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:s DA ASSEMBLÉA GERAL CONSTITUINTE E LEGISláTIV h 

DE 

l..B23 

----~--------

PARTE I 

-de 20 de Outubro de 1823.- Estabelece provisoriamente 
a fôrma que deve ser _p.85erv-a.d& na promulgação dos 

~~c~~~oz~l~~- ~~s.e.rr:.~. ~-~~r.~~?~.~~~~~:~~. ~e-~~s~~~~~~ 
~!. de'20 de Outubro d~rf~3.-Revoga·o~ne~eto de 16 d'e 

Fevereiro à e 1822í I que creou o Conselho de Procura
dores de Província~ .....••.•.......•...•........•..••. 

--de 20 de Outubro de fis.- Prohibe que os Deputados 
á Assembléa Geral , .;::ónstituinte exerçam qualquer 
outro_ emprego d~ran :e a;. ~ua Deputação, e que peçam 
e aceitem para s1 ou J$r~,. outrem qualquer--· .graça ou 
emprego ................ '~". : . •............... 0.4;. , _1 •••• 

-de 20 de Outubro de 1823.~'\:~~voga. o Alvará -de, ·30 de 
Março de 1818 sobre Sociedad-e$- S'e"~tas ......•..•.... 

·· de 20 de Outubro de 1823.- Declara. -~- vizor a legis~ 
laçiio pela qual se regia o Brazil ate --25· de Abril de 
1821 e bem assim as leis promulgadas pelo Senhor 
D. Pedro, como Regente e Imperador claquella data em 
diante, e os decretos elas Côrtes Portuguezas que são 
especificados ..................................•....... 

·-··ele 20 de Ot1tubro ele 1823.- Dá nova fórma aos Go
vernos elas Províncias, creanclo para cada uma dellas 
nm Presidente e Conselho ..•.. ,. ..•.•..•..••..•...••.• 
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LEIS DA ASSEMBLEA GERAL __ C.ONSTlTUlNTE E LEGlSLÂTlVA ----·- --... ,. 

LEI -DE 20 DE OUTUDlW DE 1823 

Estauelece provisoriamente a fórnw. que eleve ser ohservaüa na pro
mulgação dos Decretos ela Assembléa G-eral Constituinte e Legisla

tiva do Brazil. 

D. Pedro I, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imperador Constitucional e Perpetuo Defensor do Brazil, 
a todos os nossos Fieis Subdito3 Saude. A Assemblea Geral Con
stituinte e Legislativa elo lmperio do Brazil tem Decretado o 
seguinte. 

A Assembléa, Geral Constituinte e Legislativa do Imperio do 
Brazil Decret<1 provisoriamente. 

Art. l. o De todo o Projecto de Lei, uma vez reduzido a De
creto, e lido nn, Assembléa, far-se-hão dous Autographos assi
gnados pelo Presidente, e os dous primeiros Secretarias, os quaes 
serão apresentados ao Imperador por uma Deputação de sete 
Membros, nomeada pelo Pre.sidente. 

Art. 2.° Cm do::; A.utographos será remettido, depois de assi
gnado pelo Imperador, ao Archivo da Assembléa, e o outro será 
promulgado na fórma do art. 4. 0 

Art. 3. o Os Decretos da presente Assembléa serão promulgados 
sem dependencia de Sancção Imperml. 

Art. 4. 0 A promulgação será concebida nos termos seguintes : 
D. Pedro I, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos 

Povos, Imperador Constitucional e Perpetuo Defensor do Brazii, 
a todos os nossos Fieis Subditos Saude. A Assemblea Geral Con
stituinte e _Legislativa do Imperio do Brazil tem Decretado o 
seguinte : (A lettra do Decreto.) Mandamos portanto a todas 
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as Autoritlades Civis, l\Iilitãro..; o Ecclesiasticas, que cnmpraw, c 
façam cumprir o referido Decreto em todas as suas partes, o ao 
Chanceller-mór elo Imperio, que o faça publicar na Chancellaría, 
passar por olla, e registrar nos livros da mesma Chancellariíl a 
que tocar, remettendo os exemplares delle a todos os logare:::, :1 
que se costumam remettor, e ficando o original ahi até que se 
estabeleça o Archivo Publico, para onde elevem ser remottidos 
taes diplomas. Paço da Assembléa, 25 de Agosto de 1823. 

Mandamos portanto a todas as Autoridades Civis, Militare..;, o 
Ecclesiasticas que cumpram, e façam cumprir o referido Decr('t0 
em todas as suas partes, e ao Chanceller-mór do Imperio, que o 
faça publicar na Chancellaria, pa,ssar por ella, e registrar nr>~ 
livros da mesma Chancellaria a que tocar, remettendo os exem
plares delle a todos os loga,rcs, a que se costumam remetter, o 
ticando o original ahi até qne se estabeleça. o Archivo Publico1 

para anele devem ser remettidos taes diplomas. Dada no Palacio 
do Rio de Janeiro aos 20 dias do mez de Outubro de 1823, 2• ria 
Independencia e do Imperio. 

Imperador com Guarda, 

Jos1: .JoaqEim Car'Tteiro ele Campos. 

Carta uc Lei, pela qual vossa l\Iagostade Imperial Manda I'XC·
cutar o Decreto da Assembléa Geral Constituinte e Legislativa. do 
Imperio do Brazil, em que se estabelece provisoriamente a fór·nm 
que deve ser observada na promulgação do3 Decretos da mesma 
Assemhléa; tudo como acima se declara. 

P<:\ra Vossa Magestade Impori~ü Ve1·. 

Luiz Joar1uim dos Santos Marrocos a fez. 

Nesta See1·etaria de Estado dos Negocios do Imperio a fls. l Çl:! \'. 
Liv. :1o de Leis, Alvarás e Cartas Régias, fica registrada esta. 
Rio de Janeiro, 25 do Outubro do 1823.- Jose Perl1'o Femande>. 

1lfonsenhor 11firanda. 

Foi publicada eshL Carta de Lei, nesta Chancellaria-mót> ch\ 
Côrte e Imporio do Brazil.-Rio, 'Zi de Outubro de 1823.- Fr.m
cisco X(t"!)ier Rapo:;o de .Ubttquenpw. 

Reg·istrada, nes~ Chancellari~t-mór ~la Côrte o .tmp?rio. do Bra
zil a tis. 30 do L1v. 1° das Lms.-RIO de Jn.ne1ro, 27 de Ontu
beo ele 18'13.- F'lodww de Jfedeiros Gomes. 
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l{evot::et o D~creto Ü<~ 1G Ü•) Fewreiro de 1822 que creou o Con'!ldho rl(> 
Procuradores rle Provi ncia. 

D. Podeo I, por Graça de Deus e Gnanime Acclamação dos 
Povos, Im1Jern,dor Constitucional e Perpetuo Defensor do Brazil, 
a todos os nosso:-; Fieis Subditos Saude. A Assembléa Geral Con
stituinte e Legislativa do Imperio do Brazil tem Decretado o 
seguinte. 

A Assem1Jlea Geral Con:stitninte e Legislativa. do lmperio do 
BI"<tzil Decreta. 

Art. 1.° Fica, royo~ado o Decreto do 16 de Fevereiro de 182:'L, 
qne croou o Conselho a e Procuradores de Província. 

Art. 2. 0 Os cidadãos que dignamente desempenharam esta 
c.ommissão, levam comsigo ns Graças da, Na~ão, e seus serviços 
ticam registrados na memoria da Patrüt agradecida. 

Al't. 3.~ Procnradores das Províncias são unicamente os seus 
l'e:->pectivos Deputados, em o numero que a Constituição deter
minar. 

Art. 4.0 Emquanto a Constituição não Decretar a exL;tencia do 
nm Com;elho do Imperador, são tão súmente Conselheiros do Es
tado os .Ministros e Secretarios de Estado, os q uaes serão res
ponsaveis na, i<)rma da Lei. l\1ço da Assemhloa, 30 tle Agost.o 
de 18'~3. 
Mand;uno~ pot'tanto a todas as Autoridades Civis, Militares 

e Eccle:-;iastiea~ que cumpram, o façam cumprir o referido De
ereto em todas as suas partos, o ao Chanceller-mór do lmporio, 
rtne o faça publicar na Chancellaria, passar por ella, e registrar 
nos livros da mesnut Clutncellaria, a que tocar, remettendo os 
exemplares dcllo a todos os logares, <L que se costumam rcmet
ter, e fica,ndo o original ahi até que se estabeleç"'"' o Archivo Pu
blico, par:t onde devem ser romettidos taes diplomas. Dada no 
Pa.Jacio do Rio do Ja,neíro aos 2.0 di[I,S do mez de Outubro de 1823, 
2' da Intlepondencüt e do Imperío. 

Imperador com Guarda . 

.losJ Joaquim, Carneiro de Campos. 

Cal't<:t de Lei, pela fJUal Yossa, Ma.gestade Imperial Manda exe
cutar o Deercto da Assemlllé<t Geral Constituinte e Legislativa, 
do Imperio do Bmzil, pelo qual fica revogado o de 16 de Fevereiro 
de 1822, que creou o Conselho de ?rocuradores; tudo na fórma 
acinm declarada. 

F ,,, 

l'at•a Yossa :.VIagestado llllperial vo1'. 



4 CONSTITUINTE 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio a fh:;. 193 do 
Liv. 3° de Leis, Alvarás, o Cartas Régias, fica registrada esta. 
Rio de Janeiro, 25 de Outubro de 1823.- Jose Pedro Fernandes. 

JJfonserJwr M iramla. 

Foi publicada esta Carta de Lei, nesta Chancellaria-mór da 
Côrte e Imperio ào Brazil.-Rio, 27 de Outubro de 1823.-Fmn
cisco Xavier Rapo~o de Albuquerque. 

Registrada nesta Chancellaria-mór da Côrte e Imperio do 
Brazil a tis. 29 v. do Li v. lo das Leis.- Rio de Janeiro, 27 de Ou
tubro de 1823.- Floriano de JYI edeiros Gomes. 

LEI- DE 20 DE OUTUBRO DE 1823 

Prohibe que os Deputados á Assembléa Geral Constituinte exerçam 
qualquer outt·o emprego dumnte a sua Deputação, e que peçam e 
aceitem para si ou para outrem qualquer graça ou emprego. 

D. Pedro 1, por Graça ds Deus e Unanime Acclamação dos 
PovoF, Imperador Constitucional e Perpetuo Defensor do Brazil, 
a todos os nossos Fieis Subditos Saude. A Assembléa Geral 
Constituinte e Legislativa do Imperio do Brazil tem Decretado 
o ·seguinte. 

A Assembléa Geral Constituinte e Legislativa tlo Imperio do 
Brazil Decreta o seguinte. 

Art. 1. o Os Deputados á Assembléa Constituinte não poderão 
exercer qualquer emprego, durante o tempo da sua Deputação. 

Art. 2. 0 Não poderão outrosim pedir ou aceitar graças e 
empregos alguns para si, ou para outra qualquer pessoa. 

Art. 3. o Poderão, porém, aceitar aquelles empregos, que lhes 
competirem por Lei, na sua respectiva carreira, e neste Cctso, ou 
de terem sido promovidos antes da Deputação, ainda que não 
tenham tomado posse, não serão prejudicados na sua antiguidade. 

Art. 4. o Exceptuam-se do art. 1 o os actuaes Ministros e Se
cretarias de Esta,do, e o Intendente Geral da Policia. Paço da 
Assembléa, I o de Setembro de 1823. 

Mandamos portanto a todas as Autoridades Civis, Militares e 
Ecc1esiasticas, que cumpr<Lm, e façam cumprir o referido Decreto 
em todas as suas partes, e ao Chanceller-mór do lmperio, que o 
faça publicar n<t Chancellaria, passar por ella, e registrar nos 
livros da mesma Chancellaria a que tocar, :remettendo os exem
plares delle a todos os log·ares, a que se costumam remetter, e 
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ficando o original ahi até que se estabeleça o Archivo Publico, 
para onde devem ser remettídos taos diplomas. Dada no Palacio 
ae Rio de Janeiro aos 20 dias do mez de Outubro de 1823~ 
2" ela Indepcndencia e do Imperio. 

Imperador com Guarda. 

Jose Joaquim Carneiro de Campos. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial .l\ianda exe
cutar o Decreto da Assembléa Geral Constituinte e Legislativa 
do 1mperio do Brazil, que prohibe aos seus Deputados exer
cerem qualquer outro emprego, durante o tempo da sua Depu
tação, exceptuando os actuaes Ministros e Secretarias de Estado, 
e o Intendente Geral da Policia ; tudo na fórma acima decla
rada. 

Para Vossa Magestade Imperial Ver. 

Luiz Joaquim dos Santos Marrocos '" fez. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocias do Imperio, a fls. 194 
do Liv. 3° de Leis, Alvarás, e Cartas Régias, ficf\, registrada 
esta.-Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 1823.-Jose Pedro 
Fernandes. 

M onsenlwr Miranda. 

Foi publicada esta Carta de Lei nesta Chancellaria-mór da 
Côrte e Imperio do Brazil.- Rio de Janeiro, 30 de Outubro 
de 1823.- Franciscn Xavier Rapozo de Albuquerque. 

Registrada nesta Chancellaria-mór da Côrte, e Imperio do 
Brazil a fls 30 v. do Liv. 1° das Leis e Alvarás.- Rio de 
.Ja,neiro, 30 de Outubro de 1823.- Floriano de 1lfedeiros Gomes. 

LEI- DE 20 DE OUTUBRO DE 1823 

Revoga o Alvará de 30 de Março de 1818 sobre Sociedades Secretas. 

D. Pedro I, por Graça de Dem, e Unanime Acchma.ção dos 
Povos, Imperador Constitucional e Perpetuo Defensor do Brazil, 
a todos os nossos Fieis Snbditos S:t,nde. A Assemblé1 Geral Con
stituinte e Legislativa do Imperio do Brazil tem Decretado o 
seguinte. 

A Assembléa Ger<1l Constituinte e Legislativa do Imperio do 
Brazil Decreta. 

Art. 1 . o Fica revogado e cassado o Alvará de 30 de Março 
de 1818 contra as Sociedades Secretas. 

F 
,~, 
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Art. 2. o Todos os Processos pendente;:; em virtude do mesmo 
Alvarú. ficnm de nenhum ell'eito, e se porão em perpetuo silencio, 
como si não tivessem existido. 

Art. 3. o Ficam porem prohibidas todas as Sociedade;:; Secretas. 
Art. 4. o Serão consideradas Sociedades Secretas as q tw não 

participarem ao Governo a sua existencia, os fins goraes ua 
associação, com protesto de que se não oppoem á Ordem SociaJ, 
no Systema Constitucion:.tl e;,ta!Jelecido neste Impcrio, ú. Moral, 
c it Religião Christã; os log:.tres e tempos elos seus ajnnta
mentos, e o nome do individuo on indivíduos, qne compozerem 
o governo da Sociedade ou"Ordem, e dos que depois so Corem 
snecessivamente seguindo no mesmo governo. 

Art. 5. 0 A participação deve ser feita e as:signada pelos dt~
clarantos encarregados desta obrigação no espa~~o de quinze dias 
(lepois da primeira, reunião, nesta. Córte na Intendencia Geral da, 
Policia, e nas outras partes do Imperio ás Autoridades Civis, 
e Policiaes dos logares, ondA existirem as ditas Sociedades, a 
fim de receberem do Governo a permissão por escripto. 

Art. G. o As Sociedades porém que tiverem princípios, e üns 
subversivos da Ordem Social, e do Regimen Constitucional deste 
Imperio, serão consideradas como Conventiculos sediciosos, ou 
não tenham feito as participações ao Governo, on as tenham 
feito falsas. 

Art. 7. o Os Memuros de semelhantes Sociedade::;, que tiverem 
prestado juramento de seguirem taes doutrinas, e persistirem 
em adoptal-as, como regra de conclucta, uma vez que tenham 
começado a recluzil-as a acto, serão punidos os Cabeças com a 
pena de morte natural, e os Socios agentes com degredo per
petuo para galés ; os que porém não tiverem mostrado aeto 
algum subversivo, além dos primarios, e remotos, serão de
gradados por toda a vida. 

Art. 8. 0 Os Membros das Sociedades, que tiverem principiof-> 
tão sómente oppostos á Moral, e á Religião Cllristã, si uma vez 
.juramentados, persistindo na adopção ele taes doutrinas, as ti
verem reduzido a acto, serão clegradallos por dez annos ; e si 
não tiverem praticado outro acto, além do juramento, e adopção 
dos princípios sobreditos, serão punidos com tres annos de Llo
grello para fóra da Provinci<:.. 

Art. 9. 0 Os que forem membros ele Sociedades simplesmente 
Secretas, sem alguma das circumstancias aggravantes acima men
eionadas, serão degradados pela primeira vez por um mez para 
fOra do Termo, pela segunda por tres mozos para fóra tla Co
marca, e pela terceira, por um anno para fóra da Provineia. 

Art. lO. O processo começará por denuncia, na fórma da Lei, 
tão somente contra certas e determinadas pessoas, no caso das 
Sociedades simplesmente Secretas; c por denuncia, ou (lcvassa 
especial nos casos dos arts. 6°, 7° e 8. 0 Paço da Assembléa, 4 de 
Setembro de 1823. 

Mandamos portanto a todas as Autoridades Civis, l\Iilitares, e 
Ecclesiasticas que cumpram, e façam cumprir o referido Decreto 
em todas as suas partes, c ao Chanceller-mór do Impel'io qw-: 
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o faça publicar na Chancellaria, passar por ella, e registrar 
nos livros da mesma Clmncellaria a que tocar, remettendo os 
exemplares delle a todos os lagares, a que se costumam re
metter, e ficando o original ahi, até f!Ue se estabeleça o Archivo 
Publico, para onde devem ser remettido:-; taes diplomas. Dado 
no Palacio do Rio de Janeiro aos 20 dias do mez de Outubro 
1le 1823. 2° da Independoncia e do Tmperio. 

hnpGrador com Guarda. 

Caetano Pinto de Jlfinmrla Ji onteiW!Jro. 

Carta de Loi, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda exe
cutar o Decreto da AssemlJléa Geral Constituinte o LegislatiY;t 
do lmperio do Brazil, que revoga o Alvarú. 1le 30 de Março ue 
1818, e dá novas providencias para so evitarem os tbmnos, que 
resultam tlas Sociotlades Secrett"ts ; tudo na fôrma acima, decla
rada. 

Para Vossa Magestade Imperial VOJ' 

Luiz .Joaquim dos Santos Marrocos a fez. 

Registrada na Secretaria de Estado rios Negoeios da Justiça a 
fb. l do Li v. lo do Leis.- Rio de J anelro em 24 de Outubro 
de 1823.- Jose 1'iburcio Cat•tze·it·o de Caí,zpo.~·. 

Monsenhor· Jlir·wulu. 

Foi public<1ua esta Carta de Lei ne;;;ta Chancellaria-mór da 
Côrte e Imoerio do Brazil.- Rio, 25 de OntnlJro de 1823.
Fr·ancisco Xavier Rapozo de A.lbu.querqne. 

Registrada na Chancellaria-mót• da. Côrte, e Imperio do Br,tzil, 
a fts. 26 do Liv. 1° das Leis.- Rio de Janeiro em 25 de Outubro 
1le 1823.- Ji'lo~·iano de lJI edei1·os Gomes . 

• A:F~;P,:f\:FI:A:AP 

LEI- DE 20 DE OUTUBRO DE 1823 

Declara em vigot• a le~;islação pela qual se regia o Brazil at~ 2:J de Abril 
de 1821 e bem assim as leis promulg·auas pelo Senl1vl' D. Pedro, como 

Regente e Imperador daquella da.\a em diante, c os decretos das Corte:> 
Portuguezas que são especificados. 

D. Pedro I, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos 
Povos, Imp~rador Constitucional e Perpetuo Defensor do Brazil, 
a todos os nossos Fieis Subditos Saude. A Assembléa Geral 
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Constituinte e Legislativa do Imperio do Brazil tem Decretado 
o seguinte. 

A Assembléa Geral Constituinte e Legislativa do Imperio do 
Brazil Decrt, ta. 

Art. 1. 0 As Ordenações, Leis, Regimentos, Alvarás, Decretos, 
e Resoluções promulgadas pelos Reis de Portugal, e pelas quaes 
o Brazil se governava até o dia 25 de Abril de 1821, em que 
Sua Magestade Fidelíssima, actual Rei de Portugrd, e Algarves, 
se ausentou desta Côrte ; e todas ns que foram promulgadas 
daquella data em diante pelo Senhor D. Pedro de Alcantan, 
como Regente do Brazil, em quanto Reino, e como Imperador 
Constitucional delle, desde que se erigiu em Imperio, ficam em 
inteiro vigor na parte, em que não tiverem sido revogadas, 
para por ellas se regularem os 11egocios do interior deste 
lmperio, emquanto se não organizar um novo Codigo, ou não 
forem especia.lmente alteradas. 

Art. 2. o Todos os Decretos publicados pelas Côrtes de Por
tugal, que vão especificados na · Tabella junta, ficam igualmente 
valiosos, emquanto não forem expressamente revogados. Paço 
da Assembléa em 27 de Setembro de 1823. 

Mandamos portanto a todas as Autoridades Civis, Militares e 
Ecclesiasticas, que cumpram, e façam cumprir o referido Decreto 
em toda:; as suas partes, e ao Chanceller-mór do lrnperio que o 
faça, publicar na Chancellaria, passar por ella, e registrar nos 
Livros da mesma Chancellaria, a que tocar, remettendo os 
exemplares delle a todos os logares a que se costumam remet
ter, e ficando o original ahi, até que se estabeleça o Archivo 
Publico, para onde devem ser remettidos taes diplomas. Dada 
no Palacio do Rio de Janeiro aos 20 dias do mez de Outubro 
de 1823, 2° da Inde11endencia e do Imperio 

Imperador com Guarda. 

Jose Joaquim Carneiro de Campos. 

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda exe
cutar o Decreto da Assembléa Geral Constituinte e Legislativa 
do Imperio do Brazil que declara o Codigo, Leis, Decretos, e Re
soluções, que provisoriamente ficam em vigor, para terem obser
vancía neste mesmo Imperio; tudo na fórma acima exposta. 

Para Vossa Magestade Imperial ver. 

Luiz Joaquim dos Santos Marrocos a fez. 

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio a :fls. l do 
Liv. 4° de Leis, Alvarás, e Cartas Régias, fica registrada esta 
Carta de Lei.- Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 1823.- Jose 
Pedro Fernandes. 

M onsenhor Miranda. 
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Foi publicada esta Carta de Lei nesta Chancellaria-mór da 
Corte e Imperio do Brazii.- Rio de Janeiro, 30 de Outubro 
de 1823.- Francisco Xavier Rapozo de Albuquerque. 

Registrada nesta Chancellaria-mór da Côrte e Imperio do 
Brazíl a fls. 31 v. do Li v. 1° das Leis e Alvarás.- Rio de 
Janeiro, 30 de Outubro de 1823 -Floriano de Medeiros Gomes. 

Tabella de Leis~ que acoutpanha o Decreto de ~,. 
de Setembro de 1823 (•) 

Decreto de 12 de Março de 1821, extinguindo todos os orde
nados, pensões, gratificações, e outras quaesqucr despezas, que 
não se acharem estabelecidas por Lei, ou Decreto ( 1). 

Dito de 25 do mesmo mez e anno, determinando que aos cre
dores do Thesouro Publico se admittam encontros a respeito de 
seus debitos. 

Dito de lO de Maio do mesmo anno, declarando os Bachareis 
formados em Leis, ou em Canones, ha!Jilitados para os logares 
de Magistratura, sem dependencia de leitura. Devendo esten
der-se a disposição deste Decreto, ás informações da Universi
dade, de maneira que a Carta de Formatura só de per si habilita 
o Bacharel formado. 

Dito de 11 de Maio do mesmo anno, fixando a determinação 
vaga do Alvará de 7 de Janeiro de 1750, relativamente ás roupas, 
camas, e outras cousas que se dão aos Ministros, a titulo de 
aposentadoria, indo em correição, ou diligencia (2). 

Dito de 17 rio mesmo mez e anno, extinguindo os Juizos de 
commissões. 

Dito da, mesma data, abolindo o estylo das tenções em latim (3). 
Dito de 21 de Mnio de 1821, que estabelece nova marcha para 

os recursos interpostos para o Juizo da Corôa. Devendo ser exten
siva a disposição deste Decreto a todos os Juizos da Corôa, esta
belecidos pelo Alvará de 18 de Janeiro de 1765. 

Dito de 25 do mesmo mez e anno, abolindo os privilegias de 
aposentadoria, assim activa, como passiva, fóra dos casos ex
pressos no mesmo Decreto (4). 

Dito de 29 do mesmo mez e anno, para se não assignar com 
rubricas (5). 

Dito de 9 de Junho, facilitando aos devedores fiscaes, inculpa
velmente impossibilitados de pagar, o poderem pagar por pre
stações ou lettras sem vencimento de juro. 

( • ) As leis e decretos indicados nesta ta bella são impressos nos 
annos a que pertencem e logares respectivos com as datas de sua pu
blicação, e não com as dos Decretos da Assembléa Constituinte ado
ptadas nesta tabella em alguns actos. 

( 1j) Dec. de 16 de Março; ( 2) Dec. de 14 de Maio; ( 3) Dec. de 23 
de Maio; ( 4) Dec. de 26 de Maio; ( 5) Dec. de 30 de Maio de 1821. 
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Decreto de 28 do dito mez e anno, permittindo a qualquer o ter 
Escola aberta de primeiras lettras, sem dependencia de exame, 
ou de alguma licença (6). 

Carta de Lei de 5 de Julho do mesmo anno, extinguindo todas 
as taxas, e condemnações provenientes dellas (7). 

Dita de 14 do dito mez e anno, declarando o Decreto de 17 do 
Maio, quo extinguiu os Juizos de commissões (8). 

Dita de 23 de Agosto do dito anno, para se llistrilmirem por 
duas Secretarias os negocias, que corrwm pela Secretaria dos 
Nogocios do Reino. 

Dita de 21 de Outubro do dito anno, para qno os Se<.~retario.;; do 
Estado vençam o ordenado de 4: 800~000. 

Dita do 12 de Novembro do mesmoanno, extinguindo totlas a;;; 
devassas geraes, que a Lei incumbe a certos Julgadores. 

Dita, de 19 do mesmo mez e anno, mandando executar o Decreto 
das Côrtes, que restitue aos Clorigos Regulare.-; secularizados 
aquelles Direitos Cívicos, que são compatíveis com o seu estado. 

Dita de 28 de Dezembro do mesmo anuo, admittindo nas Al
fandegas as fazendas da Asia, manufacturadas com côres, sejam 
tecidas, pintadas, ou estampadas, sem devendencia de virem 
despachadas pelas Alfandegas de Góa, Dw, e Damão, ou de 
quaesquer outros Portos, alem do Cabo da Boa Esperança. 

Dita de 19 de Dezembro do dito anno, mandando executar o 
Decreto das Córtes, que determina, que os Juizes, que os assi
g-narem, por vencidos, os Acordãos, possam declarar essa cir
cumstancia. 

Dita de 14 de Outubro de 1822, na rgtal se combina o respeito 
devido á casa do cidadão com a administraç~ão da Justiça. 

Paço da Assembléa em 27 de Setembro de 1823.-l\fartim Fran
cisco Ribeiro de Andrada, Presidente.-.João Severiano Nlaciel da 
Costa, 1° Secrotario.-l\'Iiguf•l Crdmon rln Pin e Almeida, 2° Se
cretario. 

Palacio do Rio de Janeiro ('m 20 rle Ontnlwo <lP 18?~.- Jos<! 
Joaquim Car11âro de Campo.::. 

LEI- DE 20 lll': Ot:TTlBIUl nl<: 182:~ 

Dú nova fúrma aos Governos üas Provincüts, crean1lo parJ cada uma 
dellas um Pt·esillenl.e e Conselho. 

D. Pedro I, por Graça de Deus e Cmulimo Acclamação dos 
Povos, Imperador Comtitucional e Perpetuo Defensor do Brazil, 
a todos os no.:>sos Fiei::; Subditos Saude. A Assemhléa Geral Con
stituinte e Legislativa do Imperio do Beazil tem Decretado o 
seguinte. 

( 6) Dec. de 30 de Junho; ( 7) Lei tl1' 11 d<' .Tnlho: (R) Lei de 1G 
de .Julho de 1821. 

\ 
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A As::;omblea Geral Constituinte e Legislativa do Impel'io do 
Brazil Decreta. 

Art. 1. o Ficam abolidas as Juntas Provisori~s de Governo, 
e:;tabclecidas nas Províncias do Imperio do Brazil por Deereto de 
:!9 de Setembro de 1821. n 

Art. 2. o Será o Governo das Províncias eontiado provisoria
mente a um Presidente o Conselho. 

1\rt. 3. 0 O Presidente será o executor e administrador da Pro
Yineia,, e como tal C:'itrictamonte rcspon~;avel : será da, nonwa<:ãu 
do Imperador, e amovivel, quando o julgar conveniente. 

Art. 4. o Para o oxpedion te terit um Secretario, qne ser~~ 
tam!Jem o do Conselho, mas sem voto, nomeado igualmente pelo 
Imperadm·, o amovivel, quan<lo o julgar conveniente. 

Art. 5. o Tanto o Presidon te como o Seerc tario terão ordenado, 
pago pela Fazenda Publica da respectiva Provincia, a flaber : 
os Presidentes das Províncias do S. Pouro do Sul, S. Paulo, 
Goyaz, Mato Grosso, Minas Geraes, Bahia, Pernambuco, Ma
ranhão, e Pará vüncerão o ordenado a,nnual de 3:200$000, o os 
das outras Províncias o de 2:400$000; os Secretarias da::; primeiras 
o de 1:400$000, e os das segundas o de 1:000$000. 

Art. 6. o Estes ordenados f)erão contados desde o dia da sahida 
dos Presidentes e Secretarias para as respectivas Provincias, 
abonando-se-lhes demais para as despezas da vü1gen1 a quinta 
parte dos mesmos ordena,dos. 

Art. 7. o O Presülonte, e Secretario n~o percelJerão ordenado 
aJgum outro, ernqu::mto servirem, nem tão pouco emolumentos 
por qualquer titulo que sejam. Ficam porém salvos os emolu
mentos devido;-; por Lei aos Otficiaes das Secretaria~; das Pro
víncias. 

Art. 8. o O Presidente despachará por si só, e decidirá todos 
os negocias, em que, segundo m.;te Regimento, se não exigir esre
cificadamente a cooperação do Conselho. 

Art. 0." Haverá tambern um Vice-Presidente, o qual será o 
Conselheiro, que ol)tiver maior numero de votos entre os eleitos 
Jlara o Conselho. 

Art. 1 O. O Conselho de cada unm Pro v in c ia constara de seis 
l\Iembros, eleitos pela me~ma forma, porque se elegem os Depu~ 
tados d.a Assembléa. 

Art. 11 . Não púue ser eleito Conselheiro o cidadão, que não 
f'úr maior de trinta annos, e não tiver seis annos ele residencia, 
na Provincia. 

Art. 12. Os Conselheiros serão substituídos por snpplentes, 
e t..·ws são to<los aquelles, que obtiveram votos na eleição do 
Consülllü, conforme :::, listn, geral, que dos votados se rtzer na 
nltima apuração • 

. Art. l~L O Conselho não 6 permanente. Rounir-so-ha em 
sessão ordinaria unm vez catla anno no tempo que aprouver ao 

(•) Este Decreto das Cortes Portuguezas esl.à impresso com a data de 
sn:t puhlicnçii"o 1lo 1° de Ontnbro (le 1821. 
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mesmo Conselho, á vista das circumstancias locaes. Todavia a 
primeira reunião será immediata á eleição dos Conselheiros. 

Art. 14. A sessão ordin::tria não durará mais de dous mezes, 
salvo si por affiuencia de negocias importantes decidir o Con
selho, á maioria de votos, que a ses-;ão se deve prorogar. Mas 
neste caso a prorogação não excederá de um mez. 

Art. 15. Além da reunião ordenada por esta Lei, poderá o 
Presidente convocar extraordinariamente parte do Conselho 
para consultar o que lhe parecer, preferindo nesta convocação 
aquelles d'entro os Conselheiros, a quem menos incommóde o 
comparecimento. 

Art. 16. Igualmente nas materias da competencia do Con
selho, sobrevindo cousa urgente, quo peça decisão, a qual o 
Presidente não queira, ou não possa, tomar sobre si, poderá o 
mesmo Presidente convocar extraordinariamente todo o Conselho. 

Art. 17. Em falta do Presidente, e achando-se distante o 
Vice-Presidente, occupa o 1ogar daquelle o Conselheiro de mais 
votos, que presente fôr, o qual cederá immediatamcnte á chegada 
do Vice-Presidente, ou de outro Conselheiro, que o exceda em 
numero de votos. 

Art. 18. Em falta do Presidente, Vice-Presidente e Conse
lheiros, a Presidencia será occupada pelos supplentes, entre os 
quaes preferirá sempre o de maior ao de menor numero de votos, 
e cederá o de menos votos áquelles que os tiver mais. 

Art. l 9. Em falta do Presidente, Vice-Presidente, Conse
lheiros, e Supplentes, o Presidente da Camarada Capital servirá 
ele Presidente da Província para expedir aquelles negocios, que 
são da mera competencia do Presidente. 

Art. 20. O Conselho não terá ordenado algum fixo : nas 
reuniões porém terão os Conselheiros uma gratiíicaçã) cliaria 
pelo tempo, que gastarem juntos, e desde o dia, que sahirem de 
suas casas, e a ellas voltarem, contando-se os dias de id!, e volta 
pelo numero de leguas, segundo o Regimento das Justiças. Esta 
gratificação será de 3$200 por dia para os Conselheiros das 
primeiras Províncias, e de 2$400 para os das segundas. 

Art. 21. O Presidente terá o tratamento de Excellencia, e a 
continencia militar, que competia aos antigos Capitães Generaes. 
O mesmo tratamento e continenci:~, terá o Conselho reunido. 

A.rt. 22. Nas materias da competencia nocessaria do Conselho, 
terá elle voto deliberativo, e o Presidente o de qualidade. Nas 
convocações, porém, em que não seja necessaria a sua cooperação, 
terão os Conselheiros convocados tão sómente o voto consultivo. 

Art. 23. São responsaveis pelas deliberações do Conselho 
aquelles, a quem por seus votos fór attribuido o prejuízo de al
guma resolução. 

Art. 24. Tratar-se-bão pelo Presidente em Conselho todos os 
objecto5, que demandem exame e juizo administrativo, taes como 
os seguintes : 

1. o Fomentar a agricultura, commercio, industria, artes, salu
bridade, e eommodidade geral. 

2. o Promover a educação da mocidade. 
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3. o Vigiar sobre os estabelecimentos de caridade, prisõm;, e 
casas de correcção e trabalho. 

4. 0 Propôr que se estabeleçam Camaras, onde as deve haver. 
5. o Pro pôr olJras novas, e concertos das antigas, e arbítrios 

para isto, cuidando particularmente na abertura de melhores 
e~tradas e conservaç.ão das existentes. 

G. 0 Dar parte ao Governo dos abusos, que notar na arreca
dação das rendas. 

7.° Formar censo, e estatística da Província. 
8. o Dar parte a Assembléa das infracções das Leis, e successos 

extraordínarios, que tiverem lagar nas Províncias. 
9. o Promover as missões, e catechese dos Indios, a colonisa

ção dos estrangeiros, a laboração das minas, e o estabelecimento 
de fabricas mineraes nas Províncias metalliferas. 

10. Cuidar em promover o bom tratamento dos escravos, e 
propôr arbítrios para facilitar a sua lenta emancipação. 

11. Examinar annualmente as contas de receita e despeza 
dos Conselhos, depois de tiscalisadas pelo Corregedor da respe
ctiva comarca, e bem assim as contas do Presidente da Pro
víncia. 

12. Decidir temporariamente os cont:lictos de jurisdicção entre 
as Autoridades. Mas si o coníiicto apparecer entre o Presidente 
e outra qualquer Autoridad~, serà decidido pela Relação do Dis
tricto. 

I:L Suspender Magistrados na conformidade do at't. 34. 
14. Suspender o Commandante Militar do commando da Força 

Armada, quando inste a causa publica. 
15. Attender às queixas, que houverem contra os funcciona

rios publicos, mórmente quanto it liberdade da imprensa, e se
gurança pessoal, e rcmettel-as ao Imperador, informadas com 
auclíench das parte~, presidindo o Vice-Presidente, no caso de 
serem as queixas contra o Presidente. 

16. Determinar por fim as despezas extraordinarias, não sendo 
porém estas determinações postas em execução sem prévia ap
provação do Imperador. Quanto as ontr<ls determinações do Con
selho, serão obrígatorias, emquxnto não forem revogadas, e se 
não oppozerem ás Leis existentes. 

Art. 25. O Conselho terá á sua disposição para as despezas 
ordinarias, que demandar o desempenho das suas funcções, a 
oitava parte das sobras das rendas da respectiva Província. 

Art. 26. Não estcmdo o Conselho reunido, o Presidente proverá, 
como fór justo, em todas as materias comprehendidas r1o art. 24, 
á excep<,~ão das que tratam o::; ns. 13 e 14, submettendo depois o 
que houver feito á deliberação do Conselho, que immediatamente 
convocará. 

Art. 27. Todas ns re.-;oluções tomadas em ma terias da compe
tencit~ necessaria do Con::;elho, serão publicada::; da muneira se
guinte, ~1 tiaber: Si o Conselho tiver deliberado, a formula da 
publicação ~era esta: - O Conselho resolveu ... Si porém o 
Presidente tiver deliberado por si só, na conformidade do artigo 
precedente, a formula será:- O Presidente temporariamente 
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ordena ... :.\a::; ontl'<tS 1ll<1tel'ias, om que e livre an Pmsidnntc 
consultar, ou não, ao Conselho, as resoluções tomadas pelo mesmo 
Presidente, serão publicadas no primeiro caso por esta formula : 
-0 Presidente, ouvido o Conselho, resolveu ... -; e no segundo 
por est'outra :-O Presidente ordena ... 

Art. 28. O Governo da Força Armada de 1 a e 2a. Linha da 
Província compete ao Commandante Militar. 

Art. 29. l''ão póde o Cmmnanclanto Militar empregar a Força 
Armada contra os inimigos internos, sem requisição das Auto
ridades Civis, e prévia resolução do Presidente em Conselho 
quando este se possa, convor""'Lr, on do Presidente só, quando nãb 
seja possível a convocação. 

Art. 30. Ig·mtlmente não póde o Commaadante Militar fazer 
marchar a 2a Linha fóra, da Província sem ordem especial do 
Poder Executivo, nem fóra do Districto do seu respectivo Rerri-
mento sem acôrdo do Presidente da Província. o 

Art. 31. As Ordenanças são sujeitas ao Presidente da Pm
vincia, a quem compete tambem fazer o recrutamento á requisi
ção motivada. do Commandante l\Iilita.r. 

Art. 32. A l\Iarinha Nacional estacionada nos porto" das 
Províncias marítimas fica subordinada ao Presidente para lhe d<tr' 
a, direcção, que exigir o bem, e a segumnça. do Estado ; excepto 
quando por ordens positivas do 1\Iinisterio lhe fôr o contrario de
terminado. 

Art. 33. A Administração da Justiça ó indepenclente do Pre
sidente, e Conselho. 

Art. 34. Póde porem o Presidente em Conselho, e de acôrdo 
com o Chanceller, onde houver H.ela.ção, suspender o Magistrado 
depois de ouvido, isto tão somente no caso em que, de continuar 
a servir o Magistrado, se possm11 seguir motins, e revoltas na 
Província, e se não possa esperar resolução do Imperador. Feita 
a suspensão, dará immedüttnmente parte pela Secretaria da Jus
tiça, e remetterá os autos comprobatorios da urgencia e neces
sidade da. suspensão ao Tribuna.l competente, para proceder-se 
como fór de direi to. 

Art. 35. A Administração e arrecadação da, Fa.zenda Publica 
das Províncias continuará a fazer-se pelas respectiva,s Juntas, 
ás quaes presidirá, segundo a Lei e Regimentos existentes, o 
mesmo Presidente ela. Província, e na sua fn,!ta a.quelle que o 
substituir. 

Art. 36. O Presidente d~t Provincia prosidir<'t tambem ás Jun
tas de Justiça, onde as houver. 

Art. 37. Ficam r,wogadas todas e quaesqnor Leis e Alvarás, 
Cartas Régias, Decretos, e Ordens, que em alguma, pat'te se op
vonham ao que vai determinado. Paço da, Assemhlóa, 14 de Ou
tubro ele 18~3. 

Mandamos poetanto n, todas as Autm·idados Civis, l\lílitaros, 
o Ecclesia.sticas que cumpram, e façam cumprir o referido De
creto em todas as suas partes, e ao Chanceller-mór do Imperio, 
que o faça publicar na Chancellari:t, passar por ella, e registra1· 
nos livros da. meSUl<t Chancellaria a que toc,u·, remettendo os 
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