da . 
J)'entre essas antoridades nmas conhecem 
mUlto numerosas c variadas, corno o 
os Ministros, os Presidelltes das pro\"incia 
bunaes administrativos geraes : outras só 
ordem determinada de materias, corno o 
somo; são os trilmnacs administrativos 

(') A jurisdicçüo administrali,'a eontcll r iosa 
uma organisal'ão completa, e exerce altri ~ lI i l;,i s 
proprias. N5ô é um desmefllbramento da jurhll 
maS tem urna orig'lITl, uma cx.islencia, c umo Iwlu 
te distinclas e independentes da juris/1iel;ào ,11111"'0:"" 

Em summa loda a justiça jlldieiaria ó afl l,' (!lItW 
". a justira administrativa ° 1', A ueiega<;ão da . 

Consliillit;:ão : mas a da 2." re~ulta SOl IHJl\ te das lli, 
eas. Estas llilTercuças teem sem ilmida urna gra 
mas não autorisam a dizer que toli a li Ju,;ti l;H 111 
retida. ou reserva/h de ract.n, e ai ll ll:! JI1l'IiOS ljll l;l o 
pri ncipio 

:~ 11.1 CL.I sslI' rc.\ (JÃo. -() ~ diversos 
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}lI'11 /11 ir/ . A jlll i (/iq'Jo. ,'cgulJllo Uoncenne e outros. é o 
,..()(I~' I' tI,o Juiz ; íI "0111[1 'Leu ' ia ti a medida cl'esse poéler : 
nOI':lo ~lInp.Jcs c, \'Cl'tl(ldcira .quo mostra ao mesmo tempo 
a rclll('au que eXisto rntrc a JllrisllicrJo e a competencia 
c a (In /em em quo cada uma d'ollas devc ser tralada. ' 

Ora, sentia a Jllrisdicção em geral o poder L10 Juiz 
sc~nc -se ril~e, (t JU!'iMlicçào admiltis(ntÜva é o poder do,; 
Jw';s ft(lIll1l1 ~S~I'~f iL'os . ,Assim fica resolvida só pela for
ra rlllrna deüllll'ao pl eClsa a questão fortementc debatida 
Morca da exi'tencia LI'uma jUl'isdicção administrativa: 
1]~1(':) tão ql1 ' se redu:~ a esta ; se a aC(:ão auministratira 
rlude daI' lug:lr a reclamações, e se L1crc haver ll1:lgistra
dos t'nearregados de as jlllgílr! n 

(') O qu~ deu .origem a es:;a discussão, () o perpetuou foi COI1
(undlrel1:-,:l' IIIdendnmenle Ires quesl.iies e~sellcialmCIllc di~tiIlclas ' 
:1 n~e~sn.d:lr!e ~',t!n~~ jnrisd.i~\'<'IO adl11inistl'~ti\'o, a sua SelJ;1ração d~ 
JU fl~JI:f, 1l0 J utllcl~lla, a u(lhuade e cOllvel1lellcia d'essa separacão. 
J~ e~tlls .~ r~s q,lIe 'Loes deI ,'. '6 rcspontler afllrmati\'amellte: a l'eslios
!,I"dd ~' é cl lc!:lda pelo ~OI1l senso, a da 2." pela legislnrão, e a da 
.1. . pl:latLJ !Ol'la do Direito )luhlico. Concebem-se as duvidas do 
lelll.sta ~('e~I'n, tla 2." ? as olJjec<:;ões do puLJlicisla cOlltra 11 ,3 ."; 
1110 a 1. nau f' Hlscepllvol de contro\'el'sia seniio pela sua estranha 

I 

l'Ollfu an 'úm .as outras dua~> ou por e/Teilo de má inLelligellc:ia 
uanto ao .clltulo tla palalTa jltrisúic~,tio ( Cabantous ), 

§ ·IOG. 

. St:,\ umt.:J\o.-:-,\ jurÍ:idicç.;io judiciaria ê uma pelo seu 
( bJef'lo e pelo 11m da Sll~ institlliçJo, Il'este sentido; que 

lia nunca del'c acolher lrIlel'esse~ que não constituam ao 
~)('sr~o lempo direilos. Porem a jlll'isLliC(:ão administra
,I Va ' dupla : ,[//'(IciOS~l ou cOlllenciosa.) segundo aprecia 
nlCl t'SS~~ ou discute d,''i'citos, (') Partici pando dos attl'ihu
s ~o Govcrno dIa pode C-Ollccder a eon 'itlcrações de hu

1:111111311c ou de prudcncia o flUO as Leis a autorisariam a 
~r l1 'a r ; nt:JS sô (em esta faculdade, quando as reclama
ors (11le Jnl.ga, s~o fllndadas em simples interessrs. 

.::,c r:orem ellas ICem por ohjcc(o direitos , a Lei d(1I'e 
,uhr a dllC!Sã.~! assim corno p"r'anlc a antoridade jnui

tal'l:l .; com a (li.llcrença de quc om l\l~:lr llíl equidade r.a
IlI'al c a t: f)LEf'OlCI1Cla publica que se dere consultar nos 

easos tluridosos; tllstineção i111 \lOI' t:l111 (> rn uilíls rezes 
desconhecida. Por tOl'0m-na csqI1l'l'Íll0 , muitos hons es
piritos r.onteslaram sem razão a jllrisdicçiio auministrativa, 
suppondo que clla applicara o seu poelCI' tliscrieionario ao 
roconhecimento {los difeitos, quando só faz I]SO L1'clle na 
apreciação dos 'inle,"csscs. 

(') Ajl1risdicção UI 'ociosa li c.onlnlellida nos. meslIlos u.dlllil~is
Iratlores Sco'l\llllo a ol'dew IlIer3r..:l11ca flue os liga enlre SI. hSla 
:,ccumul'arã3 necessaria ao bem do SCl'yiço lIão pôde scr cellSll
rndá em Ilôme dos tlireitos priyatlos; pois estes tliniltos HÜtJ cons
lituem a matoria dnju'risdic\ão Umcio:;rt. , 

A jllristlicr;ão conlenciosa porém perlen~e~ ora a cOI1 :ielhos III ~ 
liluidos pora esse fim, ora aos mosmos allmllll~lrn.d~res ; mas süna 
para desejar qnc esles nUllra tl~essem lál 3t1I'1IJUII:ao. 

§ '107, 

TI\WI)"AES .\llMlXISTlL\TJVOs,-Chamam se assim as 31110

ridaues collectiras ou individuaes que as Leis tcem encar
regado de estatuir sobre o contencioso ela Administr:lç~o, 
D'entre essas antoridades Ilmas conhecem de matenas 
mUito numerosas e variadas, c.omo o Conselho (l'Estado, 
os Ministros, os Presidentes das proYincias ; são os tri
bunaes aLlministrativos geraes : outras só conhecem c]'uma 
onlem determinada uc materias, como o Tribunal do The
som'o; são os trihunaes administrativos esrcciae::;. (') 

(') A juristlicç:io administr<1til'a eonLencio~:) nprc~ellla assim 
uma organisar~ào completa, e exerce attnbulf.<ucs o~elllslV(\I.nellle 
proprias. Nào é um desmembramento 110 Jlll'IsollCI;ao JllI.IIf:JtIfl:': 
mas tem uma origem, uma existenela,.o ~m!1 natureza perlcllollleLL
te distinclas e independentes tla JUflsdleçáo ,lUdICJ3l'ln. 

Em summa toda ajustiça jllcliciaria_é ddeuada; .ma3 n~m toda 
fi jllstira adminislrotil'a o é. A delegaçao da La esta e~cl'lpto na 
Constiiuic:ãO; mas a da 2," resulta sorn~nte das dl\'ersas LeiS orga~l\
cas, Eslas di/Terenças Icem scm dl.l\'Ida nm.a grande l}llportam;Ja; 
llIas não al1Lorisarn a dizer que torla a ,Iu~tlf~ a adlJ1lrtl strntl13 seja 
relida 00 l'eSCI'l'ad'f de facto, c allHla mCllos que o tlcra ser corno 
pri IIcipio 
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plc'xo l:OI11j Hll! a JIlf'Í~ li.',t':lrl admilli,;tl'alil'a, ('nntrlll:in:;;1. 
podcm ~er d u:silit'a!llls Ik dilkrCllles mtll1l'lraS, segund() 
a facc pcla qnal se cllcnram. ,,_, . 

Conforme o numeru das ~llas :lltl'lb ~ll~·ucs'.umdcm-sc 
em ~eraPii c cspeci<lcs ; ('onfo:~n! (~ o numero dos gl'ans .de 
jurisdieç:;lo qne COlllpOi'lafl1, dl~',dl!l1l-sG em .tantas scnes 
quantos são os graus que .tlllrOlllcll1 ; e cUlIlonne a for ra 
c auto\'illaue das suas declsües. drmlem-se em tres eate
gorias : 'I.:t d'aqnelles enjas dt'l: isül~s sJu sujeitas a ap
pellariio ; ~:il dos que julg-al~l n1l1 I1ltiíl~{J .instanein ; e :La 
do COllselho ü'Esl.:luO rjllC forma po r SI Si) lima cl:lsSU, y 
que rcuae ;i qualidade de tribullal d'(lppell(i' ,~ãu para 1l111~
t.os d'enlre clles a de :~ ~lprC 1l1 0 Tl'itmn:ll de ,luStl(':l adml
nistralira l~m rela r: ão ;'lsj\ll'isdicçües do 1.0 e ~.o grau. 

Sü,\ CO~,iI'ETE:'\r.i.\.-Expostog :l : ~ill1 o 'principin C ()~ C:1

ractr.ri~tir,os lia pOlkl' co1l1mctlid,O ao:, tr!.lll1l1:l('S .admlll l:-> 
lr:ltivos, ~cglle-so irHliear a ml'du!a e os 11n1IIPs. li .CS~(' l~() " 
dor. POI' outras pala\Tas, tendo-se tralado da ,1tll'!slll eGall, 
Sf:!,'IlI~-SIl tratar da cumpctencia. 

" A eompoleneia do~ tribullal':; :lllrninisl.ralil'Os enl',el'
ra-se no cil'culo do contenr.i()~o administrativo; nome I~om 
q\ln r.ommllmcnle se Il cs i:;na o o"j l)e ~O ria .illj'i.S l~iq~:·IO :l" ~ 
ministralÍl';\ eonleileios:l. O eontrllCIOSO ailnlinlslratJ\'o I' 

r!sscncialmenlc clistinelli (lo r.ontendoso jnllir:iill'io ; se lJelll 
que t:io r:erl:l seja a sua din'ercn~'a, qll:lIlIO tlilTi r: il O il,~
tI'l'lIlillâ-la pf'cci~ame\llc. n 

(") A f<lfl1lul:l jú lão conhecid:l, segnrlllo :J (jual-.o ~OIII(l]II:i(1
~o .iudi~iaI'io (la onlem l:i l'i t atmlllge a~ Inclng ~Iltl'e (IIr'~,ltn~ I ~ Hr:l
IUClltll ]ll'il'~ llo~, au pas~o flue o ~olltllrIelO};O a!.lll1!lll~tl ,'11\ () 
eOlllprehCllllc aquelbs ell1 (Iue o intllf'QSSIJ ~'I)rat se aelia PIII 
frelll e lrUm direi to pri,-adlJ,- basta ~elll dUl'llla'para dar 11m:, 
idl;a liJeoricadus dOIJ~ tenll OS dn (;~ llIpar:lI'ào; mas e nliulO ~llJll!rll
cint parn :'jlldar a resoll'eI' n~ 1l:ll1lerú:':1" cnutl'11I'e rSlllS Ijlll! n .11rnt ,
ca suscitn. E 'lois llli~tl)r um r,xilnw l1lO1i S lI1lllllC, IO ~U Ilil f(lle:;I ~lIl P:I
1'3 cOlllJecer e'itldiear os lililittJ~ i.lll'i ~o ri o~, que UI II :! jlropnol':" o :01; 
snl ula nüo puderia exprimir. 

:in (;(Intclll~iu~,) lullllillistl'illil'll I) l il i~j\l •.'•. 
Im ael,) administrativo. Chamn·se as:irn tMo 
Admini s tra c~o, seja CJll:d rlir 3 Sll;~ 1J:ll un'1.a 
ll'um tal acto J ou se o Iltl ~ IO lhe e estranho 
contencioso .iudici~l'in, ainda quando a Adm • ' 
prucesso ; l\las daqui 11:'10 scsegue (Jl~1) 50 ,Ie II 
nistratil'o, sempre quc se agitar qucstao a 'Hca li 
tr3 1h-o. 

É mister fazer a es te respeito muitas <l 
ÚO ela lIatureza do BCtO e01l1O elo objeclo do 
Illide ser ou regulamelltar e geral, ou lillliladu 
particulares, ou mcramente eOl1trac~ual. A , 
pOI' objecto a reforma, a llllerprclaf:ao, a appli 
quulldas do [leIo. 

DIVERSAS f,SPECIES D'.\r.rns AD11l:'\I$TR.\T1 

rogulamentar e geral, póde a sua refor~a 
minislrativamente ; mas não polo metO 
sua interprctar.ão, applicação e a :lprec,i 
seqnencias pertencem exclusivamente 
dir:iarios, por serem :lS c1isposiçõe~ . 
actos de legislar,flo cio que (le admm!stra 

Se pOI'em u aClo é especial ; ~sto 
Oll muito:; casos particulares, const.ltue 
um facto administrativo. Por conseguinte 
c at.ll a sua interpretação so podem ser p 
antol'illade administrath'a, graci(}Sa ou COll 
do as tlistincl.~ües que mais adi~nte s~rã? . 
sempre r:om exclns50 da autOridade Jud ie 
peito a acção administrativa tlC\'C ficar i 
parada. n 

A clerralleira classe dos ar:los adm' 
pl'e\1ende os conll'lIclos lia Alhninislra~, ão 
res. Por via tlç regr:l os actos d'esta 
celcbr:ltlos lia rúrma administrativa, süo 
civis, c tOlIas as difTienldades a que 
da alçada judiciarü; sall'as as excep~ües 
Legislador tenba julgado r:onvC'nienle esta 

(') V(Lse 110is,fIUC o principio da compe
~\SIÚ lodo na necessidade dl~ lllalltcr a I 
(::io :l respI;il,o tia :111lfll'itl:Hlnjwlir·i:1l'i:1. ' 
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:\0 ':I)1I1IHII': ;J jlll'j 'li' 'no allmill!,;lrali\:! ,'illltelleil)~:l , 
I 'Ill ~er C'la~ilkall!l,' tiL' cl in'(·relll .. s ma:wiras serrlllldo 

I' I ' o:I ri' IlI' a qual • . 4'111'. ral11, 
CünfJ rme o nunH' l'll 'las slIas altlib ~lic:tjc s' , di videm-se 

, et'ars e cspeciaes ; conforlllo o llumero dos 0TélllS de 
I'i ·tlicC ão flll ' wm po:·l.am, rlilidcm-s() em lall t a~ sC l'i;~s 
anto · silo l' g'rau' qne adll1itlem : e cOllflJ rme a fOl' c' a 
auto\'ill il.!r li a. snas deeisli()s, di\idelll-se ern Ires catê

: 1,a Il'aqnclirs cujas dl'ci" I-CS são ~llj u iLa: a ap
a ~ão ; '2 !" /los '1110 julgam rm ultima iTt~taHl: ia ; c ;L a 

I ClIlI:r lho ll'E::itllclo q!le fúrma por si SI') lima c1ass t; , e 
le I'oune ;'1 qualidade de tribullal d'aplwl\a,:.Jo para llwi

tI'entre cl!es a de ~: apl'erno Tl'iLJllllal du .Iusti(~a admi
isll'atil'a 1~1l1 rdac:.;1o;b jl1 risdi(:Cücs do '1,0 n 2.0 grau, 

~ '10\). 

Fr:\ ~;O~iI'FTf~\r.I.\,-E:\ poslos as~im () pl'inClplí) e os c;)

tiros, 
' I'. 

11(' -

\l1'l' 
It) 

~usl' lln . 

\'l'1'I5t\('05 !lo (l ()1101' GUlllmettido ao:; tl'i\lll 'lars admini~
cgnc-:>e indiea\' a lllf'tlid:l e li:'; lirníll's d'cs:;!' po· 

Por outras pala\'i'a:>, tClldo-se trntado tI:l jlll':sdic(.:;-tn, 
~(J tra\.al' da cOllIpell!lll:ia. 

A 4'OmpelClll'ia dos tl'ílJullal's :tdmíníst.l':ttil'Os enl~l'I'
-, c 110 ri 1'l.:11lo do conlt'nl"iIlSO atl!ilinistl':lti\'o ; nome (:0111 
, • ,(:0111 r,l nml'ul :I', tlcsi~lla o obj('l;lo ela jUl'iS lli(~r;;-IO ael
trw' trall\',1 eün!('nc,los:t, () COII\.I'IICíIlSO adlllini~lratÍ\'o Ú 

iall1lenlo distinL:to !lo r,onlen:',ío"o jndir.i;ll'iu ; se bem 
I' IJo certa seja a sua dilTcrcilc.::I, quallto dirn eil o (k

infl-Ia [Irccisaml'lIte, (') 

, \') ,li rljrm~lln j:i t:i :) .conhecida, sef!l1nuo a qual - o contcnl'io
JIliIIl'I!l rto lIa OI'lIl!1Il 1:1,,11 aIJrnntl'l) as I((ctas Clltl'C tlirl:il.ns ]lI.lI':I

!l[')\':!ÚOg, au [lns~o quc o COlltCIICill!'O aJII1!lIistrati\'1I 
h~ llll e :!Ij:wll,I, ~'\lI Illw o intcresse j{1~l'al 'O aeha 1'111 
1I 1! 1i\ rllrCilu \)1'I\':Hlo.,-- I.lasta scnl du vuln para LlnL' )[111 :1 

Ih~Ort~ il (lus tI ' )!!:i !t)L'iIlO:i dn c')\I1par:l ('iio ; mn:; é milito slIpcrll
parn :IJliI l,ilr a re ,:o ll'er a~ n:lLl1lJn) :':1 ~ ClllLlrlll' 'rsüI' que a prnti

I" pnl S,lIl1~lCr n:n 1'-''':11111) :l\:I:~ Inilllli' ioliU lia ql1C~t~o p:t-
1")lI h~ccJ' c Lndlcar (~; 1,lIilil l':; t1 i \' i $lJ rio ~ fj u ~ UI na pi'opl)~i,:il n :ti; 
lIIa \IJIJ put!eL'l<l C\ prll llll'. 

Xo (;OILI()ll',~ i osn ,ailILlini,5trali\'11 o liti~ill "~I' \U/l l'l\ ~u.scitndll por 
Uni :lcll.! aLlmllllstrntll'o, Chama·se n~Slln louo li neto emnnndo da 
Administra~iio, seja fjual fur a sua IlntureZ3 ou rCírm3. 1\'n falta 
tI 'um tal :leto, ou se o litigio lhe é estranho, lia ncccssarinmcnte 
contencioso judicial'io" aimla fJuanlln a AlImilli::;trac:uo seja parte 110 
processu ; Illas daqUluao se r;egue que '0 de o contencioso admi
nistratil'o, sempre que se agitar que::;tào ácel'l:a li'UlIl aeto udmilli ::;
tl'31im, 
_ J~ mister fazer a este respeito 1Ill:litus lli"tinc\iões, nssim em 1'3

Z;\O da lIatnrczn lio acto como (lo obJceto úa cont.eslaruo. O 3cto 
pode ser Ol1 regulamentar e geral, ou limitado a um ou -lImitos casos 
pal'ticll,larcs, ou meramente cOLIlractu31, A contestaç,1.o póde ler 
pOI' oh,lecto a reforma, a inlcqm.:wc)o, a appliC3~ào nu as consc
quenclaS UI) acto. 

~ 1IO. ~ .. ta_ "'~.!4;; '" <''8~
DI\'F.l1SM' ESP1,:W:S O',\CTOS AO~Il;\,ISTR,\Tl\'OS,-Se O acto e 

rn~~lame,ntar e geral, póde a sua reforma ser pedida ad
mll11s1raLIvamenle ; mas não pelo meio contencioso. A 
sua intorprel~lI; ão, applicação e a apreciação das suas con
s~C!.ue!lcias pertencem exclusivamente aos trihnnaes ju
dlclarlOs, por serem as disposições regnlamentares antes 
actos de legislar,ão elo qne do administraç;lO. 

Se porem u acto é especial; isto é, limilado a um 
011 muitos casos particolares, constitue vcrdadeiramente 
um facto aclministr:tti,'o. Por conseguinte a sua reforma 
c alú,,~ ~lla int.~rpretação só P?dem ser pronu,nciadas pe\~ 
antollll~lIJ~\ aclmlntSlrallva, graL:l(}Sa ou contenelOsa, segun
do as tltslmci.,~ õOS que mais adiante serão indicadas ; mas 
semprc com cxclns50 da ant.oriL1:tdc judicial'ia, a cujorcs
peito a ar;ção alirninistrativa de\'e ficar indepeudente e se
parada. (') 

A derradeira classe dos actos administrativos COffi
prehcmle o ~ contl'uclos da Administração com os particula
I'os . . Por vIa ll~ rogra os, ~ctos ,d'esta especie, ainda que 
c~ I~lJl'aLlo s lia fol'l.n(~ admullstratlva, são regidos pelas Leis 
CIVtS, e lud0s ~s,dl~ll~ultlac1es a que podem ('lar lugar, são 
da ,~lçada JUdlCta,l'Ia; salvas as ex.cepções formaes que o 
LegIslador tenha Julgado conveniCllte estabelecer. 

, (') Y(~- se poi s" quc o priucipio da compctencia 311rninistr:ltÍl'a 
c~ t:1 torlo IHI lloees~ Idart c d( ~ IIlnnlcr a illuependc\lI',ia da Administra
(; ;]0 a rr.~pl~Iln da anlorillatll'jn:li(:iaria , Essa competc,nci:l tamhem 
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~~-L.- aC -ii(l a rnihislrativa encontre J'esistellcias 'lUO ~e opponliam ú sua 

~ 7~~~ .,', comsrühemh~ t'~$cnc i~II ~ It?r'ossaríalllonte I )~ ('.;)"OS "li\. qlll' ;.\ 

./"o..ê--Ill!lrrbn. Assim como a Adlllinistrao~o tem a ror,"a p:lJ'a triumpll3l" 

~,~.,.... 'j! opposir;ão malcriul, assim deve ter a jurisdicr;iío para venter a 


L<.a ~. resistencia legal. A jurisdic<:ão é pois a consequollcia, o com ple
" mento daacç~o administra tiva. Mas, so a roclamaçiío que faz ob

fVf 0/< . ~jeclo uo li Ligio, não tende nom a COI110:\lor, 110m a compromeLter tal 

~·,.J;t..u...~ [l c('ão cassa a compctencia administrativa, salvo quando o Legisla

_ _ ,...- '" dor a tenhu !!XP!'c 'am !lIc imposto. . _ ~ ~ 
~ ~. "",,- ~..t.. -t~ ~' _~ • LA ..~~~ ~ ,a.., ~otL 

.....J... cL.. ~~-I~~ s- .t;;...,~ ,1( , ~. ~ ....~ <> ~/; 
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Q-/..." . . ~ DIYIsIo GERAL DAS MATERIAS DO COST E.'I CIOSO A[}.ilIXISTRATI\·O. 

_~........ ~ O contencioso ac1ministrativtl abrange duas classes ele 
, "":--~ d utcl'ias perfeitamente tlislinet::rs: umas que lhe porten
(' . . __ eerr(\"'m razão da sua natnl'L'za. e sem que soja precisa 
_- ; uma disposição expressa para lh'as attribuir ; e outras a
'2:..~;JJrre só póde e.lle applicar-:se em virtude da. vontade ex.

o ~~ pressa do Leglslad.ol' .. Sena s~]perf1uo pretender caraclen
- t",,", • sal' as 2. as. As [H'lmell'aS porem compl'ehendem todas as
-. ~r reclamações fundadas n'um direito, e tendentes á refor
~.-... . ~ na ou interpretação d'um acto administrativo propria

~ mente dito, Entende-se por tal aqueUe que consiste na 

{o.c. ~ applicação «la'autoridade d'uma Lei ou d'um llegulamento 

...- ......::: d..L(.. a um individuo ou a um caso pal'tieular ; o que exell10 

', ' l:'í.:- os actos regulamentares e os contractuaes. (') 

~L-::- - • " _" 1."L--- .-<A-· ..-f....... " ~ o or.... _/~<'-L. L.-1j·~ .,.. r1<.. · _ _ n ~Jas ainda mesmo n'estes lim ites fi applicar.iío c [lS eonsc
1JJ..é"" e-.o '].qucncJ(\s do aclo administrativo eseapam:\ jUJ'isdicçüo administra
'1..~li\'a, principalmente se esse aeto ataca o direito tle propriedade, o 
"L . de liberdade ilH.lividllal, ou qualquer outro coHoeado pelas Leis soh 
• I '1 - a ';gidc c no dominio exclusivo !la jnrisdicl;ão jmliciaria. 

'd.~~~ ·t.;. ..!facs são cm resumo as regras que servem J)ara distinguir ° 

elA. t::Ú.f.....:.f".ilntencioso administrativo do jmliei:lrio, c Ilara eterminar a all':!
~_ {.:~da de cOlila uma d'cstas jurisdic~õcs.. ~.~ ~ 
. , ~ ~~d~, f~7 
~ .2. ~F.~. ~~_TI!;h-'2J

lILm<:fi\.\s Gn.\CIO<;:\S ADMIXISTlL\TfY.\s.-l:; pOrem misler 
lIistinguir lamhem o objecto ria jurisdic~~ão administrativa 

eontenciosa d'aquelle que o e da não contenciosa; assim 

como se tem distinguido o contencioso administrativo do 

judiciario. Já se sabe que a jurisdicção administrativa n~o 


.... ~ b.. d.1t
o ~~. 'J?-t:Ú ~t' ~ ~ 

.: '" w-. '.- lV:.~~~,. ./.' .l-~~9~ lU. ;IUJ..-.:;~~·

~ ~a.c. .e.r-~~ : 


;~~.( o'kA~__-';'. ~7 ~ ~e-e: ~L...'.J../ ~~ 

~ oa-C·e~.....t~ ~ ~ a.--/S; ~~ __ .-~-

-et.., ú-,-.~ a-.....A..~~~ ~;-. ~~ • 
'" ,.'" rr'vt:,;G ~... ~- -- / ~~ /~ 

.... , - ~4~-F-"':"'_-~._=-:""":'-'-."""'------"':=------- -------1 
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·~~""'~ 
fi O y-.-. ~~ . 

' I • ~~.aL-, ~.c:;. " ~.. t;;: 
, ~()TIl8rl:h ~lI lh' I' ~cncill l n l1t~t' ::sa l' i~1I111'n Il' ' I~ ( ' aSO~ elil . qlle :l 
(':In n rlll hlSll'Olh:1 oncon trc I'C, I. LC ll CI:lS 'lUP !': C OPPollh:lm a ~U3 
nnha. As iHI romo a Administrar,ào tcm a ror~a para trillmphar 
opposit;ão maloria l, :J si m Il C\C tor :l jUl'isdic(: ào para VlJnccr li 

sistcncia legal. A jUflSd iccão ó pois a consequeIlcia, o com ple
enio da ac~âo adm inl tratils'. ~lns, se :J reclamar.ão que faz ob
'lO lIo lillgio, não tcnd nem a come. lar, Hem a compromelter tal 
I'à ,ce' a a compelen ia adm inistrotiva, salvo quando o Legisla
. 1' li lenha xpr~ssamcule imposto. , _ ~ ~ 
,.;:. (~L .~ . o.~ L ... c.~ ~ c...< ,.,~ 

, ;"".L, ~_.t:z....~ /.( .~, 4 ~~ ? ~ 

~... •-If'~' -:"IVo- s: 1~ d-~~ 
' Ihns.io GERAL DAS M:\TZRL\S 0 0 COSTE:-; CIOSO AD.\IIXlSTRAT1\'O. 

() ('ontc nr.ioso administral!\·,) abrange duas classes ele 
atClri as perfeitamente distinctas: umas qur lhe perten
m-em razão da Slla natureza, e sem que seja precisa 
a fli sposição expressa para lh'as attl'ibuil' ; e outras a 
c só pótIe elle applic31'-se om virtude da vontade ex
c S3 110 Lcgislrulol' , cria supel'l1uo pretender cal'aeteri
I' as 2.as, A primeil'as porem eomprehendem todas as 
clamaçõ ,s {unlladas n'um direito, e tendelltes á l'efol'
a ou interpretação d'um acto administrativo propría
ente dito, Entende-se por tal aquelle que consiste na 
pli cação da autol'idade d'uma Lei ou d'llm Hegnlamento 

11 m indivitl no ou a um caso particular; o que exclue 
actos regulamo~tal'~s e os contl'aetnacs, n , ~ 
~ ~ , • " J "'-L,,, f?I'~ ~ /......-.-. -..... LÃ)/JAT...... - c><.

C) ~!ns ainda mesmo n'estes lim ites a :lIlpli cllc;ão c as consc
nela 11 0 neto administrativo e,eapam:1 juristlic(:üo admini:;tra

a, principn lmente se esse aeto ataca o dimito de propriedade, f) 

Ii bcnlnde il1!lividual, ou qualquer outro colloeatlo pelas Leis soh 
"~i cl c o no dominio exclush'o da jllrisdicçào jnlliciarin. 

Tacs ;io em rosumo as regras que servcm JWfa di stinguir o 
IIhllll'iw(I (Hlministrnt.ivo do jUdic iario, c para ctcrminar a alra
de c3da Ulll a (l 'estas jllrisdi l:~i)cs. • 

,..:-- /~_.~ -t.. 
rS-O M ~~r / 

. . ~~ ,.....z;: . ~ , ~) - T. I!: h -~J 

~I '\ l'En l.\S GR.\ClOS.\S ADmSISTIL\ T/ns.-I:; porem mister 
' Iinguír tambem o objecto da jlll'isdicção administrativa 
Il Wnciosa J'aquelle que o e lia não eOlltcnciosa; assim 
mo se tem distinguido o conlencioso administrativo (\0 
tliciario. Já se sabe que a jm'isdicrão administrativa nuo 

~(o ~~. ~ç;Ú~, ~ ..c:... 
n.<-1.1,.,.., . , r:t -Y, .(.' ~~~~ ~~~'
~~---: 

IA-<_ ..... ~ h r ~ O(~~'-'-e/ iHA. 

............. ~/-vt. . a--/á; ~~~ - ~........ 
e_..... 4--~~~ ,..... ~"-~, 

« • ./ 

" - - / ~ -......c-~~ , /~ ~ ... ~1_-_ 

~ .-4~;'~ ,,r; :J 

.L ~ .....; H ~~ ' ____ 

4 ~tL<. Q ~ ? ~ ~ i?o<- ~ <--;, u ....~ r?->-- ...., ..Lo GL.,?-LA é" d e .. , 

tI~; . · ""~L .)>-  -' , ~__. ~> ,,-~ r,",-,<--?-4.4.~'7'/' ''' ~.< 

~4..~ <? ........z::-~ O~ . <.~, .", --<-< ~ ,;'~ é.--~ /-.... 

- "",..::.iiÁ t!!-~....b.-J'-A-~~~ ___ ,. ~ I ~ .(~ , .uf. ~" ~ 

., d-'~~ 

~é~·~"::: ~.2::~~ 
~ , ~ /)"~ e~ . ~~ ./4 ~L -?Í~ ~I . 

ILa/vt.. :--~lA I ~.L~t?;,":; a.~4--. ~ 
/I! ~ ~ ~~ ..... ..... ,/ • .-....L .; G;:;:." ..... -L.--'Y,7 .L _ 
~ ' ~J P. ~ ~.:::~ ~. -;,L'.,..~...<-- e~':'" ~ . ~.I: ~.~~ /" / /
-: ,~ ~-tL.:~ ~ / ..........- ~_.a.L;.y"' ...~h_~, 

/u,( :~ c::.:...c....:oÚ< ~ /...... '-o ~ <?t'.... r~~""" 
~6 tP . éIl . J ~c --< .2 ...~ A!A 'J~ ..n.- ..... ~ ~ e.. 4 •. 
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~ -. ,~r--
~~- -4 <!_ 

~ __ J'_ 
_ ~ Q.. ~ 
-.____G" ~~ ~/€. 

~~ .......... " 

I 	 ...-...-- ~~..L..-
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. 	contcllt;IOSa chama-se gracwsa. 

conhece, são t1esignada~gualmenle pelo nome de 
!}'l'aciosas, em contraposição ás contenciosas que 
o seu nome da jurisdicção encarregada 

clias_ 'LA--'-t.4, '". ~ ---/~, ~ ., 


As materias graeiosas abrangem todas as 
para cujo julgamento está a jurisdicção administrati 
vestiua d'Ulll poder discricionario, donue lhe vem a 
minação de jurisdicção graciosa, para exprimir Ilue 
qualidade presla elIa serviços, 
~~ ......... ~_....... ~tJ.-......:~ ~ 


----"'h..~~ ~"''''t.4~ '~.-J..-. ~·'--.7""'-
(') .\ delCrminação tIos casos em quc a 

deve ser inl'ocada, fónua ullla das mais graves d 
olrercce o Direito administrativo_ Todavia é de lIIuilO 
tir.o, como o provam as tres proposições que se seguem: 

'1_H Em materia graciosa o 
pormaujulglln1011to e pelo meio contencioso nem sempre éad 
"01; ao passo que o ó em t(J(la a mater'ia contenciosa, direcla 
tlirectarnentc, OXCC[)to lJu:l.llUO se traIa d' uma tIecisào 
ultima instanci:J_ 

2_" Em materia gradosa é regra qne sempre se póde 
da Administra(;ão mal informada para a Administra(:ào 
m::H!a; mas em matoria contenciosa a autoriuade da 
da applica-sc com o mesmo rigor que 
ciaria. 

3_ a Emfim as matorias graciosas não apresentam na 
no curso do proctls~o formalidades de rigor, nem pr<lzo fal 
processo contencioso olTcrecc muitas di!nçõcs e formali 
to (IUC o seu numero seja mnito menor do quc no judiciario_ 

M:ç.io .\mll\ISlIl.\T1\'.\ E JUI\ISDICÇÃO GIL\CIOS

deve confundir o exel'dcio d'esla com o d'aquella. 
são exercidas pelos mesmos 
objecto e essencialmente distincto. A'I.a 
todos os aclos emanados da autoridade dos ad 
res, emquanto não ha reclamação da part.e dos 
privados POI' occasião d'algum d'esses actos, A 2. a 

ge somente os que Icem por fim estatuir sobre as 
mações (10s interesses privados assim prol'Ocados_ 
a contl'auicção que faz cio administrador juiz; a Gon 
t;'ão é (Ille sllbslituc a jurisdil:l;,ãO á acção: cara 

• 

~~-,-,-,~.~ 

~ 

i S maten35 de 

ue estatuil' 
et..:..... '/...- , 

e não profere dcd 
___ 
_"'~__ 

recurso para o Conselho d 

perante a jnrisd 

_\. - ~ 

funccionarios; mas 



~..:. ____ ~,c-~.....:-.., 

~ "'L- ,_.....o./e--~ -----.....: ~~<.......-.-c-~ /~t:.,~;I' 

~ 

~~~'-4 <!-~_____ ..------.,. ~. ~ ~~-~'D4 ?» p 

• __ ./. . ' '~.l !:H v ' /" 
.... ~~ ____ ~--t:~~ ~....- - .e.:...... e.-..O'! 

.... ~~..-.~ ~ ~; ~/&- ~L"":"'cLt'..f~ . c' ____ :c-:.. ·"'-~·d.-,d.. 
contclH~IOSa chama- e gracw~l.l, i S matcnas do que CIta .1.- B 
conhece, são dcsignada~gualmente pelo nome de materias - ~ 
[II'aciosas, em contraposição ás contenciosas que receheRl t!' '~~: • 

o seu nome da jurisdicção encarregada de estatuir sebl'e -- ~ ...
cllas .. ~~'·"'• .h-<- ---- ,~, --- ., ~. [,..-~ ,;<?DC.~-c- "''-'' 

As matcrias graciosas abrangem todas as reclamações, ~ 
para cujo julgamento está a jurisdicção administrativa re-~~ J.,.' 
vestida d'um poder discricionario, donde lhe vem a deno-~ · ._
minação de ,jurisdicção graciosa, para exprimir que n'esta "'-~~~ 
qualidaQe presta el.!. serviços, e nãoprofere deoisões. (,~i 
~~ ....... --- --- ...... ~~~/~----~',~~ .> 4..-0 
........ "4~ ........c;;-'6 4! .... lI-fA~ ..-.c.~. ~.~<'~~~~ 


(') A uetermina(;ão uOS C[\SOS em que a Jurisdicção gracios[\ "l" 
dere ser invocada, fórrna uma das mais graves uiffieuldades que e. - ...... 
orrerece o Direito administrativo, Todavia é de muilo interesse pra
tieo, tomo o provam as tres proposições que se seguem: 

1." Em materia graciosa o recurso para o Conselho d'Estado 
por mau julgamellto e pelo meio contencioso nem sempre é admissi
vel; ao pas:>o que () Óem to(1a a materia r,ontcnciosa, direct[\ ou in
directamente, excepto 'Inanuo se trata u'uma uecisão proferida em 
ultima instancin, 

2." Em materia graeios[\ é regra que sempre se póde appellar 
da Administração mal informada para a Administração melhor infor
mada; mas em lTwteria contenciosa a autoridade d[\ cousa julga
ua aplllica-se r.om o mesmo rigor que perante a jurisuic(;ão jmli
ciaria, 

3," Emllm as maIorias graciosas não apresentam na ordem e 
no curso UO pI'O(:t:\sso formalidades de rigor, nem prazo fatal; mas o 
processo eont.encioso oO'erece muitas dilações e formalidades, pos
to ([ue o seu nUlllero seja muito menor do que no jndiciario. 

§ H3, 

'\C(.:,iO .\U)rl:\ISlIlH[\".\ E W[llSUrcçÃo GIIACIOS.\, - Não se 
deve confundir o excrcido d'csta com o d'aquella, Ambas 
são exercidas pelos mesmos funccional'ios ; mas o seu 
objecto e essencialmente distincto. A L a comprehende 
todos os actos emanados da autoridade dos administrado
res, emquanto não ha reclamação da parte dos interesses 
privados pai' or,casião lI'algum d'esses actos, A 2. a abran
ge somente os que teem por fim estatuir sobre as re,cla
mações c)os interesses privados assim provocados. E só 
a contratlicção que faz do administrador juiz; a Gontradic
~ão é flue substitue a jurisdicC.ão á acção: caracteristico 

" 
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• 
patente c preciso qne lixa daramente o limite divi sol'io 
entre a ar..ção admini ..'ll'nti \'a e a jtrisl]iq;ão graciosa. Foi 
por terem-no desconhe~ido que aulorl~S estimaveis busca
ram a differença entl'e eslas tInas ordens de func ções na 
maior ou menor generalidade do acto. Segundo pensa
vam, lta slmples administração, quando os administrado
res ordenam a ox.ecn~ão das Leis ou Regulamentos, e ju
risdicç,ão gl'aeiosa, quando fazem arpli ~açflo da Lei aos ea
sos particulares, sem qlle as suas decisões encontrem o 
interesse privado por' contradictor. (') 

(') É porém evillente que debaixo d'estas duas fúrmas os au
mini5tradores usam do mesmo direito, e exereem a mesma inici<lti
va. Pouco importa que a sua ae(;ào seja quallto ao ohjecto, illdivi
dual ou eolleetil'a. E sempre administra t;ào pura e simples, em 
quanto nlio hll eontradi e\:üu e debate empt>nhado. Em summ:l n 
aeção eessa somente onue eome(;a a jurisdicção; e esta onde se t['a
HI um debate, 

§ 1'11-. 

U\TEllL\S cn.\ClOs.\S E CONTENCIOS.\S . - Para concluir-s8 
esta theoria resta mostrar o que distingue as materias 
graciosas das contenciosas. Esta qnestão reduz-se a sa
bel', quanllo uma reclamação contra um acto administrati
vo cabo na al~ada ua jurisdicç.ão graciosa ou da conten
ciosa. 

Admitte-se CJu e pertence à jurisdict;.ão graciosa a re
elamação que se funda n'um simples interesse , e Úl:Onten
ciosa a que invoca um direito (tdqll:irúlo . Ma s, q\laes se
jam os signaes d'llm e d'outro; e qua s as circumstan
cias em que cada um u'clles se proullz, Ó o que principal
mente importa fixar. lIa simples interesse, se o acto 
ou facto contra o qual se reclama, não foi praticado em 
menoscabo d'uma obrigarão legal da Administração . lia 
porém llireito adquirido no caso contrario. Para comple
tar-se a mesma theol'ia hasta indagar, qUilOS sejam as fon
tes das olJrigações Ila Administração . Esta s fontes são 
duas : a Lei e os cOlltractos . Logo, toLlas as ,"eleS ql1 0 
uma reclamação tle natnreza administrativa se flln(lar lI'um 
texto de Lei ou Regulamento, ou n'uma disposi ~' ão CO[1

tractua\, pert ence it jnrisdic r: ;-lO coníollciosa. :\"oull'o fi 
qller caso entra na alçada da grac.ios:!. n 

(') Es ta regra 11:1l"a n50 clIg;l\lal' 11:1 :1 llpli l' :1\:IO l~ c I'e ser ~u 
i1imli13 á cO llflirãu essencial llc torlo () cCI :lleneioso ; b tn 1', fll' 
renel a do (~ara'cWr puramente privado lla n~ clfJm~ I ·:I (l. De\'() 
t! ' is t.o sercombinaLla com as nOI'óe, dadas subre a di,tinr l: :iO e 
o contell cioso administralivo e' il jllllil:ial'io. Delllniji ell a ~ Ií 
lugar, fluando o Legisladur nàu n [elll cX]lre,;,;alll l' llle (Tc['ollall0 
rogacões infelizmente muito fl'(j(IUl~IIIl'~ , e que ~o lltl'll l u en~ ma 
flUO tud u para tonwr [:io duv illo~lI s e !:Ollte,. tal·CI:; os [!I"IIICI[Jl O' 

raes do Direito aumilli slrati,·o (CDIJanloll ' ). 

§II J. 

Jvm:s '\[))lI:-;ISTHt\Tll·OS· -Enlre nós não xislcm ta 
tribnnaes e juizes administrativos como em França . 
dom todavia seI' considerados como laC5 em COItos c: 
os Juizes municipaes, os Auditores da marinha, os c 
de repartições fiscaes, as juntas de qualil1cação elei 
as juntas revisôras das listas dos jurados, os co 
de qualifieação da Guarda nacional, os Prosiden 
provincias, e os Ministros d'Eslu(lo em La instancia, 
2."" n'outros casos os mesmos Presidentes c Minis 
conselhos mnnir.ipaes de recurso, os de revista da 
da nar,ional, o Tril.nmal do Thesouro Publico, e o 
lho d'Estallo. (V. Av. n. '18 de '10 el e Janeiro de 1 
fine) . 

CAPITULO 11. 

Dos .!ni:cs llInnicipacs, P'I't:s itlcl/.tcs c :1liHisll'os, CO l 

nulos como triúWUl CS (!dminislralivos, e outros 

§ HG. 

Jum:; ~W:-il C IP,\ hS.-A esles compele a imposir. fí 
multas a fJ\1C so refercm () ar!. % do l\cgnlarrwnto n 
do H d'Abril de '18.-1'2, dado para a alTe~adaç:ão da I 
meia sisa dos cscravos , c outros Ikgu!al1lenlOs c Le 
L'a es. n 
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• 
I nl,' e pl' r: i~' o q l1l' Ii:\a elaramt.:nte o limite t1ivlsorío 

ltl'e a ac~ã allmini Ir~liva e a jt\'is(lic~, :io graciosa. Foi 
r Irrem-IlO de. onhceido que autor.~s estirnaveis busca
m a (!ifI ren~a entre , In utlas ordens ele funcções na 
aio!" 0 11 menor genera lidade do aelo. Segnndo pensa
Ol, lia simples at.l mini 'Iracflo , quando os arlmilli ' traclo
. onlellam a 'E> 'Wão da Leis ou Regulamentos, e jn
di tão grado a quando fazem applit:ação da Lei aos ca

pal' licul al'C's, sem que as suas decisões encontrem o 
leres. e pl'Ívado por contradiclor. n 

(') I~ porém evidente quo debaixo d'est<ls duns fÓl'lllnS os au
illis lrllLlores usam do mesmo direito, o exorr~oIIl a mesma inici<lLi
• POUtO importa quo a sua <lcr:iio seja qO<llltu ao objecto, indivi
ai ou collcctil'3. E sempre administraç;lo pura o simples, em 
un to n.io l1a cOIlr.radic~ào c debate empenhado. Em summa a 
I:ÜO CC" a somente onue começn 3 jurisdiel;ào; c esta onde se tra
um deha to. 

§ 1'14. 

M.\TEnl.\S c:n.\CIOS.\S E CONTE~CIOS.\S . - Para concluir-se 
ta thcoria resla mostrar o que distingue ;lS mato rias 
aciOslts das contenciosas. Esta qncstão reduz-se a sa
r, qllilUllo uma reclamação contra um acto administrati
eallc na a l~a(la da jlll'isdicção grae,iosa ou da contcn

o a. 
AdmiUe-se que pertence á jurisuicção graciosa a re

amaçilo que se funda n'um simples interesse, e ;, conten
OSa" a (/ue invoca um dÍ1'cilo adqnirido. Mas, quacs se
m os signaes d'Ufi e d'outro; e quai S as circllffistan
as em que [' :Iria um tl'elles se protluz, é o que principal

. 

'nle importa fixar. lIa simples inl('resse, se o acto 
fllcl contra o qual se reclama, não foi praticado em 
1I0SC' 00 tl'uma obrigaç~lo legal da Administração. lla 
rém llireito adquirido no caso contrario. Para comjJle
r-se a mesma t!teoria hasta indagar, (Juaes sejam as fon

das obrigações ua Administraçiío. Estas fontes são 
la. : a Lei e os contractos. Logo, 10uas as "czes que 
13 ree\ama(~ão de nat.nreZ;l administrativa se fundar n'um 

x10 de Lei ou Hegulamcnto, ou n'urrta disposição COI1

tr:lclnal, pel'tcnce ~\ jl1l"i~dÍl:(':io eonlcllc:iosa. !'i 'u ulro qual
qner C:lSO entra na aJ(ada da gl'aei , a. n 

(') Esta regr:l p:lra nii rllg~l1ar!l a. 3pplir~ ~~ o ll ~\e ~cr ~ub(! r 
IlimHla á l:ondil"àu essenci al Ile todo o c(1:!lenl'lt 50 ; I:; II I', fi eXls
tCl1cia do c;ar::\c.ter purafllente prÍl nuo dn reclam::willl . lleve 31i'II\ 
c\'i st.o ser comlJinucln e01l1 as Ilocües U3(!aS sobre [\ ui ~ !i l1ec: :io entre 
o contel1ci oso alltninistrat.ivo e' () jl1lliciario. DÜIllaii eHa ~Ú telll 
lngnr, flualldo o Legislador Il::io n !enl cxpre~~alT1(~lIle . cllJroga(}f).: (Ie
rogações infelizl1lcllW muito frélluentes, e que ~ontl'llJllem ,.n::lIs 110 
lJuc tudu para LOrllur t;io (lU1' ÍJÍ(l~ I)S c wntcst::\Vel5 os 11l'11ll:\IJlOS ge
rncs do Direit.o auu1inistr:lli "lJ (Cnllantous ). 

.JmZES .\[)m;';I sTHATlI· os · -Entn~ nós Hão p:istcm tantos 
trilmnars e juizes administralivos como em Franç;l. Po
dem tocla\'ia ser considerados como taes em certos caso~ 
os Juizes municipaes, os Auditores ua marinha, os chefes 
de repartições liscaes, as juntas de qualilica(;ão eleitoral, 
as juntas rcvisõras uas listas dos jurados, os conselhos 
de fltlalificação da Guarda nacional, os Presidentes de 
provincias, e as Ministros (l'Estado em 1.a instancia. Em 
2. a n'outros casos os mesmos Presidentes c Ministros, os 
conselhos l11unir.ipaes de recurso, os de rel'Ísta da Guar
tia na(~ional, o Trilmnal do Thesolll'o Publico, c o Consp.
lho (i'Estado. (V. Av. lI. 'l~ dc 10 de Janeiro de lSr,o ill 
fine) . 

CAPITULO 11. 

Dos 	Jui: cs ilIwticip(/!~s, Pr sitlcnle' c Ministros, consitlc
nulos como triúunttG.s adminislrativos, c outros. 

§ HG. 

J1 Jl ZES ~lI"\IGIP.\ES.- A esles compete a impos1r,ao (bs 
multas a ql!e se referem o ar\. 2(j do Hcgnlumcuto n. '1:'\ 
de 'H c1'AIJl"il de Hl.t':l, dadu para a arrc~adat·ãu da taxa e 
IlIeia si sa dus escravos, e outros Heglllamentos c Leis lis
caes . n 
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.., • ~':?:!" adlllini:\!I':llims . St' rin mbter compubar todas a~ Leis admillis
• ~ eo..do ~tta( ,i\'~IS, ti 11 la pUJ: uma, I !nr~ persc,rult1!' cm c:Jda uma 11 )1<15 
,,~.c pOSII:UCS que eoulcrclII UII'OIIII , c IInp01,>, 1lI li ' \'f~ l'es aos cllIadaug ,
'.~ ~\,U rihuil' 'cu conhecimon ú a lal Oll \aI jUI'hJ il;I;i'iO(I 

la ( ri, i '111. 
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,;> o Pm:SllJlo::\TES D.IS I'I\O\'l:\cl.\s·-Excrccm jlll'isdicrão COII-e.:,.,...,,- <-<11'nciosa arlmillistrativa ; por exemplo, nó caso ' provisto 
.(. ê~~clo ::Irt. !í. o ~ -tI uo seu Hegimelllo ele:3 d'Outubro de 

I'>-\. ,~"'- 18J4. , uecidintll tempora),ülII/.Imle os conflictos de j uri:;
(ll'\~ dicçãu que ~e suscitarem entr' as autoridades Ila prorin· 

~~ •.:-f. t.;~a, em 'I: ninsl~ncia ; e lambem pl'ovi;sui'jnlnenlc as ques: 
~. \ turs suscItadas acerca lios abnsos das autonuafles eccle

sia licas 110S casos do art. '1. 0 §S '1. 0 c 2. 0 llo Decreto n. 
'1,OH de 28 uo Março cle '1857; as. im eomo as menciona
das no art. 'I. o ,; L o tio Decreto 11. 870 dC'185'1,que se mo
verem entre o:, chefes das repartições fiscaes, ouvindo as 
Tlte omarias de fazenda, e J'emetlendo os papeis I'ospe
r.tir<JS com a sua decisãoao Th souro Nacional, na fôrma 
do art. 20 do Decreto n. 2, :1.1-3 de 29 do Janeiro 
uo '1850. 

Em 2. a instancia porém conhecem dos recursos intel'
postos ela!) c]eliber::lções, acordãos e posturas das Camar::l:; 
municip::lrs, em \'irtude do <ll't. 73 da L. l10 '1.0 cl'Outuhro 
de '18::28 ; e bem assim da imlevida inscrip(,ão ou omissãu 
!la lista geral dos jurados, pelo art. '101 da L, de :3 de Dc
zClllbn ueI8:U, etc. 	 , 

'h ... r~. ~~ . ........... __ .,....-...?...;,~ """~4~"_..4 _ ....~ .....~ 
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CO:UPI':n::.\ClA DOS m:\ISTlIOS.- Cada Ministro exel'ce a~ 
fllncçüés de Juiz administrativo ordinario úcerca das ma

r f~ ,40. ~terias que pertencem ás altriblli\:õcs do seu Milliste~; 
~ I. ...... ~f..J>.. _fluC oll'el'cce aos citladãos::l vantag m d'um primeiro 
,r .;r· ~	exame simples, muitas w:zes rapillo, isento ue uespezas, 

e mais gcralmentc Lle parcialidade. Dem::lis a applicação 
da jllrisdi ' 1/.10 ministerial fuuda-se ordinariamente em tex
to::; h'gacs, A::-:s illl os Minislros (amIJem est::llucllI sol)r 

(; lIi.... .), ..,.,.,.. . 1J..:::!ic<~"'::' . .( ~.t<>-v ~.,J..o-t.. ~~• .,t;: P-b
~ d .... ~ d,>-t ~~t;::..,~~L c .... ()'~I Lc".. : ........ ~ 
'V- tu-',L~. <:Ú~ , 014~ '" -'Iv tlPV .tc.~ t..",. ci:f.,..~ _ ~ k tÃ "'-'O ~ 
LI! - ,I 'tfL..h . '~t: _ I 

'4 di.-d~ ; .....J:""~~ " ?~--i"';' Á. :I/!f

:1 :' I'.onlnslal:ííl' s lIlIl' ll:lSl' rm dn:, \: l\nll';u' II):' di ' 
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CIlJ,nrn ~ 1 

solll o 
~omm 

I'ti l' !I ;' ri 
Ins, celebrados I;Ofll (·\ll': 011 em , 'pu n ll llH (1:\1';[ n: 
('os das suas neparti/:ij(~S respeclll'as. . 
. (, ~Iinistro : constituem puis um tl'lhu lI 1l1;uhnlll 
ti\'o ordinario do '1.0 grau. Derem (:onhc '~I' cio 
contencioso que Hão tireI' siL10 altrib\lll.lo pO ' nma 
sieão POiilti\'3 ::I outra jllrisLlicCà . AssIm. callrm 
al;~ atla , quando n:lo são exprossam-'nto attl'll.Ju,m il.' 
JUIZ , todas as Ilil1iGllld;Jt!es q\le se refl' rem ,~ 
das Leis <ld\llinistratil'a~. .\:isim com p to·lhes (li'! 
cisões sobre os lili'1'ios que se agitam lIO tocallte 
goci0s das suas reslJectivas R 'partições. n 

(') QuallL 11 J'1'gr:l. 11 (' proc~s,;{)., n~1) h~ fll rm u l a
Jl ~ r:1 0$ pleltlr , ~ l1l i ll i s tra Ll "o c:na l,n,I~ LU:~;I~O n l~ Iln~ 
nistros. Os meIOs de rotlu\':;o, o: pr,lz.u.> Ilol JIIU ~U<I 
(;tc, Sli o os IIIC5mOS que [l fl ra o~ IlOgOCIO:; rl e u " '\l ILo 
lIcc(' cies contcllcio:a' são pro fl.! rIllas; or:J lhrm:I,III1IJnlC 
ccres das Secções uo COIl,;elho d 'Est~ ll!) , ou dI.) 1.)Ill' Ins 
consultivas ou das Secretflrias du ~llIllstcnlJ ;.ura Iln:dlUllle 
mações mi:lisLraLlas pelus I'r.;sidellte,; tIa,; llrtlllllCI:I' c JIIU IS 
uadc subalternas . 

§ 'lID , 

.\CTorUU,\DF.:i E:\ C.\I\I\I':C.\lH;; no IIEClIET.U m , 'Tn 1'11\ .\ o 

ClTo.-lIa om Fran~,a um cOllsolho, denomillaoo /le 

são, cncarregado em cada Ilcpal't,:1l11ellln de revê_r AS 

raçõ\"s do recrutamento, uc C/uvlr as .1'1' lamíH:/Il! 

essas opera0ües p~ssam uar .lngar, de J.lllg~~r, as ~!lU 

isenr,ão e deducçao do ontll1gente. A<> SU,IS ~l CI ! 

rle(zliitivas, mas pôde-se r. con~l' d'ella~ pO,r IIlI' nmp 

da, excesso de poder, e l'Iola/:ao ua Lm, h.\Vl'Il!lfl ( 


1:CJ"s;a. 	 . , I . I 
Entre n{\s o rcr,l'lllamr.nlo tem SI/lo lII,';U1!1 !1I o 

\'crsns Autoridarle:-i militare::;. policiac:; ,·e jll,lI G I;~l'la 
mo pelo Docretu n. 7 ;.~ de~(j Il' l\bril de 'IS1,.I} .u nli.~ 
cX' l'cito, n ll1l t.' :lI]OS pdo Goremo no murll' l\ll( !l,l 

c nas pro\'inGias pelus Presidenles , aos GIJlTlll1an/lan. 
Guart.la nacional c do ~Ul'ptl da permanenles .c\ell31 
di['e l',~ão tIos Juizes lll- direitu, Chol'L's de pullcla, 

http:Guart.la
http:IIEClIET.Um
http:altrib\lll.lo
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~') I'; i mpll~s i\' cl f.llel' UnOlnendatl~r;.1 ll\J~ lIeg-oeios cOlllcncill


,:-0$ :1I]lIIí ni. !i;llirn:s . :t! rla fIIi~tcf' com pulsar todas a~ Leis adm illis-

1.[:lIII'U;, 1111 1:\ pOf' l1 111 a, IloTa perscrutar cm cada 11111:1 (lcllas as Llis· 

JlO'i!:uU:Hlu ll eonferclIl di r i l tl ~ o i111 11 rJe 11 I Llel'cr\lS aos cidadàos, 

~lri"uiJ' (J ~cll l.\o ll lH! ci men(1) a tal Oll 1;11 jUl'islli ef'àl.1 adlllilli stl'uli

l U ( \ ' ;\ il' II ). ' .3 

~ .."c...,.,.. c.. ( .t.. ~ c( ré.":",-,(...:~ '" 
• ~ , ~, .Q. _~. I ~~' 

......... ~- ,~b • '7. ~.
I 
'J~, i~ '"", '" ...... . ",-• .,.., 7.4<-~ ~QA.-c<--u 44l 

1'1I !:!;\( E~IL.~ n .IR I'Horl.'\CI.\s.-Exerccm jmisdicçãO COIl
I' nciosa adll1in istraliva; por cxcmplo, no caso previsto 
Irlo ar!. ~,. U ~ 'lI do seu Hegill1cnlo ele j (l'Olltubl'o de 

1. ~l.), decillindo tCJnjlo/'a,riwltcnle uS contliclos de j uri~
que se suscitarem entre as alltoridades rIa proYin

, eTll 1. a insl;mcia ; e lambem provisoriamente as qllCS' 

f'S uscitatlas ácerca dos abusos das autoridades eccle~ 


iastieas rIOS casos do a rt. 'l.o §~ L o e '2. 0 do Decreto n . 

,!H 1 tle 28 de Março de '1857; a -im como as mcneiona


ri arl. 'I. o § 'I. o 110 Decreto n, '_70 ue '185'1 , que se mo

CU lI'(, o ' chefes elas repartições liscaes, ul1vindo as 


1H" olJl'arias tle fazenda, e /'emcttendo os papeis rcspe
iros com a sua decisãoao Thcsouro Nacional, na rórma 


ar!. 20 c.lo Decreto 11. ~,343 de 20 de Janeiro 
'1 8;)0, 

Em 2.a instancia porém conheccm dos recursos inter
,. """'>-, el as deliberaçõ .s, acordãus e posluras (las Camaras 

lUll idpaes, em \'irtutlc du 3rl. 73 da L, do 'I.u d'Outuhro 
-I K~8 ; e hem assim da indevida inscripção ou omissão 
Ii!'!a geral dos jurados, pelo arl. ,101 da L, de ::3 de De

ra del1Hl. elc. , 
t;.......~ ~~ ' A<. ~""'.~../~ ~._".",. / ' ---.. .-...-. ~_ 

....'~ ~, t Lil. ~ ..:; , -14~t-8~~ -- r·.~ c.' ...~

COlIPI :n;:\CI.I oos MI:\[,;mos.- Cada Ministro e:.. el'ce as 

11I l~I ' õe,' do Juiz. administrativo Ol'rlinario úcerca das ma


qlle pertencem ;~s at~ril)1Ji\ões do seu Millis~e~; 

Jlu olT rece aos cluadaos a \"antagem d'um pl'llnell'o 


xame simples, mllitas \'ezes rapido, isento de despezas, 

mais geralmente de parcialidade. Demais a applicação 


a jlll'isilic : iio mlllistrf'ial funda-se ordinariamente em tcx

~ Il'ba('~, :\s~illl os Millislros tambem estaluem sobre 


~.,.::. • ""'- .,~ ""-' ~~lYI. ~,~,..c- ""
...t ~~~~ -tkl.. L- 0< ç~, 4- ~~ 

•0II4../'L04f.. h_ 4v ~ 4< 4... d:t...~ a... 4:.. de. <Á '-'6 "'" 
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........,..,L.., A.J. ~.......,t;:: .'. ?'~~ d. ;///f' 

:\ :, c.ontrsta( ·lií's q\lí' il:1~C,rm dl)~ w ntr:i,'tl)::; dI' 1',t!'!I;lc im(",I
Ins , c.r.lobr~lJ()s WIH elll's Oll em .5rn nllHW p:lI 'a ()' ser\")
('os das suas Heparti(:íirs J'l' Sp er, lIY3s,., .. 
, Os ~linislros constituem pui~; um ll'lllUll:J\ administra
tivo ol'llinario do '1,0 grau. J)e\'e~n l:onhe<.;8 r de to.do (I 

eon!encioso que Hão tircr sido aUl'lhlll~O por IIIHa t1lspo
si ç,ão posItiva a Olltra j\1risuic ~'ãO. ASSllll. ca,~rUl na sl~a 
a]r,ada, quando não são ex.pressamente alll'lbll.ii1as a, OUI: (I 
iUIZ tuLlas as (IilTicu\rJa(les ([ne se refercm a apI~lt~ a~. :1O 
':Ias' Leis administrativa::>. ;\ssim compele-lhes (li'Oknrde
cisões sobre os litigius que se agi,ta:ll no .tocante ao~ ne
gocios das suas r(~spce ti vas Repartu;ues. ( ) 

(') Quanto n l".'grns (1 0 Pl'OC'5;;O., II~O h~ fMITIul a,; ,es,J1e~)ia () ' 
p~ra 03 p!l)ltos a ~llUillislrati \' rls e : lIa Illstl"LlL:':ao !lo. l\lW tO ::1,II~~ ,~[I
nistros. O;; ll1 l)ios tle roeur,;o, os pr:i7.,03 para , a ~l\:) IIlI. l:1 )1 0:, 1(.,10, 

(, te., sito os mcsmos qn{\ para OSIlCgOCIOS ,~ e !lI\'e lto ~'l1nm~lIll; .~s 
decisões contClwiosas são proferi,las; 01'3 dlmclamcnl', sobl c lW~C
ceres das Sec(~õcs do Con~elho Ll'Estal}p, ou de CIJI'[;IS ~OlllI1l!~S.')C S 
consultivas ou <las Secretarias do ~[inistcrlO ; ,01':1 rndl:Jll:c Ill!n.~
macões mi!listra(las pelos Presidentes t1a ~ [11'1)\'1 n':l <I:; o TllUI:' autllll
tlad'es sUballerllas, 

§ '11 D. 

.\UTonIllADf.'; E\ C,\llI1EG .\OAS 00 1\1,:r. I\I;'1'.\)II'; \TO I' .\l\ .\ o I'; XE,I\

ClTO ..-Ha em Fl'an~, a Ulll crmse\bo , ucnomil\:ldo. I\e revI
são. encarregado em ca(]a depart ,amento de reve~' as ope~ 
raç,ücs do rec,rnt.arnellt.o, Llc OllVlr as .'"rc~a~l~ayu:s ,~ ,IIn~ 
essas oporações P?ssam dar ,lugar, (le JulgaI <IS ~.. ,I.~S"I,S I~ v 
isencflo e deduclj,lO do conlll1gente. As suas ~]eclsues SJO 

r{c/iJiitivas mas póde-se recorrer d'el\a~ por lIlwmpeten
cia, exces~o de poder, e riolação da LCI, havcndo cnn!j'o

1'crsia. " ','
Entre nós o l'ecl'lllamcnto tem slllu 1lI,CIlI~d![(I~) a <11

\'ersas :\lltol"i,l:ldci> milil:ll"cs , polic.iaes, c JUd, c l;~r~a:" co
mo pelo Deei'eto 11. 7:\ de~G (l'Abl'il de '181)..a ,o tll ~ la(: ~ .d~ 
exel'eito, nOlll eaL!os rdo bOl' crnu 110 rnnlllCllllo (],I Cot te , 
e nas [H'ov i,ncias pelos Prcsidentes, ~os eomn~al~l:an~cs (:~l 
GU:lrJa nacIOnal c do curpo de pel m:Jnenle~ .f. <: ualxo (,:1 

elirc c.ç ;}o llns .JnizC':, (le direilo, Chefes de pOllGla, etl~ , () 



c) ,\ r,;rill:1 cio re,'·nlt'Il11,):H" I: 1'1):.ntl:1 l]a !l 1)I:I'; lu,;t l'IlC,:,'íc,; clt! lil 
de Jull10 uelN-:!~> pelu L. ll,!':' Ik 2\1 d',\f(il :; tlJ de lN:17 , prlas lus
trucf;ues lJI ll ll llatl ns uh.o!'ral' pelu eitado J) ' l' reto ll. 7;), pdo Ilegu!n
menta n. 1 ,U.'!) di' I ~ dll Dezemhro ,Ie I~:.;~ 'lue deterrniua o modo 
prat.ico de ui Mril lll ir- s(! lJ nlilllerll d'l re (; l'lllas :lllllllallllente prec isos 
para o sCl'vic'o do cxercito, SClll'O li slla Llistl'ihllir:~o fu it;) relos Pre
si,l entes 11ns I))'oviucius, o' 'l!(fU'.~ CIlII !WCl~'/l rle Il}rlas a< l'ecla!lIflt;ÕC'; 
q/{;; fi nja (I. p~~r r l!,'/II'i! (J , e tilla lll1mllé pulo Decrüln 11. I,O!vI ue 10 de 
Junho rl e 1 ç , Iflle e,lahelece \ al'jus rc!~ras soh l'!) () recrntamento. 

Esle U,'( ('to pnnjm, assim cumo o ue n, l,Ilg0 fie 185:!, foram 
nntl, ~ :lIlel'lId o,; llltimall1llnh; pO[,Olltl 'lJ 11 e 11 . i, lil do 'l.o ue ~[aio 
de n::i t~, ,1 ,;I:I!>('kl:UII ,lo 1I 111·a' I'CJI':b : í( ~(.'ITa !lo rncm!amcnto e do 
Jlloldu pl'atieo da ,1islrihllil::io de l'< ~ r·I·1I1 :1 '" pela Côrtn e provincias. 
()I la lHo flll c!n ;11'111:,,1:. na eill ll :t! , V. lalll!)(':11 I) lit'erdlJ n. ·1,5ü I dc 
nd ·.\liriJ de I ~; ~,:;. 

§ 1::20. 

COS~ r.LrIO;; 11 .\ ClI .\no.\ ,/,\t:IOX\L.-IIa igllalmente em Fra!l
ra conselhos de I'flCCnSeamentn, () jllrys de rcvi::ião da 
Guarda nacio nal. (); '1.'" decidem :IS :lilmis::iõfls, e rJeter
min:1m o ali::it amonto rlel1!1ilivo de cada com[lanhia, Elles 
constituem uma jmisdil:rãO do '1.0 gran; são cnearrega
dos da qnalific:1('ào de todos o:, Fl'ancezcs de 21 a 50 an
nos que jnlgam aptos para o sen' i(~o ; es /atuem so bro to
das as I'eclamar;ilcs rclativas ao (lomicilio I'eal; chamam 
para o serviço us l!sl /'ltn17Ci I'OS qlle !70:,a.1n dos direitus ci/lis, 
e ql\e julgam conveniente al]mittir como deverH]o fazel' 
parle da Guarda naciollal ; conhecem de todas :1S incom
pal.ihilÍt.l:1dcs e exclnsücs; e estaLLlell1 sohre as dispensas 
de serviço, ill\'ocatlas pelos citIad[lOs. Os recursos con
tra as deeisõcs dos conselhos de l'e(lnscamentu são in
terpostos pnra os jl1l')'s tIe re\'is:to. Esles são conselhos 
instituídos para jnlgarem em gr:m de appcllação lo tIas as 
rec\al11ac,ües apresentadas :10S l:onselltos ile reccnseamclJ
to. lIa um j:1f'y tle l'erisJo em l:atla cantão; e lambem 
11a rcCUf':iO das decisõe:; (l'csses .inr)";; por incompeteneia, 
excesso de porler, e \'iolai;aO lia Lei. 

A nossa L. vigente n. liO~ de '10 ue Setembro de 
'1830, que dCll 1l000a orgnnisação ú GU:lrlla nacional do 
Imperio, lambem creoo pelo arL 20 UlIl COIi8Cl/W de qua.
li/iCllt;úo, enc::Il'rcgado da cla~sirir.a(:ão tios eitlatliios, gllal'
das lIacioll:\('s . d(! 18 a CIO :lllI)OS. em IÍ ~ la~ dI! Sf' I'\' ÍCO 

,letivo e de reSl)rva, feitas em cada Oll (I 

corpo, na 
com r curso 

_ 

a flua 

eon!p,oe-se uo orne 
. , 

.. 

.. o ,las I 

no mUlllClplO da 

uepols de 

pal'oclJia 
ou no districlo tle cada companhia ou 
miu:lde dos Regulamentos respectivos, 
pensivo para um consellw di) revista; e d'este sem 
são jlara o Governo na Corte, e p:lr~ os. 
provincias. O recurso compete não so ao cidadao 
damente incluido ou excluiLlo, mas tambCIl1 
olHcial ou guarda. n 

(') O conselho de qualificação é composto,de ofl1ciaCls da 
da naciollal; e o cons~ lho de revista 
gradUado de cada lllUlI1C11llO, do Jw::. lí~lmlc'Jlal e do 
t:al!J.ára. Onde não lia JUIZ mUlllCljlal nem subslltlltos, sene 
legauo ou Subdelegado de policia, ar!. 21 da L. CII. 

A or"anisar:ão e !raualhos ,los conselhos de Cfualtllca 
vista siio ~e r'l1la,los pelos capitulos J.s e 2.0 tit. 1 
rnanuadas ol1senar pelo Decreto n. í2:2 Il~ 2.3 d'Outllbro 

O~ recursos interpostos pelas partes lllleJ'essa~a? das 
dos conselhos de revista para o Governl) 
para os Presidentes nas provincias podem ser apresen!ados 
\Iectiva Secretaria dentro do pra7.0 ~Ie SClS mezes 
l'auas as sessões do eonselllo de revista (us ql1aes dura!"!l por 
de dez dias quando muito), sem outra formalidade ~la ls do 
instruido COIll o proprio requerimento que houver slll~ por 
deferido ; e se o ;\1inistro Oll o Presidente da Pl:oVInCla, 
;:li nda as inforlllações e os esclarecimentos C[UC J~lgal' n 
lhc dá favoravel decisão) ti o seu despach~ dlreclamenle 
IIlllnieado ao competente chefe da Gua2'da n~clOnal para ter o 
do eumprimcnto (art. 50 das lnslruc~oes ciladas) . 

CO~SELIIOS ;;A~[T.\nros,-Prevenir as moleslias 
sas, obstai' ao seu desenvolvimento, tomar ~nedi<las 
:1ssegurar a sandc puhlica, e rem~tte:' aos tnbunaes 
narios os <1l1e infringem as prescrrpçoes estabe 
é °dever de todo o Governo. Em Franc;a pertence 
cuidado, quanto ú execução, a agentes principaes 
clinal'ios, e quanto ~I deliberação, a consc~hos qne se 
minam sanitarios . Esses conselhos uehbcram 
tudo o que conceme ú policia sanit.a)'~a ; C acham-se 
locados ao latlo de · caúa agente pl'lIlClpa\ para esda 
a marcha da Admii1lstl'ação activa : mas além d'is~o 
verdadeiros juizes administrativos decidem em ull~!ma 

" 
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('I ,\ 1\.1'111:1 tio I' 'l'I'U1UJllt' lIto ,', r" :!IIlad ~ 1 Jlda~ lil ~ Lrn e l")"~ di) 111 
JlJlho) ti l X:!~, pula L , 11. ~ ;-, il l! ~\I I]',\~MIII de Pl::t, '1)(,ln8 Ins

1"'"",,,;,'0 1I11Jlllltulns uhoonur Ile lo ('il:ul C l~ reto li, 'i::, pelo I\Bg-ula, 
lo n. I,.U~U,I ) U 1\ tI ,l JJ ZI'IIII II'1I dll 1~::í2 que dClérlllilla o modu 

11(\ U~ 'InIlIu r-~,! 11 IIlU lICro de r 'ITlllas a11 IIlla IflIente Jl reci sos 
U IH'I",, ) elo I!, creil, ), $CIIIII} a :lIa I.li"lrillll:çÚU fe:la pelos Pre
w: t.las IlrnVlllcias, os I} IIapS c!)lIl1ecelll de loda" (1< r~tla'/lafõe :: 

ltajl/.{/ PS~l' rr,~pt'ilo , c (i1l:t1I1lUlltll p lo Decré o 11. I OH tle IOde 
linho !l I! t l; ' . 11lU 1::ilaIJ Ieee I arias r '''Tas ,; rlh rll () r~Cl'l1Lamenlo. 

1 :~lu Ih' l'I 'Ij1fll'(' Ill , :" sim eUlllo U de 11. l ,(lil0 de lS::í::l, foram 
""n~ :llte ra,llJ~ UILIOUIIllI "li) jloroull'o de!l . -;l,l71 <lo '1. 0 dc ~[aio 
, IN:-ll'l , l'$t:lll1'lcr"n lo 11 Ira;; 1" ,,1'<1.: :Ít: I' I'CiI ti o rr.eru!nlllCIlLo e do 

1.111\1 prlllll' l) lia ,lislriiJ ll i,':io di! l',' ('l'Ii :l ' jI ,:la (:ôrto e provincias.
1II1l!1I1111il a ar lll:lIla Ilal·illll.ll, \o', lalll:l(';U <J Ikrrdu n. 1 !')!)I de 

i tI ',\I,I'íI de IS,;:;. ' 

§ LW, 

(:fI. ·S r.l.flOS n.\ l.lI \nD.\ \'.I,~IO\' \L·-IIa igllalmcllte em Frall
eon:;eJltos (li! rcCrnSI':llneu! n, e jlll')'S de revisão da 
an la na cion~1 1. 0.-; 'I," d eitl "l1l as :lIlmissõcs, C rJeter
nn rn o alil'llll 'lI lo Ilefillili \'o de cada com[lanh·ia. ElIes 
11 tilncm uma . '·ilrisdi,:r.ão do 'I." bnT:JU', os;lo CJ1t::HTOn-;)

da rllwli lit:açi1o de lodos o:, 1,'railGCzcs de 21- a !)O an
qu julgam aptos para o servil,:o ; est:.itllem sobre to
a - !"cl:tmal:ilc r lativas ao rlomicilio real; chamam 

~ 

'a 0. er 'ira (M ,'''''/l lIyeiJ'os q/lJ fln:am dos direito., civis . 
que Julgam l'ouvenicnte a,]mittir como c1evenl]o fazcr 
1'11' da Guarda naeioll~l : conlirrem de todas as incom
lihtlidatlcs e cxclusões ;' e eslatuelll sohre as llis[lensas 
scrri,:o. invocadas pelos Cillarl:-lOS. O:; recursos wn

as ver:; 0cs dos consrlllos de l' ccnscamcnto são in
postos p3ra os jurys ue l'ol'is;10. r~sl.cs são c.on:;elho:> 
. ilnidos para jlllgarom em grau de apprllação tOllas as 
la!Uill:t1cs apl'esellladas nos conselhos Ile recenseamClI

Ha um j:ll'y Ile revisão em cada cantão; e tambem 
I'I'Cllr::o uas uecisõcs Il'esses jlll')'$ por incompetencia, 

de poder, e \'iula'.~"o da Lri. 
.\ nos 'a L. I'igcnlo n. ü03 de 'l!.) de Setemuro de 

.)(), que dcu nO 'la organisar.::1O ú Guarda nacional do 
pcl'io, 1arnllcm creOll pelo al'I. 20 UIIl C{JJI,sclho de 'fua

o. PI1C:llTcg:ltlo da r,laf-isilir.a(;;io elos cillad;ios, guar
!I:lr.illll:lI'S. ti r! ,)fi a till :111 11 os, em li:::las (le s('I'\'i{'o 

aclivo e lle reS!':!I'va, feilas em caLla parochia ou capcll:1 , 
Oll no clistricto tle eada companhia ou corpo, na confor
midade dos Regulamentos respectivos, com rec.ul'so su~ .. 
pellsivo para um consellw (~C revista; e d'este s?m sll~pen
siio para o Governo na Corte, e pal'~ os P:eSl(~en~es n~s 
províncias. 0. recurso con~pete não so ao cldadao lOdevl
da mente indUlclo ou exdUluo . mas tambem a ílualquer. 
aJ1icial ou guarda, n 

(') O conselho de qualificação ti composto. de ofliciaes d~ Gu,al:': 
da nacional ' e o conselho de revista compoe-se do ornel"l n.al~ 
graduuclo de' cada municipio, do Jui:; municipa: e do .Pr~s~~enle da 
\:nmara. qnile não \lu JUIZ mUl.l1Clp~llJem sub~t!,tuto!>, sei le o JJe
legado ou Subdelegado (le POllCI3, ai L. 21 da L. elt. " ~. 

A or(fanisa ('~ o e trabalhos tios conselhos de CJuultllcelljao e.1 c
I'ist~ são recyula(los pelos eapiLulos L' e 2.° tiL. 1.° dos Instrucçoes, 
mandadas l~hservar [leio Decreto n. 72'2 tle 25 d'Outubro de Hl~O.:. 

Os recursos interpostos pelas partes inLeressa~3~ das d~c,s~es 
dos conselhos de revista para o Governo no mU\1lclplO da Corte, e 
para os Presidentes nas provincias podeI? ser apresen!ados na res
IJectiva Secretaria dentro do prazo ~Ie seis mezes depOIS de, encer
radas as sessões do eonselho de rensta (as quaes dural~1 pOl espaço 
de dezrlias quando muito), sem oulr" formalidade ~HllSdo que ~er 
instrnido com o pI'oprio requcriment? que houver ,~Irl~ por ~~l~ !l1
deferido ; e ~e o ~~inisLro ou o P\'C~ldente da P~OVl~1ela, e~lg~~do 
.i.1inde! as informaçoes e os esclareCimentos que Julgar nece~sallOs, 
lhe dá f(1l'o1'3l'el decisão ó o sen despacho di recLamente con~
rtluniearlo ao competente chefe da Gua!'da n~c.ional paro ter o den
do cumprimento ( art. 5U das Instruclêoes citadas). 

CO.\S";LIIOS SA:\IT,\nIOs·-Pl'evenÍr as molcstias contagio· 
sas, oostar ao seu desenvolvimento, tomar ~leeliuas pa~a 
assegurar a sauuc publica, e rem~tl.::y aos tl'1buna.es ordl
narios os flne infringem as prescl'lpr,oes estabelecidas, tal 
(, o dever de todo o Governo, Em Franlja pertence esse 
~uidaelo, quanto ú execução, a agentes principaes ou or
clinarios, e quanto ú deliberação, a cnn8e~"ws qne. se deno
minam sanilarios. Esses eonselhos dehbcram acerca ele 
tuclo o que concernc ú policin sanitcwia ; e acham-se col
locados ao latlo de eada agent~ principal l!al'a Rsdareccr 
a marcha tia Adrnimslração at.:tlva : mas alem cllS~O c~mo 
yrrtladeirns ·1\1i7.cS administrativos deei(lem em ultIma lllS
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tancia ( sa!\'o o recurso para o Conselho d'Eslauo por in
competencla ou excesso ele poder) sohre a applicar.ão 
dos Regulamentos sanitarios ús Ilivcrsas occnrrendas 
( Pradier). 
. Apolicú~ sanita ria porem comprellenile as providen-

Cias. necessanas, ou para pre~enir a invasão, ou para im
pechr ~ progl~esso. das molestlas contagiosas. Essas pro
vldencJas mUito rigorosas e multiplicadas, quando a scien
cia .medica era unanime em reconhecer o principio do con
tagIO, tendem gradualmente a se modificar e restrinair 
com grande vantagem para as relações inlerlliÚ:,iona~s' 
desde que a opinião medica liga menos importaneia a~ 
contacto material do que ú ausencia dos cuidados hvrrie
ni~o~ e á acção do ar. atmospherico, para expliear a tra~ls
mlssao e o deseIWolvlmento das molestias epidemicas (Ca
banlous). n 

(') A policia sanitaria rege-se entre nós pelo Decreto n. 828 
de 2!J de Setembro ele 1851, flue mandou executnr o Begulamenlo 
da ~unta central de hygiene publica, creaela pelo art. 3.° ela neso
luçao n. 508 de 14 de SetemlJro de 1850, a qual incorp<:>rouna mes
ID!l J~nta os es!a~)elecimen.t.os de inspecçüo de soude dos portos, e 
o mS~ltu.to "OCClnt~O. O clt~do Regulamento n. 828 estabeleceu nns 
provmclns do .ra~a, Maranh~o, Pernambuco, Bahia, e Rio Grande 
do Sul, commlssoes de hyglcne puiJlica, compostas de tres mem
bros, n?meaelos pelo Governo, e n3S outras provineias somente 
P~ov~dores de sou.de j)uhlica; .fazendo porém parte das ditas COI11 -
IDlssoes os Commlssarlos vaccmadores provinciaes Provedores de 
saude .dos portos? e Dele.gn~os do Physico mór do e~ercito. 

FICOU todavlO Subslstmdo o De'~reto n. 268 de 20 de Janeiro 
de 184.3, rr?e creou a inspecr,iio de sauele dos portos do Brasil com 
as alterar,oes decretadas nos arl.s. 12 a 18 do citado Regulamento n. 
828, que no art. 10 declarou t,lmbem em vigor o Decrelo n. h6í de 

• 17 l1'Ago~t9 ele 18A6, que regularisou o instituto I'tlccinico da Cúrte. 
e ge.nerohsou-o o todo o Imperio ta miJem com as modillca(~ões de~ 
terminadas nos arts 20 a 2!~ do mesmo ne rr • • 

~s funcções, da polida sonilllria suo "exercidas pelns referidas 
nutorldades n~ foI'IT~o prescripta pelo citado Hegulamento, especial
mente no Copltulo :l.o, havendo recurso das decisões dos commis
sues provinclOes de hygiene e dos Provedores de saude publica para 
a Junta central" assim como d'esta para o Conselho d·Estado. 
. Releva l~orem ac~es('ent~r que algumas alterações foram poste

rlOrmC\~te felk1s nas dlSposlçoes do nego da Junta central de hygie
. ne pubhca n, 828 pelo Decreto n. 2,05':l de 12 de Der.emlJro de 18:;7 

c,ujo art. 0.° extinguinrl.o 3.S commissões de sande publica rrue c;is~
tlam em algnmns provlllclOs do ImpeI'lo , e os Provedores existen

tes n'out.ras, creou em ooda provincia um Inspector lle S3 
puLlica, e determinou que, emquanto não rossem nomeados os J 
pectores de saude nas provindas, onde havia commissões de hy' 
ne, fossem as suas funccücs exercidas pelos Presidentes das mes 
commissões. Os ditos 'Inspectores excrcem 8. mesma autQl'i 
que os cornmissões substituidas por elles, hal'endo lambem reeI 
das decisões dos Inspectores para a Jnnl·a central, como prescre' 
art. 16 do citado Decreto n. 2,052 ; ou paro o seu Presidente, 
glludo pertencer a uma, ou a outra d'0slas outüridades. 

CAPITULO m, 

Du Tribunal do 	 Thesouro Pnblico Nacional, consider, 
como Tribunal de contas. 

§ '122. 

PnINCIPIOS CEC\:\ES.-OS dinheiros publicos, 
. 

" 

ser a ele 

é) dos mIO,"""'''' 

co 

isto 
'1.o lugar as quantias percebidas por meio de 
directos, ou indirectos, e em 2.° as rendas prov 
dos proprios nacionaes, devem necessariamente 
uma multiplicidade de mãos, desde o conector 
cebe do povo, ate o ThesoUl'(\iro, ou o Ministro 
que ê o seu ultimo depositario. 

Cada um d'esses agentes 13 obrigado pela sua ge 
cia ; isto 13, dore dar conta do emprego dos dinheiros 
recebeu, e despendeu; por outras palavras ti "'1":"'1"" 

POI' conseguinte o numero das contas que de 
ficadas, é immenso, e as suas minuciosidades 
multiplicadas que só lima corporaç,ão especial poderá 
ceder exactamonte em ta os operações. 

Essa corporação especial que de facto exerce j 
dicção, porque tem sempre de regular e decidir os II 
tes entre a Administração e ()03 seus agentes, é pois a 
tem sido designada pelo nome de-Tribwwllle cunta-$ 

(') A missão d'e.sse tribunol deve sem dl1l'ida 
lIar a g'erencia c julgar as contas de todos os re3ponsaveis 
nheiros publicos em receita e despeza; i5to 
pagadores.

Dcvr. verillcar Jlor uma parte, se as receitas estam 
ás Leis) e se as coutas que lhe são submettidas, contcem 
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tancia ( sa~\'() O rceurso para o Conselho !l'Estado por in
~ompetencla ou cxcess.o (~c pO~0r ~ sohre a applica(;:1o 
dos Regulamentos saOltanos as l1tvcrs~s oee\ll"rrneias 
( Prarlier). 
. Apolicia: saniton:a porem comprehcnJe as providen

cias. nece sanas, ou para pI'Cvenir a invasão, ou para im
pedir ç prog~esso. das molestias contagiosas. Essas pro
v~dencI:I? mUito ngo~osas e multiplicadas, quando a scien
cla.medIca era unal1lme em reconhecer o principio do con
tagIO, tendem gradualmente a se modificrtr c restringir 
com grande vantagem para as relações inlernacionaes' 
desde que a opinião me(~i ca liga .menos importaneia a~ 
contacto matenal do que a ansenela dos cuidauos hyo'ie
ni~o~ e á acção do ar. atmospherico, para expliear a tr;;1S
mlssao e o desenvolVimento elas molflstias epidemicas (Ca
bantous). n 

n A policia san ituria rege-se entre nós pelo Decreto n. 828 
ile 2!) de Setembro de 1851 , que mandou oxecU\.ar- o Re rrulame11lO 
da ~unt3. central de hygicne publÍl:~, creada pelo art. 3.~ da Ileso
luç:w n . :;ns de II~ de . ~etemIJro de 1850, a qual incorp0rouna mes
m~ J,!-nla os es~a~)eleclmen.tos de inspecção de sande dos portos, e 
o mS~llll:ll) raCClHICO . Ocllado Hegulamento n. 828 estabeleceu nas 
provlI1clas do ra~a, Maranh~o , PernamIJuco, Bahia, e Rio Grande 
ilo Sul, commlssoes de hyglene publica, compOSI:ls de tres mem
liros, nomeados pelo Governo, e n~s outras provindas somente 
P~ov~dôrc de sau~e puhlica ; .fazendo pOl'lim parte das ditas COIl1
ml soes os ComnllssarlOs \'accllladores provinciaes Provedores de 
soude dos portos, e Delegados do Physiw mór do e~ercito. 

Ficou todavia subsistindo o De'~reto n. 268 de 2!l de Janeiro 
de 1843, q~e creou a inspecc:iio de saude dos portos do Brasil COIll 
as alteraçoes decretadas nos arts. 12 a 18 do citado Hegulamento n. 
1ll!8, quo no art. 1 ü declarou t,lmbem em vigal' o Decreto n. 461. de 
17 ll'Ago~t,Q de 'l8!IG, que regul~risou o instituto Hlcl:inico da Côrte, 
e generallsou-o a todo o Imperto tilmbem com as modificacões de
terminadas nos arts 20 a 2,t do mesmo ne!!". ' 

J~~ funcções, da policia .sanitnria s~o"exercidas pelas referidas 
lIutorld:llles n~ form~a prescnpta pelo Citado Regulamento, especial
mUnte no Capitulo b. 0, havendo recurso das decisões das commis
sôe:; pl'oviuclaes de hygiene c dos Provedores de saude puhlica para 
a Juuta central" assim como d'esta para o Conselho d'Estado. 
. Releva l~orem acres!'et.ttar que algumas alterações foram poste

I'IOrme~te fOI tas nas dispOSições do nego da Junta central de hygic
ne publtca n. 828 pelo Decreto n. '2 05':l de 12 de DezemIJro de i 8')7
~njl) art. !l.O extinguincl.o ~s commissõc~ de saude publica que c~i~~ 
tlam em algnmas prO\'JIWla6 do Jmpe!"lo, c os Prove'Jures existen

tes n'outras, creou em ooda provincia um Inspectol' de saUlh: 
pl1Llica, e determinou que, emql1anto não fossem nomeauos os Ins
{Jectores de saude nas provincias, onde havia coml11issões de hygie
ne, fossem as suas funccoes exercidas pelos Presidentes das mesmas 
commissões. O~ ditos ' Il1spectores exercem a mesma autoridade 
que as l:ommissôes suIJstituidas por elles, havendo tambem recurso 
das decisões dos Inspectores para a Junta central, como prescreve o 
a:·t. 16 do citado Decreto n. 2,052 ; ou para o seu Presidente, se
gundo pertencer a uma, ou a outra ll'estas autoridades. 

CAPITULO III. 

Du Tl'ibwwl du 	 Thesow'o Pltblico Nacional, considerado 
como Tribunal de contas. 

§ '122. 

Pl\lNCIPlOS CERAES.-OS dinheiro:; publicos, islo C, em 
Lo lugar as quantias percebidas POI' meio ele impostos 
directos, ou indil'ectos, e em 2,<> as rendas provenientes 
dos proprios nacionaes, devem necessariamente passar por 
uma multiplicidade de mãos, desde o collector que as re
cebe do povo, ate o TlIesoureÍl'o, ou o Ministro da fazenda 
que co seu ultimo depositario.

Cada um d'esses agentes c obrigado pela sua geren
cia ; isto c, deve dai' conta do emprego dos dinheiros que 
receben, e despendeu; por outras palavras ti 1'Cs]lonsavel. 
Por conseguinte o numero das contas que devem ser vcri
ficadas, c immcnso, e as suas minuciosidades serão tão 
multiplicadas que só uma corporação especial poderá pro
ceder exaclamente em taes operações. 

Essa corporação especial que de facto exerce .inris
dicção , porqne tem sempre de regular e decidir os deba
tos entre a Administração e os seus agentes, é pois a que 
tem sido designada pelo nome do-T,'ibunal de contct$. (') 

n A missão d'esse tribunal deve sem duviua ser a de exami
lIar a gerenl:ia C julgar as contas de todos os l'esponsaveis pelos di
nheiros publicos em receita e despeza; i5to é, dos recebedores e 
pagadores.

Devro verificar 1101' 	 uma parte, se as receitas estam conformes 
ás Leis, e se as conlas que lhe são submettidas, conteem todas as 



i 

I 

que foram effecluadas' c por outra parte. se as dllspeZDS s~u con
formes aos creditas legaes, e se fl1nlJam em documentos jUSlificuti
\ '05 e regulares.

O erreito dos seus julgamentos sera pois estabelecer, se os que 
prestam contas, estam quites, se s50 credores ou devedores. Mas 
ha 11m limite muito irnporl:mte que se de"n traçar aos poderes d'es
sa jurisdic!)ão. Cumpre que ella não tenha o direito de julgar do 
merito dos nctos administl'alivos que houverem dadoJugar ás re
ceitas e despezas. Em sumrna a suajuristlic!)iio nãu se deveesten
der aos que ordenam, porque aliús potleria usurpar o poder admi
nistrativo, propriamente dito; constituir-se juiz da cllnveniencia 
d'osta ou 'd'aquella despe.:m; e em lodo to caso tornaria fllusoria a 
responsahilidade ministerial, e a dos agentes secundarias da Admi
nistração. ~ 

Peias mesmas razões n50 póde o tribunal recusar aos lJUgado
1'e.~ a abona<:;ão d,)s j)ngamentos por elles feitos em virtude de ordens 
revestidas das formalidados prcseriptas pelas Leis, e acompanha
lias dos recibos das partes que receberam, e das peças que o flue 
deu a ordem, homer determinatlo que se lhes ajunte (Mucarel), 

§ 123. 

DEFlj\IÇÃO·-Já se Yê pois ser o lribww.l das contas um 
elevado tribunal administrativo, encarregado de veril1car 
ou julgar todas as contas financeiras. . 

O tribunal das contas é uma instituiljão jmliciaria' 
pelo seu nome, pela sua divisão em camaras ou secções, 
pelas habililaçõcs dos seus membros, e principalmente 
pela sua inamovibilidade. (') Apezar ele todas estas 

.analogias, não deixa de ser pelo seu ohjecto e por sua na
tureza uma jurisdicção de ordem administrativa. A sua 
fórma é jueliciaria ; mas a sua essencia c administra\.i\'a. 

O que porem prova que com cfIeito o tribunal elas 
contas é 'estranho á ordem judiciaria em França, é que 
os recursos de rcrista contra as suas sentencas são in
terpostos para o Conselho d'estado, e não para ' o tribunal 
de cassação. 

(') A inamovibilidade dos seus membros que tnnto o distin
gue de qua1(IUCr outru tribunal admillistrativo, em nada altera o 
seu caracter essencial. Esta garantia tão preciosa p&ra os ([lU) lhe 
s~o sujeitos, pude ser-lhes concedida sem perigo pnra a Administra
(fao a quem as suas decisões não podem attillgir, em conser/uencia 
da separação funrlalllentnl entre o que ordena; e o 1'espol'l.<arel. 

O primeiro é u enc<1rregado de fazcro emprego ou a appliea

1)0 dos (·. l'ellilu~ regularlllente abertos.• e Clil1$e<ill'~ll tcmell tc dl 
pedir ordens ou l11al1l1adns de pagamento. O agente "/'e~Jlnn$(. 
fluem sob as diversa~ denominações de recebedor, tI/e.'OIlrel /"( 
pagado)', mo\'e os I'unulis; isto é, recebe Oll paga, em execru:iio 
ordens expcrlidas. 

O tribuna1 das contas, ainda que a Lei não Ih'o pl'ohilta e'iT 
samellte, não pótle eonheccl' tlas (Inestue .~ tl'e:; lado que se ~ ll" 
relll por oceasiiio r1<1s contas, por p.~ rlenC()1' ossa geuero UIl f 
tões exclnsivamente Ú cOlllpetcncia jw.liCi:wia. 

Em SUlllm<l o tribunal rlns ('.(I11tns 1.\111 a IllcnitlllIe de juri, 
(:~1O para os faclos de cOlltalJilidmk, e 11ura tudu o que lhe diz re 
to ; llJas Ilunca ejuiz das pCSSO~IS ÜOS rC~liOiN\\ eis (CalJanlousj. 

§ 124. 

TlIlBmlAl. DO TIiESOCflO·-Entre nós não existe um 
hl1nal especial de contas; mas as sllas fUIlc0ões são e 
cidas pelo Tribunal do Thesouro ~3ci ()n al, creado 
art. '170 da ConstilniGio do Imperio, organisado e reg 
do pela L. de 4 d'Oulubro de '1831, estabelecido na CC 
c ullimamente reformado nelas Decretos n, 7:)0 de ~( 
Novembro de 1850, e n. 2,iH;1 de 29 ele Janeiro de ,li 

Dispõe o cilado artigo ela Constitllição que « a r 
t.a e despeza da fazenda n;\cional s(~rá encarregaua a 
TI'iúunal LlelJaixo do nome de -Thesouro Naciona 
aonde em divcrsas Eslações , tlpvid amenle csla!lelec 
por Lei, se rcgularú ;\ sua administra(~. ão, arrecatlaçD 
wnlaúilillade em rct:iproca corréspondencia com as ' 
sout'arias e Allloridaues das provinc:ias do lmpcrio. » 

Essas ThnsonrarÍns, reguladas pela mesma L. 
d'Oulllbro tie '18 ~)J, fO!':l1l1 ignalmcnte reol'!~an i sad ao 
Decrelo n. 870 de g2 dü Novemhro de '1 ~::; 'j . 

As principaes attribuições uo Tribunal do 'flles( 
Nacional e (las 'l'hesourarias provinciaes consistem en 
guiaI' e verificar as contas de receita c dcspeza publi 
e na fiscalisação, contabilidade ou escriptl1l'a~,ão d'ellas 

n Estas contas são os nossos balanços orgal\isados 1\0 Tlu: 
1'0, nào por almos, mas por exerci cios, na fúrma dn L. de ~ 
Fevereiro de 18/~O. Chama-se uel'cicio o lempo a que os el'e 
siio aITect.os; e c,.edito a fixa~ilu da somma que um ~!inislru l 

torisatlo a !:!astar cm um servil'o determiliado. 
(( Elltender-se-Iia pur exc!'eieio, diz a eitada L. , o tempo, 

i! são affec.tos us creditlis alJCrLIIs [lar U!ila Lei d'ol'l;ameJlto, ( 

http:aITect.os
http:administra(~.�o


(oram efTcél ulltla~ · o por outra parto, so as ucsllezas são con
aos credi tus leguos) o so fundam m'n documentos juslificati

e regulares. 
em~i to dos sons julgamentos será pois estalJolecor, so os flue 

a-1rI~" ',,m contas} e Iam qlLÍte~, se são credores ou deyedorês . ?lIas 
limi te muito imporlante quo se devo traf;a r aos poderes d'os

nri -diccão Cumpro que ella mio lenha o direito de julgar do 
lo dos aotos 311mlni -tl'oLiva quo hOll\'ercm dado lugar ús re

c dospczas. Em summa a sua jurisuieçào niio se deve estan
que ord()nam, porque aliús pollel'i(l usurpar o poder admi

mente lIi to; constituir-se juiz da cOllvenieneia 
lu dcspozu; e em lodo l' caso tornaria illusoria a 

~CSI )lOllsal: lmdlld e ministerial, c a dos agentes secunllarios da Admi

mesmas razões niío póde o tri bunal recusar (lOS 1](/gado
<lU\JlI"'-'''U d<ls pogarnelltos por elles feitos em virtudo de ordens 
tidas 115 formalidades pl'cscriptas pelas Leis, e acompanha

dos rerilJos das partes quo receberam, e das pel;as que o rllle 
a ordem, homer dctcrminnuo que se lhes ajunte (Macarel). 

§ 1~S. 

DEFI;'\ IÇÃ.O.-Já se Yê pois se\' o {ribwwl das conLas um 
tribunal administrativo, encarregado de verificar 

julgar todas as contas Hnanceiras. ' 
O trihunal Ilas contas ê uma instituição jutliciari'a' 
seu nome, pela sua divisão em camaras ou secções, 

hahilitacões dos seus membros, e principalmente 
sua inamovibilidade. (') Apezal' de todas estas 

1.IlUIU;';I(lS , não deixa de 3er pelo sen ohjecto e por sua na
reza uma jnrisdicção de ordem administratira. A sua 

~ jucliciaria ; mas a sua essencia ó aclministrati\'a. 
O que porcm prol/a que com cHeito o tribunal elas 

é estranho it ordem judiciaria em Fl'an~: a, ê que 
r cursos de revista contra as suas sentenças são in

s para °Conselho d'estado, e não para o tribunal 
ca ação. 

(') A inamovibilidade dos sons membros flue tanto o distin
(/e qualquer outro tribunal admillistrat.ivo, em nada altera o 
caracter essencial. Esta garantia tEto preciosa para os fJUI-~ lhe 
sujeitos, puue ser-lhes concodir]a sem perigo para a Administra
a quem as suas decisões não pouem attill!!'Ír em consefJueneia 
8e)lar~çã~ fun~nmental entre o que ordena,ve 'o Tespol'lr'avel. 
Opnmelro e o encarregado de fazer o emprego ou a n[lpli~a~ 

1::'10 dos l',reuilu~ rcglllal'I1Hmte abertos, e cullsel]ll';lIlcmelltc de ex""; 
pell ir onlens ~u maJlllar!os do p3,!:(amento. O agente 1-esJlon~(wel e 
quem sob as dll'cr~a~ rlell~mlll~(;OeS dCl'eceúedo/', the.,o'lt1'cl!'o, ou 
7wgado)', movo os IU!1(los ; Isto u, rCt;ebe ou paga, em exocu<.:uo das 
ontens exped idas. 

O lribunnl das con tas, ainda flue a Lei niío lh'o prolliba expres
samenle, não pólle eonhccel' das quc"tõc,'I d'csta(]o que se suscita
rell1 Dor oceasi50 rias eontas, por ]11~ rtenccr esse gCllero de ques
tões êxdusivamentc ti eOnlpetencin jmliciaria.. ... 

Em SUl 11 111 a o tl'itlllnat rias cO l1 tns telll n plellltllL1e de Juns(]lc
(',üo para os fa ctos de eont:JbiliLlaue, e IHlra turlo o que lhe diz respei
io ; lnas lIun ca li j ui1. das pessoas dos resllon~a\"eis (CalJalltous). 

§ '124. 

THIBUN.\L DO TlIEsomo,-Enlre nús não exisle um tri
hunal especial de contas; lllas as suas fllneç.ões são exer
cidas pelo Tribunal do Thesouro Nacional, ereado pelo 
art. '170 da Consliluição llo Imporio, organisado e regula
elo pela L, de 4, d'Outubro de '1831, estabelecido na Corte, 
e ultimamente reformado nelas De retos n. 7:)6 de 20 de 
Novembro de 1850, e n. 2,~)4.,3 de 29 de Janeiro de '1859. 

Dispõe o citado artigo da Constitllir;ão ([!le « a recei
ta e despcza da fazel1(la nacional sP['ú encarregada a 11m 
T1'l·{runal dehaixo do nome de -Thesouro Nacional,
aonde em di\'cr:las Estaeõcs, dev id amenle eslaltelecidas 
por Lei, se regulad a SU~l ;HJmin!stra~:ão, arrecallação, e 
contaúilidade em reciproca Goncspondencia com as The
sOllrarias e Antoridades das provincias do Imperio_ » 

ES:lê1s Thcsonrarias, reguladas pela mesma L. de 4., 
<1'OulniJro Lle '18:'}l, foram ignalmente rcorganisadas pelo 
Decreto n. 870 de 22 de ~oveJ11bl'O do '18:)'1. 

As princ,ipaes attl'ilmições do Tribunal do ThesolH'o 
Nacional e das Thcsourarias provinciaes consistem em re
gular e verificar as contas de receita e despeza pnhlicas, 
e na fiscalisaçHo, contabilidade ou escriptnrar"ão d'ellas. (') 

(') Eslas contas s50 os nossos balanços organisados no TlIesou
1'0, !lao pur a11l10S, mas IJor exercicios, na fórma da L. de :2(~ de 
Feveroiro de 18AO. Chama-so (',1'8)'cicio o tempo a qne os credltos 
são affec!us : e credito a fixar ão da somm3 que um 1Ilinistru li au
toris:Jdo a iúslar em UflI se rvi r'l) determillado. 

« Elltender-se-lIa por eX0i'cieio, tl iz a eitarln L., o tempo a flue 
eX são alreclos os creuilos abertus 1)01' u!I1a Lei d'ol'l;all1clIlo, e IIuO 



II se prlllollgrl dc~lle o I." de Julho de crlda armo até o uHimo Útl 
« Junho 110 allno seguinte. ~ 

§ '125. 

ArnIlXl. TR.\ÇXO D.\ F.\ZE:'>DA NA.ClnN.\L.-Esta 'IW Slut lIUli01' 

generalitlwlc está a cargo da AS5cmulúa ((eral lco-islali\'a e 
(O1 l)(~(1OI' c:\ceutl \'O. · "" 

A Assemblea geral wmpeto especialmente: '1. 0 fixar 
todos os allUOS as llespezas publicas e repartir a 'contribui
ção directa; ~. o alltorisar o Governo para contrahir em
presUmos; 8.° estabelecer meios para o pagamento da di
vida pnblica ; 4. ° regular a administração dos bens nacio
naes e decretar a sua alienação; e 5.° crea!' impostos, 
sendo a iniciath'a da Camara dos Deputados (Const. art. 
15, ~§ 10, '13, '14,15, 3rt. 30 §L° e art. '17'1). 

Ao poder executivo compete decretar a applicação 
dos rendimentos destinados pela Assemblea geral aos va
rios ramos da publica administração (Const. art. '102 
§ '13). 

A mesma administração porem em detalhe está a 
cargo do Thesouro Nacional, das Thesourarias provinciacs, 
da Caixa tia all1ortisação, e dos Presidentes das provin
das. 

§ '126. 

ArmECADAçÃO E 11lSTP.llll!IÇ,\O DAS nEi'iIl'\S 1'1'IlLICAS·-A ar
recadação das rendas publicas, sob a suprema inspecção 
e direcção do Tribunal do Thesouro Publico, e debaixo 
da inspecção especial dos inspect.ores de fazenda das The
somarias provinciaes, está a cargo da Thesouraria geral 
do Thesonro, tias mesmas Thcsonrarias, das Alfamlegas, 
mezas do consulado, e de rendas inlernas, reeebedol'ias, 
collectorias, administrações e agencias, na conformidade 
elos sens respecti\'os regimentos, e dos procuradores fis
cans do Thcsollro e elas Thesourarias. 

A distribuição das rendas publicas; isto é, a conve
niente e legal applicação d'ellas ás despezas do Esta(lo, ê 
fcita : L o na sua totalidade pela Asscmblea geral legisla:" 

<, lO;) :/"

Uva na Lei annual da fixa('flO elas rlrsprzas pul)lir:ai' 

' :; o 

n da:, 

na o 

; aos 

r a t 

. 

((' 
art. E, ~ 10 ): 2.° prlos ~lini~ll'os ü'Esla rlu. LI' 
sommas que a c.a(la I1Ill (l'elles S~IO eonccdidas para 
pender dentro do allllO financeiro no:,; eliITerenh.
tos 011 artigos a seu eargo ( Const. art. '102 § '13 ) 
pela Caixa da amortisação, pelas Thesoul'al'ias e pa 
rias, das quotas que lhes são rrspccti\'amellte 
das nas despezas publicas rle f)n.e são ineumhiLla~, 
me os seus rrgimcnlos. 

§ 'l2i. 

FISr.ALls.\r~ .\.o ·-A fiscalisação lias rcnrl<lil pnhl' 
fl relativa, assim á rrc,eÍ\,a como ú tlcspeza. e quo 
pelo que pertence ;í rceeila, em vigiar, :';0 aSI' 

cadaclas e administradas o são pelo modo e no 
terminados nas Leis e o\'(lel1s que as anlol'Ísam, e 
c pelo que diz respeito i'l despeza, em a\'crign:lI', :'11 

tribuição das remias fui feita com a mesma loga\i 
regularidade; estú em geral encarregada ao 'l'ri ll ll() 
Thesouro Publico Nacional pela L. de 4 d'Olltnb 
18;}!, e pelo Deereto n. 730 de 1850; e em par 
eafIa um dos membros do mesmo Tribunal 
suas atLriblli0õOS ; aos inspectores,contadores e Usc 
Thesourarias, pelo Decl'clo n. 870 de '1851 
dentes das provincias pela L. de 3 tl:Outllhro de 
aos inspectores das Alfandegas, pelo seu Hegularne 
22 (Ie Junho de '18~W ; aos administradores das 
consulado e de rendas. c das reeebet lorias, pelo 
clivo Regulamento de 30 de Maio de '1 8;3fi; 
empregados de fazenda em geral. (') 

(') Uma eXDcln fiscnlisação é sem du\'illn da mais I'cstri 
ccssidaLle : porql1l\llto, ao passo flue attesla a moralilladllc 11 
cionarios publil~OS , faz nugmentar os reeursos do TllCSO 
pede mnitas ,'ezes 'l0e se laJlcem llOlas illlposirüc~ "ol;n~ 

ESClIIl'TL;n .\ ...lo·-O Illolhodo de escriptu:'aç5.o, 
do ('lU tod as as rCjlarli~ü ('s fbca r s, co nwrc;wlil 



SO \1\'Ol llllg;l Jesdc o 1." de Julho de C~Hla anno até o uitimo da 
• Junhu LI 11 a mil) soguinte. ~ 

§ '125. 

.\ U~II :i l-m \çÃO n.\ F.\ZE~D \ :X.\CIO:'i.\L·-Esta na Sltlt maior 
'~Hr.ra lidll(hl slá a caJ'g da AS5cmIJlea geral legislativa e 
lo po.<l et· C'xe(',utivo. 

A ;\ :;semhlea geral compele espcdalmentc: '1. 0 fixar 
I~l l o' ~s annos as desl~ezas puhlicas e repartir a contribui-
a dll'ecta .: ~t o autol'lsar o Governo para contrahir em- '-
~cstimos. ; :3. 0 estabelecer meios para o pagamento da di
Ida puhllca ; 4. o regular a administração dos bens nacio
aes e decretar a sua alienação; e 5.° erear impostos 
endo a inicialh'a oa Camara dos Deputados (Const. art: 
;1, ~!'l 10, '1:3, '14, '15, art. 30 § '1.0 c art. '17'l). 

Ao poder executÍ\'o compete decrelar a applicação 
.os rendimentos dest.inados pela Assemblca geral aos va
'lO ramos da pulJlíca administração (Con5t. art. '102 

'13). 
li. mesma arlmillistl'ação porem em detalhe está a 

argo do Thc.onro Nacional, uas Thesourarias provinciaes, 
.a Caixa da amortisaçflo e dos Prcsitlentes das provin
las. 

§ '126. 

,\n nr:C.\D.\Çi\O E lJISTr.!nUlçÃO D.-\S nEl'iIlAS I'l' t!Lrl~.\s·-A ar
e'a daçüo das rendas publicas, sob a suprema inspecção 
direq:ão do Tribunal do Thesollro Publico, o debaixo 

a inspec.ç~1O especial dos inspeclores de fazenda das The
omarias pl'Ovinciaes, est;] a cargo da Thesouraria geral 
o Thesoul'o, das mesmas Thesourarias, das Alfandegas, 
I zas do consulado, e de rondas inlernas, rccebedorias, 
ollectorias, administrações e agencias, na conformidade 
os sens re~pecti\'os regimentos, e elos procúradores fis

'ans do Thesol1ro e das Thesolll'arias. 
. A distribuição das remias pllhlicas ; isto é, a conve
Icnle e Jegal applicação d'ellas :ís despezas do Estado, e 

feita: '1.0 na sua totalidade pela Assemblea geral legisla: 

~'I(): l y

iiva na Lei annllal da fixa~'à(l das desprzas publicai' (Const. 
;)It. 'JS ~ 10 ): 2. 0 pelos Minblrns d'E::;laclo, d'aquellas 
som mas que a (',all:1 um d'elles 5flo (',oncetlida:; para dos
pender dentro do :1nno flnanc.eil'o no. ditTercnles objee
tos Olt :1rtigos a seu cargo ( Const. art. 102 ~ 13) ; ~l. o 
pela Caixa ela amortis:10ão, pelas Thcsoul'arias c p:lgado
rias, d:l s quotas que lhos são respeetiv;Jmento cOlIsigna
uas nas despozas pulJlieas ele qn,e são iucumbiLlas, c.Ollfor
me os seus l'l'gimentos. 

~ '127. 

FJSr.,\Ll~·\ G.:\o·-A fiscalisação das rendas pllblicas, flUC 
b relativa, assim á rrr,eiLa como á cJespeza, e CJue consiste 
pelo qne pertence ;'1 re(',oita, cm vigia:" se as rCl1llas arrt'
caua(1:Js e administradas o são pelo mouo e no tempo de
terminados nas Leis e o('(1ons ([UC as anlorisam, o !'f'gnlam; 
e pelo que diz rcspeito ;1 (lGspeza, em an~rig\1al', S~) a dis
trilmieão elas rondas foi feita com a mesma 10gal1elado c 
regulãridacle ; estú om geral encarregada ao Tl'i\lIl11nl 00 
Thesoul'o Pll]Jlico Kacional pela L. de 4 el'Olltubro <10 
1S3'J, e pelo Decreto 11. 73ü de 1850; e em particular a 
cada 11m dos membros elo mesmo Trihnnal na ol'l:Jita ele 
suas altribllil:ôes ; aos inspeclol'es,contadores o liSC3CS l1:JS 
Thesoul'arias, pelo Decreto n. 870 de '185'1 ; aos Presi
dontes das provincias pela L. de 3 cl:Outuhro de 'J 8,)1 ; 
aos inspoctol'es das A1fanelogas, pelo seu Hcglllamento elo 
22 do Junho do 'l8;W ; aos a(lministradores das mozas do 
consulado e de rendas, o das rec,ebedorias, pelo res[le
olivo Heglllamento do ;}ü de Maio de 18;3fj; c a loLlos os 
empregados de fazenda em geral. n 

(') Uma eXl\cta fisc(llisação é sem uu\'id(l ,13 mais re:;tricl~ ne
cessidade: porquanto, (10 P(lSSO flue attesta (I morallflaJdc dos !l1~C
cionarios pnblieos, faz ;lugmentar os rC~Llrsos. d~ Tliesouro, e Im
pelle muitas "czes fine se !(llleCIfl 1I0\'(lS IlnpO~lç.()C~ ~uhre o povo. 

§ '128. 

ESCHfI'TUI\ .\ ÇXu .-O melhodo de c::;Cl'ipturnção, adop l::t
L10 rm torlas as l'cparli,:u\'s t1scacs, eo mcrc ~l n\il por par



IInpÔI', a;$ 

o elo mesmo 
I' so Jre 

fi e _8 (§ I 

tida·~ dol'I";>t!las ; pOl"que lI'esle senl illo e em exül~ u ção da 
L. 110 1, tI'OnllllH'O ele IR}), ar!. n § ~.o o al'l. OI. se teom 
fl xpediclo Regulamentos para as Contadorias úo Thesouro, 
para as das provincias, c para todas as estaçues subal
tomas tio Thr.souro, e das Thesollt'arias, cs tallclecendo o 
numero o t1e llomin ~\f)ío dos tinos neeDssal'ios ; regulando 
as difrol' ntos operal;ões que n'clles se dOi'em la n::ar, com 
:1pp1icar. ão (la fúnna e lingnagcrn teelm ica , uo quo nasçam 
as precisas cUllcisão o clareza ; c distribuindo o trahalbo 
tia maneil':l mais rOnVOIl!Ontc ao seu L1 osempeuho. (') 

(') A tOl1ln tl a de contas, quanto li rocoí ta e despeza, elTectua-se 
)wr Ilieio da revisüo e exame, nuo 8,j lIla tcrín l, .mas (;l/nhem legal, 
t!ll todos os IJ31alH;os c cOlllas tlue sobem ao Tríhunnl do The;ouro e 
ús Thesonral'iaf, LIas prDvineías; e tla~ de totlas as repartiçue:i em 
C/Ué se despellllcm tlillhelro~ lH1hli cos . 

A rev i ' :10 ou o\.amo tlJuterínl ['cfere-se ú IIt!~c() lJert.a do merito 
nl'itIlluetioo das eontas, e o lega l estelldo-se a illdaga r: 1.° se a5 
t'Jndas foram arrecadadas, l'uecIJid;\s e a(J mílli~tradas pelo modo 
u no tempo determinados Itns Leis o onletls fia0 as autorisam; 20 
~é ns dospezas ou distt' ilJuit:iJ e ~ dlb rendas foram tambem feitas 1Jelo 
1110do e lIO tempo marcados tias Leis ('. ordens (]ue as antorisam, o 
reglllJl11 ( V. Apontament.os dl) Din~ it(j Firwllceil'O Brasileiro jJelo
Dl'. .Tos é ~Iaurieio Fernandes Pereira de BalTos ). 

OnGA :-: r!uçIo E ,\TTttIDI'lçÔI,:r; no TnIlW:\',\L no HIP:SOUltO,_() 
Thcsouro N~cional, Ou a ~dminisl :- a ç ão ce ntral ela fazenda, 
ti composto das 5cgnintes es lal'i)us: 'I. a Sec.retaJ'ia d'Esta<lo 
(los negocios tl:1 razonda; 2.~ l dil'cctol'ia geral das rendas 

IJlllllicas: :~. a dita da tornada de contas : /L" dita Lia conLa
)ilidadc;' 5.a dita do contencioso ; G.a ~I'hesouraria goraI, 
alem de duas pagauorias , e c1 ' lltn cartorio (Decret.os n. 
7;1(; do 20 cio Novemhro (lI' '1850, nrt. '13, c n. ~ , 31.:J do 
~W de .Janeiro do 18DU, arts, G. "-1'1). 

Ao Tribunal tIo ThesoLlI'o compete, entre outras at
t['i!Juiçues contenciosas, as seguintes: 't. a julgar as con
tas rlc todas as rcpal'lil:ues c ümpregados quc ti"crem a sen 
cargo a al'l'('cadal:~u o o clispendio dos dinheiros pnlJlicos 
Oll de qUi.l('squel' valores JlOrtüll(~pntcs ú narfío, fixando 
no caso de aleance (J u"iJilo dr' ('ada um tIos I'I'SpOIlW1l'clS; 

~ '105 '3r--

Q:\ sllspcn(lor os quo não salisn :t.erel~l a preslatão 
contas nos prazos marcados pclas LeiS ou Regul~mc 
e determinar a prisão e sequestro dos que as. nao ~ 
sentarem no prazo quc lho fór ~e n~)\'o concedIdo c 
ficado: 3. :1. mam1ar passar qlllt~lI:oes aos thcsonr 
rece)Jcclores, pagadores, a1moxal'ifl's, c a quaf'sf}ucr OI 
i'CSpolls(lvcis, quando corrcntes em suas contas, o lev: 
os sequestros aos quo julgar desonerados para com 
zenda nacional, etc. CJ 

( ') O Tribunal Llo Th(j~ollro . c_ontir.tlla a .illl~ar 05. recur~ 
let'postos Jas dceisues elas repartlçoes lIseaes c aUIOl'l!lades 
~Iistrati\' as, nos casos do li ::l ." do urt. 2." 1I0 Dcereto ~1. ,3G d 
rom I'oto delibera/iro. Além disto compele-lhe: 1:" Jlll 
flue Jlura esse 11m lhc rOl' tl m rellleltid.as extl'3~ rdlll tJ 
fixar e julrral' ti l'e\'e\ia Llos j·es)lol!sarcu . o dclJl t.o do' qll(: 
de apl'esel~tar as contus da suu gel'enSI3; 3. ° 
;Irt. 36 da L . de 1i de Sctembro de 1801 (Decreto n. .~,343 
arts. 3.0 e 4,.0) . Del'e eml1m ser neccssaf'lan~entc OU\ tdo CO 
]lO cOllsultivo :)05 casos indic:lllos no arl. :J . 

de 1859. ' . . '{'I ' .Das decisões porém do Tl'Ibunal do tesOl~1 ~ 
eontus lia recurso de j'crista para o C01.lselh~ tl Esta~o 
de incompctencia, ~x (;CSSO de pod~r, \'I~)açao<) !IC ~Ct, c 
ti o fOrlunlas cssenc.taes, Dcc.rcto ettado, arts . _
O A\'. de ,1 Llc .Janciro d'este anno lI~area os p~~zos em que 
itltcrlJOS10 o meslI10 recurso para o Conselho d Estado. 

~ '1;30. 

S":CI\E'L\HI.\ u··t·:ST.\OO DOS NEGOCIOS nA F.\ZE:'íD.\._ É 
p:llti ~ ão encarregada de fa~e.r todo o ~;pedicIllc 

100r ?as o 

Mm 

U 

e 
pondcneia do respedi\'o MlI1~slro c do I nbuna.l do T 
1'0. A dirccção lia Secretana de fazenda. esla :t. 
respectivo omcial-maior, .0 qu.al_ no que ,.~rc latlv? a 
oxpediente, cumpl:e as lhsposlçoes em ~ 
qne receber llo Mllllstro da Fazenda (D~creto Clt. 

A directoria geral das r~;nda.s pl~)hcas tem a 
go a direcção , inspecção e hs~a~lsaça~ das renda~ 
(\110 se realisarern pelas rcparltç()es Sll]Cttas ao 
da Fazrnrla. (') 

(') Adirecloria geral !las rendas tem agora dous sul.Jdi 
~(' nll () os lrahalhos tli "lribttillo;; por arnh:t;; as sulJtllfcC 

http:rellleltid.as
http:Decret.os
http:Apontament.os
http:1pp1icar.�o


itla.:, dobl'i1 r1as ; pOl'qlle 1I'(\::;tc ::;enlido (' em cxocuçào da 
'. do 1 tI'Outubro du 1~;:, I, ar!. 'l7 : 2. o e Jl'l. ü I. se tcem 
:petl ilJo Itegnlamr.nl s para a Cnll tadorias tIo The80\11'0, 
Iara as ria. [ll'OViUl:ias , e "ara loda:; as -'sl,u;õf's sllbal
l!111JS do 1'h(':; UI' ,e Ilas Thr.soll raria • cstaheLcendo o 
umMO l' llcnumiwl/' ào du ' UHU ncccs ', ll'io' ; regulando 
'clifTúl'r.ntt.. UPOt';:u;õc:; 11uO u'cllps se de . m lan~' ar, COIU 
pplit a~ão úa fÚl'ma e lin~lIa"f'm lecltniea, de fino nalica m 
s prccisas f OIlCi 'ào O c.Ia!'ez<I ; o di 'li illuíndo O trahalho 
a maneit'a uni l:o ll\"cniCIHc <.10 seu lcscmpLJllho, (') 

I') ,\ !nmada dú COlHa, qU311tO á rocelta e II speza, efTectlla-se 
1 t 11Iuit) ua revi ';'io -' IJXOIllU, n;iu s,i Jltatcl'la l, lua:; tnmilllm legal,
\' lorlos 'halam,os e eonlus 'luUsobem 30 TI'iIJun31 do Th' 'ouro e 
. Thc 'nnr:Jri3s das pl'Ovi nci3'; C 113~ de todas 3, repart içõtl:> em 
lW _1 1 dMrJClIIle lll lli llltciro' pulllít'n:- , 

A )'(l I'iti5u UU C\.lI Jlle Ilia lcl'íal rcfe l' '-, e II tl ll~cobe rtfl do merito 
rilllllleli 'o tlu~ co nta -, f' o le~al 'stclltle-so li indagar: '1,0 se fi:> 
'11,1:1' furunl nrr'cc:uludu', l'oceLJidas e ndlíun b l1'3das [leio mouo 
111) tempo d lennill:ll]oS UllS Lei' o ol'de lls IJlle as autorisaltl; 2." 

• IlS ucslwza, ou uISU'ilJui,;til': elas I:euilas furam ta mbem f ilas pelo 
IOdo e 110 telllpo mnrf'ailo Il ll~ I .els () (l I' ell:; fIlie as ulll./)ris3rn, e 
,'~ntaDl (V . AII'HlI,1t1l 'utl1S tl ll Direito Finn nc iro Drasileiro pelo 
I' .ro l!. f:luricin Fl'fIlundos Perei ra (In I ai rtr) . 

§ EU. 

0111..\_\1. \<;!i() t; XrTltllll' IÇf ES nu rlliLl:' :\,\L no nIESO[;/{O.-O 

hl' oum . '~cjonal, 011 a admillislrar.ão central ua fazenúa, 
COUljlO' IO elas C'guilll c eS I:l f () r'$ : 'I. a ('('rctaria d'Está(JO 
IJ. negarios úa fa;"cnda; ~,J\ (ji rcclo l'ia (feral das rondas 
1Illlic<I : ~~.tI dita da tomada de wn!as : -1_,:0 dita ela conta
i1iLlatlp ; G.a dila do eonlcncio () ; li. a T/lesoura!'ia geral, 
li'm de tina pagallol'i:1s, c rl'um cal'loeio (Der,retos n, 
:11. d' 20 de . o\'cmhro lI' 'j8~IO, 3rt. '13, C ll , 2,s..'í.:3 do 
li d(' Jan im de ll\~'!), art s, G,"-lI). 

A Tri lmun l tIo Thesouro compete, entre outras at
'ihlliCI;('s ronlúnd osas, as s guintes : 'l.a julgar as con
:; de lodas a !'('pal'li çüp,s lJ C'1111H'Pg<\(!os que tiverem a seu 

argo a 31'i't'cadaç;lu e o dispcndio dos dinheiros pulJliws 
11 rll' qllat's~ucr valores pcrl.enr,rnles ú n;l ção, fixanúo 
n Gil SO dr akancc () upi,Ílo de (':)da um tIo:> l'('sPO!/I'Ol'clS; 

r-.8 'I 05 ,y

~ .:lo suspendel' os qno não satisnzerel~l a preslaC:.ão fIas 
l',nlllas llOS prazos marcados pelas LCls ou n gul~l1Cl}tOS, 
fl determinar a prisão e sCflueslro dos que as, nno apl'~
sentarem no prazo que lho fôr ~e n~\'o conc 'lhd c ~1011
ficado; 3, 'l manual' passar ql1l~~t.:oes aos th onrelros, 
recelJctIores, pagadores, almoxanlt's, e a quaesf1~lel' onlros 
I'cs]JOlIsaveis, fluando correntes rn suas contas, c le"antar 
os sequestros aos quI.' julgar rl ::,oncrauos para com a fa
zenda naciollal, ele., CJ 

(') O l'rillUnul UO The:loUl'u continúa a .i uI g-a I' 08. rccursos in· 
terpostos Jas Jccisõc~ das rep:H'ti çõl!s I1se3cs c aUlorH~tles "LI'211
~list.l':ltinIS, 1I0S caS08 du § :!." flo 3rt. ~,o L10 Decreto !l. 7...G ue '18;,0, 
rom 1'010 ddiIJera/il·o. Alt! ilI Jislo compelc-Ihe: 1:° Julgar as contas 
quc para esse fim Iltll r \'()ITI rellletlid.as extl'aorJIIWl'laIllOn~ll> ~.Q 
liXai' c julgar ú reveli a uos -resJlons(ll'et~. o dC~ll.O dOs,(l ~e U()IXa,rCIlI 
do nvrllSelWl1' as conlilS da sua gercllela; 3, Impôl a~ multa:. _do 
art~ 36 da l .. dei i de Setembro de 1831 (Decreto n, ~,a.t3 de 1 o~, 
al'ts. :l." e h." ). Deve emlim ser Ilccessal'lamente ouvlao como COI
po cOlIsultiro !lOS caS08 indic3110s no art. 5.° do mesmo Decreto 

(Ie 1859 . . . d 1', . , l' t ada deDas dedsões porem do 1'l'Ibunal o lesol~1 ,o su Jrt; om . 
COllt<lS lJa recurso de l'ensla para o CO~lselb.o UEsta~o por m?,t~~o 
de incompelenci:J, ex(;cs~O de púd~r, nol ar,lIo de ~el, e P!~te~ ":ao 
tle funnllla s essellciae:; Decreto cllado, arts. 2G e ~8 (§ 130 mira). 
O ,\ I'. de .í de .Janeiro d'este anno marca os V!'~zos em que !.leve ser 
interpoSlo o mesmo rl!curso para o Conselho d Est3UO. 

~ '1 ::10. 

S!':':I\ETAlH.\ U'1':5T_\00 DOS :-<EGOCIOS n.\ F.\ZE:\IH._ É a 1'1.'

partirão encanogaua .de fa!,ey todo o ~.xpcdicntc e CO!TeS
pondcneia do respecttVO Mtn~Slro e do 1!"lbuna,l uo Theson
1'0, A flirccção da Secretana de fazenda,esta 3. cargo do 
respeclivo olTicial-maior, ? qu.al_ no que .0 relatiVO ao se u 
expediente, cumpre as U1Sposlçoes em \'Igor e. as orden s 
fine receber do Miuistro da Fazenda (D~crcto Clt. art.14), 

A tlirectoria geral das rendas publicas tem a seu car
go a Llirec~ão, inspocr,ão e tis~a!is~r.,ã~ das rcncl~~ ~?ra~s 
que se realÍ5are.m pelos l'eparllwrs ~l1Jeltas ao Mmlsteno 
tia FaZf'ntla. (') 

(") .\ dil'CclOria I?úral ()~s relld~s tell~ ~go,r~ 1l0~~~ub~.i,reCIOrt~~: 
sen(lo o,; Irt\kllho~ 111;;ll'lhUIIIM \lOI flmll,b 35 sUbdlltCl01,!<IS. Odi 

1'. 

http:rellletlid.as
http:preslaC:.�o
http:admillislrar.�o
http:Itegnlamr.nl


la com 

.."~".,,," 

alem d'outros 

é o procurador 

. :H 

o ser 

uo tlil'eelol'i á 

SOl' t,rallsreri 
110 

do contell 

pratieallas, 

1'eolo1' (~Sllbstituitlo cm suas faltas ou impcdimentos pelo suh(lircr
101' mais antigo, c os snbdireclores pelos chefes de secção lIa Jircc
toria-, segundo sua antiguidacle (Decreto cituclo, art. lt1). 

ficou extincto o lugar de dil'ectol' geral ela despeza publica, 
creado pelo art. 1." do Decrettl n. 73G de 1830. As attribuicões que 
lhe competiam pelo art. 19 do mesmo Decl'eto passaram para os ou
tros dit'ectores geraes, lia Córma determinada pelo art, 11 do De
creto n. 2,3.1.3 de 185ü. 

§13L 

DIHECTORL\ GEII.\L D.\ CO:'-lTABlLlDADE.-I~ a estação que 
tem a seu cargo: 'I. o tomar annualmenle as contas de to
dos os empregados ua Côrte e provincia do !tio de Janei
ro, encarregados da arrecadação e dispcndio de dinhei
ros publicos e d'outros valores; as da agencia Brasileira 
em Londres, e de qualquer ontl'a que haja de estabele
cer-se em paiz estrangeiro; e bem assim revêr as que 
forem tomadas pelas Contadorias de marinha e guerra, 
pelas Thesouraria's das provincias, e pela administração 
do correio e suas agencias; 2. 0 fazer a escripturação par
cial da Côrte e provincia do nio ue Janeiro, e a central de 
todo o Imperio ; 3.° organisar os orçamentos e balanc.os 
gel'acs; ~. o fazer touo o expediente relativo á escriptu
ração e contabilidalie; 5.° escriptul'al' o grande livro da 
divida publica; 6.° liquidar a ulvida activa e passiva da 
nação, e fazer totlo o tra1)a11l0 concernente ao activo e 
passivo u'ella. (') 

(') oChefe superiur u'csta cstação ü o Direetor geral da con
tabilidade, e compele-lhe a insjJlJcção,dircel;ão e Iisealisaç50 dos tra
halhos ua mesma cstac::ào, dC\'clluo cxercer as Sbas altrilmições por 
Illeio li'ella c (1.1$ Thesourarias das provincias. 

A Iltrectorin geral lIa contabilidade ó dividida em tres rCllar
tit: õc~, denOTilinatlas - Contadorias du 'J'hesoul'O l\'aciullal; -eutla 
uma das quaes tcm por chcfe um cOlltador flUC dü"e assistir e diri
gir immcdiat:llllcnte os trnbalhos d'ella, segundo ns instrnl'(;ilCS c 
ordens do Dircctor geral (Decrcto n. 73G de 1850, arts. 20,21, e 
22). A 1.a Contadoria tem duas secções com as denominações (\e 
-secção de expcdiente e Iiqnida~ao, -e-secçào de escriptmaçiio 
decredit.os.-Competem Ü 1." sectã ,) as incumlJencias designadas 
nos §§ 1.° a 4.0, e Ü 2.- as do § 5.0 do art. i::! do Decreto 11.2,34.3 
de 1859 (ar\. 13). 

§ '13~. 

DlI\ECTOnl.\ GEl\.\L DO CONTEXCIOSo.-A e 

escrcver os termos u'arrematacões, fiaTII;as e 
em que for parte a fazenda publica; 2,0 n 

l'igir a cobrança da divida activa da naç.ão em todo o 
por meio dI) JuiZ\) privativo dos feitos da fazenda n 
o nas provincias ; 3.° apresentar ao Tribunal ate o 
mez de Março de cada anno um quadro das 
promovidas contra os devedores da fazenda com 
ção do estado em que se acharem, 
reGimentos que poder ministrar, c em geral quanto 
1ativo ao conteI/cioso da narão. n 

(') o Chefe superior tl 'eSIn est:H;ão 
Thesouro, o qual tem um a.iudantc flue deve assi ' tir nos 
d'ella e dirigi-los illlfMdiat,t1l1ente, cunfufl lle (lS 

dens do mesmo procul'auor fiscal. Amb05 estes funce 
vem seI' formados em Direito (Decreto li. 73ü tle 1850, art 

N,l llirectoria geral do contencioso, alem do procurador 
do scu njndante e dos escriptllrarios neccssnrios para 
seu cargo, deve hnver mais dous elllpre::rauos, bncha rCi s 
em Direito, com a dellorn:nar:iio de ornei. e 
contellcioso, aos quaes inculllbe a direcl,ào das Stl C~O (lg 
dividir a mesma ttircctoria; mas não paLiem 
os lugares de dlCfes de socr;ão na:; outra; ropartic;ões 
Thesouro. 

O asscntamcnt,l da divilla acLi"a e a orgalüsar;ão d03 
vos qnadros, que competiam á dircctoria gtlral 
fôrma do art. 21~ do citado Decreto n. í3ü, passaram para a 3 
tadoria da directoria geral de contalJilidatle ( Decl'cto 11. 2, 
18:jD, arts. 15e Hi). • 

THESOl%\flIA GEnAL.-É a esta0ào por onde se t.leve 
sal' a entrada lle todas as sommas cobrauas nas re 
ções tI'arrecadação da Corte e provineia do Rio de.l 
elas pl'ovenientes de quaesquel' outras operações de 
menta de fnndos, pOI' eBa ou com cll:l 
opel'ações de credito, e bem assim a sahic1a das 
sommas por movimento de fundos. Tem pOI' 
Thesoureiro geral a quem compete regê-la immediat 
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Ir, 

em 

lor é substituiuo em suas falrns ou iJllpelli.mentos pelo subdil'er.
mais antigo, c os sulHlircctores pelos cheres de see(;iio dn Jirec

e" undo sua anliguidalle ( Decreto titado, art. 1~). 
Ficou extincto o lugar de dircr lo l' geral da deslleza publica, 
tio lllllo art. 1. Q do Decreto n. 736 de J8:;0. As attribuições flue 
'ompetiam p lo art. Hl do mesmo Decreto, passaram para os ou
direc:tores gemes, na rúrma determinaua pelo art. 11 Llo De

10 n. 2,3.~3 dl' 1859. 

§13'l. 

DIRf.CTOlll \ CE:R.\L D.\ CO"nB[LIOADE._ .É a ..... stação que 
a seu cargo: '1.° tomar annualmenle as contas de to
os empregauos tia Côrte e provincia do Uio de Janei
encaJ'fegados da arrceadação e dispcndio de dinboi
publicos e ,j'outros valores; as da ageneia Brasileira 
Londres, e do qualquer outra que haja (le estabele

-se em paiz estrangeiro; e bem assim rovê!' as que 
tomadas pelas COlltallorias (.le marinha e guorra, 

as Thesourarias das províncias, c pela administração 
cOl'reio e suas agencias; 2. 0 fazer a escripturação par

I da Côrte e província do Rio ele Janoiro, o a celltral ue 
o o Imporio ; 3. o organisar os orçamontos o baian(~os 
aos; 4,0 fazer todo o expouiellto relativo :í. escl'iptu
ão e contabilidade; 5.° oscriplural' o gran(le livro (Ia 
ida publica; G.o liquidar a llrvida aetiva e passiva da 
':io, e fazer todo o trahalho concernente ao aelivo o 
sivo d'clla, (') 

(') O Chefe superior ll'esta estaçi'ío ú o Direcl.or gera! da COll
ilidallo, e cOlllpele-lhe a illSJleCç~o,direeçiío e fi8Calisa(:~0 dos tra
hlls ua mesma estação, de\enuo exercor as Sl.as aLtrilmições por 
io 11'ella c Ilns Thosourarins das provineias. 

A dll'octo ria geral da r.onlabilidmle é diviLlida em tres rcpar
t\ ~, dCllominadas - (;(lnt:\(lorias do 'J'hesouro Nacioll31; -r.atla 
li das ilUDes 10m por chefe um conl.ndor quú flo\'e nssistir c diri
immediatamente os trah:dhos d'ella , segundo as instl'l1cr;iies (} 
ens !lo llireetor geral (Decreto n. 736 de H!50, art,;. 20,21; (} 

A1." Contaullria te\ll duas secções com as denominações de 
'cção de expediente e liquidação, -e-secção de cscripturaçiio 
reditos,-Collljletem [I 1." see~ãl) as illcumbencias desig-nadas 
,'~ 1.° a ~.", e à 2.' as do S G.O do art. '1::2 do Decreto n. 2,3li3 

IX59 (art. 13). 

§ '1.:32. 

DIHECTOfiL\ GEIL\L DO CONTENW1SO.-A esta compele: 01.0 

escrever os termos ü'arrematacões, fianr~as e conLractos 
em que for parte a fazenda publica; 2.° promover e di
rigir a eobrança da divida aetiva LIa nação cm tOLlo o Imperio 
por meio do .JuiZIJ privativo dos feitos da fazenda na Côrle 
e nas provincias ; 3.° apresentar ao Tribunal ate o fim do 
mez (le Março de cada anno um quadro das execuções 
promovidas contra os devedores da fazenda COI11 declara
ção do estado em que se acharem, alem d'outl'os oscla
recimentos que poder ministraI', fl em gorai qllanto fó .. ['0

lativo ao CIII/.II!1U; ioso da nação. (') 

(') o Chefo superior (l'nstu esta(;iío ú o procurador fi scal do 
Thesouro, () qual tem 11111 ajllllalltc que eleve assistir aos trnbalhos 
d'ella e dirigi-los illllnedialalllcntn, confunlle :lS instrucçucs e or
dens do mesmo procurmlor fiscal, Ambos estes funccionarios Lle
vem ser formados om Direito (Decreto n. 73U .leI850, arts. 24 e 25). 

Na direcloria geral do contencioso, além do procurador fiscal, 
do seu ajudante c dos e:;cripturarios \1eccssurios para o serviço a 
seu cargo, Lleve h:l\'cl' mais dous empregadus, badllll'eis formados 
em Direito, com a dBIlo:nina l}ão llo oflieiacs da direeloria j;C l'al do 
eontencioso, aos quaes in~arnlJe a dircG(:,lu das See!}ÕM em qne se 
dividir a mesma dircctoria; mas ntio !lodem ser t,ramJ'erillos I' am 
os lugares do dlores de secl; llo nU5 outras re!llll'ti(;ões do mesmo 
Thesouro. 

O assentamenl.) da di\'iua aCli\'a e a orgnnisa(jão do s respecti
vos quadros, que eOl11petiam Ú dil'ectoria geral do contencioso, na 
fórma do ar!. ::!!~ do citado De~reto n. 736, passaram para a 3." con
tadoria da directol'ia geral de cOlltalJilitl<lue ( Decreto 11. 2,3,i3 de 
Ji-l:)\), arts. 15eI6). • 

§ ·IJ3. 

Tl1l':SOURAIUA GEfiAL.-É a esta<:ão por onnc se (lcve real i
sal' a entrada de lodas as som mas couradas nas reparti
ções d'arrecadação ela Corte e provincia do Hio de Janeiro, e 
das provenientes ele quaesquer outras operações de movi
mento de fundos, por eUa ou eom eHa pl'atir,all as , ou de 
operaçües de credito, e bem assim a sahicla das mesmas 
sommas por movimento de fundos. Tem por chefe o 
Thesoul'eiro geral a quem compete regü-la immediatamen
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te pela fÚl'ma determinada no respectivo rcgll1amento (De
creto n. 736, art. 28). 

O ThesoUl'eiro gcral c os pagadorcs trem sob a sua 
responsabilillade os fieis que o Minisll'o da Fazelllla julo'ar 
precisos para os coadjuvarem c sulJstiluirem em suas fal
tas ,e impedimentos, podelHlo exigir d'elles as segur:ll1ras 
e fIanças que lhes par cerem necessarias (Dec.reto ci!. 
art. 30 ), (') 

\ f) A directoria ger,~l das rendas publicas cstü di villiLla em tres.J ~eer.oe~, e cada contadorl:J em duas, sondo caLla uma das seq:ões 
lmnlEdlatamente ~egida por um empregado com o titulo do chefo do 
secçao, Decreto Clt. art. 33(§ 130). V. neg o n. 151 d022 d'Abril 
de 1857. 
. No processo executivo pejas dIvidas activas da fazenda nacional 

mnda se observa no que são applieaveis, as disposições da L. de 
22 de Dezembro de 17tH , til. 3." (Decreto ciL art. 7~). 

§ '131". 

Tm:SOllflARIAS f'ROVI1\r.fAES._ As das provincills da Da
hi~, PernamJmco, Rio Grande do Sul, Maranhão, S. Paulo, 
Mmas Geraes, e Pará, são compostas d'um lnspedo\', um 
contador, e um procUI'ador fiscal. Cada lima d'essas es
tações provineiaes tem uma contadoria, uma thesonraria, 
u~a. secretaria, e um cal'torio com a denominação ela pro
vmcla a que pertencem . 

As contadoria5 das mesmas Thesourarias são dividi
das em secções, e n'ellas ha para o serviço d'cscriplura
ção e contabilidade quatro classes de escripturarius e pra
ticantes, além dos chefes de secç.ão e mais empregados, 

As Thesourarias das outras provincias são compos
tas d'um inspector e d'um procurador fiscal, de duas clas
ses d'escl'iplurarios somente, além dos demais emprega
dos,. devendo os 2. os escriptllt'arios e amanuenses das res
pectivas secretarias ser tirados por accesso elo Thesolll'o 
e das Thesourarias de 1.a ordem, ou d'eutre os praticantes 
habilitados por eoncnrso . Exceptnam-se as Thesoura~ 
rias ele Goyaz e ~Iatto Grosso, onde ha tambem pratican" 
tes d'.entro os qllaes podem ser nomea(los os 2. os escrir~ 
turanos e amanncnses (Decreto cil. arts, 40-1$). (') 

(') A c:\(la urna llaS Tllcsour~ria s rli.) ra zonllo CIlII1Tu:rC Ill \l i 
)Jecli\'L1 provincia as segllilltcs altrillui(;ões cOI' l'(·la tÍllI.s:'Is cl t' 
hllllul do 'l'hesouro I\a,~ illllal: I," toma\' a~ cont:I ' Ili' 1001n' IH, 1 
lit;ôes e pessoas cJlcarregatl,ls da ilrrecildac;fio \J clls[I lI(lio ti 
nheiros ou \'tllores pcrtcllcentes it II<wiio , qU lII1l1\ ' I' fJ lIl) S\'j3 /J 

teri o a quc f,'n'elll suhonlinaclas, lixamlo 110 UI~O ü'alrUIIl' . U ( 
ele ('ada um dos I'espún..'ltt'cis : ':l ." ~u ~ )Jen(lc l' os que IIno ~utisnlc 
}ll'es tn ção de cuntas ,ou niin entregarelll 05 !iu,}.', gul,11l8 (' llucUlI , 
fiOS prazos mareados 11m; Lei" ou Hegulamelllu: ,ll IJowmliulIr a ( 
c sequestro u\lflllelles fJuc os nilo a\lre~elltarem no prazo <]l~ 
for de novo coneerlido ; 3.' manll~ll' passar as ljuitat'ões ao,; tI 
reiros, recebedores, pagauores, :I11ll0xarifes,c li ql1 :1sr[uer oulrl 
púnsaceis, quumlo as suns eOlltas estiverem COIT UIIIIlS, Il h!\ 
os sequestros aos que julgarem de 'onerados para cum a r· 
naciOllnl. 

Alúm das attrilJllÍl:tics que pertencem lis 'fhc~ ,urnrla, . 
zcnua pelo ar!. L° uo Doer. ll , tlill ue Hl51, lam lJem lheS 
pete : 1.° impô\' as multas uo art. 30 da L. 11. GiX do 

i 

ns 

foito 

Tr; 

aos respoIIs31'eis fluO niío aprllselllUl em as Cll ll ttlS li 
lIOS prazos marcauos; 2.0 fixar c julgar ú r '\l' lill tI..s 
[) debitu em que se acharem pel,l;; contas oupolo' IÍI \'o' (l 
tos que lhes fizcrem clIrg'a ; J .o liquitlnr e lixar rifo' i~O l' 
vellcimcnto de inaelhitlade de qnacs1lucr clIlprcgauos Ilull 
aposcnLllrlos OH jlluilallos ( DCr.f . 11 . 2,:\43 tle H; ~l~), ar\. 21). 

Ha lambem em calla l'hesouraria lle f:1Z<mua uma $cc(;.io 
tcncioso, a rlual tem por chefe o procllrad()f fiscall'u lI1 illcUIIl 
analogns it s da dircetoria geral tio eontcnrioso d i) 'j 
nul, sendo o sef\'i(:o do expCllicnte tIa IlICSmll sOl' ção feilo 
prcgndos rIa sel~ rc tnria que o ill ~ [\et,t()\' rC$I"'ctivo dcsignar 
lI. 8iO de zi cle N ovelllhru de 185 1 ,ar1.1 .", ~~ 3.okY e 5.0 ;)

Nas Thesourari;1s de fuzl:lldn élll que prda illiportaneia ti . 
ços a cargo das sccI;ões 110 contenci oso, IJ (;overno IIOllwar 
dos procuradores da fazcnrla de I. a inst;)n cia , süo as mesmas , 
regidas immediatamclILc IJO!OS chios ajutl3l :le , COnfOl'lll ll 
ções e ordens dos procunulorcs (isc.ac" que conti nuafll a .Cf 
fes d'cHas. O serviço do cxpcdicllte d'os Il~ sl'cI:õe:i 
Thesouraria pelos ernprogaJos que o in spuc~tor designa U 
secretaria e cOllladoria ( DeCl'. fI. 2,:1.\3, 3rt. I i). 

CAl'IT ULO I\', 

Do Conselho 11' Estado , (,(!I1sirlcl'lulo COlnO 

a.dministralirú ir lItr i 11 ta in s! (I ilcif/ · 
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pela fÓI'ma determinada no respecti,·o rr."nlamcuto (De
elo n. 7,)6, ar!. 28). -o 

O Th~~oureiro geral c os pagadores tr.em sol) a sua 
' poDsabJlldade os fieis que o Ministro l.la Fazenda julaar 
edsos para os coac1jnvarem c substiluírem em suas ral
s.e impedimentos, podendo exigir d'elles as segurantas 
fianças que lhes parecerem lIf'cessarias (Decreto cit. 
t.:1O). n 

ÇI A diJ'('cl ria geral ilns renrtas publictl~ lJstü dividida em Ires 
·c:oe~. e cada contadoria m duas, sendo cada uma das secl~ões 
U1~dlatamente ~egida por um empregado com o titulo de chefê de 
~~~7~ccrclo Clt, art. 33 (§130 ). V, fieg. n. 151 rle '22 d'1\ bril 

• o processo executivo (leias dividas act.iYas da fazenlla nacional 
da ~o ohscrvíl no lJue são applicayeis, as di~pll~ir:ucs da L. de 
de Dezembro de 17tH, til. 3." (Dccreto cil. art. 70) . 

§ '134, 

. THt. O II.\RIAS paOVI1\CL\ES. _ As das provincias da Da
~, Pernambuco, Hio Grande do Sul, Maranhão, S. Panlo, 
mas Gemes, e Pará, são compostas d'om Inspeetor, um 
ntador, e um procurador llscal. Cada uma d'essas es
ões provinciaes tem uma contadoria, 11m3 thesouraria 
a. secretaria, e um carlorio com a denomillação da PI'O~ 

nCla a que pertencem, 
As contadorias das mesmas Thesoul'arias são dividi

s em sccçq~s, e n'ellas ha para o serviço d'escriptura
o e cOl1ta.1)lildade quatro classes de escriptnrarios e pra
antes, ,alem dos. chefes de secção e .rn~is empregados, 

As fhesouranas das outras pl'OVIflClas são compos
s d'um inspcctor e d'um procurador llscal, IJe duas clas
, d'escriplural'ios somente, além dos demais empreaa
s, d.evendo os 2,oS escriptural'ios c amanuenses das ;es
clivas secretarias ser tirados por aCt,esso do Thesouro 
3.s.Thesourul'ias de 1.a ordem, ou d'entre os praticantes 
bIlltados por concurso. Exceptuam-sc as Thesoura

as (}c Goyaz c Matlo Grosso, onde ha lambem pratican
5 d ,entre os qU3f'S podem ser nomeados os 2. oS escrip
ranos e amanllCTlSeS (Decreto cil. arts, 40-43), (') 

(') A C:l (l~l uma llaS Thesournrias 110 fnc1l11:l C()lIlp l~hlTl l no re~
pel:tiva pro\"incia as ~eguintes aJlriliuiçõe:; eorrelati\as ús L1u Tri
hUllnl L10 'l'hesouro i\a ;; iollal: 1." tnnwr as cont,ls rln tOllas a· rellar
li<;ões e pessoas encan'eg~\(lll~ da arree,IIl<H;;}o e (1i!'fll'llIlio dl s di
nheiros ou \"alores pert.ellcelllos Ú IlfH; ÜO , qualquer lJue s ja n )I i lli~
'erio a que UII'em subonlinnlln~, lixnndl) no cn:;o ü'alcalH'u o dehill 
de ('ada um dos I'espolt.-areis: '2." "1I"pellller os flUO u:w ~a lisnZ\)rel1l a 
pre:;(:lçào de l)LlIHas,nll Ilào cntregarüln os livros, sulllos e do 'UIIIClltos 
/lOS l1razo~ marcados lIas I.eis ou Hegulamellllls,e llelel'lllinnr:.l prh,i'1O 
c sequeslro (l'aq ucHes flue os JIÜO npreoelllarel1l !lO prazo I(l1e lhes 
fôr de no'·o concedido .; 3." mandar passar as f/uilal'C,es nos Ilwsllu
reiros, recebedores, Ilníwdores, ,t1nlOxal'ifes,e a ql1aSllller outros reg
pvnsaceis, quando as suas cOlltas esth·orem correlltes, e le'·Dlltar 
os sequestros aos quc julgarem desonerados paru com a fazemla 
naclOllnl. 

Além das attrilmil}ucs qne pertencem ,is 'fhe~ourarias de fa
zenda pelo n rt. -l.u do n Cl:r. 1\ . ~'jll L1e 1~r, l, tam bem lhes COnt
pete : "1." impor as mui las do art. 3G da L. 11. G::!8 do mesmo all110 
aos respollsal"eis que não npreselltnrelll :lS contas da sua gcrollria 
nos prazos lllarc~l(los; 2." lixar e julgar Ú n~\'l' li (l do· rc ·pollsln cis 
o debito em quc se aeharem 1l01.1~ contas ou pel us Ii\l'os edocuwlllI· 
tos que lhes fizerem cnrga ; :J." liquidar e fixDr pl'o,·i!:ioriailll'l1te li 

vencilllcnto de illactividade de quncsqllcr clllpregmlos que fôrelll 
oposelllarlos Oll julJil;ulos ( Deer. 11. 2,:1Ail de lX~n , art.. '21).

Ha t:lmbem em cada Tllesoururia de fClZ()lIda Ullla :;ecr,io 110 con
tencioso, a lJual tem por chefe o procurador fiscall'olll illcumbcllcins 
:lnalogas :\s d:l dirccloria geral L10 eonleneioso do Thesoul'O l\aciu
11:11, sendo o sorvil:o do expellicnle da me~llla secçiio feito pelos em
pregados ,.ln seerelnria que o ill~l)()etol' re5pecli':o lle~igllar (Deert:lo 
11. lliU de 2"2 UC NovellllJru de 18:í 1 ,art. I.", ~~ :\'0"'" c 5.° arts.1::l c 1~). 

Nas Tltesourarins de fazenda em que pcla importanr.ia dos sel'l'i
ços a c:lrgo das sec~<'ies rlo eontcllcioso, () Governo llOllWal' ajud:lntcs 
dos procuradores da rilzendn de l." instuncia , 8 ,'10 as IlIeSllWS secI:ões 
regidas immodiatamellle ,)dos 111105 :ljlldaI:tes, COllforme ns illstruc
ções e ordens dos procuraLlores fbenl\C lJue continuam a ser os che
fes d'eJlas. O serviço do expediellte d'essas secl:i")e~ é fcito em cada 
Thesonrarin pelos eIl1pregnflos que o insptll:tordesigna d'entre os da 
seeretaria ti eontaLloria ( Decl'. n. :!,:.:.'ia, llrl. 17). 

CAPITULO l\", 

Do Conselho d' Estudo , ("(I// si.rlcrwlo r.OIltIJ Triulti/ol 
adminisl1·(l/.ivo (1'/llIil/w· ;IIS!Uilci(/. 
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I) Trihunal 3dministrativo sllperior tio ~.() grau que, assim 
pntro nós como em Franç.a, púde SOl' considerado por tros 
fa~es : ,/.a eomo Juiz tle 'l .a c ultima inslancia ; 2.° eomo 
,Juiz d'appellação, o é esla a sua (WtCt;i1o ha.úituul; 3.0 
corno .Juiz de cas.~ft(iío. 

O Conselho d'Estado 10m pois li plcnitllllo da jl1ris~ 
diCÇão ~tImill is tratiYa ; totlas asjuristliecôes orJinarias vão 
rounir~se na va ta csphcra das suas attribuições : em rcla~ 
ção á jl1i"isilic('ão ordinaria e exlraonli1l3!'i3 ÜO ;1. 0 g..au, 
é o Cons(:'III" il'E "lado um Tribunal d'appellação ; em re
lação ás jurbllicções espeei30s do 1.° e 2.° grau, oxerce 
elle uma atlribuição que equivalo á de Suprcmo TrilJu
nal de Jl1Sli~:a Administrativa, porqao compete-lhe aJtnlll~ 
lar os aclos e decisões tio Tribunal do Thesouro C dos 
chefes das llcparlil,:ücs FisC3CS n03 casos elc ineompclen
t:ia, excesso ele podor, violação Ile Lei, OH tIe formulas 
cssellciaos, pl'lo Decreto n. 2,343 de 2!) tle Janoiro de 
'1850, arts. 'Z8 a jU (V. nola ao § '12!J in fjne). (') 

(") ~Ias as principaes rLlneç(H)~ conlcnciosns do mesmo Consc~ 
lho refercm-se aos seguilltes olJjectos uc que olle eonhtlce ol'uinal'ia
Jl1entecm I." c ultima instancia: 1." das qllostC.es ue prczns c in
ucmnisa,"õe:; ; 2. o dos contli("los do j urisrlic«:;ão entre as autoriflades 
at..lmilliSlralÍlas, e entre estas e as jllf.liciaria~; e :3." dns abllsos ,las 
antorichllles ccclesiasticas (L.,./! . ':!:H ue ':2:; de ~<lve:n!Jro de '18U; 
art. 7," ~§ :3,11,1. 11 c 5.11). 

§ '1:)(;. 

PnocEsso·-Entre nós lambem ha, t:omo em França, 
até o numero de dez advogados flue otTIciam perante o 
Conselho d'Est~HJo, e aos quaes somente é pcrmiltido as
signar as pelir:ücs c C[uaesfJllOI' allegarües ali arrazoados 
qne tiverem ele ser apresclltados ao Conselho e iÍs suas Sec
rõe::; ; llem COlHO assistir aos depoimontos o mais actos 
(\0 processo. Podem igualmento os interossados assistir 
por seus afh"ogado;,; :'t leitura dos relatoria s das Secçiies, e 
fazor os reparos precisos para a slIa rcctilk:H:[ío . O alho
gado pOf"(~l\1 que faltar ao respeito devido ao Conselho, ;js 
Srcçucs, 011 a qllalf(llCr dos ConselllCiros, pulle ser cl emit
tido; e sen:lo elU acto do sou ullicio, alóm de clemittido e 

~;lll :J" 

punido na fÚl'lna 11as Leis ( Heglllamento n. '1:24 de 
Fevereiro de 'J 1')42, arts, ;Jti-J8). 

Em geral olJservam-se no nosso Conselho d~ 

. 
.l\Idl 

. ·e a 1 
dos. 11' 

() 

quo 

. 

O 

todas as disposil~ {jes do processo actual qu.e,. 'lInln 
para o deswurilllClllo c:\3 verdade. s.rl1l P!'oJu,z9 (~a 
dade indispcllsavel á marcha 3rlmllll?trat~va, S.I 
sa\'eis, e não se oppoern its üelermmaçucs du CItado 
gulamenlo ( ar!. ~}j). 

No nosso processo adminÍ::itralivo oh n l'\' a~se 
monte o seguinte: a parte apI'P:.~ lIla na re. p(l.~l lva 
türia (l'Estado ulIla peti(:~a acompallhada dus llacu' 
W!Tl que pretcntlc justifjc3r a sua inl~nção . 
c allcntlivel, a Set:ção propõo que ('~ al ~l o l1~ l 
rossados ; para o quo faz -se-lhes a lIllllnac; a . 

(') A Sccçiio póde tamhclll rCfIuel'cr ao seu Prcsiucllw 
inquirirões de testemunha~, (\upoiJllelJtus do partes, 
gCllcias ' julgar neccssarias pnra e~c~aJ"ccim.entu dO.I UI'U:lllo, 
procede por si mcsnw, quando sOJa 1)05511'01. i\a 
guinte :ÍtJllUlln el11 que a Secr:;"lO tllJll!l tilllauo 1I~ sobrodl!:l' d 
eias, ou que o l're~idellle atlendenuo a lIaturllza do negocIo 
"presenta ella o scu relator!o" 

05 prazos os Ignall tJs;Ís partes para r ' . I hH1 licrOIll , 
Ol1 produzirem IJU:lcsqucr !lOt:UIIHlIIlos e prol 3s, nao podem 
uc dez dias resiclillllo ellas nn f..:,i rtc, ou no selO termo. 
da Justica 'póLie tndavia marCll['C!I1 A\' isos os prazos que f!.1 
sos dez 'dias dcvem ser concedidos tis parles em alleJlt;U() 
tancias em que resit..lireJ1l ou Il ~li\'ereil1 os dOt.:UIllI)lltos e IH'OI 

.' • " ' 1 "() 3') e Lhouverem de prouu7.I!', negulal1lenlo, ~ Il. arts. ') ,J-.), • 1 

Av. de 4 de .laneirocl"este anno de lHhO). 

§ 'J 37. 

J:;cmF.~TEs.-D'csles os mais importantes no ce 
te os que suspendem o curso .10 processo: taes 
tre nós o fallecimenlo da parte ou do seu 311\"oga(]0, 
sidatlc, e os embargos oppnstos ~I decisão. .. 

Assim pois slI spende-se proec. ·o adrn!n(J 

'J.o fallccendo a p3ite ou o seu advogadu, 011 1111 
tando-sc estc lle exercer as suas fun('.(;ues alltes 
mo relataria da secÇao ; ~." swdo arg\lido de 
"Ull1 dOCllmen!o 011 illQlllHa t(':,;tpll1llllllil (neg. 11 
~ 

ar!. I,.\. n , 
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uma 

os 
cfc ' da 

aes. 
, .l1't::i 

(' I ~Ias as 
rofl'rem""!'c 00' 

Tri hu nal aclmillistrativo supcl'iOl' du 2," grau que, assim 
n6' cumu em França, póLlc ser considerado por tres 

I"omo Juiz de i,a c ultima ins tancia ; 2.0 como 
t1 'ap pcllação, c é eSl a a sua {ItItVr;/tO !t(/.bitWll .. 3,U 

(I .Ju iz de casslI('tín , 
O Con dho Ll'Estatlo tem poi s a plenitutle da jl1l'is
n l:tlmiuL ll'a tivu . totlas a' jUl' i ilicç6es ol'tl inarias vão 

na Vil la spll('ru t\;l' suns allrihuir;ües : em rela
a jUl'L'tlkçiio ol'Ilill3ria ex.Lraol'llil1al'ia do 1,0 gi'au, 

o t,(ln:t'lll.tlI'Estado um Tribunal d'apJ.)cll (\ç50 ; em rc
j U l'i~llic(, õe. espeeiac.s Llo '1,0 e 2,u grau, exerce 
altribuirão que equivale ú cle Supremo Tribu

I de Just ira .\.dmillistrativa, porqlle compete-lhe uwwl
a'Los e ueds{jes tio Tribullal do Thesonro e dos 

Hepal'Lic:ües Fiscaes 110' casos fie inco mpclen
, I.'XCCsso til.' poder, viOlação ele Lei, Oll de l'ul'Ilwlas 

puJo nccrcto n, 2,8!~3 de ';W lIo .Janeiro de 
'i8 li 30 (V. nola ao § 'LO in Une) . (') 

prillcipacs rUIll~I :\IM COn le!H.:io a ' do m ' limo Conse 

egulll tes olJNc tos de quecllc l;(l llht)w \)nlinal'ia


,em I ," c ullima inSlallf'ia : I. Ú das 'lllllstõO ' tlo prezas c in

i. n 

1I~IUII~I'ljC:! ::!. o do r OIlUitlllS do juri 1lictiio entro as autorillatles 

\ tIS, 1!lIln C ' la ' c as j n!liciarias ; c ~1 , o dos a\)lI: - das 


lo ' (JCelc'ia-lk03( L . ..II, ':1'H uo '23 de Nove:nul'o tIe 18 \:1, 

~~ :1,,' \,,, o 5."). 

§ 'LIG , 

PnOCE.'iso,-Elltre nós Lambem ha, (',01l10 em França, 
I" o nllmero de uez advogados que otneiarn perante o 

110 d 'E~ t 3 do, e aos ql1l1es somente é pcrmittido as

scus 
o 

r1j(·'. 
; c 

ai' as (l('lli~'tks e qllacsqllcr allrgaçi3es 011 arrazoados 
liven'nl dC él' :J p l' f' nl:.lt los ao Conselho r ~IS suas Sec
, L 'm ('01110 assistir aOll tlr[loimelltus e mais actas 

proc(": , J'od r l1l igu:llmente os illtcrf' ssados assistir 
i1d\'ogatlos ;1 leit.ura rIos relatori l!S tI "s Secçües, e 

,., paros 1'11' cisos para a Sila reeliJl ci! c:J , O a(ho
pOrl'1Il que fali;]!' ao r ~s\lcito úeyido ;]0 _,onscIlJO, ás 

IJ II a C) nalr[llf'r dos Conselheiros, póde ser i1 emit
~' (,Il:1o eJll a ~ to do 'C lI orJieio, alr)m ele demitlitlo é 

punido na fôrma das Leis ( nl'gnlamL'nto n. 1~I,. de J J(' 
Fe\'ereiro de 'H;42, art s, ;Hi-J~). 

Em geral 01)s rV::lI11-se no 1I0SS0 Consplho d~ES~;l(lo 
lod:ls as di:;posi r:i3cs lio processo actual qne" GlI ll Ll'lbUlnd,o 
para o ue:;colJrimcnto da verdade sem p,rcjulz~) c~a .' len
dado illdispensól\'el á marcha adlDini~tral~va, silll ,mrllspcn
saveis, () não se oppoe!U ús Lletcrmll13 çoc' do tltado ne
I!ulamento ( arl. :)-j ) , 
U No nosso processo administrati\'o obscrva ~se ~c \'al
mente o seguinte : a parte apresellta n;] rI' pcetl\'a ec rc
ta ria ü'Est ~lilo uma pcti ç50 a c ump~lIhad~~ dos d oc urnC ~1l~ :; 
com que pretendc justificar a sua IIlt~llçao, ,Se a [J C ~I(;IU 
e attenlli\'el , a Se r~;Jo propõe que sq al~l ol1~ld os , os IlIte
ressados; para o qne faz-sc-llles a IlI tlm,H: ao, () 

(') A C;ecr.~o vúde LamlJcm rccIllercr ao st)u PI" iu (~nLl' U"l)lI(lÇÕC~, 
inquiril;ôc:i ue tC:iLI!ll1Un,ha5, a'JIlOIIllClItus !le I'nrtc .' ~ ~llH~"!(lS lli ll.~ 
gClleias jutgar ncccssanas !Iara e:iClareClDlento da ,I el !lndc, us lIoue:; 
procede por si mesma, qualldo seja pOSSIYCI. l\a confHI'eHc~a se
g!lintc uqnclla ern Cjuc a Secçi'lo tll ll1 ~ltima?o li' 'Ob!'ed llas li !.I,I,~e!~
elas, ou flUOo PreSidente atlClILlentIo a lIatm eza do nugo c!o desl ,, '«I, 
nprescnta ella o s~u relato~'IO , , . , , ,

Os prazos aS:lt;nrlllos as partes para ro~ponucr'lU, ]('1: IIcrern, 
ou prolluzireru quaesCJuer d OC UIllCll tOg c prol'as, ni'lo podem cxce~l ~ r 
tledez dias, rc' ícl illLlo cllas na Curt ·, ou no seu termo, O . 11B1~1( 0 
da ,Iusli c: a pode toda ria marear ,:TI A\:isos ~'S ?r:lzos qne ,~I ()~.l,d ~s~ 
ses dez dias devem ser COllCCdll los as rlalle» em atlCIl c,.,1O a:; UI , 
tancias cm que resiu~rem, ou ,!sti\'erem os II,Ol.:U ~lI,I!il~~ ~ e,l~ro l'} l :; qn,e
houvcrcm de prodUZir, fiegulallwnLIJ Cl t. alts, ,3,,-,,(j , 3.) e ,10, (\, 
AI', de AdeJaneirod 'este anuo de 1 ~1iO ), 

J.\'ClDlc~TES ,-D'c sles os mais impol'talltes são ccrtamen
te os que suspendem o curso do processo: taes s~o rl1
tre nós o faller,imento rla parle OH do seu 3thogaflo , a fal
sidatlr" e os embargus 0P1)oSl05 fi dec isão, " , 

Assim poi s sll spendc- c () pl'oees u adm,llIlsLl'at.. \'~,: 
'1,o fall ccelldo a p3 i' le ou o seu advogado, ou Il11po ss lbd~
t~\l1do-sc este de exr)r ' r as suas l'unc,Gô es antes do 11111
mo relalorio da ser ç;lO; 2," sendo al'gllidu de r,lIso :!l
gllm rlocnmrnto OH al gllma testemllnha ( [{eg, 11. B!1, 
arl. 1,.1. n 



,,~, n~ .f!..,. it J... -- o.-<k~~',~,i!)':'~<' ~" ~&~......... 
~ <.Ih..r~.r..l.-, e ~-~ /~;r. ~--<o .
. • (') f uh,l a :l rllui,:.in d,', f:l1~illa,lo a flualquel, i1ocll~ll~nt? ou It',;

'~ ~~lfIl1 ll li a , ::e J I!lI'I.'~1l aS S('(":ItI .: uu ao COllselho (pie e 1l1i1l~pen:;a teem IU'''''l' o:; emb:li'p;o:;, anLes que o Decreto llUpel'i' 
ja remeltitlo ~ auLoi'ii'lade jni1idaria,;,?ll dO~llr.o !.lo,

~:t.~ _'-l" l iÍ d '.i.ii ' \ d(\ nl!gl cio, ulI .a parte IÜO fluCI' uesistir llossn p,:ol'a,
I' li ra .u'; \I,ln ' .. IJ 11 I'lI"c. ' 11 ; a flUI' ettl JUIZO COllllliJlente se (] cc IIln li 

c<-o 	 ~ ~illl1ue, 

~~~cc porém n ~ '('1;;;1\ 011 o C:uo:;clllo cn~c!lilü quo tal .tc5IClIll\l",1:1 
0ll dOCIlIIH'nto Il~i 11\ 1I1'(~C ' ~'lI'io pn ra n ,Ieelsao tio 11 1.~gnl~ lo ., contlllun 

~ - o pro I!S sem j'mhar:l0 ,In d lln nrg'lIir,j,), O mc~mo telll lugnl', 
~uullllo :I \lIII'tll /1110 1 "'I~hlZI U e.s~a 1 ':ll111lunhn 011 d oc ~tltel\to, nada 

~ l'llS(lOlllll' OIl tl'ulln I t~:1 ·te; pOIS (IUO a pella~ 50 faz sllllllhanto ar
~.... -o ~UI ':in, C' II ,'CCI::ttl UU Q ';lIu:t'\!tn a (~lllI~illora prO(:ntlcllte, é . inti 
__ , 1I1:l\la u J1 Mt" I!"U 11 Ilrlllll17.i11, l'JI':\ 11 17.1>.1' a benl (\0 seu lln'üll l) 
• 	 ~ ~I\l'" cit , nrt ~, ,\':!-H ), . A.. ...,.......:.. ~ 
~~ ~~p...> f~ '" /'-: 

~ _./L.: z;;:.;. ~ .. ~ " ~a..o ~ / '1~ d / ... ot. ~ "I" ". ,/ /-:-- ,-or- ,. ' 
pC.. ~~~;'/.DLP4~'~~'" 

__~;/-c.IA- Lml,llll;m;·-,\nt('s fIe tl'~!al' d'e:;tc inc.ir1entc cabe dizer 

-c..~:e T 1l' t.!eclsi),'s !' antoriilades :\dmin:stl'ati\":ls, em que pl'a

.......... .:r ~4!O' e p01' que f,'mna se interpõe entre nós o I'C(;ul'SO ~IH 


• malct'Ía contrll l~ i () sa para o COllselho cl'EstaLlo ; a:;51111 
~~~~mo qU:lll; a f' t'ma pOI' quo este profcrc, e so exeenta, 
;L ~ ,~a dccisflO, 
• ~.~) --M>odcm as partes rcwl'l'cr para o Conselho d'Estado 
...-. ",,' ~a )'esolll~ ões Ilos PI'f'sidcnt(·s lIas provinda:; em nego
..... é...~. r.i os contcnci o. li ntm em ,10 dias, por petição munida 
• t!Ú-~ dos Jl \'eci~(!s dl.)l~lIm(, l1 tos ~Iue manifestem as razõ('~ do gra
r ..l..AL • vame sol1mlo ; ~ os Pres.ll1cn,les a re~nct!\m com Informa

" . ~'J ~'rto ou sem alia a respeett\':l Secretan3 d Estado, 
~ f!An--..o Tamhem se pôde interpôr similhante recurso das de
i ~,.cisões dos Ministros (l'Estado e~l mat~ria conten~iosa; e 

, _~ tanto este como aquelle que se II1terpoe dos Pl'cSIllontes, 
I I s~o decididos por DCCI'cto ImpCJ'il.ll, som se omil' ou 011• 

.Lp~~ltlo-se _as respecti\'as Se~çõ~s .e ? Consell~o (l'Estado ; 
~:r ,>t;. ~orql1e 'l tCLO lendo este UlllO .I1lJ'/.smcçl/o 1))'opno, flc\' em as 
"'Jtj tCA... .a...c sUL s tlecisiJes SOl' eonCil'matlas pelo Ch.efe do Estado. e en
-(j • ~ ,"em a S(~!' Dct;rolU ~ Pradiel'), nog, cil. arts, ,1';) t\!~6, 
<o .~ A n.CSOllll:ão Jmpenal, lom:'Hla sobre parecer da ~C(',
,........... d.<.f!A- ('Jo,-consulta (lo Cunselho Oll sem ('l!a, cm yil'tnde do 
14; ., 1)1'O:'osso atlft)ill i. tt'atiro, pÓLIo SOl' cm,blll'yada; mas só nos 
~"bsos segnintes : -l,o do nãu ter sido intimaLlo algum dos 
--"""i ~1~jndicar1os : '2,n de tOI' r,orrirlo o processo Ú I'c\'elia qne~ u,n'\#fZ lt;lO pos:;:a ser imputada ;10 l'ondemnarlo, Ainda a%im só 

. ~ -- ~ ~~: ;;,-: ~~~~,.,....:: 
~ ~ --~---<--- -'~~., ~4~-- ~ 
V.;It>lp.-~_~~:; - ~.... ~ c.-r·~ 
I~~~,~ ()/.. -r~ ~ ~C4-f-~ 

~,I .... 7"':.' ., L ~ .,. ~I~'-'L 
e M--()< , ~ "h_ ~~~""" " _.,' 

• ,./ 0, • ;-;- , ~ ~ ......,... ,.....~_ ... ~ .....I,.
~?ca-o ~~""-" ~........ _~ 	 , 


dias 	 contal[os d'tlC[lJclle cm fIltO fOI tClta a Intimar · , / - .. .. .. ...-.condemnado, n4'~"" ~ "H-4 ., ~.:.c.. 
~ ~' ~." ~ /~?4n.c-"'4 / , /~ 4':I'~ d/~ ~~, __ rt4A e~7i''>''''''' ~. :t: 

' ) L ~ cmlJarg"\~ s~ o apnl ~~ ntat1os pdo rcspcclllo ,\111\1~ 
Conselho que consulta ao Imperallor para os desatllJl1I.l lJl' , ou 
rcformar li Imperiat I\C50Iu,~ ã()" ou para oruenar que dI) no\ 
exarnin:Hh 113 eOllllletento SOe!}.10 . _ , . 

No ca~o porúm UC ser 11 ne~olu~a() Illlpcna~ de n ~ \'~ exam 
pode a sua lJ'(ccut.; 50 SCI' suspensa ,~clo,rc:;pcetl\'o ~IlllIstro, fi 
na dem0l'a Ilão haja rlrrigo,? L1e n<lo li,car su~pensa possa r 
[lalllllo ilTI:parD\'ol ..\ Impenal Resolu(;ao ó executada, como 
(Iuer SClltCI1(::l juLlieinl'ia, pelos mesllIos JUIzeS cy?la Ill~sm<~ 
que nquella o é : JlIns :-011l10 .col\llernna~a a Admll1,st~açao, l' 
cl1(; iio atlmillist\,[\!.i I·;unüll(C feIta (\l c". Clt . arl . •17 - .lI.\. 

§ '1::39, 

)< r:v~I O llE!.IIlHU o t: úx ,mLllO U'I';ST .\DO XO C ~TE~CilJSO, 

110 de [I'rança uma S(-Jc l:ão ,lo contencioso, composta 
Conselheiros cl'Estado, de 7 referenclarios ou relatol' 
;) auditores ou adjuntos, designados pelo Imperador 
exercert>m as funeçücs de commissarios dQ Governo . 
negocios conteneiosos do eert~ importan~ia, e em 
aquelles para os ql1:1CS tenha hanuo n9moaçao de aLl,voi 
o relatorio é feito em nome da Seeçao do conlenr,lO~ 
sessrto [Iub:ic,a (la assomhléa elo Conselho (l'Estado 
não se dc,'c confunllil' esta assembléa com a rlssel 

~ 

~ 

qei'CIl do Conselho, A asscmbléa de qn e se trata, en 
teria contct'l c, iosa, compõe-se :1,0 dos membros da 
~~ão ; ~,o de dez Conselheiros, designados 'pelo Imper 
Quamlo porém se trata Ll'um rec. urso, 1I1tOl'\10StO ( 
dceisão ministerial, prcpal'arta [101' uma del1beraç 
Seccão , não podem os memht'os d'csta faze!' parte <I 
sem"b16a do Conselllo d'Estado t!e1ibenmdo no conten 
Ql1anlo aos negocios, para os qunes n~o tenha havid 
meacfio de advogado, não podem ser tratados em s 
publIca senão a requel'imet~to ll~algl1~Jl. dos Consel 
d'Estado d:) Sccwão , on do wrntntssarto tlo Govem
d,', i'gnal1ll0nte as' suas c.onclusões ( Pradiel' ), n 

-~ ., ~~ ~?-7.. ~ /~ af:; 
",.....,..;:;- ..;......~~ <> <u..c..~~~, "#--___«.~.., 
~--~~~ u_.~ . ~- J_ 
~c·~__ ;""L-I'. F -=~""- ------r-.~~~ 

~ - ---;r'~P'>-o(~ ~~~~ _____ 

~ ~D, u..f.- -t..c:~.~~ _--.:J


- '-	 ; L~~ <L...tJ-.JI~ ~t1- /.,_7> ~. .'.-..-- - ..' ~~~

~ ~/:"'a~ ~~_ ~~' ~ .. ~ 
..'~'-:-/~ . ;:.~~ . ~~ 1-- ~ 
,;:::. !t..c....~__ . ....... ." ~pt. . ~: .... -' ~' .. 
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I

1
- r;\!Il. III:US '-,\ ldrs de Lr ll tnr d\' ~t p in eirl r nle cabe dizcr 
• 11'1t' de 'is/i,': I' :ItItOril!al!(ls atlmin i~tl'alivas, rrn flllC pl'a
, f' jlor ti l! ~ fl 'lrma se inlC' rpii í' elltro uú:-; o rO(;lIrso em 
tl'ria (' onteneiosa para o t:O Il' 'lho (l'Eslatlu ; assim 
10 qlla l ea fÓl'ma por que este profore, c S0 execula, 

,l \! i. ã ), 
as p:II' tes re co l'l' r para o Cnnselho lt'Estallo 

1'0 olucõ s tI o PI'('. i 1cnt('s das pl'orincia s em nefW
ca nt nGio O: , Ilcl\tro em 10 dia,; , por peti ção nmnida 

I)' pl'erL o: dúcumt'lllo. qn e manife. lem as raz õr s do gra
me snlTl' itlo ; r. (I PI'" itlcnt " a I'cmcltem com infol'ma

;10 ou em ella ú rcsp C. ti \'3 SrC I'Clal'ia d'l~slado. 
Taml em :.~ pór!o in terpôr similhant o recurso LIas c\e

bri ('S L10s ~linistros !l'Estado em matel'ia co ntenciosa; e 
nto "lo com o allllell e flll O se inl erpüe dos Pres id entes, 

L1l' cidirlos por lJccfI:lo Impcrial, senl se Oll\'ir ou 011

as respectiva s Secções e o COll so lllo rl'Estaelo ; 
1 nria IC/ldo este u mrl j lll'isdicçiio 1l1'OPl'Í/I , dC\'(llll as 
drcdjes SO l' ('. llfil'matlas pelo Chefe do Estad o, e cn
IH a 5('1' Decre los (Pradier), nego cil. art s . . 1';-, e ,1.6. 

nesulu (:fío ImplI'ial. tomada sobro parecer tia Sec
o. (' on.1I1I (lo Cunselho ou sem eHa , em ri rIndo rio 
,,).p S(\ 311miuisl l il livo, pód e ser CIII.blll'!}llda; ma s só nos 

6 () ' \1illl l's : L o el e Ilii o ter ~itlo intimallo nl gllll1 il os 
IIllicar! =' : ~.o de ler co rrido °proCp.sso Ú rel'e lia qll o 

I p ,', a lIel' imput ada .10 l'Omlell111atlo. .\ind a a~ sim só 
<C.L ~~: ::{ ~~~~ n-~ 

---h...~ -'-.z.~. A7d1~ ~ 
~: ..... ~'f1I,. ~ '--r'~ -
~ d e. -r~ ~~ ~k-..:. . ~ , . - ~ 

~/iL ..,...,;:. ~'~-.........-..~/ .IL ~~_. 

,~,_ ~i.-<~~ ~ ....--,.,....~ _, .... oc..4 

~ ~~ ..-Y~~~ ~ fI ~ 
';:~~ . . ,~~ ~~~ 
J .,,..c... ~d.t. 4<,..v .... -. Lt.. r 

cl1<.:,iio adln i ll i ~ ll' a !i \ a ltl e nl e feit a ( lIeg, el! , al'I. 1,7  , ,li ), 

§ 'J:3!J . 

X(;'1 :1 10 UE!.[ nJo: n ,\ o ' :O :\' SEL1IO U' I·:ST ,\ n o:\'o c :-i TE :\'C IO SO. - Ha 
\l ü de Frall ca uma S e (', ~ão d I) co nt enüioso, comp os la de fj 
Co nselheircls d' Estaclo, de 7 referendarios 011 relator es, c 
G3ndito rcs ou alljuntos, designados pelo Imperador para 
exe rce rem as lunc.eõ es cle co mmi ssarios (19 Gov ern o . Nos 
lI egoc!os contenciõsos Llc cerl~ importan~i:l , e em todos 
arluell cs para os (Iu ar s tcull<l haV id o n~mea ç, ao de au,"oga do, 
o relat orio 0 feit o em !l ome ri a Secl/ao do co nt encIOso em 
sessão plllJ:ica da asscl1l hl óa el o Co n;, e1ho cl'Esta cl o. ~l~ s 
não se dc':e (;o nfunl\i r es ta assemb1ea com a (/s w nblea, 
qCl'al do Lonse lllO . . \ asscmbléa de que se traIa, em ma
teria Go ntcl'lciosa, compõe  se : '1. 0 dos membros ela Sec
(;ão ; 2.') de dez Con selheiros , des ignados ,Pelo Impe l'~d o l'. 
Qu antI o pDrém se tr nta u'um rec urso, mte1']1osto I~ llma 
deci são mi nis tcrial, prepa rada por um a cl eltlleraçao da 
Seceão lEio podem os memb ros d' esla fazer pal'lc d ~ 1\ s 
so rnhlé;l do Co uscllJo L1 'E: lado Jelibe ranelo no co nte,ncloso. 
Qu ant o ~;os negocios, para os qu:ws nã o tellha hav !(l o n~
meaeão de a ~hog all (), nã o podem se r tratados em se~sao 
pll\)Jíca senão a ' requcrim Cl:to d~algll~\íl elo s CO I:l s~ lll e l !'os 
d.' E::l ta llu da ~pr, e ão, Oll do eu mmlSSa l'l O do Co vel no qu e 
lU i'gllalll1 enl e a::; ~ ll a:) co ndu si)es ( Pl'adicl' ) . (') 

-~, ,,~~ ""~~.. ~ ~ / -.J.,. df., ~~4: 
""...~ u.-~..t.. .~ ~/, ~ec..c......... ~_.r._ .... ~a...()" ~'. 
~~~~ L/_M: • -t.--.1~, <> 
M# pJ_., ~--=~~, -r-'~ fi-  ~~~~ 

. . <---t ~~~~ ""- Q~ . . " -.c.. ~ ~"" u.t.- ,.,..: -.-..t....,{~ ~ .~, 
- ; L ~~- , / 4.. • J ~ ./ IM . ~-- "-4,. . ', ~-'"~c- ~ _.J 1. ...". ~_ _ 

, Co< €. ~.., « I! L-~ L.c..e< ~d-;;~ 

€Á-c.v-- -., ~.. n.t,'; ~'::"~~ ~~ / ~ d 

~,..L , • ~~ ~t.c,...I;...~ --<c 


~~ 

~ 

/ 
. .... 

I') Fl'ila !l :Irflllj,:.i~1 11 1' .r;í1~i ,l n,k n ~, II:t1 '\ lleç II ()r \l ~'n C IlI O on t,'~ 
11I11In. , ~ r:lr'Cé ti · . él't;lll" UiI U Un ' (' 110 (fIlé e IlI lll"lll'llsa
li ,Ier is,illllo 1II' ''ocil', UH n parte ll iio rlUé l' l\(~gl: l ir ,) es;::l pnll'n, 

lI.JI:',"~(\ n (l nll'c~"(\, 1111\ qUI' tl lll J tll 7.0 cOlll lletcnle ~ c de,'ida a 

:0 port! m (l :-:ucçCln 011 o Co n ~ l'Ih o entende que tal tcstOllllll,h:l 
Il l)CUllIClI tO ll :lllÚ lll' ecs:;J l' io ' 1:1 1'11 a Ih'ci são do lW!t(w io, contint'la 
procc',o elll l' rnlw r l1'll u n ulta ,Irgu il' iio , n lJ 1C: 1I1 0 telll lugar, 

\0 !I )larl "I "'~ 1 "'(~11 U1:i ll l!..~tl Ill' tcllInn ha nu dOI:~llItlnt , nada 
ou ,1',,\1,) I ,"\.'101 : pOI :> II tlU apclIlls 5C ruz s lOlIlhanle 31'

, : (l.,ec(:flll UU o 1;01l'I'Iho a ,'ul\sÍt)cra !1l'ol'mlcntc, é iUli
o P,lftc que IJ JlI'OLllI7au; IIlll';I lliz!:, .. ~ hem rIo suu dirnil o 

ci l.arl': , ~ '!!~11 ). c2.""'~':""CL.' .c.A-"- .. ....,....-~. 
"C;.(A;~/ .. ~ ~-z:::.. ~4f~ ~k-.e-o 

d A r;,l..... ~ . t,,~ ./ ~ -.,- . ~ 
~4:J.IAfI_1!!a.~~~.~~a... 

./ / : '.1 , .( ~ ~ c·/ ' II L~"/ '-"t.\. (.,.~ . t,tt'~ 
I .( ' . ~ r _.;'/

~.Ai/~Lt. ~ ~ ;? ... '" Jh _~ L<- ~ ,' 0. .. ' . ;;"-U"J, ..,., I f / ~ ,
' .r-~ ,_~ J/:r ,oI\.L- " .~/~ - E'--e &.4.,>"<!!.>. '}/?~ L 

) ç""" )'J......-.L.. ~~ r/. _ ) .. 
,, ~~u..:.id~A:./ (~L.·k , l;3.;.4.c:.' a.n-~~c.o/>' I ~""~ 

~~.. 
teem lugar ():; en ilJa rgos, :.l.llle~ ~ 111 ? ODeel'clo Imperial s(' -~. 
ja l'erncUido á allllwid ade JnlllGlana, ; , ?U dC ~1l I'.o u o~ deí~.7 ~d 
di as, co nt ados d' aqucllc em que fOI telta a II1llffiíl çao ao ~ú, 
l~ondCmll aU(l. (')d~~~~~~~ A.~t!' 
~ ~'''J~IJ~_ ~L /Ço<~~ ,(L / "- t'~<- ~L 
d t!;:,.Z'"",-'i',,;.. ~~~;~ ~ e~r"'?,_.:~~~. ~, '~L.( ,,,,,,,,,

CJ Os cmh3 !'l!113 s~ alll 'cscnt al~o s pelo rcspec tll'O :\11lI1 :;ll'O ' 0du.~ 
Conse lho (11](1 consulla ao Imperado r pam os Ilcsatlcl1Il el', ou (J a ~a~ 
r efil rmar li [mporial II csoluSiío,. ou para onlellul' que de fl or o $('J11...,,/ ~t!Jn- _ 
Cl xaminad:l 1::1 eOlllpetlln tc Se cr;.IO. _ . . 1 .,.".(~ 

No C(\,O pil rém L1 0 se r a Hcso lu(3o IIlI penal, L1 e B OI' ? exallllllada, 

poclo a sua uxccuI:50 ser suspcnsa I:e l tl .rc~ pcctlro Milllstro, quanuo 

na de mora 111lO lwja perigo,? ÚC lla O li_ca ro Sll~pens a possa resultar 

llam l10 irre[lD rll\'c l. A Illlpen al I\csolurj<lo e executada, como , ~Iual 

IIUel' sC llte n ~a jlllli eia l' ia, pelos mcsmos JUIZOS ep~l a m~sm~ forlll a 

que arluella o é : lllas sCllLlo l:outlernnada a Admllllsl.:a~ ao, e a e\.c 
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(-) ;\'0 nosso ConSeIlII) tl'Estflllo Jlorém n~o ha uma seel;iiu C"IIU
cial uo contcnc ioso, porque as materias contendos:1s são comnIcuirlas 
a uma ou mais tI'uma das quatro Secções em que se uivide o Conse
lho, conforme a lwtureza da matoria ou o olJjecto da contestaçiio _ 

§ 140. 

l'HEl.\S. -I:; csle Ulll tlos objectos LIa jUl'iSllic(;ão COIl

tenciosa di) Conselho d' Estado (V. nota ao §125 ). O di
reito de preza marit.ima co fIe capturar no lllar um navio 
inimigo para haver o dominio não só d'elle, como da 
earga. 

Em tempo de guerra se exerce o direito de preza 
soure os navios do estado inimigo, e até sohre os mer
cantes d'esse cstado. I\S prezas são feitas em geral pelos 
navios do Estado, mas podem tambem sê-lo por embar
cações pertencentes a particulares, arma<las em corso 
com autorisação do Governo; e estas chamam-se corsa
'fios. 

Segundo a Lei (n. 2:34), eompetc o conhecimento Llas 
questões de prezas ao Conselho d'Estado; mas nos tbrmos 
do art. :32 do respectivo Begulamento n. '124 de 5 de Fe
yereiro Q, '18"-:2, são essas questões decididas pelo Gover
no em La e ultima illstancia; a cuja deeisão dere preceder 
andiencia ou consnlla da competente Secção, 011 de duas 
ou tres Seccões reunidas, ou de todo o Conselho d'Estado 
reunido, co"nronne a importancia e complicação do ca
so. n 

(') Torla\'ia o julgamento da upprehensiío da~ emharcuI;ões na
cionaes, encontradas erll qualquer parte, e das estrangeiras nos 
portos, ensoadas, ancoradouros 00 mares territol'iallS do llrasil, ten
do a seu honln escravos, enja import:J~iío li prohibida pela L. de 7 
tle Noremhro de Hl31; ou qunnuo se reeonhecer que os dembarca
ram no imperio ; on se I'criflcar a L'xisteneia de signaes de se em
pregarem !la tranco d'escravos ; compete em 1." instancia nos Au
ditores de marinha, na fÚl'l1l3 da L. n. 5~1 tle /t de Setembro de 1850: 
os quaes formam os processos verbaes e> ummarLos de que trata o 
Decreto n. 708 de 1I~ ue Outubro do mesmo anHo; e em 2." instnn
da são julgados os respectivos aprezamentos polo Conselho d'Esta
do, para quem appellam os mesmos Auditores c:r-officio, segundo 
a fôrma uo proeesso estabelecido cspeeial mente pelo Decreto n. 
731 de!'. de Novernhl'o do predito :JIlll(l lle 1850. 

K.vLe.. ~~~ ~_ .:=t.. ./~.(.., ...·ú .. 

~.J. ~ ,f/~ ~Q~ ~~. o-,~ 

~ ~ ,fa.~d~ ~ 
/ 

~ ~.~O<. ~ 

11 (6.~"""'1'4.LA:'<""''-'<,;· oi' c.-I~~.J~.,o...' 
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d.c...~ ~r~~ 

, ç~.,,/.-~~J. 

'd~~ , ~ -u..y~4'q.r~~1.A·<O<. 

~L"- _ d-;f../: / .L'""':,t.:-.. ê~ 



~ H ,i, 

I ~ UXrLIC10S ,-ElllCl1l1 e - se por confl iclo a contestação 
suscitada entre duas autoridades que pretendem ambas 
ser competente' ,. ou incompetentes. para o mesmo negocio; 
ou mais I' sumic amcnte I' toda a Iuda de com pf~tencia Oll 
incol1l[ etcncía pnl Ilu as aUlúlic1'lIh;. O cont1iclo pólio 
ser ti j lll'isrl i ct fio o 1 d·l/ lt!' i~ilicào . 

Chama-se conllicto de ju/'/:sdicçiio a cOlltestação sus
citada entre tribunaes ordinarios, c eonflicto d'altribw:r;ão 
a contestação suscitada entre os tri!mnaes ordinal'ios o 
os administrativos (Pradier). 

Outros porém fazem uma distincçüo, aliús mais COlU
pleta, dos r-onfli ctos pel a maneira seguinte: L o conflictos 
d'attrilmiçõos ; 2.0 de jurisdicc,ões judieiarias; ;3. 0 do ju
risdicções administrativas. DeHnem por cO'nt1icto d'attl'i
hlliçõos o que se estabelece entre uma autoridauo judicia
ria e outra administrativa; confliclo ue jurisdir,ções ju
liiciarias o que se llú entre dous tribunaes da ordem juui
eiaria ; e l\onf1ieto de jurisdicções administrativas o que 
tem Iugal' entre dutl:S tribunaes da ordem administrativa . 

O eonfli cto tambem se divide em positivo c negativo. 
Sejam qllaes fôrem as autoridades entre as quaes esus
citado, chama-se lJositioo, fIuando as duas autoridades dis
putam entre si o conhecimento rll) liugio; e negativo 
quando concorda in em repelli-lo. N'este ultimo caso ha 
antes ae6relo do flue lucla; mas ac()rtlo que suppõe na 
maior parte elos casos uma di\'crgenóa profurda na 
apreciação dos fal~tos e na interprctaçüo da Lei. E este o 
motivo que j lIslifica o nome de eonnielo negativo, dado ao 
concurso de duas autoridades para recusarem o conheci
mento frUI11 litigio, successivamenlo devolvido d'uma á 
Oll Lra. 

Os r-onflictos ( positivos Oll negativos) cle jurisdicções 
judiciarias ;,fio do dominio do processo judiciario ; e por 
conseguill estam fóra da alçada administl'ati\'J, que 
só é competente para conheecl' : '1.0 dos cOllflictos posi
tivos c!'atlriIJuiçües ; 2.° dos conflictos negativos d'attrÍ
buiçães; 3. u dos cont1ictos ( positi\'o~ ou negativos) rle 
,jllri:'\di r riirs admillistrati\':1s (Cabantous). (') 



ql: 
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a 

Est 

n Ellll\l IHís comlJCILl ÚS llolar,,'Ic,,; P.r(J1JIII'i:\I~ô. lh~(:idi)" li, ('( 111

fiiclo:; (positivos ou nogatlvos) do jUrlSllILlr::(Je: jUl,IiLlwna,;, I~ O S. t~),I"
mos da L, ele::!2 de Setemhl'o de 18tl) , art. 2.° S r.. o e cio [,CgU"I
mento de 3 de Janeiro de 1833 al'l. V.O § 0." e art. Gl, Ao SuprGJIlu 
Tribunal de Justiça Llompelc cbnhe~.er c dúddir .sobro os ~onlli.ctos 
de jllli~l.1iel:.uo e com[)() tclI(~ia da,; HeL1(;ões provlliL~ines. \,(.Oil S!i!U:
c50 ad. Hií ;3 3." e L. de 18 de Se temlJroI82~ . lirt. ;) < ~ <J.' e :\lls, 
3,í c :l5). _ .. . 

Dos con!1ietos d'atll'il.JUiçücs ou (1e jnriôdl cl:oes lH]lllJlI,sll atl\'a~ 
( positivo:.; ou ne;~ativos) conhecem porém tCliijJol'ill'lamenle os !',]'~
sidentes das provincias , em vil'tndo da L. do :3 elo Outubro de 18J', , 
art. f,," ~ 11: e de(inilivamcide o CowdÍlo d'Estatlo, na flJrrna dn 
L. n. '1:1.{ dl~ ~3 rlo !.';ovc,rnI.iI'o de I,~ ~ -Í 1; art. 7. n § 1-.° 

['[\[:\(:[['IOS GEIL\ES.-l;m couíl"do 110 sentido o mais gc
nerieo é uma lucla de prelcn:s(ie~, l'm conflicto clQyll 
natureza que provoque deeisão, é uma lncl a dc preten: ors 
entre maoistraclos ou funccionarios I\IW qucrem todos or
denar e (Iecidir, ou que recnsam igll:llrnrnte orden:ll' (~
decidir, .. 

O conflicto 1'o'i instituido, eomo diz COl'menin, eom 
um llm de ordem publica para manter a l1istinc0ão, s?pa
ração, e independencia plena e reelpl'OCa elas matcl'Ias c 
funcções administraliyas e jndiciarias, ., 

Se a decisão dos conl1iclos fosse commeltlda a auto
rillade jndiciaria, o Governo passaria para o,s tl'ilJll~aes. 
Se a decisão dos conflietos fosse entregue a auloncIacIe 
administraliva sem condirão, os tri!;unacs perderiam as 
suas allrilmi(;ões, e os ciclaclãos as suas garantias. 

A deeis50 <los eonílielos dere pois pei'tencer ao Go
rel'llO, Oll seja monan:hieo ou demouatieo. O conf1ic.to 
1\ limitado por meio rle regras de eqLlilil:~'io y?cipl'oCO en
tre as dnas autoridades administrativa C) ,IUcllCIaJ'la, e pela 
responsabilidade millisterial, illcessan temente in\'ocave1. 
[';111 summa o pl'ineipio 6 a indepcnrlellcia dos por!(:res, o 
!iwio (~ () eonflicto, e a (',onseqllenc.:a Ô a or({e n 

n « Toda via ailllln lJOjo J) diz ragtJ ~, « lia menos incD\J'CllieIlto, 
elLl attl'ihuir -se él dccisuo lIos conl1ictos no l;ovcrno do que ao po 
IIt: !' jIHlic.inrlo, ou me~'lIo no legislnti v11. O juuie:ario, porlor li ~l'
l!1:ilwnl,' e l·ollí'('IÍlo. isto I'" im:l,(o t' pu)' ,11;( I\;ltlll'prr(; tl)l"IlrlrJ;lIW-

lHl>,ill'is LI 1;(i\(:\II,~ (; :( .\i~ltli\1i,; tl'<l (' a(), se r)(j(lL'~' " ,I ~e tl fi 
t;itnr e tleeidil' COnIlIG[ Os. b ijua nto (lI) pülJer It:gl slalllo, 
~on compelC'llc:a inS'el'il'-sc na sol uo)io ü 'es~c \,f:l!l'lU do 
nem est:i IW!Jilila,lo para isso)). 

Hl·;L.\çKo ES nu,; AS üL'.\S ,\LrO\U O.\lli·:,', .1. 1J \H \ ::' TlI,\I I\" \ 

l

OlCL\H!A. -O cvn/licio l'0s/Iú'o t/'u/triD:1 il'(j(·.I' , qll~;I 
organ~saclo pe];Js Leis, consi,:;l e na reivin!lir.t\rJIIJ 
a alttoti:lade admÍ!1i~it!'atiya (}'um litigio [evado 3D 

Clm8nto da jllrisdir:ção judicia:-id, ,\ :lutol'irla(le j 
porem não tem o direito reeiproco úe reivindicar I 

gio levado ao conhecimento da jurist.liccão adminisl 
, A razão porque não ha reciprocidade debai xo 
cola!'ão entre a antoridade jUlliciaria e a administ 
esta;' aqtlclla suílir:ienterncnte protegida pela ina 
dade llos seus lllcmlJl'Os ; e li sua mesma in(]cpe 
I'iria a ser um perigo para o Governo, se e!1a 
:l i'JYl3il u do pOilür de suscita)' o eoní1\i'to contra 
lliSli'açãO' n 
---~ 

(') () conf1ltto pOêitivo tl'attrilmiç50 é pois um Iilniu, 
PI,'i.llCipal, é muito IlWllOS nrn~[lr a ordem IL~gal da,; jUrls(1!e 
que proteger a A(lminislrar;ao. e os. seu,; ~etus contra tOlla 
lJ~l !la J1artl~ da aul<JJ'iual1ejwJlcl:.Jna. 

~C fi!'·I·: S':.L\ SLt;CIL\11 O CO\FLI(;1O.'-:".:; a antoJ'it.lade 
nístrativa reivindicar O~l chamar a si o conlieciment 
litigio intentado perante U!ll tribulld~ judiciarÍo, 
toma o nome de jJ/'ovocoçilo de conlllclo, 

O conl1iclo não PÓdB Sl'l' suscitado contra loJa 
I isdicções judiciarias imlistinctamcnte. Contra " 
;Jbsolntam IIte prohiiJitlo ; conlr~: outras e pcrrml 
mente el certos casos, Assim nunca pól1e o conl1i 
suscilado contra as jmisdicções que eSl~tL1em em. 
criminal ; isto e, so!:rc os ri'imes prupna:nente di 
raz50 que se póde elar rl'l's~a r!l'o~\ilJ~l;ãlJ a.lls?lula ( 
ci lal' í) confliclo i' ontl';o as jl l'Isfll c ('oc'S Cnm!llal' ~, 
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n Entre nó, COIllI'CW ús nel;l(:--,C:.~ lH'()\J llt:·:,l)". d."\' i.d ir {\, ('I IIi
h~IIlS ( positivos ou neCtatll'os) de jUl'lSlltCCtl ' jwliel:l l'l:l ";, IIUS ler
03 da L. de 22 de S~ll)mhro de i::l:!3, ar!. 2." § Í> .u e rio Itegu!a
'1 110 de 3 de Janeiro de -1833 art. Do ~ a." e art. GI. Ao Supremo 

rihnnal de Jllsti(;u compete ebllÍlc(',er e_ deL::dir sobre os ~onllietos 
juri~diel :iio e eompeieneia da,; lIeL1(;.oes prO VIIII:IDCS ( (,OlbtllUI
" art. Ili\ 8 3." e L. dG 18 dG Sete mbro I fl :!~ " art. jy ~ 3." e arts. 
e é! :í). • 
no~ eonllictos tl.'utlriIJUiçõcs ou (1l' jll\'i~ul t;;:ü es ~ldlllil1isti ati\'lI~ 

positivos ou neffJtivos ) conhecem T)ül'ém temWI/'ilriamente O' I'rc
dentes !las pro\:ineia';,em virtude da L. de a de Outubro de 1 sal,) 
'1. ; •. " I; 11 : I~ dejiltiliwmcil.te o COl1c;!.:IiIO <l'Estado, na forma da 
. 11. :!:l'; Ik ~:3 !ln l'(ovcj!ILL,ro de l ::l í i, art. 7." ~ ,L" 

f'nl\-r:[['lOS GEBAJo:S.-um eOlll~do !lO sClllido O mais ge
rico é lima luela de pI'Clen:s()cs. I:m eonl1ido dç lal 

utUl'rza qne prol'Oque dc(;isflO, é uma lu(:ta de pretcn 'ôcs 
lIro rnagislrallos on funccionarios l\IW quercm todos or
naI' c decidir, ou quc reCllsam ignalmentc OnlCll:1r n 
'eidir ... 

n conflicto foi in stiluído, Coomo diz Corl11enin, com 
I Jirn de ordem publica para manter a dislineção, sepa
rão, e indepenllencia plena e rcc,iproca das malerias e 
ncçôes administraliras c juc1iciarias. . 

Se a decisão dos conl1iclos fosse eommeU;da ú auto
dade juúiciaria, o Governo llassaria p~ra os tl'ibunaes. 

a decisão dos conflictos fosse entregue ú autoridade 
dministl'ativa sem eonúição , os lri!JUIl aes pen[criam as 
laS aUl'ilmicõcs , e os cidadãos as suas gal'anti;~ s. 

A decisão dos confliclos (lere pois pertencer ao Go
'rIlO, ou seja monarchieo ou democratieo. O conllicto 
limitado por meio rle reO'l'as de cquilibrio I'ceipl'Oco eH
I~ as dnas autoridades adrninistr:lti\'a c ,indiciaria, e pela 
sponsabilidadc ministerial, inccssan temcnte invocavel. 
11 SlImlUa o prineipio é a independerli:ia dos poderes, o 
.. in (, li conf1iGLO, c a consequ enria ô a ordCIQ n 

(.) « Toda \'ia aillU fi IlOje li li iz 1':l,;i:,;) « kl lUCllOS itli.:UIlVClIienlC :i 
;J![l'ihuir ·8C a ueci:;üo <los conllietos no l;ol'crno <lo flue ao [10 

I' jwlieiario, Oll mC~'110 ao le'si~lati\'(). O jlldieiario, I)() ,ie ~' 11';r
'11 11'111,' () ('olleC.li\'o, isto I; , il1\ :l~(\ 1' ]1111' sll;llIalllf'f'zr" tl)J'Il~l'In IUj

\i ti,;.';i \ c i~ u l:tI\ tl ll (l ':;1 .\dlllíllí " l.ra,:;'lo, se !lOtl (,S.:/ :;l syn gr::do?llS' 
eitnl' e deciúir /; :J llnil;lü ~ . E fjlWlllO ao puder It:g lslatl\o, Ilau e da 
sua compeU'lIcin illgcrir~5 o lia solu~à (.\'e iIC t Gllcro /1c questões.; 
nem e ~ tj hnbilita:l o Jl~lra I SSO n. 

~ li:1. 

HEL.\f:ÁO Ec; filE AS DL .h :\LTOnf 1.\Ui·:S, .\Um:\[ST[\.\TI\·', I'; .I!'

UI GIAItI.\. '-O eou/lido jlositi-vu r/.'ulIj'ilillinJcs, qn:ll se adIa 
orgarlisado pelas Leis, consiste na reivindicac:üo que faz a 
rt allt<.lriclade administrati\'a d'llm litígio levado ao conhe
(', imelilo da .illl'isclil~çâo jmlicia:'ia. A :llIt?r.ida~le jur..iicia.l'i.a 
porem nüo tem o direito reeiprr!co. Ll~ r~lVlnd!c~l'.um !JII
g'o Ic\'ado ao conhecimento da Junsdlcr,:ao adllll!1Istrallvu. 

A raziío porque não ha reciprocidade deh:llxo d'esta 
['e!ae ão Bntre a autoridade jutliciaria e a adminislrativa, é 
estal' aqllclla suffieientemcnte protegida pel.a inamo\'ibil.i
r':lde dos sens lllcmbl'os ; c a sua mesma lfHlepcndencla 
\'i ria a ser 11111 perigo pa ra [) GOi'erno, se ella cstivcss.e 
annatla U[) pl)der de sllsciluJ' o conf1wto coutra :1 Allml-

r~IO . n .. ('

l (') () conl1l(;[o pos itivo t1'3ttrillllir;iío Ó pois 11111. !iJ()lll? CI:jO Im 
principal é mu ito Ille!I(\S firn~al' a orUOlll !I'gal ua, .l~lI'lsdle?()CS (:0 
//uo protege r a Ali IllIl1ISlra\:llo. () O~. se.l1s aetus L:ontl a to/1a .1 lllge
I:tnti:.' !l:\ jl nl · t l~ da li utl !l'IÚ flC1ejllul\:lana. 

~lH. 

. 0 (1l:f SEJA SLli l,jT.\H O CO\FLICTO . .....:.}:; a autoridade ~dmi
nistrali\'a reivindicar ou cl!am3r a si o wnllecimento !l'llm 
!ili'rio intentado perante um tl'ibun;JI jndicialio. Este acto 

" - I fi' Itoma o nome elo 11l'ovoca(j(1O (C conjClCto. . . 
O conflicto não pÓlle ser sllscitado contra todas aSjll~

lÍsuiccües jutliciari:Js illdislillct:J mente, Contra algumas e 
:.lUsoh;tamc llte pl'ohijjido ; .contra outra,s e permil~ido so
mente eu corlos casos. ASSim nunca jJol1e O conf1Jcto s~r 
st1scit:tdo cont.l'a as jmisdicc,õcs qu e cs!?luem I'lTI.matena 
criminal ; isto 0, sobre os crimes pi'0!lnamenle dItos. A 
razão que se pócI' dar cl'esta prohi!Ji,~iio a.bs?lu!a d? SllS
d t:tl' I) confli clo um! I' ;J as j \[l'i 'c\i l ', /~'!Í(~S ITI!11maeS, e qne 
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a Lei Il~() dc r l~ qllel' 1', qnn:l Illarl'ha da .lu:, tira pO:3sa 51'1' 
empecida pela Admini ~ tra ç ;tO (' IH i~ lIII S :J~ qne rmolrCIll li 
honra, a Jillel'dadr" e :11 f.( lImas \'ezes a vi/Ia dos 1'005. 

Para que pois tenha"III ~ar a provocação (\0 conflicto, 
6 mister qu e a Administra l' fi o prr tenua ter o tlii 'eito deco
nhecer (la qucst:io controvertida pCi'llnte o tribnn:ll judi
c.iario. Se porúm a A:Jlninistrar;ão, não contestando a 
competeneia d'esse trilJlIn ~ll , o argllis50 somente da omis
são de certas formalidatles qne tleviam ter siclo previamen
te satisfritas perante cUa , não poderia fundar sobre e5!i e 
motivo ::I reivindicação da causa. (') 

(') :\'UIJ se p,',J •. sllscilnl' co nfl icl\J depois de julgJIiIClllOS pl'v!'e
J'ido~ em ultil1ln in~l<lll l' i n, ou a (JU(' so pm5t.011 aequiescencia, 110lll 
depOIS de decisüos tlefillitirrls . :\ llllica c xce peüo n . e~l.a regra li, quan
II ~ ~ IriiJL~I:1I , deprlis da rej eição Ja Il úclill:ltol'ia. oppo~b pela .\.d
1I111~l s lrn<:a o, passa ri proferir (l <Ieci8ii o ti nal , sem agu3nlaI' (l exp i
l'(u;a'l doprazo para n pro\'otaçúo llo c.unllicto. i\ ' csle caso o julga
mento alllLin cm ult.ima illSlancia, 01.1 a deeis;in illter\'inJa , n:l0 
O~S IU n~ ex.cl'eieio do direito de sl-c;c ital' o eonlli eto , pur nu!) podcl' 
a Ill e!ja.l,daJ~ eOlnmettitln peln autoridade jLHliciaria pl'tljuuicar a 
Admll\l s /.ra ç~ . Emquanto n,i o ha jnlgamenlo cm ultima inslancin, 
nom acqulcs cneia, ou ueci ''0 ucfin itil'u, :>nh~ i ~ tc o direito J e 
suscitar u connit:lo. Por consequoneia póll c o cOlllli clo scr suscitad o 
em grau d'appellal:ão, sc o nuo foi na I ." instancia ; Oll sc o foi ÍlTe
gularmcr.lc Il epois dos prazos prcscriptos . 

. SOIlUOlJ(i ~'e 1l1 o julgamcnto dos enlltlicto::. similhanlc ao Jos llego· 
CIOS conl enclOso~ , seguc-8c que as I'ogras prccedclltelllcn/,c c",postas 
sob.re as delihcrn(;Õe5 UO Conselho II ·Eslm.ln quallto nn cOlltcn<:io50, 
assim corno s obl'i~ os c a S03 CIII fine o ne:;oeio deve neccssariamCnll! 
ser-lIw slllJlllettiüo, ou cm flue [J Blo co ntrnriu pr,Je deixnr de ser 
tratado pornnl e ello e recebe r lia :::i'Cf' iío U1ila d ' cl.:iio llefinitil'a siln 
tlire ~ !n c cOlllp.l elamente nJlpl j l'a\' ei~ em ru ~ tel'ia de (;Olllli('.ln:i. ' 

CO:"lFL1CTOSEl: .\T1\·O 1J ·.\ TTIlIO L' IÇÕ ES. _ Esle re:;ulta, como 
se disse, da dupla declaração tl'illcompetencia , respeclí
va.ll1.ellte .emanada (l'um tril.mnal jl\(Jiciario e tI'outro ad· 
mlntstratlvo , na mesma cau.sa, cntl'c as mesmas partes , c 
sobre o mesmo objcc/o. Constitue menos 11111 confliclo do 
CJue uma especic de dCile!laçi/.o de justiça; menos uma 
offensa ti ordem publica das jlll'isllic ~ 0cs do que um pre
juizo ao interesse privado da,; pnl'tes . xa rr alidade não 

se trata r, l1t ;io rI'oulra ('Ou sa mais do que úe I'l'!/ulal' 
J'isdicçüo e tltl 'o a Administr::l (: fl o e os tl'Í1Jltrlaes jll 
rios. n 

CO) Para quo se (lu maIOria para o cnnfli cto nllgat il'o d' uH 
CÕC5 , não ba slilmlls trc~ illentidaLll~s (l'o~jecto, de jJartes, c de I 
é mistl) [' al él\l Il'iS50 (jue unia lIas duas jllri~(lir'(: rie" a jlllli 
ou n administrntil'a ,lcnha realmcnte dcsconltcciLlo a SLlll c'olllpet 
por qUllnt.o, llO enSll J e :::e rem amlHI:i realillente inc1dllpet l\Jl! 
erro das pnl·tcs , mas não (los Juizes. IjU Ulltl O as [Jal'tl~ s, 1'~ l1l111 
rigiJo a dou:; l.rillLIIl1l0:', um judi ciul'i n c o outro atlm i n istr~t;v 
Ire os rjua es s{,menlc )l OS, ;] U11I" 5(: a 11 UI ido , c dos CJuacs lUll , 
almelltc compctelltc, nüo obtiverem tios dou:> lados lllais I 

lima declar:J(;;io d' inco lllpclencia , c:i tariio nas I'l!l'lladei ras e OIl 

do conflicto negat.i l'o Ll 'n tlrilJuil;ões. 
QualHlo se t1üo ~s l·.l S l~o O\.li "ôlls, poclelll a.; partes :l Sll 

lha , ou so lit: ilar a r9trn clulju:l tia ,.I edaral:üo Ll ' ineOlllpotencia, 
tanJo toJ os os graus tl e jll ri 8 dic (i ~tO, Oll reeoITcr immedialu 
pnrn obterem Ulll r eg nla l1u' /l fo de jUl'i ' diu!,'lio enlre n ali 
admini slralÍl'a e os trilJllnues juuiciarios. g' porém 

Por c.on:icgu 
. 

11!I1ll faéu 
c niio llma obJ'i ga ~ii o, a de percorrercm pl'lw:nlJlollte li 
1'1l1'chi oll J 'a1lllclla ou ü'estos . 

~ ,146. 

A (lUEM CO.IIPETIó DEr: lUlIl os CO:\'FLICTI.,S n'.\TTlIllJ[Jr.:li ),;:-; . 
o illllwrio da lIossa Constitui ~ flo co ltupcrallol' em 
lho d'I':stallo o t1ll ico Juiz poss ivel dos conflictos Ll'at 
ções, assim negatil'Os corno positivos; porCjuanto u 
wl.icrl A:ltlo/'idade CHja f/Cf;iio se cslcndc ao mcsmo 
ordens jlldir;ia/'ia c adnânis!J'alivrt . 

Os confliclOs negativos d'êlt!l'ibt1i~~ões são ler 
conhecimento do Conselho cl'Es[ado pO!' via tle 
rCf/ttlmnenlo dcjnÍ!es entre a alltorirlal.le adminIstra 
os tl'ibllnae:3 judicial'ios. E:;sa:; petições são apresen 
instmida5 e jlllgatlas COlHO ncgocío~ contenciosos o 
rios sem Ll erogaçiio aln lll1\u ou excepl;ão das I'egl' 
Gementes a c:; t\ gllnJ;l'o de negocios. 
Dec retos que ill le l' \' ~m sob re conflicto:i negati..-os , 
dos r, xpe,lidos sobre os conrtictos positil'os d'attri 
em serem aqupllcs susce pliveis ci o:> mesmos meio::; 
Ctll'SO que os Decretos relativos ás l11tlterias conte 
propriamente ditas . n 

( ') J) Docreto 1'1' 10 prOlltlllC i3 I'C!/" /fll/Wltu dt'jui:e.l eulre 
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Lei 1l;1O dcve qtler('J' , qun a Illal't',ha tia Ju :,liça (1()ssa 5('1' 

II H~cida pela Atlministl'açi\O ('111 ea\l":t,, qne cTlI'olvcm a 
ura, a liberdaflr" c :Jlr.rumas rezes a vida llos r60s. 

Para que pois lClllla' lll g-ar a pl'ovOCat~, fto do conflicto, 
mislcr que a Administra rão pr tenu~ te!' o direito cleco
ICcer tIa qucst:lO contro\'l ~ rLid a pcran Ie t) tribunal j ucl i
urio, Se porém a Alllllinbtr:u.:iio, nJo contestando a 
m~wtenc, ia (\'('sse trilltlnal, o argubs8 somente da omis

elc ccrtas formalitlatlcs que deviam ter sitio previamen
satisfeitas perante ellll, nJo poderia fllnclar sobrc esse 

otiyo a rciYintlicaf}:lo tla causa. n ' 
rJ i'\iilJ se !l.I·tele suscitar cOJlflicto ,lepois de jul gn l\leJlt08 prlJl'c

In' elll ultlflla InSlanCla, ou a qUi: se [tl'nston a(:qtliesce!ll:ia nem 
"oi s ~e tlot.:isões tlofillitil'as. A Ullil::l excej)I'ô'lO a , c~la regra é,'llunn
~ tl'llll~nal, depois da rcjei,;iilJ lla ,Jcclill:ltnria, Op(lO~1a peia .\u

1~15tr:l(;ao, passa n jJl'ot'erir a uecisiio lillal, sem aguardar a expi 
I~a() dil'pf<IZO para a provot,lI:üo do cnnllieto. :\'cste caso o jlllga
.fllo :lInda em ultima iIl51:lIIcia, vil a dccb;io illl.erl'inda, noio 
~ In (lO c"ercicio 110 direito de suscit:lr o conllicto, por uiio poller 
lI(lga.ll!lad~ eommeUida pela autoridade jUlliciaria pr'ljLldicar a 

IlmllllstrnC;ao. Emqunllto lI[ío ha julgaHlenlo cm ultima instaneia, 
1Il (lt:qLl1eSCenCla, ou ueciscio ucfiniti\'a. ~ulJsi~le o direito de 
cilar o conflicto. I'orconsef)nencin pó,lc (, conflicto ser su~eitado 

I ~raLl d'uppclla(:ào, se o 11;\0 roi na I." illstancia: ou se o foi irrc
lnrmenle .depois tios prazos prescriplos. . 
SentIo pOI'em °julgumentodns cnllllictossilllillwnte ao tlus 110°'0 
S conlen~io5()5, se:suc-se lJue as regras precedclltelllente expostas 

b,ro as dchbcraçõe~ du Cons[)lho rn~staJo qU:1l1to ao contencio~o, 
Im como sobr,) os eêlso~ elll fllW ° negociu deve necessariamenle 

r-lhe submoltÍllo, ou elll rlue pelo contrario pôtle deixar de SOl' 
tado pOranll) 0110 o receber da Secr:io ulIIa tlot.:isiio ddinitil'u SilO 
0:'1<10 completail1ente ;lpplir<l"ois ellllll:lteria de (:olll1il~tn~ . . 

CO:'<lFLICTO .\EG.\T1\'O J/.ITTlllUnçln:s._ Este resulta, como 
uisse, lia dupla declaração d'incompetcncia, respecti

mcute emanada d'um tribnnal jlltliciario e lI'outro ad
inistl'iltivo, na meSina causa, entre as 1nesmas partes, c 
bl'e o mesmo objcclo. Constitue menos um conflicto do 
e uma espccie de dClle;JaÇito de justiça ; menos uma 

,ensa á. ordem publica das ju\'isllicrões do que um pre
llO ao rnterflssr l)J'i\'ailo tla~ parIr:;. \a \'rali,lailc não 

se trata enl:io d'oulra consa mais do que ue i'cf/ufar a jll
i'isdicçüo entre a Administração e os trihunacs judicia
rios . ('), 

(~) Para que se de matcl'ia pena o contlicto negativo d' attribui
\iões, não bastam as tres ill ent,idalll)s d'objecto, ele partes, c de ca~ISll; 
é llli~t.e r além d'is::;o que unia das dUtlS juriSllitçõ.~~, a judiciaria 
ou a adminislrntiv3,IOllha l'Oalllll.lllte desconhecido a ~ua competenr.ia; 
por quant.o , 110 ea~o de ~crcm amha~ realmente incc,mpctel1tes, ha 
erro das partes, mas nüo tios Juizos. 'JualHlo as partes, t"nelo-se di
rigido a dou,; t.rihllllao~, um jmlicial'io e o oulro administl'al;\'O, en
Irú os qllues slÍmonlC prtS"_l dar·s(~ :l du\'id:J , e d()s quaes UI1I seja rc
almente compelente, n:iu oblÍ\'e/'elll tIo,; dous lallns mais tIo que 
uma Lleelaraçiio d'incurupetoncia , (J,;larüo nas l'el'L1U\leiras eUlllliçoc:; 
llo connieto nega tivo d'atlribui,~õcs. 

QUllndo se di;o "311:; condiçõú5, podem ao; partes :i sua esco
lha, ou solicitar a r\llracI3,;iio lla Llecl,H'[II;ÜO ll'incompetencia, esgo
tando tOl108 os graus lle jnl'i~dic,:ü(), on reeOfl'er imll1cdialamcnle 
para oblerem um re{jl/.lal1wllto de jnl'i'dicI?io entre a auturidade 
aJrninistratinl e 05 tl'ilJllnues jLldicial'Íos. E' porém 1l!l1<1 faculdadc, 
e n{io utna ollrig'lI:ii.o, a do porcon'urern [lrc\':amenle a fieira llie
ral'chica d'aquella ou tFostes. 

A QUI,\I Co\IPEn: I)EClUII\ 0:'\ CO:\FLlCTOS n''\TT!\I[J(;lÇliE:;·-Sob 
O imperio da llossa Conslitlli~ão 6 o Impcritllol' ctn Conse-· 
lho tl'Estado o unico .Jniz pos:iiveldos conflit;tos d'atlribui
ções, assim negativos como positivos; porquanto ti Elle (t 

IlII1:Ca :lutor/daile wja ((crâo se eslcwlc ao mesmo lempoás 
ordens j/Uli(;iaria c adminisiJ'Ulivrl. 

Os confliclo:i negativos d'altrib\li~:õcs são lcrados ao 
cunhecimento do COIIselho d'Estado por via de petição de 
regulamento dejilizcs entre a autoridade administrativa e 
os tl'ibnnaes jurliciarios. Essa:; petições são apresentadas, 
instrllida:; e julgadas ('.omo negocios c.ontenciosos orflina
rios sem Llcrog::lG:lo algllma ou cxcepção das regras con
cernentes a e:;sn I!üncro dc ne!j0cios . Por conseguinte os 
Decrelos que i Illei~\':~m sobre c'onnit~lOs negali \'OS, dirfcl'ern 
dos exped idos :>obrc os cOllflictos positivos d'attrilJuiçõcs, 
em serem nquelles slIsccptiveis dos mesmos meios de re
curso (FIe o:; Decrelos relativos ás matorias contencíosas 
pl'opri::lmcnte ditas. n 

(") U J)ecl'et,) '1110 [H'Ollllllcia i'!)!/If!rwwn!u de jlfi~('s ou!re H auto
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ri,la!le :d tllilli.,tralil;1 e o,; Ir il;; ;I1<1 e3 luJicial'iu,:, ;'1l11;III 'lId'J UlI11I 
das lluas dt' i;!s ')J:; que lh o furam ~u!lnw lt i (la 5. lilll ila-so a reuJClle l' 
as parto~ d'l11 11a mtlllOi ra ~ll ral , o selllll esign:le;io ti 'UiI1 juiz ou tr illll 
t1~1 pa r ic ular , para;) auto riJa de nrlminisll'alira Ol\ parll a juri:iu ic-· 
';.ao ]utlll'lill'la . De fe ,to , com o se uO rn OIlSlI'OU, ha poucn,olltrc as OIl,L 
gl'Hllt.l es tlil' i' ,jQS tia jl1l'i;;t! i(:iio, e niiu enll\l duas fn.cçiles d'umn ou 
ct'tlllll'n , Ü qllo exi stia a 11111'ida, e es tava illlmiuelllc a denegw:üo de 
.i ustif a. E'poi3 nntllral que a dec is" II.l fili O IJO~ i g ll ;1 um iuiz , nã'() ~ a i a 
dos termos em que f,',ra 11l'0I'OC,IIJa, e róra d o~ f(\ta l) :; se ~ i [\ supel'fl ua. 

COWLIr:TOS DE Jl'IlIS!l lcr:ÕI-:S ,\rn ll :'\ I. TfI.\ Tt \"AS . - Estcs, 011 
sejam POSili,\'os ou negativos, n:1o são c\· t!lcntemente IlIai:-; 
do flue 1'c!}ulru'IlCnlos dejui:.es entre (luas jurisrlicções pel'
t c nc e~lte:; ambas Ú ol'dem atiminblrativa. São , co mo os 
con~lit.;t?s negaI iras Il'attribuiçõcs, negot:ios conlenciosos 
ordlllltt'iOS em que as p:ll'lCS podem á sua escolha , OLl per
correr os diversos gral1s de .illl'i sdicç~o, Oll recorrer dil' C' 
e1amcnle . ú autoridade suprema ' encarregada (Ic estatuir 
sol)ro eUcs. C) , 

. (#. ) Sob lo tl o~ os reg-i mcll s, ,lU n tilulo ,k p;tl'! ~(~o r ou IJ e: c1 ,~ {: i -
S,~tl, tem o ÇOlbelho d'E:;t ~)tI() conhl} t; i0 u dos cOllil ielOs tie jmislli l: 
(tOO:; admllllsll'atll'ns . I!0Je cll c propflo os Decretos quo osta tu el!l 
so"ro cs~es eonfliclos CO ntO virlual e Ilo(:o,;$arialllcnte comprel1o n,li
([os no l:ontOllcioso a:JlI1inistrntil'O (CalJanlous) . 

§ H R. 

A Qn:'l I'EI\TJo:.\' CE o DIHEITO Df·: sn ;cn.\1\ o CO'-;FLl CTO.- Ew 
Fl'allça pertence só ao Prefeito susl: itar o confliGto, c u 
pt'opl'io Ministro n50 o pod eria fazer (Pl'útliel'). 

Entre nós porém di spõe o Rr: glilamento 11. '124 de ~ 
d.c Fevereiro de 1842, ar!. 2 1., fll!:1llto aos con(liclos p osi
lI.vo.~ d'a'trib,ú(:ões, « qi!C quando o Presidenle ü'uma [> :'0
VI,,1(~. ia , 011 o ProcuradO!' da Corôa na Cô rtü e provi ne ia rio 
nlO (\e Janeiro, ti re I' notieia de ql1 0 Il il:a autoridade jlHlicia
ria está elTeclivamenle ('.onllCccndo l1' al!fnm oiJj celo (U! lIÚ
'Ilül1'(c.[iuo , exigirá (\'ella os escl (\rc cim~ ltlJ s precisos, hem 
co!:nQ a:, rilzües porque se julga com jU i'jsdic. r: ão so h~'e o 
nhJC 'G to. ') Po r esta di::;p() s i ~' ~o fl ois pf' l' trl1cc ao::, Il OS:;O:-; 

, -0 121 :./-

Presitleutes llas provincias e ao Procurador da Co.. ' 
Côrte suscitar ' os referidos conflictos. A mareha , 
gnir em taes c.asos é a que se passa a expor. 

§ -149. 

FÓIDL\ D~; pnOCEDLlI.-Sendo consideradas improce 
les as razôes em que a autoridade judiciaria firma 
jurisdicç.ão , ordena o Presidente ou o Procurador da 
rôa que cesse todo o ulterior procedimento, e sejam 
dos os interessados, para \l'um prazo rasoarel dedu ' 
o seu direito . Findo o prazo, se o Presidente entend 
o negocio eadminisl1'Ctlivo, assim o resolve ]Ji'ovis 
menle ( L. de 3 de Ontubro de '18.14, art. 5. 0 § 11 > 
mettendo todos os papeis a respeito d'elle com a su 
(",isão ú Sec retaria da .Justi ça (§ 'l'l7). 

Se porém entende que o .negocio não é. adlíún~'s l 
00, Ú vista dos novos esclareCimentos que tiver obttd 
partes, ou da mes ma autoridade jndiciaria, declara 
não tem lu gar o eonl'licto, e que continue o process 
Fôro j udiciario. .. 

O 'Ministro da Justi ça, 0\1 o conlltcto tenha Sido s 
tado pelo Procurador (la Corôa, ou por algum dos H 
dentes, commclte o exame tl'elle ú respectiva Scc ç ~ 
Conselho d'E:;tatlo, a qual depois de ou vidas as parte 
estas o requerem , interpõe o sr.u parecer ( Reg. cito 
25 -27) . (') 

(') QU3nto aos conjlictos illi.qatiros d'alll'ibuiçües disp~e o m 
Regu'lamento no art. 28, que _quaodo ~ contllcto <. que Impfi!1 
meote chama aqui el e jurisdicçao. ) ~Olls ls tlr em seJulgareru 111 
petentos, tanto a autoi' idade judiclar~a corno a adrnlOlstratlv.l, I 

Secção o seu parc,:er, depois tle ouvidas amb~s ~s aut~\'Idarll ~s . 
Finalmente no tocante a05 conflzctos de }unsd/C/;oes ad!/ttll 

tivas apenas acrescenta o eit~do ReguI3111.e~to \l.o art. 2!J, 
quando o contli cto fór elltre autoridades adm1l11:itratl vas, se pro 
rã n:! fórma dos art igos anteri ores no (lue lhe fôrolll applicav( 

§ '150. 

I :O :'iFU C ros E:-': rm: E'tPIl f. G.\[)üs DE }··.\.ZEC'iD .\.- Ao Min 
llj 
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.\1I 1l\ :l'.,llllilli,;ll'atili1 Q M I. l'iLJi'llaCS ,iu1it:i,ll'i ll;;, lI11llilllLlll :lu lllll~ 
S tlua, il l)l,;i:,i ll :; (!lll) llln 1'l1l'n m ~u!lm~rtirln3, li mi ta-se a relllettcr 
Jlll l'tü~ 11'11IlHlI UlIl11.lil'1I geral , e sem Ll n..igllá6io Irum juiz ou tribu
I {la~'! i/) u lnr, pUra;) autOl'idnrlc [Ill111in istratiyu DlI para fi jUl'isd ic-
tlJ ll U lt 'I~I'IlI: De re;~o, eO ~II!. se de l!.l ll lls tI'Oll , hn jloul;() ,enlre as dllas 
il ULle:; dll'lslJos (Ia .Iul'I~du:iI , e n élu antI'() duas J'n,c(' ües ll'llma Oll 
mIl'a, I: qlHl ex. istia li llllVidil, I) c ·tava illllHillCllto :1 denegaçâo de 
,I I/ Ca, b 'pol s iHllllrnl que a de(;is;1O f1uc IJcsi glla um juiz, não saia 
~ te! IIIOS CII11jlW fora pro\oc"lila, e rórll dos qlla e:; ~. crill superllu<l , 

§H,7, 

CO,\l-I.II :1'OS DE JUlllS!HG".Õ E:' . \T1 ,"l~;(ST IL\T1 ns. - Estes 011 

jum positi'.'os 011 negati vos, n;}o são c';lilentemente 'mais 
'luc /'cgu/runenlos de jui::es clllt'e dua s jurisdicções per

I C c~ltes ambns ú ordem administrativa. São, eomo os 
lI!,lÍ!;t~)s negal.i ros d'attl'ibuiçües, negocios contenciosos

'drnal 'los em lJue as paltes podem á sua escolha, OLl pc\'
('reI' 03 divcrsos graus de jllrislli c<;ão, ou recorre\' clil'e
amente , ú autoridaJe suprcma enCal'i'C'l:rada lle estatuir 
I)rc eUes , (') " 

(') "uh 10,1 ()~ 05 l'llgi moll ', tll1 11 titulo il u ll;irt~ee r ou de c1t )ei
I;. tem o Çtlll,;e!ho a'Es tado conllC Ci~l() dos cOllflietos L1e juri SlliG

n dlllllll~tra['-"n s . 1!0Je elle propoc lIS Dec retos que estatuom 
11m r"es cOII(lil'tos como \'Il'tual e necessa ria men te compl'ehewli

no eontcllcioso administrativo (CaIJantol1~), 

§ H ,8 . 

.-\ Ql:E)1 I'EllTl;Xl: I'; o DlHEI'!'O OI': Sl'sr: n,\l\ o CO\'FLIC10,_ Em 
';l uta pertence só ao Pl'el'eilo susl:it,al' o confliefo c o 
II prio JIillistro não o poderia fazer (Pl'adier), ) 

Entre nós porém dispõo o Heg lllamento n, ,t24 de [l 
Fev,P'i'l'iro l!e_1842, ar!. 2,}, ,quauto aos eou/fie/os posi

108, ti (/Itnlmu oes, « qne quantiO () Pi'cslllenlc d'uma P:'()_ 
ma, 011 o Pi'O(;l1raúor, da Co!'ôa na CÔl'to e provincia rio 

tJ t1c :Jal,~cll'O, ll'o'cr noticia de quo nma autoridade jlldicia
p;;t:!, ellecll,v~n:en:c ('.onllcel~llt!o d'<llgum ulJjceto adnâ

~/ J'IIlwo, eXigira d ella os esclarecimelltos precisos, hem 
~JO ;1:, razôcs porque se j!!lga com jlll'isdiq'ão sobre o 
,f!'c to. » rOl' l'sta cli:-;[losi(.. ~o puis prl'trnn.' ;10~ ilO SSO::; 

Presidelltes llas provincias e ao Procurador da Corôa na 
Côrle suscitar os referidos conflictos, A marcha a sc
s'uir em taes casos é a que se passa a expor, 

Fól\)L\ Dl'; PIIOCEOul.-Sendo considel'adas improceden
tes as razões em que a autol'idade judiciaria firma a sua 
jurisdicç.ão, ordena o Presidente ou o Procurador da Co
rôa que cesse todo o ultel'ior procedimento, e sejam \'.iLa
dos os interessaclos, para n'um prazo rasoavel dednzin,'m 
o seu direito, Findo o prazo, se o Presidente entencle qne 
o negocio cadministmlivo, assim o resolve pr'ovisorüt
mente ( L. de 3 de Olltubro de '183.1, art. 5.° § H ), re
meltenclo to(los os papeis a respeito d'elle com a sua de
eisão á Secretaria da Justiç.a (§ 'l17), 

Se porém entende 'luc o ,negocio não é. admin~slrrt li
/.'0 ú vist;] dos novos esclareclment.os que tl\'er oblJclo das 
pa;'tes, ou LIa mesma autoridade juJi,ciaria, dedara que 
não tem lugar o conflicto, e que contlllue o processo no 
Fõro judiciario, 

O Ministro tla Justiça, ou o conflicto tenha sido susci
tado pelo Pl'oeuraLlor da Corôa, ou por algum dos Presi
dentes commette o exame d'elle á respectiva Secção do 
Conselho J'Estado, a qual depois ele ouvidas as partes, se 
estas o requerem, interpõe o seu parecer ( Reg, ciL arts, 
25 -27), (') 

(') Quanto ao:;conllictvs negativos d'a/l)'ibl~ições dispõe o mesf!!o 
Ilegulamento uo art" 28, que quando ~ c?nfllcto <. que Impropn3
mente c:hama aqlli de jUl'isdic:ção ) consIstIr em se)ulgarcrn IIlcol,n
potentes, tauto a autoi'idade jlldici:lr~a como a admI0l5tr~tlv<1, dara a 
Seceão o seu paret~e r, depois tle OUVIdas amb~s ~s aut~l'Ida(\(1~., 

"Finalmente no tocante aos conflictos de )urlsdtcçoes adrmmslra
tivas apenas acrescenta o citado Ilegulan~el'}to n,o art. 2!), flue 
quando o con!1icto fOr elltre autoridades admll1l~tl'atll'us, so pro~ede
rã nn fórrna rios art igos anteriores no quo lhe forem appltcUl'elS, 

~150, 

1:U:-iFl, ICI'OS ~::"1rm: Iml·'I\EI;.\T1US IIE lo'AW:-in,\,_ Ao Ministro 
!Ij 
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I 

da Fazel1l1a compete decidir as questões de compelcllci<l e 
cOl/friclos de jUTisdicção que se moverem entre os empl'e
g<ldos das repartições fiscaes, devendo ser ncc,essariamentc 
ouvido sobre ellas o Tribunal do Thesouro Nacional com o 
seu parecer (Decreto n. 2,343 de 29 de Janeiro de '1859, 
art. '1.0 § '1.0 art. 2.° e art. 5.0§ '1.0). 

Sirnilhanlernente é da competencia dos Presidentes 
das proyincias decillil' pl'ovism'iamente taes questões, quan
do se moverem entre os chefes das repartições de fazenda 
que lhes forem subordinadas, ouvindo asresper..livas The
sonrarias, e remettendo os papeis concernentes com a sua 
decisão ao ThesollJ'o Nacional, Decreto cit. ar\. 20 (§117). 

ABUSOS llelS '\CTonW.\DES 1·:CCLESL\STlCAS. - ··l\ECUI\SO ,\ CORÔ.\. 

Ainda hoje assim se llenomina o 'meio legal de ohyiar (' 
reprimir taes abusos. Esse recurso era antigamente pro
cessado nos lermos da L. de '18 de Janeiro de 1765, I.' 

do Decreto das Côrtes Constituintes Portugllczas de 2'1 de 
Maio de '1821, mand:HJo ohserval' pela L. de 20 d'Outu
hro de '1823, e posteriormente na fórma do Heg. n. '10 
de 19 de Fevereiro de '1838. n 

Posto que jú o Decreto 11. 1,.iC16 de 3 de julho de 
'1854 hompsse declarado sem eJIeito e implicitamente re
vogado pela L. n. 284 de 23 de No"embro de 18q,'1 o 
citado Reg. n. '10 de 'J 838, todavia foi o novo Decreto n. 
1,9'1'1 de 28c!e Março de '1857, quederogou expressaménte 
aquelle Reg. de '1838, fluanto á competencia das Relações 
para conheccr dos abusos das alltoridades ecclesiasticas ; 
a qual passou para o Conselho c!'Eslado em yirtude da 
citada L. da sua creação ( n. 2:34), declarando em vigor 
somcllte os arts. '13 e '14 <lo dito Regulamento. (") 

O mesmo Decreto n. '1, 911 determinou os casos em 
que tem lugar o recurso á Corôa; a que autoridades com
pete conhecer d'ellc ; a quem cabe o direito de interpô-lo, 
e ele que autoridades; quaes os elIeitos ela sua interposi
r:,ão; a fôrma d'esta, seu jlllgamento, e sua execução. 

(') Indepcndentementc do recurso ao Juizo da Corôa por I'io

l~nciJs e n~llrpaçõlls lllljlll'isdicção, poLlem OeCl)lTCI' qUlistões 
gravcs, (Ic compctcncia outre Prelados e autoriLlarles ecclesias 
Nos termos L10 art. 9.° § 10 do Reg. da5 Relações, c da L. , 
de Setembro L1e 1828, 3rt. 2. o § 6. 0 in finc, a aHrilmi\:iio de dt 
tues Ijucstões era confcriLla ás mesmas Helaçõcs. IlIl.iliJw[ém
entcnder-sc que pertencc tamLem ao Conselho !l'Esta o. To 
nem 3 Lei respectil'a nem o scu Regulamento siio bcm cxplic
csse rcspeito, como convinha. 

Quando cumprir qne o porler temporal intervcnha: e isso 
scr indispellsavel em certos casos, parece fóra ue ulll'ida que
interrir por llleio:da auloridaue arlministrati,-a, e não da judie 

(") COnliluanto, segundo o disposto no art. 3." do supral
Decreto n. 1,B 11, só o Conselho d'Estado seja (~ompelcntc par 
nhecer dos recursos á Corõa, todavia no:; casos de usurpação l 
risdieção e poder temlloral, ou de qualquer censura ecclcsi: 
contra elllpregados civis cm razão do seu oflldo, podem lambi 
Presidentes dilS provincias dccidir lJl'Ot,jsol'iamcnte a~ questõc
eitarlas, (' fJmn decidem os contlictos de juri51Iie(lo , c inrlic:lIn, 
~ 117. 

I;\TJ;[II'OSIÇAo, E EFFEtroS 00 l\ECU\SO.\ COI\(._\. - Ten 
gar este recurso nos casos segllintes: '1. 0 por Ilsurp 
de jurisuicção e poder temporal; 2.° pOi' qualquer ee 
ra contra empregados civis em razão ,lo seu ollkio 
por notoria violencia no ex.ercicio da jnrisdicção e \l 
espiritual, poslergando-se o Direito Natural ou os Can 
recehidos na Igl'eja Drasileil'a. n 

Excepluam-se porúm : ·1.0 o procedimento dos 
lados regulares íntm clauslmm contra os seus SUbllito 
matoria correecional ; 2. 0 as suspensões e interdiclo5 
os Bispos extraj ndicialmente ou ex in/'onnala cOlIscil 
impoem aos olerigos para sua emenda c correcçiio 

E s/lSpenSil)O o recurso que se interpõe no '1. 0 

dos casos em quo tem lugar, e dcuoltttivo no 8,° se o 
pacho de que se recorro I' , fÔI' interlocutorio ; salvo 
se o gravame for lal que não possa ser reparado por 
tença definitiva; 2.° se ela sentença definitiva não co 
appelJação. Tambem não éwspensivo no 3.° dos rere 
(~asos , quamlo se recorre dos actos dos Bispos em yi 
.~alvo procedendo elles - por via de Jllizo ( Deere' 
·1, qt ' ~~ I fi ; _.,o '1 G) r1'1 t\"I't . (,~ · 'I '3 e 'I h) •~ . "-4;' 

(') r-:::t1w (l lIwsnw recurso de CJIWO'I111l'[' adus em qU;) ~ 



na Fazenda compele decidir as queslões de compelellcia e 
co'~/lic{os de jlll'isdicção quo se moverem entre os empre
gados das repartições íiscaes, devendo ser neeessariamente 
ouvido sobre ellas o Tribunal do ThesoUl'o Nacional com o 
seu parecer (Decreto n. 2,343 de 29 de Janeiro de 1859, 
ar\. '1. 0 § '1.0 a\'t. 2.° e art. 5.0 § '1.°). 

Similhantemente é da competencia L10s Presidentes 
das provincias decillir provisoriamente taes questões, quan
do se moverem entre os chefes das repartições de fazenda 
{llIe lhes fõrem subordinadas, ouvindo as respeclivas The
ourarias, e remettcndo os papeis concernentes com a sua 
ccisão ao Thpsollro N aciolla1, Decreto eiL art. 20 ( §U 7). 

§J 51. 

Anusos D.\S ACTOI\ID.\ DES ECCLE:SI.\STlC.\s. -·- fiECClISO ,\ CORÔ.\. 

Ainda hoje assim se denomina o meio legal de obviar e 
reprimir taes abusos. Esso recurw era antigamente pro
essado nos lermos da L, do '18 ue Janeiro de 1765, e 

elo Decreto das Côrtes Constituintes Portuguezas de 21 de 
Maio de '1821, manclado observar pela L. de 20 d'Ontu
bro cle 'l82J. e posteriormente na fórma do Rpg. n. 10 
de 19 de !<'evcreiro de '1888. n 

Posto qne já o Decreto ll. 1,.1.06 de 3 cle .Julho de 
1854 hOllVPsse declarado sem elIeilo e implicitamente re
vogado pela L. n, 234 de 23 de No\'embro de 184'1 o 
itado Reg. n. '10 de '1838, todavia foi o novo Decreto n. 

1,91'1 de 28 cle Março de '1857, que derogou expressamente 
aquelle Reg, de '18:38, quanto á competencia das Relações 
para conheceI' dos abusos das autoridades ecclesiaslicas ; 
a qual passoll para o Conselho cl'Estado em virtude da 
citada L. da sua crcaç50 ( 11,2:34 ), declarando em vigor 
somente os arts. '13 e '14 do clito Hegulamenlo. C) 

O mesmo Decreto n. '1,9'1'1 determinou os casos em 
que tem lugar °recurso á Corôa; a quo antoriclades com
pete conhecer cI.'elle ; a quem cabe o direito de interpô-lo, 
e de que autondaclcs ; quaes os effeilos da sua interposi
ção ; a fórma d'esta, seu julgamento, e slla execução, 

n IlIdependentemente do recurso ao .Jllizo da Corôa por I'io

lellcias e n~uqj[\ç'Je:; l1cjuri:;dicção, poLlt)m oecorrer questões, ali.b 
graves, de compewncia entre Prelados e autoridarles ecclesiasticns. 
Nos termos do art. 9.° § 10 do Reg, das Relações, e da L. de 22 
de Setembro de 1828, nrt. ~.o § 6. 0 in nno, a attrilJui(;ão de decidir 
taes questões era conferida ás mesmas fielações. Hoje porém deve 
clltender-se que pertence tamLem ao l.onselho ll'Estado. Todavia 
nem a Lei respecti\"a nem o seu Regulamento ,;ão bem explicitos a 
esse respeito, como convinha. 

Quando cumprir que o pode!' temporal inten'cnha, e isso póde 
ser indispensavel em certos casos, parece róra de duvida que deve 
intervir por rneio:da autoridade administ.rati\"a, e não dn judieiaria. 

(") Come/nanto, segundo o disposto no art. 3.° do snpracitado
Decreto n. 1,911, só o Conselho d'Estado seja ('.ompetente para co
nhecer llos recursos á COl'ôa, todavia nos casos <le usurpação de ju
l'isdicção e poder temporal, ou <le qualquer censura ecclesiastiêa 
contra empregados cil"is em razão do seu orncio, po<lcm tambem os 
Presidentes das provincias decidir ]JI'ol'isol'iamcntc as questões sns
eitarlas, ('..,mo det;i ,1r-m os conflictos de jllri;;,1ie(,o, c indic.amos no 
~117 , 

§ 152, 

I"TUll>osu.:Ao, E El'FEITOS DO IIEClltSl) .\ UJl\(J .\, - Tem lu
gar este recurso nos casos seguintes: '1.0 por usurpação 
de juristlicçào e poder temporal; 2. 0 pOi' qualquer censu
ra contra empregados civis em razão do seu omcio ; 3." 
por noto ria \'ioleneia no exercicio da jurisclicção e poder 
{~spiritllal, postel'gando-se o Direito Natural ou os Canones 
l'ecehillos na Igreja Brasileira. (') 

Exceptuam-se porém: ,1. u o procedimento dos Pre
lados regulares 'Íntra clauslnun contra os seus subditos em 
materia correecional ; 2. 0 as suspensões o interdictos que 
os Bispos extrajlldicialmente ou ex in(onnala conscienlia 
impoüm aos clerigos para sua emenda e correcçào. 

E su.spensivo o recul'so que se interpõe no L° e 2.° 
dos casos em que tem lugar, e deuollaivo no 8.° se odes
pacho de que se recorrer, fól' inlerlocutorio ; salvo: 1. 0 

se o gravame fór Lal que não possa ser reparado por sen
tença rlefinitiv<l. ; 2.° se ela sentença definitiva não coube r 
appellaljão, Tambem não ésus}Jensivo no 3.° dos referidos 
(~asos, quando se recorre dos actos rios Bispos em visita, 
salvo procedf'ndo elles - por via rle .Juizo ( De(~reto n. 

n C) '1') e 'Ih)1 ! q·~ I·1• "rIt1 ,.... ' • ·1 • ~ _'. 0.• '10. ..... , .) t' • 

(') r~,h() [) mcsmo reeurso de qlW()"llWr antls cm flue se der 



l 

nsurp;lI;ào Je jUl'isuiCçào c poJCI' wnporal; ou () gravame SCjajU
dicial ou extrajudici(\l , assim na 1. /1 (··OIllO IH\ 2." illstallcia do Fôro 
ecclesiasti!'o. P<Íuo ser intel'posto pela pal'te interessada, ou pelo 
Pl'ocuradOl' da Corôa em certos e determmados casos ( 1.° e 2." ) ; e 
interpõe-se de quaesquer autoridades e Juizes ecclcsiasticos. Final
mente é reciproco, podendo ser interposto pelo Dispo, quallJo al
gum Juiz ou autoridade temporal U5Urpal' jurisdicçõo 01\ poder es
piritual ; caso ell1 que suo applica"eis ~ s di~posirões relati\'as ( De
cret!1 cit. arts .í."- l I c 25). 

§ · 1~;1 . 

Fún.\!.\ lJO JULG.\~I EXTO E ;;U EXECljÇÃO·-O recurso á Co
r(,3 deve ser interposto pOI' petição documentada perante 
o Ministro na Côrte e os Presidentes nas províncias; os 
quacs devem decidir logo as questões que occorrerem so
bre a suspensão dos recilrsos, e rejeitar os que fôrem in 
te rpostos contra as disposições referidas no § prccedente . 

D:Js decisões proferidas nos casos ele sllspensão e re
jeição do I'ecurso, podem as partes recorrer do Ministro 
da Jllstiça para o Conselho d'Estado, e dos Presidentes da s 
provillC',ias para o mesmo Ministro. 

Interposto o recurso é logo intimado á autoridade ou 
Juiz ecclesiastico, assignando-se-lbe o prazo de '15 dias 
para allegar o qneconvicr. Se o gravame fôr judicial, de
vem ser I'emettidos pejo Juiz ecrJesiastico com a sua res
posta os autos respectivos, fieando traslado; salvo, se o 
faclo se der na Côrte , e o recurso tiver o efTeito devolnti
vo somente. Com a resposta do Juiz ecclesiastico , ou sem 
elIa, se a não clér no prazo assignado, ouvido o Procura
dor ela Corôa, e com informação do Presidente da proYill
cia, é o recurso remettido para o COlIselho d'Estado por 
intermedio do Ministro da Justi ça, sem audicncia ela par
te re<;orrida. (') 

Decidido o reclll'SO pelo Conselho (rEs[ado . 6 tr3us
mittida a Resolução Imperial por Aviso do Ministro da Jll S
ti ç.a ao Juiz ou autoridacle ecclesiastica para fazê-la cumprir. 
como n'cUa se contiver, no prazo que o mcsnlO A riso fi
X3r na Côrte, ou fôr lixacio pelo Presidente ela r rol'in ci:l 
(Decreto n. '1,91'1, arts. '15 , 20 e ~:). (") 

çõcs que a ::mturidaue ou o Juiz ccclesiastico, Procurador da 
Presidente da provincia, e Ministru da Justic'a acharem com 
tes para a ,l eci~ão LIa questão. • 

Pócle porém a autoridade ou o Juiz ecclesiastico ri \'bta 
ti ção elo recorrente reparar a violer. cia que lhe fez, dando j :'li 
fim os (] cspac: liCls IlccessG l'io;;, c participando ao ''{iuis tro Ó;J .J 
ou ao I'n;~ id cnte da provinr;ia, a sua deci são para lIeal' sem 
o recurso Interposto (Decreto cit. arts . 2\ e:2'2). 

("") 8e porém o Juiz ou a autoridade ecclesia,tiC':l não fJlliz~ 
prir a Imper'ial l1eso lu(;üo, deve elia ser exeeut3 cla pelo Juiz 
reito da comarca, ded urando sem clTeito as censuras c penas 
siasticas imposta s aos recorrentes; prohilJinclo e obstando a 
pretexto d'ellas se lhe,; fclça qual'luer violencin, ou cause p 
pessoa! ou real; mettendo-os de posse de quaesfJuer direitos 
rogativas, ou rcdditas, de que houl'erem sido pr i l'~d os; pro 
do e respollsa hili sando na fórma da Lei os desobedientes, e ( 
CUS:lfem a execuriio. i\' o caso de serem Ilceessarias as pro 
cias do .Juiz el e direito, além das wtimações que se fizerem ao 
zes e autoridades ecclt)siasticas, deve ser tudo anllunciadll p 
taes nos lugares publicos da comarca (arts. 13 e I.i do HoC' 
de Fevereiro cle '183A, mandados observar pelo t il. Decreto, a 

-_.-,;-;->--~.:~~~--



urpação de jlll'j~t.Iic<,;iio e polleI' tempoi'al; ou o Hl'a\'nme sejaju
ieial ou eXlrajudici:ll, assim na 1." 1:01110 na 2," illstancia do Fôro 

'cclesiasti('o, Pólio ser interposto pela parte iutcrtlssada, ou pelo . 
rocllrador da Corôa em certos e determmados casos (1. 0 e 2.0 ) ; e 

nterpõe-se de quaesquer autoridades e Juizes ecclcsiasticos. Final
ente é reciproco, podendo ser interposto pelo Bispo, qU8udo al

um Juiz ou autoridade temporal usurpar jurisdicçõo ou poder es
piritual; caso em que são applicv\'eis as C]i'rosi~(ies relntiras (Ile
t rt!to cit. 3rt,. 4. 0-1' e 25). 

§I ;,:L 

Fúrm\ no JULG,\J!E:\TO ~: Sl'.\ EXM:liÇ.:i. O· -O recurso á Co
'Úl deve ser interposto por petição documentada perante 

Ministro na Côrte c os Presidentes nas {ll'ovineias; os 
luaes devem decidir logo as questões que oCCOl'rel'em 50

I'C a suspensão dos recürsos, e rejeitar os que fôrem in
erpostos contra as disposições referidas no § precedente. 

Das decisões proferidas nos easos de suspensão e re
eição do I'ecurso, podem as partes recon'el' do Ministro 
a Justiça para o Conselho d'Estado, e dos Presidentes das 
rovillcias para o mesmo Ministro, 

Interposto o recurso e logo intimado á autoridade ou 
uiz eeclesiastico, assignando-se-lhe o prazo de '15 dias 
ara allegal' o que convier. Se o gl'Rvamc fól' judicial, de
em ser remeltidos pelo Jniz ecclesiastico com a sua rcs
osta os autos respecli,-os, ficando traslado; salvo, se o 

' aclo se dei' na Côrte , e o reenrso tiver o cITeito devoluti
o somente, Com a resposta do Juiz ecclesiastico, ou sem 

~\Ia, se a não dé!' no prazo assignado, onviLlo o Procnra
01' da Corôa, e com informação do Presidente da provill
ia, é o recurso remettido para o Conselho d'Estado pO\' 
ntel'medio do Ministro da Jnstiç'a, sem aliclicllcia da p~II'
C recorrida, n 

Decidido o reCllrso pelo Conselho (\'Estado, é lrans
itticla a Resolução Imperial por Aviso do Ministro da Jus-

iça ao Juiz ou autoridade ecclesiastica para fazê-Ia cumprir, 
omo n'clla se contive I', no prazo que o mosmo Aviso fi
ar na Côrte, ou fór fixado pelo Presidente da provinria 
Decreto n, '1,9H, arts. -15,20 c 23), (") 

(') O rcc.llrso tll'YP ~el' illstruido com o,; (]()ClITll!!n!.U:l (' iIl1i!tlti

çóes que li auturidaJc ou o Juiz ccclesiastico, Procurallor da Coroa, 
Presidente da provincia, e Ministro da Justic;a acharem convenien
tes parn a decisão da questão . 

Pórle porém li :mt(lridade ou o ,Juiz eceJesiastico :'I visla da pe
tição do recorrente reparal' li violenci'l Ilue lhe fez, dvndo llara cs"c 
fim os despa etlOs nec.()s~~l'i()ô, e parlieipalHlo ao "~ini,;tro oa .Ju~ ti~a, 
ou ao Presidente lia prov illr;ia , a sua decisão )larn !lear sem f:/jeito 
o recurso interposto ( Decreto cito arts, 21 e 22). 

(' ') Se pon'm o luiz ou a autoridade ecclesiastica não fIuiz '1r cum
prir li lmpel'ialllesoiu(:üo, devc elia ser execut[1c1a pelo .Juiz dtl di
reito da comarc3, declarando sem elTeito as censuras e penas ecc\e
síasticas impostas aos recorrentos; prohibindo e obstando a que a 
pretexto d'ellas se Jhe~ faça qualtlllCr violencia, ou cange prejuizo 
pessGal ou rea I; mettendo-os de posse de fIuaesfIuer direitos e pre
rogativas, ou redditas, de qRO houverem sido privados; proe.erlen
do e responsahilisando na rórma da Lei os desobediontes, e que re
e,usarem a execução, No caso do serem necessarias as providen
ciustlo ,fuizde(lireito, além dasmtimaç.õesque se fizerem aos Jui
zes e nutoridades cccll!sinsticns, deve ser tudo unllunciado por etli
taes nos lugares publicfJs da comarca (arts. 13 e 14 do I1eg, de 1!J 
de fcroreiro Ile 18:Hl, lll<lnd:Jdos obsc-nar pelo cit., Decreto, art 2~). 
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::;ECC.\O I. 


,AZÃO U· )p.m·: ' I.-TClI1{):;, \'b to na l." c 2.:\ Pal'l 
t.os EIP rrlGutos a org:lIl i :Ja ~ J() (2;(!ral l l'AdminÍ:s lr'IH:1iil 
pl'in c ;i"~~ (' s altl'ilmi 'ucs IlaS l.\i\ Cr:;a6 
~oIl1p(J('m ; a salJ'l' : 

Os porlurcs so(~ia cs , ,1i \'illi llos em lrgislntú'o 
liL'o : 

. A Auto l'id arle jlHliei :ui:l () a adminblL'ativa, ll11[11a 
llcação (10 poder C~CCl1ti vo ; 

A Aut ol'illadc lmp(' ri~ü, l'eY~sti(la ü'cstc ultimo 
delegando a :mtorirla:lc jut1iciaria, c~cr('. cll(1 0 csprc 
te a anlorillaclc all:ninistratira por si mesma 
agent s ; 

Os aeto5 tI' essa aulorillaue e sua di \'er ti 

cia : 
. Os agentes administratil'os e sua dir isITo em 

directos c :mxiliares ; 
1\ llalureza c exlellS~H) da:; atLrihuir.ü '6 I. e tUI 

fUl1ccional'i os ; 
As insliluiçõcs consulti 'a~ 0 11 CO i! HCUWS CO 

la(}o de ca L1 a a0;ente directo da Atlministracão nos d 
graus (Ia sua jCl'al'clüa ; . 

E por fim as jurisdic';õcs. 0;1 col\cdi\'as OH 

tIl/aos, para cstatuircl11 sobrQ o eontcneioso da :\( 
t l·a(:~o. (') 

1i 



TE ~CEfH.\ p~ ] tTE. 

c \l'l'lTLO I. 

TI Azlo lJ ' (lr:nnl ,-T~lI\ o :; \" blo 113 ·l.a e M.:1 P;u'lI': ,r,·: 
trs Elemen tos a ol'$!uni;;;II:ãO g~ 1'3 1 !l'.\c1milu- tr:lf,"i ~ as 
pl'i nl' ipnes ntt l'il lIlil:- I' das \U\"('r"as nutoriLlatlcs 1[11(' 3 
l'ompiiem ; a s, hcl' : 

Os po!lPI'CS sociacs, (li 'i,liLlos em 1t'!JÍ'iu li t! e C.l.'t'CIl

lil'o " 
. A Autoridade jmli iíll'i e a arlmini 'l 'a li\' íl, llu[ll:l I'ami

lica~ão elo P c] fl !' executivo; 
à .\l1tul'idauc Imprl'ial, ro\'estida ü'c te ullimo pOLlci', 

<1elegamlo a antoridadc jl1lliciaria, exel'eeml0 spec iallllcn 
te a antol idade admio l$trali\'a por si mesma c por "IlS 
agentes;

Os ar.tos tl'cs~a au ioriüaüc c sua Lli'l ersa illll'OI'fan
eia ; 

OS :lg lllcs administr::J.ti\'o,:; c sua di\' Í'iio m agL'Il! S 
dil'vctos e :nLili 'll' S ; 

A lIaLul'CZ ;J e ,;lon 'fi ' dus lIttrib\li~Õí s til) lud os (.:. " 
funccional'i o:,; ; 

As inslilui(:õrs con:ult i i'a~ OH Cl/ll'cl lw s collu ';1 1 s ao 
lado de carla a0:l~ ntr, dire 'I da Admini stração 1I0S diversos 
grans rla slIa jeru l" bia ; 

E por filil :lS juris\livões , Oll colledivas ou indivi
tluacs, para cSlaluil'cm sobre o contencioso Lla .\dminis
Il'ar:;io . n 
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. (') lJ'o fa em uiallle l,ouem o:; COl1l lInla visla de ulllU s aIJr~íll:l·er , 
aSSlIl1() complex o tla Ad l1l in i strtl~ÜO ("(~Iltral , prOl ill ui:.d e llillnicipal , 
se a c Qn :iu er~l'ln os sob a l'él:If;5fJ do sun distriIJlli ç~() pelo tcrrito
r io; como o cOI1l(lIc.\.o lla AUlUinlslr31',io <l cLi l"a, cOII!)u! tiva ou conteu
ciosrl, ~e a cnc<J('~J'mos sob o a. pcctti da:; fóniws de flue se ella rc
"este . 

Pu,s:linos pois a examina r IÚ!~la ~l. iI Pane as di~po~i{:acg Icgm~~ 
e regulamentares quo dCle\'(ulllalll . (}/) ré clld(f lI!oferia ti ·illter '..se 
publico os direitos c Illlwrcs da Atlministr:lI' iiú c uns ciclad;jns em 
SUas r~l al;ücs rC~(1()clillt·; 011 ]lf1 r nll ras ]J~I[\\ ras, pass:\lJ10S 11 ex
ptornl' lIS \ crtluuuirüt' fUlldtllllOlllOs UO Pin'ito ad lllinistratilo, ("lIlll0
di z ~':\I";lrcl. 

J'HIX IPIO~ ChH \E~ . - A C/!lf"icallum é inconlcslavclmell
te a m<Jis lIet.:c:;saria tle todas as artes; porque fórma o 
I'('Cllrso mais seguro, e o nwis solillo alicerce da riqueza 
e do COlllll1el"cio para ml1 povo. A agricnHura interessa a 
loda a sociedndc; o por isso a Lei floro-lhe prestar auxilio, 
protcc(:âo c anima~:âo. 

.Sssim na ordem das lIossa. necessidades physicas a 
iuuuslria agriwla 6 a que oCl~llpa o '1.° lugar. De feito oHa 
fornece meios de subslstcnc,ia a to/la a naeão , maiorias 
primas ús fabricas. e o!ljectos de permuta ao commer
cio. n 

• 
(') A t:arrei rn tI:1 pruuuc l)1I geral ti tiio ';J~la~(IUC o menor dos 

11I'ogl"ClSlios da ~{ gl'i t:ultura I" u 'Ul!\ imlllellso rcwllallo quu se abre aos 
ulhas do olJserrador al tllnf o. DillIUi il iJllpurt:lIlcia IJue os GurcnlOs 
dCre}1l I' c(J llh e.cl~r na illu lI ~ tr i:1 u" ri Cll la , os illeit;JIlJ(~Hl O · e a (l1'O
II:Ct;ao csclarccluil flUt'. todos lhe cOn ' CJCIU . 

Isto posto., lratn·.o l~ C saber sob q lle co nLli l;ões jJlÍde t0n.l(\f-5C 
Cmtaz a prolecr;iio flu e n Arllllillis tra l'ij o UU\ C ri Il g-ritultur:l. E lIlis
lor que ulln lhe conceda n~" , iTll com o ÚS olltr:l~ illtlnstrias. toda:1 
IIlmrt!adc compal.i\·cl com I) iille re~sc pulJlieo. Ora fi este 1'1', prilO 
li :! duasl!$pecir,ô dI) Ii ltc rdCldr : a do tlI/limlTo/' , (' a da ru ltll l"(1 . 

~I :jli, 

Lll)[':HIL\OE Uú CrI:nv.\Doli·_A lIisloria dos povos e a ex
pcriencia dos sendos teem feito reconllCcel' que a cultu·· 
I"a executada por escravos, ainda quando fosse verdade 
S t ~ r mai :-; IllCl'atir<t pai·a os ~t'l1ItOiTS, f~ sempre des\,;ll1lajo

~n :10 i1l1eress i~ da sOI~ iellalle . ,\ pri nrip,1I 
l'csultallo, já lia muito verificado , pÚllc. 'cr :.I 
ciada: nos Estadns onde existe a 

13zão 
sim 

a mnior eau. a !lI' 
~-Iaturat qne te m 

tomar :1 
i\'eJ. n 

umtm 

abôtc r-~c !lu 

]J:tl"ll 

escraVIdão ou 
mente a scrrirlão da gleba, fallcee 
peridade para a cultura; o desejo 
os homens de melhorar de condll:a c de 
sorte e de SIla. familia tão feliz qnalltu Ú \l ' 

t) « Todn a instituil.:iio (1 liz.l. 13. ~ay), f~lIjO .'im.tos"" Cf 

\':lr a cscravidão ou a servidúo Lia glelJa, scn:l pOIS, 
I1lCllte Llos direitos ilHlestructi\eis da nosôa llalure7.:l, 
desenvolvimento do' progressoô agricola~. " 

« Touo o LeO"is lndor hUlllanu e sabi'l Je'·c 
Iccê-Ia; c se elG existo, a pl'llUCl~ciil aeüll:;elll;} a sua ahol 
manJo-se todavia todas a . prcea uçn 'S cx.l f(t ua:s )11110 IlIlere' I: 
1'-0 par;l opl.lrar ''''01 tl"nll,; i ~,i o Ill ftk i/ ao nw,;m'J II!lIlll 
11:l lhacloJ"l IS C\HJr;1 ()~ Sl)nllll l"é'. ,) 

~1;:-)7 . 

LrnEIIJ).\DE D.\ LCLTU'.\·-O estndo uns vrnladcil' 13 

(',ipios da economia pulllica que nJ sJo mais do.q 
resultados da sãa apl'e.;ia(·ão ti o:; fado ger:1es, 

.:>emp. 
pOIS 

( 1I~lnll 

CDSt 

que « a natureza dos productos conform:t-5c 
as necessidades tia socieualle. )) Mostrar-se-lua 
I~O esclarecida a .\(lministraC :1o qne ordenasse v. gr. 
tura (10 trigo antes tio que outra, 50h o fundamento 
o trigo mais precioso . Sl~ o tl'i go fu~se tão. ra t'O 
curado ql1e o prorlucto das terras aS~ lln G\l~ l tvad a5 
superior ao d'oulra cullur<l. e ·~a .orJmn SCfla ~u 
porque o interesse flcs!'oal do cuItlratlo r bastaria 
cit<i-lo a culthar o trigo. (') 

(") Por isso, como ,liz l'radicr,:I .\ssen~blb constitui nte 
e()j~a ·'nnl'ou a'l bases em que assenta, lia mais de meIO seculo 
dnstria (J'gricola Lln Frnlll:J, inscrevclldo . no preulllbulo 
tIe 17\J' o:; dous pnncipios salutares da Merdade do Wltl 

t11ltllra. 
Por iS30 lamhem a no ·sa Constituição consagra um 11c5scs 

r:ipios, di ~ pollt)o.l!o art.1 ín§ :l ,i, flue ': nenhum ge~le:o . il~ /" . 
!lnd,' ser Pfl;ltillldll , 111113 '{~7.l.Jut ' ' e n:t(~ o[lpullha .10S 
lJliC 0:-i, :J SC" l1r~!I:~:·{ , l! :l:l lldc elo' cJ(Ja~ho :;. li 
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. r ) U'(Ij n em diallle POdL' lfiU' culll IlI!I:1 I, i ~ l<t de ulhus aIJJ':llloer, 
:IS IUI o r./lfllpl ':\0 el a A Imin i.tnu;ão rClIlra l pr01 ill eia l e IIIIUlicipnl , 
1'0 a con.luerürlOOs ,oh n I'Illn<:iio da sua IIi~Ll'iIHli(:iio pelo terrilO
1'111; como o complexo Ll o Admini '!I'1H'ii" al 'lha , crmsuJ tÍ\n 011 cOIltelJ
cio,a, :c a cnclII'nrmos sob o a, pu '!li das fUII1l 11S de que se clla rc
l CSIc>, 

1'1I~snmo nois II exami nnl' 1\ c~la :J ," Parlo as li ispo ' iljl1l!s le:''lles 
J'C~1IID lucllt3rus que lIeturmillnIU lub l'C CIUÚI 1I!/llel'ill !I'inter' , e 

llilih~o o: di l'uitos e del'cres tb ,\Illl li ni tracão c d o~ rjrl ad~os em 
UU Iclaçües ro~pec l h a'; 1111 po r nll lras 11:11:I\Tn5, pnSSMll n$ n '.: _ 
Ilural' os Icrllalll:i ros fUlIll:ll1touloS Llo llirL'llo a"llIilli~I, rati\'o COlllO
liz Mar;1I 'I. ' 

§ ,) :1:". 

1'1I1\(;l r'/05 1:1::,11 ,\[' , - A IlIjl'iGullum é incontcstavulmcn
C " m:Jis lI ~cc: ':lria ue 1o~las as artes; porque fôrma o 
tr,,/,'o ma l seguro, e o mais solido alicercc (h riqueza 
tio eODllnel'r io para um povo. A agriellltlll':J. intere::-:;a a 
U3 a 'oci cdml : c por i. 'o a Lci dere-Ihe prestar allxilio, 

/'oLcc(:ão e anima~\i1o , 

i\ , im n,a ortl,cm das /lossas necrs, idades p!lysicas a 
lllustn ll 1lA'I'ICnla e li fju c ocenpa (I'J.u lllgar. De feito clla 
Il'n c.c meios de sUD::;istencia a torla a lI aç,ão , matorias 
rimas iÍs fahl' icas, l' ollif'ct (J e]c jlenliDta ao commer, C) ' ,. 

• 
( ') A car/'ci r<l d~ (lrod u .~f:ülI~CI.. llí làu 1;I·I.(flue o menor dos 

°Gl'esso ' LIa u~rkultu l'<I ,; tl 'UJIll líllllCII :I) J'Cw llalln que se :I/JI'O aos 
hus do obsenallul' ((lIélito. D:'IIUi" illl[lorlallcia 'I ue os (j U\ CrIlOS 
" 6}1I rCl!lJliIH!ce l' na II IUnS l l'i:1 (l;:rri eul:J, os it ll:ila\lJl~ llt S e a pro
c,'ao sClal'cclua (l U' I,odos IIr e COIlCUUI.:IIl. 

) '10 pO. to, I!'aln·se ~e snhcl' so b (l UO onll it,;ões púdo tOl'l)nl'-se 
caz a \lrOleCç(lO quc a Ad mill is trn r:iu tl e\'o ti ngritultuJ'o. E Illis
quo c In llie conceda, fl.!::i lll como :'Is outras illllnstl'in". lodn:l 

enlnde l'om p3lí vcl cr., m (J i n lCl' ~sc pu bli co . O n l ;1 este r ,S[If'i1o 
,lua '1!:IlCCII~" Il t'l íl lt' rd ndr : a rI (I 1/llI í l'lFrl llt ,. ,~ :t Ih (' /lI/ UI'rl. 

, Lffi~IIU,\Ut; lH} Gl'!:f'lI'.\IlUII·-AJlistol'ia dos po\'os e a rx
l'wnCICl do seeulos tcem fcito rr:conhecer que a cultu .. 
cxC'clltnda por c: Taros, ainda quando fosse YCl'lladc 

I' nJ ai ~ Ill u ati\'iI pai a o::; H'l lho)"rs. r': scmpre clcsYalllajo

.' crI ~\) /" 

sa ao illlcrc '5\\ da sOt;ietlarln, :\ Iwillt'ip:ll razão d\" I\' 
resulLatlo , já lia muito vcri!ieado, pôde , s~r aE.s ill~ eBun
ciada: nos Estados onde eXJsle a scra\'ldao ou simples
mente a sen 'idão da gleba , fallece a maiol' causa ti pros
peridade para a c,ultul'a ; () tlesr~.i? ~latuí'al qnc t e l~m 10U": 
os homens de melho rar lle condlG;iO c de torllar a sua 
sorte e dc sua familia tão feliz qnautu ú p s~ ive\. (') 

n « Toda a ill s titlli('~u. (lliz.l.13. Sny j, ,c u.iolilllfo~r: ,~(JlI~er
"al' a c;; cral'iLlüo ou a sel'vHla.o da glelH'l, sen:l t1 I~;, IlIdIJJ.l e n ll ~Il I·
mCllte L1o~ llireitos illrlestructireis da Jlossa nalul'lJz;\, tClIl tral'l 1,1 ao 
desenvo!\'imentl) dos progrm;s o ~ agricol.us. )) 

« Todo o Lc rr isl:1I1or hUlllallo e sa\)lú L1evo ahster-so de cs t~IJc
Ieee-Ia; e :;e eIra cxh;te, (\ pl'lllll)t~cia a~o llse liI:l a ~ua nho li ljJo, 1',
mando-se tmJnvia todas a, ' pr '~aU!;rll" eXi gidas 111111) IIIteresse )1111.111
(~() para npCl'a r l " [I tl'll ll :it.::io Lllfli 'i l ai) 1I"'~lI1 lj II' ;"IM I",ra O~ Ir:J 
!i:llhaolrJl'\ l.' r iJ(l I' ;t os enh!ll'll' . ,) 

~ ,1;)7. 

LmEI\ll.\DE n ,\ IT LTCll\·-O estl1tlo dos vl'nla(lciros pl'iu
c,ipios da cc,onomia puhlic.a flue não são mais do. quc os 
resultadus da sãa aprcdarão dos factos geracs, n51l1:l-nOS 
que « a natureza dos pl'oductos conforma-se ,scmp,re com 
as necessidades da socieLlade. ii Mostrar-se-lu:l pOIS POll
r,o csclarcc ida :l .\tlrnillistrar.ão flll Conlcua:i>c v. gr. a cnl
tura rlo trigo antes do fjllO ontra, sob o fundamento (le ser 
o trigo lTlais precioso, Sl~ o tri go fu~se tão .raro e pro -, 
curado que o proilucto Ll a:;; tcrras asslln clJ~tlvadas fóssc 
slIperior ao d'olltra cullnra, essa .ordflln SCI'la ~llpcdlll~ ; 
porqne ° interesse pcssoal do clIlU\'adol' hastana para I!)

cità -lo a cnlli\'ar o trigo . (') 

(') Por i5$0) comu L1iz l'rndi cr, 3 .\ s:;clIl.hlc:l constituin te fra.n
em~n bnçoll n ~ ha es cm q Ul~ .fI · 'cuta, lia mais de meIO sec~lo , a III~ 
tlustria agricola LIa França, lnscl'evcl\llo, no llreall1buto ,u ulIla LUI 
de 170 I os L10us [mneipios salutares da hbel'lladc do t:ultnadoi' e da 
l'1/ltara, , 

Por isso tfllilbem a l1u,;sa Constitni tjão cons3gra um rl c,scs pnn
eipins, (li~pOlI ~l o, !lO art.1 í \) ,§ :H, ~uc (~ IIClI lJ UIfI {.(c," :(), lI? cU/( lI r n " , 
[ind r' seI' prr ,ltrl>l '\Il , 1lI1la n)~ llUt ~ S l ~, Il ; rr ~ oprun1 w ,11) I Ol:'. l1lI 11 r, pu
LlieO!; , ti s '~L1 l'a ll~a, e s:"\IIde dos cld:Hbns . li 
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ISSTlLUlr.ÕES AGnlcoLAS. -o lerritorio deve ser livre em 
lo(la a sua 'extensão, como as pessoas que o halJitam. O:; 
prop~ ietarios , melhores juizcs. elo que a Administração, 
do ercnero ele cllllura que mais lhes produz, devem tel· 
a libcnhule de vari,u' ~I sua vontade as suas colheitas, e 
de dispCll' de toJas as !>rol~llcções das ~ua~ propi'ie~la~es, 
conformando-se com as LeIS, c sem jJl'eJlldlcar os dn'ellos 
alheios. Todavia essa liberdade não pôde bastar por si sú 
para o desenvolvimento Ja indw;~ria ~gl'icola ..Os esforços 
separados e inrliviuuaes dos llt'OjJl'lctanos e ?ultl\' ad~rcs ,ne
cessitam, para se tornarem fecundos, da ll1fiUCIlCla d um 
pensamento commnm e de se ligarem ao centro geral de 
actividade que constitue o Governo. POI' isso é que ha em 
Fran~a crtlnams el' n!Jl'iwltlll"lt e Hln conset,ho geml, des
tinados a servirem de la{1o rle commnl1lca~ão entre os 
actos parciaes rla cultura e o Governo. (') 

(') Orn':lOs uos intcresses Jo'~acs, as earnaras con~ulti"as d'<lgri
cultura apr~sell!am aO Governo as suas iduas !>ohre as qucst.ôcs qllO 
interessam ti intlustl'ia aa:l'icola. Pódc ser exigido o seu parecer so
bre as mUU!lOçOS que deve operar-se na .Iegi~lação ~oncc~'nente <Í 
:l"ricultura, e espccialment,c no que respclta us cOlltl'lbUl,=oes lO(h· 
rgctlls, tis alfantlQgas, li policia , e ao cmprego das 3g11~S. . 

l)odem talllucm ser con~ultadas sobre o es!ubcleCllncllto 00:; fe:
ras e mercllúos , sobre o destino que ue\'c llal'-~c ús subvençõo ' tlo Es
trlllo e da provillcia; e em!im s"bre o e:;tabcleclI11Cnto tla:; cse lIas, rc
gionncs e ruracs. São além d'i sto eIH:arregadas tia eôtat!stlca ngnco
In uo <li~tl· i c to · e pOl' inicn11edio dos prefeitos corresp ondem-~e 
com o .\I ill !' ln /do ill tul"ior, (1<1 agricultura e UO COlnmcrt;Ío, . 

A instituirão da e:Jlllnras con lllti\:JS d'ugl'icultura da \,OIS aos 
votos da intltist rin agricola orgii fl" > pcci nc" no; pontos i.mporlnn
tos do paiz, Oln5 11ccessnriamcnte pouco segregaJo:l tl~s I:~ter ll. scs 
J car.~ c Ihs I"i. tas plll' ticu!are,;. O conselho ~eral u ' a~rH;u\turn , 
instituiLlo junto au ~í illi~tro da agricultura e do commercio, I:om
posto <le 11)0 melllb:'os, dos quaes 8(; sào e~c olhitl(\s d'entre ll~ d~~ 
ealllaras d'a"Ticultura e U, de fóra , 11 meuJos anllu~lmente pelo ~ll
!listro, mns cmpra rccligiveis, eOillo os J:JS canwrns ljne o siio por 
:~ annos, ti c!t~mado ]lcla sua instituil: :l0 a. dar o seu parecer sO\J1'C 
LO llas ns (!uestíies d'iuteresse gernl, a cUJo respeito tcnhalll sttlo 
t;onsultndus as l'tJspectil'as r.amar<Js, nssim como sobre tod:,s as que 
I) ,llin istro lhe propõe. . ' ,

Elltre ni,s e\i::tcm por or:! IIp '!I1nS a Soclednd,} ,\U\illallora 
Ja llltlu"lria ?\a~ i 'JlI:", :llltnrisad:l pl!ln al'l. L " (l'is ,;,:u:' I':slalllto,; 

, ~:I:\I ,/, 

:lppl'iI\:tdllS pdo lkcrdo n. 1/):!7 Ih: :!:o de :\ltril dI) 
P1'11 1110 \'(:[' \101' todo;; o::; . 00ClOS no ~ell ~ltall l"ü. o 1Il1:1l. 
to e a prosperi(lauc dos UI versos r,IITIO~ :10 Inlluslna 110 pOI 
lia!" 11 \;overno sempre q\le 1,01' Idl!! foI' cOlls~l tn ~ la !'ohrc 
f]llCs LjL~S cOll,:e[,\lcntes :t esse !iUI ; e a \"111:13', ;(0 l.cllln tl d i! 

;<;:II: ÜO. incorporaria pelo Dec.retú n.1 ,:iR1 de ~ ,~le Ah~11 1l ' 
qual regia-se pelos Estalutns que IItnrUlI1 ~crn \ 19or pelo 11 
2, ItiS tlci 1,0 de ~!ai(l de 11358, que appro\ llU o,; oCll~ :l(l~' ll' 
além da~ f]uc i:i exi~t.nm nas PI'O\' iIH:ia:<, vara :t1't]UI>Il::1O Ih, 
indust.riosos ;' com cujos auxilio:; li de n'I'()l'ar ljlll: 11 1I i\ ~ ;;a :\lI . 
ra 1':'1 Ilnresecndo, e que se dc~ell\'oh'a tallll!(:1I1 nas loc::llll! 
espiritn de as~oeia,=ii() para reteher com \:tllla~cll1 a~ llbll 
L1e IJlle (.mto hn mister. 

§ I ~)!). 

E:\sl:\o I'HOFlSSIO:'\.\L,-O tla agriclIll ll l'a I:~ tl:H!" lia 
(~ a em escolas llormaes e l'rgion:lc ' ; (~lambrm 
õutr'ora no instituto nacional agronol1lico que mn J 
de 'IRG~ supprimin. As e:.-eol::ts norma('s são (1l) 1. 

mPlltos ruraes onde os ilisr.ipl1los n'l:chem gr,ltlll 
um ensinO agricoh essencialmente pratico. 

As escolas rcgiollaes porém süo wnsagrafla~ a 
mo tempo á tlleoria c ú pratica. Servem tamb m li 
,]dos para a regi,lo a qlle pCl'ten,crll1 ; c. c.omo t ar~ 1 

os sens result.ados I'ct:clJer a maior publtclllarlc. \) 

(') Entl'C nús pertence nas 11I'OYinl:ins ÚS Camar36 num 
" nos h'csiLlcnt~ :; prlJl!lo\'ur em !jeral tUll0 o que llossn ' 
~gricllltul:n , pela~ LI,. (lo 1." (\"Outn\)ro tio Iil::8, art , üG~ I 
2i) (l"Outubl'o Lle lB:!3, art , 2\. ~ 1.", clt!. 

Para °ellsillo ]lrof1S~ iLlllal (l'a~riL:lJltu!'n apenas c;~ crI!. 
/.l! lda lIa eiOlwl (1:\ LD goa ct e Hodrtgo tle J. ['.!IWf IH) ~ I " d, ' 
\101:1 escnla titel)l'iea e pr<1lil!3, ro!-gida por UIII VlelH11l"CI·wr . 
, 'in li:lo (:ill \'isln a L.!l. f.(i ele 12 'I1"Outu!Jro tle I tl!;:;, ar!, \ . 
t: 11.ia ' ~ \ " , ;n·:,t (J lJ ~i -'JIl I) He;:i llla::lell[::t 11. 1~"lo) I. " ,L\! :!'i! 

SI~U , \ n 11. 

.1/iuI; li liI cit! IJ , 

~ .\(j!). 

D"' IT':iÇi)I.: ,,; ,-E;ltcrll1(!-se por (ll i.JI./ulliwn'o, U :\\.:1 
I[I.:tI a .\: lrni::i ~t :'a,::iI)r1 l~ lc t"mínil a e,\ll a Pi'oll' ir tario ~l 
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~ 'IC,8, 

h,'Tl'lllfl;Ur:S ,\I,;"ILULAS. -o tunitorio deve ser Iivl'c em 

d 

I tI a a sua elí.teI1'~u , como a:; pessoa:; que o habitam. O:; 
fJl'0P: io tario , melhores juizes <lo que a Allministração, 

gClIcro de cultura que mais lhes produz, devem Ler 
a lilH'nlatle (lo val'iílr it sua vontade as suas colheitas, e 
de llispill' de tOllas as ()l'Oducçi) s dHs suas pl'opí'iúdadcs, 
conformanllo-sc com as Leis, e sem I)!'cjmlicar os direitos 
alheio: . Todavia essa liberdade não póde ba:;tal' por si sú 

al'a o (le:;cl1\'olvimento tla imlustria agl'Ícola. Os CSfOl'ÇOS 
eparado indivitlllaes dos propl'ictarios e culti\' auores ne

cc :ilam. p ra se tornarem fecundos, da inl1uencia d'um 
lIn 'illllNlto commnm e de se ligarem ao centro geral de 

acth'itlall) que constitue o Gov mo. Por' iS::io é que ha em 
~'l'an~a Crlln/t )'{tS d'ctf}ricltltnm e wn conselho !7eI'LIl, dcs
inados a scnirem de laço ele commnnicação entre os 

aetos parriucs da cultura c o Governo. n 
n Ol'giíu' (los interesscs lOP(lGs, as eall131'3S consultil'as d 'agri

'uILura aprosenu m 30 Governo 3S suas idcas sobre as quc'tõcs quc 
lI/hJrc " (un j iuuustl'ia agricola. Páuo ser exigido o seu parecer so

ro as mud:l!lI;as que deve operar·se na legislação concernente ü 
agricultura, e especialO1ento no que réspeita ús c IItriblli~ões inlli
rc ct:l~ ~~ nlfontl!,lga , á Iloli(jia, o ao cmprcg das aguas , 

Podem tallllJem ser consultada ' sobre \) estabelecimento tla;; fei
a, c III1Jl'cmlo', :obre () des tino que li ''o !.Iar·se á subvenções do Eg· 
allu e ua pro \'I I1 cl a; c emllm s"br' o estal)r loc:imel110 das esco los re
,ioMe e r uI', e~ . ã al éll1 ll'i to encn t'regatlas liaestat1' ti ca agrieo
a d (li tr i ' to; c lJor iut nned i dos (l l'ofoi lOS OOrn!$I)o ndcm-~e 
IIllI o .\linistl'o tio inturior, lln oi!l'icultura e do commen;io , 

. i nstiLUir:~ da s '1lIUllT':t ' cOlI:;ulti vn (rnsri cultul'i'I r.Jú pois aos 
ulo.: tio ilHlu·tl"a agricoLl org~n:; , peelDes nos pontos i mpo ft~ n
,!S do paiz, UltlS I1lJce 'arimncnl pouco s<:g l'ego Jo:; ll~s i~ re reS"l;s 
o '3CS C tias \'istns J) ilrti cul res. O consel ho geral d ogrl~ulturll , 
nslituitl jlll1t ali . inistro tia agl' icultum e do cult1l11crcio, <:0 01
I ·tode iU U1emb rM, dos (juoc ' t)(i siio':icolhid n~ d'entru os Lia ;; 
.11ll3r(Cj d'U gl'icll ltlll<l o I~, rle fÓf:l, nOllwudos onnulllmcnto polo jli

!lUro, IIlOS sempre r 'eli il'cis, COlll ll tI S das cal 13ra:; l/t1C o siio por 
:: 3nno', ti chamado pela ~uu institui<;iio a dar o seu paret;cr SOI,H'C 
! )llu;; as quc: !ões u'illterl.!sso eral a cujo respoito tenham Sido 
\' til. ul tnd :l [I:; fL' ;;{1 ct iyus r.amara::., a ~sil ll ~omo !'oure toLl"s as que 
., _lIiul ' tl 'o lhe IJI'lJl lõe, 

Elltre lUis CX.I~tCII\ ]lor ora ,1 1llUaS a Saci ,tl ::ulu .\nx iliadora 
Illdn:'ll'ia Xa eiU llal, alltol'i~ad:1 pelo al'l, -1.." Il,)~ ~C Ll:; l':st<l ll(lfl:; 

:lpprmadns [Ido 1Jec l'cl,) 11, 'I,Oz. Il n ~:í tle :\bl'il de l , ~)'j ;\ 
pl'lJlllo\'er por' touos os .meios ao ~en :!kanec. o llwll.IOI'!l iIICII 
tu e :J )ll'osperitlntlc do 111I'cr~f)s ra01o~ rle mtluslna do IWIZ, e [111>'1
lial' o (;ol'erno .:c01prc que Il(l l' ellu fül' eolls~lta~1:l ~o lJ l'n 1I~(la;; n~ 
qlle~ túl': t;o lv~crncntes fi c:;se liln ; I' n '\SS DI'I ;I\:a t.enlnll li ' LfI!'2111 ' 
,,:H'UO , incorporaria pulO Decreto n. 1,5H'i el e ~ ~e AlJl'll!lu 1, ,I,', a 
<]u~l I' C~rill-se pelos Estntut t1~ flue tieal'Hl1I sem I'lgor pelo J)~I'I l'l 1) 11 . 
~ , Itíi') Jol,o de ~lai (l de '[R58, <)lItl,apprO\'lIlI O~ l'Cll~ !1O~'05 hlil llllo:.:, 
al ém rias que i:) xis!l:m nas 1)('O\'J1I('lll~ , Il o ra aClllll ~\I;lln l\e 1:,,1111[\1:\ 
illrl nslriosos ;' com cujo ' HlIx.ill ns é do ('gperar flllll a lI o;ga nt: llI'ullll' 
ra \,:', I1 nreseclldo, e quc se (\ c~CII\'o\l' a lambem li a: lo a l l\ l ','d l'~ fi 

c~ pirit() tle as 'o i.at::io parn rcc:eiJcr eorll l'alllagcllI as ItblllU I':ul'S 

du Ijue t:lllto lIa Ill lster. 
§ '1~19. 

E:\51:\0 1'1\0FI8SIO:\,\L ,-0 da agl'iCIIl!1Il'3 elIado na Fr<ln
r,a em escolas norrn ae;:; e l'Pgionacs; e lam l em se <1<1\'a 
oUlr'OI';] no instiluto ll<.tcional agronomi('o que m\1 llL'crptll 
(1( ~ ,I R:í2 sUPPl'imiu. .\s escolas normaes são eSl,a helrei
J\Wlllos I'urar' onde os llisr.ipulos recelJcm gralllltanlCllle 
lIm ell:;11l0 agricola essr,nci:llmente J)l'a Iico. 

i\ ~ escolas regioll3rs poró11 S;IO COllsagl'atl:ls ao mes
mo tempo á theoria e ú pratica. Servem tarnlll'1ll 00 1110
dlllos para a regiãO a que pcrtcn,c('1l1 ; e, C~)l}lO 1;H'~ derem 
os sens resultados receber a 1I1alor pubhclllade. () 

(') Entre nti pertence nns provi l ll~ins ti: CanHlrú~ n1l1l1i cipncs 
e uos Pl" sitlelltes prolllO l' er em ge ral tUllo o qne possu fa1'0 I'ecer a 
:1gril~II!llll'n , pelu:! LI.. !.lo I ." tI'O utuhrO !le 'JB:28, 3rt , O(j $ 10, e tl n 
,:!iJ (l'Outubl'o dei, ~:;, art. !':, ~ 1,", ot', 

l'a l'U o cn"ino )l ro lb~ i ()ll al,l'ag ri t;llltllr3 apenas s , CI Oo U IlU fa
zell' la tlni'icHlul d:1 LIl"on (le llourigo do Froitôlf no !\ JO de .ralll~ :1'D 
Illl1n ~S CI)[;\ tltllor icn e )l1'oticD , r""ida pO!' llIll "t rc·tl ll'oc tn l', qu • !la· 
vi 3I irlo('ill ,' ista aL, 11. r.O dll l ~ (l'Olltl1brouc 1i'l:::I , arl. í ,"epn l':I 
1:11]:\ w(·'ell::'lO IWi-X'111 OlI C"'t1 la :nelll'J li, '1.111,> ! , u J 'AII 'il li\.: I!{J~, 

, i~(:C ' n I, 

.Hi J/ Ir ( ' /IH' I; /u , 

~H i{) , 

n :';i-l\ í (: r1E~ , -I,::t1 11l1l'-se rOl' ult:nlUllW'lt 1r), li ;tt;io pelo 
[\1, :1 1a :lrni ni,tl' :l Cii(j(]ntennina a cil ll il pi'Oprir. i1rio .j p t \: tTC



d'U' 

(JÍJ 

IlIla 

1'I1 !(!dio ti 

nos (',nnlig-lIo;:; a lIll1:l (' :~ti'aila ou I'ua plliJ!il:J a líllh:l em 'lIIP 
p:'nlr e"tai;eb:p.r t:On::ill'lIc~:Üt\S, plalll:lI:,õC':;,l11llros ou cer
1':1.' , :1 0 !Oi) !~ () (]'p::a rsl :a-Ja ou rua puhlica. Púdc-se lam
l: ro m dizl,\I' q:!ll o ali:dl anllln!o e a drc:lar;1r:;tt) ,lo limite le
ff:t ! r'!ll l'o ;1 \ ia !JlI!:!il:a P a;,; P"Oill'i l!da1Ip.; rpll' a orLam; 0\1 
CU!!IO 1)e-Gt'r:llIdo lI!:!is elaralllcll lo detill P, ('~ «( a fix;w;-w 
do lirni:(~ que ~r' lJ:l ' :1 :l via pll blil'i\ ela propriedade pri'\'a
d:l, ,; rii\ad;t ~ .\'I'l'I l itl(/l',nn a i ~ !IOla\'{~i::; e lll:li::; Jura:", impos
(as ú P, o[,j'iel!a' l t' I'lll'a! P! H' ifliül'f':':-: l' da cOr!:,en'at:.ào das 
t' ~;I;:!(!:I:-:, t' a qw' i'I!!' li,a da rrgra do alinlt:tllll'lI!O, n 

( ') EiIÍt~:!de-5e [lO" S<'I'f' ic! /1) il'(llh/lw 'lIf'1llv a ()hl'i ga l: ~() illlposta 
:l O:' l ' l"ljJ t'i e t :l \' i ,,~ \: .Jnli:.: I>J ~ ;i I' ia l'u lt li<::1 de IlÜO f;'iZI \J'c llI O') 1001f(O 
d' lia tllm:ll'I ll'r':in 1.1; 1I1;II;itll. nu t Ul'l:a a 1;':111 11;'1 , S\!IJI pl" ' l'ia uutfl\' i
>;wlio da .\dill !ll t:l itl l:'II I, I li.! 11 I nlll'a !I;) l'l'{I:li'1I a algullIllIlIl'IJ tle fren
!l; Ijlle t'~rl:.ia oujeit'l n rt~I: IWI' e!11 (; n ll ~l.llr lJeIl<: i; 1 dl)alillli:llllel1~ . 

/<:11 t _ :IllIn ' ~1) 11')1' f l'P"" Jl titl':tlU JI/))' CU/HI! de (/tin/t.wn~"'u n fl Ui: pó.1 J) 

[:11.I" '-",C :!lI todn (11.1 ..:In 1':I!'l\! da~ pl'O{ll'i(ltlade~ limitl'opllu.-; LIa I'iu pu· 
Id ira p~l 'a :l U'! IIH!lllar-,e-liwa largUI';I. U(lcl'u-se cssa e\[lroprinç;'11I 
pel d ~i:lIJlII:s J'ae!.!) 1.11: tla['-~e Il alilllHll111311lu c "eill inlul'l'ClII:ÜO (1;\ 
:1u.l,)l'itlu!\c jlldicial';:I, U (Il'fl(ll'ielarin e\propriado 11110 gnza uas ga
r:llltias da l'\prllpri; ,ç ii'J pnl' \:;111"11 d'lIlililll:Ii.le [lulili\:,:.J sen{lo no Lo
('alltl' 1'1 illdellllli>a :;1 1J l[lIt~ IlIe é ,Iel'illa. 

l'nl:"CIP10S 1 ,~~n ,\I!S, -O limite fixallo llcre SCI' l'espeita
(lo pelos propl'ietarios liliú//'ophl's; e para quo e:;tes o res
peitem, a Lei obrifla-os a l'oqLlcrol'cm alinllamento; isto é, a 
peilirom Ú autoi'idalle atlministl'ativa, aillda mesmo em 
I'ampo raso, a dctrrminaç:ío da linha, segundo a qual po
drr~o fazeI' ao long'o das estl'ad:ts certas ohra~, para qne 
n'outl'o (fnaiqucr lugar gozariam de pl(:!n1l liberdade. 

A aUloridade (',ompelcnte val'Ía nm França quanto aos 
alinhamentos, segllilllo se trata ele 'JI'llllllc 0'11 pequena vilL-
Cliu n ' 

(') ,\ gTillHlc âaftio l'oillpreh'JIllle n clnssifltuçi:io, con~efl'nçiio , 
Jll~nl,II:ü() e lilllPÚ7.0, tanto Lln,; estradas geraes e 'prOVI11Cla~" rias 
I'IlIlS elll ~('''' UllllunilJ r1c granlle;; L'stradas !lO IlItenl)r das cllIndes, 
,' illas e p :JI,~)ar;ües, Lins \ ;:1ll1iuhos de férru, t;flil:;tn,!idos ou t:oncr.
dido;; Id,) E:; ta,!ü ; tOl110 11,),; eJIW6 ' e rios n:lVe ~~aI'ClS, e ~()ralnlllllL,: 
di) ti"!:) fi qlle ill!(:n)~:;:1 ,i,; g-r,Hulns r,oll1rnurlit:o"cins ror- tnfra (lll 
\1 " 1' :1:!II:1. 1-:11:1 :11'1':111 :':-1' 1;1111111'111 Jlor '11\1:1 1' 1'1 1-1 '11"('11"1:1 Ufl I 11 1':ti Ih 

1I I el(j ~ de l!\CL:l'lI; ;I,ll' CUII,e r; III';;U, e <l1,{c1il';Hil' igiJnllllf'lIti! a" IIl'. 
:;il:til'~ 11 0 ttrrl\!ln ~ , ;Í e\f rar:l;ilCl di! 1l1I1leri:II', : I~ :t Jlcn-l'lJ~ill1 tI'lI/1 
tus .lu lIal'eFI:H:::O e pet!lq;:o, n,:; illl C' :II;U .i i'ldicia t!c l 'UITUll';: 

A 11('lprerw rl(fttin cOlnfJre!'tCnclc l " L1as a,; rius Ilu C:t)l1l1l1l1flil'; 
que nllo l\stivl!relll cla,si(ic;IIJ~, cntre li'; I!e f.'T:HlIle \·ill1.'iiu , AIJI 
~l1bl!il'ille-sc nlll t'iWlio 'CirilLul qlle i, a do:; 1',lIt1ilihos \ ir'iIWl's; 
dardo 'urbalio qUI) I,: 1\ dI)'; cll/llinhos lI~tl cl:c"iii t ail\l ' . r l\/IIlI1t' r 
prtll:as, C,II)<;, e pa,,, l)io,; nas eirbd ..,; t.: \ ill.t': I! L' lI l 1' ;'/"';/1 I li ' 01 
é n:lnti\'u au.,; <:~lll illllt1:; dt l,asô:lhl'l!I t.: cultura, 

LU;I,;u (; .\0, -- 1::111 rc IIUS ludo O 11 1lC ti iz I'l';'opeilo aI 

n/UIiJO' II/O, limpeza. c /kso \lst/'ll c ':io dus :'1.I3S, l' i:C'" c I. 
ps ; Ú cOllslnICt: :io, l'rparo e C() n ~ rvar; ;jl) das ('.-I ra 
e c:.lJniIlIHiS, pl3n1.afüps d';JI'\'oj'(':; " aI a a !)I'(;SI'I'\:If:,io 
seus limiles, ú eonlllloditlatlp. dos, iíljar!lf':; , 1'1(' •• COlll fJ 
;'t:; Call1aras Inunicipat's quo dere1l1 p I'O\' ~I' ,'fi],,,, (':-. 
o\ljcclos pOI' suas pOSllll'3S, appl'o\'adas Imm:'OIianll' 
pelos Presidc;ntl's das l'c:ipceti\'as pl'O\'illeias, e drfillil 
mente pejas Asscmhl(:'as pro\'illci<1c:i ( L. dol.u 

ill'o de 18-'28, art. GO ~~ L') C ti. o c al'I. í:2. DCL:l'lln 
de 23 (l'OntnIJro de H~jl, arl. 2.° .\do .\LldkioJlal,:l 
J." elO O.U) . 

.:\os cmeslOo5 Pi'e::;idelltl'~ eompcto igllalmcnie :Jp 
\al' os planos d'C'dinc, a~;10 l.l:1s (',idades o \'illa:5, e :1::; 
tas da~ f'ltas, estradas e ('.i1minl!o~ pllblinJs. ü;';:-:lIJ 
prlas Camaras 1H1lIli('ipar:-o, 011 Jlor ~CllS anenlrs ~ 
diieC(:~io e ins[Jr.er:;lO, (') 

(') As J'cclaIJl1\~:I)tJ~ da:; panes illtere"~IH1II ," . !lU ~'t'j~ln rr. 
[li) I\It~11l0 aJilllwllJellllJ, ()1!~l'.i~I:1I t'Ulll!lI,:;l'; na fal,a :l( t l,Ji ~<lt';i 
]llallo gel·al, ou 'I)jn lll r('.!atila~ :is tllll~I\ljllel1l'i[J" rio [11'1\1 ;:1 
como no C1\:iO UC p~til; <io d'il ~ t1l' lllli : sai : ~,) \l')r e:-.projJl'ia"III) 
lWl'eial, sã o cnli'c IlIis r l l! cill jd a~ aU::lilli , if'1\I,!\·:lft !Cllte p,:i:!,; C:ijl; 
1IIIIIl!CqWl\S t:llln I'CI;lIl'W parn as A,~eIlJldl'os pr;)\'ill::iiies ull i . 
os l'l'l'~ilknl es (b~ prnrillc: i n~ l'c,peL:tÍ\II", e 1'111' illl" 
le~ p:1l'l1 o GOI'CfllO (':(',-,I!, IIJlillllln:1 IlW!t.:i'ill f,',r II I"r:':,lt'II!,) 
Jilica (: :1I1111illl,;lratil';l; 1I t1~ lernl'!'; d 'l ril::da L, ti" ·1," (1" 011111 
de 182.',arl,' J, 

~ 'J 0.:1. 
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o:; r,n nli~'llos a lima rstí';Hia nu rua publil',a a linh:1 em qllf' 

'uh' I ' ;, r<l l ll: l ('r l~j' t:n n :; il' lIer~-I~s, pl <1 I1[:II;0c:; , mlll'OS ou CCl' 


, I ~, :Jll l,lwrll ']'1 ';;:;:1 I'sll'alla 011 rua jm!lliGa. P' de-se lam

'w ,liz" r q' lll o ali \!I :lIn rlll o I! a df'c! aral;iin do limit e le

' 1 (l!l lrê a \'ia ,,"ld il',a (' a ,; p:'opripd:!d l' :, 'lu \ a orlam; ou 

Ifll O }le- Gt'l'all.!ü III :!ÍS 1:l:I l'lIl1)(; lItC dClitll', t'~ I( :l lix;II;:10 


1 li lll il e qlle S I\r :! I'~I:l vi:) publica da p 'o pl'i 'dadu pri\'a

:1. .. r lll' I " : I ',\/' I' /'itll1('s ltl;li~tlotai'ris r l:l3i" dl1 ra.·., impos
I' Ú p, u!II'il', la!l,' rl!t':ll po!' ifltC'i'(' ~sl' da c l ':l~e r ';a c:ão da" 
. , ';J la.', (' :1 q UI> I','snlta d" rrgl'a do ;di ll llalllt:llto. C) 

') J-: IIII "I ,lc-~I~ 11" :- Sl/'l' icí 11I il'alin/ill'/l I'1/11) :l ollrigrU'uo illl[lo:;la 
, l l,ll'iI"I:II' I "~ e liit,gW) ' .i I"ia [lu bli ca de uúo ra7.,~rl ~!I1 n') l(ln p:,) 

'd ia ("IlI~II'IH'I::"t . • [l1:11l 1.II;ão. ou een:a :J1~u ll <1, ~ : 111 1'1'(;l"I a autor i
diu lia .\·fttlilll~ll"adl1, IICII I IIl ll'a d ,~ I"t'p:t r o a al g'lJ llI llIlI l'U Ih; 1'1'1': :1
I I UI~ 1':14 1 ~tlj l.li l \ 1 :1 1'I 'l;UlI r e!1I ' (lII:iW rU 'li da rl l)ltlitlh~m C I1 Li) , 

1: 111,:11 k~ PUI' /' "//I'''/ 'I'ill''till pUi' Clil( 'It de II lin /wmr.ntu a '[ UI.) pei' ll) 
,-;,·, c :iU loln ou L\II: parte l!a~ prnpl'illtlarl c~ Ilmill'opll c,; ua \"ia pu· 

11',1 Jlura nll~I II C lliar- 'c·l hl~ a larf!l I':l. O l'cr3-~e (J~';:lI.l'\[ll'opl'ia(,;il' ) 
IJ :iJ II [l h:~ ra~ I ' J (It~ 11:Ir -,.., 11 ali lllw \heJllu e SlJl ll ill h) l'I ' eli(:~I') lia 

JI'II'j ", Ic j llllkial'ill . I) [Il'lIp l'i ll larill c ~,!II'()[ll'i:\,l() Il,i ll goza lia:; ga. 
llla, d ll '~ 1 II'''l ll' i'' I'~ ' 1 11111' o.:all:<:1 t1'lltilitlacle l'ultlit;êl sl:tlflo 110 to
ai" a í H,JU l ll ll i~:II:-I' ) Illlo Ihc L; cle\"icla. 

l'ntxw'lO~ t:En \1t, . -O limite fixado dc\'c scr respcita
I \11'1-,:> prnl ri 'I arios li tlli(l',J/lhl's; c para que esles o res
itc.'m, a Ll'i obriga-os a n~qnCt'c!'(~malinhamento; isto é, a 

'I lir In ;1 autoridade administrati\'J, ainda mesmo em 
!!1fJ raso , a determinação da linha, segundo a ql1al po
I'fi o faz r ao IOllgo das estrada::. cortas obras, para qnc 
outro ([lIa iqucr lug:ll' gozariam de plen:t liberdade. 

.\ ,Htlol'idallc ~llm[l(\lfmle varia em Franp qllunlo aos 
inhamelllos , seglllulu se Irata lIc gl'{Indc 0/1, ]JNlllW(t víu

1I (') . 

(') .\ ~I'nllllll t'iaf tilJ l'Oilll)('clll; ntlc :1 cl~;;!'.iflcaçu o, con~erV[\I;:IO. 
I' lillljle!.a, tanto das c:;lraJ[\~ gemes c ]JI'OVIl1CI:ltlS, riasnl;lI'iill 

~ 
l a
rlJ~ 
I I ),) fi 

CIII ~1~,{\m llel1t 1J rle ((m 111 Ie:;; tl~t rmlas 110 interior d:ls cillndcs, 
~ e [1 ,;\ Il.U'I',CS, dll : l:a:uillllo~ Ull r"rrv, el)n:ltruidos ou eonce

"d o) r-; " ta,l,l ; tOlllO ,I,)~ C3n:leS H rios nav 'iWI' i', e gr.I'Ulllllllll.t\ 
11111) ill!ll\'ll:;,a oi,.: g'1""I!ll's c: il llllnlln icUI;IICS por tnrrn 011 

1-:11:1 :d, r:Illg'" 1:1011)('111 [1111' 11111:1 " , III'l'l[liI'lll'ia 11:1 1111":11 ",; 

li ll ; iú~ de e\ et.:iH: ,~,' "l:O Il ~C l'l'II';II), c ' '1 I[d il'a -:< e i:';O i1 1Illl'lIlL: ;:., ô1(" lui 

s i(: ul'~ de lCI'I'c)!l o:, ::i l\ \tllll :Cilll llo! 1l1'ltel'i al' ~ , I! ;'1 i' 'ITe[J~ illl d'IIlII>"" 
lús d{! Jla\'l' t~ a(.'úo e ll(.:d:lg:Ci ; jl~.. i lll l"f:lJ;U ;"1 l"d! cl a c:1J l'vITOril~L" II. 

1\ pC1íIJIJI/Cl ri ll!,tLO COIIIIJl'e!lcnde [., uas il S \"I<JS de t:U1I1 111 lI n inW:1 I) 
f)tw ll ;',O estiverelll e1a"i lit'ldas enll'c ,iS dc (! r.lillle \"i'l/'ão. Aqul'/Ia 
slIbt.li\"i,le-sc ()1I1ri<IÇlio 'l'icil/ul (JII C i, a dos " ,lIlli ll hos I" ir in:ll's . 1'1 11 
rillfüo urÚallllljU f) I; a lI u:;; call1illh(l !; 11 ;1 " ' 1 :1< ,i lil'ad(j~, (' fl lllll 'I~ rn; I ~, 
pr:tc;ns , CilC~, II 1' :1 :. cio:; nas eid;]d {!~ c ri lla~: e CIII 'r illc'-iv /"I/l"a l Illll) 
é n:lali\ U <lu s t:~III1 illlt o~ de iJ<l Ssi lgcll n l! w/[ura. 

S HU. 

LI·.CISI..l r;;i.o. --Elllre IIi1 S ludo O ('li :\.! di z re :; pcito ;J l1!i
Ulll.IIJ U' ltto, lilllpez:l, c' (kS() !l~ ln:c.i: :1U da:; :'tI é.lS , ('~:(';; C IlJa 
~':IS ; Ú conslnlc(';io, I'eparo c WllSCI'V:Ií:JD das (' .ll'ad:ls 
e caminhos, pl:mta r iil 'S tI'al'\'(lj':'S para a [)I' sr. I'\':II:iio dl~ 
seus limit es, ú ('.ollunool ill:\(ln dos \'i:!jai!lrs, 1'1' " compete 
ús Cam:lra;:; municipaL' qnQ "(' \"( 'I) pi"O\'e r sol llo rs~ (':, 
ol!jec.tos pOI' suas pO :; tlli '(lS, appl'Urilll:ls pl'u"'isoi iaTli('iIlC 
pelos Presidentes das I'l'S pCeliv:ls (Iro\'incias. C dcfi l:i: i\·:l .. 
rnc n[( ~ pl'l;:s :\s~cnd.lll' :1 s pro\"ineiae;:; ( L, doi," !l'ÜH[ II
hl'o del&-2S, al't. (j(J ~~ '1." e 6.° e al'I. í~, DeGI(' lo ?(u 
de ~j /l'Ontllbro de '!t;;:}J , arl, ~.o .\do .\lId:ciollal. al'ls. 
'J.O elO 0,0'). 

Aos clflCSi lOS Jli' (' ~ ic!(!llt (':; eompete igllalmenie :Jpp l'O 

"ar os planos d\\d ifil'. a ~· ão das ~id:ldes e "illas , e as pJan
tas <las nlas, c:itl'udas e ' ;nninl lll ' Plllllieos, or;;allisadu;;; 
pf'la s Cam:1f':1s I1HlIli('ipal':;, 011 pl r SU l!;;; 'lgentrs ~ (l I) sua 
Jii CC C.iO e ilJ s pce~'üo. (') 

(') As rcClaIlW! : ú l~s 1I:1> parll)S in l.c rc,;ô 'lil a" ,'u ~('j~ l n 1'I" ",i\as 
:til lll CSl1I ll alinlt:llIl CIiI O, 11I ! !;l)jill ll fUI! !a(l~s lia f,d ~a ' 'l qoli l' (:.:;int! ·lIl l1 
"Iallo gc ral , ou SCj:1l 1l (' ('Ialil'a,: ;I~ ellll,,~rp.lell(·:as tl ll alinlt :l!lll 'utn , 
corno no C[l~O de pc~il;ü o t1 ' int.leulii:s;c::.i,) pur e\pro\1l'i:ll:ülJ t\l lal 'lll 
p:Il'l'.ial , ~ ii'l cntre lui s d,! cil li, lns ad:: IÍ IIi:,tr:l[i\ ,lI lw ll le IW [II~ Ca iU," l i, 
11I1.l1I!l'ipaC' <:11111 roem,,) p:lra:1; A~"e lldd l':lS prnl"ill ::i:I('S tlU i . ;11~1 
os l'l'r~idl:n l l'S d:ls liI'OIi ll<:ins n; ,: p \:c lilil ~ .' e 11111' illtl'!'ll!{;dio 11'\!s
tI's pnl':l o (;ol'crno ge l'ül , Iln nlll ln :1 lI, ate!" !;1 f,'o l' 11l1'1':I nj('II !,1 (' I' fl Il O 

fllÍln I, n:llllÍlIlstrati\n, li" : 1')I'l!l')' d il r ll,, " " 1.. d"l." U'()1tI:tl l l'l l 
,Je I o:!R, :trl. i:J. 
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{! I)I'OS:1S, e da CO:lC~~IO 'l1:c a srl'\"it1~lo d'alilllmnento im
põe ;)OS prop:'iclarios cOillinallics, leem estes, qU:lllrlO eu.! 
mil :; q\lenr,ia de l1fFOS ali nhamentos são as Sllas proprir
Ilau(':-; susceptiveis de avanr,.ar para a frcnle lla estrada 
pulllil:;l, o direito de obtl'\' pú!' pl'derenL:ia a cessão do 
t('ITcno qlle fiGar ue\'ol\llo entre rlla c as pl"Opricdades par
licul,ll'es, com o f' UCaI'l! ue pagarem (l jllsto yalor tI'esse 
ICITe!1\), arbitrado pela autoridade administrativa ou pur 
peritus, 110 caso (le t1i"CI':rpllci:: I'llire a meSllla autoridade 
e o prupl'iclal'iú preferClll('. 

(') ,\~ :; im !vli" em reSllmo, por interCSl'B da constnw(;üo c eOl1
serra( :'llJ I[ ~ :; '~tr:td3s e uM eall1iltllo~; lIIuni(:i pac:;, tomo IJl~ torlas :I~ 
outras 0tlra Il'uLiliUaLll.' publiea, os partit:ubr'~ ",:'0 oln'i!-,a!los fi sol'
freI' SO!I ti cOllllil:üo l['uma r :lZoavel i 111 1l!liI IdJ:\ :I [; li° , [Jl'iIIWil':\llwnto 
a o(:ell r WI~,'I[) tell1pot'arin dos seus I.CI'l'I~l ln,. para u:; ohra,; (la~ >,;!I';1
das; e 0111 :2 ," lugar li eXC[\I a:::lü (\:)3 SllllS l : illlll.lIb [Iara a e:unu,) l:;t O 
tlu,; matcri:ws Ilcl:es:larios li c:,sas o!,ra,. !toconJar Il"les dc\'orc,; I; 
<ltl nH):;IIlU tempo uoscrevcr os direi!!!;, ua Admini~ tra[: ;io , !\lullili
ea(llls \H)!t )S IlcrCl'e:i respectivos que as Leis Ille !ra,;aUI, e que Jifl!i
talll a ~11Cl a!ltorillade n'esta IlJ3leria. 

C.\l'lTuLO 11. 

~IG.1., 

P"l:\W'WS (~EIIAES,-A::; restricções postas pela::; Leis ao 
direito de caçar s~o fundallas tlO interesse lla agrienltnra, 
na ceonomia ela a\imenta~.ão publica, e na ordem social, 
Ui! fcito sendo a caça um meio 11'31imenta0Jo publica não 
ha Co','erno sabio que não deva occupar-se de reglllar o 
sen ex.ercicio. fIa aimla outras considerações que devem 
pro.vocar a acçãú elas Leis a este respeito, O caçador que 
busca, ou persegue a ca(,a, é muitas vezes levado-relo sou 
ardor a atravessar plantações as mais preciosas, e ale se 
dispõe a vencer 10tlos os obs!aculo:::. 

. ,\Iém !I'isto sellllo nos nossos dias as anuas ue fi 
os mstrumclltos mais usados para alcant;ar c derriba 
~aça, a onl~m pu!~lic~ ~~ inle['ess~da em (lHe sc nuo ach 
~ , Ila~ nas maos d lllliImluos pengosos que tenham m; 
Instmclos, ,qne propenuam a porturbú·la, C po nm igl 
mente serVIr-se das armas para altentar mais facilmc 
conlr~ a ,segurança ir~divi(\ual e dc proprietlalle, 

bmltm a cal;a poli? em alguns, paizes olTel'CCel' I' 
despoJos, ôc ccrto~ anllnacs uravlOs meios de tI' ..: a 
commc:.'clO e matcnas primas :'t induslria , Pútle pOl' t 
~Ia debaiXO (l'esta re!;jI;;}o seI" pr11l1ente fazer-se da ('al'U 
,Wdo de neglllalllcntos economicos, (") • 

, (') Tal é elll gl!ral a origem uas Luj~ que ti )lre\ idl'nt'ia 
\ otll!T'es puhll"t;os ~1()l'c p\'esereYel' soli re cslll IlJutori:t : I:te: 
e~n ,~esl~lI~o. no: r3zoes ü\!Sla(J~ ~ 'c<lII ,UI~a ,(leial q lle ju tifi 
;b I t.stl l t ç'I (' ~ (j \W Il!O ao eXerelL:1O tio Ul ruHtJ 1I~lIIntl da ('./)1::1 . 

_ LH:1SL.\~:.lu,-;-\aíla porém do qlle as L ':, t'rancel;l 
li 

' 
' 

~ 

mu t 
e (~m 

Pu ' 

poem acerca ti aherlllra e encerramento (la cara 
cenças para caçar, da caçada d'auimaes Ilamlliilh~ 
t'slagartagem, tem applieação entre IIÚS. 

, A L, 2. 3 cl~ '15 tI'Outubro de '1827, art. ;:;,0 

Incnillbe aos ,limes de paz prOI',urar a composir,ão t.I~ 
das a,s c~Hltetltlas que se susci(éll'cm entre mOI,ádo 
seu dlstrltlo :ü;en;a de caçadas, etc, E JlnahnclItr. 
uso d'aru~:r? Ildcsas, para? qual compete hoje á~ au 
dades pollc!ar:-; conceder IICen(':'l, e éÍs Camal"as 
paes (lcs!gn,1!' qil<lCS poss:.Ul1 ser pcnniltÍLlas, 
casus, tCll~()S as LI.. tle 22 do Setelllbro tlel g2~, ar\. 
§ '1.°, UO 2b de Oulllbro lIe 'IR,lI, :Jrt. ;{.o as dispo~i 
do Corl. Cllllllllal, ;\1'l. 2~J~ § 0.° C arl. ~a(), e a 
de '11 de .J~:tIeiro tlcl8,n, . 

I " .. I.' 
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I::I ~, (' da co:w: :10 (p:c ;) srr\"itl~lo lI'alinhamento im
:1 1/'; prnp;'ietarios cOidinan[c:;, Icem estes, quando elll 

:rll" lIc'ia de noyos alillhalllclltos são as SI1;)S pl'oprie
ni slIsceptiveis de ~I\'an~,ar para a rr l ~ nte rta estrada 
lil"l, I} direito do uhtel' pUI' pl'efel'cneia a ecssãn dn 
('Cl!) lilh' licar ul'\'olulu cntro 1'1Ia (' as propriedades par
Iilre ~ , om o euca:'g de pa ~'a l'clll o juslo ralol' ll'l'SSl.! 
I'nl, arlJilrado p la autorilt;\l le adIrllllisll'aliva 011 pu!' 
lllS, 110 c.aso Llc Iti\'er;!eIlCia (',Iiro a mesma auloridatle 
Ill'u[lrietal'io p;'C'fercnll'. 

t' I .\$~im 11'Ii~, em re,umo , (lO!' interú 'Sl\ da constrnet:iio c eOI1
a ~:"1IJ liaS cslr:l llas li uos e:lll'lillllo~; !llUll i(: i [l~us, (:rIiIlO (l(~ t.odas [1;\ 

I: !Ibm' trulil iLla ll<' publil.:a, os partitllbres s"u uhri!![lIios a sul'
'o li li ('tlll t!i\ào (['I1I1l;! razoa vel il\lllJlIlt ,is:ll:iio, prillleiralll!~lIln 

'11(1:\1' ,\11 ICII1II l'iHia tlo~ ~ClB leIT '110' [1,11';1 11S o\)ra~ das e~!ra
: tl I)IJl ~," IUJ:l r a cxcal:l::;\I) <lo.; ' ou:) ,'a !llpl)~ para a exlraw;'; n 
lIlalcl'iae,; lI (}(:llssarios a ();sas obra,. II l'co ruar o~tes del'ol"l! :i (; 

'<IIlU tempo tlcscrcl'(!l' O~ tlin'illl~ da ..\lllIlilli ~; tI'al: úo, lI\otlili
)0; [tl' llI"llt'H!I'O ' resvel' til lls que :1'; Lci8 l\te lfa f:ulIl,e ijlle tillli

il ,I\t\ autrlllllotle lI'e ' lu muleria. 

C.\I'ITLLO 11. 

sI~C(: .\Ll I. 

C11 ('l/. 

I'HI\C II'IUS r.EIIAI::S.-As reslricçõc::; postas pelas Leis ao 
110 U' caçar são fundallas !lO interesse l.1a agricultura, 
l'l'rmomia tia alimentação puhlil~a, e na orLtcm social. 
lei to sendo a caça um meio d'aliment:J ~ ão publica não 
I~t)verno sabio que não deva o,;cnpar-se de regular o 
c:erc.icio. lIa ainda outras consideraçõcs que devcm 

\'ocar a a~ção das Leis a estf~ respeito. O r,açadol' que 
'ea , on persegue a ca(~a, é muit<ls vezes le\'ado-reto seu 
111' a atravessar [llantações as mais preciosas, e at.e se 
plie a vencer todos Os obstaculos. 

Além (l'islo sendo nos nossos dias as armas de fo"()
'. ~ 

os Hlstrumcnlos mais usados para aleançar e Llerl'iIJar a 
caça, a ordem pu))ti(~a einleressada em filie se não achem 
~Ila~ nas mãos (\'illrlivicluos perigosos que tenham maus 
tnslIneto~, ,qne propendam a pCf"lurbfl-la, e possam igual
mente servir-se das armas para atlcntar mais facilmente 
contra a segurança individual o de pro[lriedade. 

l~mfim a car.a púde em alguns paizes otTcreccr pelO:-i 
dl:'spoJos ue certos animaes bravios meios de trOGa ao 
comrnel'cio e lllalel'i3S pl'imrts il inrluslria. Póue pOIS ain
tIa debaixo (t'esta rclar:iio ser pr\Jdente fazcr-se ria C31:a 01J
.Iedo cl0 BegllllluwlIlOS eeonomicos. (') 

) (') Tal é em gt! I'al a origem da,; Le i.: flue a (J 1'e\ i tleneia du: 
IOlII!['es (luhlreos devc )lI'esererer sobre esla llIaleria: Ines ,,<in 
em resumo. a ~ razüc:l ll'estallu (! ccolIOlllia social que justifil':U Il 
as rcstnl' t:flt'.$ qllanto ao exereieiu L1u direil!) nnlnrnl rl lI l~(:lI. 

L:':@;L.\(i,lI,-·\ada porém do L)ue as Leis fr311c.czaS dis
põem ÚCêl'CêI tl"aherll1l'Ll o encerramento (~a cal:a, das li
cen~:as para caçar, da ~açada d'animacs damnillhos, c lia 
rslagartagPlrl. tcm appllc.ação enlre nós, 
, :\. L. ':l.a d? '15 d'Outubl'o de 1827, 3rt. ::í. u § 'J4,
IncnnÜJe aos ,llilWS de paz prowrar a composição de to
das as contendas que se :-illscilarcll1 entre mOI':ldol'es t.lo 
seu dislricto úcúl'ca de Cl/ ÇIU{IIS, etc.. E I1nallllCtI!B sobre o 
liSO d'al't1~a ? defesas, para? qual compete hoje ás all!ori
dades pollclars conceder llccn~'a, e ás Call1aras 1l111nici
paes c1es!gilal' qllaes possam ser permiltitlas , c em qU/~ 
easos, ICIlj()s as LL. de 22 de Setembro lle '182X, 3rt. ~.o 
§ '1.°, de 2~i ,de Oul.l1l>ro de 't,R ~H. al'L ~L o as llisposicôl':) 
do Lod. ClltlIillal, ;11'1. ~~)~ § .3,0 c ar!. ~0D. e a Plll'laria 
de 11 de Jill lcil'o ue 1!3,j7. ' 

j '-'" 

mailto:L:':@;L.\(i,lI,-�\ada


SECÇ.\O lI. 

- E'sgu/{Wlen/u de }WlltaHIJ8 . 

l'fII:.. UPl li ~lm .H..s.-EIIten(lem- e por po Illallos as ter'" 
1'3S alagatla' e sem sl:{olu . Po:: to que faç.am parte da 
pro(ll'iell'lde particula r, nem por isso .deixam de estar su
jeitos fi a.cção gm'ernumcntal por ser o '1. 0 dever .do 
Governo velar so bre tudo o que posso augmcntar os meIOs 
de ~ ub!-i is lcncia publica, e conseguintemente fazer com 
que 'ej a cultivada toda a extensão do territorio. 

Além fI'isto são os pantanos uma das causas que 
mais prí'judkam a snude dos homens e prosperida~e dos 
vegetacs . A sua cxtinr,ção ou conservação deve pOIS per
tencer á iniciatira do Gorerno. Comprel1endem-se po
rém na denominação de pllnlanos somente os que são tão 
consideraveis que o publico tem um interesse real no seu 
escoamento; e assim as llisposições legaes applicam-se 
só áq oclLes cuja extensão e tão importante, que segundo 
o juizo da Admini. tração a operação do seu esgotamen
to interessa immí:diut<llUcnto ao bomgcr<,lda sociedade. (') 

(') O C':lpi IIlO da (lctlJnl lu./'i 'IJçllo franccla sobre c la IU.ateria 
concilia o intorc5 e dvs proprict,u'íos com o intc l'cs e puhllco; Il 
não õcarre{lando ma is {I , admin istrações lúrae~ de c:1T~ituarelll os 
e3gotamentos, oescnvol\'e o espíri to d'empl'em lIldustnal. Demais 
eila r'lZ com que os proprietarios conheçmn a naturoza da sua pro-· 
priedarle, a existencia de regr:ls particulares a esse respClto, e a 11
herdade de que goza o Governo, de poder ordenar sem embargo de 
qualquer opposição oS esgotamentos que julgar utei$ ou neceSS3
rios. 

~ 167. 

LLGbi.\~;.lu.-Entre nós incumb~ tambem ás Camara~ 
municipaes tornai' ddiberações e provêr por suas postu

• 	 ras sobre o esgotamento de pC/n/anos, e qualquer es~agna
ção d'aguas infectas, pela Lei que lhes serve de reglmen
lo. do 1.° d'Outuhro de 1~'28. art. 6(\ ~ ~.o 

A Lei n. ~)\}~ lltl H· de Setembl'O til.' 18~)O, 
~li 
JlI 

e 
Gove 

. 

~ 
altendtda . 

p~o 

art. 4 
curnbiu igualmellte á Junta central d.e hy~iene pu
1_o propô r ao Govern~ todas .:lS pro\'!denctas q~lf! 
necessarias ou conveniente a alubnrlade puhlrca, 
formar sobre as que lhe fõrem indicada pel 
2.0 entender na effoctiva exeenção lIas posturas da 
ra municipal. relativa~ a o~jcctos d~ salubridade 
e indicllr-lhe as pl'ovHlencta.s que Julgar 
convenientes, para que se convel'tam 'lIl postur 
rendo para o Governo 110 caso do _ClI·t.. 7:3 tIa 
do 1.° d'Outubro de '.828, quamlo 11<1 fl)l' 

Incumbe tambem ao Prc-sidenlcr da JUllta 
Côrte, c aos lnspcctol'es do saude pulJli'~ na. 
o widado de investigarem IIS c:ura lIa msalnbl'l 
ralou parcial d'algum.lugal' , ob erV3/'crn o C~I'SO das 
lestias reinantes, partlcnlarmente das contagIOsas ; 
geral empregarem :l n~aior vigilancía 'obro tudo 0_ qu 
respeito á sande publIca ( V. Doaeto H.eg. n .. 2,O~2 
de Dezembro de 'I sm, que altcl'Ou allTumas dlSpmW 
Heg. n. 828 de 29 de ~ etembro do 1 51) . . 

(.) Ora n'cssos disposições ti r.oTllpr~bellilc;:um du\'illa 
g0Lamento de pantanos, Y i ~to ser uma CllU5a ~uc mUito póJo 
ir na alLeração ou corrnpr:ao do ar atmo51lhcrlco : mas .o 
tico de se proceder n'esta matel'ia, para se lc\'ar. a eíTclto 
mcnto dos grandes panLanos em terrenos. parheulares, 
e"pecialmente determll1ado pela nossll ,Lals 6 H.eR~la.monto:; 
nistrati\'Os. Mas nem {lor I" ° c~llt o Goremo. I~lllhldo rle 
e !)roceder n'esses C<lS~S como Ihu llnrec~r mais J U~Ic.>, o 
eom o interesse pulJl lco, S ~uTtd(l riS Lei princlplOs 
regem :I aeção uuminislrativ3 . 

CAPITULO lII. 

E:r:propri(ftiJ() IHl/' Illilirladr')mblica.-Scrl' idÕC$ 

SECÇÀO I. 

~ Hj~. 

PlU\UI'IOl; l ~EI\.\E.~.- ( Quando se trata do bem pu 



SE ,1,,:10 lI. 

: ltili . 

!;ll'lw. l.J:lubs·-EuLcudcm-se (lor pallliMilS a tér

In 

. 

atlas e sem esguto. f'O.:lo que faç.am parte da 
udc pal'ticular, nem Jlor isscl deixam ele estar su
3cção go\' malllCutal por ser 01. 0 dever do 

\'(>Iar olJrc tuJo o que pos a augmelltar os meios 
trfleia publiCa , c cOllseguintemente fazer com 
culti,rada toda a cxtcns50 do terrilorio. 

t!'isto .ão os pantaflos lima das eausas que 
judicam a aude dos homens c pro:.peridade dos 

A ua cxtinrção ou COflscl'vação deve pois per
ilJici:ltiríl ti Goyp.rno . Comprcllt'ndem-se po

d'nominar,ão de panlanos somente os quo são tão 
aveis que o puhlico tom um interesse real no seu 
nto; c assim as disposiçôes legaes applicam-se 
es euja extensão ô tão importante, que segundo 
a Aclmini:tr..t (ão a operação do S ~ lI esgotamen
'sa immi;diatamcnl ao bom gcrl' I da sociedade. (') 

l'~!lirilO da ;J lU" I le" i s l ,lI~ii, 1 CranC(!T.:I sCilJre esta maIoria 
ill toroSSl do:; pl'ópl'ie t I'ios eom O IlI tere ' e puhlico; I} 

rre :ln<1o mais ns atll lli ll i trações l U l'~es de clTcituarem os 
lo~ , (j,Jscm'o ll'c o espir'ito d'cmpreza industrial. Domais 

m que os proprlut:l rilJS conheçam a natureza da sua pro-
a cx.istencia de regrJs particulares a esse respeito, e 8 Ii

!l quo gozll o Go verno, de poder ordenar sem embargo de 
opposi~.ã(l oS csgctanientos (juc julgar utei~ ou necc~;sa

~ 107. 

I \~ÀII· -Entre nó::; incumlJe tamoem ils Camal'a ~ 
t'S tornar d liberações e provêr por suas postu
o e gotan enio de pC/li/anos , e qualquer estagna

uas infectas, pela Lei que lhes serve de ('rgimen
." li ' utnhro lle 1~28. :l rL 66 ~ .? ." 

.\ Lei n. J\I~ ,k n de ::;ett~ lIlhro Ik I~;JO, :tl'l. ,l, I in
(~urnbiu igualmente á .Jullta central d~ hy~iene pllbli'~a : 
1.0 propõr ao Govern~ todas, as pro\-.Idrnclas q~e JIlI~al' 
necessarias ou (:onvententes a saluhl'ldade publtca, e In
formar sobre as que lhe fôrem indicadas pelo Gover no ; 
2.° entender na effeclíva execução das posturas da Cama
ra municipal, relativas a objectos lla saJ.l!Jl'idade p\~bliea, 
e indicar-lhe as providencias que julgar ne('.es~ arl3s ou 
convenientes, para que se convertam em poslura5, recor
rendo para o Governo nos casos do art. 7~ da citada L. 
do 1. 0 d'Outubl'o de '18t~, 'lllamlo não fÔl' atlendida. 

Incumbe tambem ao Presidente da Junta central na 
Côrte, e aos Inspectoi'es de salldo poIJlic~ nas pl:ovincias, 
o ~uidado de investigarem as causas da msalubndade ge
ralou parcial d'algum. lugar, observarem o C~I'SO fias mo
lestias reinantes, particularmente das contagIOsas.. ~ e~ 
geral empregarem a maior Yigilanl~. ia sobre tudo 0_ quo diZ 
respeito á saude publica ( V. Decreto Heg. n.. 2,O<~2 _de 1 ~ 
(le Dezembro de '1857, que alterou algllmas dlsposlrors do 
Heg. n. 828 tle 29 de Setembro de '1:)51). (') 

~ 

(') Ora H'essas di ,; pos i(~üüs se f'lllllprülllllldü sem dm;itla .Q os·· 
g0tamento de panlanos, \'I~to ser uma call~a que mUito pode IIItlU
ir na alleração ou corrup~ao do ar atmospher lco : lllas.o modo pra
tico de se proceder n'esta materia, para se levar.;J ctrelto () ~sgola-:
mento dos grandes Il:lI1tanos cm terrenos partlcularcs, nao c~ t.a 
.?..!pecialmentc dcterminado. pelas nossas ),CIS e n.cg~i:I.mcntos adml: 
nistrativos. Mas nem [101' ISSO esta o b'lrerno. lI~hlLlltlO dc nlmll 
e [lrocede.r \l'esses C:1S05 como ItIlJ Jl~rcc~r IHals. Ju~to, e conCorme 
eom n intercsse publico, sej!ul1do n" LCI~ e pl'll1CI[lIOS g~ r:les que 
regem :I ae r..iio ::tdmini::; traliva. 

C.\l'lTULO 111. 

E:I:pí'npt' i (/ Cli n por 11 ti!ir{(1 (h' jJl/.blica .-.,::!'c1'I'idiJ cs milita ( ('.' . 

S~CçÀO I. 

Pnl\'L U'JII,; (;(':1\\E;;. - ( Quando se trata Jo bem puhlic,. , 
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particulares, tendo pOI' fim o interesse geral; sacrifi
que não recahe someute sobre os proprietarios, 

mas tambem sohro tOLlos os quo teom algl1m direito IH.! 
propriedade, Oll por 0ceasiJo da propriedade, de qno a 
snriod ~cle preeisa, 

rI 
)\lI lahl\) 

[l 

1l0CI;:\t) 11C\'IÚ" a 
lH:t;~;"U 

~~ 111 

nO~:;t 
\( tlll 

11 11;1 

~'I';1 

tuir a estas palavras as Lle ncccssidndc ]11f blicrt do '1 
serviram as Constituic0cs antigas: mas tenleel-se quI' 
expressa0 fosso tomada n'lIl11 sentido muito resl 'ÍI'f 
feito a palavra neca' ' idll rlc faria 511ppõr 1Ima COit 'ft . 

p({m u salv(I(;i1o du lwl1'ia; no entanto qlle hasta 

I' 

I • , .,. 

este nllnGa póde consiMir em pri\'ar-se nm partiClllar do 
seu, 110m om tirar-se-lhe a mínima parte da sua proprie
daue pOl" I1ma Lei ou 11m lh'gnlamollto político, N'esse 
caso cloro seguir-se á ri ' ca a Lei civil. que ú o palladio 
da propriedade. Assim, quanuo o pnlJlieo precisa do pre
dio lI 'ulll pai ticular, 111ll1(~a se dere obrar pelo rigor da 
Lei polilica ; mas ú enlão que de\'c trinrnpbal' a Lei ciri! 
que com olhos <l e mã nl'ara carla parliculal', corno se 
(Os a propria cidade toda inteira. )) 

« C o magistrado politico qlWI' fazer algum edificio 
publico, ou aurir algum novo caminho, emister que in
demnise : a este respeito o, publico é como um particll
lar qne trata com outro. E muito haslante qlle elle possa 
forçar um cidadão a vender-lhe a sua herdade; o quo lhe 
tire esse grande prÍ\'ilegio que recehe da Lei civil, de não 
podei' ser obrigado a alienar o que Csou. ) (Espil'Íto das 
Leis, liv, 2t> cal', 15), (') 

('l Estll pa S:lgern uc Montesquieu exprime claramente o prin
cipio rundnll'lcll tal em maleria de expropriaçiio por utilidade pu
IJllCu, A necessid :lt.lu de fflzer ceder o interesse particula!' ao ill
teresse geral exi o que se coneeda ao GOI'emo o poder de obri
gar o cidadão a ccller-Ihe a sua propriedade, Mas esse poder nunca 
tcrll lugar senão como except;uo da regrn, segumlo a qual na ci
(Jade deve-s uecitH r slÍmOllttl pelas Leis civis o que diz respeito 
;i proprierlOtle , , glle- 6 pOIS : 1," que o Estado só lem o direito 
de apropriar-se d'nrna propriedade particular IlOS casos determi
nnllos pela Lei politica ; 2." que ainda mesmo n'e~scs casos fleve 011
sef\"(lr a Lei civil a re!>peito de todas as cousas que não for:l1n sull
trn hitlas ao imperio t.1elJa, 

§ 'IGO, 

DEFI~IÇ10 · -Chama-se expro}J1'iaçr7o pm' ulil1'drulc p1/.bli
Clt (l a.lienação forçada d'um immovel, destinado a empre
~as d'lItiliLlade publica, com o encargo da indcmnisação, 
E ella pois um sacrificio que a sociedade impõe aos 

do 

o Lrgislatlol' 1\ I'i'!ffi não devia enll'gar aD' e:l 
da A\lministl'açii a :lprec i:l (' ão e de!',l al'i\l:ãn da \l 

public:1, i\ssim ç mo a CXI)ropl' i a~ ão dos parli~lllar ,S 

feito, se lIa in ' Í! l icii< s que mereçam a pro te 'rãu d. 
deve-s0 colloear em -l. o lugar ,l1JI'U1Ji'il'dllr lc, ha.:u lll 'l 

da I(unilia, , 
A (llicua riín I lltrru{a 6 1Ima 1'1 sl .. it~l:ãll 30 IlIrt'lto 

cClliclo pel3s Leis ci"is JO prflpri(ltario (lc Wn:!!' t· 

do que 6 seu, do modu o mais ahsuln!o, l~ \ 
não fil.(:a tia slla proJlI'i ,t1atlc 11111 llSO pi'tJhiiJ ido p,·la:. 
() pelos llcgulamentns ; mas é uma 1'1' 'lrit'('üo e},i:,j In 
interesse sor,ial que 1l'llll1a ~ ocio(llltlC IJ/' m II l'J.(;mi:.ar!;: 
imrerio:larnenle o sa ri li ci ., riu IU.)I) li' inlui'C;,$l'S 
dos, (') 

(') O r igor do ~tH: r ili ill tem llllla\,;· :idu l lll,dIJkllll. 
Legislador eiO [;\\\ 11' da llrl\prleila:lc, clll l lIl~:11I111 :{J lill' da I', 

prio çiio a in : lellln isa~ti() pl'el'ia, Assim pfli, a 1l1'1
nri od ade slljllita a aliell :l(:ão [oi'l'a,la ti f'lI' tlln lllh.ltlcs 
E COlll elTI!ilo mister q l lC 'c \'erifi f!lle a utilii.la ü , (' que 
nise prt:\"ialllellte I) IU'llpl'iet<1rio, 

§ 170, 

LI':GrSL.\çXO P,\TI\L\ ,-];; sem dU\'Ílla fnollada nos 
pi05 indicallos nos dons §§ preecdrllles fine :1 
tituição, como as Lli\'crsas COI\:;titni l.'ôc5 'lll e SI' 
cedido em Fraur,a tlC'sdc '17!H alt" I' ;-,~, di p,i(l 
no § 22 Ilue (f s-e o IJC1n puúlico ' t'yrr l /lll'/lh' I"') ifimdo 
o uso e emprego da pI'opriedal.lc ti o c:l.1<ul ;i), _ 
prcviamente iurlcmnisudo; :1 " 'im COlfin que a J.·' t 
r:'l os casos em que tcrú logar C:lta aniNl c:rI:lJll'lio a 
nitnrlc do direito de propriedade, e. dilrá a:l reg!'a:> 
se determinar a indemni::;ilç.Jo, » (') 

I;: pois mister para motivar a ('xproprj;]~:io qun 
n/iUci/ufa}J llblica, Tinha-se proposto elil Frall~:I ~ll 
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slc nnnca pÓIle consistir em privar-se 11m particular do 
~1'1I. nem em ti/'al'-se-lhe a minima parto da sua proprie
ade pOI' ulDa L i ou um HegulauwIlto politico. N'essc 

':ISO der scgui r-se á I isca a Lei civil. rylle Ó o palladio 
.'l propl'ietlade. Assim, quando o publico precisa do pre-

Ii[) ,rum part icular, nunca se uevo obrar pelo rigor da 
Lei politica ; ma~ Ó OI tão r(llr. ucre trinmphar a Lei ci\'il 

com olhos de mãe ('n rara ada particular, como se 
a (ll'opria cidade toda in teira. fI 

" L' IJ o maf{isLl'a!lo pol itico quel' r,lzer algum ediflcio 
, ou aurir algum nu\'o caminho, emister que in

~e : n c li! I't': peifo 0. pllLlico é como um particn
'llI trata com outro. .E muito hastante que elle possa 
ar nm 'ida lão a "endel'-lhe a sua herdade; e que lhe 
e c grande p/'h'ilegio que recehe da Lei civil, de não 

OI' ser alJrigll clo a alienar o que C seu. ) (Espirito <las 
. I'I\f . _u capo 1-' ) . ')I." G) l~ ' ;) ( 

n E \::1 lia sngelll tl e Jlonlcsquieu exprime claramente o firin
fUIlÜafl10ntal 001 lJIulerill!.l u exp l'opl'iaçiio por utilida!.lc pu

. A neCeS!\itlOlJe de fazer ceder o interesse \lnrticultlJ' ao il\
geral cxjg~ que se conceda 110 Govel'llo o poder de obri

I) cillat.lão a ell ~r-Ihe a sua propriedade. ~ras esse poder nnllca 
lngaJ' 'cnão conto excep~~o da regra, segunt.lo a qual na ci
deve-se decidir stÍmcnte pula Leis civis o que diz respeito

ropried:lllc . :ogne-se pois : i." (Iue o Elitado só tem o direito 
propl'lor-se o'uma pr llrietlade particular 1I0 S casos tletermi

pela L i polilic,l ; ~. 11 que ~l i ll(l a nlesmo n'csscs cosos eleve ob
a I,ei civi l a respei to de LOuas as cousas (lHe n:io foram ,ub

" i tlo~ ao imperio dei Ia. 

Dt:FI~lÇ.\O·-Clwma-se exp7'olJ1iação por utilidade l11/.bli
a alicnaçiio (m'fada d'um immovel, destinado a empre
d'utiliuade publica, com o encargo da indcmnisação. 

um sacl'iticio que a sociedacle impõe aos 
, lendo por fim o interesse geral; acrifi

que não recahe somente sobre os proprietarios, 
s lamhem sohre lOllas os quP. lC'cm algum direito na 

it:'tlallc , ou por (lcf:asiJo ria propril'ilade, de que a 
1(',lade pl'l'c i ' U. 

.. ",,;'I:V) ./

O L gislallol' pOl'êm nJo devi;t '1!l1 tl'C';,:ar aos cal~r.icllos 
da Adminbtração a aprecia ção c uer.larat: iio da IItt!ulad fl 
publica , assim Qomo a eX[1l'opriaç;ío düs pal'ticularc: . D,e 
feito, se !ta ins itl i(:li rs que merep m a prote d o da L~ 1. 
tle"c-se collocar em 'l.o lugar a }II 'v]iJ'ietl(ulc, ba 'I! IIHllt' l'I al 
da {mnilia. . , 

A ulirli((çilO {o/'Nrrla é uma l'I's\.l'i,' r;ã ll ao til! ('!\ o ' l>ll 
cedido pelas Luis civis :lO p;-npl'i(!lal in de ~u ;~a\' I ' di."p tJl' 
do que é seu, do modo u mais aho:olnto, . l'.Olll lall lo 'i"Y 
não f, ('a da Slla propl'iedalle um I1:>U [H'olll blllo pela ' Li' l.' 
c pelos Hcgulamentos ; mas é IIUla 1'(' Lri cç!\o (' .~i g ida p ~~ ll' 
interesse social qnc ll'llIna soeictladll hem lJl' ~ alllsatla l,?~ lgC 
im[lcl'iosa lllellte o S~\ riticiu de ludll':; us 1I1terc:st's ]) 1'11'n 

dos. n 
(') O ri:;o r (\p :at: r ilici l) t ' n\ In: ltt \ in sidll Ill lll lilk nll l) !lcl' 

Leo'islall,)1' Clll f i\\' I' la prllprll: tl ,l, le , (;oll u (\:t n. hl ,( paI' cl il I'. Ilrl\ ' 
(ll'i'!H;ào a in flemni~a 'ii o (ll',) \'in. As;;i m pois a (ll'o tccl:iio ,I mJiJ ;\ ~! I 'tl 
Jl.l' iellnde sujeita a ,dicll!lC;ão fon.:n!!a U f')." IHU1!11UIIIlS lI e ee?~nrla". 
E com ciTei to m bter que se vertlufllC a uti! I laLlc, e !lUI.) ~c lIH.l l!m 
nisú pl\!\' inmcilt.e o prLl[1rictario, 

§ 170. 

L..:r:rsL.\ çÃo P,\TI\L\.-l;; sem dU\'i t1:l fnn rlada n()~ priru' i
pio~ inuicallos nos dOlls ~~ pl'eccdclItcs qne a no~sa Con~
tiLuição, como as direI' as C01l6tilllHi ::; qll e cf' t 'cm ::.u c
cedido em Franr.a llesue '17DI atc'~ 1 7,3 , db!,Ct ' 110 arll~U 
'170 § ~~ flue « s·e o " em JJU~lic!l l"rlolml'tl/ ,' ,',?'i/irw/ll y: igir 
o uso e emprego da pl'Opi'lIlc\a!Jc do cld adao, t'~1r a 1' 11 r. 
pl'evianu!ntc indcllutis,',~o" a d lll com(! que a L'~i lI ~ a l'lla 
\';'1 os cosos em que Lora Illgal' esla UI/U;?- rJ.'I.'/!]lI.'/I0 a pl t' 
nitnde do Llireito ele propried aLle, e clara as I' gl'as para 
se determinar a ind('rnl1isaç~o . ») (') . 

J;: pois mi:;t.cr P;)['u motivaI' a expt'opria r fí rJlw laia 
ulilida.Je jJublica. Tinha- p\'O!l~SlO em F r.: Ir a ~ tl lJstl
tuil' a eslas palavras as de necc5su!atle jJlIú!/I;rt I e 'lue se 
scrviram as Conslitui (',qes <.Int igas : mas temc~l- se qllt.: 1'6!a 
expressão foss e tomada n'IIIl1 sentido muito restl'ÍG io. De 
feito a palavra necessidllde faria suppôr uma consa es, Gil ;1,,1 
p{{m li s((lva~:iio da 1)(llr/a ; no entanto quP. ha sta uma 

/ 
.. ' 
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gl'3llole va/ll:Jgeru :,oeial para mOli\-:l1' a ('xpl'Opl'iaçJo; e (~ 
o rpIC exprimem os termos .1uoptmlos nas Constituições 
modern.1,). Assim estradas, eanacs c caminhos de ferro, 
constituem obras que não . ão talvez ncccssMias, mas muito 
11lús ( FOllcart ) . 

n AI.' Lni qnc cntrll lHis fui promulgada .-l'~pois da Conslitui
(:ão para 1.I;<llcu\::in u ('01 conConllilJatle tl (lf!. 179 § 22, é a de 9 de 
~Clt mb ro 110 11l:!G; a qual dispõe no ar!. 1.° que ~ :l unica except;iio 
f.;lra &phmilmlu do lli reito de propricdadtl, conforme os citados arti
~ Il e ~ ria GU Il timiçii.o, terú Illgar quando o bem publico exigir o 
uso ou empref.(o ria proprindarle do l'.idauiio flor necessidade. » Mas 
!lO art. 2." amplia a mesma ex.cllpção a eertns I:asos d'ntilidade. 
Donde evisto que n'essa Lei o Legislador Brazi leiro traduziu 3quella 
~xpressão-- bem publico-da nO' !>1 Con,titUl çào niio só pela palavrll 
tlrcessidadc, empregada nas anli;;as Constitlli(Jõc~ fr:mct'zas, co
mo tamhem pela rl'utilidad,:. 

Posteriormente foi promulgado o Del,.reto ll. aS3 (lel2 de: 
Julho de 18-i5, () qua l designa mais csp:3cifie:ldamente os casos em 
qlle tem lugar a dcsapmpria~iio, por ll/ilidade publica geral Oll 
municipal ria Cõrte, c dispõe no art. :';5, que !le.a em vigor a 
L. de 1H26 no que toca li. dCl'aproprlOção /Jo,' neres'idada. Da
qui resu lta (Iue entre nei:; pórlc dar-se a desaprol1riar;iio, assim 
por necpssidlUü~ (~omo por utilidade publica geral. 

A L. dr, ~Cl d'Ag()~to deI 8iR.. art. lí, lambem autori sou a 
rlesaproJlrir\(~3<l conrorme n L. de 1826 para 3S obras que te
nhnrn p"r Ohjfli' t'l a na\"egaçiio de rios, abertura de canacs ol! 
construcf:ão 1.11) o~l rad as , pontos, I;a\o;adas ou aqueductos, sendo 
os 11r0(1r:l' \!IJ'11f por cllj'lS ~C1TeIlO ' lopha rn .de ser .aber!as as 
eslrruln s ou rllll:l ' n;; dcmnls o!Jrlls , Illdemmsados nao so das 
IJl'rnfeit'lr j~ s , nws 31Ó elo sólo , rjU:lIIUO :i vista ltos seus titulos 
so mostl'u que dCI'nm ser isentos de os rlar j:(ratuit3men!e. 

Qllarrt poróll1 Ú desapropri at;~ o por utilidnde mllnieipal ou 
prol'ineial. Ó dtJcrula:la pelas AS' embléas pmvinciaes; ás quae~ 
cJmpl'tc 'Iegislar sobre os C3:'>OS e a fôrma porque póde ter 
IIIf.(ar, em I'irtnde do Acto Adllicional, art. 10 ~ :J.o Os difTcrentes 
tex. tos rt)(.) ri ri os combiilam todos em exigir (jl1e se verifiquem 
nl! só a nHric/:âo, mas tambem a lIHe~sidllde ou utilidade 
publlca, u a iiule ,;; nisllção prcl"ia. 

§ 171. 

• 	 LEGrSL\çlo FIIA:-;CEZ.\.- As Leis ff'alleeza~ oe 1g3~~ e 
1841 prochmara:n estes princípios :1.° aex.pl'opri;}(;:io por 
utilidade publica opera-se por autoritla(le da ,J~lstiça ; 2." 
os trihl1n;]('s só podem deeretar 3 expropriação, quando a 
sua utilidade tenha sido veriüeada e J!]clarada pelas rór

ma~ !Jl'e scripla.~ na Lei; ;:l." a fix<Jção 
I;onflada a 11m Jury e spcei~l. ('I 

(') Segundo HS l1le~mas Leis, li 
\lulJlica divide·se em quatro penados: 

('xpropriclI;5o Tlor III 
d ' l n:,,\,;ti~af;iiu 

dl'cl<lrae;an rl '\>~~:1 
1.° 

verillcar-se a u!il idalle publle:J; ~:(' de 
dade; 3.° de desiglln l;iio das IDc,alll',\:\olJ OH U ll~ Itl!"!'!hmo;; 
derem ter lugar as ohras , e tlctcrllll11açso . la;; prnpr.'l'rl:'1I1:~ 
ticulares a rflw II appliran~l 11 C~.I11"ClI1l·I{I';OO; ..i .u .11·lTlII:ll\ôl 
prllpri:Jçào, !h::H;ão ria inehm1l1\"111:"n ,. Imml:.:.ao lia p'J,' e I 
dier \. 

C.\SOS DE m:SWfi\H>IH:\ç10.-S('gurldo .1 11 OS::,., 
18:26, 'Os C:.1S0S de llccessirladl~ !'oITo : 'i.o rll'fcsa dI) I 

"2. 0 ~egur:.1np publica; 3:" 5~ccorro puhlico,rm 
fome ou d'ou!.ra ex.\raorcltn3rt.1 calalmdaut' ; . L D Sa 

de publica (art. '1.°). . 
Os casos d'ulilidadc jlnlJltea que : C'g ulldo a m 

Lei deve ser preriamente rerifieatla por aelo du 
2.11gislativo, são: 1.0 instituiçõe.s de c.:l ~~lladc ; • 

de casas d'i nstrueção ria mocIdade; 0. 11 commoll1datlc 
ral; 4." deeor<I(.~ão public:\ (art. 2.°). n 

n EsIG'; casos !lOIl:11I foram [lmpli [1I1 o~ pei<l Lei .l~ .1 ~.' 
~cgnilltes (lue eOllJprehenuem os l)r~I"I~ [O]s 11c l ~ Lei de It{;w 
a ntiliuarle publi(:[!: 1.0 cO!l~lrnt; rall 1i edl llclM e e~t:1 
tos publicús; 2." fundôl:[w ue PlIYC)UÇÕCS, ho pilaC!' Ct'a::1 
ridade OH d'in,;lntel:ào; :3.0 abert urlt: . alo l'gil lll onto:; Ol~ pr o 
mentos d'e'stradas, ruas, praças I! canaes ; ,L o COIlSll'url;:LO 
tes, Contes, aquelluct li , port(l ~, dlquos, Cl\(!S, past;lgrlls, ,I:'. , , 
quer e:;tabele r.imcn to~ , (\e~ tln ~rlns li <'OI~ITTlOlhd~ dl.l U SU l \ 
blica; 5.° obra . .: . 1i'';l:n~lI b; :t (\ u("()r:I~:1l1 !IH , :t1 nlJrIJ;llk 
<<"In. I."). 

\"t.HIl ' IIi .\ .~ ü .- _\ dos l~aSl!S de 1,.'c(, ú dll,J" ;! l\1I(~ ~I~ 
tin.1 3 propri dalle p;!\'liclllar, sC~l1!\do a Lei del ~:W 
ye ser feita a requerimento do. I~ ,:ocur;!dor (1':-: F. 
puhlica perante o ,Juiz do ~1 :llm~lliO do propl'lc!ar',.o. 
<tttdicnciJ t'les\C : ma~ a 1"I':"IIII':.1(' ;[() dCl~ 1"' ;;-(1 ,/ ,, /11 
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gl'lllltlt! rall l:lgem :;o(:ial para motivar ;1 L'xpl'u pl'iaç~lO; e {~ 
{) fllIC exprimem Os termos adaptado:; nas Con tituições 
mOderníl:-i , Assim estradas, canaes ü caminhos de ferro, 
con titllcm obras que não são lalv'cz nccc.ssa/'ias, mas muito 
ulciN ( FOUCíll' l ) , 

'I A t" l.f'i 'lu~llnlJ' nrí~ fui [lrt)nlU l g3~a 1i')Poi~ da Con~t i tui

f.:iln 
'/1 

111 

ui 
ar 

DO 

c::io para OXI: 'Ul';in ti -Il! conrllrlllidade 110 Drl. 1 i !J § 22, é a de 9 de 
N!!llmlJl'o de IIl~tl .; a 'luol dIspõe no art. '1." que ~ a ullic3 cxccPtiio 

~ phlllitUlle do di reito dl~ Ilropri dMla , conforrn os citarlos 3 l'tj 
\) ~ Iln :11O·tltll it;ào, ter:\ Ill !rO r ITu:, n lo [) IJ/.!m plLblico exigir o 

uso ou ernpl'llf.( Iln proprind arle (io eid Lld ã,) por lIecessidt1de. » Mas 
10 art, 2.J amplia a mesma cxc~p(:iio a cortos casos tl'utilidade. 
onde cvisto que n'assa Lei o Legislador Brazileirn traduziu a(Juclla 
Ilrcssão- bltl/l p"blico-da no'sl Con,tiluiçãu 1150 só pC!;1 palavra 

rces.lidade, cm\lr .g-~II [I nas anllf;;b Conslitll i l~õe~ fran ct'zas, co
1:lm!JOnl pc a t/'"tilidade. 
Postcrior/Ot:nte fo i promulgado o De.;roto 11. 353 ele i 2 de 

ull10 de 18.15, o ([ua l designa m.aL oSfI eificadamentc os C3 S0S em 
llJU (em IUj!a l" a d apropriac:iio, por ItliUdtlde publica. geral 011 

uni cipa I 11;\ cOrt~, I! dis'pôe' lIO art. ~õJ qu ti ('~1 em vigor a 
,. rlu IR:l6 !lU que tocu a dcs3[Jropl'lat;ãopol' ne/'I'sidade. Da

resulta rlue entro nó" porle dar-so a desn propriar;:tú , assim 
llf,c{lssi.dadr3 l!OmO por u.tilidnde publir'a goraI. 
A L. ti ~n d'Ago ' to de 18~~: al'I. 17, tambem alltorisOll a 

r.saproprio\i!l) 1;I1!1rOrmr, a L. ele 1R2(i para :JS obras quo te
hnm fiM uhj cto li nn\Llgaçiin uo r ios , abertura de canaes O\! 
onstructüo do ú:tJ'aclas . lJOntes, cal,:ad as ou aquedl1ct.os, sondo 
s propl'lrt:ll'i I~ por CUjllS torl'BnOS lenham rl' ser abertas as 
tr(lllll~ ou f..:lIa· a~ lIemllÍ'; rJhl'a~r inllemnisados n5.o só das 

t'rnfeilr"ll'la" Ol:l!' :tIl' 110 •óln, (JuIJnuo :'t vista dos S U5 titulos 
C' mosJro qu Ilcl':lTIl, cr i$cntos dt! 05 11 ar 1"(1'31Ililnrnel\(e. 

Qu~n[o porem 11 dC~lJpJ'opl'ia~rlO po r ntilidaJ e munieipal ou 
ro\'incial , Ó d.!c relll :la pelas ,hsambI6J ' pl'orincil1cs; ás quaes
llupC'la l eg;~I;l r sobre os ca OS e a [Ó1'I1I3 porque pôde ter 
~;,r, oru \' il'lndc do Acto Add icionnl, art. 10 ~ 3 .• Os ditrcrentes 

')1;11]' I'<:ftlriilo. colliuill<lm tod os em nxigir qne se verifiquem 
só a j"I' -II'iccâo nws tambelll 3 necNsidflde ou lltilídade 

ublíca, e 3 illM,;lIlUSçdo previa. 

~ 171. 

/'1:;1;ISI..\ç,\ r) FltA:'\CEZ.\.-As Leis fralleeza~ ue 1R;33 e 
~t ~1 jll'O lam:lra:n eslf' pl'i ncipios :1,0 a cxpropria-ção po!' 
filitlade publica opera- , e por <Jutoridac!c da ,J~lslip ; 2,0 
. tl'ih ll nacs :,6 podem deerctar a expropriar.ão, quando a 

li a utilidado lenha s[(lo rürit1eada e Ji'darJlla pelas rór-

mas pl'bc l'ipta., na Lei; ;:l," a Iixaçào da illrlC ll lllis:J(';10 e 
confiada a nm Jur)" espec.ial. (') 

(') Segundo IlS mC,I1las Lnis. li nX[1ropri~s~n l \~r l~Li\ida[)e 
puhlica di"ide· e em qlwtro penodo,: 1.° lhn :tl ' ll~ar.a~ Il:J~a 
veril1car-sc a lItilidad l~ publiC::1; ~ ," de dcelar;lt::m (] t'~~.1 UUIt 
darle; 3.0 de desi gJl:H:ã ll da,; l()cHli"ad'~~ Oll dM lt~r !'lt llrro,; onde 
derem tcr IlIrrar as flhra ~, c ,l ctcrmmaçao lias )l roprlelladc~ par
ticu"lre ~ li fjte Ó :Jppl i .3'1'1 ~I r."X\1r"prij\ ~5.o <.Lu ,l'dfcctiV3 Cl,
prupmll;ào, li\:açã,) ria inl] ' lI1 ll1r':Jr:i\O \'. Imml:;:;!lO lI;, Jlll" C ( 1' 1";) " 
di!'J' ). 

:.\.SO ,· DE O~;SAPnnPTlrA ç.i.o.-Srl!um]o :l nos:.:] Lei de 
1826, "tL eu:;o s de l1 ccesúdad/! s'"o : 1.0 (I~fe :l dQ leslado ; 
~2,o seguranp puhlica ; :3:" S~CCOiTO pllollco lU I cmp(~,d(l 
fome ou d' outra extr30rdlllana calallllllàuo ; 4. Q salobJ"l1l3
de publica (art. '1,°), 

Os ~asos Ii'utilidade pulJlica que cgullilo a m 5ma 
Lei deve ser pl' ,' jamcnlc verilicatla Jior ado do poder !e
gislativo, ~~o :1.° instituiçüe.s de c:1I,'itladc; ~, o ~I1ru:laçoe' 
de casasd'instrncção tia mocIdade; 8,° comrnodlr:l3lk ge
['31; 4." dewt'a ditl publit: a (art. 2. 0 

). (') 

(') E ·te,; ca.o 1l(!I'I!lll f(,r<lm ;lUJ pl:a,lo~ pel" . Lei 11 ~ ttHG ~il5 
~cguintes que ('OI1 IIH·eht.mllem os 1 II '~\' I~ I ..s 1.)c,la Lei de : "ilí, qua nto 
a utilidade pllbh t;~) : '1. 0 CO!l!itnll': l;a o d 'cdl!J cU! 'i C eS!fl lJelectll lclI· 
los [luhlil:os; '2. I' fUIl,1:II:ào de IHI\, (lllçÕe~, ho!;pflae;; c ('(IS:tS de C:I
ridacle oa d'in~trucl'iio; :1.0 abertura: , ala rg~lI ncllto ou_ prl1lo11J!a 
mentos d'l'str3u ;lS, r"i.w~ , praí:lIs r; canues ; .i. " constn~c(:uo do POJ~
tes, fontes, aqued ueto~ , portf) ~, dlq~os, c~e~ , past:t~OI1 , e ,dI! ~un?~. 
quer e5IalJcleei mento~ , dé;;!!nndns a e 'J1~rno,l!rlad!l l! slln Irl,IO 1,1,· 
blica; 5." ohra3 IIr~Lill:t llu ,; :1 dcen l'(l ~au uu ,.:tI \l!; r'Hl:lLh: pul)hc a 
('.lrt. I. ,, ). 

\" tlllFlI:A . Iu.-_\ dos ca .-;os de lj,'t.:!! 'ú rlnd,: a ljm' ::.r dcs
tia::l ::I pr pri dad e particu13l', .Cgnlluo ::I Lei (j '1 '2(/ , dc
\"0 ger feila a requerimento ,lo, 1~,:() cur3uor 1l.:1 F.azcnda 
puhliea pêrilIlte o ,Juiz do c!o!l1!('IIIQ do prOp t'lr: !3n,o. com 
;l1ldicncia deste: ma::. a \'I.\l' ilil'3(';lll t\Cl~ t'<J •. o · ,1 ut,[,dfltli' 
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neccssi ' 
art: 35 

promoVido ' 
fórma dos 

refere o 
Janeiro 

pela 
de 

com moção, 

a 

~ 

trm lngnr por :leIo uo pOllcr Irgislativo, perante quem siio 
!l>vadas a reqnisic·ào 110 mesmo Procurador e a resposta 
da JI.lllü ( ad. ~l.0 ). n 

(" ) Qua ndo II lklcrmillada pM r. ' i nu Decreto qualqill'" oura 
I) li HI ': i(' :I !1~~ , pO\' utilid:lde (Juld il:.a, cnlllprehen<lcndo prcrl ios 
JlartiC'I, la\'t·S que I1c\'alll ser ile~o[Jro\lrilldl):; /l Utorlo O!l cm parte , 
!-i<i , I'l\ , IILul " \1"1' 1!ll;:ClIIII 'i l'l)~ (111 !ltl l'iln , I) plaoo (\:I OIlI 'II c :lS 
)1 1.1111,\ di" pl'm!'w ('''IlI [II I'It':ndil1n ;;, !l1~cln ralltlo O~ Ilo1 rnl;5 ,los 
)I r 1[1l'i 'lu no (I. . !li! I 'i:í, (11 1. ~ ." .lo .\p(Jr.)\'ado; os planos 11:1 .; 
obras III) \, U., 'r\ll) [rn [lL'l'ial dCII'li: de 1l1'<llitad:ls as fU\'llIalirlarle ,; 
I1 'til 1'111 IUlli las pl!! llle.sill. 1.1\1 (,lu IHl;)), enlci1dc-s\l terificado 
I) hl!Ji< fI/,Mi,' pnl'a ~ \' \igi\' 11 U ', uu emprego das pro[tl'ie:lades jJa\'. 
ti nil'Il·~' c II!I!, ! L'!lc lI.!illa s II(J~ pl ,llI "s (;II't. ~I.") . 

§ 171-, 

J\ tfI .\!.II .fI1.\III ·:· -,\S determinadas 1H!la Lei citada S;!lI: 
I,a PnlJlit:u:,: ão e uo pusito por -tn dias na COlmara 

n1!lni :ipiJ ll'cspl' I'í ira do plano da ohra c das plantas dos 
Ili'cr1ius eumpl'í'ltcndillo.: , e convoc(lt,:ào d!)s proprictal'ios 
]lor hantlos, edital's e jOl'llars (art. ;;'ll); 

~,a Certid ão t1'L's~as plIlJlicaçijcs, c termo de c.ompa
r{'r'imcnio dtls p:-opl'il'lal'ios pelo Secretario da Cama r:! 
1[ 111> 11 , .; 100,la as ucdai 'a ~ ii (' s () l'crlamariies vc:-JJalrnclltc 
1)\1 III)\' (, sl'I' iplO ; as qll~:es s~o depois rf>('i'hirlas pela mes
Ela ,~IlI11 ai'a q ue Olll'f tI pan\('I'l' d e' IH'" oas prolissionaes, 
da .eu, e passaJils 'i(l dias !'(>lIwttc Indo :lO Prcsidenle 
d:t 11 '0 \' " \' 11; o qnal interpGe lamlJem o scu parcccr, e 
~ UlllIH' tle ';:!-:l$ I' >C I:\lll;lr(~tS com os parCé~crcs ú decisão 
I!n :o \'Cl'rlf! JllIpr.!'ia l a Cj llem r.ompclr. appl'ov:ll' deDnitiva
lliL'lIt· u:-: pl fH!{),' ri a,; obro. (arts, ~.u-7.0); 

:J. l\ Pro nuncia da do :1pl'opl'iar:Jo, qun compele ao 
,Jll iz tl u Ci rI de ';." in '[ nllcia, perante quem é promovida 
pelo PI'OCllI':l..1or lÍa Corúa 0\1 ontro agento do [louer exo
CIl II \'V p3 r;) i:lsO designado, ú vista de clowJnentos lillc 
jli'úveJl1 lla\'ci'cll1 sicl0 pratic.adas tOd3 S as formalidades 
t' .. ~;;ida:; : ~ l :l L, de 'L '/t í ( arts. 'iO e li); 

.;. ,,1 Olh la da illdcmnisarfll\ , decJ,ll' ada por lermo 
1l0S alllo::; pelo Pl'oc.uradOl' ou agente quo !ll'omo\'c ;) desa
propriaçào, e intimnda 30 j);'oprielario ü mai,,; intl'rC:isa
!lI " J'IJlllwci du:;, 0\1 pnblicada tln10s jOl'l1ilCS; os (Iuao::i 

i11lel'es::iadus, dentro em 10 dias tle[Juis t.la intimação , 
obrigados a declarar, se aceitam a dita olferta , ou qu 
exigem (arts. '18 e '14) . 

§ '173, 

CO)lPE'fh~ GIA :'\ OS C.\SOS VE i\;.:n;~Ill,\oL:;·-Os procos~os 

rém para se verificaI' a uesll prop 'iarüo por 
publica, em cujo caso dcclai'a a L. de 1845 no 
car em viaor a de '1826, continuam a r 
Juizo pi'iv~Livo dos feitos da !-az. ·n a, na 
1.°-7.° da mesma L. cle '1820, a que se 
2. ° § 4. ° lIo neg111amento n. (j de 12 de 
1842, pelo rcspecti\'o Procur<lr]or ~l 'ca~ cl'eado 
de 29 ele Novembro de 'IS4L () No caso 
go imminente, .como de guerra ou 
:iam todas ::IS formalidades, c pode-se tomar 
do uso, quando baste; ou mesmo do domínio da 
dade particular, qllaml0 ej ll necessario, para crnpre 
bem publico, nos termos do art. '1.o d~ L. de 'I ~26 ; 
que seja liquidado o seu valor, e cumpnJas. as, dISpo 
dos ans. 5.° e 6,0 fical1l1o reservados os dIreItos para 
dedllzirem em tempo opportuno ( art. 8,0 ). 

(') v . . \[IOnlaIllolllus do Conselheiro Maia , nota 'tô . 

~ 'l7ü, 

DE:5.\PROPH.I.\C.\O 1'.\11.\ .\ CO:-iSTRCt:I;.\U D'IS! 1\ \ D,\S DL 

·~-Sohre desapropriações para consLrncção d'ouras e 
ços das estradas de ferro do Brasil baixoll o Decreto 
gulamentar n. '1 ,6G4 de 27 d.'Oulubro de '1855, em 
ção da Hesolução n. 816 de '10 de Julho do dito 
relativa ao mesmo objccto. Esse Decreto estahelece 
processo no\'o, especial e sltínmarissimo, para a de. 
priação Llos pl'edios e terrenos que forem nece 
construcção das obras c mais sCI'\'iços, pertencentes á 
trada de ferro de D. Pe(lro II c outras llo Brasil, e 
<l~ reO'ras nan a inc1emnis;:u;ão dos ditos predios c terras. 

" , FI 



1I~1:1 1' por ;l eIo L10 (l der II!gislaLi\'o, peranle (luem siio1 

( 

I t~ 

aal3' a I'c(( i1 isÍl:,ão do mesmo 1'l'ocuI'alJol' c a resposla 
1':111C ( :11'1. ~l. Q ). n 

" IJli~t\llo ú u, '!t' fIllina ,la pel!' Lui ou Dl'crelo qunlqtl('f aLfa 
,III,:it':lIhl~ , 1")1' utilidade (Ju lilit:a, cnml'l·phendenrlo pred ios 
1('1 Inn" I)liC dB\'t11 1l se r des~prol'riad l)s IHl lnr! o Ol! elll pllrte 
leloJlt ',dul, pOl' "lIgcnllt'irfJ5 lU IHJ I'i!", ) pl allo tI~1 ohril e :I~ 

li : (11'1',11.,' (~UIIIIII'I~hl'lIdilll)':, 111' '1III'(Jlldu n~ IlIJrnns tlus 
h"'ario- ( I•.•.I1! 1-1\. \ al' l. 2." ) . . \ PIJl' ,\'ad.IS os pl il l10s tias 

1111 1' lJ.·,'rtlllJ Imperial dcpoi, ti' pral it:1I1a' as furnl:Jli rl,lIle" 
"1f1l'lI1l1l~" JI ' [11>la IIICSIII <l Lei (de IIWí ). en! ' lide -se urificadu 

I//IM,../) [)(lIa ~o(!\ l gil' '' llS'i fl l clBlln:ll'O ,la. [ll fl[l rie:l au cs par, 
ec I;jll!'I , dJ~i1 [I d.l s l! OS 1'1'i1 1l!S (a n . !I.") , 

§ 171.. 

/ 11' \111.11' III s -As tl 'Ierminadas IH' la Lei citada s;lo: 
I. " l' lIhlieiJl'âu c tlul'osilo por Hl dias lia CalHal':l 

':? ." 

. 11 
1
'

11IH'lk 

! ' 

Z llll 

'1) 

fI~ 'ipu l l'('~ Ih'l'liva (lo ptano tIa obra e LIas plantas dos 
rUllll'l'l'hl' llllit\ l~ , e Conyo ação 11C)S prOpriel:ll'ios 

hantlll;', rdilaes c jOl'lla ' (ar! . ;;'0); 
I:erlidão ll'(' ~ s as (l llhli f':lçi,ies, I) [,' rIHO de eompa

nle dos rl'O p l' iplal'iu~ [lclo Secrclai'io da Camar:t 
~ lonta as ti ' d al';w iins n rrrl am:lI'IJ{'S "Cl'h;llmenle 

1).' 1"l'riph) ; as IjIl'WS· sfi,) (I('"oi ' i'l'(,'l'h ida:; prla me=,
',I\\1:u a '11l" ou 'f' () \1:\1'1'\'" de pr .. t rI' pl'Ol i. sionaes . 

t) :.1'11, (' passa:lI)S ':W dias !'('IllC' lI c Indo ao Presidente 
(11 (1\'11','1 1 ; I) flu al i!lll'i' pGC lalfluem () sen parcecl', e 

1'':,;1. ' I' 1: 1 : llil; t~iks com os parcl:CI'CS Ú decis::io 
:orel'rl o IllI p;!!'i:1i a ( 110m compele :lppl'oval' ;JcDnitiva

fiS plaiW: da' olJf':IS ( al'ls. 4.°-7.°) ; 
:1." l't'o/lt'lIcia d;J desapropriação, qu o compele ;lO 

.i I'l de 'I ." in sla ncia, perant e quem e promoviLla 
1'I'OClll'atlo r lÍa Cnrúa OI! onlro ;lg ntc do poder ex c

para i :l~o dl'signadn , ;i \'ista (le documento:; que 
'1'J'l haverem siclo pl'alieada:; to rlas as fOl'l'll:llidadcs 
i li,:; ptla L, de '1H ~3 ( arls. '10 c 'lI l; 
.' ." O!Tl'l ta da itll lelil !li:5a(ão, dec,lai '3d ;} pOI' lermo 
alltos /leio Pl'oc.ul'ado!' 011 llgenle f1 11f' promo\'c a dcsa
durão, e inlim:lda ao [I,'oprielal'io c mai;-; iut C' t'C~-:il

I IIliltj~ ,;i d \.l :; , 0\1 plllJlicada p" lo ::; j Ol'llaC'S ; 0 :- (jliac::; 

interessadus, dentro em '10 dias Je(Jois da illlillla~âo, são 
obrigados a Jeclarar , se accitam a Jita olferla , ou quanto 
exigem (arts. '18 e '14 ) . 

§ '17fi . 

COlI PÍ';TE~;CI.\ :iO:,1 .\ SOS UI'; ;o;)O:(:~;SS fl).\ DE.-()S proc.essos po
rém para se veri fl car a desa propriação flor necessidade 
publica, em cujo caso dcc la i'3 a L, de 1845 no art: 35 n
cal' em I' ia or a de 1820, w ntinnam a ser promOVidos no 
Juizo priv~li\'o dos feitos lla Fn~mla, na fôrma dos arts. 
4. 0 -7.° da mesma L. de '182ü, a que se refere o art. 
~.o §4,0 cio llegl:l:Jmento n. 6 (!c '12 de Janeiro de 
18Q,2. pelo respectivo Procurar]or Ílscal creado pela ~. 
Lle 29 ele t-ovembro de 'I S4'\. n No caso de pen
go imminente, como ele guerra ou commoção, ces
snm todas as formalidade s, e pode-se tomar posse 
do uso, quando baste ; ou lllesmo do dominio da proprie
uade particular , qllan l10 sej a ne{~css;lrio, para emprego do 
hem publit;o, nos termos uo art. '1. 0 da. L. de 1~26 ;. I~go 
que seja liquiJado o seu valor, e cumpl'lJas. as.dlSposlçoes 
llos arts. 5.° e 6.° l1c.anLlo reservados os dlrettos para se 
Jeduzirem cm tempo Oppol' tuno ( art. 8. 0 

) . 

( t) 'li , ,\!,outamentos ll o Cu nselheiro Maia , nula 2(" 

~ '176. 

llES.\P!W PItI.\C.\O PAlIA .\ GO:>STRUCI:.\O D·E~Tn.\DAS DL FEIIRO. 

·--Sohre dcsapr~priações para conslnicção d'obras e servi
ços das esLradas de ferro do Brasil baixon o Decreto Re
gulamentar n. '1,664 de 27 d'Outubro de 1855, em execu, 
(~ ão da [tesolucão n. 8'16 de 'lO de Julho do chto anno, 
;elativa ao mêsmo objecto. Esse Decreto estabelece um 
processo no\'o, especial e swnmarissimo, para a des~pro: 
priação uos preelios e terI'e l:os que forem necessal'l.os a 
construcção das obras e ma iS scrnços, pertenc~ntes a es
trada de ferro tle D. Peelro Jl e outras cio Brasil, e marca 
a~ , paras nara a indemni s a~.'io dos eliLos predios e lerras , (') 

• 1 HJ 
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(y, tamuem u Decl'do n.L9;W de 'lI) d'Abl'illle '1~57 , 
Cap,6,o) . 

(0) .\ sua dl!,IlIJI'üIIl'LtI;iw CUll'U llU- ,;ll rll ita pela appI'OI' ~ção lia s 
respectil'as pl311 t3' P r D'l'r ' lO . O pro ' 1\ 'so de illdemnis3(;ão é pro
movido pelos agenll$ di) clIIllrewrio ou da companhia perante os 
Juizes do Civel ou muni 'l{1ues lll!' 1'I.:: pllcLi\·o Termos na falta de 
a{'ôl'do com os prOill'ictarios. c illstolll adu com cilat:iio separadn de 
c'lld um !.los l'oprkUlI11J", os I}UOC nOOleam dou ~rbitl'Os que 
1I0~ C(I'O!> ele \' \I!liH 'uo IlUme" lo, l'el ' l .1I1iz; sob cllja presidencia 
reunido~ com outros (]IIU nomendo ' peiu oillprewl'io ou eompn
nbia, e com mais um tle:;i(Jltndo /1c lo (JlJ fI'l' l!O procedem no dia)
hora e lugar fixall us llelo Juiz it a l a ) in~ã lia indemnisaçõo devida, 
lluantlo os prJprlet3rillS niío qllc il'am aCl:li tar as oO'ertas do empre
zario ou a~en\es da ctlll!jl:lllh ia, sem reCllI'so algum. O mandario 
L1e posse, expedido pelu Juiz depois rI pagamento OH depositu
da. indemuisaGiio) é executado sem e11l\)al''''o de qUilesqucl' r.mhaf
!!f)~ > c 'efle de titulo ao clI1prc:wrio on enlU panhi:l. 

, 'avidiics m/li/rl l 'S , 

DlFl:\IÇÕt:: ', -Challlal~1-se sCI'uid(ICS militares o:; OIlU~ 
impostos apl'opl'ieuadc te\'l'ito l'ial para defesa das pracas 
de guerra, Kão se II ve po em eomprelwnder n'essa de
nominaeão a obrigação imposta aos habitantes lle abole
lar tropas ou soldados, !1Cm os eneargos impo tos aos mu
nieipios para o aquartelamento, 

Entende-se por lC/'i'cnos mililw'l!S as fortificações c 
lerrenos accessorios, assim no interior corno no exterior 
das fortalezas, e que formam uma dependencia do dominio 
publico, destinado á defesa do terl'itorio, Essa depen
dencia ó imprescriptil'el e inalieuavel, emquanto conserva 
o seu destino, O terreno militar compõe-se pois do terre
110 das fortificações, c d'mn cspavo liyre no interior da 
praça, 

Oespaço interior chama -se ma da lIwmlha ; c expla
nada ê O espaço livr exterior quc deve existir entre toda 
a fortaleza e a cidade que ella defende, A demarcação do 
terreno militar eleye :;01' fi:-..alla pOI' halisas. c compl'ehen

( er "xl('l'iun/lütlte um 1.:>\ ti , \.l mailll 1

que comer:! 

~ 

tlllm 

a 
dus 

t1r(~.<lt "I·.I'II'II'·ci~ dr 
c, u'cnll 

no nllo de 

Imitas para 
SCI'I illões Illlli~. 

1." 

nrt.nrll AI!I 

1':111 

111 mi' IIO\. 

importancia da. fOl'lifi eaçÕeb , :I p:'\I,'lir rio l'un~lal 

1'05 exlel'iol' s, Esta d('ma ' ação (, nC'i'os!\:l1'Ia, 

partir d 'limil s do lCITon militar é 

de defesa ( V, AI\', tle 29 d? Sclemul'o Ih: Iü81.; (' 

do Exereito de '\ Ile Feveretro de 170 • Lnp . li;, ), I 


(') Ah!1Il de se lirarcm à ~:rrilju1turn II ao IllJmrnorcio 
porções de tcrritor' o a ]1 1' 01 lla uefesa nnclOlIol. para 
forti fica r:õcs () fazer d '011 ' umn dcpcndcllCH\ do 
li mister illua pro\'er tl mllllo cTue as ol1rns tI'arl!' q 
praças (le gucrra. não Sl>jllnt uUlUar(lr'atlas pela, 
propriedade pal'til\ulJr. O lerreno \lO! , (Jnc se 
das fortalezns atr. Ulita ccr\:l tli '\nllCIU ua (11''',=11 , 
to ficar ucscoberto, pma qne 11 1\11a pO!i~" .e rvir 
defender ás disposições Il n inillligo, C oiS sortidn: 
não encontrem obstar;ulo a lj.!ullJ , 

Da-se pois a denomina<;àu ele raIO de 
reno pertCl/cente a lnlrtlculnrr ., que a \1:11 til' do 
terreno militar até certos limites que IUflll m, 8e~undo a 
tancia da pra~a, é onerada de servidões pa~a o IÍl l'c j.ôgo
tificações, Sómeate os tClTet\fl3 cornprel.tewllllos 
são sujeitos ás servidões mililares. 

O raio de defesa divide-se em zonil5 ou 
jos terrenos itltermedios 550 onera os UC 
nos graves, segundo as zona, se appro\.uollm 11" \errl'no m~It\3 
o limite d'es~e terreno militar que ser\"e de ponl() de parllda 

mum ás tres zonas do l':lio ue defesa, 


Ha duas excepcões ás servidões rnilitare~: 
construcl)ÕeS particulare3 já existiam a.nte~ da 
de defesa, ponIue n'este caso sjo prol'lsonammllc 
e se posleriormente vóm a ser destruirIas, le m o 
direIto a uma inclomnisa~iio; 2.' podem-so e ·t:tuclct'(·r 
fabricas com autorisaçfto do éngenhal'in. IUOS \:llnhom pd.
rlemoliçiio ser ol'llenaàa ('UI caso tlc glll'l'ra. ~ern que hllJtl I 
sn çiio alguma (V. Hesol. de .,. (]p Julhl) dó} 1T.í\, 11 cl"l'~iI:t 
.'\ " . tIe 30 de ~Iaio di' i/;;;,). 

DETEl\MI:'iAÇlo DOS LIMITES E CO~IPETE:'\CIAS·-O:;d 
limites dos terrenos militares são det(\nninados pOI' 
(',os plantados á custa do Est.ado e com audiencia dos 
prietarios, Mas as conlestações sobre as questões de 
priedade c indemnis:lç,ão são da compete.ncia dos 
j'ivis. Pf,rlf' ter Inga!' :1 ifl(l('mnis:l~:ão, OH por 



Decreto 1l.t.9JO de ~Ij lI'.\ol'il Ilc '185i , 

o com 
e com mal: 
e )ul\or frxaJos 

ou 9t;cnhlS 
po e, ex.ped ido 

c ~ 

(") A sua Jus:! 11'lIpl'i,lI;üU 0111 !lI úl!-~": 'ila pela :tllprol':tl;ão Ilas 
\'OS planla: por Ullcl'Olo . I) 1l!'O~l'S: (l de inuclIlnisação é pro· 
palas agente ' <l u CIIIJlT ',urio (l U rIa comp:\nllla Ilerante os 

Chel ou mlll llt'lpae U)' rL'!'IIl! 'I h Os Termos IH! fulta de 
com o' \)rolll ielal'io "c ill, I:JUI'ado 'oU] cita\:;'io seporada de 

dns pTOJlI'i\!tnflr.~. os quaes nOllJoam dous arbitros que 
de I'C\CItII ~.in 110m aJos pelo .\uiz; soh cuja prcsidancia 

outro l10us nnmcatl/): pelo emprelOl'io ou compa
UllI de 'iljlU/du peru Cocr.nlll procedem no dia, 

pelo Juiz li al,di lu;50 L!u indemnisação devida, 
os prJprietul'i l1s Ilno IJU'Ji l';llll aeoilar as oITerlas do empre

da C() lIllWnhi::l, sem recu rso algum. O llIondario 
pejo Juiz depois do pagamcnto 011 deposito 

indeJUlll :leão, é cxerulat..lo :cru cmbargo dc lJuaeslJucr cmhal'
/"\"(' clu titulo ao ,,:wIJI'C7.ario ou cmnpunhia. 

~ lií . 

Dt.H\lljUt:.S·-l:hamam-se sl'l'vidt.i t·.~ mihlu reli o;:, OllU~ 
stos 

para 
Entende-se 

destino. 
L
a, 

à proprieuaue territorial para defesa das pracas 
. Não e deve por\m rompreh oder n'essa de

ão a obrirra~ão imposta aos habitantes de abole
ou solllauos, nem os encargos impostos aos mu

o a(lllarLClamento. 
por terrenos lIúlít((/,c as fortificações e 

a~ccssorios, assim no interior como no extel'íor 
rtalezas, e que formam uma depenclcncia do domínio 

destinado á defe::.a do tcnitol'Ío. Essa depen
imprescl'iptivel e inalicnavel, emquanto consen3 

Oterreno militar compõe-se pois do terre-
Ias fortificações, ú tI'uIIl cspar;o li \Te no interior da 

Oespaço interiúr chama-senta da 1nll/'{tlha ; e expia
da é o espaço livre exterior que deve existir entre toda 

e a cidade que ella defendo. A demarcação do 
no militar deve ser fixa!.la pOI' balisas. e comprehen

der eXleriorlHf' lIle Ul1\ e~ {I V mai,)1' 011 m,' llOl', ~egunrill :l 

importancia uas f r' lifil ~ d -~:; , ~ I ll l:li r do cl!n~lal liQs mll-
1'OS exleriol' s. "Esta dcmarr,n ç.ao l' nE'eeSS:ll'la, porque.:1 
partir dos limiteS do terreno mi.1ila · ú q\lC Gomeç,;\ [) i'fI10 

de de{i3sa ( V. AI\'. lle 2ü d: Setern~r~ d~ Hi81_~ e ~e::!' . 
do E\.crcito de 18 de Ff~YC l'e lrO rlel/08, Lap. (b ). ( 

(') Além de se tirarem j a ~)'ie l1l! lI )'a e ao l,;ommoreio cerla.' 
porções de territorio a 111'01 d::l defesa n:leJOnal, para . c.obrl-lo. dc 
rorlifi c ~ çõcs e fazer ü'ell e uma dependellclu ~]o UO!l1ll1l0 pubhco , 
é mister ainua prol'cr de TnO,]o f)ue as obras ti arte flue protl!gem 3S 
praças de guerra, niio si'jam el1l!Hlra l: at..la~ pe"l~ emprez(l:; d:i 
propriedade parlieular. () terreno 1l01S, 11'11) se cSlenüe dlantc 
das forlalews alé urJla certa disluncirl ua praça, c!C\·e com eITlll
to fiear descoberto, para IJne Ilafla possa ~,~n'ir a occull~r ou 
defender ás ubposiçõe5 do inillligo, c as sortidos dos .tUudo> 
não encont['em n!J>taculo al !,ulll. • 

Da-sc pois a denomi nnl;ão üe raio de dc(e.:rt u (!,r/r)j~al! de ter
reno pel'tencenlt! a partiCIIlII/'q ', quc a IHIIIII' da cxt!,clJlId ~dtl do 
terreno militar até cerl.os lII1111es que \aI'lam, segunuo o Impo\'
tancia da pra\:a, ti onerada lln servidões paro o livre j.õgo das fl)['· 

tificaçiies, Sómeato os te\T e llO~ cOlllpreltem\Jdos no 1'010 de defe~a 
são sujeitos as servidões militares. 

O raio de defLJsa divide-se CI1l zonas ou IIIIIHlS llarnllelas, cu
jos terrenos inlermelliús siio onerados. de scnidões mai~ .ou mc~ 
nos graves , segundo as zonas se approxlmam dlllerreno m~lttar. E 
o limite J'esse teneno militar que serve dc ponto de partida com· 
mum as tres zunas do raio de defesa,

Ha duas exeepções ás servidões militare:::: 1." _quando ~s 
eonstrucções particulares jú existiam :llltes. (\n flxnouo do TalO 
do defesa, porque n'estc caso S:IO provisonamentc conse.I'\"lld~s, 
e se posteriormenle vem o ser deSll'LUllas, teem os prOpr!8lGt'lOS 
dirOtto a urna inllemnisarii.o · 2." pouem-se cSlabelecer momhos c 
rabricas com autorisar;Do' da' engenllul'in, mas Iam hem pó~ e a Sll~ 
rlemolieão ser ordenoda em caso de guerra, sem que haja IIldenllli' 
sIlç50 álguma (V. neso!. de ~. de ,Julho 11r. 17~14 , Ilcclar3d n por 
A\'. de 80 de Maio rir lir;r,) . 

DETEIlMINAC.~O DOS LBIlTES E CO~lrETE!'iCl.\S. -OS diffcl'entes 
limites dos te~Tenos militares são det~rmina(\os pOI' mal'
(',os plantados i custa do Estado c com audiencia dos pro
prietarios. Mas as contestações sobre as questões ~e pro
priedade e indemnisnç,ão são da competcncia elos trlbunaes 
j'ivis. Pórlf' ler Ingar ::l innrmnis3r:âo, ou rOl' r.:mi'a 00 
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li '~ ltf!0ss"lllenlo, ou df'/lwliçilo d'cdificios, ou p/'ivariiú dI' 
gÔ'lO .(') 

(' Ha. desapo.~~a-I.IWII.1t) , quandu o interesse das pracas de 
KU() rt a ubrlga o domHllo militar a exigi r a c.cssào das proprledaúcs 
jJaruculares. E' um C?!>..o d'~x~ropriasào. 
. Quanto á demollr<LU d rd~ficlos e mister que se verifique pol' 

lIt,u!os que c. se~ diÚcios ja e i'liam antes ua fixação do raio 
mllltal> ~ porem as construcç!)es. não fôrem mais u.o que ac'· 
c~ssor l(JS d uma pruprlCrlad lerntonlll, regnlar-sc-ha a mdernnisa · 
ç~o sómenLc Jl~lo volor d:ts COlIslflw;ões sem comprellender-se
n olle a estlmaçao do solo; Ulas alia podera comprehender o valor 
do 5610 no caso contrario; isto e, quando todo elJe estiver occupa
rl~ pelas constru~çõc s, ou ~)r empregado no serviço d'est3s. ~~ 
alllda um caso d'expl'oprlaçao . 

. ' A privaçã,o d~ gôzo porér? é occasi~,mada pela_occ~paç50 tempo
TaJla d ,-:m~ pI,opnedade particular, c!lJa occupaçao pode pr,ejudicâ
la ou ,~lTnIllUlr.lhe os p:otlnctos, Nao ha enlao expropriat;ao; lM~ 
lia ce. ,!\Jnente um, d,et:lmento causado ao propnelano, 
, No c~so_de, reJelçao das olTerlas da Administra(:âo" ao Jury

d e~propnaçao e que compele regular tlefinitivamente as índemni
saçoes, ~oua,via a decis~o do Jury não tira a ~ua fOfl;a de si 
mesma; .e mister que seja declarada executoria pelo magiSlrado , 
seI! prf1SHlenLP, qlle perlenr'c ao Fôro civil. '

§179, 

FO{\,MU~AS. o'ESTA E.XI:nOP1UAçÃO,-São as mais sUmmal'ill~ 
as que o DIreito admlmstralivo francez aulorisa quando te
nha ~ugar occup~r-se no todo ou em parte uma ou mais 
prop':led~des pa!tlculares) para n'ellas se fazerem obras de 
Iortlilcaçao, cU,Ja urgencia não permitta preenchcrem-se 
rodas as formalidades prescriptas pela Lei. 
, ..,~sse proces~o po)'~m tão rapido ê apenas 1J1'ovisOTio . 
EXlgld,o pelo rengo SOCial deve ,as suas formulas excepcio
naes a necessIdade de defesa Immediata: mas a Leo'isla
ção pt.·otector~ dos interesses privados não tardará ~ re
assumI!, o s,eu ImperÍ? ; e a aceitação d'uma indemnisação 
appro.xlmatlva_ e prov~s,lOnal do desapossamento não prejl1
(hca!'í1 a fixaç.a? defimlw3 que se r('alisará posteriormenle 
(:onforme a Lei ( Pradier). (') 

n Entre nós devem o~~eryar-se quanto ri uesapropriaçüo UOf' 
terrenos mIlitares, as LeIsJa Citadas que regem esta materia eril to 
do~ O~ (,:l~OS de Tmfssidade nu utilidade puGlica geral , c princ ip:ll

lIh!I1t.') a L. lk U lle SI!t~nLro ue I 82(i , ljlll' \;ulIsi J ul':1 ('OI1W lu q 
lle necessidalle pnbli(';'\ ;'\ de(e,'o do F:stutlo. , :IS 11 0 " tllS ,l ' Lhl 
rigo imminentc, como nus d > gu na ou COflJ IIl OÇ:i o , Callplicll\' 
disposto no 3rt. 8,0 da mC3i. t:t L, :; ~Uulld , () 111,11 ""~snU I 111,1 
formalidades, e tem cnt;io lu~al' o Ih; 0p ojs am l!lIll1 UU 11 , 11:;) 
do baste, ou mesmo do llominio parLi CLllur qU3nrln :1r;~'~~':\I 
bem pnhlico, apenas liquidado c i l1 ( \ \ltHlli~;I I Ir) 1)~{'11 \'alo!' relos 
legaes, ficando rescI'i'nllo -; nuil u,; ,fi I I iI U:'ilIlCI' 11i1'llitM VAr" 
t.endidos em tempo Olt lJ<l rl lll1 l> I \" .\1". n, ~! r. , I~ li I! J 
Ile 1856). 

SEcçAo r, 

Minas . 

PIiI~C 1 P. O S (.E(; \ 1:..$.- Os pl'ogres, os da ci ilbaçào 
necessidades intessanlcs que olla f(\z rena.'ccr, dão á 
ploração das minas uma importancia bem digna de ai 
hir a altenç.ão do Govornos; c se se consid ral' C}u 
a boa ou mú expl rac ão das minas into rcssa ú riqueza 

SOUl'OS 

rude. 

mo 

nações, compl' eh etltl(~ \'-se-l13 facilm en te qlle esses 
armazens ondo a natureza preparou, () doposilon 
([neza snhlcrranea, n:lO de vc m Oe,',:' cnln'l!\lcs ao 
chos do intoresse pessoal. 

Não é somellte n:! snpcrJid c qHe ri \i.'1' a nos 
a sua fCtllnrJidade ; clla en ccrra lambem nu :el1 seio 

(IfW rcsona para nos, e que IH1S sã igu,llm 
r,onceflidos, mas sob; cO ll di : ~o tl'U11 trall alllo liluiW 

Esses th SQU l'OS ';-i o su!ls'taIlcias metalli '·a5 ou 
bustiveis, dispostas (JU1 r,amadas, nt::lssas, ou veios 
prolongam ás vozes por bú,o d'urna vasta extell s 
mnitas lcgnas , e ent;-anham-sc em rlivc\'sas ()il'ec~ ões 
5ó10 dentro até profundidades Imlennirl ;J ~ . E pois uliI 

ao homem e ú soric(lê1 ile sf'gll i-las . p ir c, 
de lá, n 
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() fia . desapo .amelllo, quando o illlere:;se uas prar:ls de 
~~ra úbl'lga fi domulIo militar a exij! ir fi cessào das propriedades 

:lIl1colares. R' um c~s..0 d'exr ropriaçiio. 
Quanto á. demollçCl~ d'e.dl /iclf)!; é mister que se verifique po. 

IU]OS quo eSSC!$ cth fi clO J:l e: iSlillm antes da fixaCà do rnio 
Ihlar. &: por6r~1 a : constru 'çàe . niio fôrem mais do (Iue ae· 

_ sorias duma plOprlorla e lerntorl ol, rcgulnr-se-ha a indemnisa
o s6menle V~lo valor das cOlIstrucções sem comprehender-se 
c lI~ o estlrllDli80 do só~o; .mas ella poderâ comprehender o valor 
solo no caso cOTl!rartoj Islo tl, qu~ndo t(\do elle estiver occupo·· 
(leIas ' u nstru~çocs, ou rór emprcgacl0 no serviço d'est:ls. ~: 

nda u~ ca~o d e~propri~çã~. . 
. A rnvaçao d~ gozo porem e occ:lslOnada pela occupariio tempo

na d ~m~ pI:opnedade particular, cuja occupação póde ilf(~judicâ
ou (ltmmUlr-lhe os p~aductos. Nào ha então expropriação; mas 

a certamente um. d.e~l'Imento causauo ao praprictario. 
No c~sa_ de . l'cJelçao das alTertas da Administração, 30 Jurv 

e~propflaçao. e que compeLe regular lIellnitivamento as indemnf
çoes. Toda.vla a decis~o do Jury não tira a ~ua força do si 
esmo ; .é ml~ter que S<:J3 rlCl' larada executoria pelo macrislr:ldo. 
11 f\r j'sltlenlr . 1J1lP' pcrtrnlOj' ao Fil\'O ci"i!. ;:) 

Fc.r. I .~ \ ' . L\ 'J:;:,'TA E.X.~l\OPRIAÇÃO.-São as mais sumrrwl'ia~ 
que oDIreIto admmlstralivo francez autorisa quando te
a ~ugar occup~r-se no todo ou em parte uma ou mais 
0p1.'Jed~des pa!'ttculares, para n'ellas se fazerem obras de 
rUlJcaçao, cU.Ja urgencia não permitta preencherem-se 
elas as formalidades prescriplas pela Lei. 
. . E se proces.so por~m tão rapido eapenas lJrovisoâo. 
1 ~1~.o pelo I~erJgo social deve .as sua~ formulas excepcio
es a necessidade de defesa Immedlata: mas a Leo'isla
o p~'otector~ dos i.nleresses privados não tardará ~ re
o unll~ o s.eu Imperl? .; e a aceitação d'uma indemnisação 
pr~Xlmatlva_ e prov~s~onal do desapossamento não preju
ara a fixaçao defimlIva que se realisará posteriormenlp 

aformc a Lei (Pradier). n J 

(') EDtr~ nós devem ~~~er."ur-se quanto á desapropriação do~ 
,[en os mlhtares, as. Lelsju clta~as que rege,nl esta materia cri) to

11" r!l~OS dE' f/fcrSSldade ou uftlldade pnl:Jllc:l geral, e prin(' ip:ll

.< . i~ J ../ · 

1ll~1I11~ a L. d,·) ~ de Set ' llko lh~ 18·1.[;, [!lI('. t:ull~i.ll'i · !l r.o rno j" r:hl: 
de necessidalle publica a !lere.lo do F.'storlo. ;,1;1, lias ('1' 5 lS tle pe
rigo imminente, como nos de ~U\l iT(I ou co Illll'H; : U . é np pliravcl n 
disposto no :Ir!. 8.° dn meSIIHI I.. SL'!!ul\, I,. o Ilual 1 " ~ ~5nlll In:135 ;. _. 
formalidades, e tem ent!io lug~ r o I hl.' ~ (ln5snmen to , 011 do Ul'll 'luun
do baste, ou mesmo do dominio porticular f{u3fHlo :WCC_': :lTl O ao 
bem puhlico, apenas liquiuado e in (] llll ll i~at1n " S II n\r)r (le io. meios 
legacs , ficando resen a l l j)~ Ol\tl s fJ I I: H~~I (llUr ,l inHn;; fiara ~I,rt OI lIt
IAnuidos em tempo o 1]10 1'11111 0 ( \' . : \'. 1\. ~ '(i Il o~ '11 !.l.) IItlho 
,te 1Srif\\. 

L\llITU,1) I\'. 

.líl /l(H . - . 1 iw'i1'a;;. -['edr";/'as . 

s 'cr.5.. 0 I. 

llli 11"1$ _ 

§ UW. 

PRI;-.i . ' í05 (,H . •.. - Os (l ro!!r :'- :0<:; da ci'iili~a ção e a:-: 
necessidades incessantes que ellCl faz renascer, d~o á ex
ploração elas minas uma importancia bem digna de altl'3
hir a attcnç.ão dos Governos; c se se considerar quanto 
a boa ou m(l explnr:) (; ão das minas in toressa 6. riqueza das 
nações, cOIl1[)I'el1cl\(l el'-sc-lia facilmente fIne esses vastos 
armazcns onde a natureza pr ' purou, c 11 positoll tanta ri
queza sl1hterranea, nfIO d CI'Cil1 fjc: a ' I' nt l' rgucs :10S t::Jpri
chos do interesse pessoal. 

Não 6 somente na supcrlkie quc a terra !lOS ofYereCt o 
. 

a sua fecundidade; cila enecrra lLllll!;cm no s u seio 'hu
somos qne re:"cna pa ra n (ls , c que !lO:' são igualmente 
r,oncerlirlos, mas sob' COI}(}il;ão tl'utn lrah. lho \li' ito mai s 
mde. Esses tliCsonro:" sUo S l h lallcia metal\icas ou com
hustíveis, (1i sposta s em c:am:ulas, massas, ou veios quo se 
prolongam ás rezos por b:: ixo d'u n a vasla extensão de 
muitas legu3s, e entranh::m-se em dÍ\'ci'sas f)ircc(ões pelo 
sól0 dentro até profllndidades Íuue inidas. E pois l1tilíssi
mo ao homem e {I sM ierl. fie sc~n ti - l (l " e Íl' cxlrahi-bs 
(Ir lá. n 
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s! I i,~ d .; rt.' ·; p,' I'll me '1 110: ,,: , i ilJl1~t l' ; ; 1 :1 r i" úl:i (l U r..l:t,'"clit <1: J)I' I'
'1 UI! a art,! du IIlíneil'o I l' (o.: ir ll I lOi!a-sl.' :' collwl' ti 'ul! proc]uctt ,,j ,, 
JIIl~ Sfll(l sól C tias múos lh 1Ir1t ll \'ÚW .: e eis-a ll ui por'lu l! n l'utJ!ici ,:,
tas cla,r,íflt:l!71 lam beu I·· t:\ 11I :III'I';a entre 3<juellns sobre flue a Ad
millislnll;iio rú.1e f!X '['t ''!' 01 ,-;1[(1 il lIUf!lIf,ia lia l!~ [llieJ'a Iln' iUle.rC5sr. ,,; 
(Ig rit' rll :,. , 
- Ora ,i -:I " i<l" ;\ llô'ôllll,' illl!lrJI I(1llci n quP, 1:1I1 pa ra as n<l <: -e,, :1 

dusl:fl bcl'l a, a lJl'I'I l11'lI , c :, JIIl~ nu má eJ(\,l or~ll,il(l 01:1 '; mina ,; , Mns ri 
quem (.l1!1 I lI(' roi o 1'\10" ',' .\0 f''il a.tll ou no 11l':1J! l'ielario d:1 sllfle r ril:i e • 
Da 'U\ lII ';i'l d\l tu J ."IlHlicull.l I . Ih'pelldt:I' :'1 tall ez todo t) flltnro rla 
e:'\I\nnll',lú 01".: lIIilla ~ ( '11m pa iz, 

I /c~ÜllllS t~ml}OS mai: 1'I' Ill 0lflS a! lõ os 1! O; ,OS dia" d ~sdr. os Ho
lI1.mos ate n{I;;, ICf11 :1 Leç:is l:l.:ito rariu,lu so'lJ'e e~ te ponto, O prin
(!ip io rn I ' "('J'almentc :I(lt'plndn na Europa (, qll" o direito de explo
rar ou tle 1 ~ 'I II" L~dcl' as nJÍna pertence ao nOérano; c por isso se 
,~ halil:l\' a r l'rtli'lIyo. SC i!un rl o II r"msti lL1i,: iio de c::d,1 paiz fórma elln 
lima deplln.tcllcia L10s bens da Coroa ou (lo Estado Outras Legisb
'iÕCS porém I) cOlIsi l!cram como mixto " e pl',"pocrn-se conei!iar O~ 
.li roito$ do E~tnilo ,'orn os do propriet:lrio da , L1~H~r fi i í e, ~1:1:;, seja 
qual fór o sy' lell1a ac!nplado pelo Legislador, é e\' iltcnte 'luc a pJ'o
l'ullilidadc da terra não pólle ser po';sllÍrln, pf'nctratla e wxplllrana 
,oh as rnesrnns ('llIlIli ri'íI'.' ' rhl !:J supcrfieie. 

~ l KJ , 

CO:,lJt~:Õh LJ' t,;~ I.\ ,iL': ....!. LI' I;I:;U(.1.o An:r.r ,\ IJ,', S ,11.\.\:; , - Tem 
pois o Legislador de indagar ql1~\es são as melhores con
dições a estabcleerr para f'sla prop!'iclladt' toda especial: 
e devem todas dias sl'r tli ,~ladas pelo maio!' intercssl:' da 
:;ocicdaclc. Ora, qn al SI; i';'l 01.0 t].) todos os intr.re~ s r;; 
úcerca das m.inas·i Set!t dl1\'irl:J é que ~r, trate aCliramcn
te do seu Ilcscobrirnenlo : C nmn rez aC:latlas, sejam c.on
yenienlemcnto expll)!'a<!:: :; , Sô-lo-I lflo porérn tanto mai ,~ 
lltilmenle quanto 1ll:,IlOJ' ee!'leza til'CI' o r.xplol'ante de 1111' 
~'cl'ém gal'alllirlo:oi os S('l1:; direitos por muiLo lempo, Sem 
I:'SO, tomo se :ll'liscal'ia clle a fazer t1cspezas que muita" 
"ezes t' impossird d 'Il' :'Ininar d':lnlenlfto, c (lllO podelil 
lfiont;::r a sommas ('!lO rI11C ~, c ús rezes rm pma perda . 

Toda a Legishçãú ace rtada (leve pois cuncedei' pel'pe
!uau1f!nle , ou pOi' IOll ~o espaço lle Iel11pO, o cli;'eito de e:r
l.l[oru!' ;; s mina:; (' ou!! <: id;lS (j() . ' ill:l' parpc cl' C'm mais apl,o:; 
para faz \~-lo f:IJlJI jll'owi o, 

He.,-!: igllalrne\1l c dl'LÜ\ ar <[ue a::; nli !laS c,oncC(lid3s 
1')j'\ll:tl:w Jlt'('prieilad,'s (li ~ !illd:1' d:l ~l1prrfkie, p~\I ' :\ qw' 

os possui ,lore;; .l'(l;,ta não oppoahnnl ill.: r,.,, ;m!l's l:llll 
ços :í eJ:ploraç5o !lo cenl r'o, ~bs, C" :110 11:\ GOm {lU 
mente pancas min:1s eor.h('cid:\~, ,1('\'0 n Lf'gi' l n~'~ n 
d'isso animar :lS sua!' llrsc,obr.rl:b , [;)[fIPn t lll ' () dl 
vimento das cx['loral;ües dentro dn ,il.lSiO::; limite , e 
lima :lctiva \'ig:il:lIleia impr: llii' l':lballlO;; I IH~ [lo,: ~1Il 
proll1cller o flltUi'O íbs mi!la ' OõJ a :. ' ~lIl;lll ra 1\1,'1 
exp:oran'Jl1 . n 

( ) i':Jr:t :lllilllar n dl'~';o h l illll!ll 11 <1:1: 1I1J1I:tS .~ 11\:"1' r : 1 
lI ,t-las acee""j';ei;; a qlH '1 I as f1 lüzl,r ('"piorar (111' ~U:l rnnl3 " 
:!. O a :;~egul'M' ti !l1Jt~ 11I : 0 lh ' \' a l' '.'I's l'~c()hrillll!1l10!' 'li a 
tlade da larl'<I : iHI uma i ti OHI ! ':l(''''o 1'1J1l1 \' :lIt'lllll a IIO ·{JI'1.;i 
de ser outrem que colha o IH"Wldo : :1." mlll !!.Hlc!!' () 111'(111 
da superlicie efllbara~~lr as eX[ltol':l .;iil':, s~ nrln 1I1i1(,Il1I11~.1,lu 11 
juizos que lh e (':ll1 ~' ,lI ' l~rn; &,0 rr t;clll:r 11 1;(.1Ii'I'~ 'inn~ r io 11111 
~,llbterraneo slltTiciellte, l:ujO:' 1i 1ll1ll'S ~l'j:lfll Ih' lII IrII~:I'llJ' Il 
mente delini(]o~, 

Crean<lo assim o Est:1,lo uma proprie.l mll! rill (lI'Il\'c IIi' 1l 
sioonrio, c sendo a l~ollccss;jo feita sórncnt~ 0.111 \' Ista tlo~ in 
:;craes, cOIlYém 'llW ell e a 115I1fru:\ snll a cOIlI\iI:Ü0 llr. ~~;I 
sos interc:< :ie ~;, E' pois mnito natural ([ 11 1 O r~"I;I , I f) ~ nn ' (' r\P 
u' .e geller,-, de propriedade, uma vi gtl tH II ia I\cti\'a que d'" 
sorte dirija ess:J índustl' ia sem p:lr-I ltll [lC i ".:; (~I;1t:an.J I), 

'faes S30 as regras que plrece que as Leis <le 10'10 ' Q: 
tlc'\'f)i\] CSla!>el o('('r ácerca (la concessãu e e\plor:l,:c1:J (hs III 

\)1 :rJ:\I<'; ÀO,-Ellif'ude se por mil/ti .. U3 1 11~a l'l':; 
dos da terra, eonhee.idos por conlCI"1ll rm rcio , 
das, ou massas, ouro, prata, platiua, ll H' rcUI 'io. chu 
ferro, colll'e, estanho, zinco, calamil\:J, lJismnth, U 

!l'as maleri;Js lllciallic:!s, enxofre, cn l'l fio uê ter 
pedra, madeira fossil, ltetl1mes, pCill'<1- ll lllHC, f' sulfa 
ba.3es melallieas. massas de sal ma rinho, I'Otllrs 0 11 
d'agll:1 ;';;ti :.rada riahll'al 011 artiíici:.;!!lwnlt' ( PI adie:'). 

Duu:rru,; E UE \'I':m ;, ' ll,\ .\lJM::\lsTn,\I.: \0 :\ ·EST.\ )1.\1' 

I ." A Admínis!taç;\o deve animar e fU\'orct:er a 
(bs mina", : ~,ro Irm o direito de antol'i::ar essa 

http:I;1t:an.JI


11.1/13 ~I I, ',; IJ' l li\ncI t.- :' Il ,JUq 1:1 ' rI í ·vl . UU (','t'II" lL' / IU1: l,m
11' a a 'li! lI" lin o ' I ~ ) Ih! (I li I I i1 ntiln- c n ,.)111\'" ti :"Li pl'oiluctu 1I 1I 

~I Cd~s maf)S 11;1(l " lllIVZtl; , ci'HIIIUi porque os l'u ulici,;
cla';,I ~k:lI~ Iam item (,,1:1 IIwleri" emrc of/ ulllla.-; solirc fJ l' fi Ad

III~lra,;ao ,U le I:, í' IT "1 " ~a:1 iulllill ll l'iá 1I i! '!'pli cl'a dllb tlll r 'll-('. 
rli'"lIa, , 

o,.~ .\ -ahi I .. ;. j!l !uIl ~ IlIIl,r'llafH!i!1 flUO 11'1Il por ;, a:' n:u:.)c:. :1 
1'1 ', abClI:tlll' :I , ' 11 ho~ 1J11 1!1a e XjJl o\"II, illJ d(\' I! lj n ll~ . ~!:lS a 

1II11('.~ len~!'I'Jn I'lIl1~ , '\fI I "tUtlll ou a I (lrnpri ,1,'l'i tI. :;Ufil r lle e' 
.;olw';lO li Il~l:t I." tlt!lIl'ull;alc rlCpl'l lil l' r ,i 1:llv 'Z lodn I1 r'lLnl'o f1a 

\1I1"ra" ,-Io ' .Ia, IIlj n a~ 11'11111 pai b, 
1 I'~\ lt~ 1)'; lernl)O~ uwi; fI 'nlulo :Ih; O~ I (j~:;O: dias. desde o no

ale 11M IC OI 11 Lc;..ishll:fin . rn l'íD(lo S0l11'8 sle plin to. O prin
u m;l1~ !(erOlmClllC :t'!~lrtIOd() n (l l~ !l!'op" (! qUI: o .Jirtllto de axplo
ou de 1~"tlt:Ctl r a: n l ll l(l" pEl lel\co <10 IJllern llO ; c por isso s.) 

retllcl/yo. :eHunrln a f"ln"WUif:iiv deenrlu aiz fó rma elll1 
:I depclIMncio dos hC I1~ da Curoa uu Il ll ~,s tado Outras Leg isla
. POI'PI1I.1l cO\lsillcrDm orno mixlo, c PI',"pocm-se conciliar n" 

r')l l,?" do E.!niln com o cio pl'oprie l:l I'ÍI) L11 ~UP(!rf cio. Ma:, 'l'j;l 
!(lI/ar o \ '[l'ma ad (~Jl Wl~l l' In Le'~ i-Ia ll l', ti l~\ lllcllh~ Illl n pro
IIUUlll llc (la tcrra l~ao 11Ulle ser po !<uida. TlI'nl'lrnllu I' (\'i lll llr:Hb 

:1_ OIl' 'UH1~ 1'" udil: i\ll!\ l(1fl' n superlí 'le . . . 

~1. I, 

•O\JIlÇO!-.'; l' ·l:' l. ·I! ·~H t.U:1SI '\C_\ " cl:n( 1 11;'. '11:-;_IS. - TCIlI 

_i_ (I 1.f.'gUlIdol' ti l' in lagar fll;:! ão as melhol' oS COTl
IÇOl'. a labelec!'!' pala r la pl'OPI'i'datlr I rldrr c pedal: 
d~H>m IOfla ('lia ' $('1' lli;'latla.;, pelo maior intnress , da 

I uade. Uni . 11' ui SI' I:: () 1,lI ti torlo os int.rrl):sr .· 
:I da: mill3s ,) , 'P tn JI!\' id:l é qlle ~(' Il'ate aClil':llllen

. SI' II descol,ri/lIt'!I 10 : t uma \-ez :lchada:, sejam (' 11
'."If.'lIlcmclll f'xplul':ldus. Sti-Io-11TiO p Oi't!1l1 In nlo m;)i.~ 
1I1mentc Iluanln m:llOI' I prte~3 til' r o r xplornnte Ilt' UH' 
'rrffi ';ll nlltitl ~ ~~ I.U '; direi lo:; por muilO ' em]) . , em 

COf?o "c ~IT ' Cal III pl~ , a faz r u pezll s que mui la:, 
nn po ':lv!!1 dClernlliWl' d'~Hl l 'HIrto , c que podem 

, l' a somrrW$ ('!I~ rllic :;;, c ús vezes em pura perda. 
fo ta a Leglt'l ar,ao a criada deve i ois rOllccrle ,' pCl'pe

IIH.nte, o.u pOi' l-rlg~ paç 11r tempo, t) di reito de C{J'

I: 1I~ mln;}:; [, ·lIl hel'.lua :; an: 'llW parl'l (,l'(lm mnis aplos 
1':1 1<1/.1'-11/ ['1)\1) Im \"f 'llo . 

, .('\· i~ igll :JIOlt'nl c dedal ar qn f ~ :t ;; lI li ua:> conrcrlida:-; 
1ll1Ir:-1(I jll ' ('pried:II, "~ rli :' linctn ~ da snprrfkie. p :ll'a qlll' 

os possuitlore; d'I'_tn n ãl ) opponha:n in L( ' :>~:l ll t"5 eml,ara
ços á e:':plnraçã tl o cent !"o. ~I as , C)mo hn e mp~tT':lliya
mente pOI cus minas c-or, heci.l a , f\(- \'e a Lrgi::;I:H;iro :ll('1Il 
rl'isso animJr :lS :m3!' rJl'se, b r l :l:-\ , ft lm pnl :1I n dl'srllvnl
vimento das pxplQr:l çljps dC'tlt l'O de' jll sl/ls !h.till's , c pnr 
lima :letiva vigilanei a impedir trnhalll!h q\ln [lo alll e 1lI
pronwtlcr o fuluro das 1I1ina:; oU:I "' I l~ tll ':l n ~ I do: que ;I:; 
t>xp 01''' ('(' 111 . n 

( ) r!l!' ~1 :til i 111 a r n ,1r~!":O IIl' illJl~u " 11;1;1 lIIillas ,: rni .. tl'1': I. " 10 1'
11 ,1-1 (1'; ll C t:ll ,: ~i\'l!i ~ li 1T11L'C1I a~ 'llliic r I~\\llo r~r por .ua tllllta I' risco: 
:! .o ~ sstl "ur:l [' a qll " ll se l),' r ti e::us 1I'·:crlhl'iHIl!U'M . 1,11 a 1Il'()pri ,'
d:lde do lar l';) ; 011 unia inti m ll k:1 ~rIO eIJHI all~uP ú de. fleza /l O t';I<u 
de ser outrem qUll colha o 1I l'Il W: lo : :3. " lI ãn 1'01]" 1' fl prtliJl':ntari" 
da superO ci c cmb:tra ;(r :\,; cxpIOr;l ~[)e:, ~cHll fl I lId~rnfli~IHlo dos pre
juizos que lhe ca n~ól lwn ; 4.0 rt.l ·eltcr 1\ r,. ,nc,'!.~~i()n!lrill 11m ('SPIII" ) 
~ubterran l)o ,fl mei nlt\ cujo. lillli!l': 'I 'j:llll 111. 111 11':1I;:I\.los (' el;l!':1 
monte dol1niôns. 

Creandfl assim o Eslarl o uma pro l1'I(,)(!n(lo eili [,ro\cilo 110 (JIIIIcé, 
:>ionario, c sendo a l' necssiio fci ta ~ÓUH!II tc 111 vis la dos i llLl.lro,~ p., 
a r,aC" c IIV'II I r[ lIt' ell a n ~lI rl ' iW SlllJ li cotltl ll;,io Iln ~n;lirM.() r ,~ 
ses inter ' .'sc~ . E' poi mll' to nlllu ral ()lI \ ) !~~I,,,lo con ' (.' 1'\1' :1l11 rp 
l'SSC l!0llom ti ' propriedade,; uma \ i ~ iI31 : dtl l\l' tÍ'. a (IW ll'<tl;'lIl1l11 
:iü rte dirija essa indn~ ll" i a sem p", r-I hc peios (~,I acarel) . 

1'no- ~il n as r egra, que p:l!'ece que os Leis de torlos ~, [lJiws 
ti "\' 1II '1:1lh!\1l 'I~ l' :\CCrt:~1 da conoo süu c c"plo!':\I;iio d:1s mi na:- , 

Ih:I' J. 1/;.i.U·-Elll 'l1l1c sc por 111;1/(($ U- luga l'l':-; prorun
dos da tcna, IIheeidos por cont el'em em rcios, ca ma 
das, ou mas:;:lS , OUI'O, prata, plat.ina, mCl'cul'io . chumbo. 
reno, coure, ,SI :111110 , zinco, calarnill<1, lJismnlh, ou ou
tra s matcrias lil tn lli ' as, l1\ofre, c:onão UC terra ou 
pedra , madeira fo 5i l, IIct tlJl1 t' C: . prtl ra- lllUlf', p sulfalos dr. 
ba3/'s metalli c3s l11éls:as de sal marinh , I'onlr:; 011 pbçus 
d' él !:!ll n S:lj'l'atla nalll t',l lol1 arlifiti,tl mnie ( i'l'adici' ) . 

~ I :J. 

IJ IH Ell ll;, E L:C; I'El\i~S n.\ .\ Il , Il~I'-TIl.\,.; \U :\'E, .\ ~J.\T"HLI " 

1.° A Atln illisLral,'ão deve animal' e fal'orcccr a pcsquiza 
dJS mil a' : ':::.. /1 10m n (lircito de antnl'i. ar essa pcsqlliz:l. 
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li\) le:Tl'I :o de qllal!j l1 c" prOvriel;\: ia ql !e ;j I~SU se I'CW:ie; 
:3." as minas ~ão plop!'iedad t~s particulares que por inte
I ~se geral sÓ a Adlfil oi raç ão lem o Jircito de conceder; 
/:..0 :-mtes de fazer e~. a ,OI r; . 'são deve pesar as conside
rações, srg\lIldo :t::; QUi1 C's ( ü'''c :'á ser feita a tal ou ia! pre
IC!ldl'nte, e dccidil'- SI! por aque!!e I{nc ofrc l'~~(;cr Ilwis ga

r:lntws de lIoa r~q ;l()I';Jí:ãll ; :-> .0 só eU' te I o direito de fi
' ,li' ' limit' · lia;; 1'.·)I Il~ · , ::lirs. (] [11'0 li ir a explor::l(;ão dej 

to a qualqlh! !' Ininn qu e Irl 11 :\ ~ idl) vr ndid a em lotes ou 
I't' pal'tida sem ,lia p!'C\'IU al\l c :is a ~ 50 , c dü"c regular pelo 
<J cto de cOIl Gl'ssàu !}'Ul a SOllllna dcte rm inalla os direitos 
d ;; propr'i l' ial'iu ' l l.l supcrl icie, as:;im como a int!emnisa
(; ãO 11 __ \"ida pP!o eO! Il'l'S ion:ll'io ~: o in Y(~ntor' que não obteve 
a conrcs:ão ; !i,ú pútle reuni!' muitas cnneessões lJas mãos 
tI'um <.:O II1~ cssitl1l3l·iLl, ou po!' si SÓ, ou como representante 
ti'uma compantli~. e t: ollcedc!' remissão no todo ou em 
pa rte !.lo pagamento da rC'n::a propo,'cion:;l, estauelecida 
!)ob,r~ as minas; 7,0 e11l~ ai'1'l' gada <.la inspec(;ão geral e da 
po!lcw d:lsexp:or;Jçõcs tem e~la o dir ilo do reli !'nr as con
cessões, q\lando as 0x.pl ol'é., ç - I~S s rcstl'i ag :l'em ou suspen
derem cle modo que ~l!n c;: r eIll a sl'gW';)lJt;a puhlica ou as 
lI !?c~ssid:ltlcs di ' e.ollsllmillot(1 , ou qUllucl os eonecssiu
1l31'lOS i'üCU: !1 \,(,1l1 1'3g:\1' os serviços I't' gll la rmr~nte postos 
a seu cargo ; 8 .\1 1i1lalmcIl te Ó eHa quelll deve requerer ou 
uprrar pO !' si nl('~Ula a I 'pr "So 50 tIas I' IJ\JlI'3 VC nrÕ(\ ' (Pra
dier). 

LEGl :~LAç:.\?-Enl~·e nós pela Oru. Li ' . ~,0 TiL 26 ~ '1ü 
cl'om os v eel'l'IJS e mm a. (l'ouro ou prat;J, ou qualquer ou
tro melaI, ennmerarlo6 c:nl!'c o~ dir I os reaes : c ainda 
I . • ' .loje pn'/cllcem ri JWI'(1O as I1Imas dos diamantcs e melaes, 
na fónua da L. de ~ (lo DczcmIJ:'o de '1734 e da Reso
iurão !l,0 374, de 24· de Setembro de '18,):;, que antorisou 
0_Govern 1~;Ii.'a ;HTctHl~ r terrenos di:uilanLiuos; os qu:! cs 
sao do do mm'lO dn 11(11'/'10, como dedarou o Aviso n. 54 de 
d~ 23 de Março de I~;jJ ; dizendo que « as minas dos 
<liamantes a e1la pertenc em da me~ma sorte que as dos 
Ille t;;rs : C qll P por is,::o n;tO .~n podem f;! 7. t' r ('xplora~õps 

- '151J

algumas elll taes terrenos sem autorisal;ão da Asseml 
geral. » 

Permitte-se porém a mineração a companhias I 
como a simples particulares, segundo o Decreto de H 
S.etembro de '1824 e outras muitas disposições ; não r 
c\sando todavia os subditos do Imperio d'alltorisaçâo r 
emprehenderem a mineração '/las terras ele sua proprit 
de por meio de companhias de nacionaes ou estrange 
que podem liVl'flmente formar, ficando elles e seus SOl 
sujeitos ás Leis do Imperio e obt'igados a pagar somE 
os impostos n'ellas declarados, ou que para o futur( 
determinarem, nos termos do Decreto de 27 de Jan, 
de '1829. 

Os Presidentes <.la provincia~ tambem fo\'am incun 
dos de promover a laboração das minas e estabeleciJr. 
tos de fabricas mineraes nas províncias metalliferas, 
L. de ~O d'Outnbro <.lc 1823, art. 24, § 9.°. (') 

(') Ultimamente permittiu-se :i companhia da L" estra 
ferro d'esta provincia para o Hiu S. Francisco explol'are abrir 
nas de carvão, pedra .calcarea,. ferro, chum~o? cobre, ede qu 
qu~r. oatros melaos, amda precIOSOS, sem preJllIzo dos direitos 
qumdos por outros; devendo quando as descobrir dirigir-se 
mediatamente ao Governo; para quo lhe sejam demdrcadas as d: 
e estipuladas as condições do seu gôzo; e podendo 
exercer esta faculdade no seguimento da linha da 
ferro, e na mesma zona do 5 leguas para cada um dos 
Decreto 11 . 1,030 de 7 d'Agosto de 1852 (V. Decreto 
26 d'Ahril do 185i~Cap. 6.0 ). 

Similh~ntes cOl~ce5sões tuem sido fei.tas, 
a companhias, om dl/l'erento::l datas e varias provincias (V. 
tosns.l,fl82,1,!.l93, e 2,033 de 1857, e n. 2,238 de 1858). 
tulo ele c.ada data mineral flue se concede, (l pela ratifi('o.~ão 
façn das Ja concedulas, eubra·se para us cofres geraes o im 
2$000 réis, po-)la L. de 28 d'Outuhro de I ~Á8, 
termina nos arts. 3ft e 35 quem deve substituir o 
dos terrenos diamantinos, o preço mini mo de b 
da que se arrendar, e o prazo do arrendamento que não 
ceder de A annos, etc. (V. Decr. Reg. n . 4G5 de 1~ 
18!~6; Av. e Instr . n. 112 de 21 d'Outnul'o du mesmo UlIHO 
543 de 5 de Dezembro de 18/17; ))eCl'. 
1852 ; e Dccl' . ne~. 11.1,081 cle 11 dn DC7.0mbro do 
I\esoluçiío 11.751 dcl:i de Jlllho dcI8:J1.: e ,\\'iso 
.I unho c!fl185G ). ' 



10 ter rl' IlO de qluiqu tC l' pro}lriela, iu q ll l~ a i~so se reCU::iC' 
,U:l~ mill :ls ~ã() plO[J f' i 'dadL;s pU ['lieu! arc s qne por in!e~ 
'se gerol s ' a .\ [mini tl'af:ií1 t t o tl il'eito de cO!lt:cder: 

~,o ante' de fazl' r f' s· t'.uncf'. :5ão deve pr."a r 3S conside~ 
'aça ,~;pg\llJr)~ ~, ; qllill'S (IC','crú ser feita a t~ll ou tal pre
l'uuf'nlc, (l d tlllJl'-Sl' por ar 11f\1ll' q Ull o!Te ret'cr mais ga
':lntia !le 1103 Xp\ lra l, :ir} : ~I.o SI') ella tCIU O direito de'fi

<l I' (] 1imi!"" lIa:; ('011(;(,' " -H'; , 1 C proltiuir a explorarão de 
(Ida fjlla l f)ll{11' mina qUl' [('In li.\ slIi lJ I' 1'1II1ill a cm lote s ou 
ep,\I titIa SOTll soa \II('\'ia au lOi i S~lf: ã () , e de\'c rcgl1!al' pelo 
L'IO dI' 'lIl1t;l'~ 'iiu l1 ' UUHl SOtllill a (letennifli1da os direitos 
!l' p' Op!'it'LUriu::1 da supel' il t i " :l::.s ill1 como a indemnisa
fio dCl'hla [1('10 eOflel' ,~ ionil r io ;tO in ve ntor fine nJo obteve 
comes 'fio ; li. II p l')(1 0 retinir muil,1s COllC CSSücs ll;}S mãos 

'um concc:;~ioll a!'lll, ou por si só, 011 como n!prescntantc 
'uma eornpanliia, e coneedcl' runis,' à no todo 011 em 
:lI'IC do [lílgllmen!o da rond a propol'ciO!wl, eSlabc"'cida 
oL.r~ as minas; 7.') c\l(~arrl'g-ada da inspccçrtO geral c da 
ollcla u:!s rXTllol'3Cõ,' s fI 'm li a o Lli r ito de reli: ar as COll
e sões. I] tltlwlo 3S c ~p\l)l' ; rei!' . :5 re (l' il1g:re rn ou sllspcn1 

rem de modo quI' <I m eil t: l" lll J ~l>g l1 i' a!l( a publica ou a~ 
ce sitlarlcs d u~ (,'.(11 IS IiHlillui' l's , ou qU:l.IIrl o os cOllccssio

al'ias l'ecll:an'l ll pa~:lr II~ :CJ'\ iço:; rpgll \al'menlc postos 
seu t' nrgo : .: ,'1 lill i,lm 'ule 6 eU a quem d 'H! requerer ou 
pl'ral' pOI':i lUl~.lIIa a I r'rl'('~l'fif) ela:'> CIJI!I 13\ Cnr i'ícs (Pra
irrL . 

b:G1.l.l.p,O -En l~'e nó:,; pala Onl. Li \' . ~ ,0 Til. 26 § Hi 
tam os tIl'Bl'l'US e Jnll1 ru rI 'ouro 011 prai a, ou qualquer ou
.~ metal, 11l1mer:\ l}os "nl!\, os dir i!os Tcaes ; c ainda 

a 

, 

JJe)l,rlmcem '1 11II rr" o (l i'! minas dos ,l ia ffi antc3 e mctaes, 
lorma !l n L, UC 1~, de cze Tl1 uro de 17:H c da Hcso

fio 11," 374 de ~I~ ue Setembro ele HH':-l, que nutorisoH 
Oln'l?rllO f!Ul:a :: rr IlI 1~ r tcrrenos di :}wanlin os; os qllacs 
o do (/D/III/Il() (h IlWCla, como declar(JIl o Aviso n. 54 de 

':2" de ~I al'ço de 123~; (liz.endo que ,( as minas dos 
lamantes a ('!la perl2Iicem da me:iDla sorte que as dos 
('t;;rs : C qU E' pnr i s~ü nãll ';;l: I'Oclf' tn fazl'\' C'xplol'ncõps 

algumas em taes terrenos sem autoi'isat;~o da Assemblea 
geraL » 

Permitte-se pOl'ém a mineração a companhias hem 
como a simples particulares, segundo o Decreto de 16 de 
Setembro de 'J 824 e outras muitas disposições ; não pre
cisando todavia os subditos do Imperio d'antorisação para 
emprehenderem a minerar:ão nas terras de sua proprieda
de por meio de companhias de naeionaes ou estrangeiros 
que podem livmmentc formar, ficando eUes e seus socios 
sujeitos ás Leis do Imperio e obrigados a pagar somente 
os impostos n'ellas rleclarados, 011 que para o futuro se 
determinarem, nos termos do Decreto de 27 de Janeiro 
de '1829. 

Os Presidentes tle provincias tambem foram ineumbi .. 
dos de promo"er a laboração das minas c estabelecimen
tos de fabricas mineraes nas províncias metalliferas, pela 
L. de 20 d'Olltnbro de '1823, art. 24, § ~).o. (') 

(') Ultimamente permittiu-se :i companllia da 1." estrada de 
feITO (l'esta provincia para o Hio S, Francisco explorare abrir mi
nas de carvão, pedra calcarea, ferro, chumbo, cobre, e de quaes
quer antros metaes, ainda preciosos, sem prejuizo dos direitos ad
quiririas por outros; devendo quando as descobrir, dirigir-se im
mediatamente ao Governo; para que lhe sejam demarcadas 3S datas 
e estipuladas as condições do seu gôzo; e podendo a companhi~ 
~xercer esta faculdade no seguimento da linha da sua estrada de 
terra, e na mesma zona de 5 leguas para cada um dos lados, pelo 
Decreto n. 1,030 de 7 d'Agosto de 1852 (V. Decreto n, 1930de 
26 d'Abril de 1857 ~ Cap. n,o). ' 

Sirnilhantes concessões teem sido feitas, ora a particuiares ora 
ti companhias, em dilferentes datas e vnrius provincias (V. Decre
tosn8.1,982,1,\)93, e 2,033 de 1837, e n. 2,:138 de 1858), Pelo ti
lula cle c.ada clata mineral que se concede, e pela ratificação que se 
façn das ,FI concedidas, eobru·se para os cofms geraes o impo,;to de 
28000 réb, po-lla L, de 28 d'Outuhro de 18/.8, ar!. 33; a qual de
termina nos arts. 3ft, e 35 quem deve substituir o guarda-mór geral 
dos terrenos diamantinos, o preço mínimo de cada bn1.ça (Juadra
da que se arrendar, e o prazo do arrendamento que não pode ex
ceder de I! anno" etc. (V. Decr, Reg, n, 465 !le 1-; d'Agosto de 
I~H6; Av, c Inslr. n, ! 12 de 21 d'OlltniJro do l1lesmo anno ; Doer. n, 
54·3 de ;-; de Dezembro de 18ft7: Deer. 11,665 de 6 de Setembro de 
1852 ; e Doer, ne~, 11. 1,081 ctnll dI) Dezembro do mesmo alluo ; 
Ilesoluçiill n, 751 del:í (IL: Julho de ·18:í.\: e Aviso n, 2U de !) do 
.I unho de Pl5í5 ), . 
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SECÇÃO li , 

IJi /leinrs ou MiuGI'I', , 

PRISCIPIO (a.II,u:S, - Chamam-sc mineims esses 1ugare:'> 
proximos â superfici da terra, donde se extrabem os mi
neraes de ferro, denominados d'alluvião, as terras pyrito
sas ( que são as que conteem pyl'ites ; isto é, sulphureto 
metallico combustível, ou pedra de fogo ), proprias para 
serem convertidas em sulphato lle ferro; as terras a1u
minosas (que conteem pedra hume) ; e as turfas ou terras 
betuminosas. As mineiras não constituem em França uma 
propriedade especial, como as minas. A Lei não as desta
cou da propriedade do sólo ; o principio, segundo o qual 
a propriedade da superficie importa a do centro, lhes é ap
plicavel. A Lei franceza considera-as como dependencias 
da superficie; porque estando ~ollocadas á face do sólo 
podem ser exploradas sem grande difficuldade nem risco 
dos recursos futuros ( Macarel ), 

~ 18n. 

REGRAS'libPECI.-H:l:i. -A nece sidade de poupar as malo
rias primas, produzidas pelas mineiras, e de não deixar 
dissipar as riquezas que ellas conteem, é causa de sujeitar
se a sua exploração a regras especiaes. 

A exploração das mineiras não póde pois ter lugar 
sem permissão da autoridade administrativa. Essa permis
são determina os limites da exploração; as regras a que 
se deve sujeitar o explorante, relativamente á segurança 
e salubridade publicas ; o prazo em que o propl'ietario se
rá obrigado a fazer uso ela exploração eoncedida ; e a li~ 
mitação da dUl'ação da permissão, quando o interesse pu
blico exigir que seja limitada. n 

n Os proprietarios de mineraes d'alluviào e~lam até ~ujeitos 
a obrigações eSI,leciaes que lhes impõe a Lei fl'anceza com o tim de 
favorecer a, forjas destinllda, ~ prcparaS:1 o do ferro, O proprirta

t io d'um ttll'leno onJe, ha mineral de Can'o d'alluvião, é 
explorar uma quantidade surriciente, ou tanta quanta rõ 
para satisfazer as necessirlad'!s d.as f_abri ~as ,Iegalmento 
na sua visinbança; o que todavIa nao o mblbc 

, u ",a ••, '" 

como 
ar livre ou 

el' indi lT .re~te 
dIreito 

IrPrrl1 M 'Ió 

da5 obras no 

~e vender . 
fabricas mais distantes, se a sua lavra prodUZir de sobeJo 
exigencias das fabricas circumvisinhas . 

Os donos d'essas fabric,as lambem Icem a f3l!Uldado de 
"e o proprietario o não fizer, intimando-lhe que dentro d'um 
c1are, se pretende explorar por si; e no C350 de 
elles para isso a competente permissão, que fica semelfel 
xam tambem passaI' outro mez sem U58 I' d'clla, to rnando 
tario a entrar na posse de todos QS seus dir it0'.r etc. ( 'li. 

Pedreir(/s . 

~ -187 . 

l'RI1\CIPIOS GEfi AES,-Chamam-se'ped;',!iras o 
fllndos da terra que enccrram lousas ,gredas ou 
d'alvenaria, e outras; marmores , granitos,pedl'as 
e de gesso, etc. sllbstancias terro as, seixos de 
pecie, e terras pyritosas, consideradas 
As pedreiras podem ser exploradas ao 
lerias subterraneas. Aexploração das pedreiras é 
isto ó, não depende de concessão, nem de licença 
e o proprietario da snperficie é senhor de dispôrdas 
tancias comprehendillas na denomina r, ão 110 pédl'eira. 
earel ). (*) 

n NàoderB 'om tLHlo a Adll1 ill í tr3ção 
ploração das pedreiros ; del'e. em[Jl'e exercer o seu 
pecçào. Esta é exercida em França pO I' diversos modos, 
a explora ção é feita ao ar livre ou sob galerias 
exploração das pedreiras ao ,lI' livre tem lugar sem l,i 
simples inspecção da policia e com obsBl'vancia dasLeIS 
gulamentos gerDes ou Iccaes. Ess~ inspecção da policia 
cumulativamente com os engenhClros. Quando a 
lugar por galerias subterraneas, é sujeita á 1I~\JC(;Ç<iU 
tração; isto é, a uma inspecção mais activa, a 
~ngenheiros, edeposito dos planO!' c pp.l'fls
rio 00 engenhf'iro O:l!' min:l~ , 
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:SECÇÃO 11. 

PII INCll'lOS GEII·\J(.S·-ChamIJUl-Se mineiras e SI:lS lugares 
olimos á superficie ua ten'a, donde se extl'abem os mi
raes de ferro , denominados d'alluvião, as terras pyrito
s ( que são as que conteem pyJ'ites ; isto é, sulphureto 
etallico combustível, ou pedra de fogo ), proprias para 
rem convertidas em sulphalo de ferro; as terras a1u
'nosas (que conteem pedra hume) ; e as turfas ou terras 
luminosas. As mineiras não constituem em França uma 
prietlade especial, como as minas. ALei não as desta

u da propriedade do sólo ; o principio, segundo o qual 
ropriedade da mperficie importa a do centro, lhes é ap

cave!. A Lei franceza considera-as como dependencias 
supel'ticie ; porque estando ~ollocadas á face do sóIo 

dem ser explorad as sem grande difficnleladc nem riseo 
s recursos futuros ( l\Iacarel ). 

~ 18H. 

REG liAS' ESPECIALS·-A Ileces 'idade tIe poupar ;)5 male · 
s primas, produzidas pelas mineiras, e de não deixar 
sipar as riquezas que ellas conteem, é causa de sujeitar
a sua exploração a regl'as especiaes. 

A exploração elas mineiras não póde poi ter lugar 
permissão da autoridade administrativa. Essa permis

determina os limites da exploração ; as regras a que 
deve ujeilal' o explorante, relati\'amente á segmança 
luhridade publicas ; o prazo em que o proprietario se

obrigado a fazer uso da exploração concedida; e a li
ção da dUl'ação da permissão, quando o interes~e pu

o exigir que seja limitada. (*) 

(') Os proprietarios de mineraes u'alluviào estam até sujeitos 
rigações eSI?eciaes que lhes impõe li Lei franceza com o fim de 
recer as forjas deõtinedas ~ prrp3rn~ ii i') no ferro. O propril'ta

tio d ' Ulll itll'l'enO Olll.it' tia mineral de fel'l'o d·alluvião., ti obl'ilJi.do :l 
explorar uma quantidad~ sufl1ciente, o~ tanta quanta fór posslyet , 
para satisfazer as necesslflad9S d.as f_abrl~as .legalmente esta~eI8eu~l~s 
na sua visinbança; o que tod:lVl a nao o IIlhlbe ~e vender ~l1lerallis 
fabricas mais distantes, se a sua lavra prodUZIr de sobeJO para as 
cxigencias das fabricas circumvisinhas. 

Os donos d'essas fabric·as lambem tcem a facul!lado de e~plorar, 
se o oroprictario o não tlzer, intimando-lhe que dentro d'um mez de
clare, se prelende explorar por s~; ~ no caso de negativa,obteel!l
elles para isso a competenle permlssao, que fica sem errelto, se deI
xam tamhem passar outro mez sem usar ~ 'e!la J tornando, o pro~rie
tario a cutrar na posse de todos os seus direitos, et~. (". Pradler). 

SEcç10 m. 

Pedreiras . 

~187. 

f'RI:\CIPIOS GEnAES. -Chamam-se'pedráras os lugares pre
rundos da terra que en(~crram lousas,gredas ou crés,pedras 
(I'alvenal'ia, e ontras; marmores, granilos,pedrascalcareas 
e de gesso, etc. substancias terrosas, seixos de toda a es
pecie, e terras pyritosas, consideradas c~mo estrumes. 
As pedreiras podem ser exploradas ao ar ltv~'e ou, por ga
lerias subterraneas. Aexploração das pedreiras e franca; 
isto é, não depende cle con(',e~são, nem de licença previa; 
e o proprietario da sl1pel'ficie é senhor de dispôr~as subs
laneias comprehendil1as na denomina~ào de pedreIra (Ma
r·areI ). (') 

n Não deve com tudo u Administração ser illd ifT~re!lle á,ex
ploração das pedreirns; dere sempre exercer o seu dIreI to d IIlS
pecção. ESla é exercida et.n França por diversos modos, segundo 
a exploração é feita ao ar lIvre ~u sob galerias subl.erraneas. A 
explora(jão das pedreiras ao 31' livre tem lu~ar sem 1.lcença, sob a 
simples inspecrão da policia e com obsel'vanclu das LeIS ou dos Re
gulamentos gorDes ou locaes. Ess~ inspecção da policia é e~ercida 
cumulativamente com os engenheIros, Quando a exploraçao tem 
lugar por gal.erias sublerran~as, ti .sujei~a á insl!e~ção da Adminis: 
tração; isto e, a uma mspecçao maIs actlva, a VISitas frequente~ dos 
engenheiros, e deposito dos planos c perfis das obras no escnrto
rio (to engcnhril'O li:l~ mina~ . 
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I 
LEGISLAÇ:\o·-Comquanto :.t'ja Jl Iillcipio geral do 1I0SS0 

Direito que todas as 'miw/ siio de )l;'opl'iedade nacional, 
todavia o mesmo uso que ampliou a Ord. Li\'. 2. 0 Til. 2ti 
~ Hi a outros rrline l'~es, tem considerado como rára tia re
gra as pedreirlls de granito, de marmOl'e, c em geral UO 
pedras calcarcas, ge~ o, greda ; c pode-se tlizel', as que 
Ilela Legislação l'ranceza e d'onlros Estados ua Europ:J 
entra~ na classe das pedrál'l1s. Esta excepção tom sido 
respeitada pela Assemblca gel'al legislativa que não tem 
impugnado o uso que fazem os donos dos tcrrenos onde 
se acham taes substancias. 

Assim tambem as salinas pelo nosso DirflÍlo pcrlcn
(:em ao dono elo terreno onde existem: ao Estado, se em 
fe~reno devol~110 ; aos púticulares, se em tCfI'cno de p!'o
pnedade particular. E esta é a Legislação da maior parte 
dos Estados da Europa, os quaes contentam-se com im
pôr sobre os productos que d'ellas se extrahem, sem se 
altribuirem direitos sobre ellas; notanclo-se só a diffe
rença de que n'umas partes deixa-se inteira liberdade aos 
donos para aproveitâ-las, e n'outras exige-se licença pre
vi~ para as lavrar: mas isto somente para observancia das 
regras policiaes; e muito poucos são os Governos que se 
reservam este dominio (V. § 4." da Consulta dQ Conselho 
d'Estado de 27 de Setemhro de '1859, a que se r('rem () 
Av. ele 4 (le Janeiro do corrente-.anno) .. 

CAPITULO V. 

Pesca. 

~ 18B. 

I(RJ.NC[l'IOS GF.nAEs.-Send·o a pesca um meio precioso 
de alimentação, o Governo que deve favorec,er tudo o quo 
possa concorrer pal'3 o desenvolvimento dos meios de 
subsistencia publica, tem igualmente o dever de impe
dir dentro de certos limites o despescarnenlo elas cos
Ias maritimas. c principalmente dos rios (

. 
Maearcl .).' 

E~tas l'csll'iq.i.íos porém Hão Sl: devC'm tC':i[l'IIL!('r a I 
das as pescarias: a do alto mal', e a qlle SI' t'xen: ) lltb 
gos, olTerecem com eITeito tão IIr.O: iIICOll\' lI il'ulPS S 
t~ iaes, que não exigem Hcgnlamcnlô::i da .1dmini.: traç 
publica. A Legislação sQbre a pesca comprehende pois " 
mente a Jiesca (lnvial e a pt'sca /lwritima clislrÍl' (/. 

§Wü. 

PESC.\ l'LlJYrAL.-Esta comprel1ende a que se f'I/.. H 

sim nas pequenas cOiTentes não na \'t:'gal'cis, (' omo 
grandes rios c correntes navegaveis. 

O direito de pescar nas pcquC[l~S I'orrentes não 1\ 
vcgaveis pertence aos proprietarios ribe irinhos, que o t.OI 
cada um do seu lado até o meio da COl'rcllle sem prejuí 
dos direitos contrarios, adquiridos po]' pO' ses ou titul~ 
No caso porém de se fornarem ou serem as correntes ( 
elaradas navegaveis, teriam os proprietarios que fi,~3 s 
privados elo direito de pescar, o de reechcr uma indej 
nisação previa, feita a compensação dns vanlagrns 'I 
poderIam colher lIa llisposi~ão pre 'I'ipta pr ln (;o\'c

no 

, 

ã (\e 

rn u. 

§ '1 n'l. 

PESCA l\IAHJTJM,\.-t~ assim chamalIa aque se faz 
ou nas suas costas e praias , ou nos rios atlluenlcs 
ponto em que as aguas deixam de seI' salgad a . A' 
marítimas chamam-se f/mndes pescas, ou pescas 
ou sedenlarios, conforme são fcitas no alto mar, nas 
tas, ou por meio de estahelecimentos fixos, como 
pesqueiras, almacll'avas, etr. O exercicio da pC'sc a 
ra de toda a sorte de pescad(). tanto no mal' c ao longo 
costas, como na parte dos rios, cOiTentes, lagos e I '. 
onde as aguas são salgadas, é sujeito á condi~. 
:llltorisado pela Administra0ão. (') 

(') Assim pois em Franç3 nenhum estabelecimento de 

ria de qualquer natureza que seja, nenhulII cUlTal, nenhum 

to de peixes de eonchas, pode ser formado á borda do mar, 

go das costas, nem na parte dos rios, correntes, lagos e 

~ndn ag ngnas ~~t0 ~alga(las , ~p.rn ~l1tori~:H:fi() e~pecitd ~ irrWI1 



l.EIiI'I..\r;.\u, -COtnCjll:mlo i:lI'j'l pri llcípio g:cl'al do llos~n 
111' it,o que lor!cts as minlls súo de pl'opi'iedade nacional, 
oda \'la O mesmo uso qu ampliou a Ord, Liv, 2,0 Til. 2ü 

f' 

,' . 	

, H.i a outl'os miner:tes, tem (' OU idcrado como feira da re
ra a pedI' im, tI granito, (lc marmOl'e, c em geral de 
cdras c~lcal'eas, ~e:sso , rI' da ; c pode-se Jizcl', as que
mia Legl lação fl'aneeza e ti'outros Estados da Europa 
IJlra~ na elas e das ri ',!r'cims , Esta excepção tem sido 
espCltada {leJa AssembJea geral legislativa que não tem 

pugnado o uso que fazem os donos dos terrenos onde 
acham taes substancias , 

A sim tambem as salinas pelo nosso Direito pertcn-' 
.em ao 00110 do terreno onde existem: ao Estado, se em 
e~reno derol~IlO ; aos parlicula!'c' , se em tOl'l'eno de pro
rlcdade partIcular, E esta e a Legislação da maio\' partR 
0$ Estados da Europa, os quaes contentam-se com im
ór sobre os productos que d'ellas se extrahem, sem sc 
ttriboirem direitos sobrc ellas; notando-se só a dilIe
ença de que n'umas partes deixa-se inteira liberdade aos 
~nos para aproveitâ-las! e n'outras exige-se licença pre
Ui para as lavrar: mas Isto somente para observancia lIas 
cgras policiaes; e muito pOl1CO são os Governos que se 

cnam este dominio (V, § 4,° da Cowmlta do Conselho 
'Estado de 27 de Setemhro de 185!), a qne se rdprp. o 

de 4 rle Janeiro do corrente anno , 

CAPITULO V. 

Pesca. 

~ 'J 80, 

l)RI~CIPIOS GF.RAES,-Sen<.lo a pesca um meio precioso 
alimentação, o Governo que deve favorecer tudo o que 
ssa concorrer para o desenvolvimento dos meios de 

ir 
ubsistencia publica, tem igualmente o dever de impc

dentro de certos limites o despescarnento das cos
:.l !\ marítimas, f' principalmente (lo~ rios ( ~'acarcl ). 

Estas l'eslriq:,Crs porém niío se dÚ\' ('11l bll'lIt!t'1' a to 
das as posrarias : a do alto mar, e a qlw sr' !'XCl'ce no..; la
g-os, ofTerecem com cffeito tão 1)OIlCOS illcnmeniontc:; so
l~ i3es, que não exigem l1egnlamcnlos da Arlmillb tl'ação 
publica, ALegislação s'Jure a pesca compl'ebellde pois .u
mente a pesca (lnvial e a l/esC(! 1/1I1'l'ili1lW ms/eira, 

SHIO, 

PE5C,\ FLU\'IAL.-Esta eomprcltcllde a que ~c faz, as· 
sim nas pequenas cOiTentes não na\'ega\'cis, como nos 
grandes rios e corrcntes lIavegaveis,

O direito de pescar nas pcquen;ls eorrcntes lIão na
vcgaveis pertence aos proprietarios rilleil'inhos, que o ,le~m 
(~ ada um llo seu lado ató o meio da corrente sem pl'eJulzo 
dos direitos contl'arios, adquiridos por posses ou titulas, 
No caso porem de se tornarem ou serem as corrente de
claradas navegaveis, teriam os proprietarios que fi ~~ a som 
privados do direito de pescar, o de I'eeeher uma indem
nisação previa, feita a compensação das vantagens flIH~ 
pOllrriam colher da lli~posição pl'cscripta prlo Goremo, 

§ HH, 

PESCA ~IAfUTDIA,-ILI5SiIJl chamada a qll faz 110 mal', 
nu nas suas costas e praias, ou nos rios afilucntes até o 
ponto em que as aguas deixam de ser salgadas, As pe,scas 
marítimas chamam-se !/mudes lJcscas , ou pescas tostel/'as, 
ou scdenlU1'ias, conforme são feitas no alto mar, nas cos
tas, ou por meio de estabelecimentos lixos, eomo Cl\I'rae~, 
pesqueiras, almadravas, etr., O exercicio lla lJt'sca costel
]'a de toda a sorte de pescado, tanto 110 mal' () ao lOllgo da:; 
wstas, como na partc dos rios, correntes, lagos c r',anae:i , 
on(]c ilS aguas são salgadas, é sujeito ú conclir.ão (le ser 
:llltorisado pela Administracão, (') 

(') Assim !10is em França nenhum es!auclocimento de pc 1:3 
ria de qualquer nature;o;a que sej:l, nenhullI curral, nenhum depo 1

to de peixes de eonchas, póde ser formado á borda do mar, ao lon
go das costas, nem na parte dos rios" cOl~rCn!es, I,agos ~ cannc", 
"lnllc :l~ :lgn3s ~ào ~nlga(las , ~r.rn ;1l1tOr:,::J ':HIl e"pcc!al r. IlTel'n i.!":\ 
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r ui ualla pelo :.l inisll'l) UU illarinha. Touus a~ olltl'a,; pl'ovidencias, 
ol'dt'ms e precauções , proprias pa ra assegu rar a conson'ação da pes
l:3 O I'ogular o s('u xrfcicio , estam entregues á iniciativa da Ail
millis!rllção, C 51\0 ex,llcr.lldas pOl· Dec retos. . 

potJenl-S pois l'ollnzit· ilO' seguin te~ todos os principias gc~ 
raos rel ativos 00 cxtlrri ci o do r:lCul dndo de pesear: 1.0 a pesca e 
fluvial ou llIaritima; '2.0 11 0 llH' :l ntc ,í pesca [lnvial o direito ~e 
pescar é iuhel'cn lll á~ p!'opriallalles l'1 bCtrillhas lias correntes I~ao 
naverravt'is : 3.° póde ser (''{ercido em praveito do Estado nos !"lOS 
e co ;rentc~ mIVognveis ; ,1. 0 a Administração ~á a~ pl'ov.id~n
r. los tondentes ri provonipl tle pescamen to dos ~lOS; ;).0 .o direito 
de pescaI' é inleirn!J10nla livJ:p n~s lagos e .v~\"c:ro~ particulares; 
ti.o Ilnallnentc é mlSI nnlltn n snçao da AommlsLraçao para o exer
r,icio da pe~ca marHim u' qne está sujeita á tlscalisação administra
liva, a prOVidenc ias (' nnkn, pxpeo i(b~ por Dpcrelo,> (lI! nn~nb
IIlf'nt'lS (Pr::1I1iC' l'l , 

~ J02. 

LE(;j~L\I;.\O. -t:IlIJ'e llI·IS a re speito tias peSG3S der('m 
os .Jllizps de paz prol'ural" :I composição de todas as conten
das c duvidas, segnudo a L. del5 rl'Outubro ele 1827, 
art. 5. o ~ 'I.}, a qú se referi) o art. 91 r1:1 L. de 3 de 
ü C1.embro de i8/i1. 

O abastecimento dns me rcados do peixe está a cargo 
tlas Camaras municipaes que sobre elles devem igualmen
te prover por suas deliberações e posturas, nos termos d;] 
L. elo 1.a Il'OUlllbro de '1 828 , art. 66 § 10. 

Por Avi o de ~H do Dezembro de '1850 foi declarado 
([ue aos Presidentes rIas provincias compete concedor li
cenç.as para levantamento de Cllrraes de pescar; mas no 
Rio de Janeiro mandaram·· se demolir, prohibindo-se tor
nar a fazê-los em qualquer ponto da costa, portos e rios, 
pelo Aviso de 2 d'Abril de '1853, que foi genel'alisado pOI" 
Circular da mesma data \ V. Rüp. do DI'. Furtado, v. 0_ 

Peixe), Todas as imp sições sobre o pe cado foram abo
lidas pela L. de '15 ele Novembro de '183'1. ai't. 51 § 3. 0 

( V. tambem a Circular de 18 ele jIaio cle!85ô, e L. 11. 

876 dei Odr Setembro elo mesmo anno). (') 

I· ) Os pllsendores são obrigados a matricular-se lias capitanias 
(los {'é)rtos, c n'ellas sào divididos em districLos; cn~la U1~1 dos quaes 
f,ompõe·~o (los indivirluo~ t~mprcgndos na pesNL wtenol" I' ex/en
O)· f{IJC resic1 1' 11I f'fI1 h~ifl'lls 011 111!!:\l"r.jn c: (1:1:' ridarlr,;;. villn, 011 cns

las . sou iI. liirecçi'w li'um eaputaz ljue t;lll Cinj a Ji:;lridlJ 

e 
rórma do 

na' os demais pescadores, e dos sllhc.apalozc5 que 
para o coadjuvar· sendo un- e outros da escolha 
do Capitão do po;to da respectiva provi nda, na 
Reg. n. Id7 de 19 de Maio de 18Hi, arts. IH. 66, e 86 a 90 . 

CAPITULO VI. 

Ufy';'IICII da.\' agI/as, {101"cs/as c /IIu /l tls. 

A(J lu/'\ . 

§ '10;;. 

Plm,CII'IOS (iP;I:L\ES.-Q regimell dus aguu:. aUI auge 
accepção mais generica todas as .r~gl"as \' ollcementes 
aguas assim em relação á sua,utllldade 

c .as r~gl'as 

S 
como 

To 

, e 
Jj~itatlo 
flt 

cüllclaes I Cah:llltous ). ( 

11 
A ,\~ m 

oh!!:r o 11\' 

posslvol, 

como ao damn 
que p~ssam causal". Mas sob o aspecto admi oi 
regimen das aguas comprehende sornent.
tins ás que estam sujeitas á :H:ção atlrnmistratlva 

São pois excluidas (\'ella tod:E 3:i :I ?"1l3:. 
li'um direito absoluto de pi'opricd ade : u es 
viaes as subtcrrancas, os póços e as. cisternas. 
agua~ d'esta natnrcza são l'egida~ pelo Di["~ity r.il'i! ou 
los ReO"ulamentos 10elOs. A acçao da Adrl1ll1lstra~:ao 
estend~-s8 a ellas só quando são derivadas d'ollLI'a 
disposição e inspccção lhe competem. As im 
reO"imen das agLfas, comprehcJlcle dilas grandes 
asOqu8 fazem p:lt"lc do. domí nio pulJl!c? i e a, 
<Iue não são navega \'C1S nem 

n Dous principio., dOl]linnm a. acr.fl'? atlminiolratila enl 
Jação ás aguas correntes . A Adrnllllstra(;,ao mcumbern 
vação dos rios, a direcção e abcrtuJ:a dos calla,~ - . 
çiio cJc'·e pro mo ver e ind icar os IIl ~lOS . de ~(j 
das aguas, ele ev i ta~ que o ' carnp~s '!'J,un IlIundados pela 
si\'a elevaçüo das represas, dos l1lolll.llOS, e por 0;.ttras ol?ras 
fcitas nos rios· o em Sllll1ma dll"lfpr, IIllanto for 
<lS a"uas do te'rritorio pura um Om rl·utiliclalle geral, segundo 
[irin~ipio5 lla irrigaçiio. 

:c ~(~ atlr'ncler:l rjTlf' l'el~ nn\'i'~?f·ào e l1u('!lwl::l1J ,r·1"\1' 1\1 
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'ul, dada pelo Minisll 'o da mnrinha. TalÍu:; a~ olltra:; jll'oviJCllCiu!i . 
I)l'dens e precauções, proprias para as egurar a consenação da pes
ca o regular o sou exercíciO , estll m ntregucs á iniciativa dn Ad
ID/Uis trnçõo, c sào expedidos po r Dec rl'lO . 

!'ollem·se pois reduzir IlOS seguimes todos os principios gc
racs rela tivos ao exacício la faculdade de pesrar: 1.0 a pesca ri 
flu vial illl mal'itima ; 2. ° 110 tocante à pesca fluvial o direito de 
pesca r é inhl!l'ilnttl ás p!'O pl'ietlades nhcll'illhns n3S correntes não 
navegavei : 3.° póc1e ,OI' excrcido el1l proveito do Estado nos rios 
I: correntes navegal'eis; ,l.o a Admini · tração dâ ns pl'oviden
ri as tandentes a I>rel'enir (I despescamen to dos rios; 5.0 o direito 
de postar ê inteiramenlê iivre nos lagos e viveiros particulares; 
Ii .O Ilnalmenlc é mistcrt~uloJ'isação da Arlminíslração para o exer
,'ic io 11 :1 pesca maritima IJtlfl flstá sujeita á fi scalisação administra
liva, :I providenc.ias l' Orlll\JF; pxpcrlir1a~ por Orrl'l'tos nll ne~nl:t
1J1!' l\ tn~ (Pra' Ji r r l, 

~ Hl2. 

LE(;( ';J,.I 1,"\ u. -Ellln; IIÚS a respeito tia.,; !)escas derell1 
(): Juizrs til' paz pro 'li !':!!' a composição de todas as conten
ias o dllvidal'. rgnnllo a L. de '15 rl'Outubl'o de 18~7, 

:Irt. 5 .1l ~1 .~ , a ql1 C se rdrrr.o al't. 91 daL . de 3de 
'('''ombro de I 84·1 . 

O a baslecimcnfü dos mercados do peixe está a cargo 
las Camaras municipaes que sobre elIes de\'cm igualmcn

prover por suas deliberações e post.uras, nos termos da 
.. do 1,0 rI'Outubro de '1828, art. 66 § '10, 

Por Aviso de 24 (le Dezembro de '1850 foi de0lal'ado 
IlIe aos Presidente das provincias compete conceder li
flnças para levantamento de curl'aes de pescar; mas no 
io de Janeiro mandaram··se demolil', prohibindo-se tOI'
ar a fazê-los em qualquer ponto da costa, pOl'tos e rios, 
lo Aviso ue 2 d'Abril de '1853, que foi generalisado por 

irclllar da mesma data ( V, Rop. do Dl', Furtado, V. o _ 

eixe), Tod!ls as imposições sobre o pescado foram abo
das pela L. de '13 ele Novembro de '183'1, art. 51 § 3.0 
V. la mbem a Ci rcular de '18 de jlaio ele -185B, e L. n. 
7ô dA 10 dr ;;;etembro rIo mesmoanno'). n 

I ' I o~ puseadorcs ~iio ohri gados a matricular-se IIUS c,lpil3l1ias 
tJ~ fi '.lftos, C n'el13s siio divididos em districtos; cada um dos quaes 
mJ'l õp.·!(~ 11 M mdil'iduos empregados na pl'.~r.a interio)' e exteri
1) ' 10 n~sirl('11l I'íIl h~irr .... ~ 011 lll~~rf'j o<: cta 3 cirlaol'< . \'i1la, 1111 rn~ 

la, sou a tlireeção u'um eapat<l7. que em (;ilJa Ji~Lrid,! illspec,c.IO: 
na' os dcm~is pescadores, c dos Subc'lpa~3leS que sao precl~!:I" 

ara o cOâdjuvar' sendo uns e oulros da escolha e llomeaçao 
go Capitão do porto da respeet.iva provinda, lia fórma do Deel'. 
Reg . n..1&7 de 19 de Maio de 18W, art5, fi", Gu, e 86 a 90 . 

CAPlTuLO \'lo 

llt'yiíi,ell das aguas , {loi'csla.\· c liwllus. 

SEC( \.O 1. 

AU·lIas. 

§ -IO:i. 

PIUi"it:Il'IOS (;f(IL\t::i.-O regimell uas aguas ilbnlllge I,la 

accepção mais generica t~das as .r?gTas concernentes as 
aguas, assim em relação a sua.nlllldade como ~o.s d:lI!lnos 
que possam causar. Mas sob o aspecto admllllstratlvo o 
regimen das agllas comprehende soment.c .as ('~gras rela
tivas as que estam sujeitas:í acção aclmll1istratlva g(?a~. 

São pois exduidas (l'ella t?da ~' as ~!gnas SlIsceptl\:eis 
d'um direito absoluto de propriedad e ; taes como as plu
viaes, as subtcrranoas, os póços e as cist~r~as . . ~' ouas as 
aguas d'esta natnreza são rcgida~ p~lo Dn'?I~O r:1Vl~ ou p,e
los Reo'u)amenlos locaes . A acçao deI Admllllstl aç.ao gel?l
estend~-se a ellils só quando são d8riradas. d'ol1.tr~s, eLlJ:l 

disposição e inspccção ) he competem. .\sslm 1!ll~lt.il(~O o 
reaimen ctns aglfas, comprehendc dnas grandes dll'lsucs : 
ast> que fazem parte do. dominio pulJli co i e as cOlTe~te:i 
(Iue não são navega\'Cls nem calldaes ( C:ll):l11tOllS ) , ( ) 

(') Dous principios dominam 11 acç.i'!o "dmini:;tra!Íla em I'C
lação ás aguas corren trl.," . A i\dmillislra(;;Ío incumbem ti ~(lnser
vnção dos rios a direcçào e abertura dos canaes . A A~mllllstra
Ç50 deve pro n1 01'er e illdicar os meios . de se ohter ? lll'.re c,urso 
das aguas de evitar que os campos sejam IlInndado~ pela exces
sil'a cle\'açllO das represas, dos moin.hos, c por 0!1trus o.~r~s d'(lrt~
feitas nos ri os; () em ~llrnma dll'lgll', . tJu:~nto fur pOS~.IHd, todns 
:IS nouas do lerritol'io para nm 11m rlut!lldado geral, sogunllo os 
pringipios ria irrigaçllo . 

~~c 'c atll'ncler:t qrll' I'cl8 nnl'crr''l:ão c I1U('llWt:ÜO ;:C\'I"rm :IS 
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-Jgua5 concntes UC Jl l!i03 (lc (;ol1lnlunicn(;uu c transporte ; que
Ilelo ~eu l'end(\\' e volume fO l'necem motôres ú industria; que 
pela sua extensão nhrigam, e ali mentam o peixe, preparando 
assim meios de sub.i: tcllcia pul.llíca; e finalmente que pelos 
seus principios feculH1:mles r:l\' Or,~I:Bm [l agricultura, comprehen
der-se-tia a razão porque o L('gisladnl' deve prover attentamente 
a i'stc elemento de prospel'i,l:lllc pnblica (~Iacarel). 

~ I!H, 

DEFJ:\I~: ÕE:'i -Entende-se por um I'io li:J\'L'gavel ou cau
dal uma reunião (l'aglla COl'ronte por um alveo ou leito 
(fuma extellsão consideravcl, que serve p3ra o transporte 
(Ic gente e mercadorias em barcos 0\\ jangadas, 

Chama-se canal toda a corrente, natnral ou aberta 
pela mão do homem, para receber as agllas do mar, dos 
rios, ribeiros 011 regatos, n conduzi-las d'um lugar para 
outro, Dh'idem-se em canaes na\'ega\'cis ou fluentes, e 
cames arlificiaes, lIa varias especies de call3es artiliciaes: 
uns d'irrigação, outros tio 'derivação par'a as fabricas, e 
ontros d'esgotamcnto. Os cnnaes d'il'rigação teem por 
tim especial le\'ar agn:ls para uei'ram;i-las sobre terrenos 
cuja ariclez se pretellda corrigir, tornando-os assim fres
eos e ferteis, Os canaos cle tlcrivaçi'io para as fabricas ser
vem pal'a augrnentar o volnme das aguas, Os d'esgola
mento são c.anacs éirtifie:aes que servem para fazer escoar 
as aguas cios campus 011 pan\<ltlOS, c cOllseguir-se assim 
o seu esgoto. (") 

(*) Para se saber III![lU, . :\0 os direitos da ,\dminisLl'3ção so
bre as correntes, é mister fnz l'-:Ü distincç;'io entre as navegaveis 
ou caudac~, as correntes II;lO 1131'egaveis nem cnnilaes; c os ca: 
lIaes artificiaes . A Administrnrão tem aerüo ou direito admúlis
lralivo e polieial sobre ag cori'cntcs nnvégareis e caudnes; as
~im COlHO sohre as flue não são lI:1vcgnveis nem candaes. Mas sohre 
fi !; ('(loaes :Irtifi('iaf's tem ap enas um direit.o d'in ~.per.çiío. 

I\IOS :\AH:C.\\'EIS lo: L\l'Il .\LS.-E:ilcs f()l'n1atn lima depell
deBeia do duminio [lIlIJliw ; c pur isso sJo iIl1[lrescripti
"ois c inalit~na\'eis. O direilo tle lleclaral' na\'egavel unI 
riu (pie o não rl'a , [1l'i'lr'l)I:c ao (;o\' c I'l10 rkpois rl'll111 in 

t ne i'ilo 311millislr:\l.ivu rle 1;(}1I/,11I0'10 cI il/(;úllllllllclo li lI<' 

por Jirn H! ril il:ar-se a opiniao pullliea sohre a:; l'U1I11I 

c os ú/coll vrniclIlcs d'lIJll projecto qualquer. 
Todavia não póuc O rio, er tleclaratlo 

lIO 

I ) 

ou 

,lCHllll . 
auc admin 

navegavl'l. 
llão salva a inúemnisação devida ao:; proprictal'ios l'i 
nhos poia servidão com que os seus [li'edios licarem 
Ilos. De f('ito elles conservarão a propriedade Ibs 
do l'io ,mas sujeita ao:; onus ostabeh'ciuas para o seI'\' 
l1 :wegat ão . (') 

C) Estando porém o dominio pul!lico_ fluvi al f~II'.a do 
cio e não devendo nunca sufIl'er usurpal'uo preJml!clal 
pul;lieo, se:rnc-s1) : I." que nenhuma pl!lII!<l!'.ju, conslrucc:ão 
posit, iíO qll<\ t\jlwr pÓlle tor lugar na .l11ar~'~ 11I Il ~ !1O l\1~r 
navegal ou e[tUllal ' scm provl3 ilU l Ol'lS(I('UO (lClllllr1lst!'altnl ; 
as conc.'sgõl!:, po r III~i s amplos qtlC sejam os ",tlS I 
importam trn ll'f()rCllcia (Ie propl'i,)uml , c s:Jn c~scncilll 
vo '3n:is ou ntlll ll fic:tv 'i. 81' 11 in mlli sl\t'ü,) . llJlqul) r 
!!lonto não 3utl) l' isaüo !'Ó ' \. lstC pel:), tol , ~tl lll;ia r]a ,~dmil 
para com cstu nunhmna (Jl'csc r qll;,(O [Iodo l e~~a!ISlJ-lo. 
(',OI'lC 5SÕC · ali igít:> , ~ ií() ella~ trtO ruvogavcls oill nndilicH\· 
reccntBs ; SI.I en iO a dilTul' 'n ~ a de quo :l sl.lppre silo 
d'arrui' lIas Ilfj lc em (' ertos '" os d~l ' rlircito 11 unw 
( V. Besoll ,:iío de Coltsulta de ~ "i ue Julho <l ,~ i,'5.í . 

;\~a s as (~ o B ! () 6la \~ OOS sobre as correnles que Icell! por fll 

interesse pri l<Hlo d'squetl ús ellll'c quem sc ap: iLOtn, 

gadas pelos tr i lJl1l1ae~ ol'llinu['io ' ,~c nüu ~ aututi 

a unie(l COl llpetento, qnoudo (15 I;O ll l0~ta C)(}tl:; h ':1l1l1 por

lieia ou Il tli,I:H lc CfJUl rnUl11. : " (: o ntravlllU~ '11'-- ~à(l 

\'amentr prlJ"5 (I ,lns c punidas (l' raclier). 


" . (\ . 

l;ros :\}lU :\ .\ \'EIi. \'EIS .\DI c.\CIJ.\Es·-As cürrentes não 
vega veis nem caudaes esl.am incont.esta veimcntc. 
dominio pulJlico: mas ê uma qne5tão muito conl 
se pertencem ao dominio pr'ivatlo, 0\1 se rle vem ser 
sideradas res n/lJlius, cnjo uso commum e regularlo 
Leis policiaes, Parece deIJuz:r-se dos textos e espiri 
Direilo civil, que as correntes não na\;egaveis nem 
rlaes pertencem aos propriclarios ribeirinhos , lIãl) 

3guas senão Iam hem o seu leilo; qne I~ para ell e ' 
proprietlade caracterisarla, mas não alJsolllta. por 
er.ssariamentc lirnilarla pelos (lireitos \11' po!i('.ia e i 

~ I 
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311"a ' (' ilTenles ue Jl!~i o :. .10 (' ! fil lllllllic:1,;íio e transporte; qt.;e
I'l.'lu seu pend r e y lume fU1'11 t!cem motôres á industria; que 
p la sua cxtcn ·üo ahrigam, e alímentam o peixe, preparando 
assi m mdos de . ubsi.' loncia publica; e finalmente que pelos 
~IU' princlpios reculUlall tll f:\\'OI"<'I:l'm:1 agrieultura, comprehen
ller- e-ha a razão porque n L('gtsladnr eleve provIl r aflontamente 
!l c~tc elemento de pm:>{le l"idautl lllllJlica ('racarel). 

§I ~J1. 

IJEFI~tI.:rWS -Entende-se por um rio liavegavel ou cau
tlal uma reunião d'agua corrente por um alveo ou leito 
tI'uma extcllsào considera\'el, que serve para o transporte 
til! gente e mercadorias em bal' ·os 01\ jangadas. 

Chama-se callal toda a cOlTente, natnral ou aberta 
pela mão tio homem, para recp,ber as aguas do mar, dos 
rio , ribeiros ou regatos, H c,0l1l1nzi-las d'um lugar para 
outl'O. Dividem-se em canaes lIavegarei.:; ou fluentes, e 
can:lc' arliHciacs. lIa varias especies de cauaes at·tiliciaes: 
tlU d'iITigação, outros uo 'derivação p:lI'a as fabricas, e 
uutros d'esgotamento . Os canaes (!'irrigação teem por 
tim especial levar agnas para derl'am;i-Ias sohre terrenos 
cuja aridez se prctcllrla corrigir, tomanllo-os assim fres
,~u: e ferteis. ÚS Cill\aeS de derivação para as fabricas ser
vem para :lugmclltal' o \'oluIUC das agnas. Os d'esgota
mento são ('anrH'S :(rtifi ria S qtlo servem para fazer escoar 
a ílguas d05 C:WI[I ::i 011 pantat)()s, c conseguir-se assim 
o cu csguto. (') 

(0) Para se sallCI' tl lltlCS sào os tli mili1' da .\riminist.roção so
llre as corronte5, é mister f;l zer-se elistineç5u entre as navegaveis 
ou cnudne,' , as l:O!TCUtcS llão llal'cgaveis nem cundacs; c os ca; 
UIIIlS artl lic iaes. A AUlllinislr;l('!io tem aceúo ou diroitiJ ad1nini,~
Il'a li vCJ e poli eial sobre élS cOl·i'cnles na\'éga\'cis e caudacs; as
"Im como sobro as que nün 8;10 lI:>vogaveis nem calldaes . !\Ias sohm 
o, I'nnoe, ;,nificinr, (('lll apclI~s 11m direito d' lnspecc:~o. 

~ ,I !1:-;. 

l\los :'i.\\'l :kl\·E t~ I,: c.\t·J).\Ls.-Estes fllnnam Ullla depen
ri '!leia 110 Ilominio Jlulllico ; e por isso são illlllrcscripti
reis c irtalicn;)\' ei~. () di rcito (le declarar naregavd I1tI1 

1'111 (I"e Il n~ o ('1';1, [ll' j' tl'we ao (:01'01'110 depois rl'IlUl ill-

l/ll Ci'ilO 3,1 Ui' lis!.l':lti\'o rlt'. (;ol/w:wlo d iw;O IlIII/l)do qlle tCltl 
pOi' fim reri i \~a\'-se a Ojll l1iÜO [Ju bllea sobro a~ V(/ItIIl,JI'lI~ 
e as il1cnJlv( ' nil'nlc.~ fi'llm projecto qualquer. 

Todavia não pódo () rio SCi' declarado yav~ga v~l , .~
Ilão salva a inJeIl1nisa ~~ão devida aos propnetal'los nbeln
nhos pota servidão com que os seus pre.dios Ilcarcm onera
dos . l)e fei to eHes conservarão a propnedade tIas margens 
do rio ,mas sujeila ao s onus estabelecidos para o serviço ILi 
Ilarcga0ão . (') 

. 
() E tanuo porém o tl 0f!linio pul; li eo_nU\'i~l f~ra UO eO\lllll~r

cio e nào unrenrJo nUl1e;c sollre r usur[wl:ao jJrc]lHlIclal no "rn ltco 
pu~lico , seglle -se : I ," quo uenhull :l planta ~.:i(l, constrnccão. ou tUS
posição qllalquer pÚlle ter lugar na .ll1a~gelll ou noalyeo Ll'Ul Il n o 
navega i ou (;:1 ud nl- som pro\'l n aut n~nt:ao atlrnlIllSlrallva ; 2." fj llil 
as conc" '!i<i( ~ 'J pnr 1Il~ , is ,li1Ip[():; crue sejam (:s Stl llS tu. 'mu~, III1 11C; ' 
iOl!lOrt'l11 ti nu 'r r Hei" tle p\,(lp l'l e tl~~ll () , _ ' S,\I: 05S0!1(;lallll or,' n:
\'orc3veis oll lllnil i iC[lvcis sem inU•.H1111 IS11 Çil rL ()ualqucr esl: til r' !l) cl
lIu!nto n~o allt'lJ'isailo sú ox:isle llel n toIO!'al\ú ia da Atlmllll strnt:ao, I~ 
j)tl ra com e ' lil nenil u nu p res..c l'i \l l~iio pode l egld is.i'I ~lo. Quanto ;i, 
(',o Il CeS$ôe.s all ligas . • :í ) ' lIn s lao r,wogal'els u !Uolltf~c a\' o ts COIII O ~,; 
rccell tcls ; ~o e,)I,1 n tlifTerí:n(;n de qUl) n sllJlprc ao 11 allcliJ/:a" 
(1'a('I1I' lln ' plJ .le Ol!l ",Jrtll" I!(I:;O~ 11 :1 ,' ci reitn [\ unu inu IIl ni sa <;1I 1l 

rv. \ ~ ·\"ol u ;ilo de f.(JII 'ulla ue 'i!i tl e Ju lho (] " 18,, \) . , 
~las , ~ ,:(llIhJsllI : õe ' sobre a, co rrentes qne tcom po r OhJf'C lO n 

interesse pri r ,1I 10 tl'il qu~l l t! · ell rc quem s a~ilam, dev .u I. sor j l1l
gallns \leI os tri lUTlno' o('ll ina l'ilJ~ , SCIl'!O? aUh ril13de adl. Ill l ~t ra Ira 
n unie3 cCimpulell tc> 1!I\(I1lU Oas r ; O ll lllst~(;üe8 le , OI p~ r c> bj eelo, n pn
liein ou utilidade elJ mmulII. .\8 euUl-raven ç ' JI~s Sa adlllllll lral l
\'amcnte prqClJssatla; e pll !lida$ (l'rallier) . 

, HHL 

'\105 ~.\O ~,\Vlil;.\H'S .'iE~1 r. .\I:n,\Es·-As correntes não D;l

vegavcis nem ca udaes est.am incontcsta~clmcnte fóra . do 
domiaio puLlico: mas enma questão mUito controverllda. 
se per tctlcem ao domin° o privado, 011 C rl e~' -m seI' COI1

sider::ldas r e:> n'llllius, anjo u: o COTm\1ltffi 6 reg ul ado pelas 
Lei s polici:lCs. Parece deduzi r-se dos textos e espirito ci o 
Dirt! ito civil, q e as COI' 'c;l[eS não na \'cgaveis nem CilU 
(lacs pert.cncem aos proprielal'ios riheirinhos, não só as 
:1guas senão tam !Jr.!I1 o seu leito ; qne I~ para elles uma 
pl'opri~~da rl e car~cterisarla, ma,~ n.ão ahsolnt~, 'por ~er ne-, 
I~rssanamcnlc liITlI! arla pelos mrrltos (lI' pollr,la e InSpPC

:! I 
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I,:ão i\1I1 ~ a~ Leis teelll atlrilJnido :'1 AdmiHi~ll'a(ão , pelo 
illtt'l'essc geral (la agrieullnl'a e illdnSlriél ( Cahallloll~;). C) 

(") Out.ros POrl'lll ellteuU"1Il IllH.: o leito dus rios n;io 1I<II"IJg;l

leis pertencc 30 dominio publ ico e que tendo os propl"ietarios 'ri
beirinhos apenas um IJireito de slI[lcrflcie ou d'u~ufructo perpetuo 
goza a Atlmillistl"ae;üo do li ircitu ltius}Jccçeio sohre as correntes d'estr; 
categuria. Este llireito ll'ill~pecl:iio consi~te em a~segilrar li Iilllpezn 
e boa conscl"\"ntüo rlascorrentes não n;neaal'eis nelllt:alluae;;. 

Em geral a limpeza Lle tlUalquer corroiúe incumbe a quelll d'ell<l 
se aproreitn. Assim a limpeza (j. ·s rios nCto nrll·er.(al'l'is est;i a l'3r~O 
dus ribeirin!los, e a dos nureg:l\'cis n c:lrf)"o do LE~.tadu. Sn porélil 
n lilupel:l d estes fosse causada por facto o'um [lartlclll,lI' 011 de sua 
fabrica, deveria ser feita fi sun custa; porque, quern pralip-n um acto 
pn~ju.t1icial , dele repnd-Io. A quoia lIn contribuil}:i1J de cad<J COIl
tnbulllte dOl'e ser ~empre pruporcional ao grau d'interesse que lem 
1I0S trnhalhos 110 lilllllCza . 

§ '197. 

CA)iAES .\RTlFiC:'\ES·-Creados peJo interesse dn imlusfria 
011 da agricultura, sito os eanaes artiílciacs objcctos de 
propriedade privada. 'rouaria él presumpçiio de pro
priedalle só se dú, fiuando se trata d'l1m cé!nal artifi
cial. Na falta de prova cscripta <la sua conslrucção, re
conhece-se que um c:lIlal foi feito peJa mão do homem; 
pela pesca, pela alIminislrilr:ão c limpeza, pelo aspeclo 
,los lngal'es, ete. (') 

( ' ) A Adlllinistraçiio e~ e l't ~(] ,,() iJre os t;nIlflCS art iliciaes um lli
rei to d'inspecl)o e polil:ia ; purqlle pertr, 1\ ·e-Ihe regular o lI ~O ge
rai das correntos, preser 'ver a limpew , e Llistrillllir as ues[!czn~ lln 
repartie;ão. Se porém ella dispozer dI) cannl artilieial para satisfazer 
o intores~e pllblico, del'e uma inàolllnisação ao proprietario ; c 110 

cnso que 3 fabrica est.abelecida sobre o canal üésse lugar a inulIIln
~iics. lJotleria fazê-Ia dem olir ( l'radiel'). 

§ 198. 

LE:l:JSUÇÃO .-A Ord. Li\'. 2.° Tit. 20, tratando dos di 
rei tos reaes diz no § 8.° E as estradas e mas pu!J!icns ,l( 

antigamente lIsadas, e os rios navcga1Jcis, e os de qnc se 
« {azem os 1la1Jegavcis. se silo caudaes quc COí'ram em lodu 
(I () tcmpo. E poslo qnr o I1~O (las estracla~ e ruas {lnhli-

Ii Gas, e dos rius seja iYtl.ulmenle CUI/WW/II. lt l~du. II U:: 
( e ainda a 101Ios os animaes, sempt'e (t lJ/'ojlt'/cclwle Ll 
I( lica no pal)'imolliv real. » 11as para bmn se on 
eSla Orei. ó mister recorrer á sua fonte. 

SY STl~m Ilo ~l.\~o . -Os l\omallos que distinguiam Os 
publicos dos particulares, que carac.terisav;1m uns c ou 
C0111 signaes dislinct ~\"Os, e que ~listinglliaH1 o~ na\'e~a. 
ou o que os eonstltllla ua\'egav 'I " le 1rtsl,lly:n fine Ll o
mcií'O$ ilinguem podia extrabir :.lgua '(' OI 

dade do Principe, nem n'ellcs fazer obra, 
llilIicullasse a (javegaç~lo, ou se alterass.e o .. 
mas que dos segundos fosse permittido IlI'a~. I1 
agua, nimla (rue com esta l'estl'icção: « 

I!I.ll SC!la!ns vclet. ») n 
( .) \ SSilll os Homan us, que flzltralll pl;1blit: ,) 


I'egal"eis para 3 naregaçàu o pesl:a, e dos nao 

trol:cão uas suas aguas e onlros uso~, parece que com 

hli có , mas restricto, sU}lpozerarn lamhelll 

11.0 povo l\ornano, belll comI) quanlo as pra.l<ls dI) mar. 
ceiras porém dos rios publicos eram ]lal'tlcularl\s 

tli\'ersos nns . 


Não cram pois os ri-os publi cos entre os 
realcllgo .; e o que- ácerca d'elles foi legisla;lo, era 
imp Drio e protecçiio para regnlar o uso d''\ llropl"le"la~e. 
e para que nenhu1l1 11articolar com alguma ohra d uLlllllalle 
[Iria prl'jurliensse o uso COllllllnOl e l'ulJlir,n. 

n!!I EITO FEt; lHL . -Por este Dircito passaram os rio'\ 
hlicos ;) ser um direito I'ealengo. O mesmo Direito, lI · 
to a e:;::;es rios, constituia U111 llircito convencional e 
licular ela nação, e não um direito l:ommum Doma 
nm muitas nac:õcs não foi depois ohservado. 
algnns fmperãntes :111optar:nn como uireitos ','ceLes . 
us referidos !lO Li,-. 2.° dos Fendos. Til. C/5 , debal 
l"llIJI'ica -Qnm sin! 1"l'.!ja1il:,.-f'specialrnenlr. no to Cil ll 

rins pn\)\iGos. (') 



'ãu qUt' a:; Lei::; teplll atlt'ihllido ;í Adminislraç;io, pl'lrl 
tIlrl n~ssc geral tia agriellltllt'a o industr'ia ( Cahailtoll~;). (') 

. ( ) Oulros POi"l'lll Illl tt:ndl~m lI ue o Icito dos rios niio lIi1\'ug:l
\é!: Iwrt 'lIce ao dom ínio pulJl ico, c quc tendo os propl'ictorios ri

'I rínhos !lllCIIIlS Ulll tlircito tlc supcrl1eio ou d'u:illfrllct.o pcrpetuo. 
oza 11 AdmIJlisttafi:lU !lo direito d'ill,~p(:crlio sobre as corrclltes Iresta 
11 egoria. Este direitu u ' i ll~pecl;iio ennsiste cm ,,~segul'nr ,I lilllpezn
hoa COIlSCI' \';Jl;no dascllrrentos lI~O II!lH~g:lveis nom t:JlIdne,. 

Em geral a li mpeza de 11ualqucr eorrente incumbe a qucm d'ella 
• aprovei tn. A,SIJJI n lillll.I!)W tI"s rios nllo n:1rOQ':lrl'is cstii n (;<1 ....2'0 
1I,.ribcirmhos, e 1\ dos n<l rUgarcis ,1 cargo do Estado. Sn porcllI 
h lllll\)Zn U 'c~te, ru' e e<lUSO la llorfaclo d'mtlpurticull1l' 011 de sua 
h!'lca , ~e \' lJ l ' i:1 ~el' fcita lí sua custa: porquc, qUC!!1 prut.ir.a um aet.o 
~ 'Jth1icla l, ucvo ropar;i-Io. A quota da eont.ribuit::;'io ue cada eOIl
.Imlllte dl'I'C sor ~cmpro IH'O]l(Jl'ciOlwl ao grau u'intercsse que tem 
- trnhalhof, do limpeza. 

§ 197. 

CA:\.\ES AI\1'lfiCI.\ES·-Crcados pelo interesso da ilHluSII';;l 
li lla agricultura, são os c.anaes al'tiilciaos objectos do 
r'~ priedad~ priv~da. 'fotla\'ia a [lrcsumpção do pro
1'1 tlíHI so se da, filiando se trata c!'um c,Hlal al'titi
·al. í\a falta de pl'01'3 cscripla da sua cOllslrucç50, l'e

nhece-sc que \llll canal foi feito pela mão do homem; 
'Ia pcs 'a, pela allmilli:llra~ão o limpeza, polo asrcclo 
os lngarc . 'Ie , (") 

(') A Aumini~tnl(:ii () llXel'l:e soilru os eanaes :Jl't.ificiaes UlIl tli
u'iuspcel::10 e pólil:ia ; [llll't[UC pcrtcllee-I1le rcgulnr n U gc

l;lIrrt~IlW" prc~en.:vcr n limpczn, o distl'ilmir AS uespcz:J~ dn 
Se porem olla dlspozer do canal art.itleial para sntisfaZüI' 

orcs:,e pnbllCo, dere uma illdernni~a,=ãn ao propl'ielario; e 110 

flUI! a fnlJl'lca est;J!JcleCJ(la sobre o canal désse lucrar a illull11a
Ilul]llria fazê-Ia delllolir ( l'r3diel'). " 

§ 198. 

Lr. r.ISL\çKo._A Onl. Li\', 2.° Tit. 26, tl'atanuo dos di 
tos mlCS diz no ~ 8. 0 « E as estradas c I'lIas publicas, 
gamentc llsadas, e os 1'ius naVf.gll1lGÍS, e os de fllle SI! 

((tu'ln os nllllcgavcis, se süo cmulaes Q1U1 corra in em todo 
11 Ifmllo. fi: posto qne o liSO das esll'(l(l:1s e ruas puhli

cc cas, e dus rius slvaiynalmenle conwmll/, lt 1~I.1tt a U~~Hle, 
c( e ainda a toclos os animaes, sCInl'/'ca Pj'oJ1l'tcclw.le d elles 
(c lica. no }Ja/l'imollio real. )) Jlas para beul se entendei' 
eSla Ore!. ó mister recorrer ú sua fonto. 

~ HHl. 

SrSTI!: .\L\ [\0,\1.\\0.-0::; Homanos que distinguiam os rios 
publicos (los particnlai'es, (lUC caractcrisavam \lns c outr.os 
~om signaes distincti\'os, o que ~listill~lliam os naveg~vel,~' 
ou o que os constituia llav"g~~vcls, legt:ihlly,1l1 que _d?::> PI)
meiros ilingllclll podia extrahll' agua sem hCell(~a e autoll
dade do Principe, lIcm n'elles fazer oh 'a, pela qual se 
LiilíiGulLas~e a navegaçflo, Ol! se a\teJ'assc~ o seu curso; 
mas f[U ll dos sognnSos fosse permittido tira:'. livremente 
aO'lIa, ainda que com esta l'estl"Ícção: Ntst Impel'alol'c( 

v .)IUll SCI1Mus vclcl, )) ( . 

(') Assim 05 Hornall:lS, que I1zt.lram (l~iJlit.: ,) uso, dos. rios ~Ja-
vúgareis [lara a narcgn(Jau e pCSI:;), e do:; ~lao 1It-;e~l\VflIS, p;rn a t.!'C= 
tracciío das suasaguéls e outros usos, I)olcec tlUO c.OI11 e~te uso pu 
hli<:õ, ruas restricto, suppozeréllll tall1~cll1 ;) pI'Olmc'!3uc COI1,I}lIlllll 
(1,0 povo Bomano hem c rn'J quantu as pra,ltlS do mar. A~ llhnn
eeiras porém do; rios publicos eram particulares e pulJlicas [lara 
di\ 'or~ns I1ns, . .. 

l'i;jC) eram puis os rtos publicos elltre os Hornanos 11I~1 dlreltu 
1'()alcll cro; e o que·:iecrca d'elles roi lcgisla:lo, era por virtude do 
ill1p ul' i'O () )Jrotcc~iio (lara rcgular o uso li:\ pro(lJ'lcl}aue cUlllmu,r~l , 
c para f)ue nouhum pnrticular com algullla obra (} urdldalle PliJ
[Iria [ll'('.ju(lic,a:;sc o uso COmml1111 e l'llllllc.o, 

§ ~OO. 

(h11m'o 1·' r':C Il.\I~ , -POI' $te Dircito passaram os !'ios pu
blicos a ser um direito realengo. Omesmo Di.l'cito, quan
to a esses rios, constitnia 11111 rlil'eito coO\'cnclOoal e par
licular da nação, e não um direito comn11l!l1 Homano ; I' 

0111 muitas iI(l(:ÕCS não foi depois obsel'vauo. Com tudo 
algun::; rmper,intes :l(loptar:H1; como ,~irei~os rcaes, t.odo::; 
os mfcric10s no Li\' . ~ . o dos I·cndos. 111. !J6, lleh:1lxo da 
1'1Ibrica -Qno; sin l l' t'~11lIill,-p speci:11mcntc' no tocante aos 
rios publicos. (' ) 
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( ' ) !~ I1(ji ~ vi ' lo: I." que a citatla UnI. aLiolltOll o Direito feu-
dal,l'lI11lllerando entre os direitos i'caes o., l'ias Ilarcgaceis, e o~ {li: 
q~lC se {a:el/! os 1UWC(faretS ; 2.° quo os domais rios pulJlieo s que não 
S:l n Ilavcga\'els ; 110m concorrem para constituir UlII rio nllverravel 
nem fOf:.tm comprehondidos na Ord.llem o eram no Direito fe'hdal ' 
e 3.° quo [101' consequoncia o Li ii'ei tlJ rei , lil'o a este · CO 111 o ommis: 
~o, se t1er~ rc~ular pelas di s[lO it;iics do D. li. em q~a ll tn conformo 
a boa razao e oql1ldade, segundo a L. de H! d'Agosto de -17G9. 

§ 20'1. 

CAnACTEHISTICOS DOS RIOS j'UBLICOS E PARTICCLi\J{ES. - São 
caract~ristic~s dos "rios pnblicos : '1,0 ser navega \re l meclia
ta OH nnmedlatamente; 2. 0 ser perennr',' ('):3. 0 s r gl'ande ; 
,1..~ ' 01' geralmente replltad? publico; 5.° ser lambem pu
bltr,~ o seu uso, etc. Por vIa de regra os rios se reputam 
publtC;~s, em, quanto. se não prova que são particulares. 

_ ~ao porem partl.culares e de uso particular os que 
n~o r~unem os l'efendos caracteristicos; isto é, os que 
n~o sao perenncs ; os que tão depressa creseem, como di
mllluem ; os que.correm tão somente de inrerno, ou com 
~s aguas da chuva; os que nascem em algum predio par
ticular, e correm por entre pt'orlios particulares ate entrar 
no rio publico. (") 

( ~) Chama-se_ pere!!I1c o rio que corre em todo o t.empe, ainda 
que em al"nrnverao mUlto secco seque em toLio ou em parte. 

. ( ) S T'lOS partLculares, ou propI'iall1ent~ ribeiros , em nada 
dLlTerom das lJutrns causas particlLlares ; o que o Direito dispõe a 
respe Lto <1'es l~ s, de\'e upplicar-sc üquell s. 1!: assim per tencem aos 
pO " u l d r' I 't: ~ dos prell los latera o teml0 cada um llireito' até ao meio 
do sen ah'eo . ~Ias nas cndo n' um pred io ommulLl a muitos 0011
selL ho,l:es, ou con'e.ndo por ellc, vem a ser-lhes cOlU nl um. 

r; ;:LO.dclxa porem de ser publico um riu que tem principio em 
lu gar pnyndo, porq~~ a essencia de puLJlico consi tu na per cnni da
de. Os fiOS que se dIVIdem em .bra(jos ou ribeirus, nàn perdem a 
nat~J'e7.~ ; ~na~ as aguas tios nos publicas, extrahidas li'elles ]lar 
me LO ,li al'tLfl cLOS, logo que entram em terras de particulares que 
lhes .sao adjOcentes, perdem a natureza de puhlicas, e revestem a do 
]lredIO em que entram (V. Almeida e Souza. Trafado das A"lIa~ 
Cap . t .o e Direitos Dominicacs, §§ tiS-51:). , " , 

§ 202. 

Co ,\"n ,~II " \ ,\ J.Io:f.asu ç"-o . - A Resolll ção de '17 ri' :\goslo 

d e l - 7~) lixou ;(5 seguinttl
' regras úterca do dumil 

posse das agnas : l.a sendo aagua partieular, pettone 
~e r:ho !' do predio or~rJe nasce. e lambem au do preLliu 
fel'lo l' , se mostrar tItulo de compra (relia , ou a~",I', 
canal permanente qu e o faça presumir; 2. a li senhal 
predio onde llas~c a agua , dcpo is ele usar d'al/nel la 
lhe fúl' precisa, llão póde Lli 'ti'ahi-13 para onlra rlill'l 
odio e prejl:izo do~ pl' lios in fe riores, tlw;cndo·se ('I' j 
til' os sobejus por dias ou hora s, segunrlo o prllde ll t~ 
bit rio de louvados nm catlos pelas parles. 

O Alvará de 27 de Novembro de '1804 determinO! 
~§ '1 '1 e 5t~guint e s, como se tiràUl a 3f1'lIt\S tIo I'io ' , r 
1'0 5 , paú I , ou nascentes, c passam lwla' fazen do,,::; ali 
por cana es ou l cvad a ~ para regar ; e ) m' mo para I 

1ft-las . As agLl ,1s em levadas ou canaos fOI mn pois ;t 

reguladas pelo cit::do Alvará, cujas dispo.:'irrJtl Stl llm 
ram obsel'\' ar no Drasil inteiramellle sem dl1Yida )lI ;t 
prelação alguma no qno fosse appli cavel, por 01111'0 

de 4 <le :\larço tlc 1SHL (') 

(') .i ahunl lallcia li mpeza da ' H;!l1 J lH'(1\iam ~l1l i!!;:III1"l j 
(;Ommi ::;s3I'i ::. dn l l1[' udelle ia genll ela polleia , lia rtÍrllla ~1L.lIl'l ll 
Ila pelo ar!. '\!, das lnstruc('ões lle .\ de ['OI embro de 1 8~5 l 

hoje incumhe i1s Camaros nill ni ei pa 's provêr á conscrv,ll:ào I 
reparos da s rC) lI tc~) nqll d uelOS, I ~h art\ r iz _ , plÍ ",os e tanrlu e ~, \lI 
do '!.0d 'Ottlu \! ro ( ~() 18'iH, art. li) § 1. '1 ' 

Aos .Tu ize~ de pai', 11O l'iÍ1Ll COI;qJe!e pl'OcUl'ar a Clllllposil: 
IN las 3S coutemlns e tlU \' IIII1S [(LL U 'e slJ~(Jilare Hl enlrc 1\101'<1 
d os seu: I'('SJWCli H1S d L trieros úCI'rea il o atr;JVCSsDI!ouro: c po 'sj 

rle rios lII:IlJc il' '-, e !ll) li SO d a ~ agua s clllpregiula!' 1111 :J gl'iel 
011 mlnCl'ilf:ilO, ~cgulld o a L. de L.; (I'Oulubrll de 111'27, al'l . 5 . 1

' 

que lhes co nl'eri a essa alLr ilJuido pol iC ial, a fl ual lhes fui eOIlS 
da pelo or lo DI da L . de 3 de th:zcHI iJro li c l:H,1. 

. \r!l~ ~l$ oh!'::!; que eem tlO !' ohjoeto prf1lllo\'Cl' a ua\"l:g;u;' 
n o , all 11' canoas ou ('on:tl'uir aql1edllCIU~ , pndeLIL ser deseTll pl 
das por elll llI'l'w t'io' nnt:i ofl 3es ou es tl'all rre irll~, u,~lIciallo' l'IIL 
palll1ias u ~OiJl'il si , eomo dispõ() a C. de'\,. de ':!() d' .\gOliLIJ de 

[\3 3 S\lciodallcs UI: Ill inerar~ o fll'llcIL Oll -Se a ollsen;lm;i: 
ne (r i rnento~ l1 ns terras () al!\lnS nlill ral)5 c.om a, nwis Loiê e () 
em vi gor, \lulo .\v _1 Y 110 23 de Julho de H~;\ I. 

Pertence na (Jll'te Ú IIi II li lli::.tl' r:c. o das ol ll'l\ ~ Jluldie;\ " \ i ~ 
!;oll seL' \'nt;10 d()~ dil'ersl\S fi IWUlla IlIOn lo.' , ch, far izes o CIlIIII" 
Docl'C IO do l ." ti l.: Ilm;l! lltl 'l 'o do IH:1Ii , , ulJ~lilL1id l) pelo BI!1! 
,lo 1:2 d' :'1(1 I'r' l dr I, Ifl . (, ali lL,d "'1\\ dn 11 . :10:2 111 , ! Ih' J 
01 (: 1 ~ 13 -
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í' ) I: pois I'i ' tu: Ln lJl!e a citada 0 1'11. aLhJ [JtlJu o Direito fUl1
dul" 1'II~mler;HIfJo entre o.' d ll'Ü ltos '/'Coes Ol riu.q Jla /'e!l (ll: ei.~, e u ~ dl~ 
'/ue se /a:;elll os jl(tceuaNns ; 2,0 quo os dOmais rios pui>licos que nno 

;111 lI :1l'egal'elS , lIem conCOl'l'cm para constituir UHI rio I1nverravel 
rl ; 1Il fl1 l'(l fIl comprehondidos na 01'(1. 1IeTll o eram DO Direito re~ldal : 
( 3.u fll1e por conseq110Ueln o direito rel ati vo a e·tcs CoI lIIO omllli '~ 
o. se tle\'l! I'egul ~r pelas di li [IO illlics do D. iL em II~la llln eOHforme 

lJua razHo e équ l : de, se 'undo u L. l1e '18 u'Agosto deI7C9. 

§, 00_ ,' J. 

An,\CTI-:J\ISTlCOS DOS lHOS l'l'llLiCOS E PARTlCL' LIIHéS. - São 
':lracl. ristic~s dos 'rios pnblicos : 'J ,0 ser na \'rgavcl rneclia
a Oll mm18dlfltamente; 2.° ser pel'emw; n:-3,o OI' grande; 
•.~'Cl' geralmente reputall0 publico; 5,0 ser tambem pu
lte~ o seu uso, etc . Por via de regra os rios se reputam 

pubJ t(:~s, em, quanto. se não prova que são particulares, 
_ Suo porem partl.culares e de uso particular os CJue 

I~O r.?unem os refendos caracteristicos; isto é, os que 
~o Sao pCí'cnncs ; os que tão depressa cresc,em, como di

llllnllcm ; os quo correm t.ão somente de inverno, ou com 
.s aguas da chuva; os flue nascem em algum predio par
IC1l1~ r, e c~rrem por entre pl"edios particulares ate entrar 

ri publiCO. C) 

( ) 'hama-so_ l/UM,IW o rio que eorre em touo o tempo ainda 
ueem alj:(unl vel'tlomulIo sccco seque em todo ou em parto.' , 
. , ( ) O: nos particulares, ou proprialll 'nt~ ribeiros, em nada 
U,llJ~~m ~~~ " :ltJ'a '<;ou~as pu I'ti r ll,l a res ; o \/ue ? Direito dispõe t1 
_(101.' 0 tl es ta, d OI u/l pllcar-se t1q uelles. E aSSIIlI PCl'tollcem aos 

'uldl1J'cs dos prodios Interaes) 1.00110 eada UIll direi to ató ao meio 
n sou oll'co. Mos nasccndo lI'um pl'cll io commUTIl a muitos con
'nho,l~c" ou corrO,n 1.l0 po r olle, ,1/!1U a ser-l hes COllJ lI lUlll. 

'lo.dei xa porem de SOl' pUblico um Ti o que tem prillt;ipio em 
gar pr:~'[ltl o, porCf!lC a e' sencin de publico consiste na parennida
, OS ]'lOS que se dlVldClll em braços ou ribeiro ' , ntin perdem a 
Lnrll1:~ ; ~[lS as aguas dos rios publicos, extrahi tlas d'elles por 

tI nrllflciOs, 10 0 '0 que entram em terras ue partil;l1lur(!s que 
adjacentes, pel'uem :l natureza de publi as, e revestem a do 

em ,que entram íV, Almeida c Souza) Tratado dos A"ua~. 
. I.c' e ])Ire:tos Domilllcaes, r fIEl-54), <> , 

§ 202. 

Co') :-'-TI ,\'I!. \ ,\ U :CI SUÇ,\O. - A ResuluçJo rle n lI' Agost 

,,-,.1li:; / 

de '1773 lixuu as seguintes regras úGel'l:a do dumínio c 
posse das aguas : 'I, a sendo a agua particular. pertenee ao 
senhor do preúio onde nasce, e tamhem au do predio in
ferior, se mostrar t.itulo de compra d'ella , ou açude, 011 

canal permanente que o fa ça presu mi\' ; 2 ." () senhor do 
pt'cdio onde nasce a agua, dt"Jloi ' de usar iJ'aquella que 
lhe fúr preci 'll, não púde ui ti'alli-la para outra parte em 
odio e prl'jllizo dos prcdios in fe riores, devendo-se rl'par
til' os solll'jos ' )0 (' Ji ~IS ou 1100'a s, segundo () prudentu aj'
bitrio de louvad os I1UlJ1P,ados pelas par[(ls. 

O Alva rá de 27 de J\ovem bro de '180ft. determinol! tlOS 

~§ H e sl'guint es , como se tiram :lS agllas (los rios, rihei
ros, pa úes , Oll nascentes, e passam pelas fazend'as alheias 
por canaes ou e\ alias P(JI'l1 regar; e ü mesll10 para (':õgo
t<i-las. As agua, m levadas 011 callaos for am pois assim 
reguladas pelo cil:1I 10 lvad , cujas disposições se llltlfllJaj 

ram obsel' r:)I' no lll'asil int irnmenle sem duvida ou illter
pretação "!gllma fi ql1 (j foss' appli cavcl, por outro Al\'. 
de 4 de ~Iarço de 1Bl n. n

(' ) ,\ almnrlancia e limpeza 1I;1;; nguils prr1\'iall: ulltig:l nu.l1I te ti' 

clJ mlllissul'i os da ntl\llllcll cia geral da poliew, na rünllil rl ctt' \'lliiml
il<l pelo nrt. L! uas In s t T'lle~(jes de ,0\ de 1 O\ClulJro uu HI-l ã : l1lUS 
hoje incuJn !l(! ;'I~ Ctl mnJ'lls 111U1li ' ipa ' :; provt' r fi conservação e aos 
rcparos dns l'ilIlLI;l:, nquCtlll t: tus, e!l a <1 l'lzcs, PÚI,OS e l;niflue~ , [leIa L. 
do 1,o d'O u uli ro de I8:2H, an. fili § I ," 

Aos ,Ju izes de paz pOf'ém COlllpetc procurar a compo:;i\:'w !l ,: 
1J,'lIas (1); et1l1tc llclas c du \' i:l as que:;c s ll~ ü itareIl1 cntre lIlorlld orf: 
dos 8CU~ l' '~ pect il (IS c1i ~l riet o s úeere ;l de atrtlves 'auolll'os e lla~ ';1:'cl1:'. 
de rio ()lll'l!J 'i l'o~) II do lI ~O lias nl:(uas elllprog.ula, lia [l l!rl t;u llu ra 
Oll rnillcl'ar:i'ín , ~~lI 11 d o a L. de 1.') u'L)utullro de IH':!!, ar!. 5 . u ~ l h, 
que Ines oo nf'eri u essa at trilJ ui t.::io policial, à qual lbes roi COn Sl'r n l
dapll Io nl'l. Dt tl :1 L. ue:J ueDuz rubro de 'l M I. 

~ras os "I'a~ que t UIll 11 r ollj(' (: lO prf\ lllOVer ti 1J;1\ 'gnc;iiu dos 
ri os, ah ir , a l1 ae~ ou cOILl I'uir a(juucluet 18, Ilodem ser de Il1 [llltlll: 
das por omp rr wrios lI ~lIill ll aos ou estrangeiros) a,, ~()eiados /'111 CIJIil
panllias o u ,:;oÍt I'I ~ s i, COl11 0 lIispül} a C. de L. Ilc ~Dd'.\gos t u do '1 ~::!8 , 

:'i a ~ sncieJat1e'i lk mi n 'rac,:;1O (Jrd ' 1I011-Se a oh~ervalll;ia lI o,; 
Regimen to: da,; terras e afflws 1lI in 'ral!S t om as llIa is Leis e 01'1]1) 11'; 
em \i g'ol', pel" Av, 1, 0 lI> :.a rie Julho de 'I :J-t. 

['crtenco IHI Cú rtr, li :1d l\1i ll i~tr3 1,:;\O uas (juras jlllldie<1s vi gi;lr 11<1 
C1JIISO I'V11!;UO (los di l'lTSO, l;nea ll ;lJ1l C\ lI:'O~, dl:1f<lri zes e fnllle!i, pelll 
O('C ' lO I] O I. " lIe np,7.(~ 1II 1!l·q 111:1 311 HIIJ: lilnidn (1clo 111' <. 11. q 
.In I ~ de ib l'~ 1l tln I, \lI . I' ;d ill:'l ! 1l{' 1" 111\ li , :1n~ de ;!Ik ,l lIlI hll 
dn 1 H í~L 
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Pal'D a conCllssü(j,}'agllas uos aqumluctos plllJlicos no munici
pio. da f :ôrte para I1S0 dns ca,as e ch3caras p3rtieulal'os, pelo Minis
tl'flO do IlIIpol'lo dcu-~e o !leg-. n, :~\) de '/:, de Janeiro de 1840 al
t~radn [Jelo Oeer. 11. 'i!):) de 'I í clLJ ,Uaio de 18\3; o qlwl dispõ~ que 
~tJ tenha lu)!al' por arrondnmonto anllua!. 

A Hcsolll,>io 11. 35;J de 1:2 tle .Julho dI) '1815 Cllumera no art. 
1',°, ~ 4.° ulJtr~ os casos era (l ~lU ha lugn:. a dosapropriaç~i? por
utilldilde jlll!,lwa geral Oll mutll cl ]Jal da Corte a constI'uoçao de 
fontcs, a(]lICdllctos, ete. ' 

A Hesolut;;úo n. :~H uc ~\ tl e SO,()!lI;lrO de H:l'l3 e o respectivo 
Heg. 11. ,tU;) de 17 (\',\gosto rle !tW3 tamlJHrn reóulararn a conccssão 
d~s <lgllllS pCl'fullccntcs a turrClIllS diallJalltinlls para a sua minera
cao. 
. Fin~llllclltc aos f'o :lores geraes uo Estnuo cumpro promover a 
nave[!':trao dos T'io~ 110 Imperio, e 110 interior (Ias llrovincias ás As
,emhl~as [ll'o\'inciaes, quando uJo pel' tençam ia Adnlinistração ge
rai, pulo Acto Arldicional art. 1 O ~ g,o N'csta partu cone por
eOllla do ~fi uisterio do lmperio. 

Quallto :í na\'l'ga ~;io por vapor (luntl'o dos rios, foi declarado 
pela L. n. (il) 111', R d'Oulllbro Lle Ht~3 pel'l rmeer ao GO\'CI'IlO a racnl
dade rle favorecê-Ia COIl1 privilegios. E posto que essa L. seja an
terior ao Aeto Adtlicional, todavia I; lla corno tOIl:JS as outras (Jue 
se possall1 dizer eontrarias ús disllOsi (:ôes cio mesmo Acto. tem-se 
entellllido que continlJa em vigor;assiÍn CO!110 contilluam 'as Lei:; 
provinci,nes fJn' se acham nas l11e:;!llas circumstallcias, segundo ° 
(Ine (l~tn e'(p\'~ssamelltü di!\)Jostll no aI'!.. H.O da Lei interpretati
~a de 12 rle Maio de 18 \.0 (\ . § 1.0 (la Consulta do Conselho d'Esta· 
(10 de 2í de Setembro de iR.)!), a que se refcre o Av , de lo, de .!aneiro 
tio eorreule allUIl . 

SECt;.\O 11. 

rlu !'/! ' [os c JJa lia ij • 

1'1l1:\CiPluS GEll.\LS . -Os Legisladores de todos os tempos 
le(~m feito da conscrv;lf:ão das floreslas um objeclo eSI)e
cial do seu zelo; e de feito a existencia das florestas é 
11m bem inapreciavcl para os paizes que 'lS possuem; ou 
pnrquc protegem , e alimelltam as fontes e rios; ou por
que Sll~te nt 01, e seguram n solo tlas montanhas ; ou fi
ilalmenle porque ex.CI'I~em n;} atmo~phera lima intlllenc,ia 
bcneliea . 

As florestas [lllllcm rl(-' i'lC n G t~i' au Estado . ú::; munici
palidadt,:-;, a scq:iies destas , :l c ~i;tl)t)lc cill1cntus pl1hlicos , 

ou a particlllares. ,\ Legisla(fto JJol't'stal epuis II 

mente complexa. Com tudo as florestas do Estad 
sujeitas a regras particulares, e a regras commmnllS 
do o complexo do 1'eginwl/. florestal. (') A Legi sh, ~\fiO 
restal deve pois compl'chemlcr duas cspceies de rl i:-;p 
ções : umas communs a torJos os prOpi'ielal'ios: e (I 

especiaes ti administração das tlorestas do Esta(lo. 

(") Chama-se regimell. flore,~tal fi complexa das regras li 
rencia e auruinistra(;ão, estabelecidas puta Lclf:i. la ~ ;'ío flon:swl 
sujeitas ao regimen nOl'c:; tal DS florestas e fII a tl ~-; ,qnc fa:ll'11I 
do domillio do Estarlo, (I' (Iue pertencem (l IllllOlcl palttl:l!lcl', 
eões d'e~tas, a ost3IJelceiracntos JllllJlic(l~; e fi ualmr11ltc aquél 
fine uns e ontros terlll dircitos illdil' i~fI , ' l.I u rUflJlI'I' atlc 
cuia res. Quantn its ([UC S{IO exclllsi I':JUltmle Ll 'c.'itcs, não 
o rcgimell 1I0re,lal ; I11~S OS'lb projtl'ietal'iM, soL (l i 
toda protectorll da Adlllinistrar)io. uxef('ern lI 'tlllll" IUIIM (I~ 
resultantes (la propriellade e eonful'lIll's:i Lei, 

HEGIl.\S CO)I.;I[j:'/S A TODOS OS PfiO!'fllET.\IIIIlS,- 'fac:; 
que se referem aos direitos de liSO, a cel't;ts pl'o"i lelJ 
de cOnSeI'V3<;i10 e segurança, ú servidão legal con 
ús arvores LI'extremas e ás reservadas para o sen' 
marinha , etc, 

De feito a Ll t!'uiç.ão das flo;'estas, imlcpcllllcnte 
te dos interesses hygienicos e das lIe~essida(les da il 
tria, exerce a mais perniciosa intltlcncia nn agricu 
augmentando a dura~:io elas s{,ccas, abrindo Ji\TC cu 
grandes ventanias que uesfollJam, e fatigam as pl 
tornando as inunda<;ões mais !'ref'Juentes. A~ í1oJ'e~tas 
rem formam uma das partes Tll;Jis imjJortalltcs da r' 
nacional; e é por isso tambüm qae o Legi.:'lador de 
certas providencias de consel'\'ação e seguI'311(:a para 
tegê-las dos acciclcntes calamitosos ou das empl'ezas 
tit~ulares. Sendo pois as f10rpstas c matt:JS uma fon 
portante de riqaez:1 para um Estado, a sua conservar 
11m dei'er interessante para a Aclminis!r3~'ão. (') 

(J) A agricllltlll'a , a nrchiteetura, e qll113i todas as illl) 
;]r:I1<1111 lI'ell~s alimenlos n re('nrSn,; (llW nada pndel'la ';\II"l llu 
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1'<11'3 a C'1I1CU,sào J'lI~uas uos aqueuu 'lll,; lHlLJlicu,; 110 ll1unici
IU,IID Cr'''' Il! pu ra 11"0 llas ra ,'as e eh ~ca ras [larticulare~, pelo iIlinis
'I'(u do IlI lpci'Ío deu-~o u ne~ . 1\. an de 'I:l de Jallci m de 1840, al
r",]" I!elu lJecr. 11. :W:i dc lide ~l:liu de 18\:3 : o qual dispõe flue 

.J lcnhp I~ar por arrol1llnlUcllto :UlJl l1al. • 
A [{osolu,:floll , 35;:ldc 12 tIo .!nlhu do 181;:; enumera no ar!. 

.U) 4." ellll'. O' C:l'C) , elll 1110 ha lugar a desapropria\:,io por 
lhlhllle p"IIII1:11 gera l ou I11UtliCI1IO I da Corte, a construcç:lo de 
IItO~, :JquctluCLll', 'Ir, 

A I\csolllC;;'o n. :171 tlu t i de S> ! '111:11'0 de 18 15 e o respectivo 
cf(. \l. "ü::í fie n d'.\ {50' 11l fI e 18 W tamunlllrcriu1nram a cOllcessãu 
.' lI(; UU' pUl'lllllwntuti a len'cnu' dialnullt iuos para a sua rninera
u. 

1'111:1101 IIle aos f' oller,'s geraos do ESlauo cumpre promover a 
IVIl:;!unio !lO!! I'ias tIo Il1ljJcl'io. 110 in l r iar fIas províncias ús As
'wbll,\as pr(J rinc Í1t~: J fJ U1II1U Omio pertc ll(;am:í Admin istraçúo ge
t !ml u .\cto Add iciolwl :lrt. 10 ~ ~ ," N'esta parte corre por 
ui:. tio :'.f ili i 'lti l'io do Imporlo. 

Qua nto li II nrcgnr:;io por l'ullnr ti 'J Uro uos rios, foi declarado 
lo L. 11. ao rio, d'Ulltnllro de! I k33 pertcllecr ao Governo a facnl
l~e Ilefa vo rcc.:(l-JaeoUl [1rivil f'ios. E posto (Iue e:-;~aL. seja an
rwr ao Arlo Adllicional, toduvia t; lla corno touos as outras que 
PUS-,1l111 dizer eontrarias ás disllosi t:(ics do m limo Acto tem-se 

ItcJ.lllido que continúa em \'i go r;:J :;~ illl como c ntilluam ' tiS Leis 
m IlI cl.n us CJlIe so <l ' ham . lias masma, circulIl tHIICi<1s , segundo o 
\) u: la ('xpressamPlI l dl~Jl o 'til no art. 8.° ua Lei interpretati
,I 12 de Maio deI lO (V. S1.0 da Consulta du Conselho d'!'.:sta
,1~2; uo Setembro L!o 'IH;)!!, a que se refere u A\' . de,j,dc Janeiro 

I l'OITCllhJ DIUIIl . 

SECl;.\. () 11. 

Flul'l', las e J/alta;:; . 

~ '20:3. 

('lll:-;LI l' lOS lJEB\tS. -Os Legisladores de lodos os tempos 
, m fe ito da consnrv;)l;ào das florcstas um objecto espe
aI 110 seu zelo; e de fr ito a existpncia uas florestas é 
11 lu'm illapreciavei para os paizcs que :IS po 'uem; on 
lrqlll' lwulcgem, e :llinll'ntam as fontes (' rios; ou por
lU sll.lcnlam, e 'p.guram o solo lias montanhas; ou fi
111llL'lll(' [lUl'íJ.1!C exe rcem na atrno~pher3 lima illtlllencia 
rJ/" fica, 
, .\s HOI'I'. tas [ln,ll';n [lprtcncl'r :lo Estailo , ú::; munici

Il dadi·::;. a ,'l' C~,lj e' iksl:1S, ;) e,ta!w lncimento,; pllhliws, 

ou a pal'ticlllarcs. A Legislal:ão Jlol'l'slili li (luis Ilceessaria .. 
mente complex.a. Com tudo a Horestas do Estarlo são 
sujeitas a regras particulares, e a regras commmllns a to
do o complexo lIa regime//' jlvl'c,çlal. (') A Legi slaçflo flo
restal deve pois comprcbol1ller duas espreies de disposi
ções : umas cornmuns a torlas os proprielal'ios: e olllras 
especiaes fi admillistra(~fto um; tlores!as do Estado. 

C') Chama-se rC!lirnm [IOI'Mtlll o complexa elas l'H~ ras rlc gl'" 
reneia e atlministra!;ão, e~(a!Jelecidas pela L j!Ua~iio f1 rc. ta l. Si,,, 
sujeitas ao regimen fl ore la l a~ (JortJ8tas e lIIa t!:~ ;· , quI' faz 'lJJ parte 
do dominio do Estado , tiS (lue pertencem a mlllll cl palldarle , a SI'I'
eões d'e, tas, a e t:J lJ ~It!(' i melltus publi co.:' o firi3lmellle alJHcllas C III 

(1110 UIlS e outros toem tlircito,.; illui\'ísos do prnpríouaue e01l1 parti
culares. Quanto li ·'11l1.) sáo exclllsÍI'alllclI le !I'e~lc~ , niill e' Jalll sob 
f') regimcn !lorc:> lnl ,; mas os . cus jiroprictanos, fl L a In, peel::in 
1,0(13 prtJ( Cc!Ma da :\.uministrílf;ã . ' "errll lTl n'e1l 1l5 Iv,ll'I:; o. lI ircito~ 
resnlLantes (Ia propriedade c conl'tmncs:i Lei. 

REGIl.\S f-:mL\JlJ '"\S A Tonos os P/lOI '/U f:T. III 'J; , _ Taes s:""o as 
que se referem aos direitos de uso , a celtas providcn(~ i ;l::; 
de conserva 50 e segUl':lll ça, ;\ serv idão legal mn ÜrIH'nt c 
ús arvores li'ex.tremas n ús J' esc l'va(la~ para o serviço da 
Il1:Jrinha, etc. 

De feito a uestnlÍcão d' s florestas, imlepcw]cntemen
te dos interesses hygienicos (. das lwcessidarles da indlls
tria, exerce a mais perniciosa influencia na agricultura, 
augmentando a uuraçiio das Jecas, abrindo iin'ü cu/'s ás 
grandes ventanias que uesfollJam, e fati gam as piant;;s, }~ 
tornando as inuncla(;ões mais frequentes. As l10restas po
rem formam uma das partes m(lis importantrs ua riqueza 
nacion:J1 ; e é por isso t:Jmhom que o L gislador deve dar 
certas pi'ovidendas de consel'vação e 'eguri.1l1ça para pro
tegê-Ias dos accid e lltc~ ealalllltosoS ou das empl' za pai'
tieulares. Sendo pois as Oorrstas e matt;}s uma fonte im
portante de riqueza para 1H I I Estado, a sua cOllsena(:ão l' 
mn dc\"Cr intcressantb pa ra a Adminis!rarã . n 

r") A agricullllra, a arcltitectllJ'3, e Qll3Si t()d:~s as iutluMl"ias 
ath:m1 n'ell;ls nlill1iln\.ros I~ m(,Jlrs()~ (IIW, nad~, pode n0 ~lIIJ"t!ltIll". I' 



11 1' l:I.!~,a.rio~ "oi, i~l.Jil'itll~ ()s. .b 1101'0 ,;111 ; 11 ,10 li SÚII Iil e ll u, alJ~ Es!a
dos. ;.'in ,:e lO 111.!I1"s I' que 1) . ennllnereio acha os Seus lIleios de 
lrall~p() l'l<~ ~ (li! lroea; e 11 CIlII S e. (/ue os Goremos petl nl ll (\ l e lll e nlo~ 
de prllleC~rltl , ~l.!gllrnr! l: a . c glona. TalUlJem n'e,tes [1 r ill c ipi o~ se 
fnnrln [.Olln :l Leglsla(:ao !1oreslill ( :Jlagnitot et De!3 nwl're). 

~ ~O,j. 

. ' LE(;[S:.\ ÇÃIl . -As norc st:l~ C maUas p111 1l icas ; isto ú, 
,] !:) que nOlo pertencem a particulares , c se ;lckllll dcw!n
las, pcrtcncClll Ú na(~ão , de, de qu e pela Ord. Li\". 4 .. 0 Til. 
IÍ·;~ ~ O.n foram I'cgn\:1das a:; Scslnlt,·ia.s , ou da tas \1 0 tcrr ' s 
pa!'a serem apl'O V itadas e cultivadas. 

Na consel'\'ação da ~ Do restas c matlas pn uli(;as ontll' 
as houver, devc!ll os .Jl11zes do paz vigiar, e oÍJst ar aill l\a 
mesmo. nas particulares <lO cÓI"l e de m ::l clCll' ::l S 1'050r\' ;l! la .; 
I~ O I' J<~ I ( L. .fle "l.G. ll'Ontu bro de '1827, al' i. 5.o s· '2 ), CIJ 
.1,1 ubservane!:! fOI IfIstantement.c recommenclafla pc18s Cir o 
1 ,. \lI ~ i~ s de Hl ele Janeiro de 18,Ji), 17 e iO de !';o,'c I IH'o 
de ülj~, c OUl t'3S , 

Tocl a\'ia jú polo AlI' . rIto G (['O lll nlJ I'O de ' Dó §' 0.° e 
I () Y fIIl':t de!crminallo Cjue n:io se déssem I'~ lil ses r'.a rias , 

1 l( ~ 1ll. :: ' cortassem sem li i}cn ça do GOH'l'nO as ,naLle ii'3s 
q\lf~ pOlles:;cm servir par ... a constl'u c/;. iio t.lc lIavios da ar·· 
l~ad ;l :"~~ qu,': e ·ti\'essrm r m mat.l:\ ;-\ jlmximas ao:; po rto:, 
dd fI! ,, ~11. \) . 

( ) f!a .in Illllignmc nle ('n: lsenal()t' ~ s d t.~ cú I l.; le !I ul.L.Jiras 
qll d llr:11l1 u:-.. lU lel ,l· [leIo ar!. II da L. de IJ ,te ['io l"ellllJlo le 1 ~~Ii : 
~ ~.1IlI l o- ~e tl c~ li lI O a il~ ~cus ()m pn~ga<1 1l 5 pelo art. 'I':Z da InU:iil Hl L. àó 
d ~ :II:a rn p or ll rn frul1 ('os os c.út·les do IlIade iras, de Illodo 1[IlO nHO se 
Ja (H ~CI ~ 11 hf'.L:ilr:n pa.ra Il ClJi'to l]a6 re~er\'arJns por l. r. i ; II !aS a all ri 
IJlur;ao J e llar t :I!.! S II cell çu;; compete: ú S Cl'Clnria o'E ' lado do' l li :
(.!I)CI'lS tia manilha , Cllm)l l' illdo mllda nos .Iu ile' de paz e lIwis auto
fIlJa iles loc.nes fnzrll' eXel'lltill' as Leis que pl'ohilJeIn o eó, te (l',!I "u
I :HIR1 U !,t~a)( l e lr;l:i parn uso UO,; fll',;ella eS ( Avi so tIe :1 fi e :-iO\'úI llb ro 
(. C ''''}') , . 

I~o r A.viso UC :1 de Deztl ll1liro do 1 33~ se illa tllloll Mgllll isnl' in ;.: 
l~'~~'ro s aCI; ~' : a d~ ~elllJlO fl n .;.n ~l cúrle e da IlJa Il"irn ti 1 C1 il pregú 
Id ~ , em, e IlsefluC!.cl a do que I ,Jl nflpl'ol"ad.a e mandnda obsernlr a 
ttl; lclla (10 1 X (lo meSlllO 11l ~~Z e al1no, flue as (1Ils ig-llfJU, ConfOl'llle as 
(lt eaS .~~ll fj ne derem ser empregada~, por l ~ir Clllar de 7 de Janeiro 
de 1R.,.>. 

Po r Ol l!.!'» i ; i r( ~ll lal' rle ::l I de D pZe lll l ll'<) fi e 1 ~ ·Fí foi :liniln rtl

-..,8 IÜ7 3r

"UllllllellllaJu que '; 1.1 ubstasse ao derrilJalll tl llto da,; Ill;)u~iras 110 
propriasjlara a conslrucção naval, dando-se novas provldene 
mes mo respei lO /l or mil is outl'a Circular de 1 H de Selem IJro de 
e determinou-se a rÓl'ma ria I'espectiva e;;criptura(~ào nas p 
olldl! ha Ló rtcs c depositas oe madeiras, pelo ;\Vi50 n. OO de 
Ma rço de 1847. 

'I'amlJern se ol'Jenou por Aviso de '2 d'0ululiro dll 1850, 
deve procede r-se contra OS mestres das embaTeações que 
relll macieiras tle Lei, reservadas para conSlruc(:ao, sem 
li r;oncn rb Secretariu dn marinha que nlltúri , asse o seu 
outro"Avi so ri. iüO de 30 de Dezemuro do meSll10 annu se 
que no,; lrapiches alfandegados se não recebam madeiras 
por Lei , que não venhnm acompanhadas de doc~mcnlos q 
I[Uem n neccssaria autoris(\ ç50 do Governo, aôSlm como da 
capitania do porto . . . 

As Instruccões de 5 ue Maio de 1 85:i1 em addltamenlo 11 

da me,ma data ·para o fabrico da pohora na Fabrica nacional 

trella , eSlaheleeern regras para o plantio dns arvores e córle 

deirns que cOI1I'f\m estalJelecer-se nos terrenos da mesma Pa 

O A viso de 2ô rle AgtlSIO llo mesmo anno recornmenda aos 

dentes das províncias da~ Alagoas e de PernamlIuco a fiel 

"allcia dos artioYGs RI Xi, e seguinles do Heaulamento n, I 

30 de .Janeiro (le Hl5{ sobre n conscnação das matlas ex. 

!l 'essas prorinc. ias para li construeção nayal. . _ 


Finalmente o Aviso n. 26 de 26 de JaneIro de 18,)8 

que a lIlulta do nrt. 27 (la L. de 21 d'Oulubro de 18.í3edo I 

'20 de .lunho rJ e 18.í4. Il ào é :lppli cUl'lll ao c.onlrabaml0 das 

ras de Lei ou reservndas, POI' ser eS;lecial para o do pau-lira· 

j)orém aholido ]leIo art. 12 da L. n .. 1,0.1.0 de ~4. de S 

1859 o estalll.:O da vllllda do llau-brasll, e permlll.ldo o 

d'cste product>1 li as lermos da Legislaç:lo n~eal que regula o 

lros gencr(Js ll'l' xport:u:iio. 

CAPIT ULO VII. 

has de COllltllunicaçáo, 

§ 206. 

PnlN Cll'lOS GER:l.I'S - Entende-se pOl' caminho (vi 
ITeral um espaço de terreno que serve para com 
~m lugar com outro , seja qual fór a su~ extensão 
gura, c independentemente d? ser rn~ls ou menos 
quentado. Os caminhos, assIm. consldcra~los gene 
mente, pódem dividir-se ~m 'publlcos c pOt'ltcnlare:~ . 
di stin eçiio ó fundada em DIreIto: por I~SO ({IH' . SI' l' ( 

~~ 



'-,O llIlIH;llllautJ que se ob,;l"ssC ,10 derribanlCllto du~ lI1(lllcil'uS (Ie Lei 
proprias para n eonstl'ueçi!o naval, (\l\ndo-sc novas providencias ao 
m~Slllll respeiLo p OI' nwis outra Circular de 18 de Setembro de '18.\.6; 
e determinou-se a fórma da respectiva escripturaljão nas provincias 
ondll !la I,órtes e LleposiloS de madeiras, pelo Aviso n. 60 de 24 de 
Março de H!n.

Tamliem se ol'llenon por Avi~o Lle '2 d'l) utuhro de 1830, como 
eleve proceder-se contra os mestres das embarcações que co nduzi
rem mndeirrls de Lei,rese rvadas parrl construcçiio, sem aprc entnrem 
li cença da Secretaria da marinha que autorisasse °seu cúrte ; e 1101' 
outro Avi so fi . 2U de 30 de Dezembro do mesmo anno se determinou, 
que nos trapi ches alfandeg<ldos se n~o recebam madeiras rcserv<ldas 
por Lei, quo não venhom <lcompallhadas de documentos que justifi
quem a IIcces"aria autorisa<.:;"to do Governo,. assim como da guia d,\ 
capi tani<l do porto. . 

As IllsLru r!<.;ões de 5 de ,'!{aio tle 1HGJ, em odJ.itamento o ouLl'as 
Lla mC:ill1a tlnta para o fabrico da polvora na Fahrica nacional da Es
trella , cst;1hcleeern regras 1);11'<10 plantio das arvores c córte das m<l
deir;)s CJue convém p,:;ta tJelecer-se nog terrenos da mesma Fabrica. 
O A viso de iG de AgI' ·to do mes ma anno recommenda aos PresI
dentes das provincias das AI<lgoi1s e Lle Pernambuco a fiel obscr
ran cia dos artigos ~I, Ri, e seguintes do Hegulamento n. '1318 de 
30 do .Janeiro de 185\. sobre a conservação das maltas e:\.istentes 
lI'ess<ls prorincias para a construcçào na.al. 

Finalmente o Ariso n. 26 de 26 de Janeiro de 1858 dedarou 
que a mult.a do ar!. "'27 Lia L. de21 d'Outllbro del8,i3edo lIeg. de 
'20 de .1unho de 18.í4 lIão é applicHvel ao eontrabando das nwdei
ras de Lei Oll reservadas, por ser eS;leciol para o do lJau-bra ,il. Foi 
porém :tuolino pelo art. 12 d<l L. n . i ,0!lO de 14 de Setembro de 
1859 o estallco da \"(mda do llltu-brasil, e pemlÍUido o commercio 
LI'este proLl w; Io1 nos termos da Legislar:iio fi~cal que regula o dos ou
tros glllleros u'cqJorwr: iio . 

CAPITULO VII. 

rias de Co"//w/wúcaçào. 

§ 20fi. 

PnINC1I'IOS GERAI';S- EnLende-se p01" caminho (via) em 

geral um espa(',o de terreno que serve para comnmnicar 
11m lugar com outro, seja qual fôr a sua extensão ou lar
gura, e indepentlentcmente dü ser mais ou menos fre
quentado. O:; caminhos, assim considerados generica
mente , pódem dividir-se em puúlicos c p(n·liCllla1'e.~. Esta 
dislinc(' fio ó fllnd;Hla em nircitp : por i:;~o 111IC'. se I:~ do (\0

~"2 



I i, ' /'. 

ver tIa Administração assegu!,(lr ;\ communic;lçiio ua di
versas partcs do territorio, nlio pót.le pila ser ohrigatl;; a 
prorêr ás precisões cios particulares (Iuanto ao ti '(HI ' ito 
de simples commorlidade (Pardesstls). (') 

(' ) Os cnl1Jinh(,s, ou estam :l cargo do ESlnflo, e charnalll-~c 
estradas; ou a c.ul'go lias rnulliei(lalidndcs, l! ('!imnalll-gc 'ricillf[l" , 
ou mnoieipnes. 

~ 207 . 

ESTRAoAs.-lJi\'idrrn-se em i1l1pe1'úteS- ou [/ crocs , I' 

pr01:inciacs. Entre as estradas gcraes distinguem-se a:: 
que eonduzem da capital ~s fronteiras, aos portos e Cfii
porios de commerr.io ; as que conduzem a cidades mcnos 
consideraveis; e as que sem parti)' ela capital cstabolccem 
commllnicações entre as principaes cidades do interior. 
Chamam-se estradas próvinciaes as que estabelecem COI11
municações entre as cidades c1'uma pro\'incia ou de pro
vincias limitrophes. (') 

(.) Quanl.o ás vias (errcas, são e8lradns c.om;truiclns sobrc 
um plano húrisontal, fIIullillns de Irilhos ou línhu. de ('eno, l:ollo
cadaf> parallelamente em salienc.io, nas (11.13e5 sc enl:nixam , c gy_ 
ram as rodas dos \'ehiculos, empl'ognllos no transporte do glmk c 
mercadorias. 

§ 208. 

PLANTAÇÃO DAS Esrn.\n:\s ·-O interesse pnl11iGo . a conser
vação das estradas, e a commorliclade dos viandalltes , exi
gem a destruição elos tapumes f10restaes e a regular plan
tação ao longo das estradas. A obrigação de fazer esta 
plantaçi:Io ao longo das estt ~das gen:rs e rt o\' ;nciafs , sus
ceptiveis d'ella sem inCODYfnientes, inct'nLc é10S ploplie
t arios late! aes ou palliculares, ou ás municipalidades, que 
ficarão com a propriedade das arvores piantauas. n 

C") As estradas geraos ~Ie percorrendo linhas d'uma va sta ex- , 
tensão abrem communicaçoes (l'um intere~sc geral, são illtcira
mente const.ruidas e'consen atlas ris cxpeDEns do Thesuuro publ ico. 
Quanto porém tis cslradns J)rovinciacs flue cWlbcleccm comrnunicn-

eôeS!lO illterior ü'umo provinl:ia ou com as pl'o\incias lill~i 
á sua conslrucçJo e l:on·' ervaçào estam n cargo lias pi'OVI 
paliem toda vi a ser coalljuvadas pelo Esta(lo n'essa despcza ( 
Addic. art. 10 § tl."). 

§ 209. 

C.\}l1.'HlOS V1CINAES.-Dá-se este nome, deri\'ado da 
lavra latina viwy ( aldeia ou villa), aos c~íJ1inhos 

m 

m 

e a sua 

tio !lI 

_ 

cos, esta belecidos em proveito da generalulac\e elos. 
tantes d'um municipio. Servem, ou p:l}'3 COlllm1l1ll 
(los municipios entre si, ou para os habltanLes do 
D1nnieipio gozarem das cOllsas cl'intercss? g~l'a~ entl'c 
O devcl' da Administração n'csta matcl'Ia c .na? 
habitantes d'um caminho que pôde ser-lhes Hldlspe 
ainda ljuc n~o estabeleça wmmunicação entl'~ as ca 
de dous mt1nicipios ; assim como tamb~m l1aO ~ob 
I'cgal' o municipio dc despezas sobremanel!'a con.sldCl'a , 
conservan(lo tojos os caminhos (le qne o pllhlll~O esta 
posse , pOI' menor flue seja a sua utilidade. (') 

( fo ) É fal:il de cOlllpr-ehenllJI'-se a utilidade d.'amaLcg 
hre o~· c.alBii1llO ,; vicinaes Oll mUllicipa:):l ..lmp_ol'ta ." a 
ao cllm mo!'cio f1L1U os meio; de comlllutllca~ao sejam 
"TalHles ostraua 3, creadas c l:ollser\'a :~a, p:1 10 TllCSOll~O puhl 
pela,; provi ll cias, pel'mil.tem flUO as cIlla 'lc3 cUmmUlllljLlO
mente CIlll'J s i. ' )uanto [11)5 l:amin!lO; flUí) e:'llS,telllllO I 
[Jaiz, e qUé! eslil ill a cargo lI.as l~lUnieip :llida ! les, n~10 d~vel~ , 
dOllaJ os pelo. L ll;; islailur u IniCiativa local. O,seu e,tal.Hll~ 
exige cli sce l'lI inIelllo e o!) ·;crl'anCta da :> rcgTas d arte, 
\,a ç;io l1:uita lIilig·ollcia. . . . 

Dividem-se os caminho:; munlclpaBs elll call1ll1hos 
cO In :/wnica.r,llo, flue s~ rvern a um gT3! Hle numero de llllllllClp 
f, lrtlWIl1 n'lsim 1~') : n:n ctnic<1 ~ ôo~ t] LlC t.cem ~Iguma cou, a de 
l:in l · e em caal:Il!t03 rrul!lici paes ordi/wrws. Uns. e 
1)3rl;~ 1I0 domi lllo pu!Jlil:o municipnl, e pur C6.te tll.ulo SilO 
~i'i{Jlivei'. Ull, c I)ULI\J3 e.;lam a carg-o da : :'Hl:lIClpaIIJu lles. 

§ ~HO. 

SL'.\ fI ~C. I. .\jL\CÃO.-!"': L .\SSI F I C.\ r;.\o . - CnE.\ç.:to.-HI·:1' 
1)j.:sc~.\sslrlcAç ,\o-.- Em França os caminhos só tcem o 
rncLel' denicinaes, quando tcem sitIo como tacs 
r;/rlos (' da ~,\ iiicrllltJs pela Admil1istl'aç~o. A drr'o 
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1) 1' da Atlmiuistl'<lÇ'iíO asseg\l rar ~I eornlllunic:l I.';}o das Ilt 

oJ'sas partes do tel'ritorio , niío pôde ella ser obrigatl:; ;i 

ro\'ôl' ás pl'eeisües dos particulares quanto ao transito 
C simples commorlida(1e (Panlessus). (') 

(') Os camin!H's, ou cs law fi argo elo Esté:do, e Clilllll:llil-" C 
Il'uJu,,' ; ou u cargo das II lullicIlIalidadc$, C c!JanHlIlI-,;e riciwu' ,
• mlll1it·i pnl!~ . • 

~ z07, 

E ·TH Au.\s.-Ilividem-se em úllpe1'laes- ou gcniCs, (' 
'o'vi/Z('illIJs. EntIC as estradas geraes distinguem-se as... 
IC conduzem da capital (IS fronteiras, aos portos e enl
rio d ~ cOlllrnel'cio ; as que conduzem a cidades menos 
nsideraveis; e as que sem partil' da capital estabelecem 
mmunicações entre as principaes cidades do intel'ior. 
amam-se estradas prorinciaes as que estabelecem com

unicaçües entre as cidades d'uma prol'incia ou rle [1 1'0
ncias limitrophos. (') 

( 0) Quanto ás rins fel'/'eas, sào eslradas cons truídas solJl'c 
11l nllO húr isonlal, lIlunidas de trilhos ou linlwsdc fDrro, colin

a!! parall lumente em 811lieneia, nas quaes se eneaixam, e gy_ 
I as r~lI a . dos ychiculos, empregados !lO Iransporlü de gente e
rcarloflas. 

~ 208. 

I'LA:\rAçÃO DAS I':S'I'1\\D.\S·-O interess e pníl1iGQ, a conso\'
ão das estradas, e a commo(lidade dos \ ia lllhll lles, exi
fi a destruição dos tapumes florestaes e a regular plan
ão ao longo das estradas. A obrigação de fazer esta 
a n tilr;~ o ao longo das c~tl tidas gei';'f'~ c /lI ovincÍ<lff, sus
ptiv i d'clla sem inccmmicIllcs, incl'nL( ;H1S ploplic

iio 

ios latel aes ou paI ticularcs , ou 6s municipalidades, que 
rão com a propriedade das anores plantadas. (') 

( ) As estradas gcracs IJ..lle percorrendo jillllilS d'uma vasla ex
abrem communicac;ocs d"um intel'efse geral, sào inteira

te construidas e'con8enadas ús expemas do Thesouro publico. 
n to po!'t;m :ís estradas flrovinciacs que estabelecem communica

I'oes [lO illWríor d'ulIla provinc;ia ou eom as provincias limitr.opltes, 
li sua eonstrucçJo e cOIF~rvaçào estam, 3 carg? d,~s In:~VI~1.clas que
podem todavia ser c()[\llJuvadas pelo listado n es,a despeza ( Acto 
Addic. art. !O § 8."). 

§ 2m!. 

C.\m:\uos VlCINAES.-Dá-se este nomo, derivado da pa
lavra latinavicns ( aldeia ou villa), aos c~il1inhos pllbl~
cos, cstabelecidos em proveito (la generalidade dos. hal~l
tantes d'nm l11unicipio, Sorvem, ou pa.ra commullIcaçao 
(los municipios entI'f) si, ou para os habitantes do mesmo 
lTItlnieipio gozarem das cOllsasd'interess? g{:['a~ ent!'? elles. 
O dever da Administração n'esta matena e .Jl(l? pnvar os 
habitantes d'llln caminho quopóde ser-lhes mdlspensavel, 
ainua que nã? ~s.tabeleça. wmmllnicação Clltt;?, as CahR,ç?_S 
de dous n1tlnlGlplOS ; aSSlIll como tamb~m IWJ ~obree ,~1 
rcga\' o municipio de desp e~as sobl'emanOlra COIl~I?C~'a:.els, 
conservando tolos os Camll1h03 de ql1e o publiCO esta de 
posso, por menor (!lIe seja a sua utilidade. n 

§ 2'10. 

,' .. \ rl "' ('[ \'l\C \0 -f'L \SSIFIC.\C.\O. -Cf\lo: ACÃO.-UEP;\R .\Ç.\O. ,.JL._~-",.L. ,,'" ._~,~. ~ ,. 

IJESCLASSIFICAC,\D.- Em Franca os caminhos só teem o ca
racter de uic·inl1cs, flu:lmlo toem sido como Laes 1'cc~nhc
r:/I/o\ e r:!i/ \'\I'íirxu!os p~)la Administração. i\ rlcc!amçllu de 
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\'it:.ilJalidade l' IIl1l aelo atllllillistl'ati\'o que tio'! an~ cami
nhos os effeitos lcgaes tia vicinalidade e o caracter ua im
prescrjpti~ilidade. Ella não faz mais do que reconhecer o 
estaoo eXistente das cOllsas; verifica a viabilidade ; faz 
desapparecer os obstaculos qlle poderiam prejudicâ-Ia ; e 
prescreve os meios que a facilitam: mas assim não é 
quando se trata de crear um caminho novo ou de torna;' 
pUblico.um caminho particular, ou de 'I'epa'rar um cami
n~lO antigo. A tleclaração de vicinalidade não póde então 
lhspensar a tlesapropriação por utilidade publka, e so pó
de haver modifleação n.as formulas da desapropriação. 

A factma dos camlllhos novos aC31'reta o direito dr 
fazer as excavações necessarias e extracções de l11ateriaes. 
Quando porém um caminho vicinal (ou municipal) deixa 
qe ser. ntil, pode ser de~cla88i{l,a/(lo, depois de culÍlpridas 
I~rmahdades analngas ás que preceor)'am :t sua classifica
rao. (') 

C) O caminho desclassificado póde SlH' eonsen':1l10 como cami
nho rural ou d'exploração, se não fôr yendillo para ser o seu preGo 
l'e~OIlHdo ao c.o~re municipal. Os prúpl'ietarios lateraes teem o di
rmto de adquiri-lo com preferencia a outros quaelifJl1er comprado
re~: pagamlo o.seu I'alor lixado por peritos, i\lns q'!lid, fluando o ea
m.lnho desclasslfiuauo fór contiguo d'am\)os os lados a proprietarios 
dl~ere.ntes 'I Pode.rào es~es fazer-se adjudicar o respectivo terreno 
ate a I:nha do meIo? Nao havendo Lei expres~a sobre esta divisão 
que a logic~ poderia aconselhaI', arlmitte-se geralmente fJue o in·· 
teresse mumclpal Ó o que se neve tornar em consideração: mas esse 
IHt~l'esse exige que o terreno seja adjudicado ~fllIellp. tios pl'0pril'
Umos laleraes que aITerecer maior prp.ço. 

§ 2H. 

DESPEZAS D'ABEI\TUHA E CONSEnVAçÃO,- A:i despezas dos 
caminhos municípaes correm por conla das municipalida
(~e~ a quem inte.ressam ; o que qller dizer, que a repar
lIçao dos respectIvos encargos deve assentar menos na ex
tensão do caminho comprehendido na sua circlllnscripção 
do que nas vantagens que ellas colhem d'úllc, Mas é mis
ter que o caminho seja para os municipios de cujo terri
tori{) não faz parte, qm meio habitual e indispensavel de 
communicação , As despezas d'abertma e conservação dos 

...... Iil : /

call1inllos 1l111llicipaes são p;Jgas !l1>I:!s 1t \ lIda~ (ln1ill 
das municipa\illades, pelas prestal,ues de sl' I'vil:OS, 
cOlltribuições extraol'llinarias, (' por snb\'en~ii e s dos 
dos provinciacs, (') 

( ') As prest.<li,; I\es ele sClrvil,o,; que foram introd uwlns em 
ça para supprir 11 tleflricneia ll(\s remias IllUnicilHle. , S'9111 
ex! gí r enormes sacri ficios dn:,; proprieta rios, c()n~i \Jlm 
trn\Jalho, cujo numero não póde exr:cclera tn;~. 

Quanto ás snlwençõc:,: do:, fundos provinei3c~, lia llwn Ll 
ção ;) fazer-se entro os call1inho~ de gronde eOlllmuni c:H'iiu . f) 

nitípaes propriamente ditos. Os I ./}> pOllel1l 
subI en<,ões ; O~ 2. '" sú podem recolhe -Ias e 
prupriedalles protluctil'llS do Estado ('ftnlr il llll flI )lara 
(los r :lnlinhn ' l'ieinaes nllllll\llicipal'~. 

l'nornlF.IJAUI·:.- POLle", ,- Os camillhos VH' IIJa 

Gem ás municipalidades. As arvores plantadas n'c 
tencem aos proprietarios lateraes ; salvo, se as mu 
darles provarem, que sJo propried ade sua. 
porém os pl'Oprielarios plalllar no só}o do caminh) 
obrigal1os a observar os f\eglllamentns locaes nas 
ções lateraes dos caminhos. Nceessitam igualment 
auf.orisaçüo administrativa para poderel1l construir 
rar os seus cdificios; e na falta d'essa alltorisação in 
nas penas de demolição c mu\l<l, que 
minadas pelas posturas mllllieip:J8s. 

A polieia dos eaminhos vicina es 
autoridade municipal; mas os de gramle comffinn 
(~slam soh li inspecção da autoridade pro\'lnrial. 

C,\Mt:\1I0S RURAES -São como taes wnsiderado 
França os que de facto servem para a commllnica 
municipios ; mas que não fizeram objecto (]'uma 
ciio de vicinalidade. Devem ser reconllecidos com 
'mas formalidades que os caminhos vicinaes on mun 
Inas o aeto administrativo qlle os declara rln'l7 l'S , 

aUri hllc () SI1\O I'esper.tivo. A propricd:Hlc (l'cst~ {. 
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\ killalidade é lIll1 adu administrativu que tlú :1OS canli
nho' os efl'eitos legaes da vicinalidaue e o c.aracter da im
prc criplibilidade. Ella não f:.tz mais do que reconhecer o 
f' lado existente das COllsas; verifica aviai ilitlade ; faz 
desapparecer os obstaculos que poderiam prejudicà-la ; e 

re ' Teve os meios que a facilitam: mas assim não é, 
ua~do se trata de C1'ear um caminho novo, ou tle tornar 
ubllco .l1m caminho particular, ou de l'eparar um cami

IJ ~JO antigo. A declaração de vicinalidade não póde então 
lspen ar a uc.sapropriação por utilidade publica, e so pó

de haver modificação nas formulas tia desapropriação. 
A factura dos caminhos novos ac:.trreta o direito de 

azer as excavações necessarias e ext.racções de materiaes . 
uando porém um caminho vicinal (ou municipal) deixa 

. e ser.lltiJ, pôde ser desclassificado, depois de cumpridas 
ormalldades analogas á~ qne preeeLleram á sua classifiea
'fio. n 

C) U caminho desclassificado pôde SBr conservado como cami
lho rural ou d'exploracão , se nào fór \'endido para ser IJ ~eu preco 
ecolhido ao cofre munlcipal. Os prúprietarios lateraes teem o dl
ilo \la adquiri-lo com preferencia a outros quae~quer comprado

e.s, p. gando o.s~u valor I1xacl9 por peritos. ~Ias quid, lIuando o ea
m ho lIe~cl oss\ hcad o fôr cOJltIguo d'ambos os lados a proprietarios 
"Tere.ntes ~ Pode.rão e~~es fazer-se adjudicar o respectivo terreno 
té fi I:nha do meIo? [';[\0 harendo Lei e'pressa sobre esta divisão 
UI' a logica poderia aconselhar, admitle-se geralmento fIue o in-o 
resse municipal é o que se dere tomar em consideração: mas esse 

nL~resse exige fIue o terreno seja adjudicado :ifJllellr. dos proprie
nrJOS Inlernes qllP. olTerecer maior prel:o. 

S2'11. 

~F.SP"ZAS D';\~~nTUllA E CONSERVAÇ.ÃO.- As t1espezas dos 

es 
alUtnhos mllnlClpaes correm por conta das municipalid3

a quem interessam; o que quel' dizer. que a repar
ição do respeetivos encargos deve assentar menos na ex
ensão do caminho comprehendiuo na sua circumscripção 

que nas vantagens que ellas colhem d'elle. Mas é mis
el' qlle o caminho seja para os municipios de cujo terri
ario não faz parte, u.m meio habitual e indispensavel de . 

<! ommunicação. As despezas d'abertma e conservação dos 

.1 i 1: /" 

c,wlinllOS 1I111I1kip;l(':, siiu pagas pelas rl'lHla:, ordillaria~ 
das municipalidades, pelas presta(;õcs de sel'Vi~:os , por 
cOlltribuições extraordinal'ias, e pOI' sub\"eJllj11es dos fun
do ::; provinciaes. n 

( ') As pre"taet'ies de serviços que furam introdur.itlus em Frall' 
ça para slIppril' <J 'def1riencia das remIas 11Iunicipae~> sem todavia 
exia ir enormes sncrificios do:; proprictarios, cOllsi , lelll em dias ,li' 
tral~nlho, cujo numero nãu pôde exceder a trc~. . 

Quanto ÚS snb\'en~õ es dos fundos provinciar,;;, lia uma distill, 
I;ào n fazer-se entro os caminhos de grande conlln\1nica ~iill , n os nlll
llieipnes propriamente dItos. Os 'I .'" (lollem semlire recelJlJr ta r.s 
~1I\)1 eIH:ões' os 2_'" s i l pudem recebe-Ias exce(lcionalluelltl? .\oi 
prl,pl'icclatlés pl'oducti\" (js do ESlatll.l enlllrihlli'OI l':1r3 ;1:' '\':''lWWS 
" n~ {"aminhos l' it:in:1es ollmunicipars . 

I'nol'flll>: IIAIII·:. - PULIi;LI·-OS (~ al1linh()s Vlt:lllaes pm·len-· 
cem ús municipalidades. As arvores plantadas n'ellcs per
tencem aos Ilroprielarios latcraes ; salvo, se as municipal i

. dadcs pro\'arem , que são propriedade sua. Não podem 
porém os proprietarios planlar no sólo do caminho; e são 
obrigados a observar os ncglllamentos locaes nas p!anta
ções laleraes dos caminhos . Necessitam igualmente d'uma 
Clul.orisação adrninistrali va para poderem CiOnstruir ou repa· 
rar os seus edificios; e na falta c\'essa autorisação incorrem 
nas penas de demolição c multa, que entre nós sflU COlll

minadas pelas posturas mnnioipaes. 
A policia dos eaminhos vicin3es pertence em geral ;'1 

autoridade llIunicipal; mas os de grande commllniea(~i:ío 
r.sl~m soh a ins[leeção da autoridade pn)\'lnr.ial. 

CAm:\lios RCRAt::S -São como taes considerados em 
França os que de facto servem para a communicação uns 
municipios ; mas que não fizeram objecto d'lIma declara
CllO de \'icinalidade. Devem ser reconhecidos com as mes
mas formalidades qne os caminhos \'icinaes 011 municipaes ; 
mas o aelo administrativo qne os declara fumes, nfio lhes 
altrihne o sólo respcr,tivo. A propriedade II'estr l' r('~i(la 



pelas regras uo Direito commum. Q~ando os recurs?s 01'
dinarios da municipalitlade são mais ~lo q?e sufficlBnt~s 
para cobrir todas as despezas obrigatoflas, e que a adml.
nistração municipal póde applicar fundos para esses cami
nhos. Cerlos autores francezes lhes recusam o caracter 
d'impl'escriptibiliuade ; outros porém, como Foucart, os 
c0nsideram imprescl'iptiveis, em virtude do art. 2,226 
do Codigo civil. (') 

(' l A pOlil:ia regulamentar e de vigilanr.ia dos cal~linhos I"U
rae,' é eOlltia(la á autoridacle municipal. Quanto aos camlllhos aber
tos nos l:t\l11p OS pelos proprieturios para a culLura das suas ter,ras, e 
que \lor tolcrullL:ia servem ao publico, são propricdaLles part.lcula
res ou scrvid ões, cujo conhecimemo compcte aos tnbunaes ordlnll
rios (Prarli er). 

§ 2-14. 

LEGISLAÇIo.-Pela OnJ. Liv. 2.° Til. 26 § 8.° que .tam
bem enumera entre os direitos reaes as estradas publicas , 
pertencem estas hoje ú nação. 

Pela Leo'islação antiaa posterior á citada Onl. os ca
minhos e atr~'1Vessadonro~ particulares, feitos por fazenuas 
tarnbem partiwlares que não se dirigem a fontes ou po~
les com manifesta utiiidade publica, ou a fazenuas que .nao 
possam ter alguma outra sen'entia, podem ser abolidos 
por omcio dos Juizes (L. ele D ele Julho de '\773 § 12). 

NillO'u em poLlia lambem abrir caminhos ou estradas 
novas pa~'a as minas qlle esli ,'essem uescobertas, sem li
cenr,a reo'ia debaixo das penas impostas cont.ra os des
canlinhaJô\'~s da Real Fazenda ( Alv . de 27 d'Outubro de 
'1733). Era igualmente prohihido qne alguem pou0sse em
haraçar os caminhos ['lublicos com tapadas de fazendas; 
e as Camaras podiam fazê-Ias embargar, pelo Alv. de 27 
de Norcmbro ue 'j 80,~ § 7.°. , 

Pelo Dccl'. das Côrtes cOl1stitull1tes porlugllezas de 23 
d'Agosto de '182'1, mandado ob~elTar pe~a ~. 6.a de 20 
d'Ont.ubI'O de 1823, pertencem a Secrelana d Estado UOS 
negocios LIo Imi}Cl'io os ol)jeclos relativos a est.radas. Os 
Presidentes das provincias lamhem podem, e devcI~ pro
pôr a aberLnra de melhores estradas e conservaçao elas 

existentes (L. 3.<1 de 20 Ll'Onttlbro de ' I J~j, a ~ · t. ilÍ· S 
Anti ga nlC ute incumiJia aus c.:omllJissarios ele 

não só a persegui ção dos ladrões c salr C'adorl' ::. 
t.radas e pelos caminllos Pllblico:', sen;1o tallllJe lli ' 
rem perante as :mtoridades competentes a conson 
tia s mesmas estrauas e seus reparos, faeil e line tJ 
a abertura de nO'iOS caminhos, ele. ( lnstru cções ~\rm 
Ú Porfal'Ía <:l .a de 4· de Novembro uel ~ 25, § '\li.) . n 

(- ) Hoje pela L. doI. " rl 'C utlllJ l'O de I H ~R arl. GG ~ (j " 
pele ri s CalU:lras municipaes p['(JI'i]1' ;'1 CO II~tj'II C~tLCI, aos n'l:o 
con$erva çuo das ~slraLla s e dos eam inhos, e n pIDlltrl'!; ~ o li 
parll pre,e rvac; i1b Ilos seus liltlit l~s e l:OllllllOLlidmlc un~ 1" 

Co"seguintc-mente dcn': lll as Ca ill nras fnor repôr no <lllti g() , 
às servid ões e os cllminh os publicos, I!ÜO cOllselltillll ll dc 11 111 

alguma que os propl'iPtnri us dus prodios usul'pem, Japem , e~1 
on mud em a seu arbitr io as estnll![1s .pulllica , ;L. l:it. nrt . -l I). 

Devem pois as 'Ca Ul aras li 'se lIpelllwr (':;ta attl'ihui(·.'in, ou 
execução das postaras re, pccti\ oS Que hOl1\"crem P1'<l 1ll 0\ HIIl 

seus procuradores e Hscaes, na cOll !'onn iliade dos :lI't,L t' I e 
pelo que deli berarem, e aoo nlarolll, preceJcnLlo todas [1
ria , informações e exanli's, ficando Iirre :1 ~ IJ UO ;1.1 ,ulIlL 
gravad os o recurso do (lI t, i3 (.\viso de 'IG \lo '\ I'tll ll urll , 

Os ./ uizes de p:Jz tandJcm te()m ob l' iga(J lo rIe proc'Uar li 
sição de t.odas li:; cOIlt.endllS e duvi das que ,e ~us cital'e [!J . 
radores dos seus respel:tivos clislrictos úeerc lI Llo eaminho~ part 
res, ntrnl'essadouros, etc: . i L. de Hí d'(J ut u.l.Jro de '! 8:!7, al'!. 
-Ih , snsc. itado pulo lIrt. !JI da L. de 3 (]eD l~ wrlibro de IHI I,. 

A L, poróm, que determina C0:110 poderão Sllr as co 
ções (las es tradas deselllpenhall:1!; por elllprewrios nac i 
estrange iros, n~8ociad os l'lll comp ::I/lhias nn sobre :;i, e ti de 
..\gosto ,lo 1 tl-:lR. Esla In CS lIlll L. estabclece no ar!. :! .o a ela-:, 
\:ii Cl das estradas (conl])f;;hollclidas nns ohras eSJleci fira(lo-- nu 
'J ,o)" em ger3cs, provi Il('. i::ws, [) IllllllicijJaes; cOllsidurollllo 
gcraes as que perlencem ú provincia, capital do Imporio 
mais d' uma provill l' ia ; prol'inciaes as que SJO I,ril'rttil'as 
provincin ; c muni cipaes as que o fôreJCI do Termo Ll'algum<1 
ou viIla ; e de terminando guu as l .as sejam prolllol'idus pelo , i 
tI'O e Socrelario d'Esllldo dos negocios do rmpel'i o, a, ~. a; pul o,; 
sidentcs el as provincias, e as 3./0' pehls respectil'ilS Camnras 
eipaes . 

Todavia, segllntl o o A riso ele 4 ele Janeiro do cOl'rente 
aind a não est:í ded arado quaes siio as ohrns, e·, trarllls e nn 
q lle se devem consid erar ]l/'orillciae., : em quanto niio 
l/nc fac:a esta declaraç: cio, as coneessôes que as Assem 
eiaes fizerem so bre e~ s es ohjcctos, em virtudc do § a." (1 0 
Acto Addic. elevem ficar dependcntes da apjll'o\'at;üo da I\S50 
gernl. a flu rm rOlllpelo regular esta matcrin, mantendo-se !lO 
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las regras tio Direito commum. Quanuo os recursos or
larias da municipaliuade são mais do que sulllcientes 
a cobrir touas as despezas obrigatorias, é que a admi
tra{:ão municipal póde applicar fundos para esses cami
os. Certos autores francczes lhes recusam o caracter 
mpreseriptibilidadc; outros porém, como Foucart, os 
nsid I'am imprescriptiveis, em virtude uo art. 2,226 
Codigo civil. n 
( t ) A policia regulamentar e (le vigilancia tios caminhos ru

'S 	(~ ('onliacla á autoridade municipal. Quanto aos caminhos aber
no' campos pelos proprietarios para a cultura das suas terras, c 
'Imf tül()rancia scrvem ao publico, siio propriedalles parti cula
ou .cl'vidues, cujo conhecimento compete aos tribunaes ordina- . 
~ ( 'radi er). 

§ 214. 

I.F.GISLAçÃo.-Pela Onl. Liv. 2.° Til. 20 § 8.° que tam
m enumera entre os direitos l'ectcs as estradas publicas, 
·tencem estas hoje ti nação. 

Pela Legislaç.ão antiga posterior ú citalla Ord. os ea
hos e atravessadouros particulares , feitos por fazendas 

m particulares que não se dirigem a fontes ou pon
com manifesta utilidade publica, ou a fazendas que não 
saIU ter alguma outra serventia, podem ser abolidos 
omcio dos Juizes (L. cle !) de Julho de '1773 § 12). 
Ninguem podia tamhem abrir caminhos 011 estradas 

'as para as minas qne estivessem descobertas, sem li
ça regia, debaixo d:!s penas impostas contra os des
linhadôres da Real Fazenda ( AI\'. de 27 d'Ontubro de 
j ) . 8ra igualmente prollihido qu e alguem pod ~ s se em
a ar os caminhos flubli eos com tapadas de fazenda s ; 
Cama ras podiam raz (~-las embargar, pelo Alv. de 27 

.' \l lllhr !le '180ft, § 7.° . 
}lr lo llrCI'. !l as CÔl'tes constituintes pOi'lugllczas de 23 

(10: 10 Ile '1821, mandado obscl' ;:-ar pela L. 6. a de 20 
111 uhl'o rle 1823, pertencem á Secretaria d' Estado dos 
,dns do Impei'io os ohjectos relativos a estradas . Os 
'idenles das p!'ovincias tambem podem, e devem pro
a abertll!':! rle melhores cstradas e conservação das 

existentes (L . ::í. a de 20 d'OlltUI.JI ·O de 'L.;,~:1 , ar:' i !~ § ~) .U) . 
Anti g~ll lent e incuml;ia aus com:n issarius de policia 

niio só a pers rgl1i (' ão dos laurues c salleado os pelas es
tratla s e pelos caminhos pulJlicos, selliio Iam (' Ill sol ici ta 
rem perante as autol'iJades competentes a eonser 'a rJio 
das mesmas estrauas e seus f" e p~1I0 S , faGiI e lino t , Isito, 
a abertura de no'ws caminhos, etc. ( Inslrucções annoxa ' 
á PorCaria 2.a tlo!t, de Novembro de H125, § H) . (') 

(0) Huje pe la L. du ·1. tI d'( utllhJ'o de I~~H , ar!. GG ~ fi " (:o Cll~ 
pete ÚS Call13l'aS rnunieipaes pro l: J' ;i (,o ll ~ tru c \: ;io , :.l OS YL'f:uro" e ri 
co nserva ç~o ua::; .cstrauas e dos camillhos, e ;': plantrn::ao J'arl"oi'es 
para pre~ervuçàl> dos seus lilOitús e eommodidmle d (l s yi aj a nte~. 
COllseguintcmentc lI el"e nJ as Cam al'Lls fazer repôr no anti go c,;t(l dn 
li:; serl'id üc5 e os c.a minh os publicas, niio CO /lscntindo de J1wlIeirn 
alguma que os 1I I'opri!'lari u,; dos preUius usurpem, lape lll, e~lreitem 
ou mud em a sou arb itr io as estradas publi cas :L. cit. art . -\1). 

Devem pois (I~ 'Cauwras de. cJlI jlenhar r~ta atll'ilJllir:iip, nu pcla 
execução du;; post.ura re, pccti V<ls (IUO houvcr0m prlllllo\' ÍI! O lIellls 
seus procuradores e líscaes, na cOllfonnillad e elos arts . ti l o 85 ; ou 
pelo que dcl ibernrem, o aeo l'\larclIl, precedendo tOJ:iS as Iloces,a
ri as informa ções e exanH's, fl r.and o lirre aos fine se selltlrelll :q!. 
gravados o recurso do art. 73 (.\viso de IG tio No\'clI lll ru de 1 <:l :':0). 

Os .Juizes de !Jaz tamIJem Icem olJ ri gar: iio Ile pr tl w.ar n co mpo
sir;ão de todas 3" cOll tend <1s e duvidns que se $useÍ tarclll elllre mo
radores dos srus respectivos di str icto. lÍeürca (l o caminhM pnrtlcula
res . atr:1I"cssatlouros, etc . ( L . li!' Hi u'Outull ll dc IH27,art. rl. " ~ 
H ,'Sllscitado pelo aÍ't.!JI da L . Lle 3l1eDI~7.e nlbru (l o HlAI,. 

A L. poróJ1l , que determina CO :1lO poll erão ser as COllstruc
çoes dasestrndas doselllpenhacl:l s por elllprezarios nncitill aes ou 
estrangeiros , a~~o (',iados (>!1l compnnhias Oll sohro si, é a de l!9 tle 
Agosto de j 8:lH. Esta mesma L. (:staiJelccc 110 art. 2. ° a classillca 
ÇÜ3 das est.raclns (compn:: henlliuas nas ohrns especifi cadas no art. 
1. 0 ) em ;;eraes, prol'in c: aes, e lIlUllicilJ[Il!S; cOllsltlerall(10 eO ll1o 
gemes as que pertence!1l li provincia , capital uo Impcrio, ou a 
mais cl ' uma provin('ia ; provin cin es as que sào l,ril"nti\'as d'uma só 
prov ineia ; e lllunicipaes 35 qua o fôrelll do Termo d' alguma cillntl c 
ou vil/ a ; e cl eterl1lillUnuO que as I. as sejam promovidas pelo . inis
tro c Secretario lI 'Estado (los llE'go cios do !rnpel'lo, as:d."' pelos Pre
s identes das pro\' incias, e as 3.'" pehls respeeti\"as Cnmnras lllUlli
cipaes. 

Todavia, segllnd o o A\" iso de 4 de Janeim do corrente anno, 
ainlla n~u es til dedurado quaes são as obras, e-lI'aúas e na\'oga ~ ;l o 
que se develll eonsid erar J1 }'ov iil ciae.~ : em quanto lIiio houvor l.ei 
que faça csln dedarar:üo, as concessões flue as AssemlMas provill
r:iaes fizerem subre esses objectos, em virtud e do S8.° do nrt. 10 do 
Acto Addic. <l evem ficar depend entes da approvaçiio LIa Asse ll1iJléa 
((oral, fl r(l1l'Jl1 (' 0 1i11\(' \1 ' regnlar c~ta rnal crin, mantendo-se 110 e l1
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lalll.u a~ (:L.II\'.essúes j~ h~il;,:; tio IIIUSIIIO 1Il{,do por lJue a I.ui illterpre
lallra tlaqlwlle .\ctu IIWlIlú\'C as Lcis pl'\)\'illcine~ [1I1Llll'IOrfllellle de
t:reIHua:; qlle eram oIT~lIsi\'as ü'clle, 

. QU:llllu ús estradas que sào serviüas vor vapor, flual lluer que 
~eja a sua eXlellsào, devem sei' elassi/icauas ulltre as geracs (\'. u 
~ :::.0 da Consulta du COllselhu él'J<~sl~llIo de 2i Lle ::lelelllhro Llu 185~·) a 
que se refere o cilaJu Al'iso), • ' 

§ ~H5, 

LEGISL. çlo 1\,:\',\ 1'1\';\ 1\0 TnAXSITO I'UllLlGO, - O transilo 
por algumas estradas publicas é sujeito ao pagamenlo de 
certas taxas d'lls0 e passagem, (lenominadas direitos de por
ta.gem, que se cobram em certas paragens, a que se dú o 
nome de barrf!Íms ;-e que são estabelecidas eom a ne
cessaria rlilTercnça entre pedestres e cavalleiros, as div er
sas especies de animaes, e os c1ifTerentes VBhiculos que por 
ellas passam, Todo o prorlnclo dos direitos de portagem 
que se arrecada em cada i.lrna das estradas publicas é 
applicado ao respectivo concerto e melhoramento, ' 

São porém isentas de pagar as taxas d'uso c passa
gem as pessoas que transitam pelas mesmas estradas em 
aelo do sel'\'ir;-(~ nacional; e hem assim todos e quaesqu er 
gcnel'os e elleltos (la nação !lue por ellas são transporta
do~, (') 

(.) E~ta lIlaLllria é regida , quallto as estraLlas (:onstruidas (1 01' 
COI [Ire7.as particulares, pe)as dbposições da ci lada L, de 'tU lI'A rrlJstn 
tIc '182H ; e quanto ás cons~ruidus por adlllinislra~iio puhlica: süo 
:ts respecllYas lax.as e LJart'Clr:1S rl!(:(uladas por uma Hesolw,iio de 25 
tl'Olltubl'o de 1831 , allerada e ampliada por outra de 3 de Novem
hro (le 183:2, para eoja execnç;-IO baixou o Regulamento de 17 de 
~faio de 1833, explicad() 110 art. 7. n \leia Ordem de 17 d' Agoslo do 
mesmo anno . 

Os proprietarios, por cujos terrenos se teem de abril' as eslra
das, Bào attendidos em seus direitos nos termo .~ da L, dea de Se
temhro do 1826, e indemnisarlos não só das bemfeitorias mas até do 
solo; quando á vista dos sous titulo~ se mostre que dev~fIl ser isen
tos de os dar gratuitamente (L, cit. de 1828, art. 17).

Assim a ahertura como o alargamento ou prololl!wmenlo da.~ 
cstl'adasjustiflcam a desapropriação por utilidade geral <ou munici
pal da CÔl'te, segunclo lambem dispõe a Heso lll(~50 n . 353 de l:'l de 
Julho de 1845, art. 1,0 § 4." . 

, As .\ssembl~as provinciaes porem legislam sobrc o, casos o a 
f('rm~ : ppr'1llc pode ler lugar a dcs<lpropri<H,ão por utilidadc {lI'O

I'incial ou Illllllicipal I AI:IO A(\,lir,. art. 1(1 S ~." l. CUlll 
Ig~1tI1lI1úllte legl ~ lar :loIJI'.lJ as e~Ii'a'lns ,lu i Illerior Jas jll'\lI'inr' 
Ilao pert.ell~all\;t Ar.lll1ll1lslra~ao g,! ral do EslaJo (ri!. nlt. § 

§ ~Hi. 

LEGISL.\ Ç.\O IIEL.\TlV,\ ,\ I::~ ' I 1\.\1\.\5 DE FEII!lO.-_\ L, \l . 

de 31 cl'Outnbro de, 'lHJ5 alllo.l'Ísou o Go\'erno plI('a 
ceuer a urna ou I11alS companlllas ljlle íizessern 

A 

lec li 

d 

e o 
1853 

::It{

Ilma 
d~ de fel'l'o da capital do Rio de Janeil'o para as (le 
1110 Gl'anUe,LI o Sul, e Bahia, privil~gi() por ~,O anno J 

transporte \te gencros e passageiros , 
Pela L, n, 64 de 2fl c\'Outnbro de '18::38 rora m a 

vados c1ifTerentfls artigos d'uma H olnção da 
pro\'inci:Jl de S, Panlo. que conct'L1 !l pri\'il <Tio 
a uma companhta para a constr\lcr'~1O d'nma es l 
ferro na mesma provi\ll:.ia . 

O Deel' , de ~ ue Novembro (le '18~O esta 
(lições para a construcção d'um caminho de 1'131'1'0 llu 
mcipio da Côrte até a referida provincia de S, Paulo, 
cedendo privilegio exclusivo por 80 annos a Thoma 
chrane por meio d'uma companhia que dlweria 
para esse fim. 

O Governo foi autorisauo pela L, n, ('iI~l de '26 tlo 
rlC'l852 par::! eoneeder a uma ou mais companhias a 
trucção total ou parcial ü'um caminho tle ferro que
d? ~o Ml1nic.ipio ela_oCôrtc vá terminar nos ponlos 
vmelas de Mmas e ::l, Paulo, que mais eon\'ellionte ' 
com privilegio que não exceda a 90 annos ; a 
de outros em ql1aesqller pontos do Im pAI i~, n 

n No mesmo anno a L, n. 670 Je 11 Je ~etelllbro 
os privilegios cOl1ceuiJos por Decr. do Govel'llo de 7 
Eduardo e Alfreuo de ~I[o rnay, e a outro; afim ue organisa 
e 2.0 uma companhia para construIr um caminho de ferro 
ta cidade rIo Recife ~a villa LI'Agua-Prcta ; e o 3.° outra com 
para construir tambcm , melhorar e conservar, duas linhas de 
das na provincia J e )linas; os dous 1,OS pOI' 90 annos 
por 50, Mas por outra L. n. 725 Je :1 ü'Outuhro de 
risada a conl.Ínuaçüo d'3quella estrada u'A"wl-Pl'eta 
Francisco; e bem assim a C~1SlruC('.50 d'outra estrada 
{Iesde o Iittoral da Bahia ate a Villa dó Joaseiro , ou outro 
~e julgar mais comeniente da margem direita rJ 'aquelle 

~:J 
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Illll :I ~ l',cO/Il',e,slies jú f(\iws do IlIeSIlW ltl"du pur IlllU a I.ei iutel'pl'e
11\;1 l! af!IlI)IIe ,\rtlJ IIwlllt)\'e as Leis llrol'illciae:i alltel'lOl'mente de
'lnúas que er:ll1\ uO'ell5i\ as LI'dlc, 
, Quanto ús es..tradas que são servidas por \'::tpor, <[lIilll.lUer que
Jn a sua extellsao, dp-\'Ilm se!' c1(1s~lIicat!ns entre as g-erncs ( V, u 
;) o da ClIllsultll du COllsellIo fi'Estado ele 27 de Setemhro ue lH5\), a 
16 'I? rcflm:: li cil:l J.o Aviso). , 

t EC I u ç10 IIÍ':LATII',\ AO Til.\NSITO l'üI3L/CO, - O transito 
r algnmas estradas publicas é sujeito ao pagamento de 
rlmi taxas d'uso e passagem, denominadas direilos depor

, que se ~obram em certas p;1ragens, a que se dá o 
de barreiras ;-e que são estabelecidas com a nc

aria (\ilTerença entre pedestres e cavalleiros, as c1iver
especies de animaes, e os differentes vllhiculos que por 

pa 'amo Todo o producto dos direitos ele portagem 
se arrecada em, cada uma das estradas publicas, ú 

ao respectIvo concerto e melhoramento, 
São porém isentas de pagar as taxas d'uso e passa

m as pessoas que transitam pelas mesmas estradas em 
do servi ço nacional ; e hem assim todos e f)l1aesquer 
1'05 o dTeitos fIa nação que pOI' ctlas são tl'anspol'ta

, (') 

( 0) Esta materia é regida , quallto ás e~tl'nda5 eonsll'llidn, por 
111T 7.a . parllClllares, pelns dislwsiçõe5 da citaria L. de 2!) c1'.\<Y(Jstn 
18iM ; e quanto as conslrnidas pOI' adminisI.1'3(:iio pllhlicn~ sào 
respcell\'as taxas e bal'l'eil'ns l'üguladns por um,1 Hesolução de 25 

bro de 18:11, alterada Il am pliada pOI' outra de 3 de NOl'em
1832, (llll':\ cuja excellç;io haixou o Regulamento de '17 de 
1833, ex.plicado 110 3rt, i .h pela Ordem de 17 d' Agosto dt) 
311no. 

Os prollrietarios, por cujos terrenos se teem de abril' 35 estra
são nUelldidos em seus direitos nos termo~ da L. de Ode Se

elo 1 26, e indemnisarlns não só das hemfeitorills mas at.é do 
; quando li vista dos sens titulo<l se mostre que dcv~m seI' iscn

de o~ dar gratuitamente (L, eit. de 1828, art. 17).
ÂSSIJIl a ahertura como o al:lfgamentü ou prololl"arnento das 

I.'" ,-ali'" justificam a desapropriação por utilidade geral ~IU munici
Côrt , segundo tambem dispõe :l Hesolufl[IO n. 353 ele 1~ de 
def8i5, art.t. o §<I. n 

As .\ssemhJ~3s prol'inciacs porém legislam sobro os C:lSO~ e a 
rm~: porquc pode tex lugar a des<1propriação por utilidade prü

I'i l\cial ou IlIllHi cil'::lI ( Aettl Adlli(;, ül'l. 1\1 ~ :1. " ). LUlllpele-IIl ':) 
Igualmcnte Illglslar sobl'e as e,;tra '\ns do inlcriol' das provinc:ias que 
lIlill pel'tcn~31l1 ú Aclmillisll':l f::\O g-ural uo Estado (eit. a\'1. ~ H,"). 

LE(;/SL.\Ç,\O 1l1~L .\TlVA A l!:STII.\llAS 1)\': li EIHl.O.-A L, n, 100 
de JI d'OI1111bt'o de -18;3~ autorisoll I) Go\'crno pai'a Cf 11
couer a uma ou mais (',ompanhias que lizesscm uma estra
da de ferro da capital lia Rio de Janeiro para as (le 'JiIl:lS, 

Rio Grande t.1o Sul, e Bahia, privilegio por 40 annos, para 
transporte \le ganaros e passageiros, 

Pela L, n, 01 d 2D d'Ouln!)I'O dr, 18:.38 foram appr 
\fados dillerentes altigos d'uma Rosolução da Assemb16 a 
provincial de S, P<lr,lo. que cOllc('den pl'ivilegio cxclnsi \' 0 

a lima companhia \la:'3 a constrnc\ ' o tI'nma eslr~l!la i] c 
ferro na mesma provino.; i;1. 

O Decr, de I~ de Novembro (lo '1840 estabeleceu COll 

dições para a COl1slf'tlcção tl'nm aminbo d ferro do ~lu
mcipio da COrte até a r ferida provincia de S, Paulo, con
cedendo privilegio ex.clusivo por 80 annos a Thomaz Co
chrane por meio r!'nma companhia ([ue deveria l'ganisar 
para esse fim. 

O Governo foi autorisaJo pela L, n. {)41 de 26 de .J unho 
de 18::;2 para t;oncedel' a uma ou mais companhias a cons
tl'llcção total ou parcial d'um caminho ue ferro que parlin
do do Municipio ria Côrtc vá torminar nos pontos das pro
vincias de ~linas e S, Paulo, que mais convenient s fôrem, 
eom privilegio que não exceda a HO annos ; assim t;omo 
de outros em q113esquer pontos do Impcri(~, n 

(') No mesmo anno a L. n. G70 de 'li de Setembro appro\'ou 
os pl'ivilegios concedillos por Decr. tio GOVCI'110 de 7 d'Agüsto a 
Eduardo e Alfredo de Hornay, e a outro; afiTll ue ol'ganisurelll 01." 
e 2. 0 uma companhia para construir um curninho de ferI' entre e~
La cidade I!O Hecife ~(I villa (]'Agua- Prela . e o 3." outra companhia 
para construir tambem, melhorar e eunserrar, duas linhas de estra
das na provinda ue :\Iinas; os dous! ,os por 00 annos, e o UltilllO 
por ;,0. Mas por outra L. n. 725 ue 3 ü'Outubro de 1853 foi auto
risada a continu:lçào d'aquella estrada d'Agua-Pl'cta 'l.tú o rio S. 
Franciseo ; e bem assim a cOfIslrucciio d'out!'a eslr::tl\a ue ferro 
desde o lillora! da B:llliu ate a Villa dõ .Joaseiro, ou outro ponto CTUl\ 

"e .in'gnr mai:; conveniente du margem direita d '::tquelle mcsllIol'io , 
....)t) 
~,' 



lJltim:nnente a L. I!. 838 de '12 de SctelllLro de 'IHStí all(ori 
sou aiud:J o Governo a l:onceder favores a qualquer comp:mhin quP. 
no intervallo das sessões do Corpo legislati\'o tomasse pOI' elllprez:J 
uma estrada de ferro entre a cillade de Santos e S. João do nio Cla
ro na provincia de S. Punlo ( \'. as LL, ns . 912 de 26 d' Agosto e1)30 
de 26 de Setembro de 1857; e os Decretos n8. 987 e 1,088 de 1852, 
ns. 1,245 e 1,2fJD de 1853; lIS. 1,509, 1,602,1 .,6111 e 1,629 de j 85S ; 
ns. 1,734 e 1,75fJ de 1856 ; lIS. I ,Ü;{O, l,m~O e 1}9S3 (l o 1857 ; (1 n. 
2,123 de 1858 ). 

CAPITULO VIII. 

A1J1'mdizarlo.-Fabl'icos pIJí'igosas, íllsrll/lbl'Cs 
ou úlcOJnmodas . 

SECÇÃO J. 

Ap/'endizado. 

~ 2'17. 

HAZÃO ü'OfiOEll._ Depois da industria agricola flue for
nece ao homem as materias primas de que ha mister pa
ra satisfazer as suas necessidades, segue-se naturalmente 
a industria manufactôra que as transforma n'uma infinita 
variedade de productos, Deve esta pois ser tambem anima
da pela Administração; porque do seu desenvolvimento e 
ela sua prosperidade depende a felicidade dos póvos, 

Podem porem resumir-se os deveres da Administra
ção ácerca ti'essa industria nos seguintes termos: consa
grar a liberdade do artista e tio manufactor, abril' largas 
sahidas ú industria manufactôra, esclarecê-la sem a diri
gir, honrar e recompens:-u os artistas e fabricantes mais 
habeis, moderar o peso dos impostos que teem de reeahil' 
sohl'e essa industria, proteger os consllluidores contra os 
fabricantes, e tendo a mira no interesse geral dar provi
dencias para regular o exercicio de certas profissões. 

Assim pois este Capitulo' e .os seguintes tel'ão por 
objecto algumas instituições cõncernentes á indllstria ma
nufactôra em Sllas relações com a Administração fIo paiz . 

§ 2'18. 

DEFI~I";.\O DO .\Prli': ~DIZADO·-Este fórma ohreiros lta 
melhora as artes, mantém, e augmenta a prospe 
fabricas; mas a determinação arhitraria 

. 

A 

a 

todas as vezes 

ou obrei 

formar obr 

a seus 

de duração 
Administração rrescl'evesse, seria um attentado 
mais inrlisputavel rias propriedades, a tio traúalho. 
ta de dos mestres, aprendizes e paes, deve ser line na 
ção das condições que aliás variam, segundo 
d'al'te a que o obreiro se destina. A Atlministraç 
ve interferir em taes convenções para asseguraI' a 
ele d'ellas, e oruenar a sua execu(:ão, 
não forem c·ontrarias á ordem publica. 

O eontracto u'aprendizado ó pois nma CO/lve 
la flllal um fabricante, mestre d'olficina, 
obriga a ensinar a pratica da sua profissão a outra 
que da sua parte se obriga a trabalhar para. o mestre 
certas condições e por um prazo convenClOnauo. 
lIas razões d dozidas da vantagem dR 
ltabeis, o interesi:)e das familias pobres milita em 
aprendizado que não só lhes permitle dar 
sem (lespezas um omeio honesto, senão tambem as 
\lO todo ou em parte do encargo (le alimentâ-Ios, ed 
los, etc. 

§ 2\ fi. 

f'UL'í CIPIOS 1'1, 11.\ E~·-Muitos PÓ\'OS teem estabelecido 
!lições d'aprenrlizado ; mas todos os seus regula 

nin 

sUo lesivos da liberdade do tralJalho, De feito só 
tlcam os obreiros improductivos por um tempo co 
vel. Segundo taes regulamentos. ningllem póLle 
nem vender sem sei' mesti'e em tal ou tal arte;
pÓlle ser ofTi cial seUl ter sel'\'ic1o como aprendiz (lo 
certo numero d'annos; e durante todo esse tempo o 

( O 

balllO do apren(]iz pertence ao mestre. 
Ora, essa duraç,ão do aprendizado, raras vezes n 

saria , Ó qL1asi sempre um roubo fcito aoobreiro, «

,( monio do pobre ( diz Adam SmiUl) consi::ite t 
« forra e destreza dos sel1s dedos; não lhe (leixar 
« r1ii'l10~i ç ã() d'es~a forra e destreza, sempre que e 



Ultimamente á L. n. 838 de 'J2 de SetemLro de HlSG Oluiori
u aiuda o Governo a eonceder favores a qualquer companhia qUfl 
intervallo das sessões do Corpo legislatim tornasse por eIllpreza 
a estrada de ferro entre a cidade de Santos e S. João do Bio Cla
M provincia de S. Panlo ( V. as LI.. ns. 912 de 26 d' Agosto e 93fJ 
20 de Setembro doe 'JR57 ; e os Decretos ns. 987 e 1,088 de 1852, 

. 1,245 e 1,299 d 1853; Ils.I,509, 1,602, i,61!>eI,ô29deI855; 

.1,734 e 1,75f1de 1856; ns. I,DélO, 1,\JRO e 1,98,1 de 1857 ; en. 
123 de 1858 ). 

CAPITULO VIII. 

Al'l'mdizndo. -Fabricas perigosas, i1l8(11uhl'cS 
ou incom'lll.or{as. 

SECÇÃO J. 

HAZÃO r.'{)(\DE.\L_ Depois da indllstria agricola (lue for
ce ao homem as materias primas de que ha mister prl
satisfazer as suas necessidades, segue-se naturalmente 
dustria mannfaetôra que as transforma n'uma infinita 
iedade de productos. Deve esta pois ser tambem anima
pela Administração; porque do seu desenvolvimento (J 

sua prosperidade depende a felicidade dos póvos. 
Podem porem resumir-se os deveres da Aclministra

áeerca d'essa industria nos seguintes termos: consa
~. a li?~rdade ~o artista e. do manllfactor, abrir largas 

ndas a mdustna manuractora, esclarecê-la sem a di ri
. honrar e recompensar os artistas e fabricantes mais 
eis, moderar o peso dos impostos que teem ele re(~ahir 

I'e essa industria, proteger os consumidores contra os 

I'i~antes, e tendo a mira. ~o interesse geral dar provi

clas rara resular o exer.clclo de certas profissões. 


ASSim pOIS. es~e ~::pltl11~· e .os segui~t~s terão pOI' 
ceto algumas tnslitmçoes Concel'llentes a mdllstria ma
actôl'a em suas relações Com a Administração do paiz. 

OEFI:\IC.\O DO .\pn E: :-iIJlz:\llo ·-Este fórma ohreiros lIabeis, 
melhora a~ artes, mantém, e augmenta a prosperidade das 
fabricas; mas a determinação arbitraria de duração que a 
Administração rreserevesse, seria um altentado contra a 
mais indispu lavei das propl'iedades, a do tmba.lIw. A von
tade dos mestres, aprendizes e paes, deve ser ltvre na fix~
<;ão elas condições que aliás variam, se~ll.ndo ~ es~eele 
Ll'al'tc a que o obreiro se destina. A Atlmll1lstraçao. so de
ve inter['erir em taes convenções para assegurar a liberda
de (l'ellas, e ordenar a sua execut;ão, totlas as vezes que 
n~o fôrem contrarias á oreJem publica. 

O eonlracto d'aprenilizado e pois yma convenQão pe
la qual um fabricante, mestre d'olTIcll1a, ou obreiro, se 
obriga a ensinar a pratica da sua profissão a outra pessoa 
que da sua parte se obriga a trabalhar para. o mestre, s,ob 
certas cOOllit;ões e por um prazo conven.clOnatlo. A!em 
das razões deduzidas da vantagem tIe tormar obreiros 
habeis o interesse das famílias pobres milit.a em favor do 
aprendizado que não só lhes pel'lllilte dar a seus lil!l~S 
sem despez:1s um oflicio honesto, senã? tam~em as alllv~a 
110 todo ou em parte do encargo de alimenta-los. educa
los, etc. 

i ' nm~II'IOS 1:1, /\,,\ i': ~·-Muitos póvos teem estabelecido con
dições (l'apl'cndizado ; mas todos os seu~ reg~lame~tos 
são lesivos da liberdade do trabalho. De feito so pOI' ISSO 
ficam os obreiros impl'Odllctivos por um tempo considera
ve!. Segtlndo ta es J'cgnlaillentos, níngnem póde c?mprar 
nem vend er sem se i' mestre em tal ou tal arte: mnguem 
póde ser o!l1eial som ter scrvirl0 como aprendiz por um 
certo numero (I'annos; e durante toL1o esse tempo o tra
balho cio aprendiz pertence ao m~stre. 

Ora, essa (hlrH(~ ão do aprendizado, ra\'a~ vezes nece~
sari~, é (lllilsi sempre um ronbo feito aoobrel~'o. I( Opatf'l
i( monio do pobre ( diz Adam Smitlt) conslst.e tO(~O na 
« forra e destreza (los sellS dedos; n~o lhe deixar livre a 
f( r1iSI:)osiç~1) rI'essa forGi! e (lestreza, sem[lro (IUO elle as 



não empregue em prejuizo dos oulros , é alieI/la I' cOi/lm 
« a maisindúputauel das ]Jl'opn:edades . » (') 

( ~, É alúm d'islo uuiver~almente reeonhecido rJue só a emuln
I~:i póLle dar aos arlistas a ed ucação cOll\'enientc, e () prolongaçlio 
do apreudizado mbota o espirito. Ll esanima a industria, e póclp. 
chegar até a desenvolver no obreiro os vi cios que sao consequencias 
do desgosto. . 

Debalde se pretendena :mstcntar que esses regulamentos fa
vorecem os consumidores; porque tendem a impedi'r que obreiros 
ainda ignorantes exerçam uma arte que n;}o sabem. O bom senso 
publi{\o sabe sempre apreciar os productos que se lhe apresentam; 
c só o (~ousumidor {: quem tem o di reito de julgar do flue lhe cou
vém. 

Não deve pois a AJministração propôr-se lletermilw. as COll
dições do aprendizildo. Ellils llifferem aliás naturalmente, segundo 
a especie d'arte que o olJrairo se propõe aprender; e u'isso, comu 
em tudo o mais, o seu tempo de provança depende da sua intelli
gencia e applicar;ão. 

Mas seria outro erro concluir-se dahi, que o aprendizado é 
inutil. Elle tende a formar obreiros habeis ; é pois um bem para 
as artes que aperfeir;ôa, e para as fabricas cuja llfosperidmle man
tém, e angmenta. A liberdade l~O trabalho porém produzirá esses 
resultados; sem que para isso seja neeessa ria a intcrvencão da au
toridade (l\lacarel ). . 

§ 220. 

LEGISLAÇÃO.-Quanlo ús fórmas e condieões do con
lraclo fl'aprendizado, deveres reciprocos, ca"usas de resci
são, e competencia, as Leis que regem enlre nós esla ma
teria , são: relativamente aos orphãos a Ord. Liv. 'l. o Til. 
88 § 'l() ; para o contracto de locação de serviços, cele
brado enlre Brasileiros, a L. de '13 de Setemhro !le '1830; 
e com estrangeiros a de H d'Oullluro de '1837, que nos 
arts. 2.° 3.° e 4.° ostabelece regras providentes para o 
caso de ser o dilo contracto feito com menores eslrangei
ros, exigindo para sua validade que seja autol'isa!lo com 
assistencia d'um cmador especial, ou do curador geral de 
colonos, onde houver sociedades de colonisação, ou do de 
orphãos nos oulros lugares. 

Ambas as LL. eitadas altl'ibuem aos .Juizes ele paz 
respectivos dos domicilios dos loealarios o conhecimenlo 
de torlas as acções, derivadas 0(' I~o ntrar.ln::; rlP lnea('flo 

d serviços Cjue cuulil1uam a ser da privati\'a c.ompele 
d s mesmos .Juizes, ~e.ia qual for o seu \"alol', COIU rt\, 
so para os de (lil'cito. (') 

As Compallbias de uprcmliz )' menores, cn'3ll:ls fl flS at" 
de ~UlllTa, deu-se no\'a organis:l l;no pclo nego n. '11a Ih' 3 .tll 
1'0 doI H/12, e lw.truel)ões em 11 do lllcsmo mez e al11l O plll'U C. 
eüo 11::1 L. n. 2113 de 30 de No\'elllhro de '18AJ, lIrt. ;\\ J. 
.. ~ , . estabelecimentos e -'olllJlanllias niio ~e (lllrlll alisto 
nhurn n cnor de 11 tlllll OS d'icl rllle, llelll clepois de 1':2 t umpllJl 
"ú pudem ser n'a lles arlrnittidos expostos, orphã.osi lllligOIlI 
nore..· que vi vam abanJonados, e fi 11 lOS 11e poe~ lIlmlallwn t~ 

'l'arnbel11 nenhum menor pútle seI' nd rn it ti.lo nas rC rC~ 1 
panldas, scm que se u pae nu t ;tnr olJri g-uc por termo, ass 
Juizo dos orphào respec!i\'o, a (l CSSllil do Il!c~ mo mc~or ~o 
[}rirnento dos onus que 1\0 citado Hegll lalll oto se llllJ10CII 
aprendizes menores. Ha nos arsenncs e" 'olll ' J,I l"lmarl3s 
aprendizes mellorcs f.ào obl'i !!:Hlos a frequer.llar n1e sal.lt.l rcln I 
ere\'er c contar. ' as hora~ \'ugus sli entreW]os !lOS Jl\ cn;:IS 
nas em tra halho' I)roprio ' da sua idaue e capnCI Ú[II.l , (l appl 
:l OS ofTi cio , vara que parecem mais idOlIeO' . . 

~lanclaral1l-se igualmente admitlir em eo mp:ll1l11<1S 11;) °1 1 

zes marinheiros, menores de 10 até l'j annos tl'ida,le, de 
(;50 rohusta e pro[n' i:l para a "ida marítima, que 50 ~nJ·.'<t'nll 
roluntariamcntc, assim como orphàos e ue;;yu!\I)us ; s q 
dem tambem a lê!', escrever e cOlltar, e fazem to~o o 
marinheiros que é compativel com as suas fõrçns e ldade
Yas, pelo Decre to n. 3(M de i de .Junho de 181~3, alterado 
n .. 41"1 A ue ,j de .Junho de 181.5, art. 31 ( V. Decretos n. 1, 
de .Janeiro de 1855, n. 2,00:; il e '2\ d'Outubro de 1857, e n. '2,t 
fi do Junho do t 858 ).

U1timalllcnto pl'orideneilllHe sobre a instrncl;ão 1J!l1 
mental' ou primaria dos menores de 1'2 annos '1 ue Inga
(JUltlfJUer dos Jistrictos d,) jIllllit:it>io da edr'.te em estado úl ' 

zn e ment!iL:ir]ade, e sob!'tl o scu futllro (lI L1no, [lolo Decr. n 
A de17 de Fc\'ereiro de IH5!t. art~;. (i2 e 53; dis(londo que 
de reeeberem a instrncclio do 'I." !!rÚll, sejam enviaLl/):; P')l"ll 
pnnhias d'a prendizes dos arsen1Í'es ou Je inl(lcriacs ma rí 
ou para as omcinas puhlicas ou j13rticlIlarcs, medIante nm . 
n'este ultimo C:l ::iO com os respeetivos propl'letnJ'los soh a jl' 
(;ão do .Juiz 11 ns prphàos. 
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não empreglle em prejuizo dos outro$, e alltmll.1J' conlru 
a mais indisjJutavel ({a,s propriedades , » (') 

( ' ,1 f: alom d' isto uuiversalmente reconhecido que s6 a enmln
Opóde Il ar aos artista~ a edu('a(;iio conveniente, e :l pfolonga(:ào 
) aprlludizado embota o espirito, desanima a industria , e pódp. 
It!gar até a desenvoher no obreiro os vicios que siio consequencias 
, desgosto . 

Dellalde se pretenderia sustentar que esses regulamentos fa
recuOl os consumidores ; porque tend em a impedi'r que obreiros 

11, 

tIa ignorantes cxorr;am uma arto que não sabem. O hom senso 
h! ÍI ~ D sa hé sempre apreciar os productos flue se Ih!} apresentam ; 

:0 n 'ollsumidor é quem tem o diroito de julgar do flue lhe con
m, 

Nào deve pois a AJministra ção propôr-se determina. as COlt
t;õos (\0 aprendizado. E\las uilferelIl aliás naturalmcnte, segundo 
'lI cie d'arte que o obrGiro se propõe aprender; e n'isso, como 
tJ.ldo o m~is, ~ seu tempo dc provunça deponde da slla intelli

IICI3 e appllc30ao, 
Mas seria outro erro concluir-se dahi, que o aprendizado é 

uli!. Elle tende a formar obreiros habeis; é pois um bem para 
artes que apert'ci(:ôa, e para 3S fabricas cuja prosperidade mall

e :Hlglllellt~. A libord~\(!o (lo trabalho porém produzirá esses 
ultauos; sem que para isso seja necessaria a intervencão da al1

ridade iMacarel ). . 

~ 220. 

LEGISL,\ÇÃO.-Quanto ás fÓl'mas C contlicões do COI1
acto d'llprendizado, deveres reciprocos, causas de I'esci
0, e wmpetencia , as Leis que regem entre nós esta ma
ria, são: relativamente aos ol'phãos a Ord. Liv. '1.0 Tit. 
§ '16 ; para o contracto de locação de serviços, cele

ado entre Brasileiros, a L, de '13 de Setembro tIe '1830· 
I~ om estrangeiros a de 'l 'I d'Outubl'o de 11837, que no~ 
t , 2.') 3,0 e 4.° estabelece regras providentes para o 
so de ser o dito conlracto feito com menores estrangei
8, exigindo para sua validade que seja autorisaclo com 
sistellcia d'um curador especial, ou do curador geral de 
lonos, onde houver sociedades de colonisação, ou do de 
'1Ihãos nos outros lugares . 

Ambas as LL, citadas attl'ibuem aos .Juizes de paz 
spectivos dos domicilios (los loealarios o conhecimento 
'lfI!lilS as flCç(;eS, dorivtldas de contl'ar,tns rk Inr, a('ãn 

'""17D,j... . 

de serviços que continuam a ser da privativa competcncia 
dos mesmos Juizes, seja Cju:J1 fuI' o seu valor, conl reclll'-' 
50 para os de direito , (') 

As CO lllpallhias do aprenuizes menores, CI'l':llbs nos ;I]'sellacs 
de guorra, deu-se nora ofganisa ':~o pelo l\eg. 11 . I1:J de 3 de .Iallel
1'0 de 1 !:l!,2 , e lllslruceues em 1 'I do lIIesmo moz e anrll) para eXI~en
l~ii o da L. 11. 2A3 de 30 de r"onmlbl'o ue 1 8~, 1 , arl. :W. 
- Nesses cs t:.tbelccimentlls c companhias n;1O se pÚlle ali sta r no
nhum menor de R annos u'irlade Bem uepo is [l e i ~ uo mpletos; e 
só pudem ser n'elles a[lllliltid os óxpos tos, orphuos indigentes, me
nOl'e$ que viram ahandonauos, e fllho s [le p~e~ nimiarn ll nt~ {l o brc~ . 

Tamlwlll nellhum mcnor póde scr ,adnllttldo nas refel:I(]<Is Cu ll1 
puuhi llS, sem llue scu pue ou t ;tor olll'l gue por termo, asslgnado 111 . 

.Iuizo dos orphiios res lJcct il'o, 11 pessoa do 1l !eS11l0 mC'.l0r ~o eUII1
prillIento dos onus que no citado Heglllarnento se IIllpOem aos 
aprendizes menores . Ha nos nrsenaes escolns l?f1manas que os 
aprend izes mellorcs são obri g<l(los a frOl\lIe l~tar ate sal,lCrelll k r, .es
crever e contar. ~as horas va gas suo tmt,retldos !los u!\"ersas ulllcl
nas em trabalhos propri os lia sua ichlllc e capaCidade, (l ap[lllc:.tdo:; 
:lOS omeios, para que plIfC(:em mais i(!oneos. , ' 

~Iandaram-:;c igulllll1flnte ndmittir elll companhias tl u al)l"f~!ldl
zes marinheiros, menores de 10 at lÍ 1/ annos d'idade, de ('onstltul
çlio robusta e prnprin para a \"ida ~Ilaritillla, flue se apresentarem 
'Co lun tarimncilte, assil11l:olllo ofph aO!! e desvalidos ; os quues ~pren
dem lambem a ler escrever e COlltar. e fazem todo o servl!,)o ue 
marinheiros que () 'compativcl com as s uas flin,a s e idades re5pee ti
vas, peto Del: feto n. ::OA de '2 do Junho de Hl!13, alterado y('~o UI) 
n.• /d1 A ue 5 de ./unho de 18,t5, art :3 1 ( V. Decretos 11 . 1,a l·/ ll e/o. 
t1e .laneiro de 1855, n. 2,003 de ':! \ t1 'Outubro c1e1 H57, e lI. '2 , 18~ de 
fltle Junho de I S::;S ), , _' 

Ultima lllcllte prfl\'iJenci on-se sob rc li In ,;tl'llc~ao publica ele
mentar ou primaria rios menorcs rl e 12 annos que \'agarfJm CIII 

qualquer dos L1istrictos !l1) :\Iullicipio da Ct. r.te em estauo do:' 1)01J~~
za e J11 enrli(~ idade, e sobre o seu futuro destll1o, pelo Decr. n, 1, ,, ~I 
A de 17 de [·'el'ereiro (le 185.-\., arts, li2 u U3; dispolldo quc depOIS 
lie receberom li instruccâo do '1,<' "rúu sejam enviados pllra as com
panhias d'aprenc1izos dos urseuaes ~u de impeyiaes lll:lrinheiros, 
ou para as oHicinas publi cas ou parti cnlares, 1~l edlantc um C?lltrae tu 
n'este nllimo ea~o com uS respeet.ivos propfl elal'l os sob fi IIsf',alisa
I;,iio do Juiz (los ol'phãos. 

http:alltmll.1J
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, ,i,'hl\C1l'l,US 1; 1' 1'..\,E';,-COIl!U ::;('! disse Il() principio J'esle 
Lapllulo a IIldusll'la manuf'aclôri:l. cujo jim etr:'lflsfonnar 
em, \!l'odll~lOS v~riatlos as malcrias primas, fornecidas pe
In llil,lus!na agTlcola, llevc gcl' livre de tropeços, anim,llla 
c!TI slla marcha l~rogl'c s si\' a, c protegida no seu desenvol
vllnenlo, _ A aL011~;~0 pois elos privilegios de ]li'otissoes, 
cOl'jJora(;uc ' d'oíI1nos, seus juizes , cser!\ ães e mestres, 
dO I~ll a loclo o citlauão ela libcl'llade de fazer qnalfluel' ne
gocIo Oll exercer a proi1ssào , al 'l uu onirio que lhe aprou
ver (Const.art. 179 § 25), 
, :\I a ' !l rvcrú essa lihcnla!lc tão ncccssari;) ser favoreci
da ;'l ,el,l ~ fa do intel'c:3se geral, cuja (li'oleetclI a natUl'al é :I 

Adm lllls tracão? POI' mais livre quo ue\'a ser a industrja 
rr~:lr1Ura ~1 :'1':1, é necl3ss,H'iamcnle sujeita a certas resll'ic
~~ues ex.lglf];lS [lola ordem social, 

A Administraç,ão, guarda dos interesses de totlos, eSlá 
encan'egada de applicar rSS3S res!ricções, em cujo mlJne
m se ach;lm compl'ehendiclos os limites postos ao direito 
rl e estabeleceI' cedas fabricas, cnja visinh2nç ~ possa sei' 
(longo 'a, iI1:ia llJb l" 011 illcornmoda : ao do fab ricar o em· 
[l r,ogar ~'er,los in '11' 11Jl1entos que amáacem a s glll'ança pu
blica ll1cllnJual; e ao de fu dar certos estabelecimentos 
t[1ll) :lh. or;cs,s~m com um lim :l'intcresse pal'tir,ular certos 
ohJc r to' rI l1tllt(]ac1e ge.raJ, (') , 

(') Assim é que os estabeleciment')s industriaes de tal naturc
La que (1oss~m arriscar a segurança dos habitantes, a saúde dos 
humens e anlln~es domestlcos, ou o estado das colheitas e dos fru
etos. d:llerr~, nao porlem fundar-se por causa d'essas circurnstancias 
se.nao ."IH VIf'llllle lI'uma autol'isação adlllinistrati\"a, ' 

~au commumente uesi~nados. pelos nomes ue fabricas lJuigo
S(/ : , 111. alubres o,u 11I r om modas. E o pl'ineipio supal'ior du interessfl 
(-: cralllue tr.m feit.o dcrogar a respeito II'cltas o principio 'secundario 
da lilil'l'darle do trah~lho e da inLluslria, 

CL.~ $~ lFl C: ,\I, :\ tl 110'; '., I,'dIEl.t,: t:l m ,'TOs I ;.;on; !T:['Es ,_ 

,1ade do trahalho 6 a rr ;.; r'(\ ; as disp\) siçü~s f1l11' 
ctam, não podem SOl' senão <l exr,r.pcün: donde 
q~e ;lS providcnci:ls r~specti \' as tb Lri só [lol l 

.-\ li 
a 

se 

obit' 
i: 

i, 

~ ri 
m jJer t 

' 

(lo , 

' 

I 

rn Sf I' 
pltcadas a e ~lahclc(:l!nenlos especiahnrlllc clas ~ili (' a 
para esse fim ; e que todos os qlle nilO fizeram 
(l'essa designação , ficam soL o imporia da Ll'i 
mum, 


Em França são os estabelecimentos /lcl'ign 'OS. 

lubres ou incomJnodos, dividldos em tres c1a.:ses, que ' H 

ferem ;l estas fliversas qllalificar.~ü(' : , A '1, a das 'J e 
prehende os ' Iabclccim ntos qlle tl r ','OtIl c31ar afasta 
das halJilaçl)CS pal'iiclll;lI'CS ; c a :l,a aquell c ~ l'lIjo :I f:l 
mento (las ltabila(:ões não ('! l'igo \' samenle nel'L':'" 
mas cuja forrnaçiío touavia imporl;l quo se permilla 
te depois dr. hav~l' a ce rteza de sorem ' as slIas opcr., 
(le ,tall1!0,uo pntlcarlas qn e n;io iucomlllo tem n: pl' pl 
ta nos vlsll1hos , nem lhes canS!TI dalUnos, l\a ;$, 
se são collo,cados ()', estabelecimellto::; qlle (1ud ~
necel' sem lIlCOnVOtHentcs porto da ' Ira bitaçlies ; mas 
devem ficar snjeil~ ú vigilancia da policia , n 

(") ,.\ Adll!iuistra c; 1i, , t1 i ~lll1gu i ll , \Ú tres c,la ~81'· Iln ('...ta 
mentas II1Ll~stl'w ()S , "ujclta, a clllt.~!' i~ ac; üo pa ra (lll e,: c, j"hln, 
ella concedHin , n li I\"er,-,u~ !o 1'1 11 ai Illadc::; , CllllfOI'l1!U pnrlt'tll'lJIU li 
~ , ~ ou 3:" elasse, Se pUl'lju l~. 'I:OIIJi çrl es r"/flwl'iilag Ilan .iiu 
ICltas, pode ser rellrada n uutor;, nl.:;(o (',(In I [ül'lllalidadc; pOlle 
[crentes dos que se observaram lJal '~1 a sua c()nce~s~() , 

As questões de propriedade e di) rJ li 111 nos 11l3tllI'i:lIl" ~fio da 
pClencia dos l,rilm!lnes ciris; mns li queótão de Ilill li nuil':'w 
das Jlropriellades ,:i ' inhas, ~'e lllt:-1lI1e da proxilllillade 'd'lil \tun 
refHndo5e:51allcl t' ll lrnentos, ~ do IIOI,Iillin da ,\dll1 ; ni " tra ~ju , I)
'-'c prevcnlllu pl: lu autOl' lsnc;aO, 

~ ':H~l. 

LEGlsLAç.i o,-Prlo:-; Rrg:tlamentO:l fiscar.s n, :3(i! 
IJe ,Junho de '1844, art. '18, e n, G~H de -/0 de ,JlIlho 
'1850, art. 48, todos os estab()lecimento~ industl'iaes('st 
:;ujP,ifOS a liern<:"as annll;lOSda~ r.amal';l" nllmieipar's , 



SEccAu 11. 

.I·I\ I \I. II ·J.')~ I.HI .I.i':S,-COIl!O ~l: lJisSIl uo principio tl'esle 
apllu lo a muu ' trta 1l1Q[Illt'acl:Jl'a, cujo fim e tr.1f1sfonnal' 
11. I' rutl\1~IOS v~ll"iados as maLorias primas, fornecidas pe-

1 1Itlll~l! ia agTlcola, t!e~ü Stll" livre de tropeços, animada 
n su a m:llc!ta l~r~grcss.n·a, c protegida no sou dcscl1vol
Incut o. _ A alJoll :;a.o pOIS dos plivi legios de profissões, 
"p r:l('ues tl'Ollll:lOS, SéUS juizes escri\ãcs c mesLres
t~ lI a todo o cidadão da lib('rdaLle ~le fazer qnalqucr ne~ 
'lO ,Oll exercer a [)l:oi1~sào , arlc ou oJlil'-io que lhe aprou-

I' (LoIl8I.art. 179 § 2~). 
;\1:15 dcvcril eS5:1 liherdade tiio neccssaria sei' faroreci

:'I.I?lsta do inle;'c5se gOI'al, cnja protectúra natural ó a 
lam!ls l :ac~lO? Por mais livre qnc deva sei' a in(lustl'ia 
an l1 ru ~ tt.:l'a, e l1cccssa riarnclltc sujei ta a cei'tas restric
" p.xlgl!l:1s (lel:l ordem social. 

A .\dministra(:. ão , guarda (los interesses de 10110s, está 
l' UI "!' gaila cle applicar rssas restricções, em cujo ntlme

(' ar.ltam com[)reltcndirJos os limites postos ao direito 
.r s ta!Je~ ecc r CC I'IJS fabrica:" cllja visinhanç:J. possa sei" 

IIg-osa , lI1s::11ubre 011 illcornnlUda . ao. de fabricar e em
'gar I:O;·.tüs instrilll1entos fJuc :tm~ (\ cem a seg urança pu
(' i! (' IIlfll\"!Ju:.JI ; c :to de fllndar certos esiabelccimenlos 

,!l1.01"VCSscm com um tim d'interesse paniculnr certo:;. 
cc tos (I'n tilirlade gel':1l. (') . 

(') Assim é quc os cstabclecime.nt':lS industriaes de tal naturc
flU O poss~rn arriscar a segurança uos haLitantes, a saúde dos 
1l1.lO: e aBlln~es domesticas, ou o estado das colheitas e dos fru
. ua torra, lIao podem fundar-se por causa Il'ossas circurnstancias 
:1. ~ 1'111 Virtude d'uma a.l1torisação adlllinistrat iva. ' 
'.ao l!om l1lum~JJte de!;l fWado'. pelos n.Ol:nes ue f~hricas perigo

• I/wJl llbres o.u 11/1'01:"no(/a$ . E o pnnciplo superior du interessp
:t I õ(UC Ir.lll f()lIO derogar a respeito d'ollas o principio 'secundariu 
fl'l'nlilllc do !J"ah~lho c da inllus!ria. 

i:L.~ $~ IFI C .\~: ,i..o il ll ~ E-; I".',II EI.F. CnU-::; TO!; I)lUl! :; flH ·-.I-~s · __ A ii!Je r
Ilade do. trabalho 6 a rr~f'a; as dispusiçües (I'W a coar
clam, não podem seI' sCIlão a excopr;âo: donde se senuo 
q~e as providencias r~spcctii':ts da l~f'i só pOllem Sf'i" a[l
phcatlas a e~t::ll:JClc eIllHmLos cspcw:\rnf'nlo classifiea(Jos 
para esse fim ; c que Lo.düs os qlle não flwl'am obi t'c,!o 
rl'essa designação , ficam sob o impc;'io (la Lei COIIl

mum. 
Em 1~l"ançil S~IO os. e.sl~heledmcntos JiO'i!Josos, i l/ S(l

lnbres ou Ulconunodos, dlVltllclos em \.res classes, que 50 n'
ferem a estas divcrsas C[lIalificar,.ücs . A i. a dassJ com
prchende os estabelecimentos qlle dei'cm csl:ti' afastados 
das hahil.açücs parl;Clllarcs : e a 2.:1 aquclll's enjo :lfas[;I
menlo das lwbilações não t'! I"igll ~'osamc ntc lIoec:,s3rio. 
mas cuja formaçiio toLlavia importa qu ese pernlilta sOll1rm
te depois ele h:1ver a ccr·tcza de serem as sitas opct"llçiics 
uc tal modo prati carias qne não inco1TImoflem o .~ proprie
tarios visillhos , nem lhes causem (13rnnos. ~ a ;J.:I cla~
se são collocados estabelecimentos qnc podem pcnna11 ' 

nceel' sem inconvenientes [lP I'lo d:1s lta!Jita ~õ s ; Il13 S fIlie 
devem ficar snjei!~ Ú vigi iancia da policia. (') 

(') A A llJllinistr:) ~ iio , di ~t i ll g u i ndo trcs CIa :; SI \.' õJn es tabelec i
mentos illllustri nl!s, sujeiti1 a 3u!.ori,ar:üo para clIes ex i" ll la e por 
elIa concedir!:J , n d i \'e r ,;a~ fOf"1llali llades, conforme pert{~ IC e ;,1 Ú 1." 
2.;0 ou 3." dasse. Se porútn ús (:onJil:;ôes I" t 'f(ueri(ln~ lIf!o s:io ~<ltb
feitas , pÓ de ser retirada a alllori~a[:;-lO (:0111 fUl'lllalida t! es POUl: .J dif
fcrentes U;JS que se ousel"l'aralll para a sua l:onccssiio. 

As questôes de proprie!.lallc e I.l'l da01nos lllateriat)s süu lIa (;001
petencia dos IrilllllJ:Jes ci\"is ; llWS a fju eii tào rle uilllillui(~;}o do valor 
das propri edades \"isinhas, resultalllC da proximidade 'Il 'al!!um ,lo, 
l'eferidos c,;tnlJelecil11ento5, Li do tlo lilinio da :\ rl fll :ni,;tr:l r.ào' t) jlll~a
se prel'enida péla flut orisar;;io . .. , " 

LEGI SL,\Ç.\o.-Peios Hpg:;lamentos fiscil('s 11. ~3'H de 'IG 
lle Junho de '18!"<l, art. H3, e n. Gi)'! de ·10 ele ,Iulho de 
'1850, (1ft. <l8, todos os estahelecimentos inclusLri(\e~f'st;lIn 
snjpitos n liernr.:\s ann1\:\()S da~ r.amill'~I::; 1I1!lIlir,ip:1p::; . 
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. A n ~cali ' ill:ãu pOl',;m dos eslaIJelecimclIl ;; perigosos, 
Illsaluhres ou InC0\111110tlos , ost;', lambem a cargo das mns
mas Camaras, o lIas autoridades sanitarias creadas pela 
Hesol~lçüo n. 5U8 de '14 ele Selembro de '18:50, art. 3 o (') 

:\s Carnar~s munic!p,ws compele pro\"êl' pOi' suas pos
1\1l'a8 a economia o acelO dos cnrraes e matadouros publi
cos, á collocaçüo dos cortlll11(!S, Ú venrJa o fabrico da [101

vora, de 10llos os gen 1'0 .' susceptiveis d'explosão e de 
fúgos cl'ai'lÍficios qno pelo seu perigo só se podem' vender 
e fazel' nos lugares marcados peliJs mesmas Camaras, e fó
ra cios povoado ' , impon lo mu lLa ' aos contl'avcnlol'es ( L, 
do 1.0 (\'Ontubro de '18-z ', art. 06 §§ 2.° e 11), 

(') A unta ccntnt!, ou (la seu Presidente naCôl'te e nus Inspcc
1?I:es de ,sa l'~tl c Jlll hli,ca nas provincias, compete eXén;(Tem fl po
Ii !ll sallltan:l , c'w mllwndo as localidades, onde sc achem fabrieil s. 
(' UJIl' tra ll ' lhos snjam nocivo ;\ . ulule ou ainda de (hc lro iIH':O Ill ~ 
llIodo, UIM (' ;\JII1" as (listancias elll qu~ devam ficar dos povoados 
c I)odúlll]o mand:'I·las fechar, "tê qGC se realise a remoção dctcnlli.' 
linda, 

• Das tle"i ' ii '~ d,n' Inspeet0,res de saúde publi cn lia rOGlH'SO para 
a ,Junta ecntl'al , nSti lm como !l esta para o Con8clho tl 'E ~LUdo (Dncl', 
!leg. 11. 8~R rle.211 (la Setembro de 1íl::il, ar! Hl , al wl'H,lo lleln ~ 3." 
(lo art. 1," tio 11 11 1'0 Doer. !t()!!, 11. :-2,052 de '1 ~ de leWllll Jl'o de I R57) 
(i',~13I), ~.. 

C.\P1T L LO L". 

Potell tes !f ' iJ lI 'rlIu;iio, -lk,~, Ilha.' (J .1la" w g " tlS F/I kil'llIllcs , 
- n i l '.! i (() rlc (' 011 II'ftnl.II/ 'C(1 . 

'S ~~H , 

:)I\I:'\~i1'íO S rW:lAí:S,- O lermo 1J;,opriC'tlade é de dillic.il 
appllcaçao ao 11l['01lo elos inveutÔros. O principio SiJOTallo 
da liberdade ~lo, trabalho, a necessidade que o ill\~mtor 
tt',m dos seus Slll111hantes para a applicação da ~;ua desco
berta , c a propPlisfio li;:Jtl.lral ao homem ele !'f:'pl'OclllZir e 

imilal' as COIIC,Opçõü:-> da intelligoIlcia, lomariam impo~ 
I'el e:,;sa propl'leda(le exclusiva, se fosse licito altrihu 
:\0 inventor, Mas pOI' olltra parte [orla a descoberta ui 
( segundo a expressão ele Kant) 1lIn sei'viço ]Jm tftdo (J 

ciedadc que nào pude gozar d' cUa conlm a vonladlJ do 
vl'.ntoJ' . 

Se pois () inventor dotou :l so(~iellarle d'lil1l:l idéa 
rI'lima applicação nova, ê justo que "cja recompensad 
e se elte consente flue a sociedaele gozo da sua de 
berta, é razoavel que eHa reconheça por algum sacrifl 
o serviço que elle 1118 pl'Ostou; donde resulla esta Ir~ 
sacção: « a sociedade asseg"rará a todo o inventor, ( 
rante um tempo dado, o gôzo pleno c inteiro da sua I1 
coberla ; com lanto qnc elle a entregllc it sodedadc ~ 
pois de tindo o prazo do seu privilegio, )\ ( ~racal'cl), 

DEFI:\IÇX(,. - A Patente ri' invençào eo tiltllo dallo 

era 

« 

Governo ao invenlor para verificar o direito exclusivo LI 
e concedilio de empregar em seu proveito a sua fi 
berta ou in"p.nção, durante certo prazo. 

Essa lransacção entre o interesse particular tIo il 
tor e os interesses gera e::; da socieLlade teve lugar em t 
tempo; mas so\) o imperio da Legislação antiga 
lo imperfeita. emas vezes era sar.rificado o intCl'e 
imentor, quan!lo por exemplo se lhe negavam pl'i\'il 
outras vezes a sociedade tinha razão de queixa, 
qnando sr. concediam privilegios perpetnos (Pl'adif'r), 

§ 221i. 

LEGISL.\çÂo,-Pela antiga Legislação já era entre n 
• 	 conhecido e assegura(lo o direito dos inventores. Assim 

punha o Alv . de 28 d'Abril de 1809 no § 6,0 que 
muito conveniente que os inventores (l'alguma nova 
china e invenção nas artes gozassem do pl'Ívilegio 
\'0, além do direito que podessem ter a0 favor pecuni 
cstabeleciJo em proveito da indllstriiJ e das artes, 
os que estivR~sell1 n'estr caso, del'Íam apresentar o p. 
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.\ nscalisa~:Jú por';ffi dos esla!Jelecimcillo:; pcrigosos , 
luhl'('s 011 mcol11l11otlos, cstú lambem a cargo das mcs·

s Camara~. c lIas <lutorillades sanilarias cl'eallas peJa 
J1 C;io n. SIJ8 de .~~ de SetemIJro de 18~iO, art. 3 () (') 
:\s Camara.s mlllllC!paeS compele pro\'êr pOi' suas pos

aS,a ecunomla e aeclO Llos curracs e matadouros publi
• a colloea~ão (los cOl'tumes, li venda e filbrico da (101
, (J ~ to ~l. s. os gcne1'OS sl1sccpti"cis d'cxplosão, e de 

LI al'llhl.' los quo pelo seu perigo só se podem rCll<ler 
no IIl !" are~ mal'cndos pelas mesmas Camaras, e fó

(] s p,ovoatlos, Impondu muItos aos eontra"enloi'es ( L. 
1.0 ti Outuhro ue '1828, art. OG §§ 2.0 e 11). 

(' , .AJ~nl~ cenlr~l, ou ao sel1Pr~sidenle na Curte, e aos In sllec
de sal!lle pnillu.a nas pfovlncl3s, compete exen:rrmll a po
S<1111101'l:1, exnmlllnndo as lucalidades, anuo so ad1C/l1 failric<ls. 

1 Iru lw lh os sejam nocivos ;', ,a:'!tlo, uu ainda de c.llell'o incolll ~ 
Jllarcr.IIII,~ as (~iSlancias .elll CJue devam ficar lIos povoados 

o manda-Ias lechnr, ,\Iu que se realise a relTloçiio llotel'mi.' 

Das de,;isl;ús d.os lnspect0,res de saútle publi ca lia recurso para 
Junta r C~;lral',~,;slm corno (h~sta para oCon,;clho d'Estado (Decl'. 
. • 11. !LS de 2,) de Setembro de '1851 , art . 1(), altcraLlo peln ~ 3." 
"UI}. [!,..,) do II tll'Onecr. BolO'. 11. ~,Oj2 !le 1:! dtl Dezcmbro uO 1R5í) 

• :1 _1 . 

C.\PTT lILO 1.-. 

,r /I/ /J " II(,io. - !k~I'II"()S c' JIt )'(' (/.\' ' /11 .' VI/lli'ir:(/ IIlc8. 
- J);/ 'l'ito ri l' ,;oulrr/./naJ'CrI. 

Pu/ellles d' iJ/./·ell ( ,in. 

!.)IWi~"'í"S r.1;~i '\I~~._ O. Icrmo propriedade é de dillieil 
~caç.ao a~ UH'elto d~s IIlventol'es .. O prin cipio sngrntlo 
ltbcldade ~ll) .trabal'lo, a necessIdade que o imentor 

m dos seus simill:antes para a applica(!ão da Slla tlesco
a. e a [lJ'opnl1s:lQ naLurnl no homem de l'rproc1l1zir e 

ill1il ~li ' as eO llcerçõc;-; tia intclligclleia , tomariam impos;-;i
rei essa propriedade exclusiva, Sé fosse licilo atlribui-la 
ao in"entor . Mas por ontra parte torla a descoberta util li 
( segundo a ex.pressão de Ranl) um serviço prestado ri. .~o 
ciedade (Jlle nào pôde gotar d' elia contra. a vontade do út
ventar . 

Se pois o inventor dotou a sociedade (1'nl11a idéa 011 

fI'uma applicação nova, e justo que <;cja recompensado; 
e se elle consente CJue a sociedade gozo da sua desco
berta , ó razoareI que ella reconh eça por algum sacrificio 
o serviço qu e elle lhe prestou ; donde resulta esta tran
sacção: « a sociedade assegttrnrá a todo o inventor, dn . 
rante um lempo dado, o gôzo pleno n inteiro da sua des
coberla ; com lanto qlle elte a entregue á soeiedade de
pois de llnrJo o prazo do seu privilegio. » ( Macarel) . 

IhFIXlçÃn . - A Patente d'invençiio e o titnlo dadu p!!lo 
Governo ao invenlol' para verificar o direito exclusivo que 111(' 

C concedirlo de empregar em seu pro\'c iIO a sua t1eseo
berta ou invenção, durante certo pl'a:w . 

Essa \.rnnsacção entre o interesse particular do inven
tor e os intel'e"ses geracs da sociedade tere lugar em lodo () 
tempo; mas sob o imperio da Legislação antiga era mui
to imperfei ta. Tmas vezes era sacrificado o interesse do 
inventor, qnan!lo por exemplo se lhe negavam privilegios ; 
onlras vezes a sociedade tinha razão (le queixa, como 
ql1anrlo 50 conccr1iam privilegios perpetnos (Pradipr). 

§ 2211. 

LEGIsL.\çÃo.-Pela antiga Lcgislaçüo já era entre nós 1'(' 

• 	 conhecido e assegura(lo o direito dos inven\.ores . Assim dis
punha o Alv. de 28 d' Abril de '1809 no § 6. 0 que (( sendo 
muilo conveniente qne os inventores d'alglllna nova ma
chinn e iuvenção nas artes gozassem do privilegio exclusi
vo, além do direito que podessem ter ao favor pecuniario, 
esl.abelecitIo em pro"eito da imlnstria e tIas artes, todo::; 
os q11e csti\'(~sse l11 lI 'esle e<1S0, ,Iel'iam apresentar o plano

2-1 



do ~eu novo illvento Ú Heal .Junta uo Commercio ; e que 
esta reconhecenclo a verdade e o fundamento ll'ellc, lhe~ 
concedesse o privilegio exclusivo por '14 annos, licando 
elles obrigados a publicá-lo depois; paTa que no fim d' esse 
prazo toda a nação gozasse do (nlcto da invençi'io, elc.) 

Esse direito foi confirmado pela nossa Constituição 
no art. 170 § 26, dispondo que-os inventores terão a pro
priedade das suas descobertas ou das suas producções ; e 
que a Lei lhes assegurará um ]J1'ivilegio exclnsivo tempo
,'a'rio, ou lhes remunerará em resareimento da perda que 
hajam de sofIrer pela vulgarisação.-A Lei que rege esta 
materia, é actualmente a de 28 d'J\gosto de 1830; que 
assegura ao descobridor ou inventor tI'uma illllnstria util a 
p1'ojJriedade e o uso exclusivo da sua descoberta ou in
venção ( art. '1. 0

) ; e autorisa o Governo a mandar pas
sar as patentes rcspectil'as em cOllformillade das disposi
ções da mesma Lei, sendo sempre ouvido o Procurador 
da Corôa, Fazenda e Soberania nacional ( art. 1'1).. 

§ 227. 

CAIlACTEfl n.\ P.\TE:\'TE·-Esta não confere em França di
reito algum; verifica sómente a existencia d'um dil'eito 
exclusivo do inventor. Esse Jireito adquire elle pela 
nova descoLorta, sob as ~ondições e pelo tempo, prefixa
dos na Lei. Mas para o inventor adquirir esse direito é 
mister que a llescoberta seja nova e susceplivel de privile
gio. Consideram-se invenções ou descobertas novas; 1.° 
a invenção de novos productos imlustriaes ; 2. 0 a inven
ção de novos meios, ou a applicação nova de meios co
nheciuos, para obter um resultado ou um produclo indus
trial. Quanto porém ús descobertas ni'io .St/.sceptivcis de 
privilegio, o Legislador francez julgou dever premunir os 
cidadãos contra os seus proprios preconceitos, declarando 
taes as descobertas pharmaceuticas e as combinações fi 
nanceiras. n 

("t) Todavi~ a Administração não se constitue juiz tia realIdade 
e UO merito da descoberta; nem ao menos examina, se é nova, ou 
não. O industrioso faz a sua petição. Se n'ella trata d'uma inven
(jão não susceptível de pril'ilegio, n Administraçiio responde que 

llão Já palelltes por Laes descobertag, So pelo c.ontrario ~II~ 
ll'al,yuma inveneào cl~ssillcadn entre as susceptlvols 

U'CI 

ser 

L. deI8jO). 

_ 

. 

arehlvo 
se 

. 

sua pa 

de l)m'l 
a Ad'mini~tração dá a patente por conta e risco dopeticiol~arjo . 
bem não se ex.ige a novidade, e os seus caractenstlcos 'alllr:~ 
sómentc para a aprecja~ão das contesl.ar,ões que possam 
perante os IrilJllllaes (Pradier). 

§ 228. 

POAZU DA P.\TE~TE·-Entre nós póde a patente 
cedida, segunuo a qualida(le da dnscoberta ou 
po!' espaço de 5 até 20 annos : maior prazo porém só 
ele seI' concedido por Lei (art. 3. 0 ua ciL 

(') Pela Lei fl'311ceza, não sendo todas ~s i~venções igl,lal
importantes, podem os mesmos inventores hnlltar a duraçao 
guzo, requerenLlo uma patente por 5,10 ou j 1) ~nllos. !\Ias, 
decretada a determinaç:lo do prazo, deve servlr-Ihede 
t.:omo ao puhlit.:o; e tambem só p ,r uma Lei póde ser 
a duração das patentes. . . 

Em 1<'rall(::I paga-se uma tax.a proporcIOnal .a .dll~nçao de 
patente por nnnuidaues, soh pena de perda do prIVIlegIO, se o 
ciado deixar de pagar alguma d'ellas. 

A nossa L. porém dispõe no art. 4. o flue o direito .do dese 
dor ou inrenlor será flrmado por Ullla patente concedida a 
mellle, pagando só o sello e feitio u'ella ; e para 
'1." mostrar por escripto que a industl'ia a que se refere, ó 
pl'opria invenção ou descoherta; 2.0 depositar no 
uma exacta e (leI exposição dos meios e processos de que 
com planos, desenhos ou modelos que os esclarc~am, quando 
elles se não poder illustrar exactarneute a malerla (neg. 2." 
de .Janeiro de 1il3D, nrt. 6." § 7. 0 ) , 

§ 22ü. 

l'ATE,YfES ADDICIONAES·-Chama-se patente Jl 

que se dú por qualquer invenção ou descoberta; 

ventor' inc]uslt'ioso póde, durante o prazo ua 


. fazer mudancas 011 melhoramentos na s\la invenção; 
mam-se pois patentes adrJicionacs os eertiflcaLlos qUI) 

rificam taes mudancas ou mellloramentos, e são dados 
industriosos a seu [Íedido da mesma fórma que a 
pl'inei pai e com os mesmos elIeitos, a partir das datas 
pecti\'as das petições. E~sas patentes addicionaes 
rI;lm com a patenle priIH~ipal . . \lóm fl'igto ô licito ao 



F 

lu Sl\U novo invento á Heal Jlluta do COlllmercio ; c que 
!sta rcconheceJl(lo a verdade lJ o fundamento lI'elle, lhes 
concedesse o privilegio exclusivo por '14 annus, (zCltndo 

llCS obrigados (l ]ntblicú-lo depois; pum que no (zm d' esse 

f
l'llZO toda a naçüo gozasse rio (ruelo da hwençí]o, ele. I) 


Esse direito foi confirmado pela nossa Constituição 
o art. 170 § 26, dispondo que-os inventores terão a pl'O

riedadc das suas descobertas O.ll elas suas producções ; e 
ue a Lei lhes assegurará um p?'ivilegio exclusivo te1npo
ario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda Llue ~ajam de som'er pela vulgarisação.-A Lei que rege esta 
ateria, é actualmenle a de 28 d'Agosto de '1830; que 


ssegura ao descobridor ou inventor d'uma imlllstria util a 

,'ôpriellade e o uso exclusivo da sua descoberta Oll in

enção ( art. 1. 0

) ; e autorisa o Governo a mandar pas

ar as patentes rospectil"as em conformidade das c1isposi

ões ela mesma Lei, sendo sempre ouvido o Procurador 

a Corôa, Fazenda e Soberania nacional ( art. H).
. 

§ 227. 

C.\II.\CTEfl n.\ I'ATr-::'HE·-Esta não confere em França <Ii
'ito algum; verifica sómente a existencia (l'um dil'eito 
clusivo do inventor. Esse direito adquire elle pela 

ova descoberta, sob as wndições e pelo tempo, prefixa
os na Lei. Mas para o inventor adquirir esse direito é 
DisteI' que a llcscoberta seja nova e susccptivcl (le privile
'0. Consideram-se invenções 011 descobertas novas; 1.0 
il1\'enção de novos productos industriacs ; 2. 0 a inven

,lO de novos meios, Oll a applicação nova de meios co
ICciuus, para obter um resultado ou um producto indus
ial. Quanto porém ús descobertas niio susceptíveis de 
ivilcgio, o Legislador francez julgou dever premunir os 

dadãos contra os seus proprios preconceitos, declarando • 
s as descobertas pharmaceuticas e as combinações fi 
nceiras. n 

(") Todavia a Administração não se constitue juiz da realidade 

lIo merito da descoberla; nem ao menos examina, se é nova, ou 

n. O industrioso faz a sua petição. Se n'ella trata d' uma inven
o n:ío sllsceptivel de privilegio, a Allminislrac;1io responde quI' 

Hão dá patelltes por laes descobertas . Se pelo c.olI~rario ~1I~ tr~W 
!l'aln'ulllu inven(:ào classificada entre as suscepll\'cIs de pnVlleglO, 
a Admini~t['a(jãõ dá a patent.e por cOllta e risco dope.ticion.ario. Tam
hem não se exige a novidade, e os seus caractertstlcos sao lr~l.:ados 
sómentc para a apreciar.ão das contcsttH;ões que possam SUSClIar,se 
per::mtc os trilJllllaes (Pradier). 

§ 228. 

PR.\ZO ll ;\ P.\TE:'iTE·-Entl'c nós póde a patente ser co n
cedida, segundo a qualidade da d~scoberta ou !nve~çã?, 
por eSflaço ele 5 até ~O ~nnos :~maIor prazo poren~) so p?
de ser concedido por LeI (art. ~.o da Clt. L. /le '18.)0). ( ) 

(4) Pela Lei fr:ll1ceza, não sendo todas ~s i!lvenções ig~almeHte 
importantes , pol.1em os mesmos inventores IlIllltar a dura~ao do seu 
g0m, ref!uel'endo uma patente por 5, 10 ou j 5 ~nnos. lIIas, uma ~ez 
decretada [\ determinaeüo do prazo, deve servlr-lhede regra, assim 
como ao publico; e taínbem BÓ p 'r uma Lei póde ser proroguda 
a 11l1ra(lüo das palentes. . . _ > ' 

Em Fr:1ll1,a pnga-se uma laxa proporclOllal.a dll~açao de cad a 
patente por alllluidatlus, sob pena de IJerl.1a do pr\VlleglO, se o agra
ciado deixar de pa~ar alguma d'ellas. . . . 

A nossa L. porém dispõe no art. !lo U (lue o direito .1.10 uesco~rl
dor ou il1\"entor sorá firmado por uma patente concedida. gratmta
mente pao'ando só o sello e fcilio d'ella ; e para consegUl-!a deve: 
1.° mostrgr Jlor escripto que a inclustria a que se refere" u da ~ua 
propria invenção ou descoherta; ~.o depOSitar no archlvo publt.co 
uma exacta e fiel exposição Llos meIOs e processos de que se servIU, 
com planos, desenhos ou modelos que os esclarefiam, quando sem 
elles se não podér illustrar exactarnente a matel'la (neg. 2.° de 2 
de .lanClro !le 1~30, ar!. 6.0 ~ i.o) . 

§ 220. 

I'ATE:\'TES ,IDDICIONAES.-Chama-se patente pl'inci1Jal a 
que sedú por t{Ualqller invenção OLl descoberla ; mas o in
ventor' industriuso pódc, duranle o prazo .da sua" patente, 

. fazer mmlaneas ou melhoramentos na sua IIlvenç.ao; cha
mam-se pois patenles culdicionacs os certifica..dos que ve
rificam taes mudaneas ou melhoramentos, e sao dados aos 
industriosos a seu rJüdic10 ua mesma fórma que a patente 
principal e com os mesmos eITeitos, a partir d~~ datas res
pectivas das peli(:ões.. l':ssas p~tent~.s ach)lc~O?aes ~n
rlam com a patenle prll1f',lpal. .\10111 (listo (1 liCIto ao 1Il
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ventor requerer uma nova patente principal por mell1ora
montos hastantemente importantes, mas conformando-se 
com as prescrip(!ões da Lei. O industrioso goza então ain
da d'ou tro privilegio pelos melhoramentos que tenha a fa
zer na su~ invenção. Por outro favor muito f\special dis
poz o Legislador francez, que so o agraciado ou seus suc
cessores poderão, durante um anno, obter validamente 
u~na patent.e por alguma mudança, melhoramento , 0\1 ad
(lição ao ob]ecto da patente principal. n 

. .(') ~Ias para n~o desalenlar ~ inuustria procurou conciliar os 
dlreltus dos a~ractados com os d'outros inctnstriosos que da sua 
parte descobrIssem 1l0VOS melhoramentos; e autorisnu quem quizes
se ohte! uma patente por mudança, addição, ou aperfeicoamento 
n'u~~ IlIvenção já privilegiada, 11 fazer no decurso ('O a'nno uma 
petll:ao que fôsse depositada em earta fechada no Ministerio das 
~bras publicas, d'agricultura e do commercio, e que se abrisse no 
fim do a_nno, send? então concedida a patente ao industrioso no ca
so de nao te!' haVido n~el~~rame.ntD, m~dança oU addição alguma
da parte do IlIvento~ prImitivo e Ja agractado.

A nossa L. porem ( ue 1830 ) apenas dispõe em termos gentes 
n~ art. 2.° que ( aquelle que melhorar uma descoberta ou inven
(;ao, tem no melhoramento o direito de descob610r ou inventor » 

sem limita ção de tempo, nem designação ou distincc;ão de pessoa's 

§ 230. 

CESSÃO. -Quanto a esta dispõe a nossa L. de 28 d'Agos
to (le 'J830 no art. 8. O-que aquelle que tiver obtido uma 
patente d'invenção, poderá dispôr llella, como bem lhe 
parecer, usando eJle mesmo , ou ccdendo-<, a um ou 
maJs.-C) 

(') Em França as patentes, como qualquer outra propriedade, 
pod~m ta!llbe!ll ser ~edidas no todo ou em parte, cum tanto que a 
cessa0 seja. feita pur tnstrumento publico; e o cessionario, para com 
f(ue~ ~ Lei guarua menos attenções, e que aliás possue meios pe
CLUuanos para comprar a patente, pague log-o li totalidade da taxa. 
O, acto da cessão deve além d'isso ser registràdo na secretaria da pre·
feitura, afim de produzir os seus elTeitos para com terceiros. 

. Essa cessão.da patente tem por eITeito fazer aproveitar ue pleno 
dIreIto aos cesslOnarios os certificados addicionaes ulteriormente 
dados ao agraciado ou a seus successores, e vice-versa. M3S o 
agraciado .conserva sempre apr~priedaue uos melbor3mentos que
fizerem ob.Jccto de patentes pnllclpaes, que llor eonserruintc cOIl:;ti .. 
tuel1lnma propricdalle tlistinct:1, 

PI'BLIl:Ill ,\IIE .-A este respeilO llispõc a citada L. de 
no art. (). o que « se o Governo comjJrar o segredo ti 
venrão ou descoberta, fú-Io-ha lJtlbliwl': no caso 

Lei 

El 

de tei' nnicamente concedido patente, o segredo se c 
vará ocwllo, atô que expire o prazo da patente. 
este, é obrigado o inventor ou Ilescobridor a patent 
segredo. 11 (') 

(~ ) A Lei franceza de 1844, pelo cOlltrario nruena o dcpo,i 
i\Iillisterio competente de todo~ os desenhos, amostrag,ll1odelos 
cri Jl(;ões das patentes Llauas. Todos pudem pois entrar no co 
mellto d'essas pel!;)" e obter copias ll'ellas. A mesma 
ereve a (ll1blieaçiio (resses desenhos e descripções depois do 
.-nento da '2.' allnuidade, e o dcposilo rIos origiu3es no consen" 
das artes e dos omeios, logo que expirarem us prazos ;J 
tente~.

É I"ucil de vôr n'essa pultlir,idaue prescri]Jta pela Lei Ulll:! 
ee vantagem: 'I ." para o agraciallo, cujos meiu~ e prou
levados ao conhecimento de todos ; 'Z ." para a sociedaue 
habilitando assim lJara entrar no gôzo da invenção; e a." 
moral pulJlica, facililanllo a descobertfl (las cOIllra(ações e 
puniç~u d'l1m 1110(10 mais rfricaz. 

blll"~THI.\ ESTnA:'iGIWU.- O <l1'l. j.u da Bossa L. 
mina que « ao introduetor d'uma indostria estrangr.i 
dê um premio proporcionado ú utilidade e (li/fiCllld 
intl'oduc(!ão . » (') 

(. ) A Legislação franceza porém mai~ liheral para eorn 
ções estrangeiras, na pbrase de Pradier, f;)7. particillar os c 
1'os do dil'eito de obter em Franra patentes d'invcn~:io, ("00 
do-se elIes com as condições impostas aos nar,ionaes, 
concede até patentes por descobertas já privilegiadas em pai7. 
geiro ; 1I13S, 11ura que a Franf:a não se ache embaraçada 
concurrencia indllstri3l com as outras naçúes, sujeita essas I 
á conuição de lerem uma duração igual á lias (.htid3S anteri!) 
no estrangeiro,

A Lei frnnceza lIe 18.\.11, supprimiu as patentes d'impo 
consistiam em conceder a quem llrimeiro introduzisse em 
IInta descoberta estrangeira, as mesmas vantagens, como 
ill"üntor d'cll" , () Ll"<\i s l~rlo\' friloc<".'f. elltellllcu tl,ltn I'õlziin 11 
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'entur requerer lima nova patente principal por melllora
(lntos bastantemente importantes, mas conformando-se 

'om a prescriptões da Lei. O industrioso goza então ain
a d'OIlII'o ~rivilegio pelos melhoramentos que tenha a fa

,el' na sn~ Illvenção , Por outro favor muito r.special dis
oz o Legislador francez, que so o agraciado ou seus suc

'cssores poderão. durante um anno, obter validamente 
!ll~ patent,e por alguma mudança., melhoramento , 0\1 ad
Iça0 ao obJecto da patente principal. (') 

,(') ~!3S para 1l~0 uesalenlar a illllustria procuruu conciliar o~ 
Irei los dus aB'raClados com os d'outros indnsl,riosos que ua sua 
artll uescobnssem novos melhoramentos; e autorison quem quizes

Oll tc~' urna_ p~tenle, por mudança, addição, ou aperfeiçoamento 
u~i' IIlvençao la privilegiada, a fazer no decurso (lO anno uma 

etll:ao qU,e fôsse depositada em earla fechada no Ministerio das 
bras publicas, d'agri~ultura e d? commereio, e ,que se ahrisse no 
mdo 3}1Il0, send? entao concedida a patente ao Industrioso no ca

Il de nao ter havido melhoramento, mudanea ou addicão alCTuma 
a [larte do imentor primitivo e já agraciado: I " 

A nossa L. pOfl~m ( ue t830 ) apenas dispõe em termos geraes 
~ arl. 2.° que « aquelle que melhorar uma descoberta ou inven
ao, tem no melhoramenlo o direito ele descohr:uor ou inventor )) 
'm limitação de tempo, nem designal)ão ou distillcção de pessoa's 

§ 230. 

C~SÃO , -Quanto a e::;la dispõe a nossa L. de 28 d'Agos
o de '1830 no art. 8,O-que aquelle que tiver obtido uma 
atente d'invenção, poderá dispô!' della, como bem lhe 
lar0cer, usando €lHe mesmo, ou cedendo-a a um ou 
nalso-C) 

('j Em França as patentes, como qualquer outra propriedade
od~1II ta~lllJe!ll ser ~edidas no todo ou em parte, com tanto que á 
s ao selaJella porlllstrumento flubUco; e o cessionario, para com 

uem li Lei guarda menos at.\enções, e que aliás possue meios pe
WllurlOS para comprar a patente, pague logo a totalidade da taxa. 
,aeto da ~essão deve além d'isso ser registràdo na secretaria da pre· 
Hura, allm ~e produzir os seus eITeitos para com terceiros. 
. Essa cessao,da p~tente lem por cJTeito fazel' aproveitar ue pleno 
Irelto aos cesslOnarlOs os certificados addiciouaes ulteriorment,e 
ados, ao agraciado ou a seus successores, e vice-versa o Mas o 
I!'raclado ,conserva sempre a'p1'9priedade dos melhoramentos que 
zerem obJccto ~e palell~es, pflllclpaes, que por eunsegl1lntc con~ti .. 
em uma (ll'opnedo(le rllst1l1cta, 

§ 2jl, 

Pl:nLll:ID,\III-:,-A este respeito llispõe a cilada L, dcl830 
no art. 6. ° que ~ se o Governo comprar o segredo da in
ven(rlO Oll (1escoberla, fú-lo-ha publicar: no caso porém 
de tei' nnicamenle concedido patente, o segrerlo se conser
vará occulto, até que expire o prazo da palente, Findo 
este, é obrigado o inventor ou descobridor a patentear o 
se.greLlo.)) (') 

\ ) A Lei franceza de 184ft. pelo contrario orJena o deposito IIU 
Ministerio compelellte de todos os desenhos, allloSlraS,tnodelus,e lIes
crip(;ões das ]latentes dadas . Todos podem puis enlrar no c(!nheci. 
melltl) r]'essas pe(;as, e obter copias (l'ellas, ,,\ mesllla Lei pres
creve a pll1Jlir.ação ll'esses llesenhos e desCrillljÕeS depois do paga
lIIenlo da '2." annuidade, e o deposito rlos originaes no consen'atorio 
das artes e dos olHcios, logo que e'(pirarern us prazos uas pa
tentes,

É fncil de 1'1'-1' n'essa puhlieillaJe prescripla pela Lei Uilla tripli
ce vantagem: I," para o agraciado, cujos meios e prodncl-os são 
levados ao cOllhecimenlo tle todos; '!l," para a sociedade que vae-so 
habilitando assim para entrar no gôzo lia invcnr.:ão; e 3," para a 
moral publica, facilitanuo a tlescobertn das conll'afac(jes e n sua 
]lllniç,iu d'lllll mudo mais eflicl17.. 

§ 23'io 

I\Dl'STIII.\ ESTllA\GWU ,- O art. :3,u tla nossa L, deler
lllina que «( ao introtlnr,tor d'uma industria estrangflira se 
dê um premio proporcionado it ntilirlade e flifficnldac1e ria 
intl'oducção, » n 

(~) A Legislafjão francezn porém mai~ liber111 para com as 11<1
cões estrangeiras, lia phrase rle ['radier, fiJZ participar os cslmngei
ios do direi\!) L1e obter em Franf:a palenles ll'inven~i\o, conforman
do-se elles com as condições impostas aos nacionaes , EUa lhes 
conced e até palentes por descoberlas já privilegiadas em pair. eslran
gciro ; mas, para que a Frallfi:J. Ilão se ache embaraçada na sun 
concurrencia indostrial co m as outras lIa(~ÕeS, snjeita eS!ias, patentes 
á cOIHlicão de terem ulTla durn ção igual li uns "htldas antel'lormellle 
no estrán!Jei ro o 

A Lei frnncezn ue tH,H, supprimil1 as pntenles d'import3c,ão que 
consistiam em conceder n quem primeiro illtroduzisse em Frnnrll 
uTlla descoberta est rallgeir,, ; <1S me, mn,; valltàgells, comu se fús~>e 
inven tor d'clln, () Ll';!bli1!l or fr;III!°f'7. (~nteJl(leu C\l1Il razü .. rlue cr.. 

-- - ~.. 



• 

digllo Iln Frall(j<l llal' o exemplo de l'eeollhecimúuto tio direito 
dos inventores, sem di,tiIlCf,ào de IlJcionalidatle, o de c.'msignar na 
Lei o principio c1'UIll direito illtlm1ac~iolwl para g~rantla das obras 
rio genio inllustl'ial cntre todos os (J)\'os ( ~lacarel), ~[~IS para 
(!un um estrangeiro possa obter uma patente em fo'ran(;D, e mister 
Ilue a sua descoberta seja nova; isto Ó, lJuo nüo tenha tido, nem 
em Fn1l1r:a, nem n'outra p;)['[e, uma pn!di(~illade suflil~iento para po
lIer ser execuli:lila, 

~ 2,t3. 

:-;IJLLI!L\IlE ot: PE:UI.\ DO PlllVIL Rn1 ) , - Pela nossa L, de 
'18;30, art. ,\(l.o toda a patente cessa, e é nenhuma, nos 
casos seguintes:- 1.0 pl'Ov:1wlo-se quo o agraciado fal
tou ú Vel'dalle, aLI foi omisso, ocwltanilo materia essen
cial na exposição ou declaraçuo que fez para ohter a pa
tento; 2,° provando-se ao que se diz inventor ou desco
brida!', qlle a invenl:ão ou descoberta S8 acha im[lressa e 
descripla tal qual elle a apresentou como sua; 3.° so o 
agraci:ltlo não pozér em pratica a invenção ou descoberta 
uentro em (10m; annos depois de concecliila a patente; 4.0 
se o descobridor ou inventor ollteve pela descoberta ou 
invenr.,ão patente em paiz estrangeiro (n'este caso porém 
tem como inlroclllctor direito ao premio promcUido no art. 
3.° da mesma L,) ; 5.° se o genero manufacLuraclo ou fa
brieado for reconhecido como nocivo ao puhlico ou con
trario ~s Leis; 0.° cessa tambem o rlireito ele patente pa
ra os que antes da Ci)l1cessão cl'ella usavam do mesmo in, 
vento. n ' 

(t ) Jú se disse na nota ao § 227, que a Administraçüo niío exa
Inina a descoberta, nem se constitue juiz d'ella, e que dú a patente 
11,)r conta e risco do peticionario. Ora, púlle aeontecer: 1.0 que a 
descoberta privilegimla nüo seja nova ( se antes do deposi[o já ha
via titio no paiz ou no estrangeiro a pUblicidacle, de que trata o 
S231) ; 2.0 que não seja susceptil'el de privilegio, e que a Admi
nistral;üo não o tenha advertido; 3.0 que as exDlicações industriaes 
não tenham sido iOllicadas; 1.0 que a llescobcrta, invenf;Üo ou appli
cal:iío, seja contraria ú ordem publica, aos bons eostumes, Oll ÓS Leis 
elo EstMh; 5.° flue o titulo com que a patente foi pedida, indique 
fraudulentamente um objecto diverso do I'erdacleiro da invençüo , 
(i." flUC :l llescripl}1O alllleXll ir patente nào seja sufTiciente para a 
execur,fú) lIa invençüo, ou nü.) indique clJlllpleta e fielmente os 
\,l\f(lacllliros Ifwi()s lle sm' exeeuta:la; c 7." llnalmOIl[il que a [lntiln
tI' rJI) IlJilIII"I'i1l1lllntl1 tl'llha , irl" n!Jlirla :mtes'le finilll 11 praZll, 

~) íK\J ./ 

EIlI tudus estu :i C;JSOS pUllnm os intel'lJSSnllo,; em Fr:lI1f:a illtl 
a accão de l1ullicladll da patente perallte o trrlJlIn:d cml tio 11 
cilio "do agraciado. Podem tambern prolllurel' a jlerd:,. 11 0 r..-,ril 
quando a-HnllUida(lc 11<10 tiver si(lo paga ,an lrs de PI' ll1yl{lInl!lI 
allHO da rcspnetiva patente; ou lJuan~11l o IIl~U:itI'lO s o. Il ;)O 11I" r 
to em pratica a sua descoberta Oll IllVelH:ao 110 pa lz, 110 1'1',1 
dous anHOS, contaflos da data da asslgnatura da patC!ltl~: 0 11 
deixado de praticà-Ia duranle dOlls annos. COI,I,eclltII'OS, 8al 
provar as causas da sun inacç50. O llI~smo ll~'n lugar, fill:<1 11i1 
ti~er introlluziilo no paiz objectns fabncados HO estrallf:(ul ro, . 
milhanles ilOS privilegiados [leia sua I)a~nllt~. DepOIS d,~. pro 
ciadas essas nullidarles ou ponlas de Ilrmleglos pela autondal . 
(Iiciariil, deve a Administrat:üo faze-Ias publicas ~Ia llH)SIlW ri 
porflue se publicaram as patentes; porque lI'isso Intcres,a a s 
dade. 

CO;-;HIAFAÇÀU·-O infraetor do direilu de [lal ellte c 
nós perde os instrumentos e prodllctos , e paga aj(~m ti 
uma multa iuual ú 1G.a parte (lo valor dos produ clo 
bricac10s e a~ enstas, licando selll[ll'e sujeito ú inu e[l) n 
ção ele perdas e (lamnos. Os instrumentos, os P('Od ll~ 
e a mnlla S;)O applicados ao donu ela patente ( L. ti 

art. 7.0). . '" 
Aconti'lI{a(:llo é um detido (fi le consiste na ollcl\:;a 

ta aos direitos uo ~graciad(), ou pelo emprego de íIl 
que façam objecto da sna palenk, Oll pela f~brie;]rãr 
prodllctos da imenção a que clle se refere. () 

(') A multa c apprehcllSll1J (I(lS or~jeltos re(:ulllIecid.os e 
contrafeitos em proveito llo ngracinrlo, ,ao. pOIS as pon,ls 11ll[l 
aos infractores ; qne se reincidirelll, ou, se tllerCIll tralmll:<1dn (' 
obreiros ou empregados no estaiJelccll11Cnto 011 nas l~n~rll1a. 
agracia~los, Íll'.'onem lambell1 em I·'ran"a na lJOlla rle pflsao, _ . 

AIII se COIHlI1l11a IgnalmentB uma multa? todo °IIIdnstr,osn 
assumir a Cfualillarle de agraciaLln sem possuir ~IlW pal<~nte, dD! 
conformidade (las Leis; ou flue tendo-a, menl:lOnar " sua rIllal 
deixando de addicionar-Ihe eslas palavras: Sem !Jarallflf! do 
1wrno. . 

A nossa L, pre\-inc ainda fiO art. !), " uma cSJ1e~:1C que parcl' 
ter sido prevista Jlda Legislaçiío rrpnceza; que e a de se cnco 
rem dous OI/. lIUti., indiridllos nos meIOS, por que tenham. rfllls8" 
qU:llquer lim, coinci(lillllo ao memlO Imllpo em pmllr fi I,al 
N'e~te caso (kt('rmina :1 L. qne S'~ conteda a toLlos a 1I1e>IIW patl 
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'IH) ,Ia Fl'alll,il ,Ial' u t)xemplo llt) reconheci liwnlu llu llireilo 
: III V..lIt?.r~S, ssm tii,~.i~]~(t1il! de naci.oIl3liclaLle, e rle c.onsignar na 
1 1) IlImt;!lllo dum c1llelto IIllerllaelonal para g~r;1nllü lIas obras 
~CIH()" l ~.'I~lstnal ell.ire lOllos os i)JVOS ( ?vlac;\nl!). ~[~lS para 
um (,sl.lulogclro po"sa obter ulIla palenle em Fran(~a o misler 

c ~ sua ,lcscohcrla seja nova; isto ú, (IUO nuo tenha ' litlo nem 
I' r;ml~a, nCIIIIl'olltl'a par!!), Ullln (lll!Jlieilladn suiTieienle pa;'a po
seI' exewW,la, 

§ 2,'),3. 

. XCLLW,IIJ" OL' 1'1'::\1).\ iJu I'IUVIL EGIO ._ Pela nossa L, de 
'JO, art. .'\0.0 toda li patenle ccssa, e é nenhuma, nos 
o~ segulntes:- :I.o ~rovanL1o-se que o agracialIo fal

I a \'01\la1lo, ou fOI 01l11SS0, ()l,cultanilo mate!'ia cssen
1 lia exposição ou declaração qne fez para ohter a pa
to; 2,0 pi'ovanLlo-se ao qne se diz in\'cnl.or ou doseo
li)) :', que ti invenção ou (lesl,Obel'la se acha impressa e 
1 ~/':pl:1 ta~ qnal . elle a aPTcsentou como sua; 3.° se o 
a Clatlo 11:\0 pozel' em pratIca a invenção ou descoberta 
tro em (11:l1s anno,s depois de concedida a patente; 4.0 
o d~sco!Jl'IJOI' ou lIlYcntol' obtevc pela descoberta ou 
n r.~;jo ratente em pa,iz. ~stl'angeil'o (!l'este C:lSO porém 
como Illtroclucl.or dIreIto ao prcmio promettido no al't. 

da mesma L,) ; 5.0 se o gencl'o manufacturaclo ou fa
~J~ fôr ."econhcciuo como nocivo ao puhlieo ou con

CIO :jS LeIs; ü.o cessa tamhem o {lil'eito de patente pa
os qllc antes da conccssão fI'ella usavam llo mesmo in, 
lo. n ' 

I ) ! 

( ) Jü se disse na nota :lO § 227, que a Administr[\~ão não ex[\
a :l desco.bcrta, nem se constiluo juiz d'ella e que 'dá a p:ltente 
I'onla e flSC? di? petici_onnrio. Ora, póde aéonteeer: L0 que a 
o.'Jel'ta pn~' llegIada nao soja nova ( se antes do deposi1o já ha
til]? ,II~ pmz OL~ no .estrangell:o a publicidade, de que trata o 

2, _que lIao sOJa susceptl~'el de privilegio, e que a Adrni
(:uo nllu,o I:-nl~a advertido; 3." que ns explicaqões industriaes 

tenll~~n SIdo 1~~lc~(I~s; <Í.o que a !lescoberl:l, invcnrJão ou appli
U, sej,] conlr:lIla a OI dem publIca aos bons eostumes ou fts Leis 
'tad); 5.0 quc o titulo com fJllC'a patente foi pedida indillue 

'1II Ienlamell,le 11m olJjet;t(1 divcrso lIa verdadeiro da il;l'ençào ' 
1Il: _n d~,enl:2;1~, annexa ,<Í patente lI~\O seja suflicienle para ~ 
lI l ,.I!) !la 11!I()I1(i10, ou lla'J 1I11llqLW ellmplela e ficlmcnle os 
~\tfo~,ros ',IWlOô de sei; e~ecllla(]a ,: e 7." I1nalmclllo que a \l~lol1

rII , lIl'l\~ml)nl,n 11'111101 . . III/) ohllda :0lil1.0., de fln ;ln n prazo. 

EIH tlJd"s esll;, C;,\SuS I)(H! cm 0" intere,;sill\oS oln 1'!;1Il~" inklltal' 
a ar..ção de nullil]adú da palenle perante o trilJl1Illl1 eil'il do domi
cilio uo agraciilLlo, Fodem lambem prOlllO\Or a perda 110 privilcgio. 
quando a 311nuirlade 11[10 tiver sido p,lga antes de \lrille ipindo cada 
al1no da respectiva patente; on ijU,lIldll o industrioso n;'lo tIver pos
to cm 11ralien " sua descoberla ou invonr:iio no paiz, no I,ruzo de 
dous :limos, cOlltarlos ela data da assignatura lIa patente; on liver 
deixado de prnticfl-Ia durante dous annos consoclltil'05, ~1I11'0 se 
provar (\S C:lusas da sua inacção, O mesmo ' tc,rú lugar, qÚ:lllllo elle 
the!' introduzido no p:liz objeetns f;)bric.allos no estranc:eiro, c ~i
Illilhantcs nos pri\'ilegiallos peln SLW patellle, Depois ~ I e prnnnn
dadas essas lIullidadcs ou penlas de pril'ilegins pela ulIl.oritla;le ju
tlic.iaria, dere :l Arlministra<:ão faze-l:ls pnb1ic:ls (\;1 IIWS\lla fÚ1'111 11 
porque ~c pulJlicaram as palentes; porque n'is~o interessa a soeic
rlade. 

§ 2J/j,. 

CO:\,TlIAFAr.;ÃU,-O infraelor do direilo de palullle clItre 
nús perde os instrumentos c productos , o paga além tI'isso 
uma multa igual ú 'I G." parte tio valor dos productos fa
bricados e as wslas, licando sempre sujeilo Ú indemnisa
çâo do perdas e rlamnos. Os instrumentos, os prorluclos, 
e a mnlta sao applicallos ao dono da piltentc ( L. citada 
art. 7.°). 

AcOHlra!clCIIO 6 um tleli!;to rFIO consiste na offollsa rei
ta aos r]ireitos do 3graciado, 0\1 pelo emprego do meios 
Cjuefaçam ohjecto dil sna patenl", ou pela falll'ic3('.ão {]c 
pl'Ocluctos (la invenção a que clle so refere. (") 

n A multa c apprehensiiu dos objet:.tos re!;ollhecidos eomll 
contrafeitos em proveito lIa ngrnciarlo, ~;IO pois as ponas impostDs 
aos inl'ractilres ; quo se reincidirem, Oil se tiverem traliallwdo eOl11O 
obreiros ou empregados no lJslallOl()cimento ou n:lS olIil'inas dos 
agraciados, ilH'orrem tamhem em França na pena de prisão. 

Alli se commina igualm cnte uma multa a todo o industrioso quo 
assumir a qualitlalllldlJ agradado sem \los~uil' uma patente, (lu(la lia 
eonformidafle 11:l8 Leis; ou (lue t.endo-a, rnlJn~ionar " sua (IUall'nal1e 
deixando tie auL1icionar-lhe eslns ]lal:wras : Sem {J(ll'al1lia do Go
'l'rrno. 

A nossa! .. pre\'ine ainda no :ln. ~) ." LIma lJsper.ic que parec.e nií(1 
ter sitio provista pela Legislal;1io fmnceza; que ó a rIo se eneontrn
rem dous ou !lU/i, i ,ulivúlaos nos Illéios, por que tenham (:oTlsr.guicln 
qu:)\qucr fim, coineitlindo ao memw tempo em ]l!1rlir a patenlr:. 
N'c!':'te easn iletl'l'lllina:1 L. rJlW~'~ ('oneelln a totlo~ (\ mesma patente, 
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S8Cl.:AO 11. 

l!"S('idIOS I~ 'IIl(l/'I~ IlS dos /itbl'iwnh's. - J)il'l'ilf) 
til' conll'lIlI/.(ll'c(I . 

I ·lISTOI\I.\. --I'I\I~C1I'IOS I;~n .",:s.-Em todos os tempos J Le
'fislacào JH'lIteo-ell a 1)i'OI)l'iedade dos desenhos ou modelos 
b - ~ '.1 .
lIas fabricas, como lima auimação para a arte e llIuustl'la, 
C o ullico nwio dearirelltar o trabalho, prohibindo sol> pe
lia de confiscação a lodos os mestres que t.rabalham. L1'el~1-
preilada, o senTirem-se em pro\'eito seu 011 allI~lo, 111
recta ou indircclamente, dos desenhos flne lhes tivessem 
sido co:lfiados. 

()U:lllto ús marcas Lias fabrit:as, oÚl'iyalol'ias ::;olJ a 
antiga' monardlia fl'anceza, tão avara da liherdade indlls
t rial, I~ imIteis sob q Legislação de '17!H (que deu no ex
tremo opposto, proclamando a liberdade absolut.a do tra
balllo com gral1ile terror das cir1acle~ manufadLl['aS ), são 
ellas aCluJlmcnte apenas {ac/Ü!alivCls; e ll':lO lugar, ljllan
do contrafeitas ou falsificadas, Ú acção de perdas e dal11
nos da parte lia proprietario da marca, e á lm~osição da.s 
penas comminadas contra a falsillade d'esc.l'lpto parll
cular. 

lrinalmente, quanto ao rlil'ei~o de contramarca~ nF'0 
hal'endo Lrgi~laç:1o alg llll1~ r. PCCI,1l que regule. o d~re~to 
de gozai' da pl'Ojlrierlade (l'uma COIl!l'al1larc ~, so o DIreito 
r,ummum pôde ser consultail(~ a esse respeito: A.. contra
ll1~rca I'~ propriedade eXdllSll'êl de flllem pl'lmelrO ado
ptou-a. n 

" ) Quanuo porém duns eontr<l1ll31'CnS iUéllticas suo adoptnLl3S 
1)01' coineidencia entre dous negociantes_que fazem o mesmo com
mercio, não é licito OnlCllill' a ~uppressao da maIS l'eeenLe ; salvo, 
,e foi adoplana COIll a intençüo de fazer Untll conCtlT'l'cnCI:1 desteal. 
Bastará orLlenar-se que seja lIIoLli[jea!la de I\1IJUO que , ü c\'lle tocln 
:1 confusào. 

V. qUrlnto:i Jurisprudencia o .íornal Iluii TriIJunae, l10 COllllllt~l'('io 
por 1'rlll(\t. et I:amherlill : I.aferrii·l'o. Vil"ír\!. l'rnrlier, oI!'. 

c: Al'l TU LU 

/It'slri"(' i; cs ri ludlls!ria .1[(( 11 II/i,c/ilt'l/ . 

I'BI.\'GII'IOS iJEI\.\I':S. - A liherdade 

a 
exel'l~er a 

como entre 
fabricação é p 

eru 
pelo 111 

~-es 

Divill" 

da indusLria ma 
cturll, não menos sagrada tio que a ua inllustria agri 
acha-se consagrada pela Legislaç.ão que aboliu em F 
todos os privilegias profissiouaes de qnalqnel' den 
ção que sejam; e qlle procl:uJloU ser livre 
pessoa fazer profissão do c.omnwrcio. 011 
ou o olIkio que bem lhe parecer ; a im 
pela Const. art. '179 §~ 24 e '25. A. 
livre como a mão (lue fabrica. Todavia, posto que a . 
Uia nasça da liberdade, teem-se introduzido 
assaz numerosas a esse principio flllldamental, 
do interesse publico; e manifestam-se: 1.0 
polios reservados ao Estado; 2. 0 pelas auto['isa
rias a que ::;ão sujeitos certos estahelecimentos fab ris ; 
pelas garantias dos objectos fabricados; e paI' outra s 
ta belecidas a favor da propriedade industrial. 
pois este r:ap. em outras tantas secções. 

SECÇ:\O !. 

.IloltojJolio.\' do J-,,'slo(/o. 

DEl''l:\'I(:,'iO. - Enlende-se por monopolio 

dos corre 

I:omo vulgal'm 

a venda, 
por um só, de mereadorias ou generos, cujo c 
deveria ser livre. O EstaLlo reserva a si o mon 
moeda, e outros: como em Franp, os da pol 
cartas dr> jogar; e t:nnbem entre nós o 
cartas, etc. 

§ 238. 

MOEDA·-O t.lil'eilo de fabricar, ou 
se diz, de holcr morda, sempre pertenePIl ~ sobel'ania 

27, 
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SEcc.:Ao li. 

/h ',~I'J/"O.\' e IIlitl'(;ns dos Illbl'iwn/t's. - J)i/'l'llo 
til! (;0/1./ /,(lII/.(II'C(1 . 

HISTUIII.\, - l'III:\CIPIOS ';E[1.\~:s.-Em todos os tempos a Le
i 'Iação protegeu a propriedade dos desenllos 011 mOdol,os 
as fabricas, como lima animação para a ade e imlustna, 
o uuico meio Ll e a\'i"ental' o trabalho, prolúbindo sou pe

a de conliscaçiio a loelos os mestres que trabalbam Ll'em
I' itada, o s rvirem-se em proveito seu ou alheio, tli
eta ou indirectamente, dos desenhos que lhes ti"esscrn 
tio confiados , 

Quaulo ús marcas t.las fabricas, obri!lalol'ias sou a 
\liga 1Il0nal'dlia franceza, tão avara da liherdade indus
ial, ,~ iuuteis sou a Legisl;lI;.ão de 'In)'! (que deu no ex
rmo opposto, proclamando a liberdade absoluta do Il'a
~\l1O COIIl grande terror das cidat.le:, lIlanllfactôras ), s[;o 
las acl.ualmente apenas [acnllalivas; e dão lugar, qnan

\) 	eonll'afeitas ou falsificadas, á acção de perdas o dam

ar. 

I'ea 

" 

ua parte do proprietario da marca, e á unposição d;~s 
s comminadas contrn a falsidade il'escripto partl

Finalmente, quanto ao dil'eito de contramarca, não 
'cnrlo Lr.gislaçfio algulnõl CSpCCi3! que regul o direito 
gozar díl propriedade d'uma cOllll'amarca, só o Direito 
trlum pôde ser consultado a esse respeilo, A contra-

Ó propriedade cx.eJllsiva de quem primeiro ado
li -a, (') 

) Quanilo porém duas contra marcas iileuticas são adoptadas 
l ' coincidencia entre dous negocialltes que razem o mesmo 00111

' 0, n~o é licito onlcllar a suppressàD da mais recente; salvo,
3,loptada COII1 a intençilO de fazer ullIa cOllcurrencia desleal. 

ordenar-se lJue seja lIlodilj(:ada de 1I1'1Llo que sc e\'itc toda 
I'unfll~ào, 
r , quallto á .Jllrisprudencia () Jornal ,l tJs TrihuJ1aes do Co 111 111.11'1' itJ 
r Trlllr.r rt Camherl ill : Lal'errii'rt', Vil' lrn, !'rafliol', ele , 

'In1 v 

: .\L'JT ' LO 

1'1\11\(:11'105 GEI\.\ES. - A liberdade da industt'ia mannt'll
elora, não menos sagrada Llo que a tia inuLlstl'ia agricola, 
acha-se consagrada pela Legislação Llue aboliu em [<'rança 
todos os privilegios profissionaes de ([nalfluer denomina
ção que sejam; c qne proclamou ser livre a qualquer 
pessoa fazer pl'ofiss[tQ do commercio, 011 exercer a arte 
ou o oJIicio flUe bem lhe parecer ; assim como entre nós 
pela Const. art. '17!=l §~ ~4 e 25. A. fabricação é pois tão 
livre como a mão flue fabrica, Todavia, posto flue a inuus
tria nasça da liberuade, teem-se introduzido resll'icções 
assaz numerosns a esse pl'Ínci pio fundnmeótal, em vista 
do interesse publit:o; e manifestam-se: 1.° pelos mono
polios reservados ao Estado; 2.° pelas autorisações pre
\'ias a que ~ão sujeitos certos estabelecimentos fabt'Ís ; 3.° 
pelas garantias dos objectos fabricados; e pOt' outras e~
tabeleciLlas a favor da propriedade industrial, Dividiremos 
pois est.e Cap, em outras tantas secções. 

SECÇÃO I, 

:llollo}Jolios do estado . 

~ 2J7, 

DEI"INH':.:i.U, -EnLende-se por monopolio a vOllda, feita 
por um só, rle merc,adorias 0\1 generos, cujo commercio 
uevcria ser livre, O EstaLlo reserva a si o monopolio da 
moeda, e outros: como em França, os da polvora, das 
cartas clt! jogar; c t:llnhem entre nós o uos correios de 
cartas, etc. 

§ 238 . 

~IOEI)A·-O direito de fabrj~ar, ou como vulgal'mente 
se diz, de b((ter morda , sempre pertrncrll á soberania ; e 
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li confiança nas lran:;aeções eOllllnêl'ciaes , a segul'êluç: a 
LIas forlunas pal'liculal'es, foram sempre as l~on:iei(uel1cias 
fl'este mooopolio neccssario. 

Todas as oações cultas, todos os Governos regulares, 
teem cl'ido obrar sahiamente reservando ao Estado o pri
vilegio da fabricação da moeda. A sociellade tem todo o 
ioteresse em que os metaes preciosos, adoptados como 
medidas de todos os valores d05 proclnctos, sejam afina
dos n'um grau uniforme; em que sejam reduzidos a pe
ças mooetarias, perfeitamente ignaes em peso; e em que 
essas moedas sejam revestidas (l'um cunho commum que 
as faça reconhecer á simples inspecção oecular, e qlle as 
garanta. (') 

($) Sob o regimen lia livre \:oncurreneia narla tle ludo isto se
r!a possivel; ~o menos u'este sentido, que f~ltl\riam sempre :i so
Ciedade os elementos de confiança que são necessarios :is suas tro
cas. Só os Governos são propl'ios Jl~ra essa fabricação. Logo que
a moeda se acha rel'eslitla do cunho nacional, fica sob a égide d'um 
penhor publico, com flue póde Itvremente gyrar. 

. .Fallar-lhe-hia toda ~ gal'antia, se a sua fahricação fõsse per
mltL!da li todos os que qUlzessem emprehendê-la. Parece pois im
posslvel haver fluem negue o seu assentimento ás Leis que reser
vam este monopolio ao ESlado, e que o sanccionam com penas mui 
severas ( ;\faca reI). 

~ 239. 

. PE:\'ALIDADE·-lt por isso que cm lOl1os os tempos se 
lI11pozeram as mais gl'il ves penas aos falsos moetleiros. 
Até '1832 lhes era infligida em França a pena de morte. 
A Legislação fraoceza com mina-lhes a pena de gales per
petuas pela falsificação ou alteração das moedas d'ouro e 
prata. e a de galés temporarias pela falsitlcação ou altenção . 
das moedas de bilhão ou cobre. 

N'essas penas incorrem, assim os que as falsificam, 
ou alteram, como os que concorrem para a emissão ou 
exposiCão das ditas moedas ou para a sua introducçftü no 
territorio francez. 

As ll!-esm~s penas de g~lês temporarias, ou perpetuas 
oas remclclenclas são commmadas enl.re nós pela L. ue;3 
Il'Outubro de 1833 ( arts. 8.° e !:l.o ), que alterol1 as (lis

-.9193er 

posil/ões L10s ar!s. 1\7:3 ~ scguintes do Codigo 
tanto aos fabrieadores e \I1trocluctores de moeda 
mo aos falsificadores de notas, cautelas, sedulas 
liduciarios da nação ou do hanco de qualquer q 
(lcoominação que sejam. n 

(.) Em data de \2 de Ja~leiro de 1855 
Brasil e l'orlugal :lIna convcnoao, promulgada ~e!o ~ 
de ::!9 de Dezembro do mesmo anno, para. a prc.v\lnç~\o 
do crime de falsiflcaOiio de moeda c papeis de crellllo 
legal nos dous paizes. 

C.-\S.\ D.\ MOJW.\.-O Estado tem pois o priv 
sivo da f'ahricação das m~edas. Assim só pódo 
rrar nas officinas monetanas, chamadag c~s(/.s 
~1I jo numero tem variado, segundo a~ ~pocas 
sob a autoridade e vigitanc!a da Au~n\l1~sh'aç 
porque a excculjão e supe.rllltcmlencla (I essa 
pertencem ao poder ex.ecutlvo. . 

Enlre nós foi o Guverno auton5a.tlo a refo 
orrranisar a casa da moeda no matel'lal. e pesso 
n .t)5!:l de 8 d'Outubro de 'l~33, para CUja 

tincla a ([ue existia na llallla, pelo De~r. ~: 
Março de ' 18:~4, allerado pelo dc) o; M:\ .d~ _J 
'18/10. (') (V. a L. n. t)114 de 28 d OutublO de 
7H. e Decrs. ns. 770 de Y.7 de ~Iarço tle 
) , 22~ de 2G ti' Agosto de H~ 3). 

(" lia lU casa da moeda, alólll Ja (lfoye1lo,!"ia 
um:! de ferraria, outra d'abl:i(i~lO, oulra Ii'ahll;u}ao 
Ira Ile fundic,:iiu, ~utra das IIclras, c aut.ra ilos ~lIn 
doria ú a repartic.:ao 1101' olllle se expellem Iodo: ,os 
tivos á ca~a (la moeda, com um prol'edor, un.l C~L:n\ 
pturarios C011l0 ujullant3s d'este, um thes?urel 1'0 ~ 
'::1 ,um porteiro, () um L:Ontll1uo ( Drcl'. ('.11.. dL1 13 de · 

~ 2.1,1. 

S\'STE~L\ "O~~T.\I\lCI.  :\ detcl'minaçãu do 
scntatiro (bs (lilTercnlcs especies mOllclari 



. 

mliança nas trall:;a(~ I: ÕCS w mmcl' ' iaús , 3 StJgurallç a 
forttlnas particulares , furam sempre as WI1:i cI (ucnci as 
lo mOllopolio ncccssario. 
Todas as nações (julLas, lodos os Govcrnos regulal'cs. 

m crioo obrai 'abiamentu l'cs::)l'vando ao Estado o flri
gio da fabrkaç,ão lia moeda . A sociedade tem to tio o 
're c em que os melaes preciosos. adoptarlos como 
rlitlas do todo os \'alol'es d05 productos, sejam auna

n'um grau uniforme; em que sejam relluzidos a pc
mClnetarias, perfeitament.e ignacs em peso; e em rIue 

as moellas sejam revesti<las (l'um cunho commum que 
fac;a roconhecer fi simples inspccção occular, e que as 
anta. n 
(O) Sob o rogimen <la livre ,:ont:urrencia na,la lIe lullo isto se
possirel ; ao menos n'este sentido, quo faltariam sempre li ~o
:\(1e os elcmentos de confianç,} que são necessarios I\S suas tro

S,', os Governos são propl' ios para essa fabri cação. Logo que
oNla e acha reve;;tiua úo cunho naeional, fica sob a ógide d'Ulll 
1101' publico, com que pótle livremente gyrar. 
Faltar-Ihe-hia toda a garantia, se a sua fahricnção fusse ]1er

Lida a todos os que quizessem emprehende-Ia. Parece pois imo 
..in~1 hnver quem negue o seu assentimento ás Leis flue reser
1 c-te monopolio ao Estado, c que o sanccionam com 11en[\:; mui 
ern. ( ~Iacarel ). 

§ 2~9 . 

PK'\;\LIUAIIE.-É pOI' isso quo Otn lodos os tempos Se 

lIozel'am as mais 'gl'avO'S pellas aos falsos moedeiros. 
"18:32 lhes era inlligida em França a pena de morte. 
Legislação fl'anceza commina-Ihes a pena de gales per
uas pela faJsil1cação ou alteração das moedas cromo e 
ta. e a de galés tempol'arias pela falsificação ou altel':\çfío 
. moedas tle bilhão ou cobre. 

N'essas penas incorrem, assim os que as falsificam, 
alt I'am, como os que concorrem para a emissão ou 

po i~~o das ditas moedas ou para a sua introducçflO no 
ritorio francez. 

As mesmas penas de gales t.cmporarias, ou perpetuas 
I'eincidencias são comminadas ent.re nós pela L. Lle 3 

Jutnbro de '1833 ( arts. 8.° c 0.° ): que alterou as clis

J!)3v

posições tios arts. '17:J e ~eguilllos do Codigo Cl'iminal ; 
tanto aos fabrieadoros e intl'odllctores lIe moeda falsa, co
mo aos falsificadores de notas, cautelas, sedulas, e papei~ 
Jiducial'ios da nação ou do banco de qualquer qllalidalle e 
(Ienominação que sejam. n 

(~) Em uuta de 1'2 de Ja.lleiro de '1855 celebrou-s,e ent.r~ ~ 
Brasil e l'ortugnl UlHa convenr;ao, promulgadu pelo !?ec\. n . 1, ,º,
de :29 de Dezembro do mesmu anno, para a llrevenr,ao e repressao 
rto crime Llc falsilica çúo de moeda e papeis de credito eOlll CUI'SO 

leg;)1 nos Llous paizc~. 

§ 240. 

C.\~ .\ D.\ ~lOEll .\ . -O Estado tem pois o privilegio exclu
sivo da fahricacão das moedas. Assim só pódo o\la te\' lu
O'ar Ilas omcinás monetal'ias, chamadas casas da 1l/.oeda, 
~\1jo numero tem va~'i~ldo, .segunclo as. ~poca~; e eslam 
sob a autoridade e vIgI!ancla lia ,\.Llmll1lsll'açao cenlral, 
porque a oxecll/1ão C supeyintenllencia II'essa fa bl'ieaçã o 
pertencem ao poder executivo. 

Entre nós foi o Govel'l1o autorisauo a reformar ou rc
orfTanisar a casa da moo(la no material c pessoal pela L. 
n ."'50 de 8 (l'Outubro ele '18:J3, para r,llja execução foi ex·
tincla a que existia na Bahia , pelo Deer. R~g. de 1.3 cle 
~la\'co tle Ht~4, all l'aoo pelo ele n. !~S de Sb de A.bl'll de 
·IS4Ó. n (V. a L. n. 5'11" de 2Sd'Outubl'0 üe '1848, art. 
~3'1. e DecI's. ns. 770 de "27 de Março do '185"1 e n. 
'1,22'idc 2G d' t\gosto ele 'J 8 5~1). 

( I (lu 111 casa da moeda , nl 6m da IJI'l)veduria, seis ofTicilias : 
uma ele ferr:\ria, oulra d'abl'kàu, onlrn d'aflll:l riío dos melaes, a
Ira Ile fUl1lIil ,;' O, uutra das fl t'lraR, e outra ,lus cunhos. ~ prove
doria Ú li rejlarti,:i\o p OI' onde se expeLlem todos os ~legoclOs rela.
tiv o:; ú e:1 S[\ tia 1Il0Cd,1 , C01l1 Illll provedor, un.\ CSC\'lvao , .dous eSCfl
pl.lIl'[\rios como ajuflantes d'esLc, um Ihesourcll'o, dous fiClS de bnlan-
1.:ll , lIl1lporteiro,U lIl1l continllo ( Dpcr. cito lIe 1:ldeM:\rl:odC-I~34.) 

SY,;n~ M'\ ~lO:\'ET .\nw . - .\ det.crminacãu cio valor l'epre
. nnl<ili\'o (las c1iffl'l'cnt e:; e~Jle(',i('s monetarias nün rlcixa 
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de leI' sua importancia para facilitar as ll'ansaceões com
mel'ciaes. As antigas divisões foram substituidas -em Fran
ça por outl·.a f1i~' isão muito simples, fundada no systema 
declJna~, cUJa umd.ade monetal'ia é o franco que se divide 
em decIrllOs, o declmo em eentimos ou centesimos, etc. 

. Entre nós 6 da attribuic;ão da Assemhléa geral deter
mmar o peso, valor, inscf'Ípção, typo. e denominação das 
moedas ( Const. art. '15 ~ '17). 

A L. n. 52 do ~3 d'Oütubro ele 18:3;3 mandou recolhe I' 
ás TI~es?urarias a moeda tIe cobre então em circulação e 
substltlll-Ia por ser]ulas que ficaram sendo consideradas 
como moeda cOl'l'ente, não sendo alguem ohl'igado a re
(;ebel' em moeda cle cobre senão até '1/000 em cada palra
mento. Para execução d'essa ' L. expediu o Governo o 
Deel'. nego ele 8 d'Olltubro de '183;1. Foi pois a cito L. 
que creou a moeda papel entre nós c!'acôrdo com o Deer . 
d01.0 ele .Junho cio mesmo anno. (') Outra L. porém d'a
queHa data fixou o padrLlo mOllclario do Impcl'io (V. Ord. 
de '18 c1'Outubro de -1833). 

C) !\Iandou-se' substituir essa tll oefla pupel pGr outra nova e 
trocar ~a m()e~:I de .cohre, reduzindo-se [I rnctaue o scn valor, p~la 
L. n. n3 de li de Outubro de 1835, para cuja execução foi expe
dIdo o Dt>cr. de 4 de Novemhro do mesmo armo . 

LEGISLAÇÃO ~IODEni\'·\.-Ultimamenle foi O Go\'erno ainda 
autorisado a substituir algumas ou todas as classes de 
valores de pap~l-moeda, servindo dc:: meio circulante, por 
notas ele B"yro hmllado, pelas LL. n. 552 de 3'1 de Maio 
de '1850, e n. 586 de 6 de Setembro do mesmo anno
al't. 6.° . • 

Mandou-se porém receber nas estações publicas moe
das à'ouro de 22 quilates na razão de 4/000 por oitava, e 
as de prata na que o governo estabelecesse . e autorisou
se a retirada da circulação do papcl-moeda n'ecessario pa
ra o elevar a esse valor e n'elle couservâ-Io, pela L. n. 
40'1 de '~ -1 ele Setembro de '1846, executada pelo Deer. n. 
~~7. de 28 de Novembl'o do mesn}Ó anno. (') O Goverllo 
101 Igualmento autorisado ::l mand'ar cunhar moedasd'Olll'l\ 

de201-C'l0 -; oueprata do~ valores de '-2 / -1J 
I'éis, rela L. n. 475 de 20 'le Setembro de ·18~7. 

Em vil'tufle pois das autorisaçües concedulas 
sas Leis fixou °Governo o peso, túqllC, e valores da 
rias rl'ouro e prata pelo De(;l'. 11. 1.i2G de 28 de J II 

'1840. C) 

(.) V. D 3Cr. 11. 2,OlH de 2.\. u'Outubro de IX::ii. 
(''') 'famlJel11 foi o (jrll'el'1lo autons:u!o pela L 11 . ;-,1.\ 

d'Outuhro de Ifl',il. art. 31, [lara fonn lllar urlla 
a taxa cobrareI pela cunhagem, rur((:I\I:~() 110 mctao" 
ouro na casa da moeda ' mas tend o Sid o e~,a L. 
Decr. 11. 770 de 27 de _\Ia~·r.o de 1 51. fu i a ('I'specti\'a 

pnula, !lI 
e ai 

ali 

• 

'I h!.' ou 
mocl 

de 

A~. 1\ 

la 
teriormente alteraua, ou tlútes ~u!J,!t tuida JlI'I' outl:a 
De':!'. n.1 ;222 de 2G d'.\g·osto de H153, Illllrcallllu l:rua li 
taxas do loque e ensaIO do ouro e da Ilnl la . 

Finalmente a L. n. G:lR de '17 de Sottlmliro elc 1 ~,11, 
~ '15 aulori~ou o Governo :l fazer as rl espcza' Jloce:"llna: 
cunlíar as moedas de 4. c'2 li. oitavas d'ouroj e no ar!.. 3:1 
que as moedas d'ouro que não tiverem o pe~u 1t1IW I, 
recehidas nas estac.ões publicas, mas cortadas 110 
Thesonrarias e rcstiluidas ás partes ou trocHllas por 
renle na razão (le 18-por oitava, se dias o exigirelll. 

Pelos Avs. ns. 212 e251 de ~5de i.\ovelllbro e .21 
IIro de 1850 foi declarado, que-por moeda Iltlciollul .' O 
dor, não ~Ó a quo se tem cunh:lllo no lrnpel'lo depOIS UII 
pellllencia, senão tambem toda a moeda d'ouro e prata que 
riorrnente pril"3t.iva do Brasil, e as pe~as (\'ouro lle lL Dita 
lor de (i$4.00 , commllns ao Imperio e a l'or~ugal ; as 
continuam todas a ser reeelliuas 113s estaçocs publicas pe
da L. n. 4.01 de 11 de Se lembro tle '18/LG, e pelos valore~ d 
nos Deas. n. 1,87 de 28 de r\ovcmbro do me, mo anno , e n. 
de .Julho de '1819, já citados. O mesmo doclarou I) 

2/. de.Julho de 1851 (V. tamllemoAv. n. 3:23 de. 22 Ué :Sele 
1857, que autorisa a eunhagem de prata d os particulares). 

§ 243. 
r 

FABI1ICO IH POLvon.\.- O monopolio lia fahl'ic:l 
polvora de guerra e caça existe em França para. ~ 
a inrlepenclencia e segurança do Estado, a quem 1 

que o seu pro\'Ímento se cons~rve sempre completo 
a boa oualidade da polvora sOJa constante e bem 
(la. O fabrico <l'cBa é pois probibillo aos Ilarlicnla 
prnas de prisão , d'llIua pesaria mnlt:l. r dr t' 



tel' sua importancia para facilitaI' as tl'ansaccões com
rciaes. As antigas di\'isõos foram substituidas ·em Fran
~o r outr.a rli~'isão muito simples, fundada no systema 
'IIna!, cUJa unld.ade monetal'ia é 0 franco que se divide 
rleClrIlOS, o decllllO 0111 cenLirnos ou cenlesimos etc. 
Elltre nós e da a.ltribt~i0ão da Assemhléa gera't deter

Jlar o peso, valor, Illscnpção, Lypo, e denominaeão das 
etlas (Const. art. '15 § '17). . 

A L. n. 52 tle 3 d'Outubro ele '1833 mandou recolher 
T~es?urarias a moeda de cobre enLão em circulação e 
stltUJ-la por sedulas que ficaram sendo consideradas 
o moeda corrente, não sendo alguem ohl'iO"ndo a re
lI' cm moedn de cobre senão até ·í1000 em ;ada paga
110. Para execução d'essa L. expediu o Governo o 
r . 	nego ele 8 d'Outubro de '1833. Foi pois a cil. L. 
Greou a moeda papel entre nós d'acôrdo com o Decr. 

. 0 de Junho do mesmu anno. (') Outra L. porém d'a
lia data fixou o padriiv m01/cla/"io do Impcl'io (V. Ol'd. 
iH d'Outuhro de -I8~33 ) . 

(") Mandou-se substitui r essa flloeda p:.tpel per outra nova e 
1'}lmOe~:l de cobre, reduzindo-se () metade o seu valor, p~l:l 

, ,,3 de !j de Outubro de 1835, para cuja execuçuo foi expe
o Drcr. de 4 de :'-Iovembro do mesmo allllO . 

J.EGlSL.\ÇÃO JIODERiliA·-Ultimamente foi O Governo ainda 
I'isado a substituir algumas ou todas as classes de 
res de pap~I-I.1lOeda, servindo (\(; meio circulante, pOI' 
s de gyl'O limItado, pelas 1.1.. n. 552 de ;;3'1 de Maio 
~50, e n. 58G de ü de Setembro do mesmo anno 
(l .o 	 ' 

~[andou-se por~m recebei' nas estações pllblit;as moe
l ouro de 2':2 quilates na razão de /1-/000 por oitava, e 
c prata na qlle o governo estabeh~cesse . e antorisou
retirada da circulação uo papel-moeda ~ecessario pa
elevar a esse valor e n'elle conservà-lo, pela L. n. 

de H de Setembro ue 1846, executada pelo Dec\'. n. 
!le 28 de Noven~bro do mesn}Ó anno. (') O Govel'llo 
' \lalmcllte antOl'lsaclo ::l mandar cunhar moedas d'oum 

lIe20j -C'l0 - ; ouoprata dos valorcs cle 2/ - 'Ij-e l iJOO 
réis, pela L. n. 475 de 20 ·10 Setembro de '1~~7. 

Em virtude pois das aulorisações conecdlllas por es
sas Leis fixon o Governo o peso, lóqnc, e valores das moe
tias d'ouro o praia pelo Decr . n. IH5 de 28 de Julho do 
'18.1:0. (") 

(.) V. D~cr. n. '2,OO!Hle '2!~ d'Ouluhro c]e IX;),., ~ 
I....) Tarnbem roi () GoveJ'lIo autorigado pela I, n. ;)14 de '28 

d'Outubro de JRH~, art. 31, para formular uma paula, n:wrc!ll1llo 
a taxa cobrarei pela cunhagem, fundi ção ue llletaes, e ahnaçao rio 
ouro na casa da moeda' mas tendo sido essa L . ex.eeowila pelo 
De('.[". n. 770 de 27 de .\:a'l'ço rle 1851, fui a l'I~s [le(;tiva tabella po:;
teriormente al1erada OL1 antes substituiria p o )' outra annexa ao 
DeIT. n. 1,222 de ~iJ d'Agosto de '18;;:3, m::ll'I.:alHlo igualmellte as 
laxas do lóque e ensaio do ouro e tia praia. 

Finalmente a L. n. 6:28 de 'l7 rle ~etell1liro de 1851, nrt. 11 
§ '15 autoriSOll o Governo n fazer as despezao neee~ sarias IInra re
cunl{lll' as moedas de 4. 0:2 ti. oitavas d' oUl'o; e no al't. 33 de~erllli~lou 
que as moerlas lI'ouro ([UO nuo 1.ivorem o peso legnl, nuo seJulll 
recehidas nas eslal,ões publicas, mas eOl"ladas \lU Thesouro e nas 
ThesoLlfarias, e restituidas as partes ou trocadas por rnoetln cor
rente na rnz<'io de \8-por oilava, se ellas o exigirem . 

Pelos Avo. ns. '212 e '251 de 25 de :\'ovembro e 21 de Dezem
bro de 1830 [",)i dcc.lamdo, qlle-por moeda wfciorwl se dLJ\'e e~lten
tlor, nào só a que se tom cllllhauo no lmpel'lo depOIS da sua ll1de
pell(]cncia, senuo tamuem torla a moeda d'ouro e prata que eru ante
riormente prirativa do Brasil, e as peças rl 'ouro !le!t·oitavas do va
Jor de 084.00, comlTInns ao Impcrio e a Portugal; as quaes moed~s 
eontilluam todas :l ser recebidas !las m;lações puullcas ]leio parlrao 
da L. n. 4.01 de 11 de Selembro de 1810, e pelos valore'; dC,:I:~rarlo~ 
nos Decrs. n. !.~7 de 28 de Novembro do mesmo anHO, e n. 62::> de 28 
de Julho de t8H), já citados. O mesmo declarou o A~ . n. 205 de 
24 de .Julho de J851 (V. lall1lJem o Av. n. 3:23 de ':!:Z de Selembl'o de 
'1857, que autorisa li eunhagem de [ir(\ta d os partieulares). 

§ 2t1~3. 

FABnlCo n.\ rOL\'on.\.- O mOllopolio ua fabricaç~o da 
polv()!"a de guerra e caça exisle e,m França para. garantir 
a inllependencia o segurança do bstado, a qllem IfIleressa 
que o seu prol'imento se cons~l"\'e sempre completo, ~ que 
a boa qualidade da poLvora seja s:onstanle c bem yenfica
ela. O [abri<.:o d'ella é pois pl'ohibido a08 ,:iarlicnlarrs, sob 
penas de prisão , (]'lIllta pesadA multa . I' de eonfisw 



nl 

em França pelas 

que são mov 
as ~'ahricas 11e 

das classes 11 

das materia~ primas c 110s utell~ilios. A pull'ora é (;onsc
gn:ntcmcnle fabricada súmente por conta do Estado, e sú 
póde estai' sob a diree~~ão e vigilaneia da Administração, 
encarregada d'essa parte dos servi~os publicos; ;, qual 
pertence prescrcver :lS qnantidalles fias malcwias e os pro
('('ssos da fabricar.ão. 

LI-:GISL.\(j.i.u 1'.U·lIl.\.-Enlrc nó:; tambem foi prohibida a 
vend:l da polvora 0111 casas parlieLllares pela L. de Ode 
Julho de 175.1. roi igualmente declal'ar1a monopolio da 
Corôa; a estrangeira era prohibilJa no [tio de .Janeiro ü 

n'o?ti'as localidade:; do Impel'io: mas llepois a Fazenda 
naCional comprava a que app3\'t'Cta. para revend.ê-Ia 
(Dec/'. de 213 de Fevereiro de '1810, sllseitado por Provi
são de Gde ~[arçu de 1827). O mOllopolio na(;ional da pol
vora tambem foi respeitildo no Tratado com a Grãa-Bre
tanha, celebrarlo a 'i!) de Fel'ereiro dI' '18'10; e n'o::tro:; 
muitos. feitos com tliversas naç,ões e cm tlilferenles datas . 
foi a polvora declarada contraballtl0 de guerra. 

Ficou porém livre a importaí.:ão da estrangeira, ob
scrvando-se as Leis policiaes áC01'ca (la ,'cnda e guarda 
(relia nas po\'oações, e pnganrlo rIo por '100 de (lireilos. 
pela L, de 1;-) de Novembro (\c 'lP,~H) art. 51 ~ 0,°, (') 

. ,1 °) EJ~I val'ias provincias tom sido) ora pel'lI1iltitla, ora pro
I!'.b'da, mormente 1)01: ~ccasião de cumol}õcs politicos. Assim na 
Corte cessou 3 prolllbll;ao da l'endt1 , c prol'iLlonciou-se ã cerC3 da 
compra, 113 fabrica d'elln, por AI' , de II 11'Agosto de 18"'·2: pelo 
eontl'arlO e~l S. Pauto; por Av, de 8 de Fevereiro de181i3 (V, 
Doer. n. 37::, tle 3 d'Agosto de 184/1, .h . n , 1'12 de 21 d'Abril de 
1852, e Instrncções 11e fi de .\lnio dcI85fi ). 

C.~IIT.\S D~; ,IOGAIL -As cartas de jogar lambem furam en
tre nus monopolisndas. como medida !iscal, pelo Ai\'. 2.(1 
rle 28 de ~laio de '1808 ; 'll1e determinou a venda d'ellas 
no Brnsil por estanqlle, mediante a competente arremata
rão ; e que só o eonlractndor a filiem se arrend:lssc e~5e 

cOllll'aclo , poderia raiJlil~ ê\-las uU \'elldê-Ias , ílll IIHel 

obtivesse facultl,lI1c para o faze!', cl!', ~Ias pela P 
'I. li ele 21 de Janeiro dei 824 Ileu-se por :lc:lIi:1I1u 
tracto rl'ess() genero, e foi pcrmillida a rl';ml~a ctl ll'~ 
éartas estrangeiras, firallll0 todavia li ~(~II fabrir u 
aos Regnlamentos que se jnlgal'cm precisos. qualld 
ver Legislação a esse respeito, ü usando os I't-:i1Jl'l',1I 
hricantes do carimbo 011 signal Ilistinctivo 1j\1l' tlcs 
snus fabricas, COlHO mais lhes eon\'ier, n 

(') Assim pois PÚ(1t! 'Iualqllél' I'elllkl' cartas ,Il' i,,~! 
lauto l[UC pague o sello fixo Ile SIGO por cada baralho, du ~ 
,las fura , logo que fúI'em ucsp:1chatla~ nus alr311,leg3~: .' ,l I 
catla~ dentro do 1Il1Jlcl'lo, alltes ,le expost3s a rcnda; fi ,
infractÔl'es sujeitos li multa Ué 11)8- 1)01' cal13 lJaralho o ~ 
mento dos baralho:>, nli'lTl dil~; [lúuas uos :,rt~, Hií (: 11, 
CriminaL 

Esté delicto l: ~as() llo tlenullci:l, UOS lerllJos du ~ !I . 
,le ade Junho ele ISOl); a <luturitlade policial IICIC n1~ 1l , 1:j 
der a buscas e Illnis (lili~enei3s, a ro(tuisiçào tio Chdc 11 \ 
!lo sêl\o; e achandl)-so ~bar~lhos nllO sellac1os, incol'l . 
elor, além do pel'llimcnlo (1'01le5, no trcsllohro tia rere 
a favor do denunciante. pelo art , :}\lllo I1cG', rle lU de Julho 

SECC.\U CI, 

PHINCIl'Il)~ (;(;1\.\1';., , -02. ° líIein. por qlle SI.' 

HS rc:;tl'icçõos :'t lilJerdatlc tia fahricaçãu por mo 
tcresse publico. referc-se ;'lS fabric;íls. A li\) 
dustria ó pois ainda restl'ingitla 
cões pro\'ias a qne são sujeitos c0rtos esta beleci 
11nstriaes, como as faúricas. 

Dá-se este nome a todos os estahelecimentos 
tle fabricaçio, e especialmente aos 
fogo, pela agua , Potc . tat's cu~n~ 
de apisoar pannos, e as funul('oes . () As fahn 
sua natureza pertencem a alguma 
lecim0ntos perigosos, insalllbr0s ou íncommodos 
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as materia~ primas c \los utensilios. A poll'ura é wnsc
'.lintemcnte falJric.ada S,'JIl1ente (101' conta tIo Estadu, e sú 
ollc estar sob a fllrcl'.{:ão c vigilanl:ia da Admini:;lrllção. 
nt:arr gada d'ess:! parte dos serviços publicos; ú qual 
élt 'IH.:e proscrever as qn::lI1tida(\ps rIas matcl'iils c os pro
l' . • 11 , da fahrica('~o, 

Lt::GIS/..\I; .\ \J 1'.\I'III.L-Enlrc nós tamuem foi prohibida a 
l' llll a da polvora em cas~s particulares pela L. de ~~ de 
ulh.o rle '175.1. . Foi igualmente declarada monopolio da 
oroa; a estrilngeira era prohibidil 110 [lio de ,Janeiro e 
'u ~t "a s localidades do Imporio : mas depois a F3Zenila 
aCIOnai f~Ompral'a a que appan~cta, para revendê-Ia 
Uet.:,.. ~Ie 26 de Fevereiro de '1 S'lO , slIscitado por Provi
~ de (j fie ~I~I'.çu de 1.827). O n~onopolio naciona~ tIa pol

11 a tamhem 101 respoltado no 1 ratado com a Graa-Hre 
nha. ceio brado a .I!) de Fevereiro dI' '1810 . e n'ontros 
!liLo ~. ff)itos com diver:3as na~~õ e s e etn dilTe/entes datas, 
I a pol\'ol'a declarada contrabaudu de rfnerr:t. 

Ficou porém livre a importa'.:ão d~ estrangeira, ob
I'vando-se as Leis polil~ iaes úccl'ca da vent.la c ouarda 
1'\1:1 U3:3 pOVO:lt:,õcs , e paganrlo ~IO por '100 ele di~eitos. 
la L. ri" 'I~ rle ~o\'embro d(' H!'~H l :lrt. 5'1 ~ (l.o . n 

1°) El~1 \'nrias provincias_ lem sirlo, ol'a permiLLida, ora pro
tlld a. mormente I~OI: ~ccaslao de cUll1o<.;ões politicas. Assim na 
Irle ce sou a prohfblt.;ao da venda , o IJrovitlonciou-se li corca da 
llllll'a lia fabrica d'ella, por Av. ele 4 rl 'Agosto ele 1R1·2: pelo 
nl r:l rlOem S. Pauto, por Av. de 8 de Fevereiro do 18,1·3 (V. 
'cr. li . 375 de 3 d' Agosto de 18.-1.11, .-h . n. 112 do 21 rl'Ahril de 
5~ , e Instrueções de 5 de ,\!aio deI 855). 

(~1I1 \S DIo: JOGA.n . -.\S carlas tle jogar tunbem foram en
c nos mOIl?poltsadas. como meúida Jiscal, pelo Alv. 2.0 

28 de MaIO lle '1808 ; ,!ne det.erminou a venda d'ellas 
Brasil por estanque, mediante a c.ompetente arremata

o ; e qll(' só o cootract.ador a finem se :lrrenllasse esse 

cOlllrado , Jlot.leria l'abrieã-Ias 011 rend ê- Ias, 011 llllelHd'elte 
ohtivesse faculdade j)Jra o fazer , etc . ~Ira s pela Pl'o\'isJo 
'I." de 21 tle Janril'o de i 821" c\eu-s por acahado LI COII 
Lraclo rresso gonero, e foi pcrmitticla 3 f ..anr.a entrada rins 
I;artas estrangeiras, ficanr!u toda\'ia ti ::;ell fabrico sujeito 
aos Regulamentos que se jnlgar m precisos , quando IlOu
ver Legislação a esse respeito, c nsalldo os !'('spec;i\'o~ fa 
bricantes do carimbo on signal dist.inc,livo que designe ;:s 
snas fahricas, comu mais lhes cOI\\'ier. n 

(') Assilll pois púde qualt.luer \'cllller t;arlas de jo[!ar ; (;(llll 
1~lIto que pague o s\!llo fixo ele SIGO por cada baralho , tlus faurien· 
lias fúra , logo qml rlJ rem Jespaehatlas n ll ~ alfnllrlega~ ; e rIas falir i
cUllas dentro do ll1l]lerio, nnle.~ fIe eX:[lo, tas :i rcnda ; ílcanllo 1\" 
infra e. türcs sujeitos ú multa de IOS- por cnda lJaratho e ao perdi 
mento dos baralhos, nlém ,ln,' pcnas Jos :Il· t~. tüí \: j()g llfl Coel. 
Criminal. 

Este c!olitto r: taso de dl'ntmcia, nos lenllos do ~ !!." do .\11 . 
11e :3 ele Junho lle IROO; li :luttlridulle policial Ilere IIwntlar proc('
der n husca ::; e mais rliligeneias, a T'cftuisiçiio uo Chefe da estaçi:II ' 
tio sêlJll ; C acllanrlo-se ~l:Jaralhos nJo sellados, incorre tl infl'a
elor, além 110 penlimcnto d'clles, no treHllohro LIa l'cferifln multa 
li favor do ,lt>nunciallte, p(:l o arl . :]';) do Heg. de III tl e .!ulhll !Ir. 1~!í(l , 

SEr.rj U 11. 

i'HINCII'IlI" GEII.H:S.-U 2,u meiu. por que S(' IlHlllifestal1l 
as rcsLricções :'1 libcnlallc da rabl'icaç~o por 1110ti\'0 de in
teresse pnblico, refere-se :b rabricêls. A liberdade ua in
tlnstria ú pois ainda restringida em Fran ça pelas Jutorisa
cGes previas a qne são suj eitos cm·tos estabelecimentos in
(lustriaes, como as (abricas . 

Dú-se este nume a todos os estabelecimentos de gran
de fabricação, e especialmente) aos que silO movidos pelo 
fogo , pela agna , rtr.. !aps cllmo as fabricas de Jlarão, as 
de ilpisoar pannos, e as fnndi ções. (') As fabl'ic.as qne por 
sna natureza pertencem a alguma tIas classes dos esta!Jn
lecimentos perigosos . insalllbres on ineotl1Il1odos , llfio po
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düm tallliJelll rillldar-sc em Frallça scm as l'onnalidades c 
condiçõcs qlle uxigil' a 'ela~se, em que fül'cm r,ol\ocada3, 
como vimos no Capo 8.° ~ 2-:22. 

(0) QUDlIliJ il;; fahric.as lll(widns pOl" :IgUD. Ú Illistér rlislill'Tuir se 
tt:crn dé ser 1Il01llatlas sobre rios IIDregDveis ' C enndac;;. ou" 8oí)I'C 
cormnte~ nUll naregavei~ nom cauuaes. r\o 1.0 l'aso o estabcleci
mcn~o <lero ser all!ori~ado [leIa Adlllini,Hra <;uo sUllerior; 110 2." pó.
Llo se-lu lh:los prcle ltll~, ore. (I'rndier). 

Dous 1I1lJli\'(ls prirrcillacs sen ern de fUlIllalllcnto n esta regra. 
() I." (! que sl'nclo li flJrça mlltriz d'uf/uellas fabricas, tiruda d'uma 
t:orrclito que !lelwlld,: .10 dOlllillio publico, só o Chefc supnJllw do 
Estado o da .\dlilillÍ~trataçiil) gorai tem o direito de fazer con cl)ssiíos 
lI'essa ordolll a 11arl !("tlares. U 2." motil'o é que scndo clle encarre
gado fla eOllserrul;i1O do ; rios, irncurnbe-Ihe conseguintement.e 
impedir ([uo so ral:a sohro o curso d'elles algullla omprezu, algullI 
estubeleel!lIento que possu obstrlli·lo nu diminuir o rolul1Ie das 
:'Il:1S agua~. E, su regra era já com:lgmda pela alltiga Le:;islacJo 
fralll'ezn. A IntlL!orllfl n~t) tom pois feito serHlO conservar cuidarlO
samente c""cs prilll.'illios d'orcielll publica e de hoa eeonomia so
eial ( ;\iaearel ). 

SECçAO m. 

r;rtmnl ias rios objcc.I{).ç /iJ/wicorlns. 

!'nl\CII'105 t.:EIIAE-;·_O~ Legisladores tecm <luerirlo prote
ger os cOllsllJl1idúres contra a frllude, presGrevctldo regras 
para. garantir as qualidades e lealdade de celtos productos. 
Por ISSO as obras d'rmro c praia são sujeitas a certas pre
cauções administrativas pOi' interesse dos consumidores. 

O meio ordinariamente empregado p~1'3 aUestar o 
quilulc n d'e.ssas matcrias ú uma lIU11"C(I, especial, adopta
da pela Admmistl'a0;io, c que se appliea por meio d'um 
pequeno instrumento c,hamado buril. 

, (') O quilate exprime n quantidade de metal fino que se COll
tem nas obra::; o a wa proporção com 11 liga. A cxt.rema difficul
dade que oJTereeer nos processos das artes uma observHtlcia ri
g~ ..~sa das proporçõcs fixadas para o quilate legl1l, tom feito ad
IUIUI!' uma lel'e tolerancin quo n:io inllua d "lIm Illorlo sensivel 110 
prr.~o dus ohj(~I:t/)~ 

C") A gllr:1I11ia li,) quilate , .hs ol~ras ü'tl.uro e prata l\ 
~lIistld:l por meio rle !I1arcas. Estas sela applrcadD~ elll 
depois d'um ensaio ou tuquc dn materra l) confornw .as. 
tabelecidas pela Lei. lIa rlu[l~ especlcs fie marca;; prll1Clpa 
do fabricante e outra do fIudate lego!. . 

O ensaio ou tÓf!llC das obras d'ouro e prnla , a vcr~jjca 
lluilales, e conseguinteme11W o apposi(;50 das n.larcas ollIr1o 
feitos por empregados do Estado em estahel~clmentos dcs 
pela Lei . Esses empregados Challladf1s ensatadorc.<, a f 
ilricantes apresentam ns suas ohras (l'nu~o c prata pnrn 
~ai3dos ou fllJuitatocla~, 11UO del'em recohl'-Ias, som que tel 
pressa a marca do fahricante, e estejam em lol_cstado 
lnrnento quo aeabarlas niio pos~a elle razer altern«:ao algum 
mnrca (~Ia('arel). 

LEGlsur.Ao . - Tam bem não eestranha ;'\ Bossa L 
a existenci~ de tacs empregatlos;:I qnal <lata pelo 
rie 17 rie .I aneiro Ile 1735, em que se deu aos Ou 
Regimento a que se refere o Deer, I~l' '1.7 d 'Oulu 
'1820. Este Decr. dispõc que ( sendo IJllllspens:l\'el 
se evitar a falsificação nas obras (\'ouro e prata, l\ 

pflrfeito conhecimento das pellras preciosa~, a fim 
sei' o publico illudido, flue houvesse na Corte rIo 
Janeiro contrastes que afiançassem a purcza legal ri: 
les metacs e a Clualidade das sobredttas pedras, h 
creatlos na mesma cidallc QS omcios de c.ontrastes 
prata, e pedras preciosas, para sercm servidos por 
intelligentes, na fórma rio Regimento Ilos Ollrt\'es 
ri isposições con \'C'nientes. II n 

C') Pola L. de 22 de Setemhro flo 1Hz!:!, art. 2.0 § 10.°' 
ás Camarag mU11ici!lae~ cn:wcrlcr aos con,llraste;; ou 
partidos pelos seus run-I i mcntos ( V. n.\V. 11. 2\) I cle 
de 1855).

,\etuolmento porem su ha ta cs e!1lpr:ügu(los na cn5a da 
ou(le se vcril1cam CSS:1S OP()l'oções do lOquc c cnsalO do 
prnta; assim e01l10 as da rllnrliçiio? afinaçiio e cunh::rgem 
lI1ediante o paga monto rias respectl\as laxas, jjx~(~a~ pela 
annexa ao Decr. n. t ,222 rlo 21) d' Agosto de 1R53 1 FI Clt. na 
ao § 2,J.2. 

,, 
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irõ.

I 'I 
'.Ho pelo 
n ,!u' Illll1 

te flUO 

. 
r fJUC 

11 te 

tal1l bOrll fllildar-Sé em Fl'alll;a sem as fOl'lTlaliJadl's e 
es t[IIO L:x~gir a 'da: e, em que fôrrm collor.3rlas, 

\I mos no Lap. 8.° ~ 222. 

(0) 'lun lltll Ú~ fah~'ir"s !Ho\'idas por agua,f) Illi sterllistinguir, se 
I lIe sei: montadas so bre nos lIaregavel o caud:Jes, ou solJl'e 

'8 IIUIJ nnn'ga\'el~ nom l'audncs, [ 'lI 1.0 caso o es tahele i
I'C ser aUlu ri!'l:luo peln Ad!lIi llistra(;ii o ,;u[lcrior ; 11 0 2,u pu. 

(lrcrl!ltll: , ote . (Pl'tllh l'l·). 
11 ' I'IIllli pues erreu I de fUllLlam ento n es ta regra. 

'Iue :pn lo ~ força llllltri7. d':Jf/uellas fabri cas, tirada d'Utnll 
cle{lel!dt~ ,lo ~omill i pu lil ico, só o f:hefe supremo do 

o tia Allllll llt ~t rala c;a l} g'ü ntlt"m o direito ele fazer co nce:sue~ 
1'l1cIII n par!! I' "nres. U 2. n fIIotil'o é que SClldo elle cll ca rre

C:I1 t1 el' afiü o do ; rios, imeumlJe-Ihe eOllsegllinternellte 
se f~II 'a sobre o eurso cl'elles alguma empreza, algum 

lerllltCll tn que [Jossa ohstrut-Io ou diminuir () \'oIUtlle das 
. E"sa rcgr~ era j ú cunongrada pela antiga Legislaç,lo 
A fll lllll\ rna n ll O tmll p OIS feito semi J conserl' ar cuit.lnrlo

c.-ses pt'i nci pi l)$ d'lIrt.lem publica e de boa eeonomin sn
( . iacarol ). 

SEcçAo m. 

r;omntias dos o"jeclo.~ !11b1'ic(/i!()s. 

~ ~H7. 

l'fU:'iW'IOS t.:EIL\"~·-O::; Legisladores tecm querido IJl'ote
os mrlsl.lJni(lôl'es ~ontl'3 a frilude, pres~l'e velldo regras 

ues 

ua-

. :ra l':1 l1tu' as qlJalldades e lealuade de certos pl'oduClos.
I! o as OÚ!'(~S Li' O~tro C lJj'C/':et são sujeitas <J cert<Js pre

3rlmmlstl'altvas por mtoresse dos consumidores. 
O ~le i~ ordinal'ial~enl? empregado pal'~ allestal' o 
r ( ) ti e.s~as matenas () uma 1/UU'W especial, aclopta
a }~dmll1lstra(.~;10, e que se applica por meio cl'um 

/) IrIslrumento ehamallo buril. 

I') () qltilale exprime n qualltidaile de metal Jino que se COfl
obras c a ,ma pl'Oponj,ío com a liga. A extrema dirtlcul

fl U' ofTereee' nos proeessos das artes umn observancia ri
das prollorçues lix.auas para o quilate lerral tem feito ad

U!iW le \'e lolerancia lJue t1iio influa d' lIm lno~lo stJIIsivel no 
d'js nhJI'I'IIIS 

(".) A gara llti a llu quilate ,hs 1I1~l'a s (l'nu ro e prata ~ \.lo is rc
alisada por meio (Ie marcas. EslaS sa~ appltcadas em l:ada pe!};! , 
dcpoi s u' um ensaio 011 luquc da llwterlfl e conforme . ns. regras e~
labelecidas pela Lei . na (Iua~ especies tle marcag (lrtllelpaes : urna 
do fabricante e ontra do (Iutl:tte legal. .. 

O ensaio ou tóqne das obras d'ouro e prata, 11 vefl.fi~af;ao u,9s 
l(uilates, e conseguilltemente a apposiçiio das n,tarcas OnICIa.eS, sao 
feitos por empregados do Estado em estnbeloelffientoS deslgn~d();; 
pela Lei. Esses empregados chamados elIsa/adore" a lJuem o~ fa 
hricantos :lpreSlll1tam as ~uns obrns d'ouJ.'o e prata para Rcrem en
sniadas ou nlJuilntarla~, !l:to devem rec.ehe-lll s, sem que tenham }lll
pressa a lllarca do falJncatlte, c estejam cm tal_ostauo de autall
[:tmanto que acalJildas n50 \! os~a eHe fazer :dteJ'a <;ao alguma n'e~sa 
marca ( j!:t ('.(\ re l ). 

~ ~H8 . 

LEGISI..\Ç'\O - Tambomnão ~~es tranha ;'\ nossa Legislação 
:.I existencia de laes empregados; a qnal !lata pelo ~lCnos 
lle 17 rle Jane iro tIo 17;35, em que se deu aos Ourtves o 
Itegimento a flue se refere o Decl'. I~C '17 (\'Ouluhro de 
'1820. Este Doer. dispõe que II ~en(lo mdlspensavel para 
se evitar a falsificação nas obras cl'ouro e prata, o para o 
p()rfoito conhecimento rIas pedras preciosa~, a fim d~ não 
:;el' o publico illudillo , !lue houvesse na Corte 110 RIO de 
Janeiro cont.rastes que élfiançassem a pureza legal d'aquel
los metaes e a qualidade das sobreditas {leuras, Iicavam 
crcados na mesma cidade QS officios de c,ontrastes à'ouro , 
prata, e pedras preciosas , para serem servidos por pesso~s 
intelligentes , n:.l fórmél tio Regimonto (lQs OUrives e maIs 
disposições con\'cnicntes . ,) (') 

(') Pela L. lle 22 t.l e Slltomhlo Lle Il!i~, art. 2.° § 10 .0 incumb? 
:lS Camaras II1lltli c ip De, l~nncede r (\o~ con~tra;;lOSo ou aug,lI1e~tar-Ih~ :, 
pnrtiuos pelos sons 1'll!1,jlrne!ltos (". I) Av. n. 2\)1 (Ie ,3 (\ Ontubl o 
de IR55) . 

'\ ctualll1outo p,lrém só lI a ta..:s l'!11prega(11l5 lia ~::lsa dn moeda, 
oll cle se verifieam ess~s opllraf;ues do tÓIJ~e e ensalll do ouro c da 
prtlla ; assim como as ela ft1lHI i(;ào? nfinaçao c cunhagem do ouro, 
med iante o pagamento elas res [Jec l1\'a~ laxas~ fix~(~a~ pela [nhella 
annexn ao Decr. n. 1,'222 ne 2() d'AgMto de IR53 , Ja Clt. na nota 2. " 
ao § 2/~2 . 
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SEcçAo IV. 

Ontras)'esti'icçõcs ti liberdade d'indnslí'ÍlI , 

§ 249. 
HAZIo D'ORDE,\I.-Podem-se collocar tambem entre as 

restricções á liberdaue u'industria certas relaeões exis
tentes ~ntre os mestres e os ohreiros: a insthuiç~o do 
ap1'endnado ; as regras relativas ao trabalho dos meninos 
nas manu{actuTCls ; e a obrigação que se impõe em Fran
9a aos obreiros de trazerem comsigo suas cademetas, por 
mteresse da ordem publica e dos fahricantes ( Prauier ). 

Já se tratou (lo aprendizado no Capo 8.° Seeção I. 
. Aqui só ha pois a acrescentar algumas obser\'ll ções 
acerca do trabalho dos meninos nas mantIIClctw'Cls. 

~ 250. 

~nINCIPIOS GERAES·-Os progressos da industria, as ne
cessJ(Jades da concurrencia que obriga a produzir harato, 
e o aperfeiçoamento das machinas que supprem a forp do 
homem, teem dado impor1ancia ao {mbaUw dos meninos 
n~s paizes manufactureiros. Mas a cobiça ,explor:muo essa 
mma, produziu abusos que indignam a humaniclade. Me
ninos de tenra idade eràm enct',rrados, durante '14, '16, e 
mais horas por dia, em lngares illsalubres, e continuamen
te occupados n'um trabalho que sendo sempre o mesmo 
exigia que seus corpos se conserVélsscm por todo esse 
tempo na mesma posiç~ão. Dalli resultavam para a sauJe 
dos meninos as mais deploraveis consequeneias: um uc
senvolvimento incompleto,moleslias precoces, e uma com
pleição deteriorada. 

Por outra parte esses meninos, pl'ivauos de toda a 
educação religiosa, e expostos quasi sempre á pel'l1idosa 
influencia das palavradas e cios maus exemplos, cresciam 
n'uma escandalosa immoralidade. Era pois urgente reme
diar males tão graves, e fazer intervir a Lei civil onde a 
natural se tornara insufficiente. (") O Legislador porém ti
nha diante de si a Iibel'clade ua industria c o pall'io poLlel' ; 
ambos certamente muito respeita\'cis, mas sujeitos !lO sou 

oxcr'cicio á acção da Lei qúe ucve reprunu' 

e ti 

o, ~enino 
de 

, 

de 

ao dono d 

vida 

os a 
Elle procedeu com summa prudencia, e:;labelece 
principios gemes e deixando ao poder executivo o 
da Slla applicação, conforme a experiencia lhe ind 
necessidade d'ella (Pollcart). 

. (f) A Lei frant;eza intervém, marcando o tempo, durante o 
Ilodem os meninos ser empregados nas manut'acturas, a fim d 
a~scgurar: repouso tia noite, e o descan(iO !los domingos 
guarda , Ella aintla faz mai~; ex:ige que se lhes abra a escola, 
como a omeina collocando no mesmo plano, por uma 
soeia(;ào, a intelligenciae a sau.de dos meninos , 
pois ser empregado n'uma fabflca, mas sob a condlçao 
pouparem as forças ecultivar-se-Ihe o espirit~. Os direitos 
pollem ser delegados ao chefe d~ estal?e!ecllnen,to, gue 
aprendiz; mas e~te dere ser protegI/lo, Vigiado, c IIllClado nu 
lho da sua profbsão futura ( Vivien) , 

Compuisalldo a Legislação patria viu-se n3 que foi ci 

se tratoudo aprendizado (Cap. 8.° § ~'20 ) que algulls ensal 

Ceito entre nós no mesmo sentido; especialmente quanto 

IlllÍas d'ajJ1"Cfl.dize.' menore.s, cfeadas nos nossos arsenaes de 

ma ri 11 h", úlC, 


§ 25'1. 

r:.\ DEB :'>r-:T.\5 DOS 0[\(\EII105,-;\ socictJaLlc deve 
IJrc 11ma classe numG\I'osa. muitas vezes errante, sem 
que a prendam ao territo\;io, e CUj3S <lgitações pod 
tmbar a p:Jz publica . O obreiro pôde mudar 
c lle mestre ; mas é mister que próve não haver fa 
fé promettida. rócle ,precisar de auianLamenlos pecuni 
para oecorrer a ne cessidades imprevistas, ácompra 
tl'umentos, ou a alguma d'essas infelicillalles 
que pe:'>anLlo :;obre elle dissipam as suas economias, 
sorvem por muito tempo todo o fl'llcto do seu 
.las emistel' qu e olTercça uma segurança 
tabelecimcnlo qne lhe fitz esses avanços, não tend 
outros bens senão os seus braços. (') 

(') .\ Le i frallecza vélll pois em auxilio tio obreiro; dá-I 
nulenu!ta, que é uma especie de conta corrente da sua 
lrial, UlIl dia rio fiel u'aquillo a (Iue ~e elle tem ohrigado, e do q 
(·ullIlll'ido.

A caltcrneta uüo é o ferrÔle da escravidão, mas o titulo da 
dado; é (I penllOf" lla li ivida (lo o!JJ'()iro, se a rontrahill, () a 
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SEcçAO IV . 

01lfras)esli'icçeics ti liberdade d'úulnslrill. 

§ 219. 
H.\zÃo DJoRDE~!.-Podem-se collocar tambem enlre as 

. 

aI

stricções á liberdatle ll'industria certas I'elacões cxis
ntes ~ntre os mestres e os obreiros: a instituição do 
Jrendzuulo ; as regras relativas ao trabalho d05 meninos 

as manura~tll1'(ts ; e a obrigação que se impõe em Fran
aos obreIros de trazerem comsigo suas cade'l'nêlas, por 

tel' ~se da ordem publica e dos fahricantes ( Pradier). 
Ja se tratou do aprendjzaào no Cap. 8. 0 SeG/;ão I. 
Aqui só ha pois a acrescentar algumas obsenações 

. crca do traballlO dos meninos na~ llwnu(actur(/,s. 

§ 250. 

~)RINCIPIOS GER.\ES·-OS progressos ela industria, as ne
sSHlades da concurrencia que obriga a produzir barato, 
o aperfeiçoamento das machinas quesnpprem a forç3 do 
mem, leem dado importancia ao 1mbalho dos meninos 

paizes manufactureiros. Mas a cobiça,explor3ndo essa 
ma, pt'Oduziuabusos qpe indignam a humanidade. Me
nos de tenra Idade eram enclêrrados, durante '14" '16, e 
ois horas por dia, em lugares insalubres, e continuamen
.o?cupados n'um trabalho que sendo sempre o mesmo 

'lgla que seus corpos se conservassem por todo esse 
mpo na mesma posição . DalJi resultavam para a saade 
s meninos as mais deploravei3 consequeneias: um de
nvolvimento incompleto,molest.ias precoces, e uma com
iÇão deteriorada. 

Por outra parte esses meninos, privados de toda a 
I!cação religiosa, e expostos quasi sempre Ú perniciosa 
uencia das palavradas e dos maus exemplos, cresciam 

lima escandalosa immol'alidade. Era pois urgente rome
' males tão gravps, e fazer intervir' a Lei civil onele a 

tural se tornara insufficiente. (') O Legislador porém ti
la diante de si a liberdade da inclustria e o patrio poder; 
bos certamente muito respeila\'eis, mas snjeitos no seu 

eXCI'CICIO Ú acç.ão da Lei que deve I'eprimir os ahusos. 
Elle procedeu com summa pruLlencia, estabelecendo os 
principios ger::res e deixamlo ao poder executivo o cuidado 
da sna applicação, conformo a experiencía lhe indicasse a 
necessidade (\'ella (Foucart). 

. (") A Lei ff[m~eza intervém, marcando o tempo, durante o qual 
podem os meninos ser empregados nas II1l1nufacturas, a fim de lhes 
assegurai': repouso da noite, e o descallço llos domingos e dias de 
guarda. Ella ainda faz mais; ex:ige que se lhes üb l'3 a escola, assim 
L:01l10 li ollicina, collocando no mesmo plano, por uma generosa as
sociação, a intclligelleia ea saude dos meninos. O menino póde 
poiS ser empregado n'uma fabriea, mas sob a condição de se lhe 
pouparem as forças eeultivar-se-Ihe o espfrit~. Os direitos paternos 
podem ser rlelegaelos ao chefe do estabelecnnento que r'eeehe o 
apreneliz; mas este eleve ser protegillo, vigiado, e iniciado no traba
lho ela sua prolbsào futura ( Vil'ien) . 

Cornpuisanelo a Legi~laçüo patria viu-se na que foi citada,quando 
se tratou do aprendizado (I:ap. 8. o § 'i'20 )que alguJls ensaios se tem 
Ccito cntre nó,; no Tllesmo sentido; especialmente quanto ás cOl1lpa
nllÍas d'aprcndize,' menores, creadas nos nossos arsenaes de guerrll e 
lIla ri 11 ha, utc. 

§ 25'1. 

CADEI\.'if(T.\S DOS ont=lEInos·-A sociedade deve velar so
bre lima classe numerosa, muitas veze" errante, sem laços 
flue a prendam ao territorio, e cujas agitações podem per
turbar a pn publica. O obreiro pôde mudar de officina 
c de mestre; mas é mister que próve não haver faltado á 
fó promeLtida. róde .precisar ele adiant3mentos pecuniarios 
para Decorrer a necessidades imprevistas, á compra d'ins
trumentog, ou a alguma d'essas infelicidades domesticas 
que pesando sobre ello dissipam as suas economias, e ab
::;Ol'Vem por muito tempo todo o frucLo do seu trabalho. 
Mas ómisLcl' qLle of:ferep uma seguranca ao llono do es
iabelecimclllo que lhe faz esses avanços, não tendo elle 
oulros bens snnão os seus braços. (') 

(' j .\ Lei rr~lII coza \'l)11I pois elll auxilio do obreiro; dá-lhe uma 
nulc/'luitll, que é ullla eSl'ecie de cOllta conente da sua vida indus
trial, UII1 d iario fiel d'aquillo a que ~e elle tem obrigado, e do que tem 
clllllprillo. 

A caderneta IIÚO é o fCl'n}!c da escravidão, mas o titulo da Iiber
d:\lle ; é o penhor (la divida do obrei ro, se a eontrahiu, e a sua qui



·tat.;iiu, 8C a paguu; imprime em suas relaçõcs com o donu do es[(:
bclccimcnto o cunhu da probidade; attesta o lealdade d'um c de
sonera o outro de responsabilidades para com os que tivessem em
pregado anteriurmente o mesmo obreiro que munido da suo cader
II(~ID não teme suspeitas, nem exprobaçõe~ ( ViI·ien) . 

~ 252. 

LEGISLAÇÃO·-O que lia de positivo entre nós n'est/! 
materia, é a L. de 13 de Setembro de '1830, que regula o 
contracto de locação de serviços, ampliada pela de '11 (l'Ou
tubro ele 1837, no caso de ser o contracto celebrado com 
estrangeiro no Imperio, ou fóra para se \'erificar dentro 
cl'elle ; a qual dispõe que ohrigando-se o estrangeiro como 
locador, Só pó(le provar-se pOI' escriplo o mesmo contr<1
elo . 

Se o ajuste fór feito por interfercncía (l'algmna socie
dade de colonisação, reconhecíJa pelo Governo na Corte, 
e pelos Presidentes nas provincias, os titulos por ellas pas
sados, e as certidões extrahidas dos seus lim'os, teem f~ 
publica para prova do contracto (L. cil. de 1837, art.1. 0). 

Findo ou rescimlido o contra elo por justa causa, é o 
locata rio olJrigado a dar ao locador um ultestado de que 
está quite do seu serviço, sendo compellioo a isso pelo 
Juiz de paz, se fôr preciso. A falta d'esse titulo porém é 
suJ11ciente para se presumir que o locador se ausentou in
devidamente (L. cit. art. H). n 

(*) Nellhu!!,Ja acçiio, derivada de loc:lI,ão do sen'iços, ~e admit
tl~ em JUIZO, nuo sendo logo acompanhada do titulu do contracto. 
Assim tambem na L1e petição de soldadas não é ouvido o locatario 
sem ter L1epositoclo a quantia pedida; todavia não li entregue ao 10
collor, ainda .que preste /lança, senão depnis de sentClII;a pass:JLll\ em 
Julg:\il o , L. Clt. art. final ( V. § 2'20) . 

CAPITULO XI. 

f)Olllill:ins , 011 Bens N(lcionacs, 

I'nl.'\CIP[OS. ra:n",,:s·-Em Direito Publico domi'llin cri) o 

\lome que se dava particularmente ús terras e outl'l 
pertencentes á Corôa antes da revolução franccza de 
Sob o imperio das instituições acluaes o dominio 
(Ie-se de todas as propriedades territoriaes, e de t( 
IIireitos reaes e incorporeos que pOl'tencem ú naçãc 

Compõe-se poisdo dominio da Corêa e dodomi 
cional. Nem sempre se fez em França distincçflo ( 
(lominio do Estado e o da Corôa. O dito de Luiz· 
L'Etat c' d't moi,-aehava a sua applicaçrlO n'esta In 
porque as expressões dominio do Estado, d01ninio 
(;0, donúnio da. Corôa, e dominio do Rei, eram syn 
( Pradier ). (') 

(.') Iloj~ e~tas especies de domínio sãn t1istincta~; c C: 
as define do modo seguinte, cl)meçanl]o pelll expres>:1O dOl1 
CiOIlUl, que (diz elle 1 ahrango torlos os bens que [lc:tellr:mll 
L10; e divide-se em dominj., publico e dominio do r.. fa li/! I 
monte dito. 

O d01liinio publico éo complexo dos 11 as do K;l.~tl(l, qu 
destinados a um servi~o pUblico nãn s~o ~Il~wl'ptil' eis ü'uU!n 
<lado exclusiva e privi\lb. 

() dominio do Estado propriamente rlito li o cO\1lploxo I 

que lhe pertencem ]lo!' um titulo exclu~il'o e [lriyatiHl, eMI 
riam IJerlencer ::I particulares. 

O rlominio da CorOa poróm é. a porção (los hens lln Esta 
!!ÜZo t\ attriblli(]o au S0lJCrano, ficau(lo sempre a simples 
tla!.le pertenee!lUo ao Estado. 

~ 2;54 . 

DO~.Il!\!O ou n~:!\S DA COrluA.- :\ revolução 
1780, tendo distinguido o Estado do sen Chefe, 

o 
i 

~~ 

1 
te separou o Thesouro Public.o do Erctl'io Real, 
do Estado do dominio da Corôa. Esla granrle 
fez objcclo d'uma Lei de '179'1. 

Nos termos c!'cssa Lei devia o Bei perceber 
taçào (liste cil!ile) abonada pela nação. n 
çãocomprehendia: '1.0 uma som ma anonal (le 
2.° o gôzo de bens immoveis, como palacios. 
quintas c fahric3s ; e de hens mo\'eis, r.omo d 
joias c fluadros ; tudo (~xpr(lsga (l nomr.L\llarrH'ntl.' 
do. 



ol) a pagou; imprime em ~uas rela(.iõcs I;lilll o dono do est,:
cnto o cunho da probidade; atlesta a lealdade d'um e cle
o outr~) de responsabilidades para com os que tivesse:n em

_ anlerlOrmel:tc o mesmu obreiro que mUllido da sua cader
;lllUO teme SUspcltas, nem exprolJa<;ões( Yivien). 

~ 252. 

L.:GISLAÇÃO·-O que ha de positivo entre nós n'estll 
ateria, é a L. de 13 de Setembro de '1830, que regula o 

ontracto de locação de serviços, ampliada pela de 11 d'Ou
bro de '1837, no caso de ser o contracto celebrado com 
t..allgeiro no Imperio, ou fóra para se rerificar dentro 

'elle ; a q~lal ,dispõe que obrigando-se o estrangeiro como 
cador, so pode provar-se lJOI' esc'/'ipto o mesmo contri1

lo . 
Se o ajuste fôr feito por interfercncia d'alullma socie

lide de col~nisação, reconhecitla pelo Govern~ na Côrte, 
pelos rresltle~!e_s nas provincias, os f itulos por ellas pas
ado~, e as certlClOt::s extrahidas dos geus livros, teem f~ 
\IbhS~ para prov~ d~ contracto (L. .:.it. de 1837, art.1.0). 

l'l~do o~ rescIndido o contracto por j os!a causa, é o 
çatan~ obl'lgado a dar ao locador um ltllestado de que 
~ã q1ltle do se,H serv~ç,o, sendo cornpellido a isso pelo 
IZ ~e paz, se for precls~. A falta d'esse titulo porém é 
Inelente para se presumir que o locador se ausentou in
vidamente (L. cil. art. 11). (') 

(") ~enhu!'la ncção, dúrivada de locação de serriços, se admit, 
em JUIZO, nao sendo lo~o acompanhada do titulu do contracto. 
'Im lalllbell~ /la lle petlçno de soldadas nno é ouvido o locatarill 

ter doposllado fi quantia pedida; todal'ia nào é entregue ao 10
, :1Intla .IIue prcsle fiança, seniio depois de sentelll:a passada mil 
'\ L. ri!. :1ft. final ( ". § 220). 

CAPITULO XI. 

nominios, OH Bel/s Nl1cionaes , 

~ 253. 

1'11 1.\1 : 1I'[r>S I:I:nAEs·-Em Direito Pnblico dorn1?lio era () 

1l0m!) que se Java particularmente ús terras e outros hrns 
pertencentes iÍ Corüa antes da I'e\'olnção franceza de '1780. 
Sob o imperio das instiluições actuaes o dominio enlen
rle-se de todas as propriedades terrÍloriaes, e de todos os 
direitos reaes e incorporeos que pertencem á na~ão. 

Compõe-se pois do dominio da Corôa e do domínio na
cional. Nem sempre se fez em França distincção entre o 
dominio do Estado e o (la Corôa. O dito de Luiz XIV,
L' Elat c' est moi,-achava a sua à'pplicação n'esta materia ; 
porque as expressões dominio do Estado, dominio publi
co, donúnio da· Corija, e domúdo do Rei, eram synonimas 
( Prauier ). (') 

("') f[oj ~ estas especies de tlominiu sã,) distinctn~; e Cul.ta!ltous 
as define do modo seguinte, cOOl00anl10 pel:l expres~ao d01lltlltO,na
cional, que (diz elle ) ahrnngc todos os iJcn~ quo pc' tenc.el1l :lO h.sta
Lio; e divide-se em domini., lW/llico e do'mww do Estado propl'!u"' 
menle dito. 

O dorninio publico é u complexo dos 11 11 ' (lo E~t:l ']O , que ~enrlo 
destillüdos a um serviço puhlico nuo sií o ~ n~( ~ I" l l th'OIs (I'u m:! pro[lr ~ e
dade exclusiva e pril':1I1n . 

[) tlomillio do Estado propriamente dito é o complexo 00, bens 
quc lhe pcrtenc.em Jior Uln titnlo exclusi\'o c pri\'nti\'o, como pode
riam pertencer :l particlllures . . 

U rlomiuio da Corúa porém ti a pOfl,:io (los hens do Estado, CUl~ 
gôzo li nttl'ilJUillo :lU Rohorano, tlcall(10 sempre a ~Irnp!cs propne
dade pCl'lenecndo :lO Estado . 

~ 254. 

DO~lll\lO (, . HI,NS DA GOnúA.- A re\'olução fl'auceza de 
'l780, tenl10 distinguido o Estado do seu Chefe, logic.a~e~
te separou o Thesouro Publico do Erct/'io Real, ? clomlll~o 
do Estado do dominio da Corüa. Esta grande mnnvaçao 
fez objecto ct'llma Lei tle '17~H. 

Nos termos (\'essa Lei devia o Rei pt'rcebcr uma dn
taçâo (lisle civile ) abonada pela nação. n l~ssa. d~ta
çãocomprehenclia: '1.0 uma somUla annn:11 de 25 ITIllhoes; 
~. o o gôzo de bens immoveis, como. pala cios, .castellos, 
quinta~ o fahricas ; c de bens moveIS, c.omo llIamantes, 
joi:1s r ~ fluaclros ; tudo eXJlI'Pssa r lIome::ul:lme'ntr r!l'~igna
do. ., 

http:pcrtenc.em


lO) Um Senatuseonsulto tla '1810 regulou a administração da do
laçliú da Co/'ôa, e lIcsiguou os bens !.lo Estado que deviam ser dados 
em substituiçàu dos da Corôa, alienados como propriedades na. 
cionacs durante a épocha revolucionaria. 

Os bens do dominio da Corôa em França são illillienaveis e 'Ím
p/'I!scriptiveis; nem pódem ser permutados senào em virtude d'um 
Senatusconsulto. O Ministro d'Estado e da Casa imperial admi
lIistra a dotaçào e o dominio da Coroa; intenta as acções que lhe 
s,jo relativas; e contra elle é que são d:rigidas (Pradier). 

LECISL\I}ÀO P.\TlU .\. -Enl.rc nós as dotações tle SS. M~I. 
lI., os alimontosdos Principes o dótes das Princezas. são 
pagos pelo Tl1osol1l'o rülJlico, e entregues .. um Mordomo 
nomeado pelo lmperador. Com o ~ronJomo se podem tr3
tar as acções activas e passivas, concernentes aos inte
resses da Casa imperial ( Cons!. .. rt. 'IH,). V. o Av. fl. 

2'1:.1 do '1.0 de Jnll10 tio '185~. 
Os p.. lacios e terrrnos naeionaes que eram possuidos 

pelo Senhor D. Pedro l, licaram pertellcendo a seus Suc
cessares; e a na\ião deve cuidar nas aequisições o cons
ll"llcriies qne julgar eonl'enientcs para a decenci3 e o rc
ereio do Imperador e cle Slla Familia ( Consl. arl. H~) ). 
~ão estes pois os bens que hoje se podem considerar do 
domínio da Corôa entre nós. Alóm (l'isto são assignadas 
ao Imperador e ú Sua August.a Esposa dotações lixadas 
em sommas aueqlladas ao decúro ele Suas ;\,igustas Pes
soas e [I dignidade da nação ( Const. arts. '107 e '108). 

~ 256. 

DOT,II}ÃO D.\"conô.\. -A clolar..ão do Senhor D. Peelro J, 
emql1anto Príncipe Hegente, foi J1xalla em 9:2001-men
saes para lotlas as c1espezas da sua Casa, por' Deer. de :H 
lI'Outubro de '1821 ; e depois elevada a 200:0001-an
nuacs pelo Decr. 2.° de 7 ele .Julho de '1824. 

Tendo pOl'óm sido aclamado Imperador do Brasil foi 
aSila dotaç;jofixada em '1 ,OOO;lOOO-e a lia Imperatriz em 
100:000/-pela L. de '11 lI'Agosto de '1827, arts. 'I. o e 
~ .(I-'-A dI' S. ~I. I. O Senhor D. Pedro 11 em menoridade 

roi de 200:000 -annuacs, pela L. de IG de :\O\"l'1ll 
' 18 ~11, art. LO § '10; fl elevada a2.1-0:00(}'-pcla 
'\08 de 2G de Maio tle '18/~0, art. 2.° ~ 1.° 

Foi porém fixada novamente em .800:0001 
a dotação de S. M. O Imperador, Je:;lma(la para 
despczas lle sua imporia I Casa, reparos de [l 
quintas, serviço e decóro li? Thl'?no, nfto C~)Il1pr~! 1 
/10 as despezas d3 Capclla Im pel:'Hll , da hllJh.otIle\nl 
ca, e das acquisiçõcs e conslrucço('S dc.palactOs ~\H e 
Cão julgar convenientes p;tr~1 a.(~cc:ncla e re~~clo I 
porador e deSlla August.a J'amtll:l, e a (\01;1(.1() tlc 
a Imperatriz foi fix3da em 00:000 -annllaes, cOI,n 

.. 

.,' 

ml.er 

tlenclo-se n'csta quantia to~la a clesreza da sua, C 
sen sel'\'iço; pela flcsoluça? 11. 'hl d.e 28 LI 
'18/,,0. 3rls.I." e 2. () I~ a:;SllU lem contlntwdo ale 
sente'. (') . 

(") t'o estallo aeluallla Legisla(:àll, t1otar:úo ello~lIin~o 
~àu expressões quas.i !:'-ynonillws i li segllll(!.o ,u .rll':IJI ! " ·:~'~ 
Estado cOllser-ya ;I slInples jH'O!lnet1:Hle rios llt.ns d" L OI II,I , 

no Soberano somente li güzo d'clles. 

DOMl\lO I'UBLICo·-Esle, segundo Pl'oudltoll. 
11m ramo /10 dominio nacional qne ;thrange lorlo . 
flue sem pertencerem a al~um par~i.ctlla.r leC'.I.l1 
mente consagrarlos ao serviço publico tI.1 soclcda 

O dominio publico compõe-se: '1. 0 .Ilos 
estradas e ruas a cargo do Es~ado, dos rlr!~ e c .. 
navegareis ou canclaes, das praias c terras li allmi 
port~s, enseadas. e a.neoradolll~os,.; em, g~J'(~I. I~C 
porçoes do terrttol'lo que ndO sao SllSC,Cpll\ cJ~ cl 
prieLlade privada; 2. 0 L1::!s portas ?êlS. ?I~l~d,c~ 
fóssos e muralhas de guerra, e for talez.l~ , ~1. 
minlios cle ferro e canaes L1e na\'egacao 
.1.. 0 emfim das Igrejas cOllsagnlllas ao Culto puhllco 

http:leC'.I.l1


') Um Scnatusconsnlto uo 1810 re~u'ou a administracão ua do
da Co/'ôa, e ucsigrlOu os bens do Estado que deviam ser dados 

ubstituiçào dos da Corôa, alienados como propriedades na
cs durante a épocha revolucionari3. 

Os bens do dominio da Corôa 0111 França são inalienaveis e i 111

riptiveis; nem pódem ser permutados senão em virtude d'um 
tusconsulto. O Ministro à'Estado e da Casa imperial admi
'1 a llotat;ào e o dominio da Coro3; intenta as acções que lhe 
'13tivas ; e contra elle é que são d: rigid3s (Pradier). 

§ 233. 

1'laSI..\ç,\O 1'.\1'I\IA. -Entro nó::; as r10laeôes de SS. MM. 
os alimentos 'lIos Principes e dóles das Princczas, são 

pelo Thesonro PLIOlico, e cntregucs li um Mordomo 
P3do peJo Imperador. Com o Mordomo se podem tra
, acçõcs activas e passivas, concernentes aos inle

.: da Casa impcrial ( Cous\. :lrt. H'~). V. o As. 11. 

do " .0 de .Julho de '185~. 

Os palacios e tcrrenos nacionaes quc eram possuiúos 

.'enhor D. Pedro 1, ficaram pertcnccndo a seus Suc

!'l'S ; C (l na(;~o deITe cuidar nns acquisições e cons
iit's C]uc julgar eonl't'.nientes para li deccncia e o rc
do Imperador c de Sua Familia ( Const. art. '1'15) . 
•'tes pois os bens (Iue hoje se podem consi(lerar (\0 
ui da Cori)a entre nós. Alóm d'isto são assignadas 
I erador c ~I Sua Augusta Esposa dotações fixadas 
mmas adequadas ao decóro ele Suas A~igu::;tas Pes

e ~i ,lignidade da nação ( Coos!. al 'ts. 107 e '108) . 

~ 256 . 

IUÇÀO D.\n COnô.\. -A dotação <.lo Senhor D. rc<.lro I, 
anto Principe Regente, foi lixada em 9:2001-men

(Jara todas as despezas da sua Casa, por Deer. de :31 
IIhro de 182'1 ; e dcpois elevada a 200:0001-an
pelo Decr. 2.° ele 7 de .Julho de '1824. 
cndo porém sido aclamado [mperador do Brasil foi 
(lotação fixacla em '1 ,000:iOOO-c a da Impcratriz em 
OO/ -pela L. dc H (}'Agosto <.Ie 1R27, arts. 'l. o c 
\ LI" S. M. J. O Senhor D. Pedro II cm menoridadc 

roi de 200 :000j -annuacs, Iwla L. de 13 de .o\'emIJro IIv 
'1831, art. LO ~ 'I o : e clevada a z1-():OOO; -pcla L. 11. 
'lOS de 2G de Maio dc '1840, a\'!. 2.° § '1.° 

Foi porém fix<lda novamenle em .800:000/ -annuCtcs 
a dotação de S. M. O Imperador, dcsltnada para toe!as as 
llcspczas de sua impcrial Casa, \'eparos (O pal;JeIos {J 

quinlas, scrviço e c1ecóro elo Tbr~no, Ilão. c~l1lprelicndcn
do as despezas da Capella impenal, ela hl!Jh.oll!e~a publi
ca, e das acquisiçõcs e constrllcções de yalaclOs ~lue a Ila· 
ção julgar convenientes p(l\~1 a.l~ecencla e l'e~~elo do, I~I
perado\' c de Sua Augusta I'amllla ; c a dotaçdo de S. M. 
3 Imperatriz foi lixarIa. em !.l6:0001-annllacs, cOI:nI~rcl:en
<l endo-se n'esta quantia toda a despcza da sua Casa e '\0 
SCl! sc\'\'iço; pela Itcsolllção 11. '1;)'1 (~e 28 d'A$oSlU de 
'1840, arts. 'I. U e 2 . n E assim tem contllluado ale o prc-· 
senlc. (') . 

(') ~o estado fle.tual da Legislar;àll , Ilota,=üo.e d~)llIil~~o da ~;orü;l ,
são expressões qllas, syllonllllas ; e ~egllllflu li ddll!II. , ~O ",<lda, (I 

ESl.ndo COnSefYU 11 simples propriedade d{)~ hen!irJa COI'O:I ; IIe:llll\o 
no Soberano somlmtc II gôzo (j'elles. 

DOMI\1O 1'[)[;L!co·-EslC, segundo Pi'oudllo!l, vém a SCI' 
mn ramo 110 dominio nacional qlic abrangc todos os ~ens 
quc scm pcrtcnccrem a a l~lllll pal'~icllla I' lOeJ!l sido CIVil
mente const)O'l'ados au servl(',o publtco ela SOCiedade': 

O domi~io pnblico wmpõc-sc ~ 1.° .!los cammllos, 
cstradas c ruas a cargo do Es~ado, dos 1'I~~ c c.?;TCnICs 
navega\'eis ou camlacs, das praias c tcrras (.1 allml3o; ~Jos 
portos, cnscallas c ancnraclont~os, ~ em gCI,~1 t~e IorLls. as 
porções do tel'l'itoJ'lo quc nao sao suscepLtvcJs clc p~o
priet.lade privada; 2.° d:JS portas das wladrs, mUI os, 
fóssos c mmalhas ele gllcrra, e fortalezas; ~1.u ~Ios ca
minhos ele ferro c canacs de na\'c,gação mt.cI'lol': (l 

.1.. 0 emfim elas Tgrejas consagradas ao Culto publtco. ( ) 

(') Assim ollominio publico [\brallge ll ~ta, , : lasscs diS~ilH'I~,;;dt~ 
pf'opricllades : lIlllaS qlle ).10 i' ..:un na/urr.:a 11(10 pOllem r. ~tnl 11 0 \:(Jlll 



IlIeJ'e:o; '-' oulras ílue pelo ~e!t drs/i/IU ~üu elJlltlcadas fura ü'elle . l\e
lera porem o lJst.:rva r , para melhor fixar as idéas, que amhas estas 
classes de propriedades s_ó pert~ nr,em ao dOlllínio pnblico nacional , 
fluando a sua cOllserva~ao esta a cargo dos fundos geraes do The
suuro Publico. 

I'tlrl lJ III:end.u pois ~ todos, quanto ao gÔ7.0, os bens que faze:n 
parte do UOlllllllO publlcu, o Estado, guarda dos íntcresse~ geraes de 
toJos, tem sobre esses bens apem.s direitos de vi,rjlancia e admi
lIistraç;lll. O dominio puhlico é essencialmente inuli.e/uwel e im
pre~crijJth·e.t . ( Cod. C i v. Fr. arts . 150R c 222G ). Pertence ao 
poder dlscnclollal'lo da Adl1linistra(iilo detenninur o dc~; tint' publico
d'uma cL1Tellte, d'um edilicio ou terreno c eullocâ-In assimilo do
millio puulico; e (lUI' conseguinte as l:cr;/amaçõc~ IluC podcssem 
nascer tI'essa IJo~ le rrni nllçiio, pl! rlenCeriam sô á juri s t li c~ üo grrll:ioso. 

~ 2S8. 

DO~IINl(J D" ESTAl) o -l~ aquclle de quo o Estado , ropre
sontado pelos pOlleres cunstitllidos, goza comI) UIll sim
pies particular, exclusivamente e como proprietario ( La 
f~rriére ). Assim pois os bens que fazem parte do domi
11I? do .Estado, lhe pertencem (',orno seu verdafleiro pro
pl'letano qlle exerce sobre elles touos os direitos de pro
priedade. (') 

(0) Esses hcnssiio alienaveis c wescripliveis (Coo!. Cill . FI'. 
art. 2'2'2i ) . Tuola a alienação ll 'üste duminio o!t;\'e 50r autoris;1 rla 
por. Lei, ou LI eklgaçiio do pOller le g- islatÍl'Il; mas (lor via do rC"f'il 
a.ahenabililJacle (} a [lro~ cl'iptihilitl :l' le ( o l n~ C[utll\ '; osta Ó conse(/l1 cn
era II'alJllclla) niio so npplicHll1 iis ;x r:lnrl,)·; [l0)]',!(i l)s ole b()s ([llll~ IJ 110
I'flstns, fI ue s:in ~c nlpre i11:11 iOnla \· l! i ~:. 

SU.\ f. tHIl 'OS IC.:,\O. ·-0 dumínio !lo Estado ~ompõc - se de 
llon? wrporeos ,e incorporeos. Os cOI'poreos são moveis 
011 nnmO\·els. bnlre os liC ns corporcos moveis poi/em-se 
enumerar os (l3s estações publicas, as bibliothecas pllbli
cas, as collecções scientilicas e artisticas, conservauas 
pelo Estado; os :1l'cilivos nacionaes, os objectos d'arte 011 
cle luxo , collocados nos palacios imperiaes. etc . O::; editi
cios oestinadQs ao serviço das administra('õcs gcraes, os 
llens .(jllC r]eix:1ram de fazer parto (10 Ilominio publico senl 
loda\'l:l p(l s~ar a ser 11e propriedade pal'ticnlar por litl110 

.-.,8V20 7 '-./' 

tIo tl'ansfercncia ou pl'escrip~: ão; as Ilore:;las 110 
as ilhas e os aUerros formados nos riosc nas 
\'egaveis, as successões (\'immoveis por faHa de 
os immoveis sem dono, os immovcis legallos ao 
fazem parte dos bens corporeos immo\·cis. n 

(~) A qualidade de proprietario, amilmi(la ao E 
comsigo actos d'administra ç:lo, d'acqui,içâo, . 
ercicio das acr:àes judiciaes. Quanto a gcrencla, os 
minio do Estado são pcla maior parte i1 c:;tinauos ao 
(lilTerentcs adminislra l}ões geraes, em rirlwle de 
:I0S. Essas mesmas adminblra~ões pois regem os bens que 
destinados. Quantn aos ([ue IlÜO tcem sido applicados 
al gum, são regidos por arllllinistra(:ücg cspceiae~ , sou :1 

rln ~Iinislro (Ia fnenda. 

§ 2fm. 

ACQ UISIÇÃ O. -Aw::üÇÃo.-Acçõr-.:s. -O Estado 
mental' o seu dominio, adquirindo por titulo g 

oneroso, e pela prescripção : por titulo gratuito, c 
doações entre vivos ou testamentarias, aceitas 
sação do Chefe do Estado; por titulo oneroso, 
compras e permu tas. Para estas devem pl'eced 
cões ; e os bens particulares dados em tróca 
livres de todo o onus de hypotheca. 

Em gel'al não púde o Estado alienar sellitO 
pllblica C mediante concurrencia. A admin 
dominios deve arrendar os immo'/.'eis não desti 
viços publicos. Quanto aos direitos nacionaes, 
ma os percebe, rege, e administra ; ~ só de.,'e 
quando a sua percepção acarreto mUItas (llfficuld 
arrendamentos tambem são feilos por a 
publicidade e concurrencia, em fórma admini 
por prazos de :l , 6, ou 9 annos. n V. L. ele 1 
bro de '1833, art. 8. o 

(. ) Senllo o Bstado considerado como illdividuo, (lua 
ta do dominio de que é proprietario, os trihnnaes civis 
cos competentes para conhecer das queslões tle arrend 
ministralivos ; àas de posse, propriedailc, servillões. c~c: 

13ENS l'iCORPOIU:os.-Fazendo estes parte lIo llOI1\lnlO 
010, lIi1'idem-se em direitos que podem ser :Irrenda.Jos, e 



sua 
IJllco. 

111. 
. 

pulllico; 

ere). 

nde. (') 

li; e uutras Ilue pelo seu destino ~ãlJ colltleadus fúr(l :l'ullt!. I\e
observar, para melhor fixar as idéa~, flue ambas estas 

c propnedatles s_ó pert~nc.em ao domíllio lJUblico nacional, 
COllSerl'ar,;lU Ijsta a cargo dos fundos geraes do The

n!:I·~III.o puis ~ todos, (Iuanto ao gôzo, os bens que faze!u 
do dunllnw })uhhcu, o Estado, l(uarda tIos interesses geraes de 

tem stlbre esses LJens apelns direitos rle I'i,rjlancia e admi-
O dominio [lulilic:J ti csserwiallllente illulienavel e im

.. (Cütl. Cil'. FI'. art~. 15(J8 c 222G ). Pertence au 
ISCI'ICIOllal'lO d;) Atlnllnistnlç;io dcterminar °dcstinl' publ ico 

Ct-I'rellttl, d'um clliticio ou terreno, c l:ollocâ-(,l assilllllo do
e por conseguinte as rctlamaf,Õeg (Iue pollessem 

tI'essa tlellll'lnin:tçiio, pl!rtenceriam S0 ájuriStlic<;úo ~rat:iosa. 

~ 258. 

EST.\f)o . _j~ aquelle de que o Estado, l'epl'e
pelos poderes cunstituidos, goza como um sim

particular,. exclu.sivamente e como proprietario ( La
AssIm pOIS os bens que fazem parte do domi

o .Esta~o, lhe pertencem r.omo seu verdadeiro pro
rIO que exerce sobre elles todos os direitos ue pro

0) Esses hcns siio alien([vei.~ c )Jl'escl'iplivcis (COI\. Ci 1'. Fr. 
1'2i ). TOlla a alilJlI<1cão ri'este duminio del'c ser llutoriS;1 rla 
ei, .ou t1elêga~;lo dopo:lel'.legislatil't); mas por via de regrn 
I~hl llllarlc ~ a pre~l'. nptlhli.IiI:\ ' le ( tl~.'; qll~Hl'; nst:llÍ l:t1IHll!lllOn
nquella) nao sn ~Jl\lIICalll as ,.ll'aIHle; [IO)I'ÇÔtl~ ,Ie I)!)S(ILlll~ e tlo
, flue s:,o ,:enlpre illnli"lIal·ei~. 

. \ c,nlloosl<;,\O .._O dominio do Eslado compõe-se de 

.:orporeos e ltlcorpot"eos. Os cul'poroos são moveis 
moreis. Entre os !)cns corporeos moveis podem-se 

erar os das estações publicas, as bi hliothecas pnbli
as collecções scientiHcas e artisticas, conservauas 
Estado; os archivos nadonaes , os ubjectos d'arte 011 

xo, .colloca(los nos palacios imperiaes, etc. Os eclifi
dcstma~los :lO servir·o das a(lministraç.i3es geraes, os 
.f1 ue (lw::ll':l11l de fazer p~rte do rlominio publico som 

'Ia passar a 5rr 110 propl'tcdade particnlar por titulo 

Ué t.ransferellcia ou pl'escripção ; as J1ol'estas tIo EstaJo, 
as ilhas e os alterros formados nos rios e nas correntes na
vegaveis, as snccessões d'immoveis por falta de herdeiros, 
os immoveis sem dono, os immoveis legados ao Estado, 
fazem parte dos bens cOI'poreos immoveis. (') 

C·) .A qualidade de proprietario, attrihui(ln ; o Estado, trar. 
comsigo aetos d'administraçüo, d'acquisir)üo, d'aliena\:iiu, c o ex
orcicio lias ac<::ões judiciaes. Quanto á gercncia, os Lens d" do
minio do Estallo siio pela maior parte de~tinatlos ao sel'vi<::o das 
IlilTerentes administrações gcraes, em virtude de Decretos Imperi
:leso Essas mesmas admini~tl'a<:ões pois regem os bens que lhes fo\'301 
destinados. Quanto aos que não tcem sido applicarios a serl'il:o 
algum, são regidos pO!' arllllinistrar:ões especiaes, sob a inspecçiio 
(ltI ~Iillistro da fazenda. 

§ 2(;0. 

ACQUISIÇÀO.-Aw::'üçÀo.-AC(;Õl::s . -O Estado póde aug
mental' o seu dominio, adquirindo por titulo gratuito ou 

oneroso, e pela prescripção : por titulo gratuito, como por 
doações entre vivos ou testamentarias, aceitas com autori
sação elo Chefe do Estado; por titulo oneroso, como por 
compras e permutas. Para estas devem preceder avalia
ções ; e os bens particulares dados em tróca devem ser 
livres de todo o onus de hypotheca. 

Em geral não póde o Estarlo nlienar seniio em !tas/a 
publica e mediante concurrencia. A auministl'ação dos 
dominios deve arrendaI' os únrnovcis não destinmlos a ser
viços publicos. Quanto aos direitos nacionaes, ella mes
ma os percebe, rege, e administra; e só deve arrendá-los, 
quando a sua percepção acarreto muitas (liJficuldac!es. Os 
arrendamentos tambem são feitos por arrematação com 
publicidade e concllfrencia, em fúrma administrativa, e 
por prazos de ;~, 0, ou O annos . n V.L. de '12 rl'O\ltn
1)1'0 de '1833, art. :3. o 

(' ) Sendo o Estado considerado como individuo, quando se tra
ta do dominio lIe que é proprietario, os trihnnaes civis são üs uni
l:OS competentes para conhecer das questões tle arrendament.os act
ministrativos; das de posse, proprieuade, servidões, etc . 

BENS I"ICOflroIlEos.-Fazendo estes parte do dominio do Estu
do, Ili\'irlem-se em direitos flue pOllem ser nrronda/los, e outros que 
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não POdl?01 s~-Io . Os direitos susceptiveis de arrendamento ou ar
r~mataçao sao po~ ex. _os de ped.ag~o, pesca fluvial, passagem de 
fiOS, etc. Os direitos nao susceptlvels de arrendamento são: o direi
to de confisco ou apprehensão fiscal por extravio ou contrabando de 
generos e mercadorias; os de cobrar multas impostas por infrac<;ão 
de Regulamentos) de arreeadar bens do evento vagos ou heranças 
jacentes, etc. (Pradier). ) 

§ 2(H. 

LEGISLAçÃO.-Pela nossa Legislação moderna ainda não 
se acham bem estremados os bens pertencentes ao domí
nio pllblico, dos que fazem parte do domínio elo Estado 
propri~mente dito. Uns e outros se comprehendem sob as 
denommaçõesde-fazenda nacional ou public(l, bens e pl'O
p!'ios na.cionaes ; - . (') que são entre nós expressões qua
SI synommas, e eqUivalentes ao gene1'0 - domínio nacio-· 
nal ;-de modo que a predita distincção é para nós mais 
scientifica do que legal. Todavia o Alv. de 3 de Setem
bro de 1823 parece não havê-la desconhecido, enumeran
do separadamente as causas sobre bens da Fazenda na
ci?nal ou suas rendas, sesmarias, medições, aguas e terras 
mmeraes ; e as causas sobre estradas ou caminhos pu
blicos, fontes e pontes puhlicas, e de tudo quanto o pu
blico está de posse. 

n Por bens nacionaes se entendem em geral todos os que per
tencem ao Imperio, somente porque é nação soberana e independen
te. São porém denominados lJ1'Oprios nacionae, espec ialmente os 
bens de raiz, e todos os predio!; rusticos e urbanos que a Fazenda 
nacional adquire por differentes titulos, em virtude de Lei ou con
tracto) e que se assentam nos respectivos livros depois de incorpo
rados (V. Apontamentos de Direito Financeiro) . ~ 

§ 262. 

AmllNISTRAÇÃOE ALIE N.\ÇÃO DOS BENS NACIONA ES. - Á As-· 
sembléa geral compete regular a admh~ist1'ação e decre
tar a alienação dos be:ns nacionaes (Const. art. 15 § 15 ). 
Donde se vê que entre nós os bens nacionaes são aJiena
veis por aeto legislativo. 

Assim a renda dos proprios nacionaes consiste no 
proliucto, não só dos arrendamentos e ct{Oi'ClmCnloS , se

não tambem da Vend(l dos terrenos, predios e edifi 
cionaes ( que não são necessarios ao serviço pub 
das administrações dos predios e terrenos incor 
nos proprios (L. de 15 de Novembro de 1831, 
§15). (') . 

(I') Deba.ixo do titulo de renda.. ou receita extraord 
comprehende tambem a venda dos dIamantes, dos vasos 
e de transporte incapazes de navegar, e do chá que prod 
Ilim botanico da Lagoa, assim como a Ilos productos dos 
cimentos e predios rusticos nacionaes; comprelIendidos 
a denominação gene rica de venda dos proprios e generos 1 
que se lhes costuma dar lias LL. annuas do orçamento I 
L. de 13 de Novembro de lR27 § 1 .0), 

Os Procuradoros fiseaes propõem melhoramentos na 
lracão e arrer.adação dos bens nacionaes (L. de 4 d'OI 
183"I,art. 20 § 3.° e art. 77).

As r.ausas movidas sobre elles pertencem ao Juizo dOI 
Fazenda ( Reg. n. 6 de 12 de Janeiro de 1843, art . 2.0 § 

Os Ministros d'Estado são responsaveis por qualquE 
rjão dos bens }lublicos (Const. art. 133 § 6. 0 e L. de ~ 
bro de 18'27, art. 6.0 ) . . 

O Cod. Crim. lIO art . 178 lambem comml1la penas a ( 
truir abater mutilar ou damniflcar monumento5, ediflcios 
blico's, ou q~aesquer outros object05 destinados á utilidad 
ção ou recreio pu.bli~o. _ . 

Os bens prov11le13es hao de ser marcados 'p~r um~ Lei 
não existe ainda' mas regular a sua adm11l1straçao C( 
Assembléas legislativas llrovinciaes (AcLO Addicional,art. 

Sob a qualificação de bens naciOl.laes. se comprehe~de 
terrenos incultos; 2.° os mares terntorlàes; 3.0 as Ilh 
marinhas, e seus terrenos ; 5. o os bens '1)U!J0s; e 6.0 os 
Indicaremos a Legisl3 l}ào relativa a cada uma 11'e~tas esp( 
radamente, visto ja ter-se trata~o d'outras com mais exten 
das minas, matas e florestas, riOS, e estr:ldns. 

§ 263. 

TEfllíE:\'OS INGULTos .-Antigamente as terras in( 
volutas eram dauas por sesmarias ( Ord . Liv 
M3, Alv. de 5 d'Outubro de ·1795, e Decr. tle ( 
nho de '1808). Mas pela Resolução ele Consulta 
Julho Lle '1822, conlil'maLla por Av. tle (j d'O 

. '1823, Provisão de 22 do mesmomez e anno, e 
de ;) de Fevereiro de '1827, se suspenderam ess 
sões ; enten(lendo -se somente a respeito das' no' 



. 

lico , 

ca 

mse-lo. Us direitos susceptiveis de arrendamento ou ar· 
o são por ex. os de pedagio, pesca fluvial, passagem de 

Os direitos não susceptiveis de arrendamento sào: o dil'ei
isco ou apprehensão fiscal por extravio ou contrabando de 

e mercadorias; os de cohrar multas impostas por infract:ão 
nmentos, de arrecadar bens do evenLo, vagos ou heranças 

, etc. ( Pradier ). 

§ 2ü'l. 

LAçÃO.-Pela nossa Legislação moderna ainda não 
bem estremados os hens pertencentes ao donú

dos que fazem parte do domínio do Esta.do 
mente dito. Uns e outros se comprehendem sobas 
ações de-fazenda nacional ou publica, bens e pro
cioMes ; - (') que são entre nós expressões qua
imas, e equivalentes ao genero - dom~'nío nacio·· 
e modo que a predita distincção é para nós mais 

do que legal. Todavia o Alv. de 3 de Setem
-1823 parece não have-Ia desconhecido, enumeran
radamente as causas sobre bens da Fazenda na
u suas rendas, sesmarias, medições, aguas e terras 

; e as causas sobre estradas ou caminhos pu
fontes e pontes puhlicas, e de tudo quanto o pu
lá de posse. 

or bellS naciollaes se entendem em geral todos os que per· 
o Imperio, somente porque é nação soberana e independen

porém denominados propI'ios nacionaes especialmente os 
l'lUZ, e Lodos os predios rusticos c urbanos que a Fazenda 
adquire por difTerentes Litulos, em virtude de Lei ou COI1' 
que se assentam nos respectivos livros depois de incorpo

' . Apontamentos de Direito Financeiro). 

§ 262. 

IN r TIlAÇÃO E ALIENAÇÃO DOS BE~S NACIONAES. - Á As·. 
a geral compete regular a administração e decre
lienação dos be1lS nacionaes (Const. arl. 15 § 15 ). 
e vê que enlre nós os bens nacionaes são aliena

r aeto legislativo. 
sim a renda nos proprios nacionaes consiste no 
o, não só dos arrendamentos e a.foramentos , se

~2090-

não lambem da venda dos terrenos, predios e edificios na
cionaes ( que não são necessarios ao serviço publico), e 
das administrações dos predios e terrenos incorporados 
nos propl'ios (L. de 15 de Novembro de 1831, art. 51 
§ 15). n 

("') Debaixo do titulo de renda ou receita extraordinaria se 
cOOlprehende lambem a venda dos diamantes, dos vasos de guerra
ede transporte incapazes de navegar, e do chá que produz o Jar
dim botanico da Lagoa, assim comu a dos productos dos estabele
cimentos e predios J'usticos naciouaes; comprell'endidos todos sob 
a denominação generica de vmda dos pro]Jrios e generos nacionaes, 
que se lhes costuma dar nas LL. annllas do orçamento geral (V.
L. de 13 de Novembro de '1R27 § 1.0).

Os Procuradoras fiscaes propõem melhoramentos na adminis· 
tração e arrer.adação dos bens nacionaes ( L. de 4 d'Outubro de" 
1831,arl. 20 § 3." e art. 77).

As causas movidas sobre elles pertencem ao Juizo dos feitos da 
Fazenda ( Reg. n. 6 de 12 de Janeiro de 184.3, art. 2.0 § 1.0 ). 

Os Ministros d'Estado são responsaveis por qualquer dissipa
cão dos bens publicos (Const. art. 133 § 6.° e L. de 15 d'Outu
6ro de 18i7, art.6.0) . 

O Cod. Crim. uo art. 178 tambem commina penas a quem des
truir abater, mutilar ou damnificar monumento~, edificios, hens pu
blicos, ou quaesquer outros objecto.;; destinados fi utilidade, decora
ção ou recreio publico. 

Os beus provinciaes hão de ser marcados Jlor uma Lei geral que 
não existe aincla; mas regular a sua administração compete ás 
Assembléas legislativas provinciaes (Acto Addicional,art.11 ~ 4. 0

) . 

Sob a qualificação de bens nacionaes se comprehendem: 1.° os 
terrenos incultos; 2.° os mares territoriaes ; 3. 0 as ilhas; IL O as 
marinhas, e seus terrenos; G. o os bens 'vagos; c 6. 0 os do evento. 
Indicaremos a Legislado relativa a cada uma ú'estas especies sepa
radamente, visto Ja tel':'s(~ tratado d'outras com lIlais extensão; iSLo Ü, 
das millDs, malas e 1I0restas, rins, e estradns. 

§ 2(k3. 

TEIlIlEXOSI:-iCULTos.-Antigamente as tel'l'as incultas de
volutas eram datlas por sesmarias ( Ord. Liv. 4. 0 Tit. 
43, Alv. de 5 d'Outllbro de '1795, e Decr. de 22 de Ju
nho de '1808 ). Mas pela Resolução de Consulta de 17 de 
Julho ue '1822, confirmada por Av. de 6 d'Outubro de 

. '1823, Provisão ele 22 llo mesmo mez e anno, e Resolução 
de G de Fevereiro de '1827, se suspenderam essasconce::.
sões ; entendendo-se somento li respeito das novas, e não 

http:Addicional,art.11


das já. consum)nauas (Provisão de 14 deMarçode '1822, e 
Portarta. de 4 de Setembro do mesmo anno). 

HOJe a concessão de terras devolutas regula-se pela 
L. n. 601 de 18 de Setembro de 1850, o Regulamentos 
respectivos n. 1,3'18 de 30 de Janeiro, e n. 98 de 8 de 
Maio de 1854, etc. 

Tambem se concedem por aforamento perpetuo chãos 
encravados ou adjacentes ás povoações que sirvam para 
edil1cação, L. tIe 12 d'Outubro de 1833, art. 3.° ( V. Av. 
n. 228 de Gde Julho tIe 1857). 

Concedem-se igualmente porções de terrenos de mari
nha, ou para logradouros publicos (L. de 15 de Novembro 
de 183'1, art. 5'1 ~ 14; Av. de 20 de Outubro de '1832: e 
Ordem de 14 de Novembro ele 1833) ; 011 por aforamerílt, 
perpetuo (L. cito Av. de 25 d'Agosto de 18S7, e Ordem 
de '13 tIe Dezembro de 1839). (') 

(lO) O. Av. l~. 172de 21 d'Outubro de 1850 manda incorporar 
nos propnos naclOnaes as terras dos indios que já não vivem al
dewLlos; as quaes se devem considerar como devolutas e como 
laes aproveitadas na fórma da cit. L . n. 601 de Hl de Setembro do 
mesmo anno; e que quanto li parte d'essas terras que foram da
das de af2rall!ento. ou arrendamento, é mister que sejam averi
guados, Dao so os titulas em que se fundam similhantes contra
ct9s, que de modo algum devem ser renovados, senão tambem as 
P?sses que se teem estabelep.ido, arrecadando-se o producto dos 
foros e rendas, ~ loman~o:-se c~ntas aos que teem sido encarre
gados da respectiva admmlstraçao (V. no mesmo sentido os Avs. 
n. 273 de 18 de Dezembro de 1852, n. 44 de 21 de Janeiro de 
1856, n. 148 de 21 d'Abril de 1857, n. 106 de 31 do mesmo mez 
e anno, e D. 224 de 21 de Julho de 1858). 

~ 264. 

MARES. TERRtTOOIAES._As partes do mar que banham as 
costas adjacentes, e lhes servem como de fronteiras são 
o que os Publicistas chamam mares lerritoriaes. Todos 
elIes reconhecem, e pactos solemnes teem confirmado 
ser o mar territorial propriedatIe da nação, cujas costa~ 
banha, sem que todavia lhe attrilmam o mesmo fundamen
to. Assim uns a deduzem do direito de accessão . allYuns

• , t)

fundam-na em ser elIe clrcumscripto em estreitos limites e 
l1'um uso exhaurivel ; e outros no direito de segurança, 

no de propria defesa telTilorial que impõe . 

,Ie.\. 

a 

de velar sobre as fronteiras do paiz e de exerceI" 

actos de soberania (Ortolan, Haulefeuille, Martens). 


(") ;\la8 a fim de se definir e fixar esse direito 

sentado na ~xistencia d'uma linha imaginaria. 

fronteira maritima artificial, que Sylvest,re Pinheiro 

priadamente denomina linha de )·espeito. O Alv. 

de 1R05 § 2. 0 lixa o tiro de canh~o como o limite dos 

mares territoriaes. 


§ 265. 

ILHAS. -As que são de novo descobertas, ClU 

mar ou no alveo d'um rio navegavel, pertencem 
tado', se não apparece titulo (Ie pósse contraria. 
las porém, que se for!lla~ no l~it~ ~os 1'105 não 
pertencem aos propnetartos rIbelrmhos em pl'OpO 
suas testadas até o meio do alveo; e quando se 
mais proximas d'uma do que da outra margem, 
cem aos proprietarios do lado onde se formam 
Ci\'o FI'. arts. 500 e 56'1). V. Ord. Li\'. 2.° Til. 

§ 266. 

~'lARINHAS. - Estas tambem são terrenos na 
( Ord. L..2.° Til. ~6. § 15), pelo principio 
rem as praIas do dommIO publIco, estarem-lhe su 
garantidas pela soberania ~a~ionaJ. A ce~·teza d' 
to funda-se nas regras maIs IllcontestaveliÕ do 
bJico e das gentes, corroboradas por uma P.rov 
1567, declarando que as praias do Rio de JanClro 
cem á Fazenda nacional, e pelos Avs. de '10 tIe .1 
-1834, 20 d'Agosto de 1835 § 2.° e ~W de Janeiro. 
que tiram toda a duvida quanto a serem as mann 
renos nacionaes. 

§ 2ü7. 

TERIIENOS Ut: )1.\RI:'lHAS.-EntentIem·se pur taes 
sendo hanhados pelas agllas do mar ou rios rios 



I 

. consull1}natlas (Provisão de 14 de Março de '1822, c 
la. de 4 de Setembro do mesmo anno). 
oJe a concessão de terras devolutas regula-se pela 
601 de '18 de Setembro de '1850, e Regulamentos 
livos n. '1,318 de 30 de Janeiro, e n. 98 de 8 do 
e 1854, etc. 
ambem se concedem por aforamento perpetuo chãos 
ados ou adjacentes ás povoações que sirvam para 
ão, L. de '12 d'Olltubro de 1833, art. 3.° ( V. Av. 
de 6 de Julho de '1857). 
edem-se igualmente porções de terrenos de mari

para logradouros publicos (L. de 15 de No\'embro 
I, art. 5'1 ~ 14; Av. de 20 de Outubro de '1832' e 
de 14 de Novembro de 1833) ; ou por aforame~t(1 
o (L. cit. Av. de 25 d'Agosto de 1837, e Ordem 

de Dezembro de 1839). (') 

o. Av. l~. 172 de 21 d'Oulubro de 1850 manda incorporai'
fiOS naClOnaes as terras d.os indios que já não vivem al
; as quaes se devem conSIderar como devolutas e como 
oveiladas na fórma da cit. L . n. 601 de 18 de Seiembro do 
anno; e que quanto â parte d'essas terras que foram da
or.9ra~enlo. ou arrendamento, é mister que sejam averi
Ilao so os Ululos em que se fundam similhantes contra

de modo algum devem ser renovados, senão tambem as 
ne se teem eSlabeler.ido, arrecallando-se o produclo dos 
ondas, e tomando-se conlas aos que teem sido enearre
respectiva administração (V. no mesmo sentido os Avs. 

do 18 de Dezembro de 1852, n. 44 de 21 de Janeiro de 
• 148 de 21 d'Abril de 1857, n. 166 de 31 do mesmo mez 

e n. 224 de 21 de Julho de 1858). 

§ 264. 

ES. TERRITOOIAES·_As partes do mar que banham as 
dJacentes, e lhes servem como de fronteiras, são 
s Publicistas chamam mares lerrüoriaes. Todos 

conhecem, e pactos solemnes tcem confirmado, 
ar territorial propriedade da nação, cujas costas 
sem que todavia lhe attribuam o mesmo fundamen
im uns a deduz~m do direito de ac.cessão ; alguns 
na em ser elIe clrcumscripto em estreitos limites e 
o cxhaurivel ; e outros no direito de segurança, 

no de propl'ia defesa territorial que impõe n necessidade 
de velar sobre as fronteiras do paiz e de exercei' todos os 
nctos de soberania (Ortolan, HautefeuiHe, Martens). (') 

(") ~Ia8, a fim de se definir e fixar esse direito, tem-se as
sentado na existencia d'uma linha imaginaria. considerada como 
fronteira maritima artificial, que Sylveslre Pinheiro muitu apr~
priadamente denomina linha de res}~eito. O Al~ . . de !~ de M3Io 
de 11105 ~ 2. 0 fixa o tll'O de canhao como o llmlte dos nossos 
mares territoriaes. 

§ 265. 

ILIUS. - ,\s que são de novo descobertas, ou no alto 
mar, ou no alveo d'um rio navegavel, pertencem ao Es
tado, se não appal'ece titulo <le pósse contraria. Aqu~l
las porém, que se formam no leito dos !'lOS não navegavCls, 
pertencem aos proprietarios ribeirinhos em proporção das 
suas testadas até o meio do alveo; e quando se acham 
mais proximas d'uma do CJ.ue da outra margem, perten
cem aos proprietarios do lado onde so formam (CorJ. 
Civ. Fr. arts. 500 e 56'1). V. Ord. Liv. 2.0 Til. 26 § '10. 

§ 266. 

il'IARlNHAS. - Estas tambem são terrenos nacionaes 
( Ord. L. 2. 0 Til. 26 § '15), pelo principio .d? se
rem as praias do dominio pu~)lico, estarem-lhe, sUJelt~s .e 
garantidas pela soberania na~lOnal. A ce~·teza d ~st? direi
to funda-se nas regras mais mcontestavels do DIreIto pu
blico e das gentes, corroboradas por uma Provisão de 
'1567, declarando que as praias do Rio de Janeiro perten
cem á Fazenda nucional, e pelos Avs. de '10 de .Julho de 
1834, 20 d'Agosto do '1835 § 2. 0 e 30 de Janeiro. de '1836, 
que tiram toda a duvida quanto a serem as marmhas ter
renos nacionaes. 

§ 267. 

TlmnENos DE ~1.\HINIL\S.-EntoJlllem·se por taes os que 
sendo hanhados pelas nguas do mar Oll dos rios navega



veis vão ate a di5lancia ue '15 braças craveiras para a 
parte de terra, contadas desde os pontos, onue chega o 
preamar meclio (Instrs. de '14 de Novembro de 1832, art. 
4.° Av. ue 20 tl'Outuhro ue '1832, e Ordem de '12 de 
Julho de -t83j); não se comprehenuendo porém na designa
ção de terrenos ue marinhas as margens dos rios d'agua 
doce, ainda que navegaveis sejam, que ficarem fóra do 
alcance das marés; e hem assim as margens dos igarapés 
e cambôas, ou sejam d'agna doce 011 salgada, ou estejam 
sujeitas ás marés ou não, estando encravadas ou introuu
zidas em terrenos de fazendas, chacaras ou quaesquer ou
tras propriedades particulares, onde não haja servidão pu
blica; devendo-se n'este caso incluir na medição para o 
aforamento somente a extensão das embocaduras de taos 
igarapés e cambôas que estiverem na beira-mar dos rios, 
onde orclinal'Íamente chega a maré ( Ordem de 20 d' Agos
to lle 1830). n 

(-) Não são porém considerados terrenos de marinhas os 
que casual ou artificialmente acrescerem ás 15 braças, contadas 
tio lugar, onde chegam as marés medias; sendo pOI' conseguinte 
absolutnmente prohibido, sob as penas da Lei, aos foreiros L1e 
marinhas fazer obras, .Oll uso exclusivo do terreno que por qual
quer fórmll lhes llcrescer, salvo obtendo concessão do poder com
petente (Av. n. Il2 de 3 de Fevereiro .1e 1852). 

Ficllram:i dislJOsição das Camaras municipaes os terrenos de ma
rinhas que ellas rerlamarem do Ministro dll fazenda na Corte e dos 
Presidentes llas provincias para logradouros publicos (L. de 15 de 
Novembrotle1R3J, ar!. 51 ~ Li; e Av, de 20deOutnhrode1832);
t1evenclo porém marcar-se para logl'adouros pulJlicos sÓll1ente os 
terrenos ele marinhas que estando inteiramente devolutos rórern 
precisos para emharques, desembarqur:s, e mercados publicos de 
(:omes\Íveis (Ordem L1e 14 .Ie nO\'cmhro de j 833). 

Os terrenos de marinhas s50 aforaLlos perpetuamente, cu pelo 
Ministro dll fazenda ou pelos l?resitlontes das provincins (L. eit. 
A\'. ele 25 d'Agosto de 1837, e OrJem de 13 de l)ezcmbro L1e 183\}); 
não dcvendo porém ser aforaLlas ns porçõe~, d'esses terrenos que
siio de logradouro pUblico ( I.. cit. A\'s. de 20 d'Outnbru ele 1832, 
e n. '126 tle 25 de Novembru L1e '18Hi ) ; llem tão pouco pódem ser 
tomados de afuramentu pelos prõcuradores fiscaes na mesma provin
cia em que servirem (Ordem L1e 2~ de .Julho de 1812). 

Dcelara poróm o Av. n. 256 Je 15 rle Novembro de 1852, (llle 
a ci!. L. admitte as conc.egsões feit.n~ fIe marinhas puras c isellta~ 
da flhrifwf:iin f\(' rf1ro, etc 

~ 2G8. 

liENS VAGos.-São assim chamados aflllcllcs 
morreu sem deixar parentes até o 10.° grau, 
gllnuo o Direito civil! c ab inte~tctlo; Oll .m? 
testamento, os respectivos herdeiros 

.1 

IUU'UV"'~~' 1 

(]1I0.1. ~ . 

escravos 

. 
T.hcsoural:las 

IU'"'O . 't
o~) , .11 . 

. 

'lHC ~e 

repnlh.aJ am 
ça. Taes bens devolvem-se á Fazenda naCIOnal. 
formiclaue das Leis vigentes (neg. n. H;~ llc !l 
de 1842 (') arl. 3.° § 2.° e n . .1,22 de 2í :\c 
'1845, art. 3.° additados pelos Decr'e~os n. ;)GI 
Novembro de '1848, e n. 2,.1,3:3 de 'IJ lle .1unho 
art. H § 2. 0 ). (") 

(') Escapou n'este Beg. llleneiollllr a suc~cssüo uu~ 
( Consolida~ão das Leis, nola ao § 5." do art. no\}). . ,'. 

(._) São tamhem considcrar]05 t'ago~: 1.° Os ~10\ClS ,e 
que não é achado senhor certo ( \lcg ..c~t.. tle 18i~! art 3 
2 o os denominaLlos do el}ento no mUI1lClplO da Curte ( 
cits, § 3. 0 ) ; 3." o. producto de tod~s.o~ p.redlOs e 
gos ou hCl'3Il(jas Jac:entes, ameia l!lIg1~sa~ , que 
res 'ou herdeiros certos se de\"oh'clll a!' azenda .. 
art. cits. § 11.") ; ILO todas as cTl!lJarcaço?s ~U?~l 
rem:i costa nas pr~ias do Impeno, ~ ~Cl1s ~a[Il:"a~n ')
inimigos ou corsarlOS ( Heg. e ar!. CltS. ~ ü. 


~§ 1.°,3. 0 e seguinHls). 


, llEN ::; \)0 EVENTO. - Tacs são os 
achados sem se saber do senhor ou .lono a. 
çam . cujo prodllcto líquido dcve scr recolhi 
doria' no mllnieipio da Côrte, o ~lS 
vincias ( nego cil. arts. M e segulllles; Llito 
art. 85). ,..AL. n. 586 de 6 IIe Setembro ue '
 

poz, que ? r~ndimento do cvento ficava pe 

ceita provlIlclal. 


O rendimento dos bens do evento ou \ a 
sistc no pl'OUllctO de todos os bens ~]e 
dono (Orus. Liv. 2.° TIl. 2G ~ '17, ~IV. ~3.0 'llt. 
n. 21J.5 de '10 de Nove mbro (1e '185:») . ( ) 
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is vão ate a clistancia ue '15 braças crave iras para a 
rte de terr.a, contadas desde os pontos, onue chega o 

rcamar meLlIO (Instl's. de '1.1, de Novembro de 1832 art 
,0 Av. de 20 d'Outnhl'O tIe 18:32, e Ordem de '12 d~ 
lho de '18~3j); não se compl'ehendenclo porem na desirrna
o de terrenos llo marinhas as marrrens tIos rios d'ãJuua 
ce, amda que, navegaveis sejam, toque ficarem fóra~do 
ance ,das mare~; e b~m assim as margens elos igarapés 

~a!llbo?s, ou ~eJam ~ aglla doce 011 salgada, ou estejam 
JCltas as mares ou l1ao, estando encravatIas ou introdu
as em t.errenos lIe f~zendas, chacaras ou quaesquer ou

. s p,ropnedades pa~tlculares, ~nde ~lão haja servidão pu
IC,a, ~evelldo-se n este ca~o mcllllr na medição para o 

I am,ento somente a extensao das embocaduras de taes 
• rapes .e c~mbôas que estiverem na beira-mar dos rios, 
rle onhnanamente chega a maré ( Onlem de 20 ü' >\gos
de '1830). n . 
(-) Não são ~0.r~m considerados terrenos de marinhas os 

ü casual ou artIlICwlmente acrescerem ás 15 braça~ contadas 
lugar, olllle ch~g~m as marés medias; sendo POI' ~bnseg~int~ 

!!qluta~1e~lt~ prohlllldo, sob as pe~as da Lei, aos foreiros de 
rml\as fazCI obras, ou uso exclUSIVO do terreno que por qual
r forma lhes acrescer, salvo obtendo concessão do poder com

to~te(Av.,~, 42d~3 de Fevereiro!le 18(2). 
FIcaram a (1ISPOSIl,<lo das Camaras municipaes os terrenos de ma
l~ ~s que ellas rerl~m~:rem do Ministro da fazelllla na Corte e do 
5ulenles lias pro.vmclas para lo nradouro.s publicas (L de 1~ d s 

\ <lmbrodey.::ll, art. 51 § 1A ; o"Av. de 20doO~tubro.'de183~))~
endo. porem .marcar-so para logradouros Jlublico.s sÓlllellt~ o~ 
r~lIos dc marmhas que estalido inteiramente del'o.lutos forem 
le lSDS para embarques, desernbarqlll:s, e mercados publicos de 
ICstI\C,I~ . (Ordem de ~ft· rle ll~rembro llel 833) . 
.Os Im I ~.II,o.~ ü? ntallllhas sao af~mlllos perpetuamente, cu pelo.


lIS tro 91\ .Iazeud.) ou pelos PreSidentes das provincias (}. ,'t 

. de .20 dAgosto de 18il7, o Ordem del3 de Dezembro de {83~: 

I dC\ cnda porém ser. afo.radas as porções d'esses terrenos u& 


de .logra~louro pulJllcO ( L. ci!. A\'s. de 20 d'Outubro de 18Q,,) 

. 12(, de 2;) lle Novcmbro deI81G); 110m tão. pouco pódem ~~{.

IO rl es de afor~\lnellto pelos procuradores fiscaes lia mesllIa provin

em, ~ll~ sCl'\:?'ern (Ot:dem li.? 22 de ~nlllO ele 18i2). 
. n~lJalapoHIll () AI. 11. 20G de 1;)llc No\'embro. de j8~0) qu' 
11 , L. aqlllltte ,~s conccsslleS fuitn~ de ntarinhas puras I: ')i:~lIta~ 
" 1Ifl g;II;<W rir [111'0: Ll I<' "'. . 

~ 208. 

I3EliS VAGos.-Sào assim chamados aquelles CUJO llon U 

morreu sem deixar parentes até o 10.° grau, contallo se
gundo o Direito civil, e au inlestalo; ou morrendo com 
testamento, os respectivos herdeiros repudiaram a heran
ca. Taes bens devolvem-se ú Fazenda nacional, na con
formidade das Leis vigentes (neg. n. H30 de çj ele Maio 
de '1842 (') art. 3.° § 2. o e n . .1,22 de 27 de .Junho (le 
'1845, art. 3.0 additados pelos Decretos n. 501 lIe ,IR lle 
Novembro de '1848, e n. 2A3~1 ele '15 lle .JllnllO lle1859, 
art. '11 § 2.°). (") 

(') Escapo.u lI'este Heg. meneionar a succcssüo do~ conjuges 
( Consolida<:ão das Leis, nota ao § f•. o do art. \159). 

C.") São tambem cOnl;ideraelos vagos: 1.° Os moveis e de raiz a 
que não (> achado senhor certo ( Heg. ci!. ele l8'~2, art 8.° § 1. 0 

); 

2.0 os denominados do ei'cnto no municipio ela Curte ( Heg. e art 
cits. § 3.0) ; 3.0 o producto de todos os predios e quaesquer bens va
gos, ou heranças jacentes, ainda litigiosas, que por falta de senho
res ou herdeiro.s certo.s se devolvem ;i Fazenda nacio.nal (neg. e 
art. cits. § /1.°) ; <\.,0 todas as emharcações que Sl' perderem, e dé
rem ú costa nas praias do. lm[lerio, e seus carregamento.s, sendo do 
inimigos ou corsarios (Heg. e art. cits. § 5.° (lilO n. 2/133, arl.1 1: 
~§ 1. 0 ,3. 0 e seguintes). 

,. BENS DO EVENTO. - Taes são os escravos ou hestas, 
achados sem se saber do senhor ou llono a qllem perten
çam ; ClljO producto liquido tleve ser recolhillo ú Recebe
doria no municipio da Côrle, e t\S Thesourarias nas pro
vincias ( Reg. ciL arts. M () seguintes; dito n. 2,;1,33 , 
art. 85) . 

AL. n. 586 lle 6 de Setemhro ue1850, art. '14, dis
pOl':, que o rendimento do evento ficava pertencendo ú re
ceita provincial. 

O rendimento dos bens cio evento ou vacantes con
siste no pro(}ncto de todos os bens de qne se não sabo o 
dono (Onls. Liv. 2.° TIL 2fl.~ 'l7, Liv. ~~.o Til. \H, c Av. 
n. 2.1,5 ele '10 (lo Nove mbro de '1853) . n 



(*) Finallllente pela Legislação antiga reputavam-se lIaciollatlS 
e ua Corôa os bens doados ás eommunidades ecclesiasticas secula
res ou regulares, pelos grandes doadôres que representavam como 
senhores de feudos .(Decr. de ~4 d'Outubro de 17(6) . 

. Os bens dos extIllctos Jesmtas tambem se mandaram seque3trar 
e II1cl~rporar nos da Coroa como vacantE'S, lançando-se no livro dos 
prOpl'lOS (C. 1\. de !() de Janeiro de 1759, e Alv. de 25 de Feverei
rodeI761). 

C.\PITULO XII. 

§ 270. 

. PRINCIPIaS l:EIlAES·_O imposto é a parte consignada pela 
LeI ao Govemo na distribbição da riqueza publica como 
retribuição dos serviços que elle presta em nome da so
ciedade. 

De foito todo o agente que concórre para aprolhtcçiio das 
rendas, deve ter parte na sua llist1'ibuição. E' este um 
principio fundamental em Economia politica: este mesmo 
principio vêm a ser a base legitima do imposto, como diz 
llossi . 

.Primeira~entc o Governo toma parte na producção 
da nqueza nacIOnal pela protecção que presta em nome 
da sociedade aos productores sobre todos os elementos 

e.,... ~a producção, e pelos trabalhos d'utilidade geral que 
emprehende, e dirige. Em 2. 0 lugar elle facilita as per
filHas, e assegura-lhes os efIeitos. Em 3.o lugar garante 
as transmissões hereditarias por essa mesma proteccão 
soci~l. de que ê elle o instrumento sempre activo. Logo, 
partIcIpando o Estado da producçüo, deve como todos os 
outros agentes, ter parte lambem na dist1'ib1dção : tal é 
a base scientifica do imposto. (') 

(') N'esse ~oncurso do Estado para a producção, para as per
mutas e transmissões, é que se acha a razão do imposto geral sobre 

as rendas e do imposto especi:J1 sobre os eavitues . O i 
(Jois lJ prel;o da prote.cção prestada pelo .Gov~ruo em.llo~e 
dade. Esse preço e p:lgo pelos propnetarlOs temtonaes 
rendeiros á conta das rendas liquidas das suas terras; pelos 
listas das difTerentes classes á conta dos seus prodllctos 
pelos trabalhadores industriosos, commerciantes, e"""""""'" 
conta dos seus lucros e salarios presumidos. Tal é o im 
directo sobre as rendas. 

§ 271 . 

.lUSTlI"ICAd.o lIO IMPOSTO IXIHRI';CTO oU 1)(; CO:>lSUJI.\IO. 

lem a mesm-a base; é o tributo pago por todos, e 
palmente pela classe mais numerosa, ~m vista da 
ção que mantém a or~e!ll na ~oc~ed~de.' _que
trabalho meios de exerClCIO, e crta mstltmçoes 
côrro publico, e d'instrucção para a classe operaria 
pois ser eonsiderado como uma justa compensação 
posto que pagam os proprietarios de terra~.. I! 

postos indirectos, diz M. de Tracy, pesam prmcl 
sobre o pobre ; mas são contra~alan~ados pelos 
cahem unicamente sobre os propnetaflos de bens 
e os inst1:(icam. » 

'Emfim os impostos de transmutação sobre 
laes permutados entre as pessoas; ou transmittidos 
geração a outra, são igualmente ~ preç~ da pr~te 
cial que concorreu para a formaçao e clrculaçao d 
tal, e que garante a sua transmissão. n 

(~) No momento em que o capital apparece, e s_e 
um emprego productivo ou por uma trallsformaçao 
fi uc se faz o lançamcnto em proveito ~a sociedade que p
transacnão. 

No momento em que o herdeiro consanguineo ou 
lestamentario vae aproveitar-se do capital, para cu.ia 
concorreu, é que a sociedade re~lilrna uma espeCle
seguro para o futuro, uma deduc~,~o que vém a ser o 
pado da garantia publica ( Larernere ). . 

O imposto é pois ju.stificaáo pela ut~idade p~b"ca.
lecimento da forf}a publica, u conservaçao e actlvldade 110 
mólas do Govel"ll~, exigem subsidios que devem ser c 
por cada cid~cjiio como uma divida sagrada . _ 

i\lontesquieu definia o imposto « uma porçao que cadl! 
dá do' .~eltS bens para ubter a segurança d08 ?1t.tl·0S! e : 
mais agradavelmelllt!. )) Considerado comI) diVida mdustrl 

2R 
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I Finalfllente pela Le.gislação antiga reputavam-se nacionacls 
rôa os hens doados as communidades ecclesiasticas secula

regulares, pelos grandes doadôres que represenlavam como 
. de feudos (Decr. de 2,t d'Outubro de 17()ü) . 

1I11I15 dos exti!lct?s Jesuitas lambem se mandaram sequestrar 
rpurar nos da Coroa como vac3ntf:'S, lançando-se 110 livro dos 
O ' (C. 1\. de IV de Janeiro de 175D o Alv . de 25 do Fe\'crei
f7Gl) . ' 

CAPITULO XII. 

Dos Impostos en~ [feral . 

~ 270. 

(~r.II·IOS FEIIAES·_O imposto é a parte consignada pela 
Governo na distribbição da riqueza publica como 
iÇão dos serviros que elle presta em nome da so

' te todo o agente que concórre para a prod'ucçào das 
ter pal'te na sua distribuição. E' este um 

~o fundamental CIO Economia politica: este mesmo 
vêm a ser a base legitima do imposto, como diz 

'imeira~entc o Governo toma parte na producção 
eza nacIOnal pela protecção que prcsta em nome 

ledade aos productores sobre todos os elementos 
uacção, ~ pelos ~rabalhos d'utilidade geral que 
cnde, e dmge. Em 2.° lugar eHe facilita as per
e .as~egl1l'a-Ihe~ o~ elfeitos. Em 3.° lugar garante 
illISS0t;S here~ltaflas por essa mesma protecção 
e que e eHe o Instl'Umento sempre activo. Logo, 
ando o Estado da producçiio, deve como todos os 
agentes, ter parte tambem na dist,.ib~tição : tal é 
cientifica do imposto. (') 

•"esse ~on~urs? do Estado para a producção, para as per
tranSIIll ~soes, e que se acha a razão do imposte} geral sobre 

as remIas e do imposto especial soul'e os l:3pilaes, U illlpost~ ti 
pois o preito da protecção preslada pelo .Gov~rno em.11 oI,lle da socie
dade . Esse preço é pago pelos pl'oprletarros lerrrlonaes e pelos 
rendeiros á conta das rendas liquidas das suas lerras; pelos capita
listas das difTorentes classes á conta dos seus prodnctos presumidos ; 
pelos trahalhadores industriosos, commerciantes, e mercenarios, ú 
eonla dos seus lucros o salarios presumidos. Tal é o imllOsto ge"ral e 
rlirecto sobro 8S rendas . 

§ 27'1. 

.JC~TlFICAd.(I !lO IMPOSTO INumr-;CTo ol: UI> CONSU ~IM().- Este 
tem a mesm-a basc ; é o ~ributo pago por t.odos, e princi
palmente pela classe maIs numerosa, ~m vista da I)ro~ec
ção que mantém a or~ e!ll na ~oc,led~de.' _que da ao 
trabalho meios de exerClClO, o cna wsl1tmçoes tio soc
côrTO publico, e d'instrucçâo para a classe operaria. P?cle 
pois ser eonsiderado como uma justa compensação ~o !m
posto que pagam os proprietarios de terra~. .« Os Im
postos indirectos, diz M. de Tracy, pesam pnnclpalmente 
sobre o pobre ; mas são contrabalançados pelos que ~e
cahem unicamente sobre os proprietarios de bens de raiZ, 
e os jttsti(icarn . ») . 

Emfim os impostos de transmutação sobre os C~~)I
taes permutados entre as pessoas; ou transmittidos d'uma 
geração a outra , são igualmente ~ preç~ da pr~tecção S?
cial que concorreu para a formaçao e clrculaçao do capI
tal , e que garante a sua transmissão, (') 

(') No momento em que o capital apparece, e s~ mani.rest.a \l01. 
um emprogo producl.ivo ou por um.a transfo~maçao terntonal, e 
que se faz o lançamento em proveito ga sociedade que prolege li 

transaceão . 
No momento em que o herdeiro cons3nguineo?u o suc~ss~r 

testamcntario vae aproveitar-se do capital, para cu~a forrnaça~ oao 
concorreu, fÍ que a sociedade re~Iilm3 Ur;lU especlo de pr(}mlO ~o 
seguro para o futuro , uma deduc(;ao que vem li ser o preço anteCi
pado da garantia publica ( Laferriere ). . . 

O imposto é pois justificado pela utilidade p~bllca. O estabe
lecilllento da foroa publica, a conservação e actlVldade de ~odas as 
mólas do GovernO), exigem subsidios que devem ser l:onslderados 
por cada cidadào eomo uma divida sagrada. _ . ~ 

Monlesquieu definia o imposto « 'llma pOl'çau q1w r;ad(~ culada" 
dá do' seus bens para ubter a segumnça do., OU!"os! e (joz.ar d'elles 
mais a(fl"udavelment e. » COllsiderado como diVida IIldustnal de\'e o . ~ 



I 

para as despezas llo Estado em proporção dos seus I 

~ 

impustu rel:ahir, nào só sobre a propriedade senão lambem solJre " 
industria, o consummo, os gózos, e apropria existencia dos indiví
duos. Todos estes bens são com cll"eito producto da vigilancia do 
Governo sobre todos os ramos da Administl'aeão. Devem pois seI' 
todos sujeitos ao imposto. • 

§ 272. 

CONTRIBUiÇÃO, O QUE SEJ".- Entende-sc por conlriúttiçúo 
em geral a porção tirada das fortunas particulares, a fim 
de contribuirem para os encargos puhlicos. Se porém essa 
deducção econsiderada, não quanto ao seu fim, mas quan
lo á obrigação' que se impõe aos particulares, as contri
buições tODlam o nome d'impostos. Assim cont'rib-nição e 
imposto vem a ser duas expressões s)'nonimas, que se re
ferem a dons aspectos difIercnles. 

§ 273. 

SOA DIVISÃO.-Em geral lliviJcDl-se as contl'ibuÍf;ões em 
duas grandes classes: directas e indirectas. As 1.as são 
percebidas por meio (l'um arrolamento nominal; as 2. uô o 
são sem elle. Seria pois melhor chamar-lhes contribuições 
nominctes e não nominaes. As qualifica~~ões que ellas con
servam, teem a sua origem e explicação na opinião llos 
Economistas francezes 1I0 seclllo 18.0 cicerca do tyro e 
da essencia dos valores. (") 

(f) Seguudo esses Economistas, o sólo constituia u ulli!.:o vulo!" 
real, de que todos os outrOs ertlm uvenns transformações, mais uu 
menos desnaturadas. 1'01' consequencia u imposto que rccahe so
bre o só lo, attingindo directamenté o verdadeiro valor, devia ser 
qualificado d'imposto directo. Todos os ontros impostos, attingindo 
somente tralls~urmações do valor real, devialll ser qualificados 
d'impostos indirectos; mas prevaleceu o uso de clwmar t3lnhem di
rectos ásIue11es d'entre esses impostos que estavam sujeitus <i mes
ma fórma d'arrecadação que o imposto sobre o sólo. 

Hoje os progressos da scierwi:.l ecollomica Icem pleuam\Jllte de
monstrado o erro dos Economistas rrancezes do seculú pussado, e 
co11ocado na mesma linha que a terra, entre as fQntes primordiue 
d.a producçiío, o capital e o trabalho; mas, conw llIuitas vezes acou
Ieee, o effeito sobreviveu ti cansa: o erro em (Iue assentava a dis
tincção das eontribuil;õcs em directas e ílldirerl:'~ ; desv;1neccu-se : 
móis ficou" li ist,inc1ião . 

C()U~iuertlll::t:; em relar,ão ao seu olJjecto as contrilJuiçô 
,1.;1:; ~ào a~ que attingel11 :I ri(lueza :\\lquirida, e recahem SI 

seus possuidores aclLlaes; as in(lirecta~ attillge~lI cerlos f 
pl'oLlucção, circnlafjão ou consm:nmo dr. riqueza, ~ndepende 
<los autores d'esses factos. Dahl denv:! a neceSSIdade par 
<l'uma relacão nominal dos devedores; e para as 2.'< d'u 
11e taxaeiío" ( Cabantous ).

As l:ontribuições dire"tas e illllirectas teem dé comnm 
podtlrcm ser estabelecidas s~niío po~ uma Lei, e. a sua cotlf' 
realisada pelos meIOs coactlvoS. DIITerem porem em que 
testações relativas ás contribuições dircetas são. da alçada. 
lI1inistraçüo; pelo contrari~ as que. se rcfere~,as contn~Ul 
,lireclas, são da competencl3 dos lnbunaes CIVIS que as Jul 
linitivamente ( Pradier ). 

§ 27A. 

LEr.ISL.\'}Ão.-Entre nós as wntribuições tamb 
dircctas ou indirectas : directas as que se estabele 
1'a serem lancadas directamente sobre as pessoa 
proprieuades, 'profissões e empr~gos ue todo o 
indirectas as que sem dependencla de lançamento o 
lamento nominal recahern sobre generos e merc 
de consummo, e vém por conseguinte a ser inclirect 
pagas pelos contribuintes ou consumidôres. IIma, 
tras assentam sobre a propriedaue, profissões, em 
transaC(:.ões, successões e consummo. 

Éda altribuição do poder legislativo fixar aonu 
as despezas publicas e 1'epCt?'lir [l conl-/"ibuição 
(Consl. art. 15 § 'lO). Ninguem é isento de COI\ 

(3rt. 179 ~ 15).
Todas 'as contribui(jGes dtrectas, á excepr;ão 

.i{t estam appHcaclas aos juros e amortiz~ção da di 
blica, devem ser anuualmente est.abelecldas pela 
hléa geral legislativa : mas co~tinuam, ~té. que s 
que a sua llerogação ; ou sejam substttutdas po 
( Const. art. 'J7 '1 ). n 

(') As contriblliçõe,; illdireclas tamb~1l1 são anllualme: 
!fulas nas Leis do on;amento que autonsam a arrecadaç 
anteriormente estahelecidas, ou as suhstituem, li alteram, 
V('ml (LI.. ,le '111 de Novemhro de '1827, art, n.O ,; de 8 d'OI 



lI! rllt:altir, não só soL~'e <I propriedade senão lambem sourc <' 
ta, o consummo, os gozos, e a pl'opria ex:istencia tJos intJivi

Todos eslc!; bens são com elreito producto da vi~ilancia d\l 
o.s~bre to~os os ramos dn Adminislra(;iio. Oevem pois seI' 
uJeltos no Imposto. 

~ 272. 

NTnmUlçÃo, o QUt: s~:.J,\.- Entende-se por conlribttit;úo 
eral a porção tirada das fortunas particulares, a fim 
~/l'ibuil'em para os encargos pllblicos. Se porém essa 
ção e considerada, não quanto ao seu fim, mas quan

obl'igação' que se impõe aos particulares, as contri
es tl)mam o nome d'impostos. Assim conl'ribuicão e 
lo vem a ser duas expressões synonimas, que se re
a dous aspectos dilferenles. 

§ 273. 

',\ IJIVlsÀo·-Em geral dividem-se as contribuições em 
grandes classes: dircctas e úulireclas. As 1.ati são 

bielas por meio d'um arrolamento nominal; as 2. as O 

U,,"lIilLUI 

eUe. Seria pois melhor chamar-lhes contribuições 
e não nominaes. As qualificaeões que ellas con
teem a sua origem e explicação na opinião dos 

francezes llo seculo '18,0 ácerca do typo e 
dos valores, (') 

Segundo csses Economislas, o sólo constituia o unicu valor 
todos os outros eram avellHs transformações, mais ou 

,Por consequencia u imposto que recabe so
attingindo direclalllcnte o verdadeiro valor, devia ser 

d'imposto dil'eclo, Todos os outros impostos, attingindu 
do valor Feal, deviam ser qualificados 

I'eclos; mas prevaleceu ouso de chamar lambem di
les d'enlre esses impostos que estavam sujeitos ú mes

que o imposto sobl'c o sólo. 

progressos da scienci:.t economica tcem plenalllcute de

erro dos Economi~tas frnncezes tio tieculc. p<lssallo, c 

mesma linha que a terra, eutre as fQntes primordiaes 

o capital e o traualho ; mas, como mnitas vezes acon
sobrevil'eu ;'1 causa: o erro em que assentava a dis

contribuições ClII direct~s e indil'cl·I:lS. dcsvaneecu-sr : 
:1 li iSlincl:ão , , -

Considerauas em I'ela!}iin ao SllU nlJjccto ;1S contrilmic;ões dire 
"La~ suo as qUIl atlingem ri rifJu~za :.t1lquirida, e recahem s.obre O!\ 
seus possnidores :I(:tuaes; as II1dlf(~ctas attll1gem certos Inctos de 
pl'OdllC!}ão, circulação ou cnnsu,!!mo. dn riljueza, indel)endentemente 
dos autores d'esses ractos . Dalll denva a neceSSIdade para as t.as 
d'uma I'cla!}iio nominal dos devedores; e para as 2."' d'uma tarifa 
lle taxação (Cabanlous). _ 

As contribuir:ões direl.'tas c inuirectas teem de commum o nao 
poderem ser estabeleciuas sellão por umn Lei, e a sua cohrança ser 
realis3l1a pelos meios eoactivos, DilTercllI porém em que as con
testações !'elati\'as ús eont~ibuições direetas ~ão. da alç~da, <!,a ~d
lIlinistraçuo; pelo eontra!'l~ as que. se rcfere,!!.as conln~U1çoes 111
tlirectas, são da compete neta dos trlhunaes CIVIS que as Julgam (le
tinilivamente ( Pradicr ). 

§ 274, 

LI.:r.rSL.\r..:;:o,-Entre nós as ~ontl'ibuicões lambem são 
<lil'ectas o\.{ inc1irectas : directas as que se estabelecem pa
ra serem lançadas directamente sobre as pessoas, suas 
propriedades, profissões e empregos de todo o genero; 
inrlirer,tas as que sem rlependencia de lançamento ou al'l'o
lamento nominal recahem sobre generos e mercadorias 
de consummo, e vém por conseguinte a ser indirectamente 
pagas pelos eonlribuintes ou consumidôres, Umas e ou
tras assentam sobl'e a propriedade, profissões, empregos, 
l.ransacr,ões, successões e consummo, 

Éla atLribuição do podcl' legislativo fixar annualmente 
as !lespezas publicas e 1'eparlú' a contribttição directa 
(Const. art. '15 § 10), Ningnem é isento de contribuir' 
para as despezas do Estado em proporção dos seus haveres 
(art. 179 § 15),

'1'ollas as contribuições dtl'eclas, á excepção das que 
jC\ eo;tam applicadas aos juros e amortização da divida pn
bliea, dcvem seI' annualmente estabelecidas pela Assem
bléa geral legislativa : mas continuam, ate que se publi
que a sua llerogação ; ou sejam substituidas por ontras 
( COTls!. art. '171 ), í') 

(") As contribuições inuirectas lambem são anllualmellle decre· 
wdas nas Leis elo orçamellto que autorisam a al'fecadação das já 
nllteriormellte eslaneleciuas, ou as substituem, e alter'am, como con· 
\'{'111 (1.1.. ne I,.. de Nov(~mbro ne '18~7 , al'l. 6.0; de 8 d'Olllonro dI' 

http:rcfere,!!.as


18::18, art. G.u ; de '15 de TlezemIJro de 1830, arl, 30; de 15 tle i\ u
v~mbro((e 1!l31, art. 51; de 24 u'Outubro de 1832, arl. 71, ; rtl1i'l 
I] Onlllhro ue 1833, art, 30; de 12 d'Agosto de 11l34, elc), 

SECÇÃO lI. 

Impostos dú'eclos. 

~ 275 . 

PRINCIPioS GERAES·-O principio que domina todo o sys
tema dos impostos, é que nenhuma contribuiçãodirecta Oll 
indirect~ póde ser arrecadada, sem que a sua arrecadação 
ten?a ~Ido f01'1'!"al e al}-ntlalmente autorisada pelo poder 
legislatIvo. AssIm a Lei do orçamento de cada anno con
tém a enumeração co.mpleta e especificada de todos os im
postos autoris~dos. E mister igualmente uma Lei para es
tabelecer um Imposto novo ou alterar os existentes. A uni
ca excepção a esta regra resulta dos tratados de commer
cio Jeitos p~lo I~perador, e que teem força de Lei, quan
to as modlficaçoes da pauta que n'elles são estipuladas
( Cabantolls ). 


§ 276. 


. LEGISLAÇÃO. -As principaes contribuições directas pre
dlaes entre nós são: a sisa dos bens de raiz, a decima 
urbana, a ~ecima addicional das corporações de mão
morta, e o Imposto sobre as datas mineraes. 

A sisa dos bens de raiz é uma contribuição que se 
paga dos contractos de compra e venda, das arrematações 
permutas, e dações in solttlil?n d'esses bens. O Alv. de ;~ 
de Junho de 1809 foi a Lei que creou o imposto da sisa no 
Brasil. A sua quóta era de 10 por 100 sobre os referidos 
contractos e arrematações, sem isenção de pessoas ou 
corporação alguma. Hoje porém acha-se reduzida a 6 por 
100, geral e indistinctamente, pela L. de 28 de Outubro 
de 1848, art. 9. 0 §22. 

Nas trocas dos bens de raiz por outros da mesma na
tureza cobra-se a sisa sómente da differença dos valores 
permutados (L. ele ~1 d'Outubro de 18:l5 til. 2.° r.ap. 'I, o . 
~ 9.°). (') , 

, 

(') No'lO tem lugar o pagamento da sisa .1I0S casos 11c 
priar;ão para incol'poração nos proprios nacw.naes (Av . 11. 

de ~Jar00 de '1842 l. D'antes nem a~ Admlfllstr:u:ocs 
nem as Camaras lllunicipaes, eram isentas do pagamento 
pelas compras 011 desapropriações de predios, feitas em seu 
eio, ainda que os comprassem parn serem demolidos; pOIS 
coq}oracão era isenta d'este imposto. 

Actilalmente porém o são, assim as provÍllcias eomo as II 
palidades, ou quaesquer autoridades, pelas compras que 
tenenos ou predios para abertura, alargamento, ou Jlro 
Il'estradas, ruas, praças e canaes; ou para a 
f1cios publicos, pontes, Contes, aqueductos, portos, 
e quaesqner obras ou estaIJelecimentos, destinados á 
decoração, e salubridade publicas (L. n. 719 de2Sde Selem 
1R53, art. 21).

Especialmente a Fazenua pl'Dvincial ficou i.senta do 
(la sisa dos bens de raiz, comprauos ou vendluos por 
eorres provinciaes, e d'outros impostos especificados 
610 n. 776 de 6 de Setembro de 1854. Pelo al'l. 12 da 
26 de Setemhro de 1857 f(·i o Governo :mtorisado a 
um novo Regulamento para a arrecadação do imposto dn 
tituindo a multa do Alv. de 3 de .Itmho de j ~oa pela de I 
100 tlg valor da consa vendida,repartidamente entre o 
o vendeuor, e imposta pelos chefes das estar:ões d,' '(lrr'llcada~'ü ! 

§ '277. 

DI~wl.·\ UfiB.\XA.-Esta é uma contribuição flue ~e 
dos pl'oprietarios dos predios urbanos que estam 
00 de ser habitados. A sua quota é de '10 
rendimento liquido, 011 08 prcdios estejam 
occupados pelos proprios donos, com abatimento 
por 100 da sua importancia para falhas e concertos 
imposto foi CJ'eado no Brasil pelo Alv. de 27 de .Ju 
'1808, ampliado e declarado pelo de 3 de Jllnho tIe 

A L. de 27 d'Agosto de '1830 estabeleceu no 
thodo d'arrecadação do mesmo imposto. A de '15 
vembro de '183'1, art. 5'1 § 5.° isentou da decima as 
c povoações que não tiverem mais de 100 casas 
arruamento; e no § 6.° wncedeu aos hospita~s d 
de o mesmo indulto outorgado às casas de ml 
respeito dos seus predios mbanos . 

A L. n. 40 de 3 d'Outubro de 1834, arts. 36 e 
nOI1 provincial este imposto. O Dec,r. n. '152 de 1G 
(le 'I R42 tI eu novo Rr,gulamento para a :\necatl 



~rl. (i."; de 15 ue DczemlJro de Hl30, art. 30; de 15 de l\u
o 11t~ I li31, arl. 51 ; ue 24 u'Outubro de 1832, ar!.. 7," ; d(~ g 
hro dp. 1833, arl . 30; de12 d'AgoSlO ue h!3.í, P.IC). 

SECÇÃO H. 

Impostos di/'I!clos . 

~ '275. 

RIi'\CI~ioS GERAI'S .~O principio que domina todo o sys
dos l~poStos, e que nenhuma contribuiçãodirecta ou 
ct~ pode ser arrecadada, sem que a sua arrecadação 
~Ido f01'1,!"al e a1!nualmente autori:;ada pelo poder 
lIvo. AssIm a LeI do orçamento de cada anno con
enumeração completa e especificada de todos os im

s autorjs~tlos. Emister igualmente uma Lei para es
cer um Jmposto novo ou alterar os existentes. A uni
epção a esta regra resulta dos tratatlos de commer
itos p~lo In:perador, e que teem força de Lei, quan
modJficaçoes da pauta que n'elles são estipuladas 

~antous ). 
§ 276. 

GISLAÇÃO., -A: pI'inci,l)aes contribuições directas pre
entre nos sao: a slsa dos bens de raiz, a decima 

a, a ~ecima addicional das corporações de mão
• e o Imposto sobre as datas mineraes. 

sisa dos bens de raiz e uma contribuição que se 
os contractos de compra e venda, das arrematações 
tas, e dações in sol1a'Wtn d'esses bens. O Alv. de:3 
ho de '1809, foi a Lei que creou o impostq da sisa no 

Asua quota era de 10 por 'lO0 sobre os referidos 
cto_s e arremataçges, s~m isenção de pessoas ou 
açao alguma. HOJe porem acha-se reduzida a 6 por 
eral e indistinctamente, pela L. de 28 de Outubro 
~8, art. 9.° § 22. 
as trocas dos bens tle raiz por outros da mesma na
cobra-se a sisa sómente da ditIerenca dos valores 
lados (L. de 31 d'Outubro de 1835, lil. 2.° cap.1.° 
(') 

(') Nilo le lll lugar o pagamento da sisa 1I0S casos llo desapro
priação para incorporação nos proprios na~io.naes (AI'. 11. 2~ ~e :!~J 
de lIrarr,o de '18/l2 ). D'antes nem a!\ AdnllDlslrar,oes pro"lIIcwes, 
lIem as eamaras municipaes, eram isentas do pagamento da sisa 
pelas compras 011 desapropriações de predios, fe.itas em seu lJeneli
do, ainda que os comprassem parn serem demohdos; pois nenhuTlln 
corporaeiio cra isenta d'este im posto. 

Actúalmente porém o são, assim as provincias como as lllunici
palidades, ou quaesquer autoridades, pelas compras que fizerem d0 
tenenos ou prcdios para aberlura, alargamento, ou prolongamento
Il'estrudas, ruas, praças e ranaes ; ou para a construcr,ão d'edi
lIcios publicos, pontes, fontes, aqueductos, portos, caes, pastagens , 
e quaes(lner obras ou estabelecimentos, destinados á commodidade, 
decora:;ão , e salubridade publicas (L. n. 719 dc28de Setembro de 
1R53, art. 21).

Especialment!3 a Fazenua provincial ficou isenta do pagamento 
Ila sisa dos bons de raiz, comprados ou vendidos por con~ dos 
cofres provinciaes, e d'outros impostos espeeificados pela Resolu
r;iio n. 776 de 6 de Selembro de 1854. Pelo al't. i 2 da Lei n. 939 de 
26 de Setembro de 1857 f(,i o Governo aUlorisado a ol'ganisar 
um novo Regulamento para a arrccadar)ão do imposto da sisa, sub!\
tituindo a multa do AlI'. de 3 de Junho do ISO!) (leia de 10 a 3frpor 
100 do valor da cansa vendida,repartidamente entre o comprarlor e 
[) vendedor, e imposta pelos chefes das estações r]-'nrrecadar,;\O. 

§ '277. 

J)EWIA UllD.\NA·-Esta e uma contrilmição que se cobra 
dos proprie!arios dos preuios urbanos que estam em esta
do de ser habitados. A sua quota é de '\ O por 100 do 
rendimento liquido, ou os predios estejam alugados, 011 
occupados pelos proprios donos, com abatimento de '10 
vor 100 da sua importancia para falhas e concertos. Este 
imposto foi creado no Brasil pelo Alv. de 27 de .Junho dr 
'1808, ampliado e declarado pelo de 3 de Junho de 1809. 

A L. f.1e 27 d'Agosto de '1830 estabeleceu novo me
thodo d'arrecadação do mesmo imposto. A de '15 de No
vembro de '183'1, art. 5'1 § 5. 0 isentou da decima as villas 
c povoaç,ões que não tiverem mais de 100 ~asas denll'~ tio 
arruamento; e no § 6.° concedeu aos hospJtaes de cal'lda
de o mesmo indulto outorgado às casas de misericordia ~ 
respeito dos seus predios urbanos. 

A L. \l. 1~0 de 3 cl'Oulubro de 1834, arts. 36 e 39, tor
n01l provincial este imposto. O Deer. n. '152 de '16 d~Ab['il
de .\ R<1.2 (leu novo f{()gnlal1lfmlo pal'a a aITe(~adaf!ao .la 



' 

dl-~ci.rna urh:l11:l; o qual II o que hoje vigora, alterado I' 
atlrJltarlo pelo de n. 400 de 4 de Junho tle '184·5. (') 

,. , (') A dec.ima urlJunrl na,s cillades llo Ri~ de Jrlneiro e Nilhel'Oy 
l.>knde-se ate ,uma legua ale!!} da demarcaçao que estava feita para 
n pagamento d elln (Resoluçao ue23 d~Outubro de 183:Z). 

:\ llem~real}ão dos limites das cidades e dusio-nacão uos lu· 
g?res lIotaVI-lIS, cUJos predios sâo sujeites á imposição da decima ur
1J,1I1U , devem ser lixadas de 4 em 1· rllln08 por uma cOllllllissão com
po.sta ao adllllll.lstradol' da Hecebedorirl, do iuspector das obrns pu
hlicas ou seu rlJudrlnle, e d'um Vererldor da Crlmara munieipal pro
posto por OSW e rlpprovado (1rlo Governo ( Del'. !leg. 11. !~O!) II;~ " di: 
Jllnho dp. 1IW" ar!. '1.0 ). - ' 

DECLlL\ .\DDICI01\AL, E IMPOSTO SOlllll, AS IHTAS ~II\F:H.\f'S.

As corpol'a.ções de mão-morta pagam decima dobrada pe
los respectlyos predios (Decrs. ele 7 de Novembro de '183'1 
e, de ~j Ll'Outubro de 1832 § :3. 0 ; e Reg. n. '152 tleH~ 
ti J:\bnl de '1842, art. '19 ). !\Ias continúa a pertencer ú re
1:8Ita geral (L. de 3 d'Outnbro de '1834, art. ,'36). 

Na_ Gôr~e e nas provincias da l3ahia, Pernambllco, e 
Maranhao, e arrecadada pelas Hecebedorias ; nas demais 
pelas .\lfandegas ; e onde as não lia, pelas ~lesas de ren
tias (f;\-_cg, de 30 tle Maio üe 'lSS0, arts. 76,-78 ). 

Nao se cobra porém da santa casa da misericol'dia 
conforme os 1\lvs. de 27 de ,Iunho de 1808 § 1.°, e de ~i 
do.Junho de '1809, e a Resolução de 2:3 d'Outllbro de 
' 1 ~~32: art. '1.0 § ~.~. Tambem a não pagam os predios 
(t~~ Camaras nnllllClpaes ; porqlle não são corpOl'ações de 
mao-morta, segundo a Circular ue '15 de Janeiro de 18,1.4. 

PeIa L. de 28 d'Outubro .de -J 848, art. 33, cobra-se 
para os c~fI'es geraes o imposto de 2/000 pelo titulo ele ca
da data mll1eral, tlue destle então tenha sido conceilida e 
pela ratificação .. que se haja feito 011 de fazer da medição ~Ie 
r,ada. ull'l:a das.la concedi:las anteriormente ( V. nota ao ~ 
'I R". III fme ). ' 

~ 270. 

I.IIPoSTO .SOflRI'; AS LOJAS, C,\SAS I,E DESCO:-lTOS, ETC. - Os im
pf)~t()s refcl'ldos nos :~ ~ ~ ill\leriO\'/'s são os qlle (mIro nós 

leem alguma analogia (;om as trcs -l. c15 especies de ti 
des contribuiçiies d-ireclas, estabelecidas em França , 1 
ql1e nenhuma das nossas seja propriamente contriu' 
territorial, nem tenhamos cculastru, nelll contribuiç 
portas e janellas, ou do ar c 'la luz. Temos poren 
imposto muito analogo ao das patentes n'aquelle I 
o qllal é o imposto sobre as lojas, casas de rl esconlo 
moveis, ele. 

. Foi o Alv. de 20d'0l1tubro tlC'l8'12§2.o a La LL 
estahelecen O imposto allnual de '121800 por cada 
tlnnazem, ou sobrado onde so vendesse por atacado 
varejo qualquer qualidade de razendas e generos, s 
·ou molhados, ferragens, louças, vidros, e maçamos 
I~ada loja de ourives, lapidarios, Lorrieiros, fllnileiro 
toeil'Os, caldeireiros, cerieiros, estanqueiros de ta 
boticar1itJs, livreiros, botequins e tavernas, sem isenl 
pessoa alguma: ficando isentas somente.as lojas, bote 
e tavernas que n'aquella épocha j1 pagavam um igl 
maior imposto; e bem assim todas as lojas de f[U:: 
qualidade, botequins e tavemas estabelecidas ua. 
tradas , nos arraiaes e capclJas, e nas pequenas povo;: 
onde OrlO houvesse magistrado de vara branca. n 

n A L. do 2-2 d'Outubro dp. Hl3G, art. \.l." § 4.° subs\ 
illlposto estabelecido no citado § 2." do Alv. de '20 d'Oulul 
1812, na Curte e lias cnpilaes da Bahia, Pernambuco, e Mal 
[leio imposto de 10 por 100 tio aluguel tlrlS lojas eOll5.tanlC8 d, 
mo S:Z.", fazcnrlo-:o extensivo a ~lllnl(IUer casa on lop quo. CI 
generos eXltostos a vcnda, ou SCJa por gros~o ou a rctaU10 j 
assim á~ casas do consignalJuo d'e8t:ruw~s; aqneIlas cm " nu Sf 
I:ume vertlB ; f1S fabricns de charutos; as cocheiras e 'll V3Ih. 
quo c?ntonham segos e cnvallos_d'aluguel i. o aos csen llt.orl 
negot:lantos, advogu(los, tauellwes, esenv3c~, cOI'!etore" ( 
histas. i\'nsdemais cillaues c yillas do Impefl\), sUJcltas nu 
imposto, cra cste cobrado eOI11O ll'alltes; sendo pon\m ex 
aos llOVOS objeclos quc ficam indicados. 

Finalmente a L. de '21 d'Outnuro de 18/13, ar!. H), elevou 
IllO lmposto no clubro do que se llogal'rI unteriorn~entc llrlS 
do Hio de Janeiro . BallÍrI l'Ol'lIlIlIlLJUCO , e ~[3ranhao ; c nu:,; 
l:idades c villa s l\o' 111l)lerio, c lug<lI'es do I!mnicipio u~ Cu 
da cidade, 811h~\ituilJ·ll por uma ]ialm/c, CUJO ml11ltllO e de 
e n maxill10 Ile l~O$OOll, confol'lllc a 11IIporlallela. Wl1l1Hen 
lll gares l ~ I\s lubt:lceimclIlos ; Iktllhlo as typogrnplltaS ta lllhcl 



I 

,--.s..'li:Wo.;...

la Ilrhana; o fJu:l1 ú o que hoje vigora, :lltel'ado t· 

ado pelo llo n . .1.09 de /~ de Junho Je 'J 8-1·5. (') 

A det;ima uruana nu.s cillades do Rio tIe Janeiro e Nitheroy 
e-'o ale ~ma lei(ua ale!ll da demarcal}i:io qlle estuva feita par:l 
• mentu d eHa (nesolnçao tIe 23 d'Outubro tle 1832). 

tleOl~rt·.aç~\I dos lilllite,; rias cidades e tlesi"nacào tIos lu
nntavnls, CU)OS pretlios :;50 sujeitos á imposit,ão da cÍecillla LI\' 
devem ,;e~'lIxatlas de 4 ellllt anHOS por uma cOlllllliss;'io com
o adnlln!:;tratlor tia Heceuedoria, do inspeetor das obras pu
ou seu ajudante, e d'urn Verearlor da Camara municipal, pro

Jlo r esta e apJlI'ovalln pl'lo Governo r Det~. Heg. n . /~O!l (111ft. !l1' 
d i' 1R!.!), ar!. 1. 0 ) . .' 

.1;1\1.\ .\OOICIO:\'.\L, " IMPOSTO SOIlfU, .\S IHTAS )II:\'F;R.\ES._ 

I'pOr~f;ões ele J?ão-morta pagam decima dobrada pe
pectlvos prclhos (Decrs. cle 7 de Novembro de '1831 

.'2;j J'Outuht'o do '18:'3:2 § 3.°; e Reg. n. '152 de '16 
11 de '1842, art. -19 ). !\Ias continúa a pertencer li re
re l'~~ (L. ue ~) el'Out~lbr.o de 1834, art. 36). 

a_ Cur~e e nas prOVlI1ClaS da Bahia, Pernamhuco, e 


11'10, e al'recadada pelas Recebedorias ; nas demais 

,\lfandegas ; e onde as não ha, pelas ~Iesas de reo

n.e'y. ele 30 Lle Ma,io lIe 183G, arts. 76,-78 ). 
a se cobra porem da santa casa ua misericordia. 

nue os AII's. cle ~7 ue .Junho de '1808 § 1.0, e de 8 
nl/o de '1~09, c a Resolução de 2:1 d'Outuoro de 

art. -l.oS~.~. TarnlJem a não pagam os predios 
amaras mut1lclpaes ; porque não são corporações de 

orla, segullrlo a Circular de -15 de Janeiro de '1844.. 
ela L. de 28 d'Outubro de -1848, art. 83, cobra-se 
s c~f['es geraes o imposto ue 2/000 pelo titulo ue ca

la .1r.lIueral, que desue então t.enha sido concedida e 
alth(~ação. que se haja feito 011 de fazel' ela medi cão de 
llJ1~a das .\;, eoncedillas anteriormenle ( V. noti. ao ~ 
, ftne ). ' 

~ 27\). 

" OSTO :';OBIW ,\S LOJAS, C.\SAf' fJE DF.SCO.'</TO!', ETC. - Os im
mfcrldo~ nos ~3 ~ ~ an! cri ores são os ({lIA eut rr, nós 

teem alguma analugia com as tl'CS I. a s cspecies de tj/'l,tn
des cont1'ilntições direclas, estabelecidas em FranGa, posto 
que nenhuma elas nossas seja propriamente contribuição 
territol'ial, nem tenllamos cadastro, nem contribuiçüo de 
portas e janellas, ou do (1) ' e da luz. Temos porem 11 m 
imposto muito analogo ao das patentes n'aquelle paiz ; 
o qual 0 o imposto sobre as lojas, casas de descontos, de 
moveis, etc. 

Foi o Alv. de 20d'Outubro u6'1812 §2. o a La Lciquc 
estahelecen O imposto annual de '12!800 por calla loja , 
armazem , ou sobrado ondo se vendesse por atacauo ou a 
varejo qualquer qualidade ele fazendas e generos, sêccos 
'Ou molhados, ferragens, loups, vidros, e maçamos ; por 
cada loja de omives, lapidarios, corrieiros, funileiros, la
toeiros, caldeireiros, ccrieiros, estanqueiros ele tabaco, 
boticat1'bs, livreiros, lJotcquins e tavernas, sem iscneão de 
pessoa alguma : ficando isent.as somente, as lojas, botequins 
e tavernas que n'aquella épocha j/I pagavam um igualou 
maior imposlo ; e Dem assim todas as lojas de qualquer 
qualidade, botequins e tavernas estabelecidas nas es
tradas, nos arraÍaes e capcllas, e nas pequenas povoações, 
onde nao houvesse magistrado de "ara branca. (') 

(') A L. de 2'2 d'O utuhro tle Hlar. , art. !)y § 11.° sUbsütuiu () 
iW).Justo estabelecido 110 citado ~ 2.') ri o Alv. de '20 d'Outubro de 
t812, lia Cúrtc c II<lS capitaes da Bahia, Pernambuco, e Maranhão , 
pelo imposLo tle 10 por 100 do aluguel tlas lojas cons.tantes tlo lI!es
1110 § 2." , fazcnrlo-o extensivo a qualqner casa ou lop que contiver 
generos eXI,ostos ú vcnda, ou ge.ia por gro~so ou a retalho; e lIem 
nssim ús casas de cOllsi"'naciío d'escra\'\Js; áquellas em que se vende 
cawe venle; ~s l'abrica"s dê charut.os; ás eoeheirns e c[\l'alhariees, 
que contenham seges e eavallos d' aluguel ; e aos c5criptorios dos 
negociantes, at1vogatlos, tabelli5es, escriv5e5, corretores, e ca,111
bisLas. i\astlernais (:idatles e \'illas do llllperib, SUjeitas ao antigo 
imposto, era este cohrado como d'antes ; sentlo poróm extensivo 
aos Il OVUS objeclos que ficam indicaJos. 

Finallll en te a L. fIe 21 d'Ol1tubro ele 1~U3, art. 'lO, elevou o mes
IlI O IlIIplls to ao rllJlJro do que se. p:lg;a\'a anteriorlllent.e lias cidades 
du \lio de ,Jnncirn. Bahia !'e rnalllbuco, e :\'Janmhão ; e nas outras 
l:irlalles e villas do' !ll1pelio, e luga res llo l.nnnir,ipio rJ~ Cõrt,e fóra 
da cirlallc, ~1J\i,;titlli\l-() por uma pa/m/c, cUJo tnllllrllO e tle ~2í-;800 
n () maxilllo (te 1108000, co nfoflll e a illlporlancla. commercwl ~os 
111:l areS I: I)Slalwl ec inH)I1[o, ; Ik anrlo ~l S typograpluas tambelll ~lIjCl 
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las ú patel/te lIe :iU::;OUO até j :0006000 segundu a ill1LlUrlalll:ia de 
cada nma. ' .º lan~a.IIH!lIto, ,~rrcca(hJ(,ào, e Ilscalisaçàu d'esles impostos a 
(!u: SlIO sllJellas as I~Jas ~ casa? de commercio, e as oulras de diver
sas classes e clenomll1aroes, suo regulados pelo De,,!, i'co- 11 ar I 
de 15de ,Junho de j8~.1!: .• ". , ) 

SECçAO UI. 

Impostos indi)'eclus, 

§ 280, 

, ~)Il.INCII'I~S GEIlAES. -Impost.o ~nrli1'ecto é o llue recalJe, 
sob, fl genel os ou prydnctos, destlllados ao COllsununo ou ao 
uso, ou sobrc serviços de transporte. 

Chama-se hoje indirccto, porque é snpporta8b twli
1'I!Ctamellte, como elemento do preço, pelo consumidor 
ou po,~ quem usa ~a cousa e do serviço tributados (§ 274): 
.~ PIZ ~~~ntesqu,leu,. que « ~ ~axa pessoal ou de capita
(.ao e m~ls !1atll~ aI a escraVl(lao ; e que a tax.a sobre as 
~erc.adol'l~s e maJs natural á ,liberdade, porque se refere 
a pessoa fi um modo menos clIrecto. » 

O genero, ,a mercadoria, é o que o imposto tem dire
~ta,.nentc em vista; a pessoa não é attingida por elle senão 
1~~lrec~arne~lle: lIa duas Leis racionarcis em materia 
lllmyos~os mdlrectos ;. e ? lI~posto torna .. se uma carga 
op~, eSSIVa, se e~sas LeiS SllO violadas, Graslin (Ensaio ana
~ytzC? soú/,'c ,;t 1'~9ttc~a e o imposto) as exprime' nos termos 
~~g~llltes, PI_Imell'arnenle a taxa sohre os objcctos de 
" t.;on~u~mo nao devc ser lançada nos de 'I, a necessidade; 
em~, lL~gar deve ser sempre tanto mais forte sobre os 

" 0lutdl'oso(?)Jectos, quantV1nlÚSSC afastarem, da '1," necessi
(a .e. " 

,t) ~lJl'ia sem t.Iu\iu" ~ IJlaiol' - l'Ício , llut: u !JOlJllJlIl que pur
'lua q~lel cau~~, q,ue seJa! !!aO podessc g:l1Ihar senão res tri ctumcnlr. 
L> {le:(~S~arto ,.a \ Ida" fos~e ~olJrecarregaclo d'algum imposto, ou 
fie a ImlfiUlçao dos seu.; meiOs cte sllbsistencia, ou pelo auomenlr 
~ ~\ P{~f,O dos obJcClos clt: I," hccess idnrle: tal e o fllndaJl1~nto d;~ 

o fllnd~lI1 c nll.l da ~," ô que (I imposto deve ser I'cp<1l'lill .. 

,)lIlrt: us L'.IJlllriiJuinles elll pru\.lOr~iio Ja sua rurlllll~ , ( 
rlJ[.\'!'a lfequidauc proporciullal será ohsCl'vat.la, se a taxa 
ubjecto preciso fuI' tanto mais clevada, '1//(/1110 "'ats se 
f,reô.súo da I ," necessidacle (Laferricre), 

§ 281, 

CL.\S~((o'ICAI;,\U,- A t:.l'ea(jão (le novos iIllpo~tus, 
lllOl'all1elllo da situação do paiz, e a transfercncia 
pezas provineiae:; para os cofre!; gel'aes, proporci 

. eglll 

a classificaçüo da L, 11. 5'14 de 28 d'Outubro de ,1 
abolindo a (listinr,ção feita pela L, deH d'Out 
'ISS7, determinou que as renuas wm applicaçflo 
fossem arrccadadas e escl'ip\.uradas conjunc\.am<'l, 
as rendas gel'aes ; cla.ssi(ical)ão qne tem sido 
teriormente a saber : rendas geraes o,.di na1'ÍlI.s e 
dinarias, (') São rendas geraes as que sc applíca 
pez.as da Administração geral, ainda que o cu 
tenha sido realisado em qualquer provincia do 
( V. § 58 ), A receita geral d'este, orç.ada annua 
res pectiva Lei, I) elTeituada com o producto da 
ral arl'e~adada dentro do exercicio da mesma Lei 
llo Julho de cada anno até o ultimo de Junho do se 
~omprehendendo os direitos d'importação para 
c outros rollrac1os nas Alfandegas, os d'exporla 
sello, de c.hancollaria, dos correios, etc. Trata 
meiramcnte das Alfandr,gas cujos dir itos são u 
merosos e importantes, 

(4) Chamam-se rendas Ol'dinarias as qUl.l provém ua 
regular das cOllll'ilJUieões II dos rcndimcntos dos bens n 
I~ ujo pagamento se fai na l:ollforrnidado das Leis por lima 
I.abelecida em tempo ou ol:c·asiúu prefixa, cm casos ou, po 
(;erlos e rleterminaJos ' e exll'lIOi'dinnrias as que proH.m 
brança irregular, mllil~s \'t:zcs cl'entual, independentc ue 
,',pochu lixada por Lei. 

(\;'olltro scnt.iJo cllamam-se rend,ls orclinai'ills as 

III:Jlll do contrilJlIir.õcs e rendimentos, já lia muito 

tios com il[JplicUI;iío üS dcspezas ol'dinarius' c __,I.,,,""'''' 

'lI\\'. S~IO formadas Jo productu das. 
panl des(lczas cxtraordinarias em cil'cumslund 
líllS espcr,iacs <l f(lW ~r. 11;10 púr1!\ \)(,:('.ol'n;(' l'om a~ , 
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u~~lle de :WtiOOO ale 1:000$000, segUllrlu a ilJ1porlallcia (lu 

~ lall~a.illellto, ,~rrecadu(}ào, c liscalisaçào d'esles impostos a 
no s~~ellas as I~Jas ~ casa~ de eommercio, e as outras de diver
lasSes e denoInma(;oes, sao regulados pelo OelT I'eg li 3(" J
tIe Junho de 1844. • • . . , 

SECÇÃO UI. 

l/llpostos illdú'eclul;. 

§ 280. 

I'RI~t.:I1:IOS GMiA"S. -Imposto ~nrlircclo é O que recahe, 
e generos ou p~odnctos, destmados ao consummo ou aó 
ou sobre servIços de transporte, 
Chama-se hoje indireclo, porque é supporta~ indi
m,ellle, como elemento do preço, pelo eonsumidor, 
OI, qnem usa ~a cousa e do serviço tl'ilmtados (§ 274).
PIZ M.~ntesqu,leU" que « ~ ~axa pessoal ou de capita
e m~ls ,natll~ aI a escravldao ; e que a taxa sobre as 
~adort~s e maIs natural á liberdade, porque se I'efel'e 
:ssoa li um modo menos directo. » 

O genero,.a mercadoria, ê o que o imposto tem dire

. 

ent m mta; a pessoa não é attingida por elle senão 
ectame ~l te: lIa duas Leis racionaveis em ma leria 
Jlo~~~s I?dlrectos;. e ~ I~posto torna··se uma carga 
e :Sl\ a, :se e~sas LeiS sao vIoladas. Graslin (Ensat'oana
~ so{J1'I~ a nq·!te:a e o imposto) as exprime nos lermo' 
mtes: " P~imejramente a taxa sohre os objectos d: 
nsummo nao deve ser lançada nos de 'I. a' necessidade' 
~ '.o lL~g;~r ~eve ser Sel~lpl'e lanto mais forte sobre o~ 

t}Oso(!)JJectos, quanlomazsse afastarc'lIt da La neceSSt
(e. " 

~e ~el'ia~.slllU u~'.ida .!J Illainr -I"i<;io, lJue O _hOflllJlIl '/ue (lur 
'e~ cau. ~. q.,?-~ seja , llUO podesse g:l\Ih:w scnao resll'ictamefllC 

,arru,:) l' .a,. fosse sobrecarregado d'aJgl1m imposto Oll 
Im rnUl~ao ~ o~ seu., meiOS <le s~bsistencia , ou pelo au"ménlo 

eço ,l os ohJeltos de 'I.a lef'Ces.wf.ade: lal li o Inl1(\amento da 
(' I. 

, fundalllento ,'1,1 ::!." (; filie I I 
'1 "rrnpos I) (ül'e ser repartidl' 

GlJlrll o~ l'Ullll'i1illilllt::S em prupoJ'(;ão Lia ~lla fortunu . Or<1 , esla 
regra d'eClllidadc proporciulIal será obsel'\'ada , se a taxa subre eadll 
lIujeclo preciso fór tanto Hlais clel'nda , q/wllto 'I1lai8 se afastar a 
pf"et;,süo ria I ." ner;essidade (LaferriMc) . 

(:L .\.':'SII'I C.\I,::\U .- A t:.real;ào tle novOs iUlposlOS, o me
IIlOramenlo da situação do paiz, e a t.ransferencia de des
pezas provine iaes para os cofres gOI'aes, proporcionaram 
a cl(J,sú~ca çüo da L, 11. 514 de ~8 d'Outubro de '1848, que 
abolindo :l clisLinc,r:.ào feita pela L, de H d'Outuhro de 
18~7, fl elel'fninOll que as rendas com applicaçào especial 
fossem aI'l'ecacl arlas e escl"ipt.uradas t:o nj u nctamcute co 111 

as renelas geraes ; r;lassificaçüo que tem sido seguida pos
teriormente a saber: rendas geraes ordina1'ias e extmo/'
dinul'ias. n São rendas gcraes as que se applicam a.des
pezas LIa Administração geral, ainda que o seu producto 
tenlla sido realisado em qualquer provincia do Imperiu 
( V. § 58 ), A receita geral d'este, orçada annualmente na 
respectiva Lei , ,) elTeituaJa com o producto da renda ge
ral arrecadada dentro do exercicio da mesma Lei ( do '1,° 
de Julho de cada anno até o ultimo de Junho do seguinte), 
t:omprehendendo os direitos d'importação para consummo 
e outros rolJrados nas Alfandegas, os o'exportação, de 
seBo, de l:hanccllaria, dos cOl'I'eios, etc, Trataremos pri
meiramente das Alfanucgas cujos llireitos são os mais nu
merosos e im pol'tantes. 

(~) Challlam-se rendas onlill.ai' ias as quc pruvém tia eourunça 
regular uas conlribuieõcs e dos rendilllent.os dos uens nacionaes, 
wjo pagamcnt.o se faz na cOllformidade das Leis por uma tarifa. es
labclecida ~m IC.JllpO ou o<;casião prefixa, 0111 casos ou. por mOIIVOs 
ecl"LOS e determinados; e ex lraonlill(/.rias as que prol'om d'uma <:'0
l~rança it:regular, mui las rezes Cl'clltuul, independente tio lal'lfa ou 
,'pocha [lxlIda por Lei. 

N'ul1tro sentido chamam-se n.:nu"s ordil!arias ns (lue se for· · 
Iilam do contrilJui~ ões e rendil:1Clltos, jú ha muito cOllheei~los ~ l1Stl
Jos com npplicaçiiu ús despezas ordinarias; c eX/l'{lonltlwrta,s as 
(jUI'. s~o formadas do produclu das. (:()ntribuI~ões estaheleclda~ 
pura despczas cxtraordinarias em cireu1l1slane!Us urgentes, ou partI 
lills e~peeiac~ a (flle ~c núo l1úrl(\ ,)(;(;O ITt \ (" (; 0111 U ~ muuas \Jnlll1aria~, 

~!1 
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~ 282, 

ALF,\NDEGAS,-Chama-sc Allandef}a a administração pu' 
blica, composta d'empregauos encalTegaLlos de cobrar os 
impostos fixados por pautas, estabelecidas legalmente, so
bre as mercadorias que n'ellas são designadas, ou na sua 
sahida e exp07'tação, 0\1 á sua entrada e imporlaçüo, ou 
nos enl1'eposlos, ou por transito, (') 

As Leis das Alfandegas não teem somente um interes
se fiscal; teem principalmente por fim impedir ou favol'e
Gel' a importação ou exportação de certos prouuctos, se
gundo considerações (l'Economia politica edo Direito das 
gentes, 

As mesas d' Alfam)ega são os pontos especiaes onde di
versos empregados procedem á verificação das mercado
rias, e arrecadam os direitos. No caso de contrabando; 
isto é, d'importação ou exportação em fraude dos direitos 
estabelecidos, de generos ou mercadorias que não podem 
ser introduzidas no paiz ou sahir do territorio, senão de
pois de pagos esses direitos, os objectos c meios de trans
porte são apprehendidos, 

(') O entreposto é um deposito provisorio de mercadorias que
aillda não chegaram ao seu destino, E' Teal, quando tem lugar 
em armazens comrnuns á Alfandega e ao commercio; é fictício, 
quando se fn 1I0S armazens do commerciante, O elltreposLo sus
pende a applicação dos direitos d'Alfandega, O transito é a passa
gem a tra"ez do terrilorio de IlJercadorias que siio lrunsporlauas
d' um puiz para out.ro, Quando se faz por mar, challJa-se cabota
rfr:m, e impede a applicar.;ão dos direitos d'l\ll'anrJega, 

Posto que a taxa d'Alfandegll seja uma contribuição indirecla, 
e corno Lal deva ser estabelecida por Lei, com tndo interessa rnui
~o ao commercio e ;í agricultura que o Governo, protecLor dos 
Interesses do paiz, possa elevâ-la ou abaixâ-la provi"M 'ia'1ll ente, 
prohibir ou permittir a importação 011 exportaçiio de mercadorias 
determinadas, e exercei' a osse respnito urna inicialivll eXigida 
11elas necessidades publicas , Estes rJifferentes actos do Governo pu
rém Leruo apenas um caracter 1wovisorio que só o LegislUll or jJo
deni tornar dofinitivo (Laf'erriere) , 

A administração das Alrandegas esclarece LI estado do CUIII
lIIercio illterno e externo, publicando annuallllellte o quadro geral 
rio commercio do paiz COIll as n:1f',ÓeS estraui'eiras. e fazencto pu
IJliras a situa(:ão rios entrepostos' e a cÓlllpa~'aC'iio' das prillcipae~
merearlorins im[lorladag c exporltldas 110 deeurs,; do flOIlO (Pradiorl , 

~ 2~j, 

LEGISI.\ CÃ n,-Alé O anno de '18~H as Alfandegas 
peria fOl'an1 regidas pelo foral rIa Alfandega de L' 
~O (l'OuluLIl'o de '1587, . 

Boje o são pelo nego de 22 de .lunho ~e 1 
qual tem solIr'ido tantas e tão pr?(unda~ mulil , 
pliacões e explkações, que fôra Imp05slv~1 colll 
das," de modo que fosse bem comprehendulo, e 
espaço. , ,

Muitos e diversos são os direitos que se 
nas nossas Alfandegas; d' entre os quaes, occup 
ltlO'ar os lli1'citos d'imp01'taçi.io. São aSSlm ch 
ta~bem de conswnmo, os que se cobram dos 
mercadoria3 estrangeiras, importadas e desp . 
l'.onsummo do raiz llas Alfandegas do Impcno, () 

(") A c, R, ele 28 de Jancil'o d? 180,8, alJrinuo?s , I 

sil ao commel'cio dirceto estrangell'o, Imp~z a ,taxa rt ~ 2,1
trada sobre todos os generos e mer~adoflo5 o~~r~n,:.el!as 
elas em navios nacionaes ou eS,trangClros se,~, dlstr~c~'1O 
Ile procedoncia das mercadonas, nem de naclOna I a e. 

~Ias o Decr , de 11 de .Junho do mesmo anno 
"/0 os direitos d'importação, das fazendas e mel' 
zas, Lransportadas em navIOs porLuguezes, e o 
Janeiro de 1809, isentando, do pa;pmento dos 
!le 2ft, 0/) os o'eneros que os tIvessem pagado nas "O"~·"·v"v ~ 
hoa e d~ 1'0~' IO ; o DecreLo de 7 L1'Agosto d9 1~1 , " 
favor aos ~eneros que tenelo l)af,!aelo os dlrelt~s ~ I 
Brasil entfi1ssem depois nas Alfulldogas de Por,Lu"al, I) 

a JnglalerÍ'n de 19 de Fevereiro C!.e 1810/, estlpula~go 
111el'c'l(\ol'ias paO'ariam somente 10 "I" d Imporlaça . 

, , " , 7 d' \ I lo 189 7' e oslJortnguczes, revalIdado ai , i go~ (~ ( "" ~ , A 
brados com a Franea, Prussla, All~tlla, Cidades, , 
mal'ca llelglCa, c Estados UnirJos, tornaram :Iuasl :~a 
posi <)iio da C n, de 28 de ,Iammo de :1808, a em 
grande (lecrescimenLo IHIS rendas pUbll,cas, em n~pnlll"'"
;1 L. de 24, de Setembro de 1828 determlllOu ~ue os 
lação ficariam geralmente laxados em '15 /u sem 
porladores, - 1 T t dos

Finilo porém o prazo de duraçao (os ,. ~a ~ , 
li i\umillistr::tr.;ão em elevar a t~xa desLes {h~,e ILds l~~ra 
a rnceil<1 com a despeza, PU,lJl1c,ando a Tal Ira ,e, ~ . 
I};H, a fllIlll comquanto não ros~e.nllelramel~t~ pelf~:~u
lima nova <Ípocha na nossa pOlILI~U comm~1 mal, na , 
prillleiro traha\ho regular que tivemos fi est::t malerIa, 
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~ '28~\. 

,\,\'Dr.GAS,-~hama-se Al{an!lclja a allministl'a(ião pu
c?mposta d empl'egauus encarregatlos Lle eohrar U~ 

:os fixados. por pautas, estabelecidas legalmente, 50
s mercadorta~ que n'ellas são designadas, ou na sua 
a e eXp01'taçao, ou á sua entrada c imp0l'tariio ou 
tl1'ep~slos, ou por tmnsilo, (') . , 
s LeiS das AI!an,degas não teem somente um intel'es
~ al; tecn~ prlI1Clpalmelltc por fim impedir ou favol'e
unpOl:taçao ou exportação de certos prouuclos se-
i'onslderações o'Economia politica eLio Dil'eit~ d:Js 

s mesas d'Alfandega são os pon tos especiaes onde Ji
mpregados procedem á verificação das mercado

e 3!:recadaDl_ os direit.os. No caso de contrahando; 
d !mportaçao ou exportação em fraude dos direitos 

lecldo~, de gener,os ou m~rc3dorias que não podem 
troduzldas no ~a\~ ou salm do territorio, senão de
pagos esses direitos, os objectos e meios de trans
ao apprehendidos . 

o en~l"eposto é um deposito provisorio de mercadorias que 
c egaram ao. s~n destino. E' 1'eal, quan~o te,m lugar 

rnlazl~rr,ls commUll a Alf311flcga e ao commel'ClO' (J {tclicio 
se a?- , II~~ armaz~ns , do commercianle. O entréposto sus~ 

~1'~P~!IC(lliaO, ??S u,lreltos d'Alfalldega. O transito é a passa
,.~\cZ ~o tulfllOrlO de mercadorias que siio transportadas 
IZ p:lIa outro., Qu~ndo se faz por mal', chama-se ca/;uta

a appheal;ao uosdil'eitos d'A lfamlefYa . 
que a taxa d'Alfanuegll seja urna l:ontriLuicão indirecta 

,,,,,,,,,,,tl,.env'Ma.sel' ~stabelecida por Lei, com tudo interessa mui~ 
I? e a agricult~lra que o Governo, protector dos 

p31Z! ,poss,a eleva-I? ou abaixâ-la provisoriamente, 
permlt.!lr a III1]lortuçao ou exporta(:iio de lllercatlorias 

PloCes:siu,le exerc~r a esse respeito uma iniciativII eXlgiua
des pubhcas . ~sles d,irre~entes aclos do Governo po

penas, ~m caral:tel p/'OVlSU1'lO que só o LeCTislallor vo
, cl,e lllllt~vo (l.al'erricre). t> 

1l1lstral;ao das Alfandegas esclarece u eSWllo do l:01ll
e ex.tem?, p~blk?n~o uUlluahnente o quadro geral 

. d cst.raIJUelra~ (J ' ll_ o p,IIZ l,OII1 ,IS 1I.Ir.oes fazelIdo I)
sltuar.'lU d - . , ,,' ,' ,.' I!~ cntrevostos e a cOI11I)aral',ãn das [)!'inciI1aes

I)I I'i:lS 1ITIII01' I , u,,· ,1 • ' , .1 • ~ e eXpOI'I,lu3S no llo:-eursll do anllo (I'radicr), 

LEGI!'lL ,\ t:;Ã n,-Alé o armo de '18:3'1 as Alfanllegas llo Im
!lr,rio foram regidas pelo foral fia AIl'anuega tle Lishoa de 
~O rI'OuLubro de '1587. 

Hoje o são pelo nego de 2?2 ele .Junho de '1836 ; o 
flual tem solTrillo tantas e tão profnndas mutilações, am
pliar,ões e explicações, que fôra impossivel colligi-las to
das, de mouo que fosse bem comprehenuido, e em hreve 
espaço.

Muitos e diversos são os direitos que se arrecadam 
nas nossas Alfandcgas; d'entre os quaes occupam o 1.0 
lugar os direitos d'irnportaçüo. São assim chamados, e 
tambcm de conswnmo, os que se cobram dos generos e 
mercadol'ia3 estrangeiras, importadas e despachadas para 
CO! summo elo raiz llas Alfandegas do Imperio. n 

(.) A c, n, de 28 de Janeiro de 1808, abrindo os portos do Bra

sil ao l:ommol'cio dirceto estrangeiro, impoz a taxa de 24 "/" de en

tr':ltla sohre t.odos os gellem~ e mercadorias estrangeiras importa

das em navios nacionaes ou estrangeiros sem distincc;ão de portos 

de procedencia das mercauorias, nem de nadonalidatlc dos navios. 


Mas o ))ocr, de 1'1 de .lunho do mesmo anno, reduzindo a 16 
"/0 os direitos tl ' importu ~ão tlas fazcndas e mercadorias portugue
7.a5, transpnrtaJas em navios portuguezes, e o Decreto de 28 ue 
.laneiro de 1ROD, isentanuo uo pa;pmento dos sobreditos direitos 
ele 2'1 "/0 os generos que os tivess{) !11 pagado nas Alfandegas de Lis
boa c do I'orto; o Oecreto de í LI'Agosto de 1810, estendenüo este 
favor aos gelloros que lenelo pagadO os direitos d'im~orlação no 
Brasil entrassem depois nas Alfandegas de Portugal; I) 1 ratado com 
a Inglaterh\ ue '19 de Fevcreiro de '1810, estipulando que as suas 
mel"catlorias 11agariam somente 15 "/0 d'impOr!a\~o nos dominios 
porlllguczes, revalidatlo a 17 d' Agosto de '1827; e os Tratados cele
I1rad05 com a França, Prnssia, Al1strin, CiUades Anseaticas, Dina
marca,[\elgIM, o Estados Unidos, tornaram quasi inapplicavel a dis
posição da, C fi, de 28 de Janeiro de '1808, além ue cnusarem 
granue uecrescimento nns rendas publicas: em cOIlsequencia do que 
a L, de 24, ue Setemhro de 182R det.erminou que os direilos d'impor
tação llcariam geralmente taxauos em 15 % sem distincç:1o d'im
portadores,

Finilo porúm o prazo de duração dos Tratados, cuidou logo 
a Auministra(:iio em elevar a taxa destes direitos para equilibrar 
a receita com a despeza, pU,l1licando a Tarifa de 12 d'Agosto l~e 
18H J a (IUal comquanto não fosse inteiramente perfeita,todavia abnu 
lima nova ()J10dHI na nossa politica commercial, não só por sor o 
prilneiro trnlialho I'/\gnlar (lne ti\'emos n'esta maLeria , sen~o Iam· 
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tia , lia di 
:10 

pagos 

'·lHlla ge m (I (! 

bem porque houve Inais lihcl'Llalle nn fiX;l('ào t13 ~ laxns elll I'nz,j(, 
de ter expirado. o lermo dos 'frnlallos, e nssegurou ao Thesolll'o um 
nugmento consllleravel nns rendas puhlicas com os direitos dobra
rIos que creà ra. 

Abolidos depois pelo Decr. Il. 608 rle !l <le Maio de 18<l9 os di
reitos d ilTerenciaes que consistiam em pngarem as mercadorias es
trangeiras, importadas no lmperio em navios estrangeiros, e despa
chadas para consummo, mais um terço dos direitos estabelecidos na 
Tarifa das Alfandegas, foi neeessario reconsiderar a Tarifa de lY 
d'Agosto del8H para melhorar-se o nosso systema financeiro con
forme a theoria das fr3nquezas commerci aes,sem se perd erem d~ vi s
ta as circumstaneias peculiares do paiz . 
. . Commetlendo pois a Administração o seu exame a pessoas ha

bilitadas, mandou finalmente exeeular a nova Tarifa que acompa
nha o Decr. n. 1,91 1s. de 28 de ~Iarço de ·1857 com a modificação do 
outro Decr. I~ :i!,0~~ de 25 de No ~emLro do mesmo anno ; o qual 
per.ml.tte a veflfic_açao do peso hqU1d~ real das merendorias sujei tas 

·a direitos na razao do peso com abatimento elas taras marcadas na 
Tarifa em vigor, Ilu~ndo o dono da mercadoria ou seus prepostos a 
requererem, ou o feitor conferente do dm' pacho, ou da conferencia 
da sahida, a reelamar no interesse da Fazenda publica· e prescrcve as 
regras convenientes para essa \'el'ifica çào (V . tamLe~ os Decrs. ns. 
2,248 e2,2~Odc 15de Setembro de 1858 ; 01.0dús quaes faz diver
sas ~lteraçoes na Tanfa elas Alfand eg-as, e o 2. ° altera o modo de 
qualificar o assucar o de marcar o seu pre<;o I1l cd io nas pautas Sfl 
manaes ). 


§ 284. 


DIREITOS DE BALDEAÇÃO E l\EEXPOIl.TAÇÃo .-Além dos direi
tos d'importaf;ão, ohjecto do § antecedente, arrecadam-se 
nas Alfandegas do Imperio os de baldeação e reexporta
ção, franquia, expediente dos generos estrangeiros despa
chados com carta de guia, dito dos generos dOo paiz, nr
mazenagem, ancoragem, etc . 

As baldeações e 1'eexjJo?'lações são o que n'outros pai 
zes se chama comn:ercio por dep~süo ou de transito. n 
O systema de depOSIto franco conSIste em não se cobra
rem os direitos lançados sobl'c os generos depositados se
~ão ~llando sahem dos depositos para o conSllmmo, c 
Isenta-los de quaesquer impostos , quando SflO reexporta
rios, 

(') 9s en~I'e/iostos sàç, con~ o diz PardessL1s, uma especie de asylo 
c?I1c~dldo, as mercadoflas ate o momento em que os proprietarios 
dlspoemd e~las, oUl-!ara exportação do estrangeiro,ou parn consum
mo : ollas sao conSideradas por uma ficção, como se nào tivessem 
I;ntrado , 011 como sr tivessem fitado no paiz rlomlr. sahiram : !lp. 

JIlodo que ~e direi lo,; não I).XiSWlltcs Ila l;POelW 
wt,'epo , /o fossem eSlahe\ecldos, e SUhSI~llssO ln :lIn.r1:1 
que o entreposilario as enlrega ao r,OOSII1I1010, ,crw 
gar por cllas esse~ llircilns, como te~·ian} de sr))' 
!Inrias recemchegadas (V. notil ao ~ 2H::!) .. . 

A adop(:ào lIos entrepostos ]Joz termo as malOrcs 
,, 'essa crear,iio o ~ommercio encontl'ou a 
('pocha cio [mgamento (los direitos, até que :1, IlIrrr::lí\nl 
(!Illreglles (lO conSlIIllmo . 

FnA:-iQUIA. -Chama-se {mn'luia, segulldo Ferrúi 
ges, a especic de cnl1'eposto ou cstancia 
U3 vio arrilJado por especulal;fio Oll desas\re , 

em que 

. 

d 
fiscalisa ção lia Alfandega sem despachar para d 
O Alv . lle '13 de Novembro lle '1806 marcava o pr3 
dias improrogaveis para as embarcações se 
("lwquia. Esla maleria porém é act~l~lme nlfl ~ 'egld 
Regulamentos ue '12 de .Junho de 18~~;.. c de ~ ,).O f!f> 
de '18,M ( V. tambem o J)ecr . n. -1,:18,1 11c ~(, d A 
1R51t" arls . 'I ~ e '14) . 

~ 28H . 

EXI'EDIE:<TE. -A L. n. :1G0 de .) 8 de 
1845, art.. 2'1, dispõe que se continue a colJrar 

.nsummo, 

e n. 

· 

anHO) . 

degas do Imperio o c.'cperfiellt.e qu e \1'cIlas j;', se a 
\":l sobre os rreneros estrangell'ols navegaJos com 
guia, que cr~ de ·1 1/2yor '1O~, ~ que foi subslitnid 
por 100 da importancla dos cltretlos de co
dos na tarifa , que os mesmos generos tef'lam de 
não trouxessem carta de guia (V. o eit. Reg . . 
.Junho de 1836, arts. 3'1-1, 3'B, ~W{, :H5 e ;\'lt{ 
do Tbesouro ri, 63 de 2 de Julho fi e 'I R46, 
·IR de Marro de 1847 ). n 

« ) Os generos de pl'oducção e mnnufaclLlrn ~oy~,jz 
Alfande"as o imposto de 1/2 pOl'I 00 em suhs tltlll\iaO 
( \rnoltlm~ntos ( que foram ab'llidos pelo art. 8.° do r.~ 
Setembro dc1 834 ' sU$penso por Portaria (Ie ';211 de Nc 
mesmo ;rnno, c reS I,;bcleddo pel;) L. n . 60 rle 20 d'OIl\.lIliro . 
arl. l lJ ( r.irl'\lbl' !\ eJ 10 11 0 NOI'r.mhro rln Ill pg mo 



porque houve lIIa is lilJcI'dat1e IH\ Ilxal'1tO das taxa;; crll ('azij" 
I' expirado. o termo dos Tratados, e nsiegurou ao Thesouro um 
'nlo eonsrdel'o\'el nns rendas puhlicas com os tlireito~ dobra

que ereüra. 

Abolidos depois pelo Deer. li . G08 rle 4 de Maio de 181.9 os di

s ~li lTer~nciaes que consistiam em pa g-arern as mercadorias es


gtl1 1'3S, Importadas no 11~lperio em navios estrangeiros, e despa
la \J ura cOllsummo, m:\Is um terço dos direitos estabelecidos na 
ra das Alfandegas, foi necessario reconsiderar 3 Tarifa de 1:? 
osto de 1844 para melhorar-se o nosso systema financeiro COII
e a Iheoria das franquezas commerciaes selll so perderem d~ vis
, circumstancias peculinres do paiz . ' 

Commettenuo ~ois a Administração o seu exame a pessoas ha

da 1 mandou Imalmente exe(~utal' a no\'n Tarifa que acompn

o Decr. n. 1,!lH. de 28 ~de ~rarço de 185í com a modificação do 
o Decr. ~ i,O~lI. de 2iJ de .Novcmbro do mesmo anno ; o qual 

l.ite a \'eflfic,açao do peso IiIJuldo real das mercndorias sujeitas 
BII s lia razao do peso com abatimellto das taras marcadas na 
t3 em vigor, lJu~ndo o dOllo da merca<loria ou seus prepostos a 
er.erem, ou o fellol' c?nfel'ente do despacho, ou do. conferoncia 
blda, 3 I'cc:lamar no IfItéress~ da F~zenda pnblica; e prescreve a~ 

'onvenlentes para essa \'erlficnçao ( V. tamLem os Decrs. ns . 
a 2,250de ·t5de Setembl'o de 1858; o 1.0 dós quaes faz divel'

IIMações na Tarifa das Alfandegas , e o 2 . o altera o modo de 
lficar o aSSllcar !l de marcaI' o seu pl'e<;o meti io nas pautas se-
81'S ). 

~ 284, 

DUU:LTOS DE BALDEAÇÃO E nEEXPOnfAÇÃo.-Alóm dos direi
d'importa~ ão, ohjecto do § antecedente, arrecadam-se 
Alfande~a do I!,lperio os de baldeação e reexporta
fra nqUIa, expediente dos generos estrangeiros despa
os com carta de guia, dito dos generos do- paiz, al'
nagem, ancoragem, etc, 

As baldeações e 1 'ee~porlações Sã~ o que n'outros pai

se chama coml1!erclo por dep~stlo ou de transito. n 

5tema de depOSito franco conSiste em não se cobra-
os direitos lançados sobre os generos depositados se
quando sahem dos. depositos para o consummo, e 
à-los de quaesquer Impostos, quando são reexporta-

I Çls ell.~l'eJl08tos sã~, como diz Pal'dessns, uma especio !le asyl o 
Ido as mercadoriaS até o momento em que os proprietarios 

em Il'e~las, ou rara exportação do estrangeiro,oll pnra consum
lias sao conslde!'adas por uma ficção, como se não livessem 

rln . 011 como SI1 II"es~em fi(,lldo no piliz (1011(1 0 snhirnlll : níl 

1I10do que S~ dil'e it o~ não oxisr.nntes lia epodw da , lIn ,·li cgnd :.l :lI' 
entl'epo' /o róssem estabelecidos, e s ubsi~tisse lll "ln.'la ao tempo 0 11 1 
que o p,ntreposi!nrio as entrega ao eonsurnmo, scrw IIf' (:fl s~ aI'I O pa 
gaI' por ellas esse~ direitos, como leriam de ser pagos por merc:l 
dl))'ia" rccemchegadas (V. nola ao ~ 2R2). 

A adop\ ào dos entrepostos poz termo ús maiol'L\s desordens .. . 
:-i'essa cread o o ~ommerc io encontrou a vantagem ,]r! eS[lal}at' a 
,"pocha do j-,agalllento (los direitos, at(! fllle a3 Illcrcarl()l'ia~ spjam 
elltregues ao eon~lIInmo . 

FrL\:\'llUIA . -Chama-se {m/l.f}'Ilia, segundo Ferreira Bor
ges, a especie de cnl'I'elJoslo ou estancia r,m que !l.ca um 
navio arribado por especula ljão ou des:lslrc, debaiXO lIa 
flscalisação da Alfandega sem despachar para descarregar. 
O Alv. de 1 ;~ de Novembro de '1806 marcava oprazodedez 
(lias impl'orogaveis para as embarcações se (]omorarenl em 
fámqnia, Esta maleria porém é actl1almenle regida pelos 
l\egulamenlos lle 22 de .Junho de '1886. e de :jO de JtlnilO 
(Ie "1841- ( V. lambem o Decr. n. 1, ~~8:í (le ~fI d'Abril d(' 
1~G~, . al'ls . ' 1 ~ e '14 ) . 

~ 28n. 

EXI'E DIE:íT E . -A L. n , :s60 Je 'I ~ de Setembro d,~ 
'1845, al'I.. 2'1, dispõe que se continue a colJrar nas Alfan 
degas do lmperio o expediente que n'ellas j:'1se arrecada
ra sobre os generos estrangeirlls naITf'.gados com earta de 
guia, que era de 'I ' / ~ por -100, e que foi substituirlo por ;1 
por 100 da importancia dos direilos ele consummo, lança
dos na tarifa, que os mesmos generos teriam de pagar, SP. 
não trouxessem carta de guia (V. o dI. Reg, de 22 lI A 

.Junho ele '1886, arts . 31'1, 3'12, iH ~I, ~3'15 e ~Hg ; Ords . 
do 'fhesouro fi: 63 de 2 de .Tulho de '1846 , c n. 4,9 dt' 
IR rl e Marro de '18~,7 ) . (') 

(' ) Os gc ncros ue prod ucção e manufactura do . LJ51 iz pagn 111 lias 
Alf'andegas o imposlo de I / ~ por 100 em suhs tltm çao uc dlver:o~ 
ImlOlumentos ( quc foram ab fJ litlos pelo ~rt. 8.0 do p.?g. de 20 u,~ 
Setembro de 1834 1, sllspenso pur I'ortafla (Ie 20 rio N(,vembro ~o 
mcsmo llTlHO c restnbelecido pel;) L. n . 60 ne 20 cl 'Ontnhro rle tR~X . 
afr o t·1 ( r.ir/nlar rl e 10 Ilc Novemhro (lo nll'smo :lnno). E pll f.'alll 



i 

">;In iITlI)OSlO somente os generos rlllf) cITectivarnentl) cnlrfllll na~ 
AlralHlelías, e s;io por ella~ llll.;paehauos. Pagam-lia os genuros Ill~ 
produc\iao e Illanllfactllra hra~i1cira, irnl101'l.ados d' uma parn oulrn 
(lrovinein do Imperio, ni IllI a que n Il1aleria prima sflja estrangeira. 

Paga o mesmo imposto o ~enero nacional flue sahe do Impori o, 
e volta [lor nrriballa do nav :" , se fOI' revellfliuo; e linalmenle pa
gnm-no os tlinmalltes ;)elo al'l . .í .O lIa !leg.lle '2 (\e Jnneiro de 181&í 
( V, 01'11, de 8 dI) Janeiro lle 1íl1.8). 

~ 2R7 , 

ArnI.\ZI·;:'!.\GEM ·-Além d'ontros generos especificatlos no 
ar\. !ll do nego das Alfanclegas, as mercadorias desembar
cadas por causa ele ruilla da embarcação que as houver 
conduz ido , pretendendo-se reembarcâ-Ias e reexportâ-Ias, 
não pagam o expediente; ou desembarqnem para deposi
to nos annazens da Alfanllega, 0 11 em armazens particll' 
lares; mas pagam somente a armazenagem, de qne trata 
o art. '102 do mesmo Reg , licando em todo o caso sujei
tas ;i fiscalisação lIa Alfanllcga, sem mais despeza algu
ma. (') 

(') Os dircitos d'armazenagern s50 co rno aluguel rlos arma7.ens 
ou rl eposillls nacionaes, em flne os gencros se rlernoram antes (\e 
se despacharem para consummo ou reex.portação. Só podem po
rém demorar-se "0 dias sem I)agar (L. de lti d,~ Novembro de 1831, 
art, rI'! ~ 10). E passados os 40 -dia;; , cobra-se mensalmente '/4 por 
100 rio valor do~ generos (L.rle 8 Ll'Outubro de 1833, art. 30 § !~O). 

Este direito calcula-se do mesmo modo que para a balll eação 
e reex.pll rtarjão, Ilallllo-se porém ÚS rIwrcarJorias d'estira 15 dia ~ 
livres e :1S ou tras dons mezes, pelo Docr, n. 370 r.le 12 d'Agosto de 
iR"" , arl. 10 . 

V. lambem L. rle 18 de Setembro de 18 M; , arts. 19 e 20, e 
Dens. 11 . M15 de 1G de Janeiro de 18A7, c 11 . 728 rle 9 rle Nor em
Itro de 18tíO . E Quanto á armazenagem addiciollal, V. LJ,. de 11 
IJ'Olllubro lle 18:17, ar!. " .0 e rio '20 d'Ollllluro de 1838, arls. 'lli 
(l17. 

~ 28~ . 

A ~,r.O R.\r.E~1. -,--A litulo li' anco'i'age'llt ha tambem uma 
I:ontribnição sobre a navegação de barra-fóra , que paga
vam , nssim as emhal'cn(,~ões nacionaes, como as estrnngei
ras qlle na\'rgav:11l1 para portos o\1lle existem Alfandf'gru; : 

hoje porém só as eS ll'~ng~i~'as a paga~l. Essa coof] 
I,:ào , cuja taxa era a pnnCtplO de 10 reIs pOI:tonel~1 
la L. de '15 de Novembro de '183'1, art. ;:,'1 ~, 
a creOl1, foi snccessivamente clc\'ada por diversa 
at@ que chegou aser de 900 rois para os navios est 
ros, e de flO reis para os de cabotagem, pelo Docl 
de 20de .lulho de '18ML MílS ultimamente foi reli 
~300 reis por tonelaua para cada embarcaf;ão que 
entre os portos estrangeiros e os (10 Imperio , fica0 
tiucla a que pagavam os navios de cahotagem, pei< 
n, 928 de 25 de Março de '1852. 

§ 2S!). 

ÜInEIT OS \) 'EXPO HTAÇÃO.- « Antigamente os gCfI€ 

Brasil exportíldos pagavam 2 por '100 de 
como um equivalente dos de consulado de 
porquanto tendo sido permiltiua a navega(;flo direu 
que esses generos ficaram isentos dos maiores dir 
consulado quc pagavam nas Alfandegas de POl'tUg 
viam para igualelaue llo commercio pagaI' algno 
nas Alfantlegas do Brasil por lhes ter sido lIimillu ' 
qnellas: mas esses generos brasileiros nenhum dil 
gavam de consulado de sahida nas Alfandegas de P 
quanuo se reexportavam. » Tal era a elisposie~lo 
de ~5 c1'Abril de '18'18 § G,o assig nado no Rio d(' 
quando ainda faziamos parte Llo neino Unido, 

Os 2 por '100 de consulado de saltida cram a 
dos pelas pautas semana rias dos corrct'ores, co 
zia a cobrança 1I0s dizimos (Drcr. de 3'1 de ~Iaio LI 
O mesmo imposto de 2 por 100 d'cxporlaçào dos 
tle produ cç ão brasileira foi elevado a 7 po~' }OO, 
us [) arldicionaes no que pagassem elos cllzlrnos 
generos que os pagavam na exrortaç~oJ)al'a rÓI" 
perio, cessando crualqu el' outra llUpoSI(',ao sobre a 
eX]1Oita r,. ão ; e fi cando o resto da quóta elos c1izil 
tell r:,c nuo li l'enLla das respectivas provindas ( I 
II'Olltubro de li~:l ~) , art. ü." ~ (j,O). n 

100 ti(') EI':.l11l pui, ~lI.ÍL'itús "0 pagallIellto de / por 



IIl lltl' lO somente os genlll'O:; (IUO elTectivanwlllil entram na;; 
oga;;, tl 5;"0 por ellas JI~'jladli\do~. Pagam-no os gelluros (k 
c;;ju C ItlJlIllfactm:l hrasilciro, importados rl 'U1n~, para outra 
cia tio Imperio, ainda que a materia prima seja estrangeira. 

aga o mesmo illlposto o gelllem nacional flue ~ahe do lmperio , 
por ;ll'rihail::t do nav;o, se for rCl'clldiJo; e linalmcnte pa 

If) fl' lliamantes pelo arl. fI." do lIego. ,Ie:l de Janeiro de 18/,i 
r,\. (I,) ti di! .Janeiro ,1" PHtlJ. 

Illl\ll~:-<.\GE~\.-Além cI'outros generos especificados no 
!H do neg. uas Alfamlegas, as mercadorias desembar

por causa de ruina da embarcação que as houver 
lIzido, pretendendo-se reemhai'câ-Ias e reexportâ-Ias, 
pllg am o expediente; ou desemharquem para deposi
s armazens da Alfandega, 011 em armazens particn, 
; mas pagam somente a armazenagem, de que trata 

. -102 LI o mesmo Heg. lican(lo em todo o caso süjei
fi ralisação da Alfanllega, sem mais despeza algll.) 

) Os rlireitos (l'al'mazenagem são como aluguel cios armazcns ' 

posi t"s J\acioTlaos, om que os generos se rlemofam autes de 

p3cLw I'em para cotlsummo ou 1~(\CXporta(,i'io . Só podem po

,nuwar-sc '~ di <ls SO 1 pa:.\ur (L. de 15 de Novembro de 1831, 

I " IIJ) . E pas-ados os AO (lias , cobra-se mensalmente '/4 por 

o "ator dos :TO IICI'O ' (L . rle 8 ti'Outubro de 1833, art. 30 § 1,,0). 
'Ie t1 lleil calcula-se do mes mo moJo que para a billcleilção 
(J0,rta\:ào, d:\li<lo-se porém ás nwrcadorias rl'esliva 15 dias 
e as ou lras dous lllOZCS, pelo Docr, n. 37fi de 12 d' Agosto de 
ar t. 10. 
. In mlJem L. (le 18 de Setemhro rle 18M>, arts. 19 e 20, e 
. li . Ar)::; dc 1(; de Janeiro 110 11H7, e n. 728 do 9 de Novern

I ::in . E quanto ri armazenagem addiciollal, V. LL. de 11 
hro ,Ie 1837, art. '1.° o rll) 20 (('Outnhro de 1838, arts. 1fi 

;r:(\I\ \r.I':~I.-A titulo d'rmcomgl'.l/1, lla t.ambem nma 
'ilmição sohre a navr.gação (le barra-fóra, que paga
a 'sim as cmharCa(iÕC~ naeionaes, como as estrangei

1111' na\'rgavam par:1 portos onlle existem ~lfandpgas ; 

hoje porém só as e5trangeiras a pagam. Essa contriLui·
ção, cuja taxa era a pr'incipio de 'lO reis portonelada, pe
la L. de '15 de Novembro de '183'1, art. 5'1 § 7.0 que 
a creon, foi Stlccessivilmente elevada por diversas LeiS, 
at@ que chegou a ser de 800 reis para os navios estrangei
ros, e ue 90 reis para os de cabotagem, pelo Decl'. R.eg. 
de 20de Julho ele 18M. Mas ultimamente foi I'eduziua a 
jOO reis por tonelaua pari:! cada embarcação que navega 
entre os portos estl'angeiros c os do Imperio, fic::lIldo ex
tincta a que pagavam os navios de cabotagem, pelo Decr. 
n. 928 de 25 ele Març,o de '1832. 

~ 289 . 

DIIII': l'r 05 IJ'EXPOIIT.\Ç - O.- «( Antigamente os generos do 
llrasil exportados pagavam 2 por 'lO0 ue direitos, 
(;omo 11m equivalente dos ele consulado de sahiua; 
porquanto lendo sido permiUiJa a navegação uirecta ( no 
que esses generos ficaram isentos (los maiores direitos de 
consulado quc pagavam nas Alfanuegas de Portugal), de
viam para igualdaue uo commercio pagar algum direito 
nas Alfandegas do Brasil por lhes ter sido diminuido n'a
quellas: mas esses gencl'Os brasileiros nenhum (lireito pa
gavam de consLlla(10 de sabida nas .\lfanclegas de Portugal, 
quando se reex portavam. » Tal era a disposição do Alv. 
de 25 d'AIJril de '18H~ § (i.o :l ssigna(\o no Hio de Janciro, 
f]uaml0 :l inda faziamos parte do l1eiuo Unido. 

Os 2 por '100 de consulado de sahida eram arrecaua
dos pelas pautas semana rias dos cOlTet'ores, tomo se fa
zia a cobrança tios dizimos (Doci'. de 3'1 de ~I aio de -1825) . 
O mesmo imposto de 2 por ;100 tI' cxportação cios generos 
de produc(:ão brasileira foi elevado a 7 por '100, abati(Jos 
os 5 addicionaes no que pagassem (los dizimos aquelles 
generos que os pagavam na cxportaeão para fóra do lm
perio, cessan(}o rrlialqner outra imposição sobre a mesma 
exportarão; e ficando o resto da Cjuóla tios dizin}os per
tcncendo á j'emla das respeclivas provindas ( L. de 31 
d'()lIll1bro de H\:):J, art. V.u ~ (i .U). n 

(') Eranl jJlIis ' lI.íeit(;~ ao (I3gaUlellLu dt' 7 por 100 do seu va· 
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lur , ~egu\lllu a pauta selllanal, louoS o;; genel'us do [Jl'oliuct,;.io 11<\
c' iunal em lmIlo ou Illanuractul'udos, que se. exportassem para fóra 
do ImpcrilJ; e hem assim os estrangeiros qlle fo~sem simi!l1untc, 
ao::- lI:lciunaes, quando não se mostrasse serem com elJ'eitü estran
geiros, e hal'erem pagado us direitos devidos por entrada para COII

~ull1mo : 5 por ·\00 dus ? sobreditos eram de~conta[los da quóla d(h 

llizirnos \lUS genel'Os que os pagavam (Heg. do 30 de Maio de 1H3í\. 
a rt. !) . 0). 

Fillalmellte em I'irtude da autoriSDr;áo dado pelo art .. 1:2 Lia L. 11. 

6G8 de H de Setembro de 183'2, u D~cr. 11.1 ,'133 de ~3 de .'I[lI'(:o de 
'1853 rednziu li 5 I)ur \00 a taxa da eXpOl'laçÜu que pelo tll't. 9.° ~ L: 
d'aquella L. (Ie '\832 ha\'ia já sido reLi uzida a li por 100. .'.Ias fui 
lIovamenteeleyarla a 7 ppr lOO pela L. 11 . S8~. L1l> I." tl'Outuuro rle 
t856, arl .. 11 ~ t ,0 para ~er cobrada de~(le o I." de Janeiro de 1í15, 
:.Jtt\ ° fim do anllo fillanceiro de ·1S5R-5fl 

LI·;GISL.\I..:.i.u 1·;"I'I'CI.\J. :\ !~XPOnTAçAo DE Cl-:iITOS GE.'iJo:lIUS . - () 

pau-bl'asil c outros generos de pl'odu~!j50 naciollal 
que se exporlam poreonla da Administração geral do 
Estado, em virtude de ordem do Tribunal <lo Thesollro, 
não pagall1 direitos tl'exporlação ( Reg. ele 80 de Maio ele 
'1836, art. %). 

O café paga .1. por 100 (l'expol'lação pelo ciL Reg. 31't. 
!)!.) § ~.o. A polvora fabricada por conta do GOVCI'lIO paga 
~ pOI' '100 d'expol'lacão peja L, UO 22 (['Outubro (leI8~36, 
aft. '2'2; e 1Jem assim o ouro em pó sohre o valor J(~ 
;1/600 a oitava, e as hal'l'as não senuo fundit.las na Casa 
da moeda ( Ordens de .\;} e :1\ d'Agoslo de 'lR1·9 ). n 

r) o ouro elll harra paga 1 por 100 li'exportação pela L.de 28 
lI 'Outubro de 'llH8, art, 9. 0 § H . A prata e o ouro em moeda que 
pagaram 2 por 100 d'exporLação pelo cit. Hog, de 30 de ~Iaio de 
1836, arts, ~2 e 9-1., os quaes foram reduzidos a meiu por 100 pela 
L. de 30 de Novembro de 184.1, 3rt. 19, siíohoje livres de direitos 
!>eJa L. de 28 d'OutuLJro de ·184.8, art. 32, 

Os diamantes tambem pagam meio por 100 d'ex(Jortação pela 
L ele ~ de Setembro de 1RItG, al't. 13 ; o o Deer. n. l\9:l de 2 de 
Janeiro dei tHí de' providencias sohre a cobrança d'esla porcell
tagem. 

Estes impostus d'expul'tal;iio, CUlllO us li 'ancoragelll lias embar
cações Gstrangeiras e nacionaes de longo curso, e outros, são ane
(··adados pelas Hepartições que d'antes se denominavam -;\Iesas de 
diversas rendas; ---que ora se intitularn - Mes;ls do consulado; - e 
se aeham reduzidas a Ires: do Hio de Janeiro, da Bahia, e de Per
nambUl:o. ::Xos outro:; purtos on(!e ha Alfanrlegas, servem CS!<I:; c!G 

~I(l~as du consulado . U seu Hegulalllentu e u .ia t:.itllrlu LI 
:'Iaio de 1886. 

~ V. Apon\.al1lentos de Direito financeil'O :, 

§ 29'1. 

DIRElllOS DE REGISTI\o·-No § 2~H que trala tia c 
Clll;ãodos impostos indirectos,se enumeraram entt'e ~ 
das geraes, alem dos direitos d'importação e expot 
os de seBo, chancellal'ia o correios. Os direitos d 
COrl'cspondem cl'alguma sorte aos que em Franca 
nominam de registro. .' 

O registro é alli uma instituicão civil e fina 
consiste na analyse ou transcripção em registros 
para isso dos actos e das declarações sujeitas a 
malidade. Tem por tlm assegurar a mdstencia e d 
actos civis, das transferencias e hypothecas, 
o Thesolll'o uma renda que é ao mesmo tempo 
da formalidade e um imposto proporcional lança 
os valores. (') 

A sua origem remonta ás Leis que pozeram 
venções sob a garantia da autoridade publica. 
de transferencia teem por 11m tributar a prop 
momento em que se transmiUe d'uma pessoa pa 
por titulo oneroso ou gratuito, ou por \'ia do di 
successão ( Praclier ). 

(0) Não ha porém entre IlÓ~ similIJuute ins/illlic;iio 
Us 1I0S80S registl'Os são: 1." o rIas hypoLhecas civis, errau 
:3;) da L. n. 317 de 21 d'OutllLJI'O de '1Sí3, e 
Deer, Heg. n. 482 de 14 de Novembro de 1846' e 2." o 
blieo do commercio, crea(]o pplo art. 1'l do dt. unico 
Commr,rcial, e regulado pelo Decr. nego n. 738 de 2;) de 
de '1850, til. 1.0 capo 7. 0 secção lI? Mas de nenhum d'estcs 
se paga contribuiçrio alguma fiscal, além dos emolumentos 
applicados para os respectivos empregados. 

§ 292. 

SU,LO J, ~l (;uu!.·-E O cuuho ou carimbo applic 
bre os papeis ou pergaminhos que Icem de ser 
dos em actos <1ntbenticos ou contl'aclos, 

http:Jl'oliuct,;.io


~1!~ Ulllli) a !Jaula semanal, lmlos os gelltll'u:, de prodUl:t;;iu lla
IIl l urn uruto ou Tuanufacturados, que se exportassem para 1'óra 
Itnpcriu; e bem assim os estrangeiros que fos:;em simi!hallte, 
IWt'ionaes, quantIo nu o se mostrasse serem com elfeito usll'au
IJ ', e haverem pagado os direitos uevirlos por entrada para cou
ml) : 5 pari 00 dus 7 sClbreuitos cram de~cont<1r1os da quótHlo,; 

1II0S IIUS gonoros que os pagaram ( Heg. uo ao de Maio de Hl::lli. 
!I."). 
["jll~l nH!lIte em virtude rla alitorisucao dada pelo ar!.. I~ da L. !l. 

.In 11 I1 SutemlJro!le l8;d, o D'lel:. 11. I! 133 ue 2a de :\brçu de 
r I IIliu a ií por 100 a taxa da exportut; ;} o que pelo art. 9.0 § 1 ;.: 

Ut:l!u L. llu 1832 lia\'ia jú sido rcduzida a li por 100. :'la5 fui 
amente elevarIa a 7 \lllr 100 pela L. 11 . 881. di' 1.° d' Jutubro rle 

• 3rt. 11 ~ J.o para ser cobrada !le,rle o I. " de .raneiro de lil5i 
fi m do 311no finall ce iro de '1 85H-50 

L~; I;I"' I ..\I .:.\ " 1,,,1'1-:(; 1.\ r. A ~XI'O[\TA(.:ÀO DE i;!';!\Tllti GL'l":I\US . - O 

-llf'a il e outros gcneros de produ~Gão nacional 


se exportam por conLa da Administração geral do 


111 

, 

l. 

llo, IH \'irtude de ordem do Tribnnal llo Thcsouro, 

pagam direitos d'ex.porta~:ão ( Reg. de 30 de Maio de 


fi, all. 95 ). 
Ocaré paga 4·podOO d'exporlação pelo cit. nego 3rl. 

. 1.°. A polvora r<lbric<lda por conta do Governo paga 
I' H\O Il'expOrl3(ão pela L. de <2~ fI'OuLubro de '[836 , 
~H : (' hem (l::.sim I) ouro em pó sobre o valor de 

00 a oitava. e as hi:H'I'aS não senuo fundiuas na Casa 
cela (Or(lclIs dei,:) c ;:1 ri' Agosto !le '1 R49 ). n 

(') o ouro ClIl lJarra pagaI por 100 d'exporl.ação pela L. de :!~ 

lubro ue "1848, art. 8.° § H. A prata e o ouro em moeda que 

,':Im 'i por 100 d'exportação pelo <.:it. Reg. de 30 de ~'Jl\io de 


arts. 82 e IH, os quaes foram reuuzidos a meio por 'J 00 pela 

• 30 de i'lovembrocle1841, art. '10, são hoje li\'fes de direitos 

L. 	de 'it! d'Outubro de "1848, arl .. 32. 
s diamantes tambem pagam meio por JOO d'exportação pda 

c:2 de Setembro de i~\(j, art. 13 ; e o De<.:r. n. ~9:2 de 2 de 
iro de 11Uí dú providencias sohre a eobrança d'esta porccll-

Estes iml!ustos d'eXpUl'lal:iio, eOlllO us d'ancuragelll das emIJar
es () tl'angeiras e nacionaes de longo curso, e outros, são anc
dos pelas Hepartições que d'antes se deuomimlvam - Mesas de 
rsas rendas; -que ora se intitulam - Mesas do consulado; - - u 
l'ham reduzidas a Ires: do lIio de Janeiro, da Bahia, e de Per
,hucn. XlIS outro, portos ol"lIle li" Alfandegas, servem esta:; dG 

\le'8s tlu cunsulaLlo. U seu Hc~ulalllellto Ú u já <.:it.arlu de ao de 
-"Iaio de 1836. 

: V. :\pon tamentos de Direito financeiro ). 

§ 2~H. 

DIFIEI1lQS DE nEGISTRo·-No § 2~" que trata da classifi
cal;ãodos impostos indirectos,se enumeraram entre as ren
das geraes, além dos direitos d'importação e exportação, 
os de sello, chancellaria e correios. Os direitos de sellu 
cOITespondem d'alguma sorte aos que em França se de
nominam de regislro. • 

O Tegisl'l'o é alli uma inslitui0ão civil e financeira quc 
cunsiste na analyse ou Lranscripção em registros proprios 
para isso dos acLos e das declarações sujeitas a essa for
malidade. Tem por 11m assegurar a eJ\.istencia e data dos 
aclos civis, das transferencias e hypoLhecas, e haver para 
o Thesol1ro uma renda que é ao mesmo tempo o salario 
da formalidade e um imposto proporcional lançado sobro 
os valores. n 

A sua origem remonta ás Leis que pozeram as con
venções sob a garantia da auLoridade publica. Os direitos 
de transferencia teem por 11m tributar a propriedade no 
momento em que se t.ran smille d'uma pessoa para outra 
por titulo oneroso ou gratnito, ou por via do direito de 
successão ( Pradier ). 

Co) Não ha porém entre nós similhante institllidio financeira. 
Us nossos regist.l'Os são: I ." o rias hypothecas civis, e:mado pelo art. 
85 da L. n. 317 de 21 d'Outuhro de 1Ri3, e regulado pelo 
D~er. Reg. n. 4R2!le 14 de Novembro rle 1840 ; e 2." o registro pu
bliCO Llo commercio, creado [)plo art. 11 do til. unico do Codigo 
Comlllp.rcial, e regulado pelo Deer. nego n. 738 de 25 de Novemhro 
de 1850, tit.1.o capo 7. 0 secção A.' Mas de nenhum d'estes rej:(istros 
se paga eontriblliçüo alguma fiscal, além dos emolumentos fiue são 
applicallos para o~ respectivos empregados, 

§ 292. 

SI':LLlJ E,\I 1;1-:1\\1.·-8 O cUllho Oll carimho applitado so
bre os papeis ou pergaminho~ quc leem de ser emprega
dos em aclos authenticos ou Conll'ilctoS. 



A formalidade do sello teve a principio por fim evitar 
as alterações e antidatas dos actos, como resulta da Nov. 
44; pela qual Justiniano ordenou aos tabelliães de Cons
tantinopla, que não recebessem os autographos dos aetos 
senão em papel, em cuja frente estivessem escriptos o no
me do intendente, a data tia sua factma, e o protocollo 
ou titulo que indicasse a natureza e subslancia do aeto ; 
mas sendo o sello e protoc011o insulTIcientes para attingir 
o fim proposto, estabeleceu-se em França o registro de 
que trata o § antecedente. C) 

(0) A obrigação ue fazer uso do papel sellado nos casos indica
dos pela Lei deu origem a um imposto indirecto. A cOlltribuição do 
sello é de duas especies: '1. 0 o sello de dimensão, pautado, segundo 
a dimensão llo papel de que se faz uso para todos os aetos civís e ,iu 
diciaes, e para os escriptos que podem ser exhibirlos em Juizo e f3
zer fé n'e1le (8e1l0 fixo); 2.0 o sello proporcionlll, direito crE'ado 
para os eITeitos de commercio, e que é graduado na razão das quan
tias a exprimir n'esses eIJeitos. O direito do se\10 de dimensào (ou 
fixo) varia pois, segundo o (lestino do p3pel; e o do se110 proporcional 
é graduado, conforme as qüantias que representam os elTeitos com
merciaes. A qualquer é licito servir-se d'outro papel sem ser o for
necido pela Administração, com tanto que o faça sel1ar. (l'radier) , 

§ 293. 
LEGISLAÇÃO P,\TIl.IA.-SI~LLO l'noponclO~ .\L.-Entre nós lam

bem se acha adoptada esta providenl:ia fiscal e adminis
trativa do sello pela nossa Legislação. 

O Alv. de 'l7 de Junho de 1809 mandou pagar sollo 
de todos e quacsquer titulos, folhas de livros, e papeis 
forenses e commerciaes. As taxas antigas foram regula
das pelas Instrs. de '14 de Novemuro de '1833. Este im
posto foi depois regulado pelos arts. '12 a '15 da L. de 
21 d'Outubro de '18M3, para cuja execução haixou o nego 
de 26 d'Abril de 1844. Este foi alterado pelo Decr. 11. 
681 de 10 de Julho de '1850, que mandou executaI' novo 
Regulamento do mesmo imposto do sello e de sua arreca
dação, e pelo Decr. n. 895 de ~H de Dezembro tle 185'1 
que manda executar outro 11egulamento sobre o liSO, pre
paro e venda do papel sellal.l0. (') 

n O i1l1pOSlO do Sello entre IIÓS talllbelll li de duas especies, 
proporciol1al e fi xo. Ao sello lJropon;ional s;io sujei los: I." touos 
os pnpeis de conlraclos de dillheiro , cumo leltra~ tle ralllhiu c lI;l 

lerrn escriplOS:l oruem, e nolas promissorias t 2. o crcel 
Jlllm{s on escriptos de venda, hypothcca, doa~ao, 
dicial e qualquer titulo de transfenr a llropl'lcuac~c oI! (I 

'l n os' quinhões hereditarios ou legados; 4,11 as qUltaçoe
S: o os fretamentos e despachos. das Alfalldega~ e d?S 
Go as apol ices de serruro ou de nsco ; e 7. u os tltulo~ d 
exp~didos pelo Governo ou por empregados ?a sua 
autoridades e\'clesiaslicas, e pelas Mesas ,das Lamaras 
e das A.ssembléas provinciaes. Este sello c re~ulado e 
qualquer valor pelo modo marcado na respccliva !abella, 
L. de 21 d'Outubro de 18/~3, nrt. 12 § LU; L. n. 555 de 
nho de 1850, art. 18; L. n. 628 de 17 ~de Setembro de0 1 
96' J n 840 de 15 de Setembro de 18a5, art. 15 § 2. 
~. '2,3Ú~ de !~ de DezeJl1bro de 1858, e n.2,490 de 30 de 
de l85\:) . 

§ 294. 

SELLO Plxo.-A este são sujeitos: '1. 0 não só 
que ji\ J'antes o pagavam, senão tamhem os 
(jue correm perante os Delegados e SU~)~"""""".' u", 
\'I'OS, protocollos dos tabeHiâ.es e escrwa~s 
Juizo; edocumentos ou papeis ~e_qualqum. 
sentados em Juizo ou nas repartlçoes pnb!lcas. 
diva taxa é de 60 a 1'160 reis por cada meia f~lh a 

2.o As cartas e diplomas que c0!lfel'em tttul 
mento nobreza, brazão, contlecoraçoes. 
leo'ios ' ou outra qualquer mercê ; as dispensas 
qtfer ~atnreza ~lue seJapl; licenças ~e qualqu?r 
inclllsive para Jogos h~ltos; e os dlploma~ s 
litterarios. A sua taxa e de 'lI-:-a 'lOOI--;-rels. . 

;3.0 As cartascle jogar, cUJo s~llo",e d~ ';l60 
baralho (L. cit. de 2'l d'Outubro de 184o, a1 t. 12 

(~) Além d'este ha o. sel10 de heranças e 

urna contribuicào conheCida tambem pela

roa'ou taxa dás heranças e legados, que pag[)l~ os~ 

testamento ou ab intestato e os lega~nos, q~e nao sao 

nem descendentes dos testadores ou mleslado •. 


Os ascendentes e descende~tes nada pagam; os 
herdeiros por testamento ou ab !ntestato, p.ar~ntes do 
:l.o grnu indusive, c.ontado na forma de Direito . 
tO." parte do valor IU!Uld? do ICljado ou da herança ~ 
herdeiros são parentes fora do 2." Ijrau, pagal~la8)5.
de 17 lle .Iunho de 1809; e de 2 d'Onlubro de l ' . 
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, 

tendp:ntc!. 

o se1l0 

litlad~ do sello teve a principio por fim evitar 
oes eanlldatas dos aClos, como resulta da Nov. 
ql1al .Jl1sliniano onlenou aos tabelliães de Cons

que não l'e~ebessem os autographos dos actos 
papel, em cUJa frenle estivessem escriptos o no

a data ua sua factnra, e o PI'otocollo 
que mdlcasse a nalureza e sllbstancia do acto . 

e protocQl\o insuillcientes para attin lJ'i1: 
, estabeleceu-se em França o registro de 

o § antecedente. (') 

obrigaçã? de fazer uso do papet sellado nos casos imlica
deu orIg~m a um imposto indirecto. A conlribuicno do 

especles: '1.0 o selto de dimensão, pautado, segundo 
papel (~e que se faz uso para tod?s. os actos civis e ju
os escflptos que podem serexhlblrlos em Juizo e fa

(selto fixo); 2:0 o sell? proporcional, direito creado 
tos d~ eommcr~lO, e que ~ (l"rafluado na razão uas f/uan
.r nesses eOmtos: O direito do sello de dimensão (ou 
18, segundo o Ilestmo do papel; e o do sello IJ1'Oporcional

conforme as quantias que representam os efTeitos com
qu~lquer é_licito servir-se d'outro papel sem ser o for· 

n Admllllstraçao, com tanto flue o faça sellar. (i'radier). 

§ 293. 
!iLAÇÃO P.\TRIA.-SELLO l'nOPOnCION.\L.-Entre nós tam
acha adoptada esta provitlencia tlscal e adminis
o sello pela nossa Legislação. 

Alv. de 17 de JU~110 de 1809 mandou pagar sello 
e ql1acsqu~r tllulos, rolhas de livros, e papeis 

e commerclaes. As taxas ant.igas roram reo'ula
s 

~ Inslrs. de '14 de NovemLro de '1833. EsteO im
I depois regulado pelos arts. 12 a '15 tla L. de 
~ubr? de '1843, I)ara cuja execução haixou o nego
A})nl de 1844. Este foi alterauo pelo Decr. n. 

10 de Julho de '1850, que mandou execntar novo 
enio do mesmo imposto do sello e de sua arreca

pelo Decr. n. 895 de 3'l de Dezembro ue 1851 
da executar outro Regulamento sobre o LISO, pre

"cnda do papel sellallo. C) 
I illlpo~to do Sello olltre 116s talllbel1l ú ue (luas üspecie~. 
lIull e 1/:1:0. Ao sello ,Propol'(·.lonal süo slIjeitos: I." túdlJS 
de contrnclos de dIlIheil'o , C0ll10 letlJ'a~ de c:lIl1hio e dH 

terra, eseriplos á orllcm, o notns promissorias; 2.° creditos, escri
pturas 011 escl'iptos lle venda, hypotheca. doação, lleposito extraju
dicial , e qualquer titulo lle transferir a propriedade ou o usufrncto; 
:l." os quinhões hereditarios ou legados; 4. 0 as quitacões judiciaes; 
5. o os fretamentos e uespaehos das Alfalldegas e dôs Consulados; 
G.o as apolices de seguro ou de risco; e 7. ° os titulos de nomeacão, 
expedidos pelo Governo ou por empregados da sua escolha, 'por 
autoridades e(' clesiasticas, e pelas Mesas uas Camaras legislativas 
Il das Assembléas provinciaes. Este sello é regulado e cobrado de 
qualquer valor pelo modo marcauo na respectiva tabella, pela ci!. 
L. de 21 d'Outubro de 1843, art. 12 § 1.0 ; L. n. 555 de 15 de Ju
nho de 1850, art. 18; L. n. G28 de '17 de Setembro de 1851, art. 
26; L. n. 8-íOde 15de Seteml)ro de 1855, art. 15 §2. o eDecrs. 
n. 2,31-íde -í de Dezembro de 1858, e n.2,490 de 30 de Setembro 
de 18:J\J. 

SELLO FIXO. -1\ este são sujeitos : L o não só os papeis 
que jú o'antes o pagavam, senão tambem os processos 
que correm perante os Delegados e Subdelegados; os li
\'I'OS, protocollos dos tabelliães e escrivães de qualquer 
.1 uizo ; e documentos ou papeis de qualquer especie, apre
sentauos em Juizo ou nas repartições publicas. A respe
diva taxn é de 60 a 1'160 reis por cada meia folhade papei. 

2. 0 As cartas e diplomas que conferem titulos, trata
mento, nobreza, brazão, condecorações honorificas, privi
legios, ou outra qualquer mercê; as dispensas de qual
quer natureza llue sejam; licenças de qualquer especie, 
inclnsive para jogos licitos; e os diplomas scienlilicos e 
Iitler:uios. A sna taxa é ele H-a '1001-reis. 

~1.0 As cartas de jogar, cujo se110 é de 1'l60 reis por 
baralho (L. cit. de2'l d'Outubro de '1843, art. '12 § 2,0). n 

(") Além d'este ha o sello de heranças e legados; o qual é 
urna contribuicào, conhecida tambem pela denominação de deci
ma ou taxa dás heranças e legados, que vagam os herdeiros por 
testamento ou ab intestnlo e os legatarios, que não são aseendentes 
nem descendentes dos testadores ou íntestados. 

Os ascendentes e descendentes Bada pagam; os legatarios e 
herdeiros por testamento ou ab inteslato, parentes do falJecido até o 
2 .0 grau ine\usive; contado na fórllla de Direito canonico, pa!\,am a 
'10." parte do valor líquido do legadu ou da heran0a; e quanoo os 
herueiros sfto parentes fúra do 2.° grau, pagam a 5. 0 parte (Alvs. 
Ile t 7 de .Junho de 1ROl); e de 2 d'Outuhro de 1818). E tnnto os na



ciolJaes como os estrangeiros estam igualmellte sujeitos a essa taxa 
(L. cit. de 2\ d'Ontubro de 1843, art. 3\). A sua alTecadaci'ío e 11sca
lisação são regidas pelos Regulementos li. 156 de 28 d'Abril de 1842, 
(l n. 4.10 de 4 de Junho de \84.5. Mas este ultimo imposto pertence
aClualmenle ás rendas provinciaes, e municipaes da Côrte. 

§ 295. 

DIREITOS DE CHANCELLARIA·_Em Franca ha tambem cer
tos direitos denominados de chancetLaria e hypothe
caso Os de chaneellaria são cobrados por oeeasião dos 
differentes actos que se fazem nos tribunaes civis e do 
commercio. Os tlireitos de hypothecas o são na ol,casião 
da inscripção das hypothecas e da transcripção dos aetos 
translativos da propriedade (Pradier). 

O que ha entre nós com similhante denominação, é a 
dizima da challcellaria ; a qllal era uma pena que se im
punha a quem fazia ma demanda; isto é, ao litigante que 
a perdia; e reverti~ para o fisco: consistia na 10. a parte 
da cousa que se pedia, e das custas; pena pecuniaria em 
que o réo era condemnado. (') 

o seu regimento interno era de 16 de Janeiro de 1589; e acha
se por extenso e commentarlo em Pegas ás Ordenações, Tom . 3." 
pag. 4-68. Foi porem substituida pelo imposto de 2 por 100 que se 
àeve pagar, do valol' de quaesquer cousas demandadas, pellls LL. de 
31 d'Oulubro de \835, art. 9.0 § 2.°, e de 22 d'Outubro de 1836, 
art. 14 § 21. 

A sua cobrança rege-se hoje pelos Regulamentos n. 150 de 9 
d'Abril de 1842, n. 230 de 22 d'Outubro do mesmo anno, e n. <Í 13 
de 10 de J u.nho de 1845; dos ql1aes 0.1. o foi additado pelo 2 . n e al
terado pAIo 3. n 

~ 296. 

CORREIo.S.-OS ultimos dos impostos indirectos ( referi-o 
dos no § 281 ) são o porte das cartas e outras taxas arre
cadadas pela administração dos correios. 

Os progressos da civilisação criam por toda a parte 
novas relações entre os homens; multiplicam incessante
mente os laços de suas affeições e de seus interesses; e 
iwpõem ao Go\'emo ° dever de estabelecer entre r~les 

• 

wrnmunicações mais I'aceis c rl't'flllcnlcs ; J~~ approxi 
por meios mais promptos e ex.actos as . dislan.eias. que 
separam; de abril' ás suas relações "JaS mal~ tllr~ct 
·(',ommodas ; em fim de satisfar.er a totlas as eX.lgen~las I 

slIas necessidades, e ate somente de Suas convenlc 
A sociedade I'eeehc a vida c o movimento pelo 

tacto perpetuo das idéas e acções dos que a com 
O serviço dos correios é pois indispcnsavel 'para ma 
animar a nossa cxistencia social pela ar,llVldadr. do 
mechanismo, e pelo jogo continuo de soas numerosas 
las ( Magnitot ct Delamarre). n 

C' ) A instituição do.s correio~ tc.m pOI' fim principal o 
te de cartas, jornaes, ohras perlOtlll:as, o. maços de 
certo peso. Tem pois o Estado o mono.polJo cio COl'I'elO 
flue consiste 11') direito exclusiv? de . fazer esse transport~ 
isso quem n'elle se intromette, e pUllltlO CO~I. penn~ pecum~
serviço dos correios ó confiado. a uma ndmlJlIstrap'ao esp r.I'II .. 
jeila ao Ministerio da Fazenda.. . 

A administrarão dos correios deve l'espCltar () fazer 
segredo dns cartas (Cod. Criminal arl. 12~ § 9:° e. L:o,!sti 
179 § 2i) , e remette-Ias as pessoas a quem sao tlmgldas. 
é pago, segundo uma tarifa, ou pela pessoa que remettc n carta 
por quem a recebe. . . . . . c 

« A taxa ou porte do COI'I'elO e pOIS uma con~f1bUl~:ao ou 
que se percebe pela co.nducção das cnflas e papeIS, regulada 
peso, e co.m attençào ás distancias de m31' e terra entre uns c 
tros correios, donde vóm, e o.nde se recehelll.)l

A Legislação flue entre nos rege esta mal 
Decr. Heg. n. 31)9 de 21 de Dezembro de 1/{V!, e 
Dezembro de 18·1,7 . e Decl's. ns. G37 e G38 de 27 e 28 
de 18.&9; que o Go~crno foi antorisado ~ modificar pela [,
26 de Setembro de 1857, art. 29 § 8.°, organisandn uma 
pecial parll o serviço pns!al de f<'lra (10 lrupcrio. . 

• 
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orno os estrangeiros estam ignalrnente sujeitos li essa t/lU 
e 2\ d'Outubro de 1843, arL. 31). A sua arrecadacão e Jisca

-o regidas pelos Regul\lmentos 11. 156 de 28 d'Abril de 1842, 
de 4 de Junho de nU5. Mas este ultimo imposto pertellce 
nla ás rendas provinciaes, e munieipaes da Côrte. 

§ 295. 

TOS DE CHANCELLARIA·-Em Franca ha tambem cer
itos denominados de chancellaria e hypothe
s de chancelIaria são cobrados por occasião dos 

ates actos que se fazem nos tribunaes civis e do 
cio. Os direitos de hypothecas o são na occasião 
ipção das hypothecas o da transcripção dos actos 

'vos da propriedade (Pradier). 
ue ha entre nós com similhante denominação, é a 
(.I chancellct1'ia ; a qual era uma pona qne se im
quem fazia má demanda; isto é, ao litigante que 

; e revertib para o fisco: consistia na 10.a pal't{l 


n que se pedia, e das custas; pena pecuniaria em 

o era condemnado. (') 

re~irnellto interno era tIe 16 de Janeiro de 1589; e acha
nso e commentarlo em Pegas ás Ordenações, Tom. 3." 
Foi porém substituida pelo imposto de 2 por 100 que se 

T, do valor Qe quaesquer cousas demandadas, pelas LL. de 
bro le 1835, art. 9.° ~ 2.°, e de 22 d'Outubro de 1836, 

:21. 
cobrança rege-se hoje pelos Regulamentos n. 150 de 9 
1842, n. 230 de 22 d'Outubro do mesmo anno, e n. 413 

unho de 18"5; dosqnaes 0,1." foi additado pelo 2." e al 
Ir) 3." 

~ 296. 

EtoS.-OS ultimos dos impostos indirectos ( referi .. 

28'1 ) são oporte das cartas e outras taxas arre

pela administração dos correios. 

progressos da civilisação criam por toda a parte 

lações entre os homens; multiplicam incessante-

laços de suas affeições e de seus interesses; e 

ao Goremo o dever de estabelecer entre clles 


• 


wmlllunicaç,ôps mais faceis e fl't:(lUellles ; de approx.ima I 
por meios mais promplos e oxactos as distancias que os 
separam; de abril' ÚS suas relações rias mais tlirectas (' 
commodas ; em fim de satisfazer a todas as exigencias das 
suas necessidades, e ale somente de suas convenioneias. 

A sociedade recebe a vida o o rno\'imen!o pelo con
taclo perpetuo das itléas e ac~:ões dos que a compõem. 
O serviço dos correios é pois indispensavol 'para manter {' 
animar a nossa existencia social pela acttvidade do SP.lI 
mechanismo, e pelo jogo continuo de saas numerosas mó
las ( Magnitot et Delamarre). n 

("") A instituicão dos correios tem por fim prillci pnl o transpor
te de cartas, joníaes, obras periotIicas, e. maços de. papeis O'Ulll 
certo peso. Tem pois o Estado o monopollO do correIO uns cartas, 
que consiste n1 direito exclusivo ele fazer esse transporte; e pOI' 
isso quem Il'elle se ir}trol1l~tte, é punillo co~. pcnn~ pecuni[~rias. t) 
serviço dos correios e confIado a uma uc]nlllllstrarj<!o espeelal, Sll 
,jeita ao Ministerio da Fazenda. . . 

A administrarão dos correios deve respeitar e fazer respeitar fJ 

segredo das cartas (Cod. Criminal ano 129 § D.o e Constituição art. 
179 § 2i ), e I'emettê·las as pessoas a qnem siio dirigidns. O portr, 
é pago, segundo uma tarifa, ou pela pessoa que l'ell1etle a carla, ou 
por quem a recebe. . . . . ._ 

(( A taxa ou porte do correIO e pOIS uma contnbUlr,ao ou paga 
que se pereebc pela conducção das cartas e papeis, regulada pelo 
peso, e com attençiío :is .distancias de mar e terra entre uns e ou
tros correios donde vem, e onde se recebem.» 

A Legisl~çào que entre nós rege esta materia, é a seguinte: 
Decr. Heg. n. 3!J9de2t de Dezemllro dc 1HH,c Instrucções de t5de 
Dezembro de 1847' e Decrs. ns. 637 e 638 de 27 e 28 de Setembro 
de 1849' que o Go~erno foi antorisado ~ rnodillcar pela L. lI. 939 dn 
26 de Se'tembro de 1857, art. 29 § 8.0, organisando nma scr.çâo es
peCial para o sr,rvi()o postal de fóra do Imjlerio. 

.. 



CAPITULO XIII. 

Ei/Wi'gos rio Eslado.-Inslituicõcs rclatúws (f SOCCII1'I'(J,1 

]Jublicos, 

SECçlO \. 

Ri/roi'JOS do Estado, 

~ 297. 

1'1l1:-íC1Pios GEl1.\Es.-No Capo III da 2.(1 Parte se mostrou 
a differença que ha entre o que ordena as despezas ]mbli
cus e ° Te':lJOnsavel pela sua execução ; e que nenhuma 
tlespeza felt~ por cO,nta do Estado póde ser paga, sem 
que tenha Sido previamente ortlenada, ou por um Minis
tr? ?u p.or agellte~ ~ecnndarios, em virtude de delegação 
mmlslenal. Os MII1lslros são pois,uão só os que ordenam, 
s.en~o ta!l1bem ?s que liquidam as despezas publicas. A 
llqlllclaçao consiste no exame dos creditos para admitti-Ios 
rejeitá-los ou reduzi-los. (') , 

, J") Aqualidade de liquidantes reunel\1 os Minislros tambem o 
direito. de_appilear aos creditos reclamados eontra o Estado as 
preseflpçocs em que possam ter incorrido, salvo o recurso para o 
Conselho (PEstado [leio meio contencioso. • 
" Os eneargos ~~ Estado ~ompõelll-se das dividas que eUe tem 
LOlll,rahlclo e~l dIflerentes ojlochas, o tias depczas exigitlas pelos 
SOl'\'IS0S lJl1bilcos: nesta pois exalll inar em que consiste a divida 
pllbllca, e fjliaes sao as despozas que exigem os serviços publicas, 

§ 298. 

DIVIDA rUBLIC,\,-E a divida cio Estallo ; e comprehen
lle os recurs?s lJ?e o Estado pede ao credito publico, e os 
abonos em dmhmro ou pensões de que é devedor aos seus 
antigos ~~rvidores ( Pradier). 

A dlvllla publica, cujos jUI'OS formam um dos encar
gos mais consideraveis da .Lei allnual do orçamento, clivi
d~ - ~e : '1:0 ,em (lívirla {llIcluanlc; 2, o rlivirllt ÚIS(Tir)I(I; () ,'-L (j 
dn'/!/(/. CJ'U/lvel, 

§ 2nO, 

DIVIDA PLUCTlJ A~TE. - Esta compõe-se das som mas 
Estado e obrigado a tomar emprestadas 

votadas no decll 
nem n,as 

recursos especta . 

llr!s 3\"an 
Lios dCpOSllOS . fe 

efTel 

('a(~a 
nao putlc 

' 1) 

Nüo constituillllo p 
conslstlflclo 

foi 

com ai 
zes de prazo para occorrer aos Llifferentes serviro 
cos, em quanto não se realisa a cobrança das co 
(~ões. O seu fim é pois cobrir as anticipações d.a, 
za sobre a receita durante o curso de cada exerctel 
sustenta além tl'isso as despezas 
exercicio que não pódem seI' imputadas, 
e meios do exercicio, nem nos 
dc(iáts dos orçamentos anteriores; eml{uanto não 
linit.ivamente saldados por meio d'cmprestimos Oll 

liclações, n 
(') Os fundos da tlivilJa tlu~luallte !l!'oVI.;m 


tos ao Esln(10 pelos receiJetlores gera0" 

caixas eeollomicas, e das apolices do Thesonro, ou 

cos que vencem juros, e pagaveis a prazos, que 0. ~Ii 

zenda é alltorisado pela Lei do orr;amcnto a emll,tlE 

a concllrrcneia d'uma somma delermlnada que 

cedida. senüo em virtude d'um Decreto Imperial de que 

ta na (a sessão do Corpo legislativo, 

da lIuctuanle um recurso effeclivo, e 

emprestimos reembolsareis ti curto prazo, c 

Legislador dê providencias, para que ella não 

IlOfl:ões, 


§ :\00, 


DlVlu.\ I~SCH'PT.\. -Corno indica o seu nome, a 
inscn:pla comprehende todas as partes da divida 
que teem por titulo funl]amcnlal a sua inscriprão 
versos grandes livros da divida publica, Subdi'iiJ 
(livida fú.ndada, (lindo d'amorli:açr'ío, CCt1tçÕes, c d 
talicia, 

A divida (undada ou consolidada é a que 
hiJa com a clausula expressa de pagar sómen 
annllal dos capitaes mutuallos, e de não se ligaI' o 
quanto Ú Slla restituição, por um empenho fo 
givcl [l'uma epocila llcterminada, Não ó pois I\C 

\'el, nem vi!alic.ia; o sell lJi'inâpat é pCl'l11an 
dura l~, ã() i [j(lclínilla. (') 

http:vi!alic.ia


CAPITULO XlII. 

/I'I/ j'gos do Estado.-Insl-ituicües 1'elal'i1){IS a SOC{:fÍ1'J'o.\ 

}JlIblico.s. 

SEc'çlO 1. 

]f; 01'.(//','/0.1' do Estado. 

~ 29í. 

1'lIlxCIPios GEIUES·-l'\o Capo IH da 2." Parte se mostrou 
ifl'el'eOl.:a que ha entre o qne ordenct as despews J11tbli

I' 

. e U J'esjlonsavcl pela sua execução ; e que nenhuma 
peza feita por conta do Estado póde ser paga, sem 

lenha sido prel'iamente ordenada, ou pO\' um Minis
ou por agellte~ secundarios, em virtude de tleleO'ação 

nistcl'ial. Os ~Iinistros são pois,uão só os que O1'd~wm 
não tambem os que liquidam as despezas puhlicas. À 
nidaç,ão consiste no exame dos creditos para admilli-los, 

I'eil fl-Ios ou reduzi-los. n 
,Co) Aqunlillolle de liquidantes reunem os Ministros lambem o 

'\til de IlPlll lcar aos creditos reclamouos contra o Est:ldo as 
cri p~õcs em quc po~sam ter incorrido, salvo o recurso para o 

I elllo d'Estado pelo meio contencioso. • 
Os ellcargos ~~ Estado ~ompõem-se das dividas (Iue elle tem 

Il,railltlo er~1 dlllcl'entes epoclws) e das depezas exigiuas pelos 
nsos llul.Jllcos: lIesta pob examinor em que consiste a divida. 
lu:a, e (jUOCS 8<10 as des[lczas que exigem os serviços puhlicos. 

§ 208. 

DIVID.\ PUDUC..\.-E a divida do Estauo ; e compl'ehen
os I'ecurs?s q~1C o Estado pede ao credito puhlico, e os 

ooos em clmhell'o ou pensões de que é devedor aos seus 
li!ws servidores ( Pl'adier). 

AJivit.l3 publica, cujos juros formam um dos encar
s mais cOllsitlcl'ftveis da Lei annual do orçamento, flivi
-lIC : '1.0 em (ih-ida (hlctllonlc; 2. o divida inscl'ipt(l . C ; \. o) 

'ido (')'iqi'pel. ' 

§ 2!)D . 

DIVinA FLUCTUA:I'TE·-Esta compõe-~e uas sommas que o 
Estado é obl'igac1o a tomar emprestadas com alguns me
zes ele prazo para occorrer aos difTerentes serviços pllbli
cos, em quanto não se realisa a cobrança das contrihui
ções. ,O seu fim é pois cobrir as anticipações (la despe
za sobre a receita durante o curso de cada exercici o; ella 
sllstenta além d'isso as despezas volal]as no decurso do 
exercicio que não pódem ser imputadas, nem nas verbas 
e meios elo exercício, l1em nos recursos especiaes, e os 
tlcficíls uos orçamentos anteriores; emquanto não sflo (le
Hnitivamente saldados por meio d'emprestimos Oll conSQ
liela~, ões. n 

(') Os fundos da uivi(}::I JluctualllC provém (los DI':lnçOS (ei
tos ao Est:l (lo pelos recel.Jcuores gcracs, ,los depositos feitns 1I:1~ 
caixas eeonomieas, c das apolicas di) Thosollro, ou aITeitos puhli
cos que vencem juros, e pagal'eis o prazos, que o Jlinistro ela Fa
zenda é outorisodo pelo Lei do orçarnento à emillir Cálla 011110 até 
ti conr-url'cncia d'ul1w sommo determinada que não póde seI' ex
cedida: senüo em virtude d'um Decreto Imperial de quo se dá con
ta no 1." sessão Llo Corpo legislativo. Nào con~tituilldo [l.is a lliri
dn Iluctuante um recurso eITectivo, o consistiJlllo open:ls em 
omprcstimos roembols:lI'eis a CUfto prazo, eomprehende-se CJue u 
Legislador dê provillcllCios, para que ella nflo excoll:l ecrt,)s pro
por<;ões. 

R :;)on ;j t. ) l ,. 

DlVID.\ I tI'St:HWfA. -Como imlica o seu nome, a divido. 
inscril1let comprebende totlas as partes da divida publica 
qne teem por titulo fundamental a sua inscripção nos di
versos grandes livros da clivida pulJlica. Suhdivide-se em 
divúl(t {unduLla, fundo rl'amorliUlção, clluções, e dÚi ida vi
lalicia. 

A dividet {nndada ou consolidalllt é a que foi conll'a
hida com a clausula expressa de pagar sómcnlc a rencla 
annoal dos capilaes mutuados. e de nflo se ligar o Estado, 
quanto ;'j Sl13 restituir:ão , por um empenho formal e exi
gível n'ul1la epocha determinada. ~ào é pois nem exigi
vel, ncm I'italic.ia; o seu llJ'úzdpal é permanente, e de 
dma(.ão ill(lclillida. (') 

http:I'italic.ia
http:Jivit.l3


· .(*) o ESlauu, eomo qualquer devedor ue rcwla; llúde u~nr uu 
úll'elto commum ue rcembolsar o seu creuor; mas o cnpital d. 
I'I).ndn ~llnd.nd~ niio é cxigivcl rl'ellc. O grande livro da divida pu
hllcn nao vltallcia é o titulo fundamental de todas as rendas ins
eriptas cm proveitu dos crcllorcs do Estado. QuanLlo se trata da 
erca~'ào de rendas, 11 illscripção só póde Icr lugar em virtude di: 
uma Lei.; Illas para as Irnllsfer",neias e mulações hasta o concursu 
úc dous agentes responsaveis ( Cabantous). 

§ ~~Ol. 

AlIOIIlIZAlj,ill._ O Estado desollol'a-se Lla sua divida 
fundada, lIão só pelo reembolso, mas tambem pela umo/'
tizaçâo. Entellde-se por amorIiza~:ão a extincção gradual 
da divida fundada por meio de resgates su~cessivos, fei
tos por conta e á custa do Estado. 

Uma Caixa ~hamada d' amortização é encarregada 

de resgatal' as rellr1as em nome do Estado. O seu fundo 

t:ompõe-se Llc diversos elementos. Primeiramente ella re

cebe uma dotação annual, fixada pela Lei do orçflmento ; 

em 2.° lugar, de cada vez que se contrahe um novo em

prestimo, c dotado com um fundo de I'eserva fj\le não pó

de ser inferior a um por cento do capital elas rendas res

gatadas ; e estas emfim continuam a ser fornecidas ú Cai

xa d'amortização cujas faculdades augmentam. (') 


(') A l:aix.a ti'allloJ'tização foi cntre nós creaua e definida pela 
L. úe 15 de ,'o\'embro de IH'27; deu·se-lhe regimento a 8 d'Outu
bro de1c28, :t11crado C0ll10 a cil. L. pelo Decr. dn 27 d'Abril do:; 
1832. Alelll das sllasdispoôir;õesque tambcm regem as Caixas fI
liaes nas provll1cias, ha nHlis a lIesolução de 2G ,le SetemlJro dl~ 
1828; as LI.. ns. 53 c 98 (le Ü e 31 d'Oulobro de I~35, art. 7,0 § 3. o; 
11. 7 de 22 d'Olltnbro de Hl36, <lrt. 18 ; o Reg. de 15 de .I anei ro de 
IlH'i; a L. n. 317 dc211l'OlllllÍll'ode 1Rt3, etc. 

§ 30~. 

CAU(/ll'::;.- A caUi;úu é U1l1 penhor pe(~ullial'il) dado ve
lus rCSpol1s3veis ao Tilesolli'o, para segurança dos abuso;:; _ 
e prevaricações que pro\'{)l\ham de faclo seu. A caução 
de\'e ser prestada pelo func.cionario l'csponsavel alltes de 
ll.utl'éU· em exer~icio. ~m França póde ser preslada em 
Illlmerario, rend<ls Oll immovels. As c.au{',ües em numera-

rio flue se Ilepositam no r~hesouro publico, ou 
do Thesouro nas ~olloctortas, produzem ta 
vcito elos empregaJos um juro que c pago 
(;ão dos certificados d'inscripção. 

§ :303. 

LI';lHSLc\cIo·-Entre nós tamhem os 
beJôres, contracladilres, exactóres, e. m. 
a cujo cargo estam a arrecadaçã~ e Illstn 
das publicas, caucionam iJ?1' melO de . 
ou deposito. A Fazenda naclol~al tem alem. li 
ca legal em todos os bens .Ll esses funcclo 
uata elos conlractos ou provImentos: e lam 
lllgar a convencional, sem.lo cxyressamenle con 
r,onvenção gCI',11 ou especw1. ( ) 

(') A hypothec(\ legal da FazcnJa ,é privilegiada 
prefere a mesma Fazenda en; VI rtude. d, ~lla ~os . 
rem somente n hypotheca fieI ai anttlIIO} . a l:onve,nc _ 
pclas Leis gr.rneg ( IIegll11euto Lle j I tI Ol1t~i1ro rle ,} ~ 
159 c 1()G ; e L. de 22 de Dezemhro de '1761 \ ti\. ":' 
raras vezes é admiUida pelas LCls n.ovas. A lmnl;a e 
generico dc caucionar, e n'ella conslSle a maxlma pa 
lias pccunia rias. . 

São ohrigado~ :t preSlnr flanr;a 05 thcsourCll'Os d 
rias e de todVas as repartições llscaes; .os rece 
collectôres c.)ntracladÔres c quaesquer cnearregad 
Ilcspcz:l Ila~ rendas puillicns ; e esta flanr;a deve s~~r 

A itloncidaLle da [bnlia reguta-se eOJJ1 nttenr:ao 
das operar.ões, de que sàu encarreguIJos os 
cumstanciiís dos liauúl'es que devem ser de recon 
c isentos ti.:: lliv:tIn, ou de qnnlquer e:lCnl'go pam 
lIacional. 

CO:'\TlX l1 . . T.F.GISLAçIo l\ELATlV.\ ,\5 J'J.\:'\ç.\S F 

thesonreiro geral, os pagadores tio Thesouro, 
l'eiros das provincia;:;, devem antes. de 
{Jrestar fiança idonca do valol' arh~traelo 
Tlwsouro (Decl'. n. 7:3G de 20 de No~e~b~o 
2.0 § 8.° e art. (7); sendo esta .atlrlbmçao 
em virtu(le do c.il. Dcc.r. extenslva a todos 



o Eslauu, tomo rlualquer dCVétlol' ue rClldas pú,le usar uu 
commum de recmholsar o seu credol'; mas o capital d. 

fundada n:io é exigiycl tl'elle. O grande livro da divida pu
li 	l'ilaliein ,) o litulo fnndamcnlal de todas as rendas ins

em pro"eitu uos credores do Estado. Q1l31lllo Sé trata da 
de remias, a illscripr,ão só púde ter lugar em virtude de 
I; Inas para as lrallsferc'neias e mUlações hasta o concursO)
• agentes rosponsaveis ( Cabunlous). 

§ jOl, 

OlllllA QÃU._ O Estado dCSOIl()r~H;e da sua Jivida 
iI, não só pelo reembolso, mas tambem pela amur
, Enlcllde-se por amortização a extincção gradual 

'da fundada pOl' moio de resgates sucecssivos, fei

r conta e á custa do Estado, 

rua Caixa chamada d' amortização é encarregada 

alar as rendas em nome do Estado. O seu fundo 

c-se tle diversos elementos. Primeiramente eBa l'e
lJIa dotarão annual, Ilxada pela Lei do orçamento; 

lngal', de cada vez que se contrahe um novo em
o, e dotado com um fundo de reserva que não pó

inforior a um por cento do eapital das rendas res
; e estas emfim conlinuam a ser fornecidas á Cai
ol'tização cujas faeuldades augmentam, n 

A C:H: a tl.'alllortizaçüo roi entre nós crenda e tlefinitla pela 
de : n\'embro de IH:27 ; deu·se-Ihe regimento n 8 d'Outu
23, altcra,)o como a eit. L. pelo Deer. de 27 d'Abril de 
tem das suas disposir:ões que tambem regem as Caixus fi 

pro\'ll1eias, ha mais a Heõoluç,'ío de 2G Je SetemlJro dll 
LI.. ns . 53 e 98 fie li e :H tI'Outubro de 1~35, art. 7,0 § 3. o; 

:' ll'Ouluhro de 'IB3ti , ar!. 18 .; o Reg . de '15 .le.J aneiro de 
L. 1I.:lt7 de:!t d'Ontlllirode HU:3,etc. 

I.:Ü ~:~.- A Cl/llI.:liu I~ um penhor peclllliario dado pe

ollsilveis ao TltCSOIII'O, para segurança elos abuso ' 

icaçõcs que proycllham de fado seu. A caução 


r prestaua pelo funccionario responsavel antes de 

Dl ex.ercicio. ~m Fl'unr;a pódc ser prestada em 

rio. rendas 0\1 immovels. As caul.'.ões em numera-


rio que se depo:3il:lIl1 no Thesoul'O publico, ou por conta 
do ThesoUl'o nas collectorias, produzem lambem em pro
voito dos empregados um juro que ó pago á apresenta .. 
çfio dos certificados d'inscripção. 

§ . 03. 

l!-;(;rsL.\ _iu·-Entre nós tambem os thesoureiros, rece
])ctlõres, contl'aclallôres, exactõres , e mais responsaveis 
a cujo carao estam a arrecadação c distribuição lias ren
das publ~C~s, caucionam ;)~r meio ele hYPo,~heca, liança, 
ou deposllo. A {4'azemla naelor~al tem além. lIISS.O Ilypothe
ca legal o lodos os hens Li esses funcclOnarlOs (~esde a 
data dos contl'actos ou provimentos: c tambem p~tle ter 
lugar a eonveneional, sendo expressamente contl'allltla por 
convenção goj' ;)\ 011 especial. n 

(') ,\ hypotllCca lega l da Fazcnda!J {ll'ivilegi:Jd?; e por ~sso 
prefere a mesma Fazenda em virtude tl ella aos ered.ores que tIve
rem somente a hvpolileca cre r:J1 ant~n()r : a eonvenclonal regula-se 
pelas Leis gera0; (liegim3nlo de n d'Outnllrn cle 1515, Cnps. ~H, 
15gei911 ; eL.de'22 de Dezembro de I7tii, tit. 3; " §3.o). M~s 
rums vezes I~ adrnittida pelas Leis novas. A lianfjn e o meio maIs 
generico de caueionar) e n'elIa consiste a maxlmn parle das garan
tias peeunia das. . 

São obri "atlos a prestar f1anr~a os thcsOllfClros da:; Thcsoura
rias e de tu (fo ~ ~i S reparti cjiles Ilséaes; os recebedôres, pagadôres, 
collecli'>rcs, C'1ntraetadtlres e quaesquer encarregados. da recella e 
(lespeza (la ~ rentlus lJl1l>liens ; e esta lianc;a deve S~I' I~onea. . 

A it10neillaue du fi3nca reouln-slJ com attençao a Importancla 
<las O[WrHfjCies, de que 350 en~arrlJgar\os os af1anç.ados, e ús ci~
cumstaneias elos {Jouôres que devem seI' de recOllheclua nl~onaçao 
c isentos lle c1ividn , ou de qllal(jLler enenrgo para com n I' ozellda 
lIaeionnl. 

COXTI. ' li. .\ tE ISI,ACÃO I\ " LATlVA ,\ S FL\!'iÇAS FlSCAES. - O 
thesonreiro geral, os ()agadores do Thesotll·o, e os thes(,~
l'eiros das provincias, devem antes <l e come~al' a serYlr 
prestar fiança illonca do valor arhitrado pelo Tribunal do 
Thesolll'o (De (~r . n. 7:30 de 20 de Novembro tle '1850, art. 
2.0 § 8.° e art. (7) ; sendo esta .attribnição do Thesou~o 
em 	virtlHlo do ei t. Decr. extensIva a todos os lhesourOl
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ros e pagadôres das outras repartições de Fazemla e a 
quaesquer exactôres ot(,collectôres de rendas geraes, (') 

(') O t\tesoureiro d'Alfandega presta fiança á satisfa~ão do T!Je
souro na Côrle, e dos Presidentes e Thesourarias nas provincias, 
regulada a idoneidade, segundo o maximo presumivel do rend i
mento nos prazos ordinarios em que o deve remetter ú Thesouraria 
(Heg, do 22 de Junho de 1836, art. 36 § 7.0). 

O Inspector geral da Caixa d'amortização deve prestar fiança 
idonea ou hypotheca pela quantia de 64:000$ -; o contador e o 
thesoureiro pela de 48:0008 - cada um; o corretfJr pela de 
32:000$-; os escripturarios pela tle 2!~:0008-catla um ; e o por
teiro pela de 20:0006- (L. ue 15 de Novembro de1827, art 51 ). 

Os collectores antes de começarem a servir são obrigados a 
prestar uma fiança que é regulada pelas Thesourarias das provin
cias, com attenção ás som mas. das cohranças de que furem encar
regados (Reg. de 1ft, de .Janeiro de 1832, art '29). Igualmente a 
prestam os thesoureiros das Mesas de rendas ( Heg. de 30 de Maio 
(\e1836.'. 

Tem-se tambem admittido no Thesouro pU~J l ico naeional a 
caução por meio de deposiio em alguns casos; senJo este I'eito na 
Thesourariageral em apolices da divida publica que pelo valor me
dio do mercado corrcsponclam á importancia em que se calcnla a 
responsabilidade pecuniaria dos empregados. 

(V. Apontamentos de Direito Financeiro Brasileiro), 

~ 305. 

DIVIDA VITALlCIA·-Esta lambem faz parte da divida ins
cripta, porque é registrada no grande livro da divid a pu
blica. A divida vitalicia, como inllica o seu nome, é 
aquella cujo capital não exigivel, nem reemholsavel, /lca 
definitivamente amortizado pela morte dos credôr ·s. 
Comprehenele as renelas vitalícias em premio tl'empresli
mos contrabidos pelo Estado, c as pensões em recompen
sa de serviços prestados ao mesmo. n 

(') As rendas vitalicias são tambem registradas nu grande lilTo 
da divida publica vitalicia. Esse granue livro ri o titulo fnndal1len
tal de todos os credôres vitalicios do Estado. Cada credor é n'elle 
crcdit,ado pela renda vitalicia de que é proprictario; e dá-se-lhe 
um exlracto da inscriocão. · Os atrazlIdos da divida vitalicia ~ ão 
pagos ao portador do êitracto da inscripção e com quitação sua, 
apresentando tamhem Uln eerlificado de "ida da pessoa a quem per
lence a renrla . 

§ 30ti. 

PK'Isõr-:s.-Todas as pensões pagaveis por 

. 

da 

as 

de 

ti 
. 

mUltos 

aeditos da divida publica são inseriptas no .livro 
sões. As principaes divisões das pen_sões 
fundos geraes do Estado em França sao as segum 
pensões c.i vis; 2. o pensões ecclesiasticas ; 3. 0 

Iitares; 4.° pensões a titulo de recompensa 
nal, etc. (') 

(") Dü-se tambem um certilicado d'insc!i pc;~o a lodo 
sionario ue pensão. Os atrazadus das pensoes sao pagos 
dor do certificado d'inscripr;ão, o qual dá a sua quitllção 
tando igualmente em apoio d'esse ti tulo um certificado 
pellsionista, e em caso de morte documentos JU~''''''U'' 
rei tos tios herdeiros ( Cabantous ).

As pensões impõem ao Thesollro uma divida que 
restrictamente como aquellas cujos fundos recebeu 
publica ; pois é ella o prerjo dos serviços prestados, e a 
do tl'ulHilho ex.clusivo dos rllOccionarios que elle ttlm 
! ~l:lgnitot et Delamarrc ) . 

§ :307. 

LEGIST.AçÁo,-lla enli'e nós diversas especies 
cês pecuniarias, concedidas em remune~ação de 
que são tenças, pensões, r) aposentctdorws, 1'e{o 
b'ilações, estabelecidas umas pela Legislaç.ão 
tra::; pela moderna, e expressamente gal'antldas pel 
art. 'l70 § 28. 

(.)1." Tença~ 1I,1.. só mente tarira e. ~egras para 
cedem em remuner'aeao de ,er"IC08 1111htal'os (Assent.o 
Ultramarino de Portügal de 2x de Marr,o do 1792, 
OOCI'. de ':.!3 de Junho de 18\1). As Cartas regias 
zcmbro de 161ft. c G de Setembro de 1G16 declararam 
hibi (,ão de consultar t l~llr;as não compl'ehellile as vi uvas 
barrradores por ser este o despacho com que costumava 
ttlmpladas;' e a C. !\. de In !le .runh~ de '1621 decl~ro~ 
tarifa conceder tClll:as a vlUvas de 1l11lllstros que nao 
desembargadores. -

Touas as mais tea r,as quO" se concedem em 
l'egitlas pelo razoavel ar!Jitl'io tlo llode~ executi,vo, 
npproração da Assemhlea _geral leglsl~tlva, ~a form~ 
11 da COl1st. com ~t1enr:ao aos serviços e II necessld 
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pagadôres das outl'as l'cpartições de Fazenda c a 
quer exactôres ou' collectôres de rendas geraes. (') 

) O thesoureiro d'Alfandega presta fiança fi satisfação do The
lia Curte, e dos Presidentes e Tbesourarias nas provincias, 
da 3 idoneidade, segundo o maximo presumivel do rendi
nos prazos ordinarios em que o deve remelter ti Thesouraria 

dll 22 de Junho de 1836, art. 36 § 7.°).
Inspector geral da Caixa d'amortização deve prestar fiança 
ou hypotheca pela quantia de 64 :000$ -; o contador e o 

reiro peIa de 411:0008 - cada um ; o eorret0r pela tle 
8-; os eseripturarios pela de 2!~:OOOd-cada um; e o por-
ela tle 20:0001:;i- (L. de 15 (le Novembro de 1827, art 51 ). 

collectores antes de comecarAm a servir são obrigados a 
r uma fiança que é regulada' pelas Thesourarias das provin

eom atten~ão tis sommas das cobranças de que forem encar
s (Beg. de 14 de Janeiro de 1832, art 29) . Igualmente a 
m os thesoureiros elas Mesa~ de rendas (ll.eg. de 30 de Maio 
6 1 

en'Í~se tambem admittído no Thesouro publiCO nacional a 
o por meio de tleposito em alguns cnsos; senJo este feito na 
uraria geral em apolíces da divida publica que pelo valor me
mercado corrcspondam á importancia em que se calcula a 
sabilidade pecl1l1iaria dos empregados. . 

r . Apontamentos deDireito Financeiro Brasileiro). 

§ 305. 

tVIDA VITALlCL\·-Est.a tambem faz parte da divida ins

, porque é registrada no grande livro ela divida pn


. A divida vitalicia, como indica o seu nome, é 

lia cujo capital não exigivel, Dem reembolsavcl, fica 

itivamente amortizado pela morte dos credôre~. 

t'chende as relidas viLalicias em premio J'empresti

contt'ahidos pelo Estado, e as l1eJ1sões em recompen
erviços prestados ao mesmo. n 

) As rendas vitalicias siío tambem rcgistradas uo grande I iHO 
ida publica vitalicia. Esse grande livru é o titulo fundamen
todos os credôl'es vitalicios do E~t:ldo. Cada credor é n'elle 
mio pela renda vitalicia de que ó proprietario; e dá-se-Ihe 
tracto da inscriorão. · Os atrazados da diriua vitalicia ~ão 
DO portador tIo êitracto da inscripção e com quitaçiío sua , 

'ntaudo tamhem um certifieado de "iua ela pessoa a fluem per
a renela .. 

~ 30ü. 

PI·;.'lsõEs.-Todas as pensões pagaveis por conta dos 
creditas da divida puhlica são inscriptas no livro uas pen
sões . As pt'incipaes tJivisões das pensões impu~aveis nos 
fundos geraes do Estado em França são as segUlnt~s : 1:° 
pensões c.ivis ; 2.° pensões ecclesiasticas ; 3.° pensoes ,?-t
litares ; 4. 0 pensões a titulo de recompensa nacIO
nal, ele. (') 

("') Dá-se tambem UITl certificado d 'inscripç~o a todo o conces
sionario de pensão. O~ atrazados das pensões suo .pal{,os ao porta
dor do certillcaelo d'inscripção, o flua I uá a sua qUltaçao, ap~'esen
tando igualmente em apoio !l'esse ti tulo um c(l.rtl~cado. de VIda d.o 
pem;ionista, e em caso de morte documentos JustIficatIVOs dos dI
reitos dos herdeiros ( Cabantous ). . . ._ 

As pensões impõem ao Thesouro uma dIVida que obriga tao 
l'es trictamente como aqne1l3s cujos fundos recebeu da confiança 
pnblica : pois é ella o pret}o dos servir,os prestados, e a recompensa 
do t\'ah<Í1110 ex.clusivo cios funccinnarios que elle tem empregado 
( )lagnitot ot Dclamnrrc ) . 

~ 307. 

LECl~LAçÃo.-lla enlce nós diversas especies de mer-· 
cês pecuniarias , concedidas em remune~ação de se['yiç~s ; 
que são lcnçets, 1J ensõc ~ , rJ aposCitteulonas, rc{o1'lnas e JU
bilações estabelecidas umas pela Logislação antiga e ou
tras' pe l~ modernél, e expressamente garantidas pela Const. 
art. '179 § 28. 

(~) '1.0 Tel!ca~ !la sómente tarifa e regras para as que se con
eedem em remuneraf~ão de servicos militares (Assento do Conselho 
Ultramarino uc t'ortúlYul de 28 de ~ínrco de 1792, confirmado pelo 
Oocr. UI! ~3 de Junho" de IMI) . As Cartas regias de 31 de De
zemlll'O d · Hil4- e li (le Setembro de 'l6iG declararam que a pro
hihir.ão de consultar tcnr.:lS nã:) compl'chcllIlo as vi uvas de desem
lJar rr:'ldores por ser este' o despacho com que co .~ tumavam ser con
templadas;' e a C. n. ue 19 de .runh~ f~e '162i c1ocl~ro~ ser fúra .da 
tarifa conceder tenças a viuva$ Lle Illllllstl'OS flUO nao tivessem SIdo 
tlesembargauorcs. ._ 

Todas as mais ten l, :l3 qu~ se concedem em. mUItos casos, sao 
regillas pelo razoavel arbitl'io (l o P?de~ executlyo, dependente ,d~ 
npprova(~fto da Assembléa geral legIslatIva, na forma do art. 102 § 
1'1 da Cónsl. com att.ell iJão aos scrviç0s e á necessidade de quem 
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as requer. Os requerimentos que se fazem para as justilicar.;ôes 
com_que as tenQas houverem de passar de pessoa a pessoa, devem 
ser sempre acompanhados das certidões dos nssentamentos dos 
immediatos nntecessorcs, sob pena de nullidade (L. de 22 de De
zembro de 1761, til. 2. D § 5."). 
. 2.° Pensões. Estas mercês peruniarias que ate hoje se n~o dis

tmguem dns tem'as, Iltlm no elfClto nem no modo de se expedirem, 
são eonced idas pela mesnw fórma e nos mesmos termos. 

§ ,:308, 

ApOSENT.I.DOHIAS·-Concedem-se aos maiores de 70 an
nos (Ord. Liv, 2. 0 Tit. 54 ). O Deer. de '12 de Novembro 
de 1602 ordenou que não houvesse aposentadoria em lu
gar maior ou difJerente rl'aquelle que se oc.cupava. As 
dos empregados das Alfandegas e Mesas do Consulado são 
regidas pelos respec.tivos Regs. de 22 de Junho de '1836, 
art. 31, e de 30 de Maio do mesmo anno, art. 34 ; e as 
llos empregados de repartições extinc.tas, pela L. de 22 
d'Outubro de 1836, art. 'l7. (') 

(') Alúm d'essas aposfllltadoriasnão ha mais nenhumas estabe
lecidas e reguladas por Lei geral; e siío por isso concedidas aos 
empregados civis a prudente arbitrio do Governo com dependencw 
da appro\'nção da AssemIJI~)[\ geral legislativa; attendenao-se ao 
tempo e á qualidade do serviQo e impossibilidade de o continuar. 
Quanto ap vencimento ordinariamente se regulam as aposentado
rias pelo que e~tabeleceu a L. de II d'OutulJro de 1831 nos arts. DA 
e D5, para os que então mandou aposentar. 

R " ")0~ ,lI ,I. 

REFóltMA8 E .J UllILAÇÕES.-;\s refól'IIws dos militares re
gulam-se pelo Alv. de '16 de Dezembro de '1790 §§ '18 e 
seguintes. Asjubitações dos lentes das Faculdades ele di
reito o medic.ina, da Esc.óla militar, e da Ac.ademia de 
marinha, regem-se pelos respec.tivos Estatutos e Regula
mentos. 

Os outros lentes o professõres das aulas e dos estu
dos menores e maiores; isto é, d'instruc.ção primaria e 
secundaria, não teem direito íirmallo em Lei geral para 
serem jubilados em qualquer tempo: mas apezar d'isso é 
c.oslume serem atlenc1idos com a jubilação em atlenção 

ao tempo do magisterio e aproveitamento c.om quo t \ 
1]0 exercido, e á impossibilidade de o c.onLinllar; d 
denelo da approvn.ção da Assembll~a geral logislativa 

(') A jubilaQão ou a)losl)l!tad?ri~ tarnLlúm tom sirlo l:DnC 
posto flue mui raras vezes, as dignidades, eorwgos c !Jenefi 
das Sés, por attenr;ão á avanQada idade, lIIolestias gravcs, e 
tempo de serviço (Conselheiro :\Iaia). 

~ JI O. 

DIVIDA EXWIVEL.-É a quo tem por objecto os em 
timos reembolsaveis a prazos fixos, mais ou menos 
gos, e que foram c.ontrahidos para nec.ossillades não 
coptiveis de periodic.iclade. Todos os annos a Lei ri 
çamento c.onc.ede os fundos nec.essarios ao pagam ~ nl 
juros cl'esses emprest.imos e á amortização parcial li 
c.apilal (Cabantotls). 

O Estado póde ac.har-se devellor em c.onsequcn 
rl'obras feitas por sua c.onta e ordem, ou de contrac.to 
lebrados por elle c.om fornececlôres e emprezarios r 
vamente a servil)os public.os. (') 

(') As contestaQ Jes relativas á~ dividas 110' Estatlo pódl)1l 
sal' sobre I) reconhecimento, a vLl rifica <;;1 e r .gula\ilo do c 
ou sobre a appliear,ão das preseripr;!íes e t1xar:ão dos prazos, 
e valores do pagamento. Os principios do Diroito commUI 
necessariamente applic:weis a (uclo o quo eoncerno ;\ \ori llc:a 
regulação das som mas reclamallas: mas o mosmo se wio ,l.·i 
peito das preseripljões que são reguladas por Leis nU!lwl'osa 
peciaes. A liquidarjão porém das dividas 110 Estado [Jcrtcu 
clusivamente li autoridade administ\'(ltiva. Os tri lJUllaes <.li 
incompetentes para conheceI' das aef:ôcs que ItJndeDl a constO 
Estado devedor (Magnitot. et Delamarrc ). 

LEGfSL.l.çIo. - OI VII1.1. .I.CTlVA. -No nosso paiz a d 
elo Estado tambem ó ac.liva ou passiva. A eobrança r 
vida ac.tiva forma uma verba (la rec.eita onlinaria no t 

mento do Estado, e c.onsiste n'aql1illo que no deeur ' 
anno finaneeiro se Gobra juclic.ial ou extrajudic.ialment 
contribuintes c.olleeUHlos, c()n!l':tclaM)I"J~S ,) mais llev 
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requer. Os requerimentos que se fazem [lara as justificações 
l_que as ten~as houverem de passar de pessoa a pessoa, devem 
sempre acompanhados das certidões dos assentamentos dos 

mediatos antecessores, sob pena de nullidade (L . de 2211e De
bro de 1761, til. 2.° § 5."). 
2. o PenRõe.~. Estas mercês peruniarias que até hoje se não dis

guern das tenças, n0m no e/feIto nem 110 modo de se expedirem,
I'llnced idas pela meSl\la fórma e I\OS mesmos termos . . 

§ )08. 

ApOSENT.\DORIAS·-Concedem-se aos maioros de 70 an
s (Ord. Liv. 2.° Tit. 54 ). O Deer. de '12 do Novembro 
1602 ordenou que não houvesse aposentadoria em )11
maior ou (lilTerento d'aquelle que se occupava. As 
empregados das Alfandogas e Mesas do Consulado são 

idas pelos respectivos Regs. do 22 de Junho de i8So, 
. 3'1, e de 30 de Maio do mesmo anno) art. 34 ; e as 
empregados do reparti(jões extinctas, pela L. de 22 

utubro de 1836, art. '17. (') 

. (') ,\lúm d'essas aposentadorias não ha mais nenhumas estalJe
das e reguladas por Lei geral; e são por isso eoncedidas aos 

}lregados civis a prudente arbitrio elo Governo eom elependencla 
approvação ela Assemblea geral legislativa ; attendendo-se ao 
(lo e á qualidade do serviço e impossibilidade de o continuar. 
1110 ap vencimento ordinariamente se regulam as aposentado
pelo que estabeleceu a L . de 4 d'Outubro de 1831 110S arts. 9ft. 
•para os que então mandou aposentar. 

§ ~109. 

REFÓIOI.\S E JUHILAÇÕES._ As I'cfónnas dos militares re

o 

am-se pelo Alv. de '16 de Dezembro de '1790 §§ '18 e 
uintes, Asjubilações dos lentes das Faculdades ele di

e medicina, da Escóla militar, e da Academia de 
'inha, regem-se veIos respectivos Estatutos e Regula
tos. 
Os outros lentes e professores das aulas e dos estll

menores e maiores; isto é, d'instrucção pl'imaria e 
undaria, não toem direito lirmado em Lei goraI para 
Dl juhilados em qualquer tempo: mas apezal' d'isso é 

lume serem attendidos com a .iubilação em attcnção 

ao tempo do magisterio e aproveitamento com que tem si
do exercido, o á impossibilidado de o continuar ; depen
Llendo da approvn ç ~lo da Assembléa geral legislativa. n 

(') .\ jubilação ou allosentadorin tambem tem sir10 concedida, 
posto que mui rarlls vezes, ás digllidal1us, co negas e lJeneficiarlo~ 
das Sés, POI' attenção ú avançada idade, I\lolestias graves, e longo 
tempo du servir::o (Conselheiro i'llaia ). 

§ ::HO. 

DIVIDA EXIGIVEIJ.-É a que tem por objecto os cmpl'os
timos reembolsaveis a prazos fixos, mais ou menos lon
gos, e que foram contrahillos para necessidades não sus
ceptiveis de perio(licidado. 'fodos os annos a Lei do or
çamento concede os fundos necessal'ios ao pagamento dos 
jl1l'os d'essos omprestimos o á amortização parcial do seu 
capital (Cabantons). 

O Estado póde achar-se devedor em conseqlloncia ou 
d'obras feilas por sua conta e ordem, ou de contractos ce
lebrados por elle com fornecedôres e emprezarios relati
vamente a serviços publicos. (') 

(" ).\ contestaçcie:; relativas f~ di viuas ll n Estado púdum ver
sar sobre o reconhecimento, a veril1caoão e rogula~ ii o do credito 
ou sobre a applica ção das prescrip r,fies e tlxaOiio uos prazos, rnor10 
e valores do pagamen to . O;; principios do Oil'eito commum suo 
necessariamente applic,:lveis a tudo o (jue concernJ fi verificação e 
regulação das sornntas reclamadas; mas o mesmo se não dá a res
peito rIas pl'e~c ri[) çõcs que são reguladas por LeiS numerosas e es
peciaes. A liquidação porém das rlívidas 110 Estac1n pertence ex
clusivamente ú autoridade administl'ativa. Os triiJUnaes Civis s;io 
incompetentes para conhecer llaS uCf;ões que tendem a constituír o 
Estado devedor (Magnitot ut Delamarre ). 

LEG ISLA(:.\O.--DIVID.\ .\CTIVA ·-No nosso paiz a divida 
do Est[l llo tambem é aetiva ou passiva. A cobrança da lli
vida activa forma uma verba da receita ordinaria no orç[l
monto do Est[lclo , o consiste n'aquillo quo no (lecurso 110 
anno financeiro se cobra jndicial ou extrajndicialment.e dos 
contrilminte:i co lle l~tados, conlr;,cla(]l'l res u mais llevel]õ



i 

i 

res LIa Fazend3 nat;ional qne dei x.aram L1e pagar LIas cpu
chas respectivas elos annos anteriores (L. de.1. L1'Outu hl'o 
de '18::3'1, art. 20 § 2.'\ Reg. de H ele .Janeiro tIe '18j2, 
art. ;32 ; nego de 8 ele [i'evereiro do mesmo anno , :Ir!. 
.1.. n, e H.eg. de Gde Dezembro de '18?34). n 

Essa cobrança só prescrC'vo no fim do 40 annos (R.e
gimento ua Fazenda, Capo ~HO ; L. n. 248 de 30 de No
vembro de '1841, art. 20; Decl's. n. 7.'36 de 20 de No
vembl'o ele '1850, art. 80 ; e n. 857 de 12 de Novembro 
(le t85'1, arts. 0.° e seguintes). 

n De Gem G mezes deve-se remeLter ao Thesouro UnI relato
rio do. esta~o da cobram;.a da divi rla at:tiva; para o qne o flscal dú 
no principIO de cada mel. o rel:cltorio do estado das execnr.ões ( Or· 
dem ne 2i de Novembro de 183:>, e lnstrucçües de 12 de Janeiro 
de UH2, arl. 0. 0 ). As rela\jJc~ que Os Ilscaes devem !lar, hão de 
contor a natureza da divida, etc. coaf rme a Ordem de 28 de No
vembro ele .1850. 

_Os del'ed.ores da Fazenda n (I ue m se !Jontede pagar em pres
la(;ues, em vlrtnde da L. de 13 ele Novemhro de lR~7, ou de ordem 
expressa do ThesoLlro (porque !;lO e·te Tribunal póde t:onceder que 
o.s devedores da Fazenda paguem em prestações, Ordem de 26 de 
~o\'ell1bI'o de 18U;), deve l11 roduzir;)s dividas a lettras, aceitas pOI' 
elles, sacallas e endossadas por liadôres icloueos . e cessa a ohri "u
r:iio dos liadôres anteriores ( Ordem de 22 de Fevc~eiru de 184.lk )" 
. Desconto de soldo ou orueuuuo niio róde fner-se, nem a offi

CHIes re~ormados, nem a emrre~ados aposeutados, po r divi~ as que
deva m a fazenoa (ürüem de 2~ ele Fevereiro de 18M) ). E porém 
permittirlo odest:outo da 5." parte do ordenado aos emprerr3dos que 
delerel ll restitl1i t;iles aos Cofres puhlicos ( Ordem fIe '23 Jc Sett:l11
liro fIe 1R51) . 
_ Asln~truct::ões ll e IOde Dezembro de 18::;1 tratam da .liquida

1;(\0 da llinda aetlva, e do modo de pl'oeeder a ella c :1 su~ arreca
daç~o amigavel 011 judicial. 

§ :H 2. 

DIVIO.\ r.\SSlV.\. -Sobre 05 requerimentos ou demandas 
dI) dividas passivas da Fazenu a nacional, ou imlemnisa
(~ ões. além de ser mister examinar as disposi ções das Leis, 
llos IleguLamentos e ordens em qlle se fundam os preten
dentes, cumpre notar-se o seguinte: n 

(') I ." Que as clivilll1S cOlltrahidas pelo Governo até o flm uo 
auno dn 182G , flUO deviam ser illsl:riptas na eouformiclacle ela L, de 

J5 de Novembro de '1827, flcaram prescriptas lfo fim do an 
1842 pela disposic:;ão do art. 20 da L. de 30 de Novembro de 
o qual determinon qne não tivesse mais lugar inscripção ai 
de divida passiva lluctuante, mandada fundar pela prellila 
·15 ele Novembro de 1827, do lIia Lo de Janeiro de 1843 em di 

2." Que as dividas provenienles de peruas de particulare 
motivo de guerra interna ou externa não podem ser paga:; Sei 
torisação ela Assembléa geral legislativa (L. de :t4 u'OU1U 
1832, art. 31 ) ; 

3.0 Que a divida passiva nacional posterior ao anno ele 
ficou sujeita, desue o 1. 0 de Janeiro ue 1843 em diante, á di 
ção do Cap. 209 lia Hegimento da Fazenda para se nào podt 
tlUerer o seu pagamento depeis de passados 5 annos, se 
d'elles se nãu pediram os despachos; 

4. 0 Que as indemnisações devem sei' reclamauas perante· 
selho d'Estado , cornpeteute pam d'cllas conhecer (L. de 23. 
rembro de 184.1, art. 7.0 § 3 o); 

5.° Que sendo os requerimentos feitos por herdeiros, Si 
sores , ou cessionarios dos originarias credores, Ó I)reeiso ( 
apresentem habilitados nos termos das LL. de 4. tI 'Outubro de 
art. 6. 0 § 8. o e art. !)O, e de 29 de Novembro de '1811 ( lIeg. 
de Janeiro de 181..2) ; 

6.0 Que não se rvem para havei' o pagamento das rlhidas 
zenda nacional as habilitações que os credôres tiverem feit 
outro qualquer flm (Hesoluçãn ele 30 d'Agostode 1821) ; 

7. 0 Qne as habilitações formaes se dispensam a respeito 
viflas até 100" 000' reis, bastando legitimarem-se os crer!fjr 
documentos authenticos onjustiflcaçõe3 (Oeer. de 23 de .fallc 
lROI, Ordens de '12 ue Setembro de 1837 ede 23d(' Novem' 
184.0) , perante o .Juizo dos feitos da Fnenda , coufarme a 
29 de Novembro de 181> I, e Beg. ele t 2 de Janeiro de HV12, a 
~ 2. ° ( Ordem 11. 200 de 2!J cl'Agosto de 1853 ) ; 

8. 0 Que não senu ) as rlividas requeridas por qualquer 
terio evidE'ntelllente demonstradas e liquidas por conheciu 
contas correntes e documentos authentieos (la .; respec tivas r, 
,:ões; ou suscitando-se duvida n respeito elo direitu dos cre 
devem es tes demandnr e con\'ent:er a Fazenda naciunal por a 
em Juizo compettlnte ; 

9.0 Finalmente que, quanuo algum herd eiro, ou. cession~ 
pretende habilitar para huver o pagamento ne diVIrJa da l' 
na t: ional , na qualidade de snccessol' representante do credo 
essencial apresentnl' titulo d'essa divida liquida e corrente 
preciso ti constar que esse F. era, ou é realmente credor. 

As divid(ls passil'ns du Estadu prescrevem llO prazo de 5' 
contados da alJertura uo exercicio (t:it. Regimento da Fazel 
lid'Outubrode·t5tG,cap . 209;D'3cr. n. til de20de Fevere 
18kO, art. 20' L. n. 2/,3 ue 30 de Novembru de IRAt, art 
Decrs. n. í36'de '20 de Novembro de ·1850, art. 80, e n. f.iGi 
de l\'ol'embro de IRGI! arts. I . (' e seguintes ). 



da I"azencla nacional que deixal'am de pagaI' lias opu
s rüspcclivas uos annos anteriores (L. de 1. d'Olltubro 
18:H, art. 20 § 2.'>, Reg. de H de Janeiro Ile 18:12 , 
:B ; nego de 8 ele I"evereil'o do mesmo anno ) art. 

. e Heg. de Gde Dezembro de '18~14). (') 
Essa cobrança Só prescl'(,YO no fim de 40 annos (Re

lento da Fal.cnlla, Capo 210 ; L. n, 243 de 30 de No
bl'o lle 'I 84,l ) al't. 20; Decrs. n. 73G de 20 de No

\111'0 de 1850, art. 80; e n. 8:>7 r1e t2 ele Novembro 
18:,1, arts. n.O eseguinles). 

(') De li em GmllZC~ deve-se rúmeller ao Thesouro um relato
do I.! 'lado da cobrança da divida aetiva ; para o que o fiscal dá 
princíp io de cada mer. o rel ~'o rio do estndo das execur,ões ( OI'· 

Ile 27 de Novembro de I83:í, c Inst1'l1cçües de 12 de Janeiro 
. !2, art. 0.0 ). As rela ljJu-> que o,; fi scaes devem rlar, hão de 
lu l' (I natureza da divida, etc. conforme a Ordem lle 2\)de No
iJro de :1830, 
Os devcd.ul'es d:\ Fazelllla a quem se cOlH:ede pagar em pres
c:, em virtude da L. de 131le Novemhro delS::!7, ou de ordem 
ressa cio The. IJ UI'o (porque 50 ' te Tribunal póde conceder' que 
lJI'eil(l]'cs da l ~azel1nn paguem em preslações, Ordem de 26 ue 
1lI111Jl'0 de -18-\ ') , devem reduzir as elivid3~ a lettl'l1s, a()eita~ 1101' 
. sacadas e endossadas por fiad · ros ielolleos . e cessa a ohl'iO'a
uo~ Iiallôres anteriores (Ordem de 22 de Fevereiro de ·1 84.1. ) ~ 
De l:o nto de soldo ou ordenauo não póde f;)ler-se, nem a ofi1
, refOl'mudos, nem a empregados aposentados, por diviçlas que 
111 a Fazclllla ( Urdem de 23 rle Fe\'ereiro ue -18M) ). E porém 
littillll o desconto da 5. a parte 110 ordenado aos empreg:ldos que 
-relI] restitui ~õll5 aos Cofres puhlicos (Ordem rle 23 de Settlm
de 1~51). 

i S !n~truc<; li. . de 10 de DezelIl bro clt, '1831 traIam ela _Iiquida
lia tllvlua aetl vo, e cio morll.l de pl'l)(~erler a ella e ti sua arreC:1
:in amigavel on ' judicial. 

DlVJo.\ P.\SSIV ,\. -Sobro os requerimentos ou demandas 
divirjas passivas àa Fawmla nacional, ou inclemnisa
. além de ser mister examinar as disposições elas Leis, 
negul~mentos e ordens em qlle se fundam os pl'eten

(es, cumpre nolar-se o seguinte: n 
r ) I. " Que as divida, contrahidas pelo Governu utó o fim L10 

.. UI! 182fi, tlUO deviam ser il1scriptas na eOllformiflade da L. r]u 

15 de Novembro de 1827, ficaram preseriptas 110 lim do anno de 
18A2 pela disposição do art. 20 da L. de 30 de Novembro de 1841 ; 
o qual determillou que niío tivesse mais lugnr inseripção nlguma 
de divida pass ivn Iluctuante, mandada fundar pela predita L. de 
-15 de Novembro de 1827, do dia 1.° de Jalleiro de 18A3 em diante ; 

2." Que as dividas provonientes de perdas de pnrticulares por 
mol.ivo de guel'l'a interna ou externa não podem ser pagas sem au
torisação da Assembléa geral legislativa (L. de 't!4 d'OutnIJro de 
1832, DI'l. 31 ) ; 

3.° Que a divida passiva naciollal posterior ao anno ele 1826 
ficou sujeita, desde o 'I." de Janeiro ue '181~3 em diante, á disposi
ção do Cap. 20a Jo Hegirnento da Fnenda para se não poder re
querer o seu pagamento depuis de passados 5 annus, se delltro 
d'elles se lIão pediram os despachos; 

4,0 Que as indemnisações devem ser reclamadas perante u Con
selho d'Estado, competente para ct'ellas conhecer (L. de 23 de ~'o· 
vembro de H~4...I, art . 7." § 3 o); 

5." Que sendo os requerimentos feitos por herdeiros, SUGees
sõres, ou cessionarios dos originarios credores, é preciso que se 
apresentem habilitados nos termos das LL. de q- lI'Outubro de '1H31, 
art. 6.° § 8.0 e art. !lO, e de 29 de Novembro de 184'1 ( Beg. de 12 
de .Janeiro de 1842) ; 

G.o Que não servem para haver o pagamento das (li~illas da Fa
zenda nacional as habilitnções que os crediires tiverem feito para 
outro qualquer rim (llesolllção de 30 d·Agosto de Hl21); . 

7." Que as habilitações formaes se dispensam a respeito elas di
vidas até '100$000 reis, bastando leg'itimarern-se os credures por 
documentos authentieos oujustHicac-es (Oecr. ele 23 (113 .Janeiro de 
UlOl, Ordens de 12 de Se tembro de 1837 e de 23 clt' Novembro de 
18ltO) , perallte o .Juizo dos feitos da Fflzenda, confurme a L. de 
29 de l'íovembro de '!8k l, e He~. de 12 de Janeiro de I ~H2, art. 2.° 
§ 2.° ( Ordem \l. 200 de 20 d'Agosto tlet853) ; 

8,0 Que nlio sel1lb as dividas roqueridas por qualquer Minis
lerio evidentemente demonstradas c Jirmidas [lor conhecimentos, 
contas correlltes e docunlento~ antl! entieô~ !las respectivas r(~parti
cões' ou suscilando-se duvida a ro~peito elo direil0 dos credores, 
Jeve~l estes demandar e convencer ti Fazenda mlcional por acção e 
em Juizo compelellte ; _ 

0.° Finalmente que, quarlllo algum herdeiro, ou CCssiofiflrio se 
pretende habilitai' para haver o pagamento rle divirla da FazeHda 
nacional , lia quali,lade de successor representaute do credor F . . é 
essellcia\ apresentar titulo d'essa divida liquida e corrente; pOIS 
preciso Li constar que esse F. era, ou é realmente credor . 

As dividas pass i I'as do Estado prescrevem 110 prazo ue () annos, 
contados da alJeI'LlIl'(\ do exerci cio (cit. Regimento da Fazenda de 
17d'OutulJrode'l5IG, cap. 20a ; D~c l· . n. ld de20de Fevereirotle 
HlAO,3rt. 20' L. n. 2!J,3 lle :lO de Novembru de 18/d, art. 20; 
Deers. 11 . í3G'de 'iO de Novembro de '1850, art. 80, e n. S5i de li 
de Novembro de t851, arts. 'I ,'0 e seguintes ) . 



§ ;1'1;3. 

DESPEZAS CO)I os SERVIÇOS PUBLICaS. - O Estado tambem 
tem a seu cargo outras despezas exigidas pelos serviços 
publicos ; taes como as dos serviços geraes, Minislerios, 
atTministrações, cobrança ou arrecadação d'impostos e 
rendas publicas; as quantias que se restituem por lerem 
sido recebidas de mais; e emfim as q\le se dão como pre
mios, etc, 

A remuneração das funcções puhlicas (~ ao mesmo 
tempo um devei' e uma medida de prudencia para todo o 
Governo. A regra cio saJario deve predominar nos Esla
dos que conferem o poder ao mais digno, seja qual fô r 
a sua origem ou forluna ; e que não autorisam contribui
ção alguma lançada sohre os cidallãos, sem que seja sanc
donada pela Lei, e de flue se não dê conta regularmente. 
O pagamento d'um salario pelo Thesouro tem por fim 
fazer com que o funccionario que representa o poder, 
não espere do puhlico a sua retribuição ; o que prejudi
caria a consideração de que deve gozar, expondo -o a dis
cussões desagrac1avcis. n 

(") lIa t)(la',ria excepções a respeito dos escrivães, tabelli5es, 
e outros funccional'ios que recebem directamente das partes o 
preljo dos actos que lhes são por ollas pediuos, :I titulo de emo
lumentos. Essas excepçues assent:lm na qualiJade ou especialida
de d'essüs funcciOlwrios, (·u.i~s fun c("c)cS constituem aliás um omcio 
ministerial , assim como uma I"une<: lío pullliea. O clero tamlJem con
serva os seus iJellessos. 

lIa salarios fixos ü inherentes a quasi todas as funcr,ões pulilica:-.. 
Quanto a certos serviços em que I) merito do funeeionario póde me
dir-se pelos resultados que elle obtem, addiciona-se um salario 
eventual ao fix.o; e concedem-se ordenados proporcionaes aos em
pregados de Fozenda, cujo zêlo póde augmentar ou assegurar as rcn· 
dns publicas.

Para certos fUllCciQnarios ha rantagens m<lteriaes além elo 01'
cJellarlo, cumo (;[15a pal\ morar, etc. Quando a casa é dada para as 
necessidades do serviço, arldiciona-se-lhe a mobilia. i\quelles a 
quem se lIão dú CllSa para SW\ residencin , são indemllisarlos em di
nheiro. 

.As clespczas de J"epresentaf"iÍo dos altos funceionarios suo sup
pridas, ou pela eleVlH;ào dos ordenados ou por auonos especiaes e 
illdernnISal]r)[)S ::ttcillentaes. Quanto á graduaç50 dos salarios, os or
denados ou ;;e e!C\'am progressivamente em cnda anno depois de 

' 1.)1"10 tempo cle seni:ê<l, ou ;;<liJ s u.ieito~ a UIll tCl'II1i1 miniuw e 
I//.(/,úmo . 

Vnaes devem ser as ba3e~ das remullerações? O Esladr 
deve guardar purcimonia na fixal::io dos orrlenallus : é misleI 
os deposilarios da sua autoriJade vivam satisfeit(!s tom ell!!, 
que tamhem o r,ontentel1l ; e se o Estado tem direito a espera 
seus fmlcciúnarios assiduidade e pontualiualle (pois Ilue o fU II 
nario clere exercer pessoalmente o sou cargo e residir na sod 
snas fUllc(;ões), prolJidade, obdiencia, e disl!ri~iio , um C:J I 
conciliador, uma equicJade irrepreliensil'el, e lambem a li. 
tlue as circumstanr:ias muitas vezes tornam neee;;;wria; se 
mente tem o direito de ex:igir dos seus fUllccionurios, '{ltnT 
requerem as suas funcçues, I) sacriJiúio de lodo o seu tempc 
appliear,iio exclllsÍI'l1 llo seu espil'itu, é mister fIlie assclfll 
menos a sulJsistencia aos ultimos ag(mteoi, fi nceessario e lJ 

modo nos qne se acham nU5 classes intcrmedias, e uma 11r, 
eluvada aos que oecupam os I.'" cargos.

Todavia !la um principio· que deve (laminar !l 'la ~ cO l1sül 
I;ões importantes; e vGm a ser, que a' (l/Ju:rül's s'l0 l!st abl'lcl 
(10) ' i/~le/"eS.~f rio IJll.úlit:o, e nrin dos que (1$ e:cr./·clJm (Vivio!L ) . 

§ :J14 . 

LEG1SLAÇKo.-É da competencia da As:;embléa gera 
gislativ3 erear ou supprimir empregos publicos gbra 
estabcicder-Ihes ordenados (Const. art. 15 § '16). . 

Tambem compete ás Assembleas provinciaes le~ 
sobre II creaçflo e suppress30 dos empregos municip~ 
pl"o i" inciaes, e estabelecimento dos seus ordenados ( 
Addic. ar!.. 10 § 7.°). 

Quando porem fôrem estabelecidos por Leis 
relatirê1s a objectos. sobre os quaes não pótlem 
referidas Assombléas, só o pouerão fazer quanto a 
( '0 dos mesmos empregos sem alteração (la sua 
attribuições (L .. Interpl'etati,a n. 'lO3 de '12 de . 
18,1.0, 3rt. 2.°). 

~ J15. 

01\()E~.\f)os·-i\ào devem os thesoul'eiros pagar 
pregado algum, qne não apr'esentar attestação de 
cia, passada pelo respectivo Chefe ( L. de 4
J8;:)-/ , arL. '103). São porem isentos de apresentar 
la altesLflrão os altos func.cionrtrios elo Estado e Chef. 

')o),)



§ 3LL 

DESPEZ.\S COM OS SERViÇOS PUBLICOS. - O Estado tambem 
a seu cargo outras despezas exigidas polos serviços 

licos ; taes como as dos servi(;os gOI'aes, Minislerios, 
inislrações, cobrança ou arrecadação tI'impostos o 

tIas publicas; as quantias quo se restituem por terem 
o recobidas de mais; e emfim as ql1e se dão como pre
s, otc. 
A remuneração das funcções puhlicas (~ ao mesmo 

npo um dever e uma medida de prudoncia para todo o 
,'ernQ. A regra do salario deve predominar nos Esta

que conferem o poder ao mais lligno, seja qual fôr 
ua origem ou forluna ; e que não al1torisam contribui

alguma lançada sohre os cidadãos, sem que seja sanc
nada pela Lei, e de fluO se não dê conla regularmenle. 
agamento tl'l1111 salario pelo Thesouro tem por fim 

er com que o funccionario que represonta o poder, 
O espero do puhlico a sua retribuição ; o que prejudi
ia a conSideração de que deve gOZai', expondo -o a clis
sões desagradaveis. (') 

( ) lia t1<la',ria llxccpções a respeito dos cscrivães, tahelliães, 
utros funr,r,ional'ios que recebem directameute LIas partes o 
co dos aetos que lhes são llor eHm; l)edidos, a titulo de emo
eutos. Essas excepções assentam na qualiJado ou especialida

d'csscs funcciollarios, (·.ujns funcçihls const.ituem aliás um omcio 
isterial, assim C0l11 0 uma funcr.iio publica. O clero tambem con

\'a os seus bencsses. 
I!a salarios fixos e inherentes a quasi todas as fUIH:çÕeS publica~. 

nuto 11 certos serviços em que I) rnerito do fllnccionario póde me
-se pelos resultados quc 6110 obtem, addiciona'sc um salario 
ntual ao I1xo; e concedem-se ordelwdos proporcionaes aos em
..ados do Fazenda, cujo zêlo pôde allgmcntar ou tlssegurar as ren
publicas. 
Para certos futlcc ionarios ha vantagens materiaes além do 01'

al1o, como casa par morar, etc. Quando a casa é dada para as 
essidades do sen iço, ulldiciona-se-lhe a mohilio. Aquelles a 
m se niio dú C08a para ·U(\ residcncia, são indemnisarlo5 em di
iro. 
.\s ilespcws de rcpresontação dos altos funecionarios silo sup

uns, ou pela ()\ev;'tl;ào dos ordcnadus nu por abonos especiacs c 
cml1lsa~íies aCt.;itlelltaes. Quanto á groduo<,;ào dos sOlarios, os or
HIt!OS ou se l!le\'arn progressivamente em cada anl10 uepois de 

r.er/o tempo dü servi ':Il , uu ';;l u sujeitos a um t.ermo núnilltO e a UlIl 
ma,âmo. 

Qllaes devem ser as baões Ilas remuneraçõcs? O Estado niío 
.leve guardar parcimonia na fix.açiío UUS Ilrilenados : é mistel' que 
os depositarios da sua autoridade vivam satisfeitos com elle, pa ra 
que tambem o ~ontl!ntern ; e se o Estado tem uireito a esperar dos 
seus fuueciúnarios assiduidaue e pontualidade (pois que o funccio
nario dCI'e exercer pessoalmente f) seu L:argo e residir na sócie das 
snus fllllCÇÜCS), l)('obiuaue, olJeLlient.:ia, c disL:l'i,"ão, um caracter 
L:ollcilindor., urna equidode irl'eprelicnsivel, e tambem a firmeza 
que as l:irCumslallcias muitas vezes tornam llecc,;s::tria; sc linal
mente tem o direito de exigir uos seus fnnceionarios, quando o 
requerem as suas fUllcr;ões, o sacrificio de todo o seu tempo, e a 
<.Ipplicaçào exclnsiva do sell espirito, li mister IJne assegure ao 
menos a snbsi"tellcia aos ulLinlOs agente,;, o llecessal'io e o com
moLlo aos que se acham nas classes interrnedias, e uma posil;ão 
elcvada aos quc occupam os I.uS ca rgos . 

Torlavia ila um principio ' qne eleve dominar estas eOllsidera
I;õe~ ill1portant%; e vém a ser, que as fl!l~cçJes s'io I!~tabelecüla" 
pOI' inter'!s"l' rio p1l.úfit:o, e nfio dos fJ!te (IS exercem (Vi\'ii~!l ). 

§ ~H4. 

LEGISLA ÇÀU.-i!: da compelencia da Assembléa gel'alle
gislativa crear ou supprimir empregos publicos gtl'aes c 
Gstabelcder-Ihes ordenatlos (Const. art. 15 § '16). . 

TamlJem compete ás Àssemblóas provinciaes legislar 
subre a cr ação e suppressão üos empregos municipaes e 
pl'()yin~iaes, e estabelecimento dos seus ordenados ( Acio 
Addic. ;Jl'l. 'lOS 7,0 ). 

Quando purem fôrem estabelecidus por Leis geraes, 
relat.ivas a objectos .sobre os quaes não pódem legislar as 
referidas Assembléas, só o poderão fazer quanto ao nume
1'0 dos mesmos empregos sem alteração da sua natureza e 
a[l.ribl1il)ões (L. lntel'pl'ctati;'a n. '\05 de '12 de Maio de 
'18;\,0, nrl. 2.°). 

~ ~H5. 

IJBDE'ó.\llos·-Não devem os thesoureil'os pagar a em
pregado algum, que não apresentar attestação de frequen
cía, passada pelo respectivo Chefe ( L. de 4 ri'Outubro de 
'18~11, arl. 103). São porem isentos de apresentar a di
[:1 attes[;)('.ão o:; aHos funccion:lrios tio Estado c Chefes de 

:]2 

http:attes[;)('.�o


repartições publicas, especi(kados pelo Deer, (\e 2 de ~[al'
co de 1833. 

. Os empregados [mhlicos civis, quando obteem licença 

para fóra do Imperio, é sem vencimento de ordenado,saho 

sendo-lhes concedida por molestia; porque entüo o peT'(~e

bem por inteiro até seis mezes. Se a licença é para dentro 

do Imperio, dá-se com metade do ordenado; e só com o in

teiro sendo por molestia (L, de ':24 J'Olltllbro tle '1832, 

art. 93). 

Os empregados publicas despachados para qualquei' 
provincia, só teem direito aos ordenados rIo dia tia pósse 
em diante, vencendo antes d'isso as ajudas de custo que 
lhes competirem, á excepção d'aquelles a cujo respeito 
outra cansa determinar a Lei. (Ordens Lle i!) de No"emhro 
de 1833, e tle 25 de Fevereiro fie 1834; e Decr. (le 'l4.. (le 
Março do mesmo anno). n 

(') Por via de regra nenhum empregado tem direit.o aos VCl!
cimentos do emprego, se elTecti\'amente o nflo exerce, nào tendo 
para isso impedimento legitimo, São impedimentos legitimos os 
de moles tia provada, ausencia em serviço publico, e licença legiti
mamente concedida, para em taes casos se abonarem os !>rdena· 
dos aos empregados ( Aviso de 10 de Junho de 184.3). Devcm porém 
haver-se tambem por impedidos logitimamente os empregados de 
Fazenda nos (lias de nújo e gala do casamento, determinados no Re
gimento de 20 de Janeiro de 181':! ( Aviso n. 08 de 21 d'Abril 
de '18M).

Não se podiam antigamonte pert:elJer IlOllS ordenados, aindQ 
exercendo-se dous omeios ou emlll'ogos ( Docr. de 20 de Julho c C, 
R, de '/1 de Setembro ue 1 (j8~ , e L. de :22 do Setembro de 17GI) . 
Mas hoje Llepoisdo Decl', dei S de ,!unbo (le 1822 tem-se admilLido a 
accumulaçào dos orden:ldos a quem ef]'et:tivamente tem assiLluo exer
cicio nosoJTkios e empregos (Hesoluções4 .. a e 5,a de 2S de Setem
hro do mesmo anno, e la." de 2G de Janeiro de '182G ; L, de 22 de 
Setembro de '1~28, :.trt. 2.0 ~ 11 ; c Aviso n, 10G dol7 d'Abril 
de 1852), 

De\'em replJl' os orden:ldos os que forem mal providos lias om
cios (C. TI, de 3 de Fevereiro de Iü,w) Pagam-se ti ll1ezcs deplli, 
de vencidos (L, de 3t d'Outuuro dc 1835, 3rt. -tG), Os onlerwdos 
constituem alimentos( Hesolnr,ão de ti de Setembru de IRI:1 , c ,\\', 
n, -\3 de 23 11c Fe\'cl'ciro (l e 18H1), 

[l/.sÚlnicó t;s I'clativas a SOCCÓNOS pu.blicus, 

§ ;316. 

llAz,\O O'OlWE)/ .-.\::; instituicõcs rolati"as ri S 

IJlic,os são: os aS!llo~ ou casas 'l!iWJ, as caixas 
os montes-pio,~, ctS contlnis~lÍes de úeneFcenci.ct, 
ou hospitaes ; C outras muitas comprehendidas 

os 

(l'esses 

so 
nominaçãn generica rle estabelecimentos de cw'idade, 
pennittindo pOI'ém os estreitos limites d'esta obra 
(lue uma exposição geral das materias administrilti 
se- ha apenas uma succincta indicação 
lecimenlos, cuja creação e (tesenvolvimenlo 
LI primeira divida do Estauo. 

~ 3'17. 

1'1llNCll'lOS UEH ,I.~::),-.\ expres.são soeól'/'os pltblicos 
cenlementc introdnzida na phl'aseologia administrati 

. ' 

Lei 

isto 

designai' o complexo dos ser\'Íços organisados para 
rer a inlligencia. Consirlerados sob o aspecto legal 
esses socr,órros ser r(tCttltl,~lil)os ou obrigato'rios; n 
nicipaes, pro"inciacs, 011 geracs, conforme as (1' 
loridacles de quem dimanam, Segundo a fá 
applicação, süo lwcstados nos domir:ilios ou n05 
e !wsl1i!acs. 

(") l'eüm IU:;3r os ,; OI~CÜ(,['()S ol)/'if]ntol'tOS, (jUtlll'lo (\ 
expressamente ao cidarl'i o direito de redam"r um 
certos casos determinados por ella. Tal ú o systema da 
legal dos soccórros, adOjltado lHllnglatcrra o em alguns 
Allemanha c Sm:;·a. 

Em França pOl'L'm são merameilte {aclIlla/'ivos; 
.\dministraqiío o livre arbitrio de conceder ou negar os 
depois de haver colhidu informações úcerca da ' posição 
mnntc, Todavia ha duas excepçõcs estalJllleeidas por Leis 
ri favor (los e,'E /JO <tos e alielllldo; inlligentes, motivndas por 
l'aç,ies d'onlem publi ca, n circllffiscript:ls n'um circulo que 
de alargar-se inullfiuiliarnente. Em SlliTIma t1 Fran~a se 
hnvel' :1S5ent:ll1o M slJceúl'rns \lulJlicos nos principios mai5 
tarins lJ pl'Udentl~s, 
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arlições puLlicas, especil1callos pelo Deer. (le 2 de :\Iar
de '183j, 

Os emprcgauos puhlic.os civis , fluando obteem licença 
'a fóra do Imperio, é sem vencimento de ordenarlo,saho 
tdo-Ihes c.oncedida por Illoleslia; porque então o peree
m por inteiro até seis mozes, Se a licença é para ltentrü 
Imperio, dá-se com melado Lio ordenado; e só com o in
o sendo por moleslia (L, L1e ':24 d'Out.ubro de 18:l2 , 
. 9:3), 

Os emprogallos pllblico~ flespa~hados para qualquer 
vinia, só teem direito aos ordenados do dia da pósse 
dianto, vencendo anLes r1'isso as ajudas elo custo que 

competirem, á excepção d'aquelles a cujo respeito 
cousa determinar a Lei. (Ordens de 19 eleNovernhro 

1838, e de 25 de Fevereiro tio 1834; e Deer. de '1.1· (lo 
rço do mesmo anno). n 
(") Por via de regra nenhum empregado tem direito aos vell

entog do emprego, se elTeetivamcnle o nuo exerce, não tendo 
ra isso impedimento legitimo, Suo ill1peLlimentos legitimas os 
molestia provada, ausencia em servit;o publico, e licença legili
mente concedida, para em taes casos se abonarem os ('rdena' 
aos empregados (Aviso de 10 de Junho de 18!~3). Dovem porém 

ver-se lambem por impedidos legiLimarl'lcnle os empregados de 
lenda nos !lias de nôjo e gala de casamento, determinados no Re

enio de 20 de Janeiro de 1~1'2 ( .\viso n. 08 de 21 d'Abril 
1849).

Não se podiam antigamente perl:c!ll!r dons onlenados, ainelQ 
recnelo-se dous omeios ou empregos ( ocr. tle 2<J de .J lllho c C. 
de II de Setembro de 168 ; e L. de :l2 de Setcmuro de 17ül) . 
s hoje depois do Decr. de líllle .lunho do '1 8~2 tem·se admittido a 
nmulnçüo dos ordenatlos a quem elrectiv[lmente tem assiduo cxer
io noso1Tit.;ios e cmpregos (Hesoluções4." e 5. 0 de 28lle Setem

o do mesmo aUHo, e /L a de 26 de Janeiro de .\ 826; L. de 22 de 
lembro de 1~28,art.~.'J § 11; e Aviso li. 106 de '17 u'Allril 

5 ). 
D '\'em rcpúl' os ordenados os que rúrem mal pro\'itlos 110ti olli
(C. 11. de 3 de Fevereiro de IüW) Pagam-se a mezes deJl()i~ 

\encidos (L. de31 d'Outul.Jro de 1835, art. 16) , Os ordenados 
IIstitnem alimentos ( nesolução de oi. rle Setemhro (Ie If{l:\ l~ l\\' . 

~ ll tle 2~ rle Fevereiro rlc nWI). 

(lIstil1ú1i!k, relativas a SOCCÓfl'OS }ntülicos. 

§ 31ti. 

lIAz:i.O u'olw!.Ol.-As instituições rolativas a SOCCÓITOS pu
!Jlicos são: os asylos ou casas lJÚts, as wi:JXtS econ01nicas, 
os montes-pios, as commis;ões de benejiccncia" os hospícios 
ou hospitacs ; e outras muit.as comprehemliLlas sob a ue
nominação gonerica fIe cstabclceúnenlos de caridade. Não 
permittin(lo porém os estreitos limites d'esta obra mais do 
CJue uma exposição geral das materias administrativas, far
so-!la apenas uma succincta indicação d'esses estabe
lecimentos, cuja creação e desenvoh'imento constituem 
fl primeira di"ida do Estallo. 

~ 3'17, 

1'1\IXCII'IOS lam;\b". -.\ expressão socór)"'os pnblicos foi re
centemente introduzida na phi'aseologia administrativa para 
tlesignar o complexo elos serviços organisados para soccor
ror a indigencia. Considol'ados sob o as\)ecto legal pódom 
essos SOCCÓITOS ser facultati vos ou obriga/m'ios; (") são mu
nicipaes, provinciaes, ou genles, conforme as diversas au
toridades .Ie quem dimanam. Segundo a fórma da sua 
applic«;ão, são' prestados nos d01nid lios ou nos hospícios 
c hospitaes. 

(") Toem lu,;ar OS $\ e"úr!'o~ obl'igatorios, rIuando a Lei coneede 
expressamente ao cidallil o direito de ~cdamar um soccôr.ro epl
certos casos determinados por oUa, Tal e o systcm~ da orgamsaçao 
legal lIos soccúnos, [lJulltatlo n~ fnglaLCf1'a e em alguns Estados da 
.\llernanha e SUl:; a. 

Em Fran<:a pUl'óm são meramente facultativos; isto é, te,m a 
Administracão o lirre arbitrio tle conceller ou negar os SGccorros 
depois ue hl\Ver l:olhido infOl'l11aeões úcerca da ' posição do recla
manto. Todavia ha dnas exceJ1 . õ~ · estabeleeidas por Leis espec\aes 
a favor dos e;rpo' lo ., e fllien/{/lo ' in(ligentes, molivallas por CO!lSldç· 
rac;' )()s rl'ordem J)llhli r:J, e circmns ,ripl:lS n'un) circulo que na9 po
de alargar-se in:1el111lllamenle. ',lIl snmm:J a F.ra,n~a se. g-lorw de 
h::tVor asselllallo ns SOC CÚl'ros publicos nosllrll1Clplos mais hurnul11
l~ri()s u prnrlenll~s. 
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§ ~318. 
ASYLOS ou t: \1''':; 1'1'\8.- São estahelecimentos d't~duca

ç,ão onele a tenra infaneia recehe os euilladi)s q~u:' reclama 
o seu tlesenvolvimento physico e moral.- As suas vanla
gens consistem em poupar aos paes indigentes tempo e di
nheiro, dispensando-os dos euidados continuos que exigem 
sc.us filhos de tenra idade; pensar as c ianças com um zêlo 
lle que muitas vezes se acham prirarlas no seio ela sua fa
mília; e desenvolver-lhes ao mesmo tempo (I c.orllo (:~ o 
espirito. 

Pnncipalmente nos districtos ruraes a necessidade de 
se darem aos trahalhos agricolas obriga as mães a deixa·· 
rem seus tenros filhos entregues a mãos poueo habeis ou 
negligentes; e accidentes mui I1umerosüs e funestos fazem 
reconhecer diariamente a necessidade de soccorre-Ios. C) 

(-) Entro nós torlo a propriedade pertencente ~i ex.tincta Congre· 
gação de S. Felippe Nery, estabelecida n'esta Provincia foi incorpo· 
rada nos proprios nacionaes e consignaua para patl'imollio d'uma 
Casa pia, ollde!:>e recolhem, e educam os orphãos e expostos d'am
bos os sexos, segundo a possibilidade do mesmo patrimonio, pela 
C. de L, 2." de D rle Dezembro de 1830, art. 2.° ; sendo a sua dIS
posição applicavel ú provincia da Bahia no que respeita ao l1ospi
cio que alli tinha a Congregação extincta, e doado o respectivo 
patl'imonio:i Casa pia rios orpbãos d'aquclla provincia (art. 1'I). 

§ 3'10, 
CAIXAS EGONOMlC1S. - São estabelecimentos philantro

picos cujo objecto ereceber em deposito as pequenas som
mas que lhes são confiadas, vencendo juros, e ajudar as
sim as pessoas laboriosas a fazer economias. 

Ajudar o obreiro ou o proletario a crear um capital 
é o serviço mais eminente que se pode prestar a essa clas
se numerosa e importante da socieuade. A creação das 
caixas economicas é pois uma usança nova e appropriada 
ás conveniencias da classe operaria. n 

(") « É, como diz Lamartine, ulI1a garantia moral contra a 
ociosidade, as desordens, a devassidão, e todos os vicios que absor
vem as mais das vezes o seu supertluo, e não lhe deixam senão tar
llio arrependimento, indigencia e desesperar,ão. ») 

l( Pelo contrario u frugalidade, a prevideneia, (' o espirito (I 'or
Llem, diz M. de Salvcrtl!, são as qualidades cujo i1alJito ag caixn · 
HconomicflS fazem o ohreirn conlrahir de/ltro CTII pouco. ;) 

" t;nw taix[I oelJlloll1icn ó, segulluo M. dli ConncJlill., 
l,ilUleüO e~seneialmenle Iwlil'cl'oluctOIlUl'in.; porque 
Il\' id'al'io por seu 11I'oprio interesse, .e ~em espoliar:;io nem 
110. Ú pnrtilha e aos gúzos da propr\C(\ade 11111\10l'el. )) 

• «( As eaixas ecorlOlnicas, diz clle aind:l n'outra parw,süo 
de moralidade, onde °trabalho funuuuo 1\0 interesse pes 'ou l 
us vicios e as lI1á~ paixões dos hOll1ens. »).. . 

Um tal aCIJrdo de opiniões prova a utilidade IIICOIII051[1 
caixas cconomicas, qlle teom produzitlo tfto maravilhosos 
nas cillades onde telllll sido Of'ganisadas. 

~ 320, 

;\IO\'TES'PIOS. -Estes sã;) estabeleci til elllos (\'e 
sobre penhores, cujo lucro é applicado em ben 
pohres e hospicios; e não podem formar-so sem a 
cão do Goyerno. 
. A dotação dos mon tos-pios em Frantja co 
bons moveis e immoveis destinados para a sua 
e d'aquolles (le (lue elles são, ou vierem li ser p 
rios, especialmente por doações e legados; tios 
los e saldos verificados por balanços annuaes, e 
sados; e das subvenções que lhes po(~er?m ser co 
das nos orçamentos municipaes, provtrlclacs ou 
Provê-se ús operações dos montes-pios por meio 
elos disponiveis da sua dotação, elos que se. o 
via dQs empl'estimos, ou dos que entram a juros 
sua l~aixa respectira. (') 

(") Entre nós ramlJ~m lia estaIJel~cimcnto~ similhan 
com diversa orrranlsaçao c uvpllcaçao. Asslln o llI~n 
armada e mililal;:' é uma cOlltrilJuir-üo cOllsistcllte n3 qUút 

do ·soldo 0111 cada mel. que os res[iectivos om ciae~ (Icix;a 
ceber, para que filiando falleçam,tenham .as suas vlllras, 11 
ou irmãas na falta umas de ontras, o lIlelO sol<lo de 5U 

O mor;te-pio geral de economia (los sel'vi(lore~ do 
estalJelL:citlo () reglllatlo pelo Dllcr. tle tO de .bnell'o 
upprovou o Plano de 8 do mesmo mez e armo, alteracl 
fl Plano de 22 (Ie Junho de 18:31) ; ao flua I se fizeram ai 
ternçt1es pelo Dec\'. Lle 13 <le Marr;o de 18H, c a esle 
!loc\'o n. ~ , 13i de () de JllllIo deI85(). 
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§ ~lI8. 
_\suos O ' USAS I'IAS.- São e~lalJelecimenl.O::i d'cdnca

U omlr. a tent'a infancia recehe o~ cuidadi.1s que reclama 
eu ue:en\'ol\'imento phy sico e 1110ral.- As suas vanla

IIS lJonsistem em poupar aos paes inlligenles tempo e dj
riro, uispenstlmlo-os dos euidados continuos que exigem 
U~ filhos ele lenra idade; penS~ll' as crianças com um zêlo 
que muitas vezes se acham privadas no seio da sua fa
lia; e desenvolver-lhes ao mesmo tempo o corpo e o 
pirito. 

PrlI1t;ipalmente nos distriGLos ruracs a net;e~siüade de 
rlarem aos trallalhos agricolas obriga as mães a deixa-o 

seus tenros filhos entregues a mãos pouco habeis ou 
ligentes; e accidenLes mui numerosos e funestos fazem 
onhecel' uiariamente a necessidade de soccorrê-Ios. C) 

~I
r-) Entre nós todu a propriCll::.de pertencente ú extincta Congl'e
O de S. Felippe Nery, estabeleeida n'esta I'rol'ineia foi incorpo

fi nos pruprios nacionaes e eonsignada para patrimollio d'uma 
ti pia ollde se recolhem, e educam os orphiíos e expostos d'am
os sexos, segando a possibilidade do mesmo putrimonio, pelu 
e L. 2." de!J rle Dezembl'o de 1830, art. 'i.o ; sendo a sua dls

içào applicavcl ti prol'incia da Bahia no que respeitn ao Ilospi
qae alli tinha a COlIgregaoão extincta, e doado o respel:tivo 
imonio ;'1 Cas(I pi(l dos orphãos d'aquella provincia (art. 1I). 

§ 8HL 
CAIXAS Eco:-;omc.~s._ São estabelecimentos philantro

()s tujo objecto é receber em deposito as pequenas som
• 	flue lhes são confiadas, vencendo jUl'OS, e ajudar as
as pessoas laboriosas a fazer economias. 
Ajudar o obreiro ou o proletario a crear um capital 

serviço mais eminente que se pode prestaI' a essa clas
numerosa e importante da sociedade. A creação das 
as econornkas é pois uma usança nova e apPl'opriada 
nveniencias da classe operaria. n 

(0) (( l~, como diz Lamartine, uma garantia moral contra u
sidade, as desordens, a devassidão, e todos os I'icios que absor
as mais das vezes o seu supert1uo, e não lhe deixam senào tar
rrependimento, indigencia e desesperação. » 

(( Pelo contrario a frugalidade, a previdencia, ('_o espirito l1'OI'
, diz M. de Salvarl/!, são as qualidatles cujo IJalJito as cnix~ls 
IOmicas fawm o ohreiro contrahil' dCJllro 0111 pouco. » 

« !lnw caixa ncollolllica ú, ~egulluo M. de COr-/lWIIÚ!, lima ins
I.itllleüo e,~oncialrnente 1Il1tiracoluciollurin; porque assocIa o pro
pri'!!.:II·io por seu proprio interesse, .e sem ~s(loliar:iio nem trulIslor
no. Ú partilha e aos gÚ7.0S da proprIedade 1I1111101'el. » _ . 

• 	 (C As l:aixas er.onoll1icas, diz elle aind:l n'outra parte ,sao esco!as 
tle llIoralidade, onde o trabalho fUlltlallo 110 intcregse pesso<:ll dOTIlllW 
os vieios e as mns puixões dos homens. ». .. _ 

Um t:ll ucúrdo de opilliôcs prol'.l1 a .utillclalle. IOconlestavel das 
caix:ls economic(is, que teem proJuzldo tao maravilhosos resultallos 
Tias cillades onde tcem sido ol'ganisudas. 

~ 320. 

.MO:'iTES-PIOS.-Estes são esta beleci melllos tl'ewprestimo 
sohre penhores, cujo lucro é applicaclo em beneficio .tlos 
pobres c hospícios; e não podem fonmr-sesem antoflsa
ção rio Governo. _ 

A dolaGao cIos montes-pios em F rança compoe-se rios 
bens mOl'eis c immoveis destinados para a sua fundação, 
e (I'artnelles de quo eUes são, OH vierem a ser prop.rie ta
I'ios, especialment.e por doações c legados; (los rendtn:e~
Los e saldos vcrificados por balanços annllaes, e capltal~
sados; e das subvenções que lhes po(!er?1ll ser concedI
das nos orcamentos municipaes, pl'OVtnClaes ou geraes. 
Provê-se ás· operações elos montes-pios por meio elos fun
dos disponiveis da sua (lotaç~\O, dos quc se.obteem pOI' 
via dos emprestirnos, ou dos que entram a juros para ti 

sua caixa rcspectll'a. (') 

(') Entre nós tambem !la est:lI..elecilllento~ similhantcs, ma~ 
com diversa organisaf;ão o ~p~li~~aç.lo_ . ASSIm o l11~ntc-'p1O «a 
al'lnarla e militar é uma cOIltl'lbutc::uo ClH1Slst.ente na qu~ta dum (1In 

<Ie -soldo em cuuu mez quc os re.specti vos olli CIUCS (lelxam de !e~ 
ceber para que quando fallecam tenham as suas VIUI'as, filhas:l1Iae~ 
ou ir~liias, na falta ull1as ele i.Íntr~s, o Ifloi o soldo de suas patentes .. 

O mo nte-pio gcrul de economi<:l elos scrvltl ore~ (lo E,ta;l_o fOI 
estallcleciclo e rcglllllllo pelo Decr. de 'lO do .l3nolro de 18:1" que 
approvou o Plano de 8 do IIlC51I10 mez e anno, alterado pelos Decr. 
u Plano tio 2~ (le Junho i1BI8:36; ao qual se fizeram all1t1u nO\':lS al
terações pelo Decr. rle 13 de i\Iar<}o de 18B, e a este outras pelo 
Doer. 11. ~ ; 13i dc fi de .1111110 de -ISôO. 

§ 32" . 
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L1S administl'ílç;ões l111111iclp3es, inslitllidas para (lisll'ilJui
rcm soccórros (lomicilial'Íos e dirigirem IJS trabalhos pres
cl'iptos pela ALlministraçüü geral com um fim lle soc~ôrro 
puhlico. São pessoas muraes qno possuem, adqUI rem. 
alienam, litigam, o lr:lllsigmn com as mesmas autol'isações 
que os hospicios. O seu aeli ...·o compõe-se em França de 
rendas, (lo dizimo do preço dos bilhetes (I'enlrada nos es
peclaculos, o d'um direito deduzido da receita nos lugares 
de reuniüo ou festa onde se entra por pagfl.; de donativos 
e legaJo,,; ú de sommll S í"O tadas pelas Mnnicipalidades a 
titnlo de soccórros. 

§ 322. 

Hmwrr.ws E lIOSPI'LI.ES·-Sã() es tabelecimentos publicos, 
creacl ll s para n'ellos receherem os SOCCÔITOS de que ne
eessilam, os velhos a quem as suas enfermidades não per
miUE'm mais grangeanueios (le subsistencia ; os doentes e 
crianças a quem a miseria ten i!a deixado ao desamparo. 

31 uitos (}'estes estabe[(~cime!ltos estam a cargo elas Mn
niciralidades ; oulros ao monos em parte são enearrcg:lClos 
:í .\clministração provincial; o fin almente o Esta(lo mantem 
rlirec lall1ente um pequeno numero de hospicios, dos quaes 
alguns teem :010 Jl1Gsmo tempo 11m 11m 11'insll'ucç.ão c ec1u
cação ; t~es eomo os inslit nl os I[r. ,'urdos-mnrlos, (le meni
nos cegos, etc. C) 

(') .\ lliree(;:lo e inspecl:ã,) do sCl'\'ico interno o externo dos 
eS la hClccilllentos hospitaleiros, aSl;j m ccilllo a administraljão do,; 
beas flue lhes pertencem, (J (IUJ portem consis tir em rendas, olJ
jectos moveis e immo\'eis, direitos percebidos dos espectaculos e 
festas, lucl'os de montes-pIOs, pcnsües, e em fim das somlUas 1'0
ta llas pdas Municip·tliclalles no ca,;o do insufTIciellcia das rendas 01'
dinarias, s110 confiadas a uma comlllÍôsüo administrativa, eompos
ta commumente de cinco membros,nomeados pelo Grwerno; a saller, 
(l'nm presidente, thesoureiro, escrivão ou secretario, e vogaes. 

Finalmente as o:TIcinas de earidade, os asylos de mendicidade, 
as caixas l10 soceôrro para a velhice; ü outras institlliçoes c1'osta 01'

(10m, formam o complexo dos llleios r1e allxilio e previdencia,. des
tinados a prol'cnir 110 seio do paiz os progressos do paupe:lsrno. 

Mas a Administração nuo se limita a prestar s~ccól'ros Imme
d iatos 1I0S hospicios aos ind ig'entcs, sem clistincr;ao (\0 pn~.],Ia, n 
di strilmi-Io" nos (lomici!ios, a derramar a instrucção primarIa en
tre as elasses pobres, c a preparar () IWIlI-estar do operario, rllJ
,;oll\"ollenclu lI'clle o e,.;pirito (l'onlem c ecollomia: dia alli\'In li \10 

!J r e ll (\~ OIl \lS lIeeGSSal'llI ,; ll ll\! ôl sll c1edad l! i I!li j()() aos ,;CUS 
(V.!lecr. !lOB' . li . l - O de D t1 '.\lirilcle 1)\12 , nrt. In~s,l." 

LIWISL.\(\.o.-Hojc eurnjlete Ús .\ssemblúas pro' 
legislar sobre caS(1s' dr'. SO CCÚJ'1'O.S JiltbliC00 , pcll) Seto 
art. 'lO §10. . ' 

Os ncO"ocios relativos a csloúclcwnclIlos lJtOs 
pela SecreElria d'Eslado dos uo imporio (L. l1:l COtl~t 
de 18 rI'Agosto de Hl21, ar!. 2.° em vIgor pe~a L 
rI'Outubro de '1823, ar!. 2. 0 

). Os estabeleCI 
caridade são vigiarlos pelos Presidentes das pro 
:1a fôrma elas LL, 5. a de 20 lI'OuLubro de 1823, ar!. 
c n. 38 cle 3 tl'Outllbro de '18z3h., arls. 5." e '12. ~' ão 
inspeccionado3 annualmenle por uma commissão 
cidadüos probos, pelo menos. nomeados pelas 
municipaos, para informarem á (~el'ca do seu es 
melhoramentos ele que precisam (L. do I. o ,1'011 
18~8,art.5(j). n 

(') As Camaras incumhe igualmente cuidar no eSL~lJcl 
to e conservaeão das casas de caridade, para flue se Cl'l 
t.os se curem os doentes necessitarlos, e se vaecincm todes 
nos dos distrietos e adultos que não '0 tiverem sido, telH] 
ou cirUl'O"ião de partido' e quanuo taes estabelecimentos 
por Lei,"ou ele facto, enc:1ITegados 1'\111 ~lguma cidade o~ 
tras autoridades individuaes ou colleetl\'as, devem as Lal 
xi!iü-las sempre quanto estiver da sna parte, para a 
augm,ento dos sobreilitos estalJClecimelltos (L. CI1. art~ 

As casas de caridade pertencem. as penas peeun l 
tas na L. r1a resjJonsabi!idat.le dos ?llinistros e ConseI 
tado de J5 d'Outnbro de '1827, art. ti7. Fixaram-se em 
cio eert,os impostos sobre embarca,.;ôes, pelo Alv. de 3 de 11 
de J8-1O, ampliado pela L. de 15 (Ie Novembro de 1831, art 
Para ellas silo tambem applicadns as amostras d'assucar 
de renelas e Consulados, pelo Ueg. ele :lO .(!B Jíaio d.e183G 
e certas contribuir.ões sobre mercatlonas estrangCIras, q 
recadada~ na fúrnia do Heg. de 22 de Junho de 183(\, arts. 
89,101,115 §15, e 208. . _ 

Finalmente a sua fUlIlla ljão justiflca a dcsaprop\'Ia~ao 
rlade publica geral olll1lunieipal da Cúrt.e, s,egundo a, _ 
;353 'le 1 ~ (le ,I nlllO (181815, art I. o ~ 2. o ( \ . nota ao ~ 1,2 ) 
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administl 'açl3es municip:1es, instituid' s par, üisll'ilmi
I soccúrros <lomiciliarios e dirigire ti S lraualhos pres
ltuS pela \tlministl'ação gorai com um fim de soccôrrn 
Ilico. S,io possoas moraes que possucm, ~l dquil'eIll, 
nam, liLig:nn, e tr:msigern cum as mesmas antorisações 
os hospicios. O sen adiro compõe-se em França de 

ri:!:, do d.izimo do preço dos bilhetes o'enlrada nos es
laculos, c (\'11111 (limito deduzido da receita nos lugares 
I'Olllliüo ou festa onrle sr entra por paga; de donativos 
gatloi;; e de sommas rolarhs [lclils ~Jl1nicipalicla(les a 
I dI' sllccúrros. 

~ :l22. 

IlOSf'Ir.IO~ E 1I0Sl' ITAE,;·-Sã o estabelecimentos puhlicos, 
:lIlos p:lra n'cHos receberem oS SOCCÓITOS de que nc
. ilam, os \"elhos a quem as suas cnfermitladcs não per· 
' t'm mnis grangearmeios (le subsistencia ; os doentes e 
Ilc: :lS a quem a misel'ia lc.n!J[\ deixallo ao üesamparo. 
~ lllito s (l'estes estabelecimentos estam a cargo (las Ml1

'palidadfls; outros ao menos em p:1rte são enearregados 
1 l1 ninislrafj~1O pl'Ovincial ; e finalmente o Estado mantem 
'1' !ll11Cnte um pequeno l111mCI'O (1(' hospicios, dos (luaes 
tus tcem tiO mnsmo tcmp() 11m fim tI'instrucção e edn
nu; tnes como os institllt ()~ :1 0. slll'llm;-murlns, de meni
cegos, e1(~ . C) 

(') .\ direeç;10 e inspecção [lo sllrl'iç;o interno e externo dos 
Ihelccilllento:> hospitaleiros, assim como a aoministração do~ 

1I111llhes pertellcem, e ql1tl [lodol1l consistir em rendas, oh
s moveis e immovcis, direitos porcebid os dos eS[Jectaculos e 
" lucros de 1I10ntfls·pIOS, [lensões, e em fim das sommas vo· 
s p~lag _\[uni ci ll 11 idades no ca,o c\fl insnlTiciollcia das rendas or
riu" siio confiadas a ullla commissiio administrativa, [:ompos
mmllfl1l)[lle lle cinco membros,nomeados pelo G(werno ; a saber, 
1 presidente, tl1esouroiro, escrivão ou secretario, e vogaes. 
fi na lmento as ollicinas lle r:arillade, os asylos de mendicidade, 
aixas dtl soccôrro p3m a velhice; o outras institui ções d'es ta 01'

I , r\lrmam o complexo dos meios de auxilio e prol' idencia, des· 
\IIlS a prel'enir no seio llo paiz 0$ progressos do 11auperismo. 
. ta ' a Administra ção não se limita a prestar soccórros imme
15 nos hOSI1icios aos indigentes, sem rlistincção de patria, fi 

1'i1J!1I-lo:> nos [Iomidlios, a dorramaI' a instrucç50 primaria en
:t~ classe, polires, I) a pro[larnl' o bem-estar rl0 operaria, [!tJ
\'''\,('lIlIu n'elleotl~ Jlil'i!(J ll'ol'llcllJ e llconolTli~ ; nlla nllivi:l U [lo-

IJI'e dos rJn u ~; lIeressn l'i lls que ti soc ~edade ililVrie nos StlU:; lIlemhl'- f) ~ 
o( V . Ikcl' . Bag . 11. 150 de !) d'.\lJl'il (\e IHH, iH!. 10 ~~ :t o c !t . ) _ 

L"GISL.\G.lo .-Hoje compete ils .-bsembléas pl'o\'inci;~Ü::i 
Icaislar sobre casa:; de SOCCÚITOS llnblícos, pelo Acto "flchc. 

" o3rt. '10 § 10. . 
Os negocios relativos a c.'{obclecuncntos /JWS COI'I'l'11l 

pola Secretaria d'Estado dos do Imperio (L. tlil COIlSl. Port. 
de '18 rI'Agosto de 182'!, art. 2.° em vigor pe~a L. de 20 
d'Ouwbl'o de -1823, 1'1. 2.°). Os eSlaboler,lmen~os. de 
céll'itlade são vig iados pelos Pre~idontes das pr()vm~llls, 
na fórma fbs LL. 5." de 20d'Ontllbro ele -1823, art. 2-1- §3.u 

o n. 38 de 3 d'Oulubro ele '1834, arts. 5.° e '12. São tambem 
inspcccionaflos annualmente por uma commissão de cinco 
cidadãos probos, pelo menos. nomeados pelas Camaras 
municipn üs, para informarem á f ~erca do seu estado e (los 
melhoramentos (\0 que [m:eisam (L. 110 -I . ° (l'Ontubro de 
'1828, art. 50). n 

(') As Camaras incllmhe igualmente cuidar no estabelecimen
to c conscrvacão (las casas de caridade, para que se cnem expos
tos se curem os doentes necess itados, e se va[;cinem todos os me~li
nos dos districtos e adultos que niio o tiverem Sido, Lem10 mOlllco 
ou cirurgião de partido; e quando taes estahele~imenl.Os ?e achem 
por Lei , ou cle facto, encnrregallos r.m ~lgl1ma Cidade o~ vllla a ou
trils auloridaue~ inuividuae8 ou co llectlvas, devem as Lamaras an
xiliú-Ias sOlllpre quanto estiver rla sua 1)3I'te, pa.ra a prosper~lade e 
augmento dos sobreditos estahclccimcntos (L. clL arts.. GJ e !O ).

Ás casas de caridade pertellcem as penas peCl1nlarl~s IInpos
tas na L. dil l'csponsilhilidade rios Ministros e Conselheiros d'E~
tado del5 d'Outubro cle '1827, art. 57. Fixaram-se em s~u ben~fI
cio certos impostos sobre cmbarcacões, [Joio Alv. de 3 rle fe vereiro 
de 1810, ampliado pela L. clel5 rleNovembro de 1831, arL 51 ~ 8." 
Para ellas s~o Lambem applicadas as amostras .ll'assUCal' das 1\1e_50s 
de remias e Consulal1os, pelo nego úe ?O,dp, :>íalO lI.e 'l 36, arL_Itlô ; 
c certas contribui cõ s sobre mel'cadOl'las estl'angClras, qne sao ar
recadadas na fúrnia do Heg. rle 22 de .Junho de 183G, arts. '8 § 0. u, 

89, 'IO!~,115 § ·15, e208. _ ... ' . _ .. 
Finalmente;) sua fuml:ll;ao .I Llstlr:ca a desapropn::lI:ao por _Utllt

rlade puhlica geral ou llIunieipal da çôrte, s.egundo n. n~~o luç:lO 11 . 
353lfe 12 rle,11IIhor!c IR1 5: nrt. t. " ~2_0( ' _l1ota n(]~t I2 ). 

",'INI 
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