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REPERTORIO

CONSTITUIÇAO POLITICA
DO

IMPERIO DO BRAZIL.

.
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OBRAS A' VENDA NA lUESiUA CASA.
CO~SULTOR CI\'lL áccrca de todas as acções . rgnidas
no l'ôro civil, segundo o ystema adoptado por Corrca 'l'cllcs cm
sua obra intitulada i\IAJ'(UAL oo rnocESso c1nL, com as su pprcssõ1~s , alterações e accresci111os e~igidos pela lcgislaçiio, rsty103 e pratica do fõro l.Jrasileiro; 1 vol. cm 4° encad. 8 :;!>VOO
CO~SUL'fOn CiUilll~A.L 011 formulario de todas as ct·
çücs seguidas no furo criminal, precedido das disposições conceruenlrs á organisaçflo judiciaria e atfribnições das autoridades
policiaes e crimina cs; 1 vol. em li .o encad ......... S :;!> 000
CO:\SULTOI~ COU~IERC~J\\IL ou formulario de todas as
acções seguida;; no fõro do conuncrcio, srgundo o regulamento
commerciai de 2i> de novembro de t81i0, contendo os modelos
de todas as petições, despachost termos, autus, allegaçõcs, embargos, sentenças, finalmente tollos os termos dos process\ls, com
o processo das quebras, quer no juizo commercial, quer 110 juízo
criminal; 1 vol. em~-· encad ......... .. ..... .. . S::POOO
CONSULTOR OHPHANOi.OGICO ou formu laria de todas as acçõe seguidas no juízo de orphãos, precedido das attribuiçõcs das differentes pessoas que ncile figurão, e enriquecido
cQ111 dh·ersas regras e preceitos tendentes ao mesmo juizo de or- 1..
phàos, e hem as!'im ao da provedoria, com a legislaçiio res11ectil'a; 1 vol. em 4 . 0 enc......................... s :iPooo
E tes quatro volumes, que juntos custão 30 :iPOOO, formão o
CON>ULTOil G•: RAL DO FÔRQ.

CODIGO ClllMl~AL DO IIUPEUfO DO BRASIL, contendo niio só toda a legislaçiio alterante ou modifica nte d!l suas
disposiç.ões, como lambem todas as penas de seus differenles artigos calculadas segundo seus gráus e as diversas qualidades dos
crimi nosos ; 1 vol. em 4. 0 encad. . . . . . . . . . . .. . . . . . 4 ;ip 000
llIANUAL DOS ,JU!ZES DE DICEITO ou collecção dos
actos, attribuições e deveres destas autoridades, por J. M. P. de
VasconceUos : 1 vol. em 4-. 0 encad. . . . . . . . . . . . . • . 5 :iP 000
CO~SULTOR ,JURIDICO ou m:inual de apontamento~,
em fórma de diccion11tio, sobre va riados pontos de direito pratico, á _que se ajnntà .1~111.-for~n~Hari• d~s_ actas da'i ruezas parocluaes, iuutas de qnahhcaça'"o."e,cwiseThus·tle recurao, contractos
e o ~egimento de custas com todas as ordens e a1·is<?s que o tem
explicado até ao presente, por J. M. P. de Yasconcellos: 1 vol.
em-~.•encad .• . ...... .. ...............•.......
,,:iPOOO
l\IA~UAL DOS PROMOTORES PUBLJCO S, por J.
111. P. ele Yasconce!los; 1 vol. em 4. o encad. . . . • 4 ::P 000
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TYPOGRAPHIA

DE QumHrn & 1RMAO
-

,
54-rua da A~sembl
ea-54.

CON

A.
Entender-se-ha feita se o.Imperador
sahir do Imp!'rio sem o consentimento da Assembléa Geral. Art. 1O~ da Constituição.

ABDICAÇÃO.

A do Sr.D. Pedro I em seu augusto filho o Sr. D. Pedro II foi por Dec. de 7 de Abr. de 183 L.

Da Assembléa Geral é no dia 3 de
Maio. Art. 18. Vide Sessão lmpe1·ial.

ABERTURA.

-

Dos Conselhos Geracs de Provincia, e hoje das
Assembléas Provinciaes. V. Insta llação.

Os empreg:.1dos publicos são rcsponsa_vcis pelos que praticarem nn exercicio de suas
funcções. Art.179 §2!>. V. Empregados.

ABUSOS.

Quando se verifica, e como é punido o abuso de autoridade. Cod. Crim. Parte 2ª Til. 5° Cap. 1° Secç. 5•.
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Pelos que so derem nas prisões e outra s
medidas de prevenção tomadas por occasião de
suspensão de garantias, são responsaveis quacsquer autoridades f!UC:l tiverem mandado proceLler a ellas. Art. 179 § 35. V. Suspensão de
ga1·antias.
DE pomut.
Por elles são responsavcis os Ministros de Estado. Art. 133 § 3. E todos os Juízes de Direito e Officiaes de Justiça. Art. 156.
V. Responsabilidade.

ABUsos.

-

V. Exame, Rifo1·ma, L?"badade de Jm.p1· ensa,
Responsa.bilidade.
ACADEimAS . V. lnslrucção piiblica.
ACÇÃO PnPULA.R. Pó(le ser intentada dentro de
anno e dia pelo proprio queixoso, ou por qualquer do povo (guardada a ordem do processo
estabelecida na Lei) contr:i os Juízes do Direito
e Officiaos de Justiça por suborno, peita, peca ..
lato ou concussão. Art. 157.
-

V. lmperado1'.
A do Sr. D. Pedro II foi a 7 de Abr. de 1831.

ACCLA.llIAÇÃ.O.

Póde dnr-sc das funcções de
Senador com as de Ministro de Estado, ou Conselheiros de Estado. Para o Deputado tambcm
accumular suas funcções com as de tacs cargos,
precisa ser reeleito. Art. 29. O Deputarlo lambem accumula, se quand o foi eleito já exercia
qualquer dos mencionados cargos. Art. 30

ACCUlUULAÇÃo.

DO IMPERIO DO BRAZIL
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O exercício de qualquer emprego, á excepção do- de Conselheiro de Estado e
Ministro de Estado, cessa interinamente emquanto durarem as funcções de Deputado ou
Senador. Art. 32.

ACCUMUJ,AÇÃ.O.

Não póLle <lar-se das funcções de Deputado Provincial com as de qualquer outro empregado.
Art. 23 ao Act. Add. V. Membros das Assemblêas P.rovinciaes.
ACCUSACÃO.
Dos Ministros de Estado e Conselheiros' de Estado, é da privativa attribuição da
Camara dos Deputados decretar que tem logar.
Art . 38. V. Responsabilidade.

-

Quando é o Procurador da Corôa.
V. Procurado1· da Corôa.

ACCUSA.Don.

-

Em a nota da culpa, que o Juiz der ao réu,
deve declarar o nome do accusador. Art. 170
§ 8. V. Pr·isão.
Fica abolida a pena de açoites. Art.
179§19.

AÇOITES.

V. Eleição do fügenlc.
ACTOS LEGISLA'fH'OS. De todos os netos legislativos pr-ovinciaes enviará o Presidente da Província copias authenticas à Assembléa e Governo Gcraes, afim de se examinar se offondem a
Constituição, os impostos gemes, os direitos de
uutrns Províncias, ou os tratados; casos uniACTAS.
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cos em que o Poder Legislativo Geral os poderá
revogar. Art. 20 do Act. Add.
Quanto aos actos legislativos geraes,.V. Lei
Os Presidentes devem, quando os remetterem,
a companhal-os da exposição dos motivos por que , os
sanccionárão, ou não. Circ. de 7 de Nov. de 1842.

Não poderclõ ter
execução sem a assignntura e referenda dos Ministros de Estado. Art. 132. Vid. Referenda .

ACTOS DO PODER E X EC UTIVO.

-

D A. r.E GE~ Cl i'\

ou REGENTE. Serão expedi-

dos em nome do Imperador. Art.
gencia.

~28.

V. Re-

O art. 16 da Lei de 14. de Junho de 1831 determina
a formula da promulgação das Leis durante o Governo
da Regencia.

-

ViJ. o nome da pessoa, ou corporaçilo que os
pratica.
Da Assembléa Gernl é pelo Imperador como Poder Moderador. Art. '!01§5.

JtDI A.lirn NT O ·

-

·Da Assembléa Provincial compele ao Presidente
da Província fazei-o, quando assim o exigir o
bem da l'rovincict . Art. 24 § 2 do Aclo Add.

A.. DDKC ÕES·

'

V. Emendas .

Da administrnçiio e economia
das Provincins trata a Constituiçiio no Tit. 7.
V. Presidentes de Provincia , Gamaras Mi m ic ipc.es, Fazenda Nacional .

AilM~N I STR A Çio .

DO mPERIO DO Bl\AZIL
ADAIINISTilA\'Ã O.
-
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V. Bens Nacionàes , Bens

Provinciacs.
GERAL. V. Exame.

ADJUINIS'l'RAD011ms .

cas. V. Votantes.

De fazendas ruraes e fabri-

V. Cidadãos.
AGENTES.
A nomeação dos <liplomaticos e commerciaes é de attribuição do Poder Executivo .
Art. 102 § 6. V. Corpo Diplomatico .
AJUDA DE CUSTO· V. lndemnisação.
AJUSTES· Não se podem propor nem deliberar
nos Conselhos Provinciaes quaesquer ajustes
de umas com outras Provincias. Art. 83 § 2.
Esta disposição está em vigor a respeito das
Assembléas Provinciaes, em virtude do art. 9 do
Acto Add. V. Assembléas provinciaes.
ALIENAÇÃO· Vid. Bens Nacionaes.
ALl!llENTOS· Aos Príncipes, V. P.rincipes . 5ão pagos pelo Thesouro Publico, e entregues á um
Mordomo. Art. 114. V. i1'101·domo .
ADOPTIVOS·

A L. do orçamento vigente n. 1, 177 de 9 de Scl. de
1862 consigna para alimentos á Srª Princeza Imperial
D. I sabel 12 :00050000 . rs., e á Srª Princeza D. Leo poldina 6:000UOOOrs. Em virtude do Dec.de 28 de Ag.
de 184·0.

ALTERAÇÃO.

V. Reforma ela Constituição,

Cons tit'Ucional.
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E" acto do Poder Moderador. E' concedida em caso urgente, o quando assim aconselhem a humanidade e bem do Estado. Art.
101 § 9.

AlUNllSTU·

Os amnistiados estão comprchendidos na disposição do arL. 66 do Cod. Crim., isto é, nào ficão isenlos
de satisfazer o mal causado em toda a sua plenitude.
Av. de 4 de Set. de 1835 .
AMORTISAÇÃO·

V. Divida publica,

JU1'0S.

A Caixa da Amortisação foi creada pela L. de 15 de
Nov. de 1827; e teve Regimento em 8 de OuL. do 1828,
ambos alterados pelo Dec. de 27 de Abr. de 1823. Ha
mais a R es. de 26 de Set. de 1828, LL. de 6 e 31 de
OuL. de 1835, art. 7 § 3, L. de 22 de OuL. de 1836,
art. '18, Reg. de 15 de Jan. de 184·2, L. de 21 de Out.
de 1843.

V. Acção popula.1'.
APOIAJUENTo.
Da proposição para a reforma da
Constituição deve ser pela terça parle dos Deputados. Art 174..
ANNO E DIA·

interina teem as Resoluções dos
Conselhos Provinciaes pelo Poder Moderador,
quando não se aehar reunida a Assembléa Geral,
se o Imperador os julgar dignos de prompta providencia. Art. 86 e 101 § 4.. V. Sancção.

APPROVA.ÇÃ.O

Abrogado e derogado pelos arts. 16 e 17 do Acto
·
Add. V. Sancção.

-

Da da Assembléa Geral precisão, para poderom ser ratificados, os Tratados que envolverem cessão ou troca ele Lerritorio do Imperio,

DO IMPERlO DO BRAZIL
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ou de possessões a que o Imperio tenha direito.
Art. 102 § 8. V. Tmlados.
Da As.sembléa Geral devem ter as
mercês pccuniarias, quando não estiverem designadas e taxadas por Lei. Art. 102 § 11.

APPRO'~lAÇ Ã O.

-

Da Assemblé:i Geral precisão os Beneplacitos aos
Decretos dos Concílios e Letras Apostolicas, e
quaesquer outras Constituições Ecclesiasticas,
que contiverem disposiçiio geral. Art. 102 § 14.
V. Beneplacilo.
ARBITUOS·
V. Jitizcs.
ARCHIVO.

-

V. Autographo.

Punuco. Nelle se guardará o original de
cada Lei. Art. 70.
Foi creado pelo Dec. e R eg. de 2 de Jan. de 1838.
V. Decr. de25 deAbr. de 184.0. Foi reorganisado pelo
Dec . n. 2,541 de 3 de Março de 1860.

-

Nelle guardar-se-ha o original da Lei ou Resolução Provincial, depois de assignada pelo Presidente da Província, e sellada com o sello do
Imperio. Art. 18 do Acto Acld.
·

V. Fazenda.
ARTES·
V. Ensino.
ASSE!\!BLÍ:A GERAL· Faz o objecto do Tít. IV,
Cap. Ida Constituição.
ARRECADA~;Ão

A Consliluinle foi mandada convocar por Dec . de 3
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de J un. de 1822; foi dissolvida e mandada convocar
outra por Dcc. de 12 de Dez. de 1823. O Dec. de 26 de
l\1arço de 1824 mandou convocar outra simplesm ente
legislativa.

Ella e o Imperador são os
Ropresentautes da Nação Brazileira. Art. 11.

ASSElllBLÉA GERAL.

As conlinencias e honras militares que lhe compete m, conslão da Prov. de 15 de Fev. de 184·3, arts. 10,
17 e 18.
Seu Regimento Interno é de 26 de Jul. de 1827.

-

- A ella, com a sancção do Imperador, é delegado o Poder Legislativo. Art. 13.

-

- E' composta de duas Camaras: Camara de
Deputados e Camara de Senadores ou Senado.
Art. 14.

-

-

Suas attribuições são: (Art. 15):

§ 1. º Tomar juramento ao Imperador, ao

Principa Imperial, ao Regente ou Regencia.
V. Jummento.
§ 2. º Eleger a Regencia ou Regente, o marcar os limites da sua autoridade.
Não é mais a Assemb. Ger. quem elege o Regente,
e sim os eleitores da legislatura cm virtude do art. 27
do Acto Add. V. RegenC'ia.

§ 3. º Reconhecer o Príncipe Imperial como
successor do Throno, na primeira reunião logo
depois do seu nascimento.
V. Príncipe Irnpe1·ial.
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§ 4. 0 Nomear Tutor ao Imperador menor,
caso seu pai o não tenha nomeado em testamento.
V. Tutor.
§ 5. 0 Resolver as duviuas que occorrerem
sobre a successão da Coroa. V. Successão.
§ 6. 0 Na morte do Imperador ou vacancia
do Throno, instituir exame da administração que
acabou, e reformar os abusos nella introduzidos.
§ 7. 0 Escolher nova dynastia, no caso de ex:tincção da imperante. V. Dynastia.
§ 8. ° Fazer leis, interpretai-as, suspendei-as
e revogai-as. V. Leis.
§ 9. º Velar na guarda da Constituição, e promover o bem geral da Nação.
§ 1O. Fixar annualmente as despezas publicas, e repartir a contribuição direcla. V. Despezas' eontribu.ição.
§ 11. Fixar annualmente, sobre a informação
do Governo, as forças de mar e terra, ordinarias
e extraordinarias. V. Forças.
§ 12. Conceder ou negar a entrada de forças
estrangeiras de tarra e mar dentro do lrnperio ou
dos portos delle.
§ 13. Autorisar o Governo para contrahir emprestimos. V. Empt>estimos.
§ 14. Estabelecer meios convenientes para
p:igarnenlo da divida publica. V. Divida publica.
CO!'iSrI'fUIÇÀO l'OLlrICA

2
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§ 15. Regular a administração dos bens nacionaes, e decretar a sua alienação. V. Bens.
§ 16 .. Crear ou supprimir empregos publicos,
e estabeh.~cer-lhes ordenados. V. Empregos,
Ordenados.
§ 17. Determinar o peso, valor, inscripção,
typo e denominação das moedas, assim como o
padrão dos pesos e medidas. V. Moedas, Padreio.
Sua abertura e encerramento. V. Sesséio imperial.

ASSEJU:CL:C::A G;.;RAL.

-

- A ordinaria é convocada pelo Chefe do Poder Executivo no dia 3 de junho do 3. 0 anno da
legislatura existente. Art. 102 § 1. E pelo Senado
(que se reunirá extraordinariamente) se o Imperador não o tiver feito dois mezes depois do citado dia 3 de junho. Art. 47 § 3.

~

- E' convocada pelo Seaado na morte do Imperador para a eleição da Regencia, nos casos em
que dia tem logar, quando a Regencia provisional
o não faça. Art. 47 § 4.
Esta disposicão está modificad:i.

gencia.

-

•

V. a"palavra lle··

- A ella e ao Poder Execulivo conjunctamente
devem os Conselhos Provinciaes dirigir representações motivadas sobre execução de Leis. Art.
8:3 § 4. V. füpi·e3entações.
Hoje Assemb. Prov. V. art.. 9 do Act.o àdd.
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Erão-lhe enviadas todas as
Resoluções dos Conselhos Provinciaes. Arts. 85
e 88. E hoje todos os actos legislativos provinciaes. Art. 20 do Acto Add. V. Resoluções de
conselhos, A etos legisla tivas.

J\SSEMBLÉA. GERAL.

-

.- Por ella será dado o Regimento dos Conse,
lhos Geraes de Provincia. Art. 89.
Esta disposição foi subrogada e obroga<la pelo arl. 6
do Aclo Add. V. Regimento.

-

- E' extraordinariamente convocada pelo Imperador, como Poder Moderador, nos intervallos
das sessões, quando assim o pedir o bom do Jmperio. Art. 101 § 2. V. Convocação.

-

- Póde ser prorogada ou adiada. Art. 101 § 5.
V. Adiamento, P1·orogação.

-

-.- Ao seu conhecimento deva o Poder Executivo levar os Tratados que houver feito. Art. 102
§ 8. V. Tratados.

-

- Sem a sua approvação não podem ser ratificados os Tratados concluidos em tempo de paz,
que envolverem cessão ou troca de territorio do
lmperio, ou de possessões a que o Imperio tenha
direito. Art. 102 § 8. V. Tratados.

-

- A respeito da guerra, que houver declarado,
ou da paz que houver feito, deve o Poder Executivo participará Assemb. Ger. as communicações
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que forem compatíveis com os interesses e segurança do Estado. Art. 102 § 9.
ASSEIUBLÉA GERj\L. Da sua approvação precisão as mercês pecuniarias, quando não estiverem
já designadas e taxadas por Lei. Art. 102 § 11.
V. llf e?·ces.
-

- Da sua approvação dependem certos Beneplacitos. V. Beneplacilos.

-

- Sem o seu consentimento não póde o Imperador sabir do Imperio do Brazil. Art. 104-. V.
Abdicação.

-

- Quando deve assignar dotação ao Imperador
e á Imperatriz. V. Dotação.

-

- Quando assignará alimentos e dotes aos Príncipes. V. Alimentos, Dotes.

-

- Designará os ordenados dos mestres dos
Príncipes. Art. 110. V. Mestres.

-

- Determinará uma quantia, que se entregará,
por uma vez sómente, aos Príncipes, que se casarem e forem residir fóra do Impcrio . Art. 113.
V. Principes.

-

- Compete-lhe escolher nova dyoastia quando
extincta a imperante. Art. 118. V. Dynast·ia.

-

- Som sua approvação não poderá eITecluar-se
o casamento da Princeza herdeira presumptiva

DO IMPEP.IO DO BRAZIL
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tia Corôa, se a esse tempo não existir o Imperador. Art. 120. V. Casamento.
ASSE~IBL~A. GE R AL. E' quem nomêa uma Regencia permanente de tres membros, se na menoridade do Imperador niio tiver cllc algum parente que reuna as faculdades mencionadas no
art. 12:2. V. Regencia . Art. 123.
Revog. pelo art. 26 do Ac lo Add. V. Regente.
- - E' quem no!Tiêa Tutor ao successor da Corôa. Art. 130. V. Tutor.
-

- Emquanlo não designar a força militar per·
mancnte de mar e terra, subsistirá a que então
houver, até que pela mesma Assemb. seja alterada para mais ou para menos. Art. H6. V.
F01·ças.
- - Por alia serão :rnnualmente estabelecidas as
contribuições directas, á excepçào daquellas que
estiverem applicadas aos juros e amortisaçào da
divida publica. Art. 171. V. Contribuição, Divida.

-

....,. No principio de suas sessões examinará se a
Constituição Política do Estado tem sido exacta·
mente observado, para prover como fôr justo.
Art. 173.

-

- Compete-lhe promover com o Governo Ge·
mi e Assembléa Provincial a organisa çào da estatistica da Provincia respectiva, a cathequese e ci-
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vilisação dos indígenas, e o estabelecimento de
colonias. Art. H § õ do Aclo Add. V. füta.tis-

tica, Indígenas.

A ella deve a Assembléa
Legislativa de cada Provincia representar contra
as leis de outras Províncias que offenderem os ·
seus direitos. Art. 11 § 9 do Acto Add.

ASSEiUBLl!:A GERAL.

-

-- Ao seu conhecimento deve ser levado o projecto de lei provincial que não tiver sido sanccionado pelo Presidente, e que entretanto houver
sido pela Assembléa Provincial approvado por
dois terços dos seus membros. Art. 16 do Acto
Add. V. Sancção.

-

- Se não estiver então reunida o que se fará.
V. Sancção.

-

- Ser-lhe-hão remettidas copias authenticas
de todos os at.:tos legislativos provinciaes. Art. 20
<lo Acto Add. V. Actos Legislativos.

-

- Em Assembléa Geral, reunidas ambas as
Camaras, é que se fará a apuração da eleição do
Regente. Art. 28 do Acto Add. V. Eleição do

Regente.

-

·

- Que parte toma na suspensão de garantias.
V. Suspensão de gcu·antias.
Por ellas e pelas
Camaras dos districtos será exercitado o direito

ASSEllinLJ!:AS PUOVINCIA.ES·
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dos cidadãos reconhecido e garantido pelo art:
71 da Constituição. Art. 1.º do Acto Add.
Substituem os Conselhos Geraes, e se estabeleceráõ em todas as
Provincias. Art. 1.ºdo Acto Add. V. Conselhos
ge1·aes.

Ass1mnLÉAS PRO"'il lN-cJAES.

Quando forem encorporadas, que continencias e
honras militares lhes compelem. Prov. de 15 de Fev.
de 1843 § l9.

-- - Cada umn constará de trinta e seis membros
nas Provincias de Pernambuco, Bahia, Rio de .Janeiro, Minas e S. Paulo; e de vinte em todas as
outras. Este numero é alteravel por Lei Geral .
Art. 2. º do Acto Add.
- - O Poder Legislativo Geral poderá decretar a
organisação de uma segunda Camura Legislativa
para qualquer Provincia, á pedido da sua Assembléa, podendo esta segunda Cama.ra ter mais duração do que a primeira. Art. 3 do Acto Add.
-

- A' sua installação assistirá o Presidente da
Provincia. Art. 8 do Acto Add. V. lnstallação.

-

- A' ella dirigirá o Presidente da Provincid, no
dia da installaçào, a sua falia, instruindo-a doestado dos negocios publicas, e d:is providencias
que mais precisar a Província para seu melhoramento. Art. 8 do Aclo Add. V. Falta.

-

-

Compele-lhes propor, discutir e deliberar,
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na conformidade dos arts. 81, 83, 84, 85, 86, 87
e 88 da Constit. Art. 9 do Acto A<ld. V. Projeclo .
ASSEilIBLtAS PROVJNCJAES· Compele-lhes legislar: (Art. 10 do Acto Add.)
§ 1. º Sobre a divisão civil, judiciaria e ecclesiastica da respectiva Província, e mesmo sobre a
mudança <la sua capital para o logar que mais convier.
Mas não sobre limites do Bispado. Av. de 21 de
Abr. de 1837. O Av. de 28 de Marco de 184-0 declara
que sobre divisão de Província devem remetter ao Governo para ser presenteá Assemb. Ge.r. uma representação na fórma do ar!, 83 § 4 da Cons lit., e não uma
propoEla.

§ 2. 0 Sobro a inslrucção publica e estabelecimentos proprios a promfJvel-a, não comprehendendo as Faculdades de Medicina, os Cursos Jurídicos, Academias actualmonte existentes, e outros quaesquer estabelecimentos de instrucção,
que para o futuro forem creados por Lei Geral.
V. lnslrucção publica.
§ 3. 0 Sobre os ca~os e a fórma por que pó de
ter logar a desapropriação por ulili<lade municipal ou provincial. V. Desaprópriação, Prop?·iedáde.
§ 4. 0 Sobre a policia e economia municipal,
precedendo propostas das Camaras.
O Av. de 24 de Jan. de 1844 declarou que as Asscm b. Provinc. não podem revogar uma pos tura municipal sem proposta da respectivo Camara.
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§ 5. º Sobre a fixação das despezas municipacs e provinciaes e os impostos para ella necessarios, comtanto que elles não prejudiquem as
imposições geraes do Estado. As Camaras poderáõ propor os meios de occorrer ás despezas dos
seus municípios. V. Despezas, Impostos.
§ 6. 0 Sobre repartição da contribuição directa pelos municípios da Província e sobre a fiscalisação do emprego das rendas publicas provinciaes e municipaes, e das contas da sua receita
e dcspeza.
As despezas provinciaes serão fixadas sobre orçamento do Presidente da Provi11cia, e as municipaes sobre orçamento das respectivas Cam11ras.
V. Contribuição, Renda, Orçamento.
§ 7. 0 Sobre a creação e suppressão dos em-

pregos municipaes o provi11ciaes, e estabelecimento dos seus ordenados.
São empregos munieipaes e provinciaes todos
os que existem nos municípios e províncias, á excepção dos que dizem respeito á administrnção,
arrecadação e contabilidade da Fazenda Nacional,
á administração da guerra e mnrinha ~dos correios geraes, dos cargos de Presidente de Província, Bispo, Commandante Superior da Guarda
Naeional, membros das Relações e Tribunaes Superiores, e empregados das Faculdades de Medicina, Cursos Jurídicos e Acéldemias, em conformidade da doutrina do § 2 deste artigo (10).
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Es!a allribuição sómente diz respeito ao num ero
dos empregos municipaes e provinciaes sem alteração
de sua natureza e attribuições, quando forem estabelecidos por Leis Geraes relativas a objeclos sobre os
quaes não podem legislar as referidas Assembléas.
ArL. 2 da L. de InterpreL. de 12 de Maio de 1840. V.
Av. de 28 de Ag. de 1848. V. Empregos, Ordenados.

§ 8. 0 Sobre as obras publicas, estradas e navegação do interior da respectiva Província, que
não pertençi\o á administração geral do Estado.
V. Obras publ·icas.
§ 9. 0 Sobre a construcçiio de casas de prisão,
trabalho & correcção, e regímen deli as. V. Câsas de p1·isão.
§ 10. Sobre casas de soccorros publicas,
conventos e qnaesquer associações políticas ou
religiosas. V. Socc01·ros, Associações.
Os compromissos de Irmandades pod em ser decretados pelas Assemb. Proviuc. Av. de 18 de Abr. 1842.

§ 11. Sobre os casos e a fórma por que porleráõ os Presidentes de Província nomear, suspender, e ainda mesmo demillir os empregados
provinciaes.

EsLe § comprehende sómente os empregados provinciaes, cujas fun cções são relativas a objectos sobre
os quaes não pod em legislar as Assemb. Provinc., e
por maneira nenhuma aquelles que são creados por
Leis Geraes relaLivas a obj ec tos da compeLencia do
Poder Legislativo Geral. Art.. 3 da L. de InLerpret.
ASSElUBLliAS PROVJ'NCIAES.

te-lhes : (Art. 11).

Tambnm compe-
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§ 1. º Organisar os Regimentos Internos sobre as seguintes bases: 1. • Nenhum projecto de
Lei ou Resolução poderá entrar em discussão sem
que tenha sido dado para ordem do dia, pelo menos 24 horas antes. 2. ª Cada projecto de Lei ou
Resolução passará pelo menos por tres discussões 3. ª De uma á outra discussão não poderá
haver menor intervallo do que de 24 horas. V.
Regimento.

§ 2. ° Fixar sobre informação do Presidente
da Província a força policial respectiva.
V. Força policial.

Não podem aulorisar os Presidentes a fazer recrutamento. Av. de 21 e 31 de Maio de 1842.

§ 3. 0 Autorisar as Camaras Municipaes e o
Governo Provincial para contrahir emprestimos
com que occorrão ás suas respectivas despczas.
§ 4. º Regular a administração dos bens provinciaes. Uma Lei Geral marcará o que são bens
provinciaes. V. Bens.
§ 5. º Promover cumulativamente com a Assembléa e Governo Geraes a organisaçào da estatística da Província, a cathequese e r.ívilisaçào
dos indígenas, e o esta Lelecimento de colonias.
V. Estatistica, lndigenas, Colonias.

§ 6. 0 Decidir quando tiver õido pronunciado

o Presidente da Província, ou quem suas vezes
füer, se o processo deve continuar, e elle ser ou

\ \
\
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não suspenso do exercício de suas funcções, nos
casos em que pela Lei tem Jogar a suspensão.
Tem isto log-ar depois de formada a culpa pelo Supremo Tribunal de Justiça, em virtude dos arls. 164
~ 1. 0 da Constituição, e 77 § 2.0 e155§1. 0 do Cod,
do Proc. Crim., na fórma dos arls. 152, 157, 158e159
do mesmo Cod.

§ 7. ~ Decretar a suspensão e ainda mesmo a
demissão do magistrado, contra quem houver
queixa de responsabilidade, sendo elle ouvido, e
dando-se-lhe Jogará defoza. V. 111 agistrado.
§ 8. º Exercer cumulativamente com o Governo Geral, nos casos e pela fórma marcados no
§ 35 do art. 179 da Constituição, o direito que
esta concede ao mesmo Governo Geral. V. Suspensãu de garantias.
§ 9. º Velar na guarda da Constituição e das
Leis na sua Província, e representará Assembléa
e ao Governo Geraes contra as Leis de outras Provindas que offenderem os seus direitos.
Não poderáô legislar sobre impostos de importação, nem sobre objectos não comprehendidos nos dois precedentes
artigos (10 e 11). Art. 12 do Acto Add. V. Impostos.
- - .Quaes as suas Leis e Resoluções que são enviadas directamente ao Presidente da Província
para serem sanccionadas. V. Sancção.

ASSEillDLÉAS PROVINCIAES.

f
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Na primeira sessão
de cada legislatura marcará o subsidio pecuniario
que venceráõ diariamente os seus membros na
legislatura seguinte. Art. 22 do Acto Add. V...
Subsidio.

ASSEMBLÉAS PROVINdAES.

-

- E' convocada pelo Presidente da Província
de maneira que possa reunir-se no praso marcado para as suas sessões. Se o Presidente não
a tiver convocado 6 mezes antes desse praso, será
a convocação feita pela Camara Municipal da capital da Província. Art. 24 § 1. 0 do Acto Add.
V. Convocação.

-

- Será pelo Presidente da Provincia convocada extraordinariamente, prorogada e addiada
quando assim o exigir o bem da Provincia, comtanto porém que em nenhum dos annos deixe
de haver sessão. Art. 24 § 2 do Acto Add. V.
Convocação.

- V. Pi·ojectos, Sancção, Actos legislativos,
Memb1·os das Assembléas Provinciaes.
PAROCHIAES· N'ellas elege a massa dos cidadãos activos os eleitores de Província. Art. 90.
V. Eleição.
- - Quaes os excluidos de votar n;ellas. V. Vo·
tantes, Eleitores.
ASSENTO· Dos Príncipes no Senado. V. Prin ..
cipes.

-

COJ"ISTITUIÇÃO l'OLlTIC.\
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Do Presidente de Província na Assembléa Provincial. V. Presidente.

ASSENTO- ·

V. lmperio do Brazi l.
ASSOCIACÕES POLITICA§ E RELIGIOSAS· Sribre
ellas podem legislar as Assembléas Provinciaes.
Art. 10 § 2 do Acto Add.
ATTnrnmcõEs.
Da Assembléa Geral. Art. 15.
V. Asse?nbléa Gera.l.
- Exclusivas do Senado. Art. 47. V. Senado.
ASSOCIAÇÃO POLITICA.

-

Dos Juízes de Paz serão reguladas por uma Lei.
Art. 162. V. Juizes de Paz.

-

Do Supremo Tribunal de Justiça. Art. 164.
V. Sup1·emo Tribunal.

-

Dos Pre~identes de Província serão designadas
por uma Lei. Art. 166. V. P.residentes.
- Das Camaras .Municipaes serão decretadas por
uma Lei regulamentar. Art. 169. V. Gamarás
Mimicipaes.
- ~ Da Assembléa Provincial. V. Assembléds P1·0vinciaes .
._,. Dos Poderes Políticos. V. cada um delles .
Dos projectos de Lei, depois de
adoptados e reduzidos a Decreto, deve a Camara
ultimamente deliberante dirigir ao Impetador

AUTOGRA.PHos.
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dois autographos para a sancção (art. 62), um
dos quaes, se forem sanccionados, será remettido
paru o archivo da Camara que o enviou, e o outro servirá para por el\e se fazer a promulgação
da Lei pela respectiva Secretaria de Estado, onde
será guardado. Art. 68.
AUTHOltIDADE.
V. Sentenciá do.
-

Nenhuma poderá avocar as causas pendentes,
sustai-as, ou fazer reviver os processos findos.
Art. 179 § 12. V. Causas, Processos.
V. Abusos, Responsabilidade.

Compete ás Assembléas Provinciaes concedei-as ás Camaras Municipaes e ao
Governo Provincial para contrahir empreslimos
com que occorrão ás suas respectivas despezas.
Art. ti § 3 do Acto Add. V. Emprestimos,
Despezas.

A.U'i'ORISAÇÕES.

B.
nAc11,urn1s.

São votantes, embora não tenhão

25 annos. Art. 92 § 1. º

Deve o Ministro da Fazenda apresentar a11nualme.nte na Camara dos Deputados, logo
que esta estiver reunida, um balanço geral da receita e despcza do Thesotuo Nacional do. anno
antecedente. Art. 172.

B.l!.LA.Nco.
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A L. de 15 de Dez. de 1830 determina o modo de
à.presenlaMe esse balanço. A L. de 20 de Fev.de 1840
manda formular o balanço não por anno, mas por exercício . O balanço deve ser apresentado até 8 de Maio . L.
cit. de 1830. V. a nota á palavra llfinistro da Fazenda.
BANIDO·

V. Cidadão brazileiro.

BELLAS LETTRAS.

V. Ensino .

Deve ser promovido
pela Assembléa Geral. Art. 15 § 9.

BE1'1 GERAL Di\. N1'.ÇÃ'.o.

-

- - Prover ao bem geral do Brazil, jura o
Imperador. Art. 103. V. Jiwamento.

-

- - Os Conselheiros de Estado jurão aconselhar o Imperador, segundo suas consciencias,
attendendo sómente ao bem da Nação. Art. 141.
V. Conselhefro de Estado.

-

DA PROVINCIA· Quando elle o exigir, compete ao Presidente da Província convocar extraordinariamente a Assembléa Provincial, prorogal-a
e adiai-a. Art. 24 § 2 do Acto Add. V. Presi-

dente de Província.

Provel-os é da
competencia do Poder Executivo. Art. 102 § 2.

BENEFICIOS ECCLESIASTICOS.

Os provimentos dos benefici os ecclesias ticos devem
ser feitos sob proposta dos Prelados. L. de 22 de Set.
de 1828 art. 2§11, e na conformidade do Al v. de 14
de Abr. de 1781 mandad o obseryar pelo Av. de 19 de
Set. de 1796. R es. de 3 de Set. de 1805, e cit. L. de
22 de Set. de 1828. Séde wcante serão feitas e dirigi-
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dü. o aquella3 propostas pelos Vigarios Capi,~ulares.
Dec. de 19 de Abr. de 1842. Devem ir separadas. Porl.
de 6 de Maio de 1825. O Av. de 29 de Dez. <l e 1831
declarou que nos provimentos dos Parochos se deve
ai.tenderá vontade àos po vos e parochianos, e que não
podem ser providos es trangeiros. A Pro·v. de 30 de
Ag. de 1817 exige, alem dos papeis qne acompanhão
as propostas, uma alteslação do Ordinario de que os
propostos são capazes de ser empregados, e que sua
conducta, cos tumes e moral, são dignos e proprios
para a·edificação dos povos.
Os Conegos de meia prebcnda succedem aos prebendados, sendo o concurso somente para as meias prebendas. Dec. de 20 de Set. de 1850.

Compete ao Poder Executivo conced.el-o oq. negai-o aos decretos dos Concílios e
leltras apostolicas, e quaesquer outras constituições ecclesiasticas ql}e se não oppozerem á Constitu·ição, e precedendo approvação da Assembléa
se contiverem disposição geral. Art. 102 § 14.
A L. de 13 de Nov. de 1827 recebeu a parte discipli-

BENEPJ,ACITO.

nar d.o Concili.o de Trento somente na secç. 24 cap. 1.º
·De refoi·rnatione matri?nonii.
A Constit. do Arceb. da Bahia Liv. 1. 0 Tit. 68 § 291
foi mandada observar em lodo o Imperio. Dec. de 3
de Nov. de 1827.

A sua administração é regulada, e a sua alienação é decretada pela Assemb.
Ger. Art. 15 § 15.

BENS NACIONAES.

O Dec. de 13 de Nov. de 1827 mandou alienar as
armações da pesca das bal eias pertencentes aos proprios nacionaes.
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A L. de 13.de Nov. de 1827 regulou o modo por que
se devem pagar os preços dos contractos de arrecadação de rendas publicas, ou venda de proprios nacionaes.
A L. de 23 de Set. de 1829 art. 15 consignou para o
resgate das notas do exlincto Banco as propriedades
nacionaes, que não fossem precisas ao serviço da
Nação.
A L. de 9 de Dez. de 1830 mandou encorporar aos
proprios nacionaes as propriedades da exl.incla Ordem lle S~ Philippe Nery, em Pernambuco.
A L. de 15 de Nov. de 1831 art. 51§15 determinou
que fossem arrendados em hasta publica os terrenos
e proprios nacionaes, que não forem precisos ao serviço da Nação. V.Av. de26deJun. de1863. E no
§ 14 mandou pôr á disposição das Camaras Muuicipaes os terrenos de marinha, que ellas reclamassem
para logradouro publico. O que sejão terrenos de marinha, e como se medem e demarcão, V.Instrucções de
14 de Nov. de 1832.
A L. de 24 de Out. de 1832 autorisou o Governo
para immedia!amenl.e vendar ou arrendar os edificios
nacionaes, que não tem serventia.
O ar!. 3 da L. de 12 de Ouf.. de 1833 determinou
que o arrendamento dos predios não exceda o pra&o
de 9 annos. V. Av. de 3 de Marco de 1862.
O Dec. de 25 de O~t. de 1s3'2 declarou que os terrenos diamantinos na Província de Minas Geraes, ac ·
tualmente reconhecidos como taes, e os que para o futuro se descobrirem, continuão a ser do domínio da
Nação. Quanto aos terrenos diamantinos, temos o
Regul. de 17 de Ag. de 1846 alterado pelo Dec. de 5
de Dez. de 1847.
Sobre terras devoiutas temos a L. n. 601 de 18 de
Set. de 1850, e Regulam. de 30 de Jan. e 8 de Maio
de1854.
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Qualquer cidadão, sahindo do Imperio, póde levar comsigo os seus
bens, guardados os Regulamentos policiaes, e
salvo o prejuízo de terceiro. Art. 179 § 6 .

BENS PAU'flCULARF.S.

.-

PRO'l/~~CIAES. Regular a sua administração
compete 6s Assembléas Pcovinciaes. Art. 11 § 4
do Aclo Ade!.

- rusucos.

Por qualquer dissipação delles
são responsaveis os Ministros de Estado. Art.
133 § 6.
A sua nomeação compete ao Poder 'Executivo. Art. 10:2 § 2. V. Beneffoios.

BISPOS.

Teem Carla e Titulo de Conselho, e pela Res. de 12
de J un. de 1805, e Carias Regias do 1. 0 e 2 de Junho
e 7 de Jul. de 1824 estão reguladas as continencias e
honras mili lares e lagar que lhes compele. Y. Proy.
de 15 de Fev. de 1843.
RRA.ZIL.

V. lmperio, Nação.

As armas do Brazil farão fixadas pelo Dcc . de 18 de
Set. de 1822, alterado pelo qo 1. 0 de Dez. do mesmo
anno.
BRAZILF.nws.

V. Cidadãos.

e.
Serão seguras, limpas e bem arejadas,
havendo diversas casas para separação dos réus,

· CA DEIAS.
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conforme suas circumstancias e natureza dos crimes. i\rt. 179 § 2l. V. Réus. ·
Os primeiros caixeiros das casas de
commercio não são excluidos de votar nas Assembléas Parochiaes. Art. 92 § 3. V. Volantes.
·cAlUAUAS. De duas compõe-se a Assembléa Geral : Camara ele Deputado's e Camara de Senadores ou Senado. Art. 14.
CAIXEIROS.

-

Cada uma dellas tem o tratamento de -Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da
Nação-. Art. 16. V. Depulaclos, Senado1·es.

-

Na Sessão Imperial de abertura e encerramento
devem estar reunidas. Art. 19.

-

Na reunião dellas o Presidente do Senado dirigirá o trabalho : os Deputados e Senadores tomaráõ Jogar indistinctam..inte. Art. 22.

-

Em cada uma dellas não se poderá celebrar sessão sem que esteja reunida metade e mais um
dos seus respectivos.membros. Art. 23.

-

A cada uma dellas competem a proposição, opposição e approvação dos projectos de Lei. Art.
52.

-

As sessões de cada uma dellas serão publicadas,
á excepção dos casos em que o bem do Estado
exigir que sejão secretas. Art. 24.

-

A reunião dellas terá lagar no Senado. Art. 61.
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A nomeação dos respectivos Presi.dentes, vice-Pr.esidentes e Secretarios das Camaras,
verificação dos poderes de seus membros, jura- mento e sua policia interior, se executará na fórma de seus Regimentos : Art. 21.

CAMARAS.

-

Devem estar reunidas quando o Imperador, antes de ser acclamado, tem de prestar juramento
nas mãos do Presidente do Senado. Art. 103.
V. lmperadõr.

-

Devem estar reunidas quando o herdeiro presumptivo da Corôa, completando 14 annos, tem
de prestar juramento nas mãos do Presidente do
Senado. Art. 106. V. Principe Imperial.

-

Pela pluralidade dos membros de cada uma
dellns é que será reconhecida a irnpossibilid_ade
phisica ou moral do Imperador para governar.
Art. 126. V. lmperado1·.
Esta com a·dos Senadores compõe a Assembléa Geral. Art. 14 .

CAitlARA nos Dm•urAuos.

.

Della trata a Constituição no Tit. 4 Cnp. 2 .
-

-

-

E' electiva e temporaria. Art. 35.

- E' privativa della a iniciativa:- 1. 0 sobre
impostos; 2. º sobre recrutamentos; 3.0 sobre
a escolha de nova dynastia, no caso de extincção
da imperante. Art. 36.
-

Tambem...
-
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da administração passada, e reforma dos abusos
nella in trod uzi<los ; 2. º il discussão <las propostas feitas pelo Poder· Executivo. Arts. 37 e 53.
C.\llURA DOS DEPU'i'ADOS
E' da sua privativa
attribuição decretar que tem logar a accusação
dos Ministros de Estado e Conselheiros de Estado. Art. 38.
-- - Só depois de examinada por uma commissão desta Camara poderá ser con Vo3rtida em pro.iccto ·de Lei a proposição do Poder Executivo.
Art. 53. V. Proposiçcio.
-

- Se adopla o projeclo de Lei, o remetterá á
dos Senadores. Art. 55. V. Formula.

-

- Se não p6.:le adoptar a proposição, participará ao Imperador por uma depulação de sete
membros. Art. ~6. V. Formula.

-

- Em geral as proposiçõe:; que esta Camara
admillir e approvar serão remettidas á dos Senadores. Art. 57. V. Fo1·mula.
- - Reenviará ao Senado o projecto que n'elle
tiver tido origem, e que ella não poder admitlir,
ou houver alterado, ou addicionado . Arts. 58,
59 e 60.
-

- Pódc ser dissolvida pelo Poder Moderador
nos casos em que o exigir a salvação cio Estarlo,
sendo convocada immecliatamcnte outra que a
substitua. Art . 101 § 5.
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nos DEPUTA.DOS. A ella, logo que estiver reunida, será apresentado annualmente pelo
Ministro da Fazenrla um balanço geral ria receita
e despeza do Thcsooro Nacional do an no antecedente, e igualmente o orçamento geral de tod1ts
as dcspezas publicas do anno futuro, e da irnportancia de todas as contribuições e rendas publicas. Art. 172. V. Jlilinist1·0 da Fazenda .

CAiUi\Ri\

-

- l\'ella deve ter origem, e ser apoiada pela
terça parle de seus membros, a proposição escripta para a reforma de algum dos artigos da
Constituição. Art. 175.

-

- E' quem delibera se essa proposição poderá
ser admittida á discussão. Art. 175. V. Reforma.

-

-

V. Fusão, Assembléa Geral .

. . . . : nos SENADORES. V. Senado.
Dellas se occupa parti«
colarmente a Constituição no Tit. 7 Cap. 2. º

CA!Ui\RAS IUUNICIPAES.

-

- Por ellas será exercitado o direito que no art.
71 a Constituição reconhece e garnnte, de intervir todo o cidadão nos negocios que são immediatamente relativos aos interesses peculiares de sua
Proviocia. Art. 72.

-

- Para todas ellas se remelteráõ exemplares
impressos das Leis. Art. 70.
Os negocios que n' elias começarem serão re-
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mettidos officialmente ao Secretario do Conselho
Geral de Provincia para serem discutidos. Art.82.

cuuni\s lUUNIC IPAES. Haverá em todas as cidades e villas existentes, e nas que para o futuro
se.crearcm . Art. 167.
- - A' cllas compete o governo economico e
municipal das cidades e villas. Art. 167.
- - São electivas, e compostas do numero de
Vereadores que a Lei <lesignar, e o que tiver
maior numero de votos será Presidente. Art.
168.
A sua eleição é regulada pela L. de 19 de Ag. de
184.6 Tit. 4 Art.. 92 e st:guinles.
O numero dos Vereadores é de 9 nas cidades, e 7
nas villas. Art. 12 da L. do 1.º de Out. de 1828.
O Presidente da Camara com o Secretario podem
convocar os Vereadores immediatos e juramenlal-os,
quando os effecli vos deixarem de comparecer. A v. de
23 de J un. de 1834.
.

-

- O exercício de suas funcçõE1s municipaes,
formação de suas posturas policiaes, applicação
das suas rendas, e todas as suas particult1.res e
uteis attribuições serão decretadas por uma Lei
regulamentar. -Art. 169.
Esta Lei é a do 1. 0 de Out. de 1828, para cuja execução derão-se as Instr. do 1. º de Dez. do mesmo anno.
Sobre a formação e duração de suas posturas, V. o
Dec . de 24 de Set. de 1830, Dec. de 25 de Out. de 1831
e Art.. 10 §§ 4 e 5 do Acto Add.
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Devem satisfazer as informações exigidas pelos Presidentes de Provincia. Av. de 14 de Dez. de 1830.

Por ellas, e pelas Assembléas Provinciaes será exercitado o direito reconhecido e garantido pelo art. 71 da Constituição. Art. 1.º do Acto Add.
-- Sobre a sua policia e economia compete ás Assembléas Provinciaes legislar, precedendo propostas das mesmas Camara3. Art. 10 § 4 do Acto
Add.
CA!llARÁS JtlUNICIPAES.

A palavra -municipal- deste§ comprehende am bas as anteriores -policia- e -economia-, e amba~
estas se referem á clausula final do mesmo§ -precedendo proposta das Gamaras-. A palavra-Policiacomprehende a policia municipal e administrativa somente, e não a policia judiciaria. Art. 1. 0 da L. da Interpretação (12 de Maio de 1840).

-

- Sobre a fixação das suas despezas, e impostos
para ellas necessarios compete ás Assembléas
Provinciaes legislar. Art. 10 § 5 do Acto Add.

-

- Poderáõ propor ás Assembléas Provinciaes os
meios de occorrer ás despezas dos seus munici·
pios. Art. 10 § 5 do Acto Add.

-

- Sobre a fiscalisação do emprego das suas rendas, e das contas da sua receita e despeza compete ás Assembléas Provinciaes legislar. Art. 10
§ 6 do Acto Add.
-

Apresentaráõ orçamento para fixação de suas

CO~STITUIÇÃO POLITICA
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despezns pelas Assembléas Provinciaes. Art. 10

§ 6 do Acto Add.

Podem ser nutorisadas
pelas Assembléas Provinciaes n contrahir emprestimos com que occorrão ás suas respectivas despezas. Art. 11 § 3 do Acto Add.
- - A todas ellas errviar-se-hão exemplares das
Leis ou Resoluções Provinciaes, para fazerem-s e
publicas. Art. 18 do Acto Add.
CArdARAS MUNICIPAES.

~

-

- As das capitaes das Províncias convocaráõ as
respectivas Assembléas se os Presidentes das Prnvincias não as houverem convocado seis mezes
antes do praso marcado para a reunião das mesmas Assembléas. Art. 24- § 1. º do Acto Add.
V. Convocação.
-

V. Actas.

Nas das Provincias far-se-ha a primeira reunião das Assembléas Provinciaes. Art. 5
dó Acto Add. V. Reunião.

CAPITAES.

CAPJTAL.

-

V. llfodança.

Onde estiver collocada a do Imperio não haverá
Conselho Geral ' de Província. Art. 72. V. As-

sembléas Provinciaes.
-

Na de cada Provincia se fará a reunião elo respectivo Conselho Geral. Art. 76. V. Assembléas

Provinciaes.
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Na do Tmperio, alêm de Relação,
haverá o ~upremo Tribunal do Justiça. Art. 163.
V. Supremo Tribimal.

cAPlT:"-ES .

Aos cargos publicas civis ou militares
póde ser admittido todo o cidadão sem outra differença que não seja dos seus talentos e virtudes.
Art. 179 § tt~ .

CAllGCS.

do convocação da Assembléa Gera 1. V.
Senado. Art. 47 § 3.

CAR'US

-

do naturalisaçiío. V. Ncituralisação.

~ O segredo deli as

V. Correio.

CASA.DOS.

V. Volantes.

CASAJ\rnNTO.

-

é i nviola vcl. Art. 179 § 27.

V. Dote, Tttlor.

O da Princeza herdeira presumptiva da Corôa
será feito á aprazimento do Imperador ; não existindo o Imperador ao tempo rm que se tratar
desse consorcio, não poderá elle effoctuar-se sem
approvação da Assembléa Geral. Seu marido não
terá ·parte no governo, e sómente se chamará
ImpP,rador depois que tiver da Imperatriz filho
ou filha. Art. 120.
Todo o cidadão tem em sua casa um asylo
inviolavel. De noite não se poderá entrar n'ella
seniio por seu.consentimento, ou para a defender
de incendio ou inundação ; e de dia só'6erá fran-

CASA.
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queada a sua entrada nos casos e pela maneira
que a Lei determinar. Art. 179 § 7.
Os arls. 209 e 214 do Cod. Crim. ma.rcão os casos
em que é permitt.ida a entrada cm casa do cidadão, e
decre!ão as penas para os que a invadirem fóra delles.
CASA. DE COJ\IMERCIO.

livros.

-

mPEUIAL.

V.

eaixei?'o

1

Guarda-

V. 111 ordumõ .

Quanto aos empregos honorificos della, V. Dec. de
23 de Dez. de 1847. A côr ve rde é exclusiva para os
seus criados. Dec. de 29 de Set. de 1822.

~

Sobre a cooslrucção de casas
de prisão, trabalho e correcção, e regímen dellas,
compete ás Assembléas Provinciaes legislar. Art.
10 § 9 do Acto Add .
·

CASAS DE PRISÃO·

-

DE SOCCORU.OS PUDLICOS .

§ 1.º do Acto Add.

CA.THEQUESE.
CA.THOLIC1s1uo.

Idem. Art. 10

V. lndigenas .

V. Religião.

Para julglll-as em segunda e ultima instancia haverá nas Províncias do lmperio as Relações que forem necessarias para commodidade
dos povos. Art. 158 . V. Relações.

CAUS,ts.

-

Nas crimes e inquirição das testemunhas e todos os mais actos do processo, depois da pronuncia, serão publicos desde já. Art. 159.
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Nas civeis e nos penas civilmente intentadas poderáõ as partes nomear Juízes arbitras.
Suas sentenças serão executadas sem recurso, se
assim o convencionarem as mesmas partes. Art.

CA.USA.S.

160. V.

-

Sentença, Arbitras.

V. Aiithoridade, Fôro.

V. Libe1·dade de imprensa.
CEREMONUL. V. Sessão impei·ial.
cr.ssio. V. Te·1·ritorio.

CENSURA.

Chefe Supremo da Nação é o Imperador. Art. 98. V. Imperado?'.

CHEFE.

CIDADÃOS nn..\ ZlLEmos.

tos.

-

-

V. lmpe1·io, Direi-

- Formão uma nação liv,re e independente,
que não admitte com qualquer ouira laço algum
de união ou federação, que se opponha á sua independencia. Art. 1. º
-

São : (art. 6).

1. º Os que no Brazil tiverem nascido, quer

sejão ingeouos ou libertos, ainda que o pai seja
estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua nação.
O Dec. n. 1096 do 10 de Sei. de 1860 regula os direi tos civis e politicos dos filhos de estrangeiros nascidos no Brazil , cujos pais não estiverem em seryiço
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de sua nação, e das estrangeiras que casarem com
brazileiros, e das brazileiras qu e casarem com estrangeiros.

2. 0 Os filhos de pais brazileiros, e os illegitimos de mài brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que vierem es~abelecer domicilio no Imperio.
3. º Os filhos do pai brazileiro que estivesse
em paiz estrangeiro em serviço do Imperio, embora elles não venhão estabelecer domicilio no
Brazil.
4. º Todos os nascidos em Portugal e suas
possessões, que sendo já resid_enteg no Brazil na
epocha em que se proclamou a independencia
nas Provincias onde habilavào, adherirào a esta
expressa ou tacitamente pela continuação da sua
rcsidencia.
O Dec. de 14 de Ag. de 1827 mandou considerar
brazileiro naturalisado todo o eslrangeilo que, naluralisado portuguez, existia no Brazil antes da ind ependencia, e pela continuação rta resideneia adheriu a
ella e jurou a Consliluição Política do Irnperio.

_5. º Os estrangeiros· naturalisados, qualquer
que seja a sua religião. A Lei determinará as
qualidades precisas para se obter carta de naturalisação. V. Natu?>ali;;ação.
O Dec. de 18 de Ag. e 1831 declara como se ba de
justificar e apurar a qualidade de cidadão brazil eiro,
no caso de duvida.
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Perde o direito de
cidadão brazileiro : (art. 7).
1. º O que se naturalisar em paiz estrangeiro.
2. º O que sem licença do Imperador acceitar
emprego, pensão ou condecoração de qualquer
governo estrangeiro.
3 . 0 O que fôr banido por sentença.

CIDADÃ.OS BRJ\.ZlLEIROS • .

O arL. 5:> do Cod. Crim. falla na pena de banimento,
mas não a applicou a crime algum.

-

- Ficão suspensos do exercicio dos seus direitos políticos: (art. 8).
1. 0 Por incapacidade phisica ou moral.
2. º Por sentença condemnatoria á prisão ou
degredo emquanto durarem os seus eITeitos.

-

-- Em qualquer parte que. existão são elegiveis
6m cada districto eleitoral para Deputados ou Senadores, ainda quando ahi não sejão nascidos,
residentes ou domiciiiados. Art. 96.

-

- Pelo que obrarem contra a liberdade, segu·
rança ou propriedade deites, são responsaveis os
Ministros de Estado. Art. 133 § 5.

-

- Todos são obrigados a pegar em armas p.'.lra
sustentar a inrlependencia e integridade do lmperio, e defendei-o de sens inimigos externo·s ou
internos. Art. 145. V. Força.
A inviolabilidade dos direitos civis e politicos
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dos cidadãos brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade,
é garantida pela Constituição do Impcrio no art .
179 em seus 35 paragraphos.
E' preciso ser cidadão brazileiro e estar no goso de seus direitos políticos para ser Senador. Art. 45 § 1.º

CIDADÃOS mu.z1LErnos .

-

- O direito que tem o cidadão brar.ileiro de
intervir nos negocios de sua Província, e que são
immediatamente relativos aos seus interesses peculiares, é reconhecido e garantido pela Consti tuição. Art. 71.

-

- O que estiver no goso <los seus direitos políticos, tem voto nas eleições primarias ; art. 91
§ 1.º, salvas as excepções do art. 92. V. Vo-

tantes.

-

A posse não contestada destes direitos, não havend o
prova em contrario, é sufficienle, dados os outros requi sitos, pa ra ser comprehendido na lista geral dos
volantes, e prova-se pelo exercício an te rior desses direitos , e de quaesquer cargos publicos. Dec. de 16 de
Fev. de 1847, a rt. 5.

- Nenhum póde ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma cousa senão em virtude <le
Lei . Art.179§1.º

Para tornar e!fecli va esta disposição o arl. 180 do
Cod. Crim . impõe a pena de prisão por 1 a 6 mezes, e
da multa corres pondente á mellde do tempo ; e ao
empregado publico , alem destas penas, a de suspensão do emprrgo por d o u~ mezes a quatro annos.
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Nenhum póde ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado, e niio oITenda a moral publica.
Art. 179 § 5. V. Religião.

CIDADÃOS BUAZILEmos.

-

- Qualquer póde conservar-se ou sahir do Imperio como lhe convenha, levando comsigo os
seus bens, guardados os regulamentos policiaes,
e salvo o prejuízo de terceiro . Art. 179 § 6.
V. Residencia.

-

- Tem em sua éasa um asylo inviolavel De
noite não se poderá entrar n'ella senão por seu
consentimento, ou para a defendei' de incendio
ou inundação ; e de dia só será franqueada a sua
entrada nos casos e pela maneira que a Lei deter·
minar. Art. 179 § 7. V. Casa.

-

- ~enhum poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos casos declarados na Lei ; e
nestes dentro de 24. horas contadas da entrada
da prisão, sendo em cidades, vil las ou outras povoações proximas aos Jogares da residencia do
Juiz, e nos lagares remotos dentro de um praso
rasoavel que a Lei marcará ; attenta a extensão
do territorio, o Juiz por uma nota por elle assignada fará constar ao réu o motivo da prisão, os
nomes do seu accusador e das testemunhas, havendo-as. Art. 179 § 8. Y. Prisão.

-- - Ainda com culpa formada, ningnem será
conduzido á prisão, ou n'ella conservado estando

•
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já preso, se prestar fiança iiilonea, nos casos quo
a Lei a admillo : e em geral nos crimes que não
tiverem maior pena de quo a de 6 mczes de prisão ou desterro para fóra da comarca, poderá o
réu livrar-se solto. Art. 17!) § 9. V. Fiança.
Ninguem será sentenciado senão por authoridade compotcnle, e em
virtude de Lei anterior, e na fórma por clla prescripta. Art. 179 § 11. V. Sentença..

CID.\DÃOS DRAZILEIROS.

-

- Todo o cidadão póde ser admittidcr aos cargos publicas civis ou militares, sem outra difl'erença que não sP.ja dos seus talentos e virtudes.
Art. 179 § 14..

-

- Ninguem será isento de contribuir para as
despezas do Estado em proporção dos seus haveres. Art. 179 § 15. V. Contl'ibuições.
- - Será previamente inclernnisado do valor <la
sua propriedade, cujo uso e emprego fôr exigido
pelo bem publico legalmente verificado. Art. 179
§ 22. V. P1·opriedade.
-

- A nenhum é prohibido qualquer genero de
trabalho, de cultura, industria ou commcrcio,
uma vez que se não opponba aos costumes publicos, á segurança e sa ude dos cidadãos. Art.
179 § 24.. V. Industria.

-

- Todo o cidadão poderá apresentar por escripto ao Poder Legislativo e ao Executivo recla-
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maçôes, qu~ixas ou petições, e até expor qualquer iufraci:ão da Constituição, requerendo peraute a compelente authoriddde a eíiectiva responsabilidade <los infractores. Art. 179 § 30.
V. Direito de petição.
CIDADÃO§ BHAZiLEHC.OS. A todos os cidadãos é
gardntida a instrucçfio primaria. Art. 179 § 32.
V. Ensino.

- V. Cunslitucional, Liberdade de imprensa, Lei, P1·ivilegios, Pena, Cadeia, Suspensão
de garant·ias.
CIDi\.DES.
V. Camam,s.

-

CIVEL·

V. Juízes, Jurados.

c1nLISAÇÂ.O·
CLERIGos.

V. Indígenas.

De ordens sacras. V. Volantes,

comGos.

Org:misar-se-ha quanto antes um co·
digo civil e criminal fundado nas solidas bases
da justiça e equidade. Ar!. 179 § 18.

Ainda não temos codigo civil, e regulamo-nos pelas
Ordenações e Leis exlravagantes de Porlugal, cujo
direito civil foi adoplado pela L. de 20 de Oul. de
1823.
O Dec. n. 2,318 de 22 de Dez. de 18õ8 mandou contractar a confecção de um Projecto de Codigo Civil, e
o contracto foi approvado pelo Dec. n. 2,337de11 do
Jan. de 18õ9.
O nosso Codigo Criminal é de 16 de Dez. de 183'.l,
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e o do Processo Criminal de 29 de Nov. de 1832, reformado em varias parles pela L. de 3 de Dez. de
1841, para cuja execução ha o R egulamento n. 120 de
31 de Jan. de '1842, 2 de Fev. e 15 de Março de 1842.
V. Dec. de 24 de Março de 1843.
A L. de 26 de Out. de 1831, sendo um addi!amenlo
ao Codigo Criminal como deve observar-se, Av. de 30
de Jul. de 1844.
O Cod. do Comm. é de 25 de Jun. de 1850. Deulh e Regulamento o Dec. n. 738 de 25 de Nov. de 1850.
O Dec. n. 737 de25 de Nov. do mesmo anno determina a ordem do juizo commercial.

comGos. Ellcs determinaráõ os casos e o modo por quo terão lagar os J uizes e os Jurados assim no civel como no crime. Art. 151. V. Jurados.
COLLEGIOS. V. Ensino .
- V. Eleição de Regente.
COLONIAS. Compete ás Assembléas Provinciaes
cumulativamente com a Assembléa e Governo
G'eraes promover o seu estabelecimento. Art. 11
§ 5 do Acto Add.
col\mANDANTE DAS ARlUAS·
Não póde ser eleito para membro do Consblho Geral de Província.
Art. 79.
Tambem não pód e ser membro das Assembléas ProYinciaes em virLud e do arl. 1. 0 § 20 da L. de 19 de
Sct. de 1855.
Suas aLLribuiçõ es estão marcadas no Dec. n. 293 de
8 de Maio de 18!~3. Teem o tratamento de senhoria
quando por outro titulo o 11ão tiverem maior. Dec . de
2 de Ag. de 1842.
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C01'DUNO.ol.N'l'ES DA FORÇA. DE TERRA lE IUAR·

São nomeaJos e removidos qua.ndo assim o pedir o b1·m da Nação, pelo Poder Executivo. Art.
102 § õ. V. Força.
·

COilliU EUCIO·

V. Libe1·dade de indiist1·ici.

Não pocitim haver na3
causas civeis ou crimes. Art. 179 § 17. V.
Causas.
COMMUNIDA.DE· V. Religiosos.

coillilUSSÕES ESl'ECUES ·

COMPETENCIA.·
CONCILIAÇÃO

V. Jurisd·içção.
V. Reconciliação.

Por concussão são rcsponsav!;lis os
Ministros de Estado. Art. 133 § 2. V. Acção
popiila1·.

co~~cussÃo.

O que a acceitar de qualquer
governo estrangeiro, sem licença do Imperador,
perde o direito de cidadão brazileiro. Art. 7 § 2.
V. Honras.

CONDECORA~:Ã.o.

Não haverá em caso algum confiscação de bens. Art. 179 § 20.

CONFISCA.ÇÃ.o.

Ao Supremo Tribunal <le Justiça
compete conhecer e decidir sobre os conflictos de
j~risdicçiio e cornpetencia das Relações provinciaes. Art. 164 § 3.
L. de 18 qe Set. de 1828 art. 5 §_3, e arts. 34 o 35.

CONFUC'I'OS·

o

COl'ISTllUIÇA.O l'OLIIlCA

'

..

Õ0.
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Se fôr elt1ito Deputado ou Senador póde accumular as duas funcções. Arl. 2 9. V. Exe1·cicio.

co~sELirnrno DE ES'UDO-

-

- A décretaçào ela sua accusaçào é de privativa
attribuiçào da Gamara dos Deputados . Art. 38 .

-

- Conhecer dos delictos individuaas commettidos pelos Conselheiros de Estado, é attribuiçào
exclusiva do Senado. Art. 47 § 1. E bem assim
da sua responsabilidade. § 2.
- - Dois dos mais antigos com o Ministro do Imperio e o da Justi ça comporão a Rcgencia provisoria, presidida pela Imperatriz viuva, e na falta
desta pelo mais antigo Conselheiro de Estado.
Art. 124 . V. Jlegeq1cia, onde se encontrará o qu e
hoje vigora.
- - E' vitalício, nomeado pelo Imperador. Art.
137. V. Conselho de Estado.
O Imperad or porêm o poderá dispensar de suas
funcçõ es por tempo indefinido. ArL 2 da 1. de 23 de
Nov. de 1841.

-

-

O seu numero não excederá de 10. Art.138.

Hoj e são 12 membros ordinarios, alêm dos Minis1ros de Estado, que ainda não o sendo terão assento no
Conselho. L. de 23 de Nov. de 1841 art.. 1. 0 Haverá
até 12 extraordinarios. 1. cit.. arL. 3.

Devem ter as mesmas qualidades que se requerem para Senador.
Art. 140.

COl\'SELHEIROS DE ESTA.DO-

Suas continencias, Prov. de 15 de Fev. à'e 1843 § 19.
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Antes de tomarem
posse prestaráõ juramento nas mãos do Imperador. Art. ild. _v. J'llramento .

col'\ISELHEIROS DF. ESTADO.

-

- Serão ouvidos em todos os negocios graves
e medidas geraes da publica administração, principalmente sobre a declaração de guerra, ajustes
de paz, negociações com as nações estrangeiras,
assim como em todas as occasiões em que o Imperador se proponha exercer qualquer das altribuições proprias do Poder Moderador, indic3das
no art. 1.01, á excepção da 6.ª Ar!. 142. V.
Conselho de Estado.

-

- São responsavcis pelos conselhos que derem
oppostos ás Leis e t\O interesse do Estado, manifestamente dolosos . Art. 143.
L. de 23 de Nov. de 1841 e de15 de Out. de 1827.

-

V. Principe lmperfal, Principes.
CONSELHEIRO. Tem este titulo os membros do
Supremo Tribunal de Justiça. Art. 163
CONSELHO DE ESTADO·
Oelle trata a Constituição no Tit. õ, Cap. 7. V. Conselhefros de Estàdo.
-

- Fica supprimido o de que trata :.'l Constuição no Tit. 5, Cap. 7. Art. 32 do Acto Add.
A L. n. 234 de 23 de Nov. de 1841 creou o novo
Conselho de Estado, o qual teve o Regulamento provisorio de 5 de Fev. de 1842, que tem continuado a ob-
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servar-se em virtude do Dec. de 9 de Set. do mesmo
anno.
O art. 7 da ci!. L. de 23 de Nov. diz:
Incumbe ao Conselho de Estado consultar em todos os negocios em que o Imperador houver por bem
ou vil-o, para resolvei-os ; e principalmente:
1. 0 Em todas as occasiões em que o Imperador se
propozer exercer qualquer das allribuições do Poder
Moderador indicadas no arl. 101 da Constituição.
2. 0 Sobro a declaração de guerra, ajustes de paz e
negociações com as nações estrangeiras.
3. 0 Sobre as questões de presas (*l e indemnisações.
4.0 Sobre conflictos de jurisdicção entre as authoridadcs administrali vas, e en tr e ellas e as judiciarias.
5. 0 Sobre abusos de authoridades ecclesiasticas.
6. 0 Sobre Decretos, Regulamentos e Instrucções
para a boa execução das Leis, e sobre proposta! que o
Poder Executivo tenha de apresentará Assemb.Geral.

Deve ser úUVido quando
o Imperador lenha de suspender os Juízes de Direito por queixas contra elles feitas. Art. 154.
V. Juizes.
CON§~LHOS GERAES DE PROVINCIA. Dclles trata a Constituição no Tit. 4 Cap. 5.
CONSELHO DE ESTADO.

-

-- - Siio substituídos pelas Assembléas, que
sr. ostnbeleceráõ em todas as Províncias com o titulo de Assembléas Legislativas Provinciaes. (H)
Art. 1. º do Acto Add.

(*) Qnanto á npprehensão de navios ncgreirns, L. de 4 ele Se.t·
d e 18?,0 , Regu l. de 14 ele Ou!. de 181:iO, e Dec. de H ele Nov.
e1e 18:') 0 .
C*) ~ão obstan te terem sido suhstiluidos pelas Assembléas
Prov111c1aes, transcreveremos aqui as disposições da Conslituicão
·
a respe1 lo dos Conselhos Geraes de Provincia,
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bléas Provinciaes, Regimentos.
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V. Assem-

-

- - Se devem es tabelecer em cada Provin cia
onde não estiver collocada a C3pilal do Impcrio.
Art. 72.
- - - Constaráõ ele 2 l membros nas Províncias
mais populosas, como Pnrá, Maranhiio, Cca ríl,
Pernambuco, Bahia, Minas Geraes, S. Paulo e
Rio Grnnde do Sul, e nas outras do 13 membros.
Art. 73.
-

-- - Para ser membro clelles é preciso ter a
i<lnclo de 25 annos, probidade e <lecente subsistencia. Art. 75.
- - - A sua reunião será na capital da Província. Art. 76. V. Sessão, Presidmte.
Y. ar!. t> do Aclo Ad d.

-

- - Tocl0s os annos haverá sessão, e durar á
dois mezes, pod1mclo prorogar- so por mais um
mez, se n'isso convier a maioria {\O Conselho.
Art. 77.
V. ar!. 7 do Aclo Add.

- - Niio podem ser eleit.para seus membros o Presidente da Província, o Secretario e o
Comman<lante das Armas. Art. 7·9.

Esta disposi ção sub siste cm rdaçi"to ás Asscmbl éas
l' rovin ciaes cm Yir ludo do al' I. 1. 0 da L. do 19 do Se i.
de 18t>t> .
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o Presidente da Provincia assistirá á sua installação geral, que se fará no dia 1. º de Dezembro, e terá
nssenlo igual ao elo Presidente do Conselho e á
sua direita; e d'ahi dirigirá o Presidente d_a Província a sua falia ao Conselho, instrnin<lo-o do
estado dos negocios publicas, e das providencias
que a mesma Provincia mais precisa para o seu
m'llhoramento. Art. 80.
\'. art. 8 do Acto Add. '
- - - Terão por principal objeclo propor, discutir e deliberar sobre os negocios mais in tcressantes das sua~ Províncias; formando projectos
peculiares e acommodados ás suas localidades e
urgencias. Art. 81.
V. art. 9 do Acto Add.

CONSELHOS GERJ\ES nE PROVSNCIA..

-- -- - As suas sessões serão á portas abertas.
As suas resoluções serão tomadas á pluralid3de
de votos dos mmnbros presentes. Art. 82.
- - - ~·elles não se podem propor nem deliberar projectos: (A rt. 83).
1. º Sobre interesses geraes da Nação.
2. º Sobre quaesquer ajustes de umas com
ou tras Provincias.
3. º Sobre imposições, cuja iniciativa é da
competencia particular da Camara dos Deputados.
(Art. 36).
4.º Sobre execução <lo Leis, devendo porêm
dirigir a esse respeito representações motivadas
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á Assembl0a Geral e ao Porler Executivo conjunctamente.
Em vigor pelo arl. 9 do A.elo Add.

C01':8EiLHOS GEUAES flE PHOVINCIA·

ÁS

SfülS

resoluções serão remet tidas dircctamente ao Poder Executivo µl'lo intermedio do Presidente da
Provincin. ArL 84.
V. arl. 20 do A.elo Add.

- - As suas reso1uções, se a Assembléa Geral se achar reuniJa, lhe serão enviàdas pela respectiva Secretaria de Estnclo, para serem propostas como proj ectos de Lei, e obter a approvação
da ·Assembléa por uma unica discussão em cada
Camara. Art. 85.
V. ar!s. 13a18 e tamb em 20 do A.elo Add.

- - Suas resoluções, se não estiver reuniJa
a Assembléa, serão mandadas executar provisoriamente pelo Imperador, se julgar que ellas siio
dignas ele prompta providencia, pela utilidade
que da sua observancia resultará ao bem geral da
Província. Art. 86 .

Obrogado e derogado pelos ar!s. 16 e 17 do Acto
Add.

-

- - Se não ocrorrerem essas circumstnncias
o Im pcra<lor declarará que-Suspende o seu y'uizo a respeito daquel!e negocio - . Ao que o Conselho responderá que-recebeu mui respeitosa-

36.
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mente a 1·esposta de Sua Afagestade Irnpe1'ial .
Art. 87.

Dero gado pelos arfs.16 e 17 do Acto Add.

Log0 que
a Assembléa se r1mnir lhe serão enviadas assim
essas resoluções suspensds, como ns que estiverem cm execução, para serem discutidas o deliberadas na fórma do art. 85. Art. 88.

CONSELHOS GEIL\ES DE PROVINCIA·

Derogado pelos arls. 13 a 18 e 20 do Acto Add.

-

- - O methouo de proseguirem em seus
trabalhos, e sua policia interna e externa, tudo
se regulará por um Regimento, que lhes será
dado pela Assembléa Geral. Arts. 89 da Constitui ção e-6 do Acto Ade!.
CONSTI1'UCIONAL.
E' só o que diz respeito aos
limites e attribuições respectivas dos poderes politicos, e aos direitos polilicos e individuaes <los
cidadãos. Todo o artigo, que niio é constitucional, pó<lo ser alterado sem as formalidades referidas nos artigos 17 4 a 177 inclusive, pelas lcgislaruras ordinarias . Art. 178 .
CONS1'1'l'UICÃ.0 POJLITICA no I MPEIUO D{) BIU·
SIL é a Càrta de Lei de 25 de Murço de 1824.
-

Velar na gnarda dclla compete á Assembléa
Geral. Art. '15 § 9. E ás Assembléas Provinciacs. Art. 11 § !) do Acto At!LI.

-

O Imperador jura observai-a, e foz cr obse rvai-a.
Art . 103 . V. Juramento.
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Tambem jura observai-a o herdeiro presumptivo da Corôa, em completando 14
annos. Art. 106 .

coNSTITUIÇÃ.O.

Igual juramento prestão os Conselheiros de Estado. Art. 1ií-1.
-- Se tem clla sido exactamente observada, examinará a Assembléa Geral no principio das suas
sessões, para proYcr como fôr justo. Art. 173.
-

-

Não póde ser suspensa pelos Poderes Constilucionacs no que diz respeito aos direitos inciividuaes, salvo nos casos e circumst9ncias especi!icadas no § 35 . Art. 179 § 34. V. Suspensão

de garantias.

-

Sua reforma, V. Reforma .

V. Pode1·es, Direito de Petição, Soccorros publicas.
- V. Actos legislat.ivos.
CONSTITUIÇÕES ECCLESIASTJ!CAS. V. Bene7Jlacito.
CONSTRUC(,~ ÕES.
V. Palacios.
-

CONTABILIDADE.

V. Thezou1·0.

Sobre a fiscalisaçiío das contas de receita e despeza municipal e provincial compele
ás Assombléas Provinciaes lrgislar. Art. 1O § 6
do 4cto Add ,

CONTAS.
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Rflpartir annu:ilmente a contribui1;iio dirccta compete ú Assernbléa Gemi. Art.
1u § 10.

CONTHIBUIÇÃ.O.

V. a nota á palana -Ministros de Estado- quanto
á apresentação dos R elatorios.

-

Sobre a repartição da directa provincial pelos
municípios da Província compete ás Assembléas
Provinciaes legislar. Art. 10 § 6 do Acto Add.
CONTmlHHÇÕE§ . Todas as contribuições directas, á excepçiio dnquellas, que estiverem applicadas aos juros e amortisaçào da divida publica,
serão annualmente estabelecidas pela Assembléa
Gemi ; mas continuaráõ até que se publique a
sua derogação, ou sejão substituiclas por outras.
Art. 171. V. Orçamento, Despezas.
CONVENTOS. Sobre elles compete ás Assembléas
Provinciae.> legislar. Art. 10 § 10 elo Acto Add.
A da Assembléa Geral orclinaria é
feit<1 pelo Imperador, como Chefe do Poder Executivo, no dia 3 de Junho do 3.º anno da legislatura existente. Art. 102§1.º Se passados dois
mezes de"pois desse dia, o Imperador nilo a houver feito, reunir·se-ba o Senado extraordinariamente para expedir as cartas de convocação.

CONVOCAÇÃO.

Art. 47 § 3.

-

Por occasiào da morte do Imperador, para a
eleição da Regencia, nos casos em que ella tem
lagar, quando a Regencia provisional o não faça ,
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deve ser feita pelo Senado. Art. 47 § !~. V. Regencia.
cocovociM-;Ão. Extraordinaria nos intervallos das
sessões 'é feita pelo Poder Mouerador, quando
assim o pedir o bem do Imperio. Art. 1O1 § 2.
-

~

Deve ser feita immediatamenle depois ue outra
Assembléa, que substitua a que houver sido dissolvida. Art. 101 § 5.
Da Assembléa Provincial compete ao Presidente
da Província fazei-a de modo que possa ella reunir-se no praso marcado para suas sessões.
Não tendo sido ft:>ita pelo Presidente seis mezes
antes desse praso, será feita pela Camara Municipal da Capital da Província. Art. 24 § 1 do
Acto Add.
·

-

Convocar a Assembléa Provincial extraordinariamfnte, quando assim o exigir o bem da Província, compete ao Presidente da Província. Art.
24 § 2 do Acto Add .
COPiA.S.
V. Actos legislativos.
Na do lmperio do Brazil nonhum estrangeiro poderá succeder. Art. 119. V. Successão.

([;01?0,\.

V. Agentes diplomaticos.
Compete ao Supremo Tribunal de Justiçn conhecer dos delictos e erros àe officio dos empregados no Corpo Diplomatico. Art. 164. § 2.

CORPO DIPLo;ti AT»CO.

Foi organisado pela L. n. 614 de 22 de Ag. de 1851 ,
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e teve Regul. em 20 de Março de 1852. Quanto ao numero e cathegoria das missões diplomaticas ha o Dec.
n. 941 da mesma data do Regul., e ultimam ente modificado pelo de n. 3,079 de 25 de Abr. de 1863. Quanto
aos vencimentos dos respectivos empregados, e despezas do expediente, Dec. n. 9M de 6 de Abr. de 1852.
Quanto aos Addidos da 2.ª classe, Dec. n. 2,914 de 23
de Abr. de 1862. V. Av. de 22 de Abr. de 1862.

As de officios, seus juizes, escrivães e mestres for ão abulidas. Art. 179 § 25.

COlH'ORA~;fü:s.

CORREc~:io.

V. Casas de prisão.

connmo.

A sua administração é rigorosamente
responsavel pela inviolabilidade do segredo das
cartas. Arl. 179 § 27.
•

Dec. de 21 de Dez. de 1844 e Instr. de 15 de Dez. de
Decr. de 27 e 28 de Set. de 1849. L. de 26 de
Set. de 1857, art. 29 § 8. Aos particulares que violarem os segredos das cartas marcão penas os arls. 215
e 218 do t.:od. Crim., e aos empregados do Correio o
§ 9 art. 12'.} do mesmo Cod.
181~7.

V. Provincia.
COSTUMES. V. Liberdade ele industria.

COR'fE.

cuunos
-

DE SERVIR.

DA CASA IMPElllAL.

V. Votantes.
V. Votantes.

cnnrn. V. Juizes, Jumdos, Delictos, Accusa·
çéio.

cnuuNosos.

V. Votantes, Eleitores.
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Ninguem póde ser preso sem culpa.formada, excepto nos casos declarados na Lei. Art.
179 § 8 . .E ainda com culpa formada ninguem
será couduzido á prisão, ou n' ella·conservado estando já preso, se prestar fiança idonea. Art.
179 § 9. V. Prisão, Fiança.

CULPA·

O arl.. 61 do Cod. Crim . pune quem ordenar prisão
sem culpa formada.
Em que casos não é necessario a culpa formada
para decretar-se prisão, Arts. 131a133 e 175 do Cod .
do Proc. e 114 do Regul. de 31 de Janeiro de 1842.
O art.. 148 do Cod. do Proc. Crim. estabelece o praso
para a forma ção da culpa.
CULTO·

V. Religião.

UULTURA·

V. Liberdade de industria.

CURSOS JURIDICOS.

V. lnstrucção.

D.
DECRETOS.

V. Proiectos, San cção.

-

Os da Assembléa Geral são sanccionaclos pelo
Poder Moderador para qua tenhão força de Lei.
Art . .101 § 3. V. Sancção.
- A expedição dos decretos, instrucções e regulamentos adequados á moa execução das Leis, compete ao Poder Executivo. Art. 102 § 12.
CONSTIT UIÇÃO l'OLITICA

6
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DECRETOS.

Dos Concílios, V. Beneplacito.

DEFENSOR PEUB.ªETUO.
DEFEZA.

V. Titulas.

De Magistrados, V. JJfogist1·ados.

V. Poderes políticos.
n..:uc·.rns. Os indivíduaes commettidos pelos
membros da Familia Imperial, Ministros de Estado, Conselheiros de Estado, Senadores e os dos
Deputados durante o periodo da legislatura, é da
exclusiva attribuição do Senado conhecei-os. Art.
47 § 1.º V. Arcusação.

DELEGAÇÕES·

DELINQUENTE.

V. Pena.

Dos Ministros de Estado é dada livremente pelo Poder Moderador. Art. 101§6.
V. Ministros.

DEmssÃo.

-

De Magistrados, V. J1.agist1·ados.

DENEGi\ÇÃO DE SANCÇÃO·

V. Sancção.

De 7 membros deve ser a que partecipa ao Imperador que a Camara dos Deputados não póde adaptar a proposição do Poder
Executivo. Art. 56. V. Projecto.

DEPU'l'AÇÃO·

!

-

De 3 membros deve ser aquella por cujo intermedio se requer a fusão das Camaras. Art. 61.
V. Fusão.
- De 7 membros da Camara ultimamente deliberante deve ser a que partecipa á outra Camara,
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onde o projecto teve origem, que tem adaptado
a sua proposição rtlativa a tal objecto, e que a
dirigiu ao Imperador pedindo-lhe a sua sancção.
Art. 63. V. Sancção.
DEPUTADOS.

Eleições.

V. il'Iembros do coi·po legislativo,

-

Podem ser eleitos Deputados todos os que podem ser Eleitores. Art. 91>. Exceptuão-se:
i. 0 Os que não tiverem 400:tPOOO de renda
liquida, na fórma dos arts. 92 e 94.
2. º Os estrangeiros naturalisados.
3. 0 Os que não professarem a Religião do Estado.
V. a nota á palavra Renda liquida.
- Os Deputados e Senadores tomaráõ logar indistinctamente por occasião da reunião das Camaras.
Art. 22.
-

São ioviolaveis pelas opiniões que proferirem no
exercício de suas funcções. Art. 26.

-

Nenhum durante a sua deputação póde ser preso por outhoridadc alguma, sall'o por ordem da
sua respectiva Camara, menos em flagrante dolicto de pena capital. Art. 27.

-

Venceráõ durante as sessões um subsidio pecuniario taxado no flm da ultima sessão da legislatura antecedenre. Alêm d'isto se lhes arbitrará
uma iodemnisação para as despezas de vinda e
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volta. Art. 39. V. Subsid·io, lndemnisação com
as respectivas notas.
Casos em que sendo empregado publico pód e continuar no exercício do emprego, Av. de 22 de Set:de
1848.

Seus delíctos, V. Delictos.
Seu numero relativamente á população do lmperio será marcado por uma Lei regulamentar.
Art. 97.

DEPUT Anos.

-

Para o censo da população, Regul. de 18 de J un. de
1851. V. Dec. n. 898 de 4 de Jan. de 1852, e n. 907 de
29 do mesmo mez e anno.

-

Não podem tratar de alteração ou reforma da
Constituição sem que tenhão dos Eleitores recebido especial faculdade. Art. _176.

Tem uniforme especial nos actos publícos, principalm ente nas funcções da Côrte. Dec. de 21 de Abr.
de 1843.
Os Deputados da sessão em cujo período tevfl logar
a sagração e coroação do Senhor D. P edro II obtiverão o tral:i.mento de senhoria pelo Dec. n. 84 de 18 de
Jul. de 1841.
DESAPROPRIAÇÃO.

-

V. Propriedade.

Sobre os casos e a fórma por que ella póde ter
logar por utilidade municipal ou provincial, compete ás Assembléas Provinciaes legislar. Art. 1O
§ 3 do Acto Add.

A 1. Provincial de Pernambuco sobre desapropriação é a de n. 129 ct e 2 de Maio de 1844. V. Av. de
15 de Março de 1851.
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DESCENDENCI.li.
DESCOBERTAS.
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V. Successão.
V.

lnvento1·e.~ .

Os seus delictos e erros
de officio são conhecidos pelo Supremo Tribunal
de Justiça. Art. 164 § 2. V. Relação.

DESE~IBARGA.DORES.

Quanto aos seus ordenados, Dec. n. 647 de 7 de Ag.
de 1852.
Os que tiverem carf.a de Conselho usão de capa.
Regul. de 3 de Jan. de 1833, art. 3.

V. Prisão.
DESPEZAS PUBLICA/S. Fixai-as annualn;ienle é
da competencia da Assembléa Geral. Art. 15 §
1O. V. 01·çamento.
nEsonEnmNcu.

V. nota á palavra llfinistros sobre os Relatorios.

-

- Sobre a fixação dellos tanto municipaes
como provir.iciaes compete ás Assembléas Provinciaes legislar. Art. 10 § 5 do Acto Acld.
- - As Camaras proporão os meios de occorrer
ás dos seus municípios. Art. 10 § 5 do Acto Add.
V. Cama1·as.
-

- As provinciaes serão fixados pelas Assembléas Provinciaes sobre orçamento do Presidente
da Província, e as municipaes sobre orçamento
das respectivas Camaras. Art. 10 § 6 do Acto
Add.
- - A contrahir emprestimos com que occorrão
a elllls compete ás Assembléas Provinciaes auto-
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risar as Gamaras Municipaes e o Governo Provincial. Art. .11 § 3 do Acto Add.
V. lndcmnisação, Contas, Bl1lanço, Thesouro Na .~ional.

DESPEZAS PUBLICA.§.

-

- Para ellas ninguem será isento de contribuir
em proporção de seus haveres. Art. 179 § 15.

DESTERRO.

V. Prisão .

nu.. Um mes mo dia será marcado pelo Governo
G2ral para n eleição do Regente em todas as Pro·
vincias do [mperio. Art. 29 do Acto Arld. V.
Eleição.
DIREITO ABQUHHDG.

V. Recompensas.

Das garantias dos
rlireitos civis e politicos dos cidadãos brazileiros
trata a Constituição no Tit. 8.

DIREITOS CIVIS E POLiTiCOS.

-

- - A inviolabilidade dos direitos civis e politicos dos cidadãos brazileiros, que tem por base
a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do lmperio
no art. 179 com os _seus 35 §§.

-

nos cmADÃos. O principio conservador del·
les é a divisão e harmonia dos Poderes Políticos.
A rt. 9. V. Podc1·es .

.-:- POLITiCOS.

(art. 8.º).

Suspende-se o sou exercício :

67

DO IMPERIO DO BRAZIL

· 1. º Por incapacidade phisica ou moral.
2. º Por sentença condemnatoria á prisão ou
degredo, emquanto durarem os seus effeitos.
V. Senador.
DIREI'fOS iNonrmu/\E§.
Os Poderes Constitucionaes não podem suspender a Constituição no
que cliz respeito aos direitos individuaes. salvo
nos casos e circumstancias especificadas no § 35
do art. 179. V. Su.spensão de garantias. Art.
179 § 34.

-

Pouncos E BNDIVIDUAF.S

nal.

V. Petição.

-

DE PE'H ÇÃ.o.

-

DE PRorm.m•ADE.

DISCIPLINA·

V. Constitucio-

V. P·roprieda~e.

V. Fo1·ça, Prisão, Exercito.

mscussio. A das propostas feitas pelo Poder
Executivo principiará na Camara dos Deputados.
Art. 37 § 2. V. Propostas
- V. Pro;'ectos.
DJSTINCCÕES· A concessão de distincções em recompensa de serviços feitos ao Estado é da attribuiçào do Poder Executivo. Art. 102 § H.
V. Honras.
DISPOSIÇÕES GERAF.S da Constituiç~o achào-se
no seu Til , 8.

68

REPERTOR:tO DA CONSTITUIÇÃO POLtTICA

Por qualquer rlissip.'lção dos bens
publicos são responsaveis os Ministros de Estado.
Art. 133 § 6. V. Responsabilidade.

DISSIPAÇÃO.

da Camara dos Deputados, nos casos
em que o exigir a sal vaçào do Estado, é attribnição do Poder Moderador. Art. 101 § 5. V. Cama.ra dos Deputados.

DISSOLUÇÃO

V. J·uizes de Paz.
·Estabelecer os meios convenientes para o seu pagamento, é attribuição da
Assembléa Geral. Art. 15 § 14.

DISTRICTOS.

DIVIDA PUBLIC.t.

Tanto a interna como a externa foi reconhecida pela
1. de 15 de Nov. de 1827, que creou para o respec livo
pagamento a Caixa da Amorlisacão. V. Caixa da
Arnortisação. Esta 1. foi limitada, explicada e alterada pelo Dec. de 26 de Set. de 1828, Prov. de 25 de
Nov. de 1829, Dec. de 7 de Dez. de 1830, 1. de 8 de
Jun. de 1831 art. 2, Dec. de 7 de Nov. de 1831, Ord.
de 27 de Abr. de 1832, 1. de 4 de Out. de 1832, Dec.
de 23 de Out. de 1832, 1. de 24 de Out. de 1832 art.
95, Ord. de 26 de Fev. de 1833, Offic. da mr.sma data,
e 1. de 10 de Oul. de 1833.
Quanto á divida activa, as Instrucç. de 10 de Dez.
de 1851 tralão da liquidação, do modo de proceder-se
a ella, e sua arrecadação amigavel ou judü:ial. V. Av.
de 23 de Maio de 1862.

-

-

Foi garantida pelo § 23 do art. 179.

DIVISÃO DE PODERES.
-

DE PROVINCIAS.

V. Poderes.

V. P.rovincias' Te1·rito1·io.

6_9

DO IMPERIO DO BRAZIL
DOIS TEUÇO§ DE VOTOS.

V. ProJectu.

Por Av. de 28 de Jun. de 1848 foi submettida á decisão da Assemb. Ger. a questão ácerca do modo por
que devem entender-se os dois terços de votos na hypothese do art. 15 do Acto Add.
ounAÇÃ.o das sessões, da legisla lura.

Legislatura, Segunda Gamara.

DOMICILIO·

V. Sessão,

V. Cidadão.

Ao Imperador, logo que succeder no
Imperio, e á Imperatriz, sua aug·usta esposa, assignará a Assembléa uma dotação correspondente ·
ao decoro da su11 alta dig11idade. Art. 107.

DOTAÇÃO·

A do Senhor D. Pedro II, quando era menor, foi de
annuaes, pela L. de l5 de Nov. de 1831:
foi elevada a 24.0:000SOOO pela L. de 16 de Maio de
184.o ar!. 2 § 1. Actualmente é de 80 0:0 00~000 . Res.
de 28 de Ag. de 1840 art. 1.
A da actual Imperatriz é de 96:000:/POOO annuaes.
Res. de 28 de Ag. de 1840 art. 2.
200:000~000

-

Será paga pelo . Thesouro Publico e entregue a
um Mordomo nomeado pelo Imperador. Art.
107. V. Mordomo, Thesour·o.

-

A que foi assignada ao Senhor D. ·Pedro I e á
sua augusta esposa diz a Constituição no art. 108
que deverá ser augmentacfo, visto que as circumstancias de então não permitliào fixar-se uma
somma adequada ao decoro de tão augustas pessoas e á dignidade da Nação.
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Qurndo os Principes houverem de casar;
a Assembléa lhes assignará o seu dote, e com a·
entrega delle cessaráõ os alimentos. Art. 112:
V. Alimentos.

DOTE·

A L. de 29 de Set. de 1840 arls. 1 e 12 estabeleceu
os doLes para os casamentos das Serenissimas Prii1cezas D. Januaria e D. Francisca. A respeiLo desta ultima, V. §, t.o ar!. 22 da L. n. 1, 177 de 9 de Set. 1862.

São ·pagos pelo Thesouro PubÍico ê entregue> a um Mordomo. Art. 114. V. Mordomo .
DURA ÇÃ.o da legislatura, V. LPgislaturn.
DOTES.

das sessões, V. Sessão, Segund a Gamara . .
DUl7IDA.
No caso de duvida sobre 11 intelligencia
de algum artigo desta reforma (a saber : Lei .de ·
12 de Ag. de 1834) 110 Poder Legislativo Geral
compete interpretai -o. Art.. 25 do Acto Add.
K já isto Leve logar com a L. de 12 de :Maio de 1840
-

chamada da inLerpretação do AcLo Addicional.

DYNASTIA.

A imperante é a do Senhor D. Pedro

I, actual Imperador e Defensor Perpetuo do Bra-

zil. Art. 4.
.
·
- Escolher nova, no caso de extincção da imperante, é altribuição da Assembléa Geral. Art.
15 § 7.

-

A iniciativa dessa escolha é privativa da Camara
dos Deputados. Art. 36 § 3.

-

Essa escolha será foita ainda em vida do ultimo
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descendente do Senhor D. Pedro l e durante o
seu Imperio. Art. 118. V. Successão .

D

.R.J.

interna das Assembtéas Proyinciaes.
V. Assembléas Provinciaes.

ECONo~nll

·-

municipal. V. Gamaras.

A denegação da sancção
imperial' aos projectos de Lei tem sómente effeit9
suspensivo ; pelo que todas as vezes que duas legislaturas, ·que se seguirem áquella que tiver approvado o projecto, tornem successivamente . a
iJpresental-o nos mesmos termos, entender-se-ha
que o Imperadõr tem dado a sancção. Art. 65.
V. Sancção .
. ELEGIVEJS. Os cidadãos brazileiros, em qualquer
parte que .existão, são elegi veis em cada districto
eleitoral · para Deputados ou 5enadores, ainda
quando ahi não sejào nascidos, residentes ou domiciliados. Art. 96. V. Deputados, Senadore~ .
EFFEITO SUSPENSIVO.

O modo pratico das eleições será marcado por uma Lei regúlamentar. Art. 97.

.ELEIÇÃO.

Regulárão a materia as instrucç. de 26 de Marco de ·
1824, alteradas pela Res. de 29 de Jul. de 1828 e Dec.
0
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de 6 de Nov. do mesmo anno, declaradas e explicadas
pelos Dec . de 28 e 30 de J un. de 1830, e por fim reformadas pelo Dec. de 4 de Maio de 1842. Hegula hoje a
L. n. 387 de 19 de Ag. de 1846, qu e. de.ve ser observada com as alteracões da de n. 842 de 19 de Sct. de
1855, que tambenÍ foi alterada pela de n. 1, 082 de 18
de Ag. de 1860, para cuja execução ha as Inslrucç.
contidas no Dec. n . 2,621 de 21 de Ag. de 1860. Quanto ao processo das qualificações, Dec. n. 2,865 de 21
de Dez. de 1861.
ELEIÇÃO. Das eleições occupa-se a Constituição

no Cap. 6 do Tit. 4.

-

A' nova eleição se deve proceder quando algum
Deputado fôr nomeado para o cargo de Ministro
de Estado. ou Conselheiro de Estado : se elle sahir reeleito, póde accumular as duas funcções.
Art. 29. V. Accumulação.
- As nomeações de Deputados e Senadores para a
Assembléa Geral, e dos membros dos Conselhos
:Geraes das Províncias serão feitas por eleições indirectas, elegendo a massa dos cidadãos activos
em assembléas parochiaes os Eleitores de Provin·
eia, e estes os Representantes da Nação e P,·ovincias. Art. 90.
-

Por eleição provincial será organisado o Senado;
Art. 40. V. Senad01·es.
·

-

As eleições para Senadores serão feitas pela
mesma maneira que as dos Deputados, mas em
listas triplices, sobre as quaes o Imperador esco·
lhcrá o terço na totalidade da lista. Art. 43.
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Dos membros dos Conselhos Geraes de
Província se fará na mesm1i occasião e da mesma
maneira que se fizer a dos Representantes da Naçàu, e pelo tempo de cada legislatura. Art. 74.
V. Eleição das Assembléas Provinciaes.

ELEIÇÃ.O.

-

A dns Assembléas Provinciaes for-se-ha da mesma maneira que se fizer n dos Deputados á Assemblén Geral, e pelos mesmos El eitores. Art. 4
do Acto Add.

V. Cap. 2 ArL. 80 da L. n. 387 de 19 de Ag. de

1846 , e mais legislação já cü. á palavra Eleição.

-

A do Regente será feita pelos Eleitores da respectiva legislatura, os quaes, reunidos nos seus collegios, votaráõ por escrutinio secreto em dois cidadãos brazileiros, dos quaes um não será nascido
na Província á que pertencerem os collegios, e
nenhum delles será cidadão naturalisado. Apurados os votos, lavrar-se-hão tres netas do mesmo theor, que contenhão 0s nomes de tudos os
votantes e o numero exacto dos votos que cada
um obtiver. Assignadas estas actas pelos Eleitores, e selladas, serão enviadas uma á Camara Municipal á que pertencer o collegio, outra ao Governo Geral, por intermedio do Presidente da
Província, e a terceira directamente ao Presidente
do Senado. A rt. 27 do Acto Add. V. Regente.

-

Esta eleição se fará em todas as Províncias do.
Imperio em um mesmo dia marcado pelo Governo
Geral. Art. 29 do A.cto Add.
CONSTl'IUIÇÂO POLJTIC A
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A sua apuração é feita pelo Presidente
do Senado, que lendo recibido as aêtas de todos
os collegios, abril-as-ba em Assembléa Gemi,
reunidas amuas as Camaras, e fará contar os votos : o cidadão que obtiver a maioria destes, será
o Regente. Se houver empale por terem obtido
o mesmo numero de votos dois ou mais cidadãos,
entre elles decidirá a sorte. Art. 28 do Acto Add.

ELEIÇÃO.

A L. de 3 de Oul. de 1835 deu a intelligencia des te
artigo.

-

De quatro em quatro annos se renovará a do
Regente. Art. 26 do Acto Add.
De Juizes do Paz, V. Vereadore3.

V. Votantes.
V. Verificação de poderes.
ELEITORES. São eleitos pela massa dos cidadãos
activos em Assembléas Parocbiaes, e elegem os
llepresentantes da Nação e Provincias. Art. 90.
V. Eleiçcio.
- Podem ser e votar na eleição dos Deputado3,
Senadores e membros dos Conselhos de Província (hoje Assembléas Provinciaes) todos os que
podem votar na Assembléa Parochial. Art. 94 .
V. Votantes. Exceptuão-se :
1. º Os que não tiverem de renda liquida an·
nua! 200~000 por bens de raiz, industria, commercio ou emprego.
ELEIÇÕES PRIJUIHHA.S..

-

-
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2. º Os liberlos.
3. 0 Os criminosos pronunciados em querella
ou devassa.
Forão abolidas as querellas ou devassas : hoj e ha
queixas, denuncias, ou summarios ex-officio. Arespeito da pronuncia, V. Cod. do l'roc. Crim. Tit. 2 Cap.
4, e Tit. 3 Caps. 3, 4 e 5, e L. de 3 de Dez. de 1841 .
V. a nota á palavra Votantes.
ELEITORES.

V. Reforma.

A sua nomeação é altribuiç~.o
do Poder Executivo. Art. 102 § 6. V. Coi·po
Diplomatico.
EMENDAS ou ADD!ÇÕES aos projectos de Lei. V.
Fusão.
EUPATE.
Quando houver na votação para Regente, decidirá a sorte. Art. 28 do Acto A<ld.
V. Eleição de Regente.
EMBAIXADORES.

Creal-os ' supprimilos, e estabelecer-lhes ordenados, é attribuição da
Assembléa Geral. Art. 15 § 16.

EHPREGADOS PUBLICO§.

Recebem dos Presidentes de Província juramento e
posse aquelles, cujo exercício se exlender a toda a Província ou a uma só Commarca. L. de 3 de Out. de
1834 art. 5§10, corrigido pelo Dec. de 15 de Nov. de
1834. V. Avs. de 13 de Ag. de 1835, 14 de Jun. de
1842, 14 de J un . e 26 de ou-!. de 1843.

-

- São estrictamente respons11veis pelos abusos
e omissões praticados no exercício de suas fone-
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ções, e por não fazerem effectivamenle responsaveis aos seus subalternos. Art. 179 § 29.
V. Respunsabil·idade.
Seus crimes de res ponsabilidade como se denuncião, e qual a fórma do processo, Cod. do Proc. arts.
150 a 174, Disp. Provis. art. 18, Instr. de 13 de Dez.
de 1832 art.. 37, R egul. de 3 de Jan. de 1833 art. 9 §
1°, L. de 3 de Dez. de 1841 art. 25 § 1. 0 V. Cod. Crim.
arls. 129a168 e 170 a 172.
Tê m 15 dias para respond er ás imputações que lhes
forera feitas, de crimes e omissões no exe rci cio de seus
em pregos . Dec. de 8 de Out. de 184·3.

no Corpo Diplomatico. V. Co1·po
Diplomatico, Membros das ASStmbléas Pruvinciaes.

Eil!PREGA.DOS

-

Sobre os casos e a fórma por que poderáõ os
Pregidentes de Província nomear, suspender e
ainda mesmo demitt.ir os empregados provinciaes,
compete ás Assem biéas Provinciaes legislar. Art.
10 § 11 do Acto Add.

Este § comprehende somente os empregados provinciaes, cujas funcçõ es são relat.ivas a objeclos sobre
os quaes podem legislar as Assembléas Provin ciaes, e
por maneira nen huma aquelles que são creados por
Leis Geraes relativas á obj ectos da competencia do Poder Legisla tivo Geral. . Art. 3 da L. da Interpre t.
A disposição des te§ da Consliluição não pód e nem
co nvem exten der-se á faculdade de reso lverem e legislarem as Assem biéas, em particular, a r esp eito da nomeação , suspensão e demi ssão de cada um dos empregados, pois que de oulra sorte mui prejudicialmente
se confundirião os mui dislincto! a clos de legislar e
exec utar. Av. n. 42 do 1. 0 de Março de 1838.
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De qualquer governo estrangeiro ninguem póde acceitar sem licença do Imperador,
sob pena de perder o direito de cidadão brazileiro.
Art. 7 § 2.
EMPREGOS civis e politicos. Provei-os é attribuição do Poder Exrcutivo. Art. 102 § 4 . .
ElllPREGO.

-

Sobre a creaçào dos empregos municip11es e
provinciaes compete ás Asscmbléas Provinciars
legislar. Art. 10 § 7 dn Acto AdJ.
Esla af.lribuição somente diz respeif.o ao numero
dos emprPgos municipaes e provinciaes, sem alteração de sua natureza e atlribuiçõ es, quando forem eslabelecidàs por leis geraes relativas a objectos sobre
os quaes não podem legislar as Assembléas Provin-·
ciaes. Art: 2 da L. da Interpret.

-

municipaes e provinciaes são todos os qu e existem nos municipios e Províncias, á excepção dos
que dizem respeito á admi'nistraçilo, arrecadação
e contabilidade da Fazenda Nacional , á 1Jdministração da guerra e rnarin ha e dos correios geraes,
dos cargos de Presidentes de Provincia, Bispos,
Cornmandante Superior da Guarda Nacional,
membros das Relações e Tribunaes Superiores, e
empregados das Faculdades de MeJicina, Cursos
Jurídicos e Academias, em conformidllcle da doutr.ina du § 2. º deste art. Aclo Add. art. 1O § 7.
E' da attribuiçào da Assembléa
Geral autorisar o Go3erno a contrahil-os. Art.
15 § 13. V. Despezo.s.

E~IPREST1J11os.
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ENCERRiUIENTO.

V. Sessâõ.

A instrucção primaria é gratuita a todos
os cidadãos. Art. 179 § 32. Collegios P, Universidades onde serão ensinados os elementos das
sciencias, bellas lettras e artes. Art. 179 § 33.

ENSINO.

A L. 'd.e 15 de Out. de 1827 mandou crear escolas
primarias em todas as cidades, villas e Jogares mais
populosos. Pelo art. 10 § 2 do Acto Add. (V. Instrucção) ficárão as Assembléas Provinciaes aµtorisadas a
legislar sob.re a inst.rucção publica e estabelecimentos
proprios a promovei-a, com a excepção estabelecida
no mesmo§.
Dois Cursos J uridicos, hqje Faculdades de Direito,
forão creados um em Olinda e outro em S. Paulo, pela
L. de 11 de Ag. de 1827, e tiverão Estatutos em 7 de
Nov. de 1831, e Resol. de 19 de Ag. de 1837. Em virtude da autorisacão da L. n. 714 de 19 de Set. de 1853
houve o Dec. n. 1,386 de 28 de Abr. de 1854, e ficárão sendo Faculdades de Direito.
As Escolas de Medicina na Bahia e na Côrte tiverão Estatutos em 7 de Ag. e 14 de Out. de 1832, e ficárão sendo Faculdades de Medicina com os novos Estatutos, approvados pelo Dec . .n. 1,387 de 28 de Abr.
de 1854 . V. Dec. n. 1, 764 de 14 de Maio de 1856, alterado pelo de n. 2,885 do 1. 0 de Fev. de 1862.
Ha mais na Côrte uma Academia de Marinha e uma
Escola cent.ral do Exercito, regidas pelos Estatutos
publicados com os Dec. n. 27 de 31 de Jan. de 1839 e
n. 404 do 1. 0 de Março de 18í5, alterados pela Resol.
n. 634 de 20 de Set. de 1851, e pelos Dec. ns. 1,534 e
1,536 de.23 de Jan. de 1855, n. 1,760 de 7 de Maio de
1856, n. 2,116 do 1. 0 de Março de 1858, e n. 2,163 do
1. 0 de Maio do mesmo anno. O Dec. cit. do 1. 0 de
Março de 1858 foi modificéfdo pelo de n. 2,582 de 21
de Abr. de 1860, que tambem foi modificado pelo de
0
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28 de Abr. de 1863, que a!Jprovou o Regulamento organico das Escolas Mililares do Imperio.
Ha lambem na Côrle uma Academia I~perial dJJ
Bellas Artes, fundada em 1826, reorgamsada pelo
Dec. n. 805 de 23 de Set.. de 1854, e regida pelo Regul.
de 14 de Março de 1855. l~azia parte della o Conservatorio de Musica, que teve nova organisa9ão, com o
titulo de Imperial Academia de Musica, pelo Dec. n.
1,542 de 23 de Jan. de 1855. O Dec. n. 2,593 de 12
de Maio de 1860 extinguiu a Imperial Academia de
Musica e Opera lyrica nacional, e revogou os respectivos Estatutos.
Ha lambem na Côrle o Collegio de Pedro II, que
confere o diploma de Bacharel em Bellas-lettras, insliluido por Dec. de 2 de Dez. de 1837, e inaugurado
em 25 de Março de 1838. Teve novo Rcgul. pelo Dec.
n. 1,556 de 17 de Fev. de 1855, alterado pelo de n.
2,0; 6 de 24 de Out. de 1857, e depois pelo de n. 2,883
do 1. 0 de Fev. c1e 1862.
Ha dois Collegios das Arles annexos ás duas Faculdades de Direito.
Para· a inslrucção do Clero ha os Seminarios Episcopaes. A L. n. 781 de 10 de Set. de 1854 art. 1 § 2,
autorisou a creação de Faculdades Theologicas em
dois dos actuaes Seminarios Episcopaes, o que ainda
não teve execucão.
Ha na Côrte ó Instituto Commcrcial, novamente reorganisado pelo Dec. n. 3,058 de 11 de Março de 1863.
Ha lambem o Instituto dos Meninos Cegos, creado
pelo Dec. n. 1,428 de 12 de Set. de 1854.
O dos Surdos-mudos, fundado em Jan. de 1856.
A L. regulame.ntar da Instr. Pub. primaria e secundaria no municipio neutro é a que consta do Dec. n.
1,331Ade17 de Fev. de 1854.'
A da lnslr. Pub. Provinc. em Pernambuco éden.
369 de 14 de Maio de 1855. V. Instn1cção.
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V. Codigos.
ESCIUVÃ ES.
V. Corp ·wações.
t:scRUTINIO·
V. Eleição.

EQUIDADE.

F:STABELECil\IF.NTOS

de instrucção. V. Ensino.

Promover cumulativamente com
a Assembléa e Governo Geraes a organisação da
estatistica da Provincia, compete ás Assembléas
Provinciaes. Art. 11 § 5 do Acto Add.

ESTATISTICA.

ESTA no.

V. Despezas, Segurança.

ESTiti\DAS·

V. Obras publicas.

'Üs que se naturalisarem, qualquer que seja a sua religião, são cidadãos brazi ·
leiros. Art. 6 § 5. V. Naturalisaç.ão.

ESTRANGF.rnos.

-

Nenhum poderá succeder na Corôa do lmperio

do Brazil. Ar!. 119. V. Successão.

-

naturalisados tem voto nas elrições primarias.
Art. 91 § 2. V. Folantes.

-

naturalisados não podem ser eleitos deputados.
Art. 95. § 2. V. Deputados.

-

Posto q·ue naturalisados não podem ser Ministros
de Estado. Art. 136. V. M·inisl?'os de Estu.do.
Os estrangeiros não podem exercer o cargo d·e advogado, que é mun"1,1,s publico. Av. de 7 de Ou!. de
1828.
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Na morto do Imperador ou vacancia do
Throno, compete ó Assem biéa Geral instituir exame da administração que acabou, e reformsr os ·
abusos n'ella introduzidos. Art. 15 § 6.
Esse exame principiará na Camara dos Deputados. Art. 37 § 1.º

EXAME·

Não a poderáõ ter os actos do Poder
Executivo sem a referenda ou assignatura dos Ministros de Estado. Art. 132. V. Referenda.

EXECUÇÃO.

-

Sobre a de Leis não se p6de propor nem deliberar nos Conselhos Geraes de Provincia ; deve-se
porêm dirigir a esse respeito representações motivadas á Assembléa Geral e ao Poder Executivo
conjunctamente. Art. 83 § r~.
Em vigor pelo arl. 9 do Acto Add.

-

PROVISORIA.

EXEcunvo.

V. Projcctos.

V. Pode1· Executivo.

·De Leis e Resoluções Províncfoes
devem ser enviados á todas as Camaras·e Tribunaes, e mais lagares da Província, onde convenha fazerem-se publicos. Art. 18 do Acto Add.
V. Publicação.

EXEMPLAUES.

O Av. de 27 de Fev. de 1836 detl' rmina que os Presidentes de Provincias remettão aos das outras Províncias dois exemplares da collecção das Leiª Provinc.
O Av. de 14 de Ag. de 1850 manda que remei.tão uma
collecção á·Camara dos Deputados.
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EXE1rc1cm

-

dos direitos políticos, V. Direitos.

O de qualquer emprego, á excepção do de Conselheiro de Estado e Ministro de Estado, cessa interinamenfe emquanto durarem as funcções çle
Deputado ou de Senador. Art. 32 .
Uma Ordenança especial regulará a
organisação do Exerci to do Brazil, suas promoções, soldos e disciplina. Art. H'JO . V. Força

EXERCITO.

·Naval, Prisão.

O ul!imo plano da organisação Jús Corp os do E xercito para circumstancias ordinaria s é o que foi appro vado pelo Dec. n, 782 de 19 de Abr. de 1851, na conformidad e das R esol. n. M2 de 21 de Maio e n. 568 de
24 de J ul. de 1850. ·Foi creada a R epartição Ecclesiastica do Exercito pelo Dec. n. 1.826 do 1. 0 de Out. de
1856, para execução da L. n. 862 de 3'.) de Jul. do
mesmo anno . O Corpo de Saude Militar foi creado
pelo Dec n. 1,9:JO de 7 de Março de 1857, expedido
para exr. c ção do§ 8 art. 5 da cit. L. n. 862.
A L. das promoçõ es é de 6 de Set. de 1850, e R egul.
approvado pelo Dec. n. 772 de a1 de Março de 1851 ;
depois pelo Dec. de 5 de Set. de 1855, que acaba de
ser revogado pelo de n. 3, 168 de 29 de Out. de ·1863.

F.
FABRICAS.

V. Administradores.

I<'ACULDADE

para a reforma da Constituição, V.

Reforma.
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V. lnstrucçào Pitblica.

Deve o Presidente da Provincia dirigir ao
Conselho Geral na installação deste, instruindo-o
do estado dos negocios publicas, e das providencias que a mesma Provincia mais precisa para o
seu melhoramento. Art. 80.

FALLA.

Esla disposição está em vigor relativamente ás Assembléas Proviuciaes pelo art. 8 do Acto Add.
Estes relatorios serão enviados á cada um dos Mi ·
nisterios. Av. de 27 de Jan. de 1853.
Tambem serão remetlidos ás Camaras Legislativas.
Av . de 25 de OuL. de 1859. ·

Pela de observancia da Lei são responsaveis os Ministros ds Estado. Art. 133 § 4.
V. Responsabilidade.

FALTA.

Della trata a Constituição
no Tit. 0 Cap. 3. V. He1·deiro presnmptivo,
Pt·incipes, Imper·ado1·, Imperat.riz, Mm·domo,
Palacios.

FMllLU. IlilPElUAL.

-

- Dos delictos indiviJuaes de seus membros é
attribuição exclusiva do Senado tomar conhecimento. Art . 47 § 1. V. Delictos.
-

FAZENDA NACIONAL.

no Tit. 7 Cap. 3.

-

Della trata a Constituição

- A sua receita e despeza será encarregada a
um Tribunal debaixo do nome de Thesouro Nacional, onde em diversas estações, deviJamente
estabelecidas por Lei, se regulará a sua adminis-
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tração, arrecadação e contabilidade, em reciproca
correspondencia com as Thesourarias e authoridndes das Províncias do lmperio. Art. 170.
A Fazenda Nacional tem um .T uizo privativo para os
sous feitos. L. de 29 de Nov. de 1841.
O Dec. de 5 de Dez. de 1849 dá algumas provideneias sobre a fiscalisa cão das suas rendas.

V. Thesoiiro, Min.istro da Fazenda, Balanço, Orça··
mento.
I<'AZENDAS RURA.ES.

V. Administ1·adot·es.

V. Cidadãos brazileirós.
J<'IA.NÇA.' Prestando-a idonea nos casos que a Lei .
a admitte, n.inguem, ainda com culpa formada,
será conduzido 'á prisão, ou n'ella conservado, estando já preso. Art. 179 § 9. V. Prisão.

FE DERllCÃO.

As fianças são regula.das pelo Cod. do Proc. Crim.
nos arts. 100 a 103 com as alterações feitas pelos arls.
37 a 46 da L. de 3 de Dez. de 1841. V. arls. 297 a 317
do Regul. n. 120 de 31 de J an. de 1842.
FILHOS.
-

V. Cidadãos brazileiros.

FA.JUILIA.S.

V. Votantes.

V. Rendas publicas, Contas .
FIXAÇÃ.O DE FORÇA· E' attribuição da Assembléa Geral. Art. 15 § 12. V. Força .
..,___ __..,. POLICIAL. V. Força.

FISCA.LISAÇÃ.O.

DE D.ESPEZAS

V. Despezas.

j
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V. Prisão.

Sob ro o que seja, V. o arl. 131 do Cod. do Proc.
Cri m.

Delta se occupa a Constituição
no Tit. 5 Cap. 8. V. Exe1·cito, Ordenança..

FOR~~A l\ULITAR.

- · - Emquanto a Assembléa Geral não designar
· a força militar permanente de mar e terra, subsistirá a que então houver, até e.toe pela mesma Assembléa seja alterada para mais ou para menos.
Art . 14G.
Era islo em 1824 : desde então as Leis annuas de
fixa ção de forças tem feito alterações.

-

- E' essencialmente obediente ; jámais se poderá reunir sem que lhe seja ordenado pela autoridade legitima. Art. 147. ·

-

- Ào Poder Executivo compete privativamente
empregar a força armada de mar e terra como
hem lhe parecer conveniente á segurança e defeza do Imperio. Art. 148.

-

- Todos os brazileiros são obrigado's a pegar
em armas para sustentar a independencia e inte·
gridade do Imperio, e defendei-o de seus inimi·
gos .exlernos ou internos. Art. 145.
A 1. de 18 de Ag. de 1831 creou a Guarda Nacional
em substituicão das Milicias, Guardas Municipa es e
Ordenanças.·A 1. vigente da Guarda Nacional é a de
n. 602 de 19 de Set. de 1850, e R egul. de 25 de Out.
de 1850.
C ONSlTIUIÇ ~ O POLITICA
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Compete á Assembléa PrO\'Íncial fixar sobre informação do Presidente da Província a força policial respec\iva. Art. 11 § 2 do
Acto Add.

FORÇA POLICIAL·

Não tem ingerencia sobre o Exercito. Av. de 12 de
Abr. de 1837.
A Assembléa Provincial não póde aulorisar o recrutamento para a força policial. Av. de 7 de Jan. de
1840.
-

NAVAL.

V. Ordenança.

Está organisada segundo o Dec. n. 667 de 26 de Jan.
de 1850. O corpo de saude da Armada foi reorganisado pelo Dec. de 25 de Nov. de 1850. A L. n. 874 de
26 d<J Ag. de 1856 creou o Conselho Naval, e teve R e gulamento com o Dec. de 22 de Jul. de 1858.

mu.n E TERRA. ordinar·ias e extraordinarills compete á Assembl éa Geral fixar annualmente sobre a informaçi\o do Governo. Art. 15
§ 11.

FORCAS n~

Para a sua fixação devem os Ministros da Guerra e
da Marinha apresentará Camara dos Deputados até o
dia 8 de Maio as informacõ es necessarias. ArL. !~1 da
L. de 15 ·d e Dez. de 1830. Este artigo, bem como o
!~O e 42, ficárão permanentes em virtude do art. 48 da
L. de 8 de Out. de 1833.
-

ESTRANGEIRAS de terra e mar.
Conceder ou
negar a sua entrada dentro do lmperio, ou dos
portos delle, é attribuição da Assembléa Ger~l.
Art. 15 § 12 .

)i'ORMULA..

A da remessa do projecto adaptado na
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Camara dos Deputados para a dos Senadores, é a
seguinte : « A Camara dos Deputados envia á ·
Camara dos Senadores a proposição junta do Poder Executivo (com emendas ou sem ellas) o
pensa que ella tem logar. » Art. 55.
A ela participação ao Imperador de
que a Camara dos Deputados não adoptou a proposição do Poder Executivo, é a seguinte, por
uma deputação de sete membros : « A Camara
dos Deputadbs trstemunh11 ao Imperador o seu
reconhecimento pelo zelo qua mostra em vigiar
os interesses do Imperio ; e lhe supplica respeitosamente digne-se tomar em ulterior consideração a proposta do Governo. » Art. 56.

I<' ORllIULA·

-

Em geral as proposições que a Camara dos Deputados admittir e approvar, serão remettidas á
Camara dos Senadores com a formula seguinte :
« A Camara dos Deputados envia ao Senado a
proposição junta, e pensa que tem Jogar pedir-se
ao Imperador a sua sancção.» Art. 57.

-

A com que o Senado reenvia o projecto que não
adaptou inteiramente, mas que alterou ou addicionou, é a seguinte : cc O Senado envia á Camara dos Deputados a S'Ua proposição (tal) com as
emendas ou addições juntas, e pensa .que com ellas tem Jogar pedir-se ao Imperador a sancção
imperial. » Art. 58.

-

A com que o Senado reenvia a proposição ou
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projecto que não admittiu, é a segtJinte·: « O
Senado torna a remetter á Camara dos Deputados
a proposição (tal) á qual não tem podido dar o
seu consentimento. » Art. 59.
A com que a ultima Camara deliberante remette á sancção imperial o projecto, em
dois autographos, assignados pelo Presidente e
dois t. 0 • Secretarias, é a seguinte: e< A Assembléa Geral dirige ao Imperador o Decreto incluso,
que julga vantajoso e. util ao Imperio, e pede a S.
M. Imperial se digne dar a sua sancção.» Art. 62.

FORMULA.·

-

A de recusa da sancção imperial é : cc O Imperador quer meditar sobre o projecto de Lei, para
a seu tempo se resolver . » A resposta da Camara
será que: e< Louva a S. M. Imperial o interesse
que toma pela Nação. » Art. 64.
- A da sancção imperial é : « O Imperador consente. » irt. 68.

-

A da promulgação da Lei é : cc Dom (N . .. ) por
Graça de Deus e unanime acclllmação dos Povos,
Imperador Constitucionul e Defensor Perpetuo do
Brazil, Fazemos saber a todos os nossos subdilos
que a Assembléa Geral decretou, e Nós queremos
a Lei seguinte (a integra da Lei nas suas disposições sómente) : Mandamos portanto a todas as
authoridades a quem o conhecimento e execução
da referida Lei pertencer, que a cumprão e fação
cumprir e guardar tão inteiramente como n'ella
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so contêm. O ~ecretario de Estado dos Negocios
de .... (o da Repartição competente) a faça imprimir, publicar e correr. » Art. 14 do Acto Add.
V. Sancção.
FORiUULA· A da sancção dos Presidzntes de P1 ovincia ás Leis Provinciaes é : « Sancciono, e publique-se como Lei. » A'.t. 69.
- A da volta do projecto a que o Presidente julgar
que deve não sanccionar, é : « Volte á Assem biéa
Legislativa Provincial, '' nxpondo deliaixo do sua
assignatura as razões em que se fundou. Art. 15
do Acto AdJ.
A da publicação das Leis Provinciaes é a seguinte: cc F... , Presidente da Provincia de ... Faço
saber a todos os seus habitantes que a Assembléa
Legislativa Provincial decretou, e eu sanccionei a
Lei ou Resolução seguinte : (a integra da Lei nas
suas disposições sómente). Mando portaqto a todas as authoridades a quem o conhecimento e
execução da referida Lei ou Resolução pertencer, que a cumµrão e fação cumprir tão inteiramente como n'ella se contêm. O Secretario desta
Província a fdça imprimir, publicar e correr. »
Art. 18 do Acto Add. V. Lei.
Fono. A' excepç~o das causas, que por sua natureza pertencem a J uizes particulares, na conformidade das Leis. não haverá fôro privilegiado,
nem commissões especiaes níls causas civeis ou
crimes. Art. 179 § 17.

-
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Os arls. 8 e 324 do Cod. do Proc. Crim. reduzirão os
juizes mililares e ecclesiasticos ás causas puramente
mililares e espiriluaes.
A Fazenda Nacional tem um juizo privat.ivo para os
seus feitos . L. de 29 de Nov. de 1841.
O art. 109 da L. de 3 de Dez. de 1841 suj r.ilou os mililares que entrarem em rebelliões e sedições ao jul··
gamento pelas Leis e Tribunaes militares . Quanto a
penas e processo para alguns crimes militare ~, V. Lei
n. 63l de 18 de Set. de 1851.

Quando alguma das Camaras não approva
as emendas ou addições que a outra haja feito a
al gum projecto, e todavia a Camara recusante
julgar que elle é vantajoso, poderá requerer por
uma de.putação de tres membros a reunião das .
duas Camaras, que se fará na dos Senadores,
e conforme o resultado da discussão se seguirá o
que fôr deliberado. Art. 61.

FUSÃO.

G.
O mais seguro meio de fazer effec·
tivas as que a Constituição offerece é a divisão e
harmonia dos Poderes Políticos. Art. 9.

GJ\Ri\~TIJ\.S.

- Y. Suspensão de garant1·as.
-

dos direitos civis e políticos dos cidadãos brazileiros, trata dellas a Constituição no Til. 8 art.
179 e seus§§.
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O do Brazil é Monarchico Ilereditario
Crmstitucional e Representativo. Art. 3.
- N'elle não terá parte o marido da Imperatriz qua
estiver reinando. Art. 120.

GOVEilNO.

-

Para r.ontrahir emprestimos ha de ser autorisado pela Assembléa Geral. Art. 15 § 13.
V. Ju.ramento do Regente ou Rcgcncia.

-

GEU llL.
Designará o logar da primeira reu·
nião da Assembléa Legislativa da Província em
que estiver a Côrte. Art. 5 do Acto Add.

-

O Dec. de 23 de Ag. de 1834 mand ou que a primeira reunião da Assem bi éa Provincial do Rio de Janeiro
fo sse na Villa da l'raia Grande, hoje Cidade de Nictheroy, capital da Provín cia.

-

- Compete-lhe promovercumulativamentecom
as Assembléas· Geral e Provincial a organisaçào
da estatística da Província, o cathequese e civilisação dos indigenas, e o estabelecimento de colonias. Art. 11 § t> do Acto Add.

~

- Compete-lhe exercer cumulativamente com
a Assembléa Provincial, nos casos e pela fórma
marcados no § :35 do art. 179 da Constituição o
direito que esta concede ao mesmo Governo.
Art. 11 § 8 do Aclo Adcl.

-

- A elle representão as Assembléas Provinr.iacs
contra as Leis de outras Províncias que oITende-
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remos rlireitos da sua Provincia. Art. 11 § 9 do
Acto Add.
Ao seu conhecimento e da As·
sembléa Geral deve ser levarlo o projecto que não
tiver sido sanccionado pelo Presidente da Proví.icia, e que entretanto tiver passado por dois terços
dos votos da Assembléa Provincial. Art. 16 do
Acto Add. V. P1·ojeclo, Sancção.

GOVERNO GERAL.

-

- Póde mandar que sejn provisoriamente executado, até definitiva decisão da Assem biéa Geral,
o projecto, que não lendo sido sanccionado pelo
Presi<lente, e que tiver passado por <lois terços da
Assembléa Geral, elle julgar que deve ser sanccionado. Arl. 17 do Acto Add. V. Projeclo.

-

- A elle serão enviadas pelo Presidente da Província copias authenticas de todos os actos leg1slativos provinciaes. Art. 20 do Aclo Add. V.
Aclos legislativos.

-

- A elle será enviada uma das Ires actas <la
votação para Regente. Art. 27 do Acto Add.
V. Eleição do Regente.

-

- Marcará um mesmo dia para a eleição do
Rêgente em todas as províncias do Imperio. Art.
29 do Acto Add. V. Eleição do Regente.
PROVINCIAL.

-

V. Emp1·as timos .

V. Suspensão de garantias.

~
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Go,rEnNo economico e municipal das Cidades e

Villas compete ás respectivas Camaras. Art.. 167.

GUARDA·Ln11ws.

V. Votantes.

A sua declaração é attribuição do Poder Executivo, participando á Assembléa Gernl as
communicações que forem compatíveis com os
interesses e segurança do Estado. Art. 102 § 9.

GUERRA·

-

Sobre a sua declaração deve m principalmente
ser ouvidos os Conselheiros de Estado. Art. 14.2.
L. de 23de1\'ov. de 18U art. 7 §, 2.

H.
HARillONIA DOS PODERES.

V. Poderes.

O prnsumptivo do Imperio terá o titulo de «Príncipe Imperial, » e o seu primogenito o de « Príncipe do Grão Pará ; » todos os
mais terão o de «Príncipe.)) Art. 101>.

mmDEmo.

-

O tratamento do Herdeiro presumptivo do lmperio será o de ct Alteza Imperial.» Art . 105.
V. Principes, Principe Imperial.

HERDEIRA

presumptiva da Corôa . V. Casamento ,

Alarido, Principe Imperial.
HEREDIT i\RIO. V. Governo.
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Concedei-as é altribuição <lo Poder Executivo. Art. 102 § 11.

HONUAS·

O Dec. n. 2,853 Je 7 de Dez. de 1861 regula a con··
cessão de condecoracões das Ordens Honorificas.
QuanLo á Ordem d.o Cruzeiro, V. Dec. do 1. 0 de Dez.
de 1822; a de Pedro I, Dec. de 16 de Abr. de 1826; a
da Rosa, Dec. de 17 de Out. de 1829.
O Dec. de 17 de J ul. de 1825 concedeu medalha de
disLincção ao exercilo que expelliu da Bahia as tropas
lusitanas.
A respeito da Ord em de Chrislo, V. L. de 19 de J un.
de 1789, e de 19 de J un. de 1819.
Não são consideradas como religiosas as de Aviz,
Christo e S. Thiago da Espada. Dec. de 9 de Sét. de
1843.
O Dec. n. 1,579 de 14 de M.arço de 1855 creou um
distinctivo para condecorar as pessoas nolaveis por
serviços extrao rdinarios prestados á humanidade, em
naufragios e riscos marítimos, incendios, peste, ou outra qualquer calamidade.
.
Quanto a brazões d'armas, V. Dec. de 31 de Jan. de
1847.
V. Dec. de 19 de Out. de 1842 e 23 de Set. de 1843.
Ao exercito e armada em operações no Rio da Prata
eoncederão-se medalhas. Dec. de 14 de Marco e 1.0
de Abr. de 1852.
º

I.
A de quarenta annos requer-se para ser
Senador. Art. 4!> § 2. V. Senado?'.

IDADE.

9.!S
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Logo que chegarem á de 25 annos terão
nssenlo no Senado os Principes da Casa Imperial.
Art. 46. V. Principes.

IDADE·

-

E necessario ter 25 annos para ser membro dos
Conselhos Geraes de Provincia. Art. 75.
A mesma idade se requer para Deputado Provincial .
V. art. 83 da L. de 19 dl:! Ag. de 184.6.

-

Logo que tiver n de 18 anoos completos o Príncipe ImpPrial será de direito do Conselho de Estado. Art. 144. V. Prin!;ipe lmpe1·ial.
Até a de 18 annos é menor o Imperador. Art.

121. V. lmp~rado1'.

A de 2:'.:i nnnos é necessal'Ía para ser votante nas
Assernbléas Parochiaes. Art. 92 § 1. V. Votantes.
A idade prova-se com certidão de baplismo, e na
falia justificada della com depoimento de testemu::nhas. Dec. de 16 de Fev. de 1847.

dos membros do Corpo Legislativ.o.
V. Deputados, Senado1·es, Membros das A.ssembléas Provinciaes.

nrnuNIDlU>ES

IMPEDllUENTO

do Imperador. V. Imperado?'.

Delle se occupa particularmente a
Constituição no Tit. 5.

DIPEUADOR.

Que conlinencias e honras militares lhe competem;
Prov. de 15 de Fev. de.J..843 §§ 10a18.
.
~ --.
Os diploma , ITT or elle'MJ·em assignados devem
~·
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conter a epocha da Independencia. Dec. de 10 de
Dez. de 1822.

Sem sua licença nioguem póJe acceitar emprego, pensão, ou condecoraçiio de qualquer governo estrangeiro, sob pena de perder o
direito de cidadão brazileiro. Art. 7 § 2.

IMPERAllOlt.

-- Elle e a Assembléa Geral são os representantPs
do Nação Brazileira. Art. 11.

-

O Poder Legislativo é delegado á Asscmbléa Geral com a sancção do Imperador. Art. 13.
·

-

Quando menor deve ter tutor nomeádo pela Assembléa Geral, caso seu Pae não o tenha nomeado em testamento. Art. 15 § 4. V. Tiitor.

-

Por sua morte deve a Assembléa Geral instituir
exame na administração que acabou, e reformar
os abusos n'ella introduzidos. Art. 15 § 6. V.

Exame.

-

Assiste á sessão de abertura da Assemhléa Geral
no dia 3 de Maio. Art. 18.
E tambem a do encerramento. Art. 19. V.

Sessão.

-

Recebe participação da Assembléa Geral para

n sessão de abertura e encerramento, 'segundo o

respectivo Regimento interno. Art. 20.
-

Não póde, no intervallo das sessões das Camaras, empregar um Senador ou Deputado fóra do
lmperio. Art. 33. V. Senador, Deputado.
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Escolherá o terco na tolalidaJe d11
lista para Senallores. Art. 4.°3. V. Súwdores.

llUPERA.DOR..

-

Deve convocar a Assembléa Geral no dia 3 de
Junho do 3.º anno da legislatura existente. Art.
102 § 1. V. Convocação.
- Deve faz er a convocaçiio da Assembléa Gemi até
dois mezes depois do tempo que a Constituição
determina, porque então o Senado deve reunirse extraord inariam ente e fazel··a. Art. !1.7 § 3.
V. Convocação.
-

Quando recusa sancção a algum projecto de Lei,
<leve responder á Camara que o enviou, nos termos seguintes : «O Imperador quer meditar sobre o projecto de Lei para a seu tampo se resolver. » Art. 64.

-

Dará ou negará a sancção em cada decreto dentro dJ um mez depois que lhe for apresentado.
Art. 66. V. Sancção.

~

·Se adoptar o projecto, se exprimirá assim : « O
Imperador consente, >> com o que fica sanccio·
nado. Art. 68.

-

Assigna os dois autographos do projecto de Lei
que houver adaptado. Art. 68.

-

Assigna o original da Lei, que fica gnardado no
archivo publico. Art. 70.

~

Se não so achar reunida a Assembléa manda pro·
CONSTITUIÇ ÃO POLITICA
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visoriarnente executar as Resolu ções dos Conselhos Geraes de Província, se julgar que ellas são
dignas de prornpta providencia, pela utilidade
que qa sua observancia resultará ao bem geral
da Província. Art. 86.
Obrogado e derogado pelos arls. 16 e l7 do Acto
Add. V. Governo Geral.

Se porêm não occorrerern essas circumstancias, declarará que : « Suspende o seu
juízo a respeito daquelle negocio . » Art . 87.

DIPERADOR·

V. a nota anterior.

-

A' elle, corno Chefe Supremo da Nação e seu
primeiro Representante, é delegado privativamente o Poder Moderador, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independencia, equilíbrio e harmonia dos mais Poderes políticos . Art. 98. V. Pode1· Moderador.

-

A sua pessoa é inviolavel e sagrada : Elle não
está sujeito á responsabilidade alguma. Art . 99.

-

Os seus títulos são: « Imperador Constitucional
e Defensor Perpetuo do Brazil.>>Art. 100 . V. Titulas.
- Tem o tratamento de : << Magestade Imperial. >i
Art. 100.
-

Em que exerce o Poder Moderador, V. Poder
Moderador.

-

E' o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pe-
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los seus Ministros de Estado. Art. 102: V. Pode·» Executivo.
nIPERA.DOR· Antes de s2r acclamado presta juramento nas mãos do Presidente do Senado.
Art. 103. V. Juramento.
- Não póde s11hir do Imperio do Brazil sem consentimento da Assembléa Geral; e se o fizer, so
entenderá que abdicou a Corôa. Art. 104.. V.
Abdicação.
- De ser-lhe obediente presta juramento o herdeiro presumptivo da Corôa. Art. 106. V. Jurarnento.

- Lhe será assignada pela Assembléa Geral, logo
que elle succeder no Jmperio, uma dotação correspondente ao decoro da sua alta dignidade.
Art. 107. V. Dotação.
- E' quem escolhe mestres para os Príncipes. Art .
110 . V. Mestres.
- E' quem nomeia o Mordomo da Casa Imperial.
Art. 114.. V. Mordomo, Palacios.
- A' seu aprazimento será feito o casamento da
herdeira presumptiva da Corôa. Art. 120. V.
Casamento, Jlfa1·ido.
- E' menor até á idade de 18 annos completos.
Art. -121. V. Regcncia. Menoridade.
-

Se por causa phisica ou moral, evidentemente
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rnconhecida pela pluralidade de cada uma das
Camaras da Assembléa, se impossibilitar para
governar, em seu Jogar governará como Regente
o Príncipe Imperial, se for maior de 18 annos.
Art. 126. V. Regente.

nn•ERAnou. De lhe guardar fidelidade, e de lhe
en tregar o governo, logo que elle chegue á maioriJade ou cessar o seu impedimento, presta juramento tanto o Regente como a Regencia. Art.
127. V. Regente, Regencia.
·
-

Em seu nome são expedidos os actos do llegenle
ou Regencia. Art. 128. Y. Formttla.
- Ordem sua vocal ou por escriplo não salva os
Ministros de responsabilidade. Art. 135. V. .ilfini~ tros.

-

E' quem nomêa os Conselheiros de Estado. Art.
137. V. Conselhei1'os.

-

Sem sua especial nomeaçilo os Ministros de Estado não serão reputados Conselheiros. Art. 139.
V. Ministros.

-

Em suas rr.ãos prostão juramento os Conscl_heiros de Estado. Art. 14.1. V. Juramento.

-

De lhe serem fieis prestão juramento os Conselheiros de Estado. Art. 11~1. V. Juranienlo.

-

'Em todas as occasiões em que se proponha a
exercer qualquer das attribuições proprias do

HH.
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p,yler Moderndor, inrlicadas no art. 101, á ex·
cepção ela 6~ ª , deve ouvir os Co.nselheiros de Estado. Art. 142 .
rnPE R A IHm . De nomeação sua dependem os Principes da Casa Imperial para entrarem no Conselho de Estado. Art. 144. V. Principes.
-

Poderá suspender os J uites de Direito por q11eixas contra cites faitus, precedendo andiencia dos
mesmos Juizes, informação necessaria, e ouvido
o Conselho de Estado . Art. 154. V.Juízes de
Direito.

-

E' quem nomêa os Prosirlentes de Provincia, pcdrndo removei-os quando entemlr.r que assim
convem ao bom serviço do Estado. Art. 165 .
V. Presidentes de Província.

- V. Re/01·ma, Regent.e.
nIPf.:RA'fRl.r..

V. Jmpet·ador .

-

Tambom lhe deve sr.r assignada pela Asserpbléa
Geral uma dotação correspondente ao decoro da
sua alta dignidade . Art. 107. V. Dotação.

-

A Imperatriz viuva é quem preside
provisoria. Art. 124. V. Regencia.

-

Fallecendo a Imperatriz imperante, presidirá a
Hegencia provisoria o sou marido. Art. 125.
V. Regencia .

-

A Imperatri1, mãe será Tutqra do successor da

~

Regencia
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Corôa durante a sua menoridade, caso seu Pae
não tenpa nomeado tutor em testamento . Art.
130. V. Tutor.
E' a associação política de
todos os cidadãos brazileiros. Elles formão uma
Nação livre e independente, que não admitte com
qualquer outra laço algum de união ou federação
qoe se op'ponha á sua independencia. Art. 1. V.
Cidadãos.

mPEBIO no BRi\ZJL.

Foi reconh ecido independ ente, e separado dos Reinos de Portugal e Algarves pelo Tratado de l'az com
Portugal de 29 de Agosto de 1825, mandado solemnemente observar pelo Dec. de 10 de Abr. de 1826.

-

- Manter a integridade e indivisibilidade do
lmperio jura o Imperador . Art. 103. V. Jura-

mento.
-

- Delle não póde sahir o Imperador sem licença da Assembléa Geral, e se o fizer se entenderá que abdicou a Corôa. Art. 104. V. Abdicação.
- - Quando para fóra delle sahirem os Prindpes, cessaráõ os seus alimentos. Art. 109. V.

Principes .

-

-

- Será governado por uma Regencia durante
a menoridade oa impedimento do Imperador .
Art. 122. V. Regencia, Regente .
.
-

Para sustentar a sua independencia e inte-
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gridacle, e defendei-o de seus inimigos externos
ou internos são todos os brazileiros obrigados a
pegar emarmàs. Art.145. V.Fo1·Ça.

no BRAZIL. Quando será governado
por um Regente electivo e temporario, V. Regente.

UIPElllO

V. Impostos.
IMPOSI ÇÕES. As geraes não devem ser prejudicadas pelos impostos provinciaes. Art. 10 § 5
do Acto A<ld. V. Impostos.

IMPORTAÇÃO.

i\ initiativa sobre impostos é privativa da Camara dos Deputados. Art. 36 § 1.º

IMPOSTOS.

São regulados nas Leis de orçam enlo.

-

Os Conselhos Geraes de Província não podem
propor nem deliberar sobre imposições, cuja iniciativa é da competencía particular da Camara
dos Deputados . Art. 83 § 3.

-

Compete ás Assembléas Provínciaes legislar sobre os impostos necessarios para occorrer ás despezas provinciaes, comtanto que elles não prejudiquem as imposições geraes do Estado. Art. 10
§ 5 do Acto Add.
A L. de 8 de Out. dá 1833 art. 35, e L. de 3 de Out.
de 1834 arls. 36 a 39 moslrão quaes os impostos ~ue
fi cárão pertencend o á receita geral , e quaes á provincial.
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Sobre os elo importação niio poclem
legislai' as Assembléas Provinci11es. Art. 12 do
Acto Adcl.
·

mPOSTOS.

V. Av. de 11 de Março de 1862.
GEUA.ES.

V. Actos legislat-ivos.

Sobre o do Sello, V. Sello.

Todos podem communic·ar os seus
pensamentos por palavras e escriptos, e publicai-os pela imprensa, sem dcpendencia de cen sura, comtanto que hajão de responder pelos
abusos· que commetterem no exercício deste direito, nos casos e pela fórma que a Lei determinar. Art. 179 § 4.

HIPRENSA·

V. a no la á palavra Liberdade de irnprensa.

Por incapacidadfJ phisica ou
moral suspede-sc o exercício dos direitos políticos dos cidadãos. Art. 8 § 1. V. Dii'eitos.

INCAPACrnA.DE·

INCOMPATIBIUn.u rn.

lhos Ge1·a es.

V. 1W emb1·os dds Comc-

Uma será arbitrada aos Oeputa<los para as despezas de vinda e volta. Art. 39.

INDE1'IJNISAÇÃO.

O arL 2 do Dec. de 13 de Set. de 1852 mandou que
a indemnisação fosse marcada pelo Governo em 'l'abella que não poderia ser alterada. Em execucão deste
I}ec. ~xpedin-s e o de n.1,137 de 2 de Abr.° do 1853
com a T_abella fixando a indc"mnisação para as dP.spezas de viagem em cada sessão annual.
O Decr. de f8 de Set. de 1860 mandou continuar a
disposição do ci1ado Dr.e. de 13 de Se1.. de 1852.

·no
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annual para 1.1s despezas de ida o
volta teri!.o os membros das Assembléas Provinciaes qu ando morarem fóra do Jogar dü reunião
da Assembléa. Na primeira legislatura essa indemnisação será marcada pelo Presidente da Provincia. Art. 22 do Acto Add . V. Membros das
Assembl6a s Provinciaes.

11\DEMMSA~;i o

-

V. Desapropriaçcio.
Para sustentar a do Imperio
siio todos os brazileiros obrigados a pegar em
arm as. Art. 145. V. Força, lmp1wio.

1 NDEPENOE~Ci1A .

F oi proclamada pelo Sr. D. Pedro Ia 7 de Setembro de 1822 nas margens do Ypiranga em S. Paulo.
A P orl. de 11 de Abr. de 1&21í deu provid encias para
se inaug urar no pro'prio lagar um monumento.

-

Será mantida a do Poder Judiciario. ·Nenhuma
authorirlad e poderá avocar as causas pendentes,
sustal-as ou fazer reviver os processes findos.
Ari. 179 § 12 . V. PoderJudicia1·io .
Promover cumulativamente com a
Assembléa e Governo Geraes a cathequese e civilisnçiio dos indígenas , compete ás Assembléas
Provinciaes. Art. 11 § 5 do Acto Add.

JNKHGENAS.

V. Dec. n. 373 de 30 de Jul. de 1844, e 426 de 24 de
Jul. de mm. In slr. de 21í de Abr. de 181í7.
1 l"Smwrnm1LmADlE .

·V. 1mperio.
\

Nenhum genero de trabalho, de
cultura, de industria ou commercio póde ser

INDUST R ll A .
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prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes publicas, á sr.gurança e saucle dos cidadãos. Art. 179 § 24. V. Libei·dade de indusfria.

A do réo não se transmittirá aos parentes em qualquer grau que seja. Art. 179
§ 20. V. Pena.

INFA.MIA.·

INGENUOS·
INICIATIVA..
INQUIRIÇÃ.o.

V. Cidadãos.
V. Gamara dos Deputados .
V. Testemunhas.
V. Moedas.

INSCRIPÇÃ.O.

A do Conselho Geral de Província se fará no 1.° dia de Dezembro. Art. 80. V.

JNS'ULLAÇÃ.o.

Presidente de P.rovincia.

Obrogado pelo art. 8 do Acto Add. V. fostallação
da Assembléa Provincial.

-

A da Assembléa Provincial se fará, á excepção
da primeira vez, no dia que ella marcar, e será
com assistencia do Presidente da Provincia. Art.
8 do Acto Add. V. Presidente, Falla.

INSTANCIA.

V Cauws.

INSTRUCÇÃO PRHU.RIA.

-

V. Ensino.

- Compele ás Assembléas Provinciaes legislar
sobre a inslrucção publica e estabelecimentos
proprios a promovei-a, n6o comprehendendo as
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Faculdades de Medicina, os Cursús Jurídicos, as
Academias nctualmente existentes, ~ outros quaesquer estabelecimentos de instrucção, que para
o futuro forem creados por Lei gera 1. Art. 1O
§ 2. V. Ensino.
INSTRUCÇÕES· Expedir Instrucções e Regulamentos adequados á boa execução das Leis, é
attribuiçãodo Poder executivo. Art. 102 § 12.
V. Decretos.
-

Expedil-as para a boa execução das Leis provinciaes compete aos Presidentes de Província.
Art. 24. § 4- do Acto Add.

INTEGRIDJ\DE·

V. lmperio .

Sobre os interesses geraes da Nação não se podem propor nem deliberar projectos nos Conselhos Geraes de Província. Art. 83
§ 1.

IN'fERESSES.

Em vigor para com as Assembléas Provinciaes pel@
art. 9 do Acto Add.

Interpretar as Leis é atlribuição da Assembléa Geral. Art. 15 § 8.

INTERPRETA.ÇÃO.

-

A de qualquer art. do Acto Addic,ional, no caso
de duvida sobre a sua intelligencia, compete ao
Poder Legislativo Geral. Art. 25 do Acto Adà.

Já islo aconteceu havendo a L. de 12 de Maio de
1840 interpretando alguns artigos da R eforma da
Conslituicão ou Acto Addicional, isto é, L. de 12 de
Ag. de 1834.
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O de uma á outra discussão de
cada prnjecio na Assembléa Provincial não podará ser menor de 24 horas. Art. 11 § 1,
Parte 3. •

INTERVALLo.

~:"l:\rtt..sk.o.

V. Suspensão de garantias.

Terão a propriedade déls suas descobertas ou de suas producções. A Lei lhes assignurá um privilegio exclusivo temporario, ou
lbes remunerará em rosarcimenlo da perda que
hajão de sofTrer pela vulgarisação. Art. 179
§ 26.

INVENTORES.

V. L. de 28 de Ag. de 1830 e arl. 261 do Cod. Crirn.
O Dec. n. 2, 712 de 22 de Dez. de 1860 fixa o praso
dentro do qual ~e deve contar o tempo para a duração
dos privile.gios.

Tem os membros de cada
uma das Camaras pelas opiniões que proferirem
no exercício de suas funcções. Art. 26.

JNVIOLA.BILIDA.DE.

-

V. Casa, lmperado1·, Cartas, Co1Teio.
Tem os membros das Assembléas Provinciaes
pelas opiniões que emittirem no exercício de suas
funcções. Art. 21 do Acto Add.
Ninguem a tem de contribuir para as
despezas do Estado em proporção dos seus haveres. Art. 179 § 15.

ISENÇÃO.
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J.
O que pronunciar algum Senador ou Deputado deve suspender todo o ulterior procedimento, e dar conta á respectiva Camara, a qual
decidirá sz o processo deve continuar, e o membro ser cu não suspenso no exercício de suas
funcções. Art. 28.

JUIZ·

JUIZES DE DIREITO.

V. Poder Judicial.

O arl. 24 da L. de 3 de Dez. de 1841 diz :-Os Juizes de Direito serão nomeados pelo Imperador d'enlre
os cidadãos habilitados, na fórma do art. 44 do Cod.
do Proc. ; e quando tiverem decorrido 4 annos da execução desta Lei, só poderáõ ser nomeados J uizP.s de
Direito aquelles Bachareis formados que tiverem servido com distincção cargos de J uizes Municipaes ou
de Orphãos, e Promotores Publicos, ao menos por um
quatriennio completo.

-

- Os Juízes applicão a Lei aos factos sobre
que os Jurados tenhão pronunciado. Art.
152.

-

- Os Juízes de Direito serão perpetuas, o que
todavia se não entende que não possão ser mudados de uns para outros lagares pelo tempo e
maneira que a Lei determinar. Art. 153.
Os Juízes de Direito não serão tirados de uma para
oulra comarca senão por promoção aos logares vagos
das Relações a que tenhão direito, ou quando a utilidade publica assim o exigir. Art. 45 do Cod. do Proc.
Crim.
CQ?ISTIIVIJÃO l'OLlIICA
10
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A L. n. 559 de 28 de J un. de 1850 distribuindo as
comarcas em tres classes, declarou quando pódc haver
remoção, e com que ajudas de custo.
Quanto á verificação de sua antiguidade, Dec. de 29
de Jul. de 1849.
Sobre as suas nom eaçõe ~, remoções e vencimentos,
Dec. de 26 de J ul. de 1850, e o já citado de 28 de J un.
do mesmo anuo.
Podem deixar de tomar assento na Assernbléa Provincjal. Av. de 22 de Março de 186.7 .
Quando nomeados podem entrar em exercicio sem
apresentarem carta. Av. de 10 de Nov. de 1848.

Podem ser suspensos pelo
Imperador por queixas contra elles feitas, precedendo audiencia delles, informacão necessaria, e
ouvido o Conselho de Estado. o·s papeis que lhe
são concernentes serão remettidos ú Relôçào do
respectivo districto para proceder na fórma da
Lei. Art. 154.

JUIZES DE DIREITO.

V. a palavra !r!agistrado e à respectiva nota, isto é,
a disposição do art. 11 § 7 do Acto Add., e ar!. 4 da
L. da Interpret.

-

- Só por sentença poderáõ perder o logar.
Art. 155.

Sentença proferida em juízo contencioso, ou nos
termos do art. 1 l § 7 do Acto Add., pela respectiva
Assembléa Provincial. Av. de 16 de Fev. de 1836 e
10 de Fev. de 1837.
V. L. n. 560 de 28 de Jun. de 1850 a respci lo dos
· que, sendo removidos, não rntrão cm exercício, ou
· declarão não acceítarem.
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Todos elles são responsaveis
pelos abusos de poder e prevaricações que commetterem no exercicio de seus empregos : esta
responsabilidade se fará effectiva por Lei regu·1amentar. Art. 156. V. Responsabilidade .

JUIZES DE DIREI'l'O·

V. arts. 150 e 154 do Cod. do Proc. Crim.

-

- Contra elles por suborno, peita, peculato,
e concussão, havclrá acção popular, que poderá
ser intentada dentro de anno e dia pelo proprio
queixoso, ou por qualquer do povo, guardada n
ordem do processo estabelecida na Lei . Art. 157.
Os arls. 130, 133, 135 e 170 do Cod. Crim. definem
estes crimes aqui mencionados. ·

-

ARBITROS· Podcráõ as partes nomeai-os nas
causas civeis, e nas penais civilmente intentadas.
Suas sentenças serão executadas sem recurso, se
assim o convencionartJm as mesmas partes. Art.

160.

Cumpre distinguir os J uizes arbitros dos arbitradores propriamente dilos. Estes, segundo a Orden. Liv. ,
3, Tit. 17 in princ., conhecem tão sómente das causas
que consistem em feitos : aquelles não só conhecem
das causas e razõ0s que consistem em feitos, mas ainda das que estão em vigor de direito.
-

-

DE OFFICIOS.

V. Corpo1·ações.

Farão abolidos . Art. 179 § 25.

DE PA.Z.
Para a reconciliação haverá Juízes
de Paz, os -trae-eij -,., electivos pelo mesmo
,.,,
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tempo e maneira por que se elegem os Vereadores das Camaras. Suas attribuições e districtos
serão regulados por Lei. Art. 162. V. Reconciliação.
Os J uizes de Paz forão crcados pela L. de 15 de
Out. de 1827. A eleição delles é feita segundo o Tit.
4 arts. 92 e seguintes da L. do 19 de Ag. de 184.6.
Toda a jurisdicção policial e criminal dos J uizes de
Paz acha-se presentemente limitada á que lhes é conferida pelos§.§ 4, 5, 6, 7, 9 e 14 do art. 5 da L. de 15
de Oul. de 1827. V. os arts. 91 da L. de 3 de Dez. de
1841, e 19, 42, 65 e 261 do Regul. n. 120 de 31 de
Jan.de1842.
·
A cilada L. de 15 de Out. marcou as suas atlribuições e alçada em maleria cível: vide porêm os arls.
1 e 2 do Regul. de 15 de Março de 184.2, e Dec. n.
1,285 de 30 de Nov. de 1853.
JUIZES.

V. Prisão, Cawas.

Terão Jogar tanto no civel como no
crime, nos casos e pelo modo que os Codigos determinarem. Art. 151.

JUR!\.Dos.

Ainda não temos J ury no civel, o só no crime, pelo
Cod. do Proc. Crim., que marcou as suas allribuições
e maneira de as executar, sendo depois reformado em
varias parles pela L. de 3 de Dez. de 1841.
O. formulario dos processos que vão ao Jury, Dec.
de 26 de Março de 1855.
Sobre a formação Ja l.ista geral dos Jurados, Dec.
de 26 de Jun. de 1850.
Os que são empregados publicos vencem seus ordenados emquanto servirem nas sessões. Av. de 5 de
Jun. de 1835, e 10 e 21 de Nov. de 1837.
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Os Clerigos de Ordens sacras não podem ser Jurados. Dec. de 24 do Maio de 1845.

Pronuncião sobre o facto, e os Juizes
applicão a Lei. Art . 152.

JURADOS.

Compete á Assembléa Geral tomai-o ao Imperador, ao Principe Imperial, ao
Regente ou Regencia . Art. 15 § 1. V. cada um
destes nomes.

JURAl\IENTO.

-

Deve o Imperador, antes de ser acclam~do,
prestar nas mãos do Presidente do Senado, reunidas as duas Camaras, o seguinte : « .T uro man·
ter a Religião Catholica Apostolica Homana , a integridade e indivisibilidade do lmperio, observar
e fazer observar a Constituição Política da Nação
Brazileira, e mais Leis do Imperio, e prover ao
bem geral do Brazil quanto em mim couber. >>
Art. 103.

-

Dos Presidentes, vice-Presidentes, Secretarias
e Membros das C11maras, será na fórma dos seus
Regimentos. Art. 21.

-

O que o herdeiro presumptivo da Corôa, completando 14 annos de idade, àeve prestar nas
mãos do Presidente do Senado, reunidas as duas
Camaras, é o seguinte: «Juro manter a Religião Catholica Apostolica Romana, observar a
Constituição Política da Nação Brazileira, e ser
obeíliente ás Leis e ao Imperador. » Art. 106.
V. Principe Imperial.
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O do Regente ou Regencia é o
mesmo que o do Imperador, accrescentando a
clausula de <<fidelidade ao Imperador, e de lhe
entregar o governo, logo que elle chegue á maioridade, ou cessar o seu impedimento. » Art. 127.
V. Regente.

.JURi\l\IENTO.

-

Nas mãos do Imperador os Conselheiros de Estado, antes de tomarem posse, prestaráõ o de
-manter a Religião Catholica Apostolica Romana ; ·observar a Constituição e as Leis ; ser fieis
ao Imperador, aconselhai-o segundo suns consciencias, attendendo sómente ao bem da Nação-. Art. 141. V. Conselheiros de Estado.

-

O dos membros das Assernbléas Provinciaes
será na fórma dos seus Regimentos, e interinamente na do Regimento dos Conselhús Geraes de
Província. Art. 6 do Acto Add.

JUROS.

V. Cont?'ibuições.

JUSTIÇA.

V. Cocligos, Poder Judicial.

L.
Não poderáõ as Assembléas Provinciaes legislar sobre impostos do irnporta.;iio, nem
sobre objectos não comprebendidos nos arts. dez
~onze. Art. 12 do Acto Add.

LESISLAR.
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Não podem legislar sobre maleria de successão de
heranças, que é da exclusiva compelencia da legislação geral do Imperio. Av. de 16 de Dez. de 1862.

Cada uma durará quatro annos,
e cada sessão annual quatro mezes. Art. 17.

LEGISLA.TURil.

-

Durante o seu período é da al!ribuição exclusiva
do Senado conhecer dos delictos dos Deputauos.
Art. 47 § 1.

-

Pelo tempo de cada legislatura se.fará a eleição
dos Conselhos Geraes de Província. Art. 74.

O art. 4 do Aclo Add. manda que a legi3lalura da
Assembléa Provincial seja de dois annos. V. Legislaltwa Provincial.

-

No terceiro anno de caJa uma, no dia 3 de .Junho, deve ser convocada a nova Assem biéa Geral
ordinaria. Art. 102 § 1.º V. Convocação.
V. Sancção, Reforma.
A provincial durará só dois annos. Art. 4 do
Acto Add. V. Subsidio, Eleição de Regente.

Uma Lei determinará as qualidades precisas
para se obter carta do naturalisação. Art. 6 § 5.

Lm.

E' a de 23 de Out . de 1832.

- V. Promulgação, Sancçcio, Publicação.
-

Deve ser assignada pelo Imperador, referendada
pelo Secretario de Estado competente, sellada
com o sello do lmperio, guardado o seu original
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no Archivo Publico ; e della se remelteráõ exemplares impressos á todns as Camaras <lo lmperio,
Tribunaes e mais logBrcs, oncle convenha fozerse publica. Art. 70.
O R egul do 1. 0 de Jan. de 1838 eslabeleceu a maneira pela qual os actos legislativos e do Executivo
devem ser num erados, impressos e distribuidos pelas
compelentes estações , onde se devem execu!ar.
Quanto ao modo de fazer-se a publicação das Leis,
V. L. de 4 de Dez. de 1830 e Dec. de 28 de Nov. de

1842.

Quanto á impressão das Leis, o Regul. para fazer
effectivo o seu privilegio, V. Av. de 12 de Março de
1846. V. L. n. 369 de 18 de Set. de 1845.
Para a imprPssão na Typographia Nacional, V. Dec.
n. 2,491 de 30 de Set. de 1859.
Nas repartiçõ es publicas só terão uso as impressas
na Typographia Nacional. Av. de 21 do Ag. de 1850.
O Av. de 19 de Nov. de 1862 declara o 1•raso para a
execução das Leis depois da sua publicação.
V. Archivo Publico

Uma Lei regulamentar marcará o modo pratico das eleições e o numero dos Deputados relativamente á população do lmperio. Art. 97. V.
nota á palavra Eleição.

LEI·

-

Por falta de observancia da Lei são responsaveis
os Ministros de Estado. Art. 133 § 4. V. Responsabilidade.

-

Uma Lei particular especificará a natureza dos
delictos mencionados .no art. 133, pelos quaes
são responsaveis os Ministros de Estado, e a ma-
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neira de proceder contra os mesmos delictos.
Art. 134..
E' a L. tle 15 de OuL. de 1827.

São osJuizesque a applicão. Art.152. V.
Juizes.
- A Lei é que determina o tempo e maneira de
serem os J uizes de Direito mudados de uns para
outros Jogares. Art. 153. V. Juizes de Di?'eito.
- Uma Lei regulamentar determinará o como se
fará efTectiva a responsabilidade dos Juízes de Direito e Officiaes de Justiça pelos abusos de poder
e prevaricações, que commetterem no exercício
de seus empregos. Art. 156. V. Juizes de Direito.

LEI·

-

Uma Lei regulará as attribuições e districtos dos
Juízes de Paz. Arl. 162. V. Juizes de Paz.

-

A Lei designará as attribuições, competencia e
autoridade dos Presidentes de Província, e quanto convier ao melhor de~empenbo da administração. Art. 166. V. Presidente de P1·ovincia.

-

ALei designará o numero de Vereadores que
deve t1:ir cada uma das Camaras nas Cidades e
Villas. Art. 168. V. Yereadores.

- Uma Lei regulamentar decretará .o exercício das
funcções manicipaes das Camaras, formação de
suas posturas policiaes, applicação das suas ren-
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das, e todas as suas particulares e uteis attribuições. Art. 1fü).
LEI.

-

V. füfo1·ma da Const·ituição.

Só em virtude della é que qualquer cidadão é
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma cousa .
Art . 179 § 1.

A infracção desta disposição eneonlra a sua penali,dade no art. 180 do Cod. Crim.

·- Nenhuma será estabelecida sem utilidade publica. Art. 179 § 2.
- A sua disposição não terá effeito retroactivo .
Art. 179 § 3.
-

Determinará os casos e a fórma da responsabilidade pelos abusos da liberdade de pensamento
e imprensa. Art. 179 § l~. V. Libe1·dade delm·
prensa.

-

Determinará os casos e a maneira de ser franqueada de dia a entrada na casa do cidadão. Art.
179 § 7. V. Casa.

-

Declarará os casos em que se póde ser preso
sem culpa formada. Art. ' 179 § 8. V. C?,1,lpa ,
Prisão.

-

Marcará um praso dentro do qual nos lagares
remotos da residencia do Juiz deve este apresentar ao réu o motivo da prisão, os nomes de seu
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accusador e os das testemunhas, ba vendo-as.
Art. 179 § 8. V. Prisão.
LEI· Determinará os casos em que o réu póde
prestar fiança . Art. 179 § 9. V. Fiança.
-

Só em virtude della e na fórma por ella prescripta poderá alguem ser sentenciado. Art. 179

§ 11.

- Será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompe~sará em proporção dos merecimentos de cada um. Art. 179 § 13.
-

Marcará os casos em que terá logar a desapro·
priação, e dará as regras para se determinar a indemnisação. Art. 179 § 22.

L. de 9 de Set. de 1826, L. de 19 de Ag. de 1828,
Dec. de 12 de Jul. de 1845.
Quanlo á ulilidade municipal ou provincial, Ac!o
Add. art. 10 § 3. Para a conslrucção de obras e serviços das estradas de ferro do Brazil, Dec. de 27 de Out.
de 1855 e 26 de Abr. de 1857.

-

Assignará um privilegio exclusivo temporario
aos inventores; ou lhes remunerará em resarcimeoto da perda que bajão de soffrer pela vulgarisaçiio <las suas descobertas. Art. 179 § 26. V.
l nvento1·es.

-

Designará os negocios pertencentes á cada uma
Secretaria de Estado e o seu numero ; as reunirá
ou separará, como mais convil'r, Art. 131. V.
Ministerio, Secretarias.
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Uma Lei geral marcará o que sã~ bens provinciaes. A:t. 11 § 4 do Acto Add. V. Bens.
u<:ns. Fazel-as, interpretai-as, suspendei-as e revogai-as é attribuição da Assembléa Geral. Art .
LEI·

. 15 § 8.

-

Para a boa execução dellas compete ao Poder
Executivo expedir Decretos, Instrucções e Regulamentos. Art. 102 § 12.
- Observai-as e fazer o'bserval-as jura o Imperador. Art. 103. V. Ji.iramento.
- Ser obediente a ellas jura o herdeiro presump.. tivo da Corôa quando completa H annos. Art.
106. V. Juramento.
-

Observal-asjurão os Conselheiros de Estado antes de tomarem posse. Art. 141.

-

As Leis Provinciaes devem ser assignadas pelo
Presidente da Província, e selladas com o sello
do lmperio : gu11rdar-se-ha o original no Archivo
Publico, e enviar-se-hão exemplares dellas á todas as Gamaras e Tribunaes e mais lagares da
Província, onde convenha fazerem-se publicas.
Art. 18 do Acto Add.
São examinadas pelas secções dos Conselhos de
Estado. R egul. de 5 de Fev. de 1842 art. 21.
Devem ser remettidos dois exemplares da respectiva collecção aos Presidentes das Provincias. Av.
de 27 de Fev. de 1836. E annualmente uma colleccão
ã Camo.ra dos Dep utados. Av. de 14 de Ag. de 1850.
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E duas para o Supremo Tribunal de J usliça, e Procurador da Corôa. Circular de 20 de Jun. de 1836.

A Lei Provincial é assignada pelo Presidente da Assembléa Provincial, e por elle mandada
publicar se o Presidente da Provincia ainda recusar-lhe sancção, depois de ter-lhe sido reenviada como determina o art. 15. Art. 19 do Acto
Add.

LEIS·

Quanto ás formalidades que devem ser adoptatlas
nessa publicação, V. Av. do 1.º de Ag . de 1848.

-

Velar na guarda das de sua Provincia, e representar á Assembléa e Governo Geraes sobre as de
outras Provincias, que offenderem aos seus direitos, compete ás Assembléas Provinciaes. Art. 11
§ 9 do Acto Add.

-

As Leis e Resoluções das Assernbléas Legislativas Provinciaes sobre os objectos expecificados
nos arts. 10 e 11 do Acto Addicional, serãCl enviadas dir~ctamente ao Presidente da Provincia,
a quem compete sanccional-as. Art. 13 do Acto
Add.
Exceptuão-se as Leis e Resoluções que ver~a·
rem sobre os objectos comprehendidos no art.
10 §§ 4, 5 e 6, e na parte relativa á receita e
despeza municipal, e § 7 na parte ralativa aos
empregos municipaes, e no art. f.1 §§ 1, 6, 7
e 9, as quaes serão decretadas pelas mesmas Assemblé1.1s, sem dependencia da sancção do Presidente. V. Sancção, Presidente.
CONSTITUIÇÃO POLlTlCA
it
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Pótlc o Presidente smpender a publicação
dellas nos casos e pela fórma marcados nos arts.
15e16. Art.21-§3doActoAclJ. Y.P1·ojecto,

LEIS-

Sancção.

O Av. de 13 de Nov. de 1840 declara que os Prcsi··
dentes não podem suspender os actos das Assembléas
l'rovinciaes promulgados legalmente.

-

Para a boa execução dellas compete ao Presi·
dente da Provincia expedir Orílens, Instrucçõcs
e Regulamentos. Art. 26 § 4.

LETRAS APOST@LlrCAS·

V. Beneplacito.

Pelo que obrarem
contra ella são responsaveis os Ministros de Estado. V. Responsabilidade. Art. 133 § 5.

LmERDADE DOS CIDADÃOS.

-

DE llUPRENSA. Todos podem communicar os
seus pensamentos por palavrns, escriptos, e pu·
hlical-os pela imprensa, sem dependencia de
censura, com tanto que hajão de responder pelos
abusos que commetterem no exercício doste direito, nos CRsos, e pela fórma que a Lei determinar. Art. 179 § lL

Esta r esponsabilidade enconlra-se nos arls . 7, 8 e 9
do Cod. Crim., e tem lagar, entre outros, nos casos cspeciilcados pelos arts . 229 a 24.6, 278 e 279 do mesmo
Codigo. V. Dec. de 2r~ de Sct. de 1837. Av . de Hí do
Jan. de.1851.
-

Ninguem póde ser pers. guirl o
por motivo de religião, uma vez que respeite a do
RELIGIOSA.

0
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Estado, e não offenda a morai publica. Art. 179

§ 5. V. Religião.

V. art. 191 do Cod. Crim.

Nenhum genero de
trnbalho, cu ltura, industria, ou commercio pode ser prohibido, uma vez que não se opponha
aos costumes publicas, á segurança e saude dos
cidadãos. Art. 179 § 2.

LIGE!UM.DE DE INDUSTIU.~.

Para promover o melhoramento da industria temos
a Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, cujos
Estalulos forào approvados pelo Dec. de 27 de Abr.
de 1857.
O Dec. n. 2,607 de 30 de J un . de 1860 creou o Imperial In stituto Fluminense de Agricultura, que teve
Estatutos por Dec . do 3 de Nov. do mesmo anuo.
Quanto á saude publica, eis o que ha. A policia sanilaria rege-se pelo Dec. n. 828 de 29 de Set. de 1851,
que mandou exec utar o Regul. da Junla Central de
Hygiene Publica; Dec. n. 268 de 29 de Jan. de 1843,
que creou a Inspecção de Saude dos Portos, e foi revogado polo de n. 2,734 de 23 de Jan. de 1861. Por este
mesmo D ec. de 23 de Jan. foi r evogado o de 27 de
Abr. da 1859.
Dec. n. á6í de 17 de Ag. de 184-6 do Instituto Vaccinico. Dec. n. 2,052 de 12 de Dez. de 1857 da Inspecção de Sande.

-

n~mvmuAL.
V. Prisão, Culpcb formada,
Suspensüo de garantias.

Sem a do Imperador não se póde acceitar emprego, pensão ou condecoração de qualquer governo estrangeiro, sob pena de perder-se

LICD!:NÇA·

124

REPERTOIUO DA CONSTITUIÇÃO POLITICA

o direito de cidadão brazileiro. Art. 7 § 2. V.

Cidadão.

Sem a da Assembléa Geral não póde o
Imperador sabir Jo Imperio ; e se o fizer, entender-se-baque abdicou. Art. 104. V. Abdicação.

LICENÇA.

LISTAS TRIPLICES·

V. Senado1·.

Só por sentença poderáõ os Juizes de Di·
reito perdei-o. Art. 155. V. Juízes de Dfreito.

LOGA.u.

M.
Nomeal·os é altribuição do Poder Executivo. Art. 102 § 3.

itHGIS'fRA.Dos.

Quanto á maneira do Supremo Tribunal de Justiça
verificar a antiguidade dos Magistrados, V. Dec. de 29
de Jul. de 184o9. V. Juizes de Direito.
Os Magistrados são obrigados a datar os seus despaehos. Dec. de 25 de Fev. de 1823.

-

Suspendei-os nos casos do art. 15!. (V. Jitizes

de Dfreito), é acto do Poder Moderador. Art.
101 § 7. V. Poder Moderado1·.

Decretar a suspensão, e ainda mesmo a demissão do Magistrado, contra quem houver queixa
de responsabilidade, compete á Assembléa Pro-
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vincial, ouvindo-o e dando-lhe logar á defeza.
Art . 11 § 7 do Acto Add.
Na palavra Magistrado de que usa esle §não se comprehendem os Membros das Helações e Tribunaes Superiores. Art. 4 da 1 . da Interpret. V. Av. de 7 de
Ag. de 1835 e 12 de Março de 1836.

A do Imperador é aos 18 annos
completos. Art. 121.

lllAIORIDA.IJE.

Fica desde já abolida. Art. 179 § 19. V. Pena.

!IIARCA. DE FERRO QUENTE.

O da Imperatriz não terá parle no governo, e sómente se chamará Imperador depois
que tiver da Imperatriz filho ou filha. Art. 120.

lll ARIDO.

BIA.RINHA.·

V. Força de l'rlai· e Ten·a.

V. Padi·ão.
PREVENTIVAS. V. Suspensão de garantias.

MEDIDAS.
-

A verificação dos seus poderes e juramento se executará
na. fórma dos Regimentos das respectivas Cama·
ras. Art. 21.

ME!llBROS DO CORPO LEGISLATIVO.

- - - Tomaráõ logar indistinctamente na reunião de ambas as Camaras. Art. 22. V. Sessão.
- - - São inviolaveis pelas opiniões que proferirem no exercício de suas funcções. Art. 26.
V. Inviolabilidade.
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Pelos seus discursos não se admittiráõ queixas nem
denuncias contra elles. Art. 76 ela Cod. do Proc. Crim.

nElUBRos no conPo LEGISJ,Anvo.

Não podem ser presos por autoridade alguma, salvo
por ordem da sua respectiva Camara, menos em
flagrante delicto de pena c~pital. Art. 127.
V. art. 131 do Cod. do Proc. Crim.

- - Se forem pronunciados, o Juiz suspendendo o ulterior procedimento, dará conta á respectiva Camarn, a qual decidirá se o processo
deye continuar, e o membro ser ou ni'io suspenso
no exerci-cio de suas funcções. Art. 28.
V. arl. 70 elo C.od. do Proc. Crim. A L. n. 2sr,. de 14
ele Jun. de 1843 mai1dou applicar este artigo ao julgamento dos crimes individuaes dos Membros da A3sembléa Geral.
·

-

- - Poderáõ ser nomeados para o cargo do
Ministro de E'stado ou Conselheiro de Estado,
com a differença de que os Senadores continuão
a ter assento no Senado, e o Deputado deixa vago
o seu Jogar da Cumara, e se procede á nova elei·
ção, na qual póde ser ree1eito, e accumular as
duas funcções. Art. 29.

-- - - Tambem accumulão as duas funcções se
já exerciiio qualquer dos mencionados cargos
quando forão eleitos. Art. 30. V. Accumulação .
...!..

Não podem ser ao mesmo tempo de
ambas as Carnaras. Art. 31.
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no CORPO uw1sL..invo. Não podem
accumolar o excrcicio de qualquer outro emprego, á excepçiio do de Ministro de Estado e Conselheiro de Estado . Art. 32 .

~rnmmos

O art. 2 da L. de 25 de Sel. de 182G permille opiar
os vencimentos dos empregos e-officios que deixão de
exercer.
São illegaos os aclos, que cm seus empregos praticarem uo tempo das sessões. Av. de 18 de Dez. de
18fü
O que se deve praticar, quando sendo empregados
publicas deixão de tomar assento, Ord. n. 87 de 28 de
Ag. do 18fi6. \' . Circul. de 9 de Abr . de 1844 modificada pelo Av. de 22 de Sct. de 1846, que declara em
que circumslancias podem os que forem empregados
publi cas deixar de tomar assento nas Camaras, ou retirar-se dellas pira exercer seus empregos durante as
sessões das mesmas.

-

- - No intervallo elas sessões não podcráõ
ser pelo Imperador empregados fóra do Imperio,
nem mesmo irão exercer os seus empregos, quando isso os impo~sibilite para se reunirem no tempo ela convocação da Assembléa Geral ordinaria
ou extraordinaria . Art. 3 3.

-

- - Se por algum caso imprevisto, de que
dependa a segur1mça publica ou o bem do Estado, for iodispeosavel que algum s:iia p.na outra
com missão, n respecli va Camara o poderá determinar. Art. 3lL

-

- - As suas nomeações serão feitas por eleições indirectas. Art. 90. V. Eleições.
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MEJUDROS DOS CONSELHOS GERi\ES DE PRO•
VINCIA. Serão 21 nns províncias mais ropu-

losas, como Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Geraes, S. Paulo, e Rio Grande
do Sul; nas outras serão 13. Art. 73.
O numero dos Membros das Assembléas Provinciaes

foi augmentado pelo art. 2 do Aclo Add.

-

- - - Para ser membro dos Conselhos Geraes de Provin~ia precisa se ter a idade de 25 annos, probidade e dec:mte subsistencia. Art. 7 5.
Esta disposição vigora para com os Membros das
Assembléas Provinciaes em virtude do art. 83 da L. de
19 de Ag. de 1846.

-

- - - A sua legitimidade será examinada
e verificada peios membros da respectiva mesa,
que será eleita na primeira sessão preparatoria.
Art. 76.

y. arl. 5 do Aclo Add. quanto ao que dispõe arespeito das Assembléas Provinciaes.
-

-

- - - E' preciso que estejão reunidos mais
de metade para poder haver sessão. Art. 78.

-

- - - Não podem ser o Presidente da Província, o Secretario, e o Commandante das Armas. Art. 79.

-

- - - As suas nomeações serão feitas por
eleições indirectas. Art. 90 . V. Eleições.
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São
em numero de 36 nas Provincias de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas, e S. Paulo,
e de 20 em todas as outras. Este numero é alteravel por Lei geral. Art. 2 do Acto Addicíonal.

!IIEl'lIBROS DAS ASSEll'lBLÉAS PilO\' INCiiiES.

A L. n. 86.2 de 19 de Set. de 1855 com a creacão dos
circulos eleitoraes trouxe alteração no numero dos Deputados Provinciaes .
Não podem ser Membros das Assembléas Provinciaes os Generaes em chefe, os Inspectores de Fazenda Geral e Provincial, os Chefes de Policia, os Delr.gados e Subdelegados , os Juizes de Direito eMunicipaes representando os districlos em que exercem autoridade ou jurisdicção . L. cit. de 19 de Set. de 1855
art. 1. 0 § 2.

-

- - Os de uma legislatura podem Stff reeleitos para as seguintes. Art . 4 do Acto Add.

-

- - Os das primeiras Assembléas Provinciaes
serão eleitos immediatamente depois de publicado o Aclo Add., entraráõ Jogo em exercício, e
duraróõ até o fim do anno de 1837. Art. 4 do
Acto Add.
- - - São inviolaveis pelas opiniões que emittirem no exercício de sua:; funcções. Art. 21 do
Acto Add.
-

- - Venceróõ diariamente durante o tempo
das sessões ordinarias, extraordinarias e das prorogações, um subsidio pecuníario marcado pela
Assembléa Provincial na primeira sessão da legislatura antecedente. Na primeira legislatura esss
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subsidio será marcado pelo Presidente da Provin • eia . Art. 22 do Acto Add . V. Siibsiclio .
Terão lambem quando morarem fóra do lagar da
reunião da Assembléa uma ind cmnisa ção annual
para as despezas de id a e volta, marcada pelo
mesmo modo, e proporcionada á extensão da
viagem. N•i primeira legislatura essa ind emnisação será marcada pelo Presidente da Província.
Art. 22 do Acto Add . V. lndemnisação.

llIEl\rnnos DA§ A §§E!!IllllLÉAS li"ilW'nNm~!Es.

-

- - Os que forem empregados publicas não
poderáõ durante as sessões t:Jxercer o seu em-pregos nem accumular ordenados, tendo porêm a
opção entre o ordenado do emprego e o subsidio,
que lhes competir como membros das ditas Assernbléas. Arl. 23 do Acto Acld.
Este ar t. fo i explicado pelo Av. de 1í de Dez . de
1846 § 1. V. Av. de 28 de Ag ele 18".6, 22 de Março
e 16 de Abr. de 1847, e 3 de Abr. de 1849, o qual rtiz
que os Parochos e Bispos não estilo inhibidos de exercer suas funcçõ es parochiaes, mas não podem accumular as congruas.

-

-

D,\ FUn:Lu.. B!!:l'ER!A:L. Conhecer dos delictos indiviJuaes por elles commettidos, é attribuiçiio exclusiva do Senado. Art. t,.7 § 1.

-

-

lUENORES.

V. Pr,incipes, M01·dorno.
V. Votantes.
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no liUPERliUHm. E' alé 18 annos
completos. Art. 21. V. i11aioridade.

MENC!RIIDADE

-

Durante a do succcssor da Corôa quem será seu
Tutor, V. Tut.or.

-

Durante a do Imperador, não tendo elle parente
algum, que reuna as qualidades exigidas pelo
nrt. 122 da Constituição, será o Imperio governado por um Regente electivo e temporario.
Art. 26 doA~to Add. V. Regente.
pecuniarias concedidas pelo Poder Executivo dependem da approvação d,1 Assembléa Geral, quando não estiverem já designadas e taxadas por Lei. Art. 102§11.

iUERCi:S

Quanto a lcnças, Dec. de 23 de J un. de 184.1.

Serão da escollrn do
Imperador, e a Assembléa lhes designará os ordenados, que deveráõ ser pagos pelo Thesouro
Nacional. Ar!. 110.

11rnsTRE§ no§ PRrnCa!!'lES.

Os ordenados dos mcslres da Familia ln;perial forão marcados pela L. de 18 ele Out. de 1837. V. Av.
de 7 de :\forço de 1834, de 23 ele Dez . ele 1833, e de 7
de Out.. de 1836. A L. do Orçam. vigente consigna
para os mestres 10:000!1:\000.

-

- Dellcs exigirá a Camara dos Deputados na
primeira sessão de cada legislatura uma conta do
estado do adiantamento dos seus augustos disci- '
pulos. Art. 111. V. Assembléa Geral.
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MESTRES DE OFFICIOS.

§ 25. V. Corporàções.

Ficão abolidos. Art. 179

Delle trata a Constituição no Tit. ã
Cãp. 6. V. Sec1·etarias de Estado.

mNISTmuo.

O Dec. n. 523 de 20 de J un de 1847 creou um l're·
sidente do Conselho de Ministros.
·

Podem ser Deputados
ou Senadores, e então accumulào o exercício de
suas funcções. Art. 32.

MINISTROS DE ESDA.DO·

-

- São nomeados e demittidos livremente pelo
Poder Moderador. Art. 101 § 6.
Suas continencias e honras militares, Prov. de 15
de Fev. de 1843 § 19.
O ordenado annual de um Ministro de Estado é
12:00 0~000. L. n. 647 de 7 de Ag. de 1852 art. 1, que
fez cessar a gratificação concedida pela R esol. de 6 de
Out. de 1837.
Os Ministros de Estado devem apresentar na Caruara dos Deputados até o dia 15 de Maio relatorios
.impressos, ntls quaes mui circumstanciadamenle exJJOnhão o estado dos negocios á cargo de cada Repartição, as medidas tomadas para desempenho dos seus
deveres, e a necessidade ou utilidade do augmento ou
diminuição de suas respectivas despezas. Art. 42 da
L. de 15 de Dez. de 1830.
Todos elles devem remetter annualmente ao da Fazenda os orçamentos concernentes ás despezas das
8uas Repartições, fazendo individuação das ordinarias
e exlraordinarias, e d~ndo a razão de cada uma dellas
com tabellas explicativas, que indiquem a particular
applicação de cada uma e a sua legalidade. L. de 8
de Out. de 1828 arts. 9 e 10.
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Por elles é que o Imperador exercita o Poder Executivo. Art. 102. V.
Poder Executivo.

MINISTROS DE ESTA.DO.

-

- Por qualquer delles é que o Poder Executivo exerce a proposição que lhe compete na formação das Leis . Art. 53.
- - Podem assistir e discutir a proposta depois
do relatorio da commissão ; mas não poderáõ votar, nem estarão presentes á votação, salvo se forem Senadores ou Deputados. Art. 54.
-

- A decretação da sua accusação é da attribuição privativa da Camara dos Deputados. Art. 38 .

-

- Conhecer dos delictos índividuaes por elles
commettidos é attribuição exclusiva do Senado.
Art. 47 § 1.
L. de 15 de Out. de 1827. Cod. Crim. art. 308 § 1."
Cod. do Proc. art. 324. Regul. n. 120 de 31 de Jan.
de 1842 art. 2lJO § 1. 0

-

- Referendaráõ ou assignaráõ todos os actos do
Poder Executivo, sem o que não poderáõ ter execução. Art. 132.
-

São responsaveis: Art. 133.

1. º Por trahição.

2. 0 Por peita, suborno ou concussão.
3. 0 Por abuso do poder.
4. º Por falta de observancia da Lei.

CO:NSTlTUIÇÀO l'OLITlCA
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5. 0 Pelo que obrarem contra a liberdade, segurança, ou propriedade dos cidadãos.
6. º Por qualquer dissipação dos bens publicas. V. Responsabilidade.
Não os salva da responsabilidade a ordem do Imperador vocal ou por
escripto. Art. 135.

MINISTROS DE ESTA.DO.

-

- Não podem ser os estrangeiros, posto que
naturalisados. Art. 136 ... V. Estrangeiros.
- - Não são comprehendidos no numero dos
Conselheiros de Estado. Art. 139. V. Canse~
lheiros de Estado.
-

- Não são reputados Conselheiros de Estado
sem especial nomeação do Imperador para este
cargo. Art. 139.

-

- O do Imperio e da Justiça farão parle da
Regencia provisoria. Art. 124 . V. Regencia.
O da J u~tiça ficou sendo o cbanceller do Imperio.

L. de 4 de Dez. de 1830 art. 5.

Determina o art. 30 do Acto Add. que emquanto o
Regente (eleito segundo os arls. 27, 28 e 29 do mesmo Acto Add.) não toma possa, ou no seu impedimento ou falta, governa o Ministro do Imperio, e na falia
ou impedimento deste o da Ju stiça.

-

- O da Fazenda havendo recibido dos outros
.Ministros os orçamentos relativos ás despezas das
suas llepartições, apresentará na Camara tlos Deputados annualmente, logo que esta estiver reu-
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nidiJ, um balanço geral da receita e despeza do
Thesouro Nacional do anno antecedente, e igualmente o orçamento geral de todas as despezas
publicas do anno faturo, e da importancia de todas as contribuições e rendas publicas. Art. 172.
V. 1'hesouro, Balanço, Orçamento.
Ao Ministro da Fazenda, como Presiden te que é do
Tribunal do Thesouro, (art. 7 da L. de 4 de Out. de
1831) compete assigna.r e apresentar annualmenle
até o dia 8 de Maio á Assembléa Geral, juntamente
com o seu R elatorio, a conta geral da recei ta e despeza do Thesouro relativa ao anuo anterior, e orçamento
da receita e despeza para o anno futuro. L. ciL art. 9
§ 2. V. L. de 8 de Out. de 1828 e L. de 31 dc .OuL de
1835 art. 13.
J!IJNISTllOS DO SUPREi\IO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

São tirados das Relações por suas antiguidades, e
serão condecorados com o titulo de Conselho.
Art. 163. V. s~1premo fribnnalde Justiça.

Usão de beca, trm o lralamenlo de excellencia, e
não pod em ter outro emprego. L. de 18 de Set. de
1828 arts. 1 e 2.
Teem de ordenado 4:0 '.J O~OOO e 2:0:JOBOOO de gratificação. L. de 7 de Ag. de 1852 ar!. 3.

-

- - - Compete ao Supremo Tribunal da
Justiça conhecer os seus delictos e erros de offi ·
cio. Art. 164. § 2.

11100EnAçÃ.o DE PENAS.
MOEDAS.

V. Penas.

Determinar o seu peso, valor, inscrip-
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ção, typo e denominação. é attribuição da Assembléa Geral. Art. 15 § 17. ·
O que se deve entender por moeda nacional, os Av.
de 25 de Nov. e 21 de Dezemb. de 1850 declarão que é
não só a que se tem cunhado no lmperio depois da sua
independencia, se~1ão tambem toda a moeda de ouro e
prata que era anteriormente privativa do Brasil, e as
peças de ouro de 4 oitavas do valor de 6:tli000 communs
ao lmperio e á Portugal ; as quaes moedas continuão
todas a ser recibidas nas estações publicas pelo padrão
da 1. de 11 de Set. de 1846; e pelos valorr.s declarados nos Decr. de 28 de Nov. de 1846 e 28 de J ul. de

1849.

A 1. n. 52 de 3 de Out. de 1'833, para cuja execução
houve o Regul. de 8 do mesmo mez e anno, foi que
creou a moeda papél entre nós, de accordo com o Dec.
do 1. 0 de Jun. do mesmo anno. A 1. n. 53 de 6 de
Out. de 1835 mandou substituir essa moeda papel por
outra nova, e trocar a moeda de cobre, reduzindo-se á
metade o seu valor. Para exec ução desta 1. houve o
Decr. de 4 de Nov. de 1835.
A 1. n. 475 de 20 de Set. de 1847 autorisou o Governo a mandar cunhar moedas de ouro de 20:/ilOOO e
1onooo, e de praia de 2:tliOOO, 18000 e 500 rs.
O Decr. n. 625 de 28 de Jul. de 1849 fixou o peso,
toque e valores das moedas de ouro e prata.
A 1. n. 628 de 17 de Set. de 1851 art. 11§15 autorisou o Governo a fazer as despezas necessarias para
recunhar as moedas de 4 e de 21 ]2 oitavas de ouro ; e
no arf. 33 determinou que as moedas de ouro que não
tiverem o peso legal, não sejão recibidas nas estações
publicas, mas cortadas no Thesouro e nas Thesourarias, e restituidas ás partes, ou tro~das por moeda
corrente na razão de 4~000 por oitava, se ellas o exi·
girem.
A respeito de moeda falsa temos a L. de 3 de Out.
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de ·1833, que alterou as dispGJsições dos arts. 173 e seguinl es do Cod . Crim. O processo do crime de moeda
falsa é da compelencia do Juiz Municipal, mas o julgamento pertence ao Juiz de Direito. L. n. 562 de 2
de Jul. de 1850.
O R egul. da Casa da Moeda foi mandado observar
pelo Decr. n. 2,537 de 2 de Março de 1860.
l\IONA.RClllA·

V. Governo.

Uma vez que não offenda a
moral publica, e respeite a Religião do Estarlo,
ninguem póde ser perseguido por motivo de Religião. Art. 179 § 5. V. Religião.

MORAL PUBLICA·

O da Casa Imperial é nomeado pelo
Imperador. Art. 114.. V. Casa Imperial.

JUORDOMO·

V. L. de 12 de Ag. de 1831 art. 4·, Decr. de 23 de
Set. de 1841, e de 31 de Jan. de 1847.

-

A elle serão entregues a dotação do Imperador e
da Imperatriz, e os alimentos e dotes dos Príncipes. Art. 114. V. Dotação, Alimentos, Dote.

-

Com elle se poderáõ tratar as acções activas e
passivas concernentes aos interesses da Casa Im·
perial. Art. 114.

Sobre a da Capital da Prnvincia para
o logar que mais convier, compete á Assembléa
Provincial legislar. Art. 1O § 1 do Acto Add.
V. Capital.
MUNICJPJOS.
Para occorrer ás despezas dos seus

MUDANÇA·
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municípios as Gamaras Municipaes poderáõ propor os meios ás Assembléas Prov inciaes. Art. 1O
§ 5 do Acto Add. V. Gamaras.
Pelos da Provincia será repartida
pela Assembléa Provincial a contribuição directa.
Art. 10 § 6 do Acto Add. V. Cont1·ibuição.

!'iIUNICIPIOS.

A respeito de Municípios, V. L. de 3 de Dez. de
1841, Regulam. de 31 de Jan. e 15 de Março de 1842,
e 24 de Março de 1843.

N.
NJ\ÇÃ.O.

V. lmperio.

Dirigir as negociações
políticas com ellas é attribuição do Poder Execu·
tivo. Art. 102 § 7.

NAÇÕES ESTRANGEIRAS·

-

-

V. Tratados.

Conceder cartas de naturalisação na fórma da Lei é atlribuição do Poder
Executivo. Art. 102 § 10. V. Estrangeiros,
Leis, Ministros de Estado.

NATURALISAÇÃ.O.

Esla L. é a de 23 de Ou!. de 1832. Para a caria
exige o Decr. de 30 de Ag. de 1843 só dois annos de
residencia. Res. de 23 de J11n. de 1855, Av. de 6 de
Out. de 1847e15 de Fev. e 1. 0 de Ag. do 18!~9 .
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O Poder Legislativo lamb em concede naluralisações
cm carias especiaes.

O que se naturalisar em paiz
estrangeiro perde o direito de cidadão brazileiro.
Art. 7 § 1. V. Cidadão. ·

NATUili\LISAÇÃO.

Com pele ás Assembléas Provinciaes
legislar sobre a navegação no interior da respectiva Província. Art. 10 § 8 do Acto Add. V. As·
semb lé{!s Provinciaes.

NA \ ' EGAÇÃO.

Dirigil-as com as na·
ções estrangeiras é attribuição do Poder Executivo. Art. 102 § 7.

NEGOCIAÇÕES POLITICAS·

-

- Sobre ellas devem principalmente ser ouvidos os Conselheiros de Estado . Art. 142. V.
Conselheiros de Estado.
Em lodos os negocios graves e medidas geraes da publica administração serão ouvidos os Conselheiros de Estado. Art. 142. V.
Conselheiros de Estado.

NEGocaos.

-

PUBLICOS.

V. Falla.

Durante ella não se poderá entrar na casa
do cidadão senão por seu consentimento, ou para
n cJpfender de incendio ou innundacão. Art. 179
§ 7. V. Casa.
•

NOITE·

N OiUEi\~'Ã O.

De Presidente, vice-Presidente, e Se-
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crelarios das Camaras Legislativas se executará
na fórma de seus Regimentos. Art. 21.
De Ministros de Estado é feita livremente pelo Poder Moder·ador. Art. 101 § 6.
V. Minist1·os.

NOlUEACÃo.

-

Düs Bispos é feita pelo Poder Executivo. Art.

102 § 2. V. Bispos.

Dos Magistrados, pelo Poder Executivo. Art.

102 § 3, V. Magistrados.

-

Dos Commandantes de força de terra e Mar, pelo
Poder Executivo. Art. 102 § 5. V. Commàndcintes de Força.

-

De Embaixadores e mais Agentes Diplomaticos
e Commerciaes, pelo Poder Executivo. Art. 102
§ 6. V. Corpo Diplomatico.

-

Do Mordomo da Casa Imperial, pelo Imperador.
Art. 114. V. Mo1·domo.

-

Dos Conselheiros de Estado, pelo Imperador.
Art. 137. V. Conselheiros de Estado.

;...;... Dos Presidentes de Provincia; pelo Imperador.
Art. 165. V. P1·es1~dentes de Provincia.
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o.
OBEDIENCIA.

V. F01·ça.

Compete ás Assembléas Provinciaes legislar sobre as obras publicas, estradas
e navegação no interior da respectiva Provinr.ia,
que não pertenção á administração gernl do Estado. Art. 10 § 8 do Acto Add.

OBRAS PUBLICA.S.

São responsaveis pelos
abusos e prevaricações que commetterem no exercicio do seu emprego. Art. 156. V. Responsabi·
lidade.

OFFICIA.ES DE JUSTIÇA.

-

-

MILITARES·

V. Votantes.

- Quer da armada, quer do exercito não podem ser privados das suas patentes senão por
sentença proferida em juizo competente. Art.
149.

-

-

Suas promoções, soldos, etc., V. Exe1·cito.

OFFICIOS.

V. Corpo1·ações.

- Punucos.

V. Filhos-familias.

Pelas que praticarem no exercício de
suas funcções são strictamente responsaveis os

OMISSÕES.
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empregados publicas. Art. 179 § 29. V. Responsabilidade.
Os Membros das Assembléas Provinciaes
que forem empregados publicas, podem fazer op<jão entre o Oirdenado do emprego e o subsidio de
MJmbro das ditas Assembléas. Art. 23 do Acto
AdJ. V. Membros das Assembléas Provinciaes.

OPÇÃO.

'OPINIÕES.

V. Inviolabilidade.

ouçurnN1'0. V. Ministro da Fazenda, Balanço, 1' hesow·o.
-

PROVINCIAL.
Sobre orçamento do Presidente da Provincia serão fixadas ptlla Assembléa
Provincial as despezas provinciacs, e as municipaes sobre orçamento das respectivas Camaras.
Art. 10 § 6 do Acto Add.

V. Av. de 15 de Nov. de 1836 e 20 de Out. de 1851.
ORDEM ESCRIPTA.

-

V. Prisão.

verbal ou por escripto do lmperador não salva
aos Ministros da responsabfüdatle. Art. 135. V.
Responsabilidade.
Estabelecei-os aos empregados publicos é attribuiçào da Assembléa Geral. Art. 15
§ 16.

ORDENA.DOS.

Reputão-se alimentos. Res. de 18 de Set.

d~

1823.
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Os dos mestres dos Principes são
designados pela Assembléa Geral, e deveráõ ser
pagos pelo Thesouro Nacional. Art. 110. V.
Mestres.

ORDENADOS.

-

-

Sobre o estabelecimento dos ordenados dos empregos municipaes e provinciaes compete ás Assembléas Provinciaes legislar. Art. 1O § 7 do
Acto Add.
V. Membros das Assernbléas P·rovinciaes.

Uma especial regulllrá a organisa~
ção do exercito do Brazil, suas promoções, soldos e disciplina, assim como da força naval. Art.
150. V. Fm·ça, Exercito.

ORDENANÇA.

V. nota á palavra Exercito.
Ainda não temos a Ordenança de que aqui se traia.
Alem da legislação citada em a nota á palavra Exer··
cito, lambem importa ter noticia da seguinte:
O Decr. de 23 de J ui. de 1841 mandou ter vigor no
Brazil o Assento do Conselho Ultramarino sobre tarifa
e pratica das tenças militares. O Decr. do 1. 0 de Dez.
de 1841 e tabella annexa mandou organisar dentro de
um anno o quadro dos officiaes do exercito e armada,
com designação do numero que deve haver em cada
posto, e marcou os soldos e mais vencimentos dos
mesmos officiaes.
O Decr. de 6 de Maio de 1851 distribuiu as Províncias do Imperio em seis dislrictos para as inspecções
militares, na conformidade do disposto no art. 34 do
Regulamento approvado pelo Decr. de 21 de Março
do mesmo anno.
A L. n. 631 de 18 de Set. de 1851 determinou as pe-
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nas e o processo para alguns crimes rr.ilitares, para
cuja execução houve o Regul. de 30 de Set. do mesmo anno.
O formularia dos processos estabelecidos pela legislação militar consta do Decr. de 24 de Nov. de 1855.
Quanlo ás estações navaes, V. Decr. de 22 de Jan.
de 1863, que revogou os de 3 de Nov. de 1852ede19
de Dez. de 1860.
ORDENS.
-

V. Regulamentos.

MILITARES.

V. Honras.

O das Leis se guardará no Arcbivo
Publico. Art. 70. V. Archivo Publico.

ORIGINAL.

P.
O dos pesos e medidas é determinado
pela Assembléa Geral. Art. 15 § 17. V. Moeda.

PADRÃO.

O Decr. n.1,157 de 26 de Jun. de 1862 manda substituir em todo o lmperio o aclual systema de pesos e
medidas pelo syslema metrico francez.

Os possuidos pelo Sr. D. Pedro I fl.
caráõ sempre pertencendo a seus successores, e a Nação cuidará nas acquisições e construcções que julgar convenientes para a decencia e recreio do Imperador e sua familia.
Art. 115.

PALA.CIOS.
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Os Palacios presidenciaes são habilação não só dos
Presidentes, como dos vice-Presidentes, quando chamados a servir. Port. de 4 de Jul. de 1828.
Quanto a providencias a bem da conservação das
respectivas mobilias, Av. de 19 de Jan. de 1853, e
Circ. de 19 de Ag. do mesmo anno.
PARENTE.

V. Regencia.

Aos do réu, em qualquer gráa que
seja, não se transmittirá a infamia do mesmo réu.
Art. 179 § 20 V. Pena.

PARENTES.

Dellas não poàem ser privados os
Officiaes do Exercito e Armada senão por sentença proferida em juízo competente. Art . .149.
V. O(ficiaes.

PATENTES.

Fazel-a é attribuição do Poder Executivo,
participando á Assembléa as communicações que
forem compatíveis com os interesses e segurança
do Estado. Art. 102 § 9.
'

PAZ·

-

Sobre os ajustes de paz devem principalmente
ser ouvidos os Conselheiros de Estado. Art. 142.
V. Conselheiros de Estado.
PECULA.TO· V. Acção popular.
Delle é a dynastia imperante. Art. 4.
V. Dynastia.

D. PEDRO 1.

-

- - O Sr. D. Pedro I, por unanime accla•
mação dos povos, actual Imperador Constituciocol'lsn1u1çAo POLITIC,\
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nal e Defensor Perpetuo, imperará sempre no
Brazil. Art. 116. V. Successão .
D. PEDilO 1.

V. Palacios.

Por peita são responsaveis os Ministros
de Estado. Ar~. 133 § 2. V. Acção popular.

I'El1'A.·

Nenhuma passará da pessoa do delinquente. Art. 179 § 20.
PENJ\.S CRUEIS.
Ficão abolidas desde já. Art.
PENA..

179 § 19.

PENSA.MENTO·

V. Liberdade de pensámento.

Ninguem póde acceital-a de qualquer
governo estrangeiro, sob pena de perder o direito
de cidadão brazileiro. Art. 7 §' 2. V. Cidadãos.
PERDÃO. Perdoar as penas impostas aos réus condemnados por sentença, é acto do Poder Modera·
dor. Art. 101 § 8.
PENSÃO.

A L. de 11ide Set. de 1826 determina que nenhuma
sentença de morte seja executada sem primeiramente
subirá presenca do Imp erador para poder perdoar ou
moderara pená. V. Decr. de 9 de Março de 1837.
A sentença que impõe pena de morte aos escravos,
na fórma da L. de 10 de Jun. de 1835, deve ser executada sem recurso algum, nem mesmo o de revista, mas
prevalece o que se dá para o Poder :M:oderador nos termos do Decr. de 9 de Março de 1837, e Regul. n. 120
de 31 de Jan. de 1842 art. 501.
O modo de interpor o recurso de graca consta do
citado Decr. de 9 de Março de 1837. V. Âv. de $0 de
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Dez. de 181>0, Decr. de 12 de Jul. de 181>1, e de 17 de
Dez. de 181>3, e de 14 de Out. de 181>4.
O Decr. n. 2,1>68 de 28 de Marco de 1860 determina
como se devem dirigir ao Poder Moderador as petições
de graça, quando a pena imposta não for de morte.
V. LL. de 11 de Out. de 1826 e 11> de Nov. de 1827.
Os que obtiverem perdão ou minoração de pena não
estão isentos de satisfazer o mal causado em toda sua
plenitude. Art. 66 do Cod. Crim.

V. Poder Moderador.

PERIGO Il'll!UINENTE DO ESTADO.

de gai·antias.

PERPETUIDADE·
PESO DA IUOEDA.
PESOS.

V. Suspensão

V. Juizes de Dfreito.
V. Moeda.

V. Padrão.

A do Imperador é inviolavel
Art. 99. V. lmperadoi·.

PESSOA·

~

sagrada.

Todo o cidadão poderá apresentar por
escripto ao Poder Legislativo e ao Executivo reclamações, queixas ou petições, e até expor qualquer infracção da Constituição, requerendo perante a competente authoridade a effectiva responsabilidade dos infractores. Art. 179 § 30.
V. Perdão.

PETIÇÃO.

Para facilitar os meios de se dirigirem as petições
ao Governo Geral foi expedide o Decr. n. 632 de 27 de
Ag. de 1849.
Quanto aos documentos que devem acompanhar as
. petições de graça, Decr. n. 804de1~de Jul. de 181>1.
V. Av. de 1> de Março de 1862.
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PODERES POLITICOS.

no Tit. 3.

Del!es trata a Constituição

-

- Os reconhecidos pela Constituição do Imperio são quatro: o Legislativo, o Moderador, o
Executivo e o Judicial.

-

- A sua divisão e harmonia é o principio conservador dos direitos dos ·cidadãos, e o mais seguro meio de fazer effectivas as garantias que a
Constituição offerece. Art. 9. ·

-

- Todos elles no Imperio do Brazil são delegações da Nação. Art. 12.
- - Na Constituição é só constitucional o que diz
respeito aos limites e attribuições dos Poderes Políticos. Art. 178.
- - Os Poderes Constitucionaes não podem suspender a Constituição no que diz respeito aos direitos individuaes, salvo nos easos e circumstancias especificadas no§ 3õ. Art. 179 § 34. V.
Suspensão de garantias.
- - Verificação dos dos membros do Corpo Legislativo, V. Verificação .
PODER EXECUTIVO. Delle trata a Constituição
no Tit. õ Cap. 2.
-

- A discussão das propostas por elle feitas
principiará na Camara dos Deputados. Art. 37
§ 2 . V. Propostas.
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Exerce por qualquer dos Ministros de Estado a proposição que lhe compete
na formação das Leis. Art. 53. V. Leis .

PODER EXECUTIVO.

-

- A. elle conjunctamente com a Assembléa Geral dirigem os Conselhos de Província representações motivadas sobre execução de Leis. Art.
83 § 4. V. Representações.
Hoje compete á>i Assembléas Provinciaes. Art. 9 do
Acto Add.

- - A elle serão remettidas directamente pelo intermedio do Presidente da Província as resoluções
dos Conselhos Geraes. Art. 84.
V. Leis Provinciaes.

-

- E' seu Chefe o Imperador, e o exercita pelos
iileus Ministros de Estado. Art. 102.
São suas principaes attribuições :
1. ° Convocar a nova Assembléa Geral ordinaria no dia 3 de Junho do 3.º anno da legislatura existente. V. Convocação.
2. 0 Nomear Bispos e prover os beneficios ecclesiasticos. V. Beneficias.
1
0
3. Nomear Magistrados. V. Magistrados.
4. º Prover os mais empregos civis e políticos.
V. Empregos.
5. 0 Nomear os Comman<lantes da força de
terra e mar, e removei-os quando assim o
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pedir o serviço da Nação. V' Commandantes de Força.
6. º Nomear Embaixadores e mais"agentes diplomaticos e commerciaes. V. ··corpo Diplomatico.
7. º Dirigir as negociações políticas' com as na. ções estrangeiras.
8. º Fazer trata.dos de alliança offensiva e defensiva, de subsidio e commercio, levandoos depois de concluidos ao conhecimento da
Assembléa Geral, quando o interesse e segurança do Estado o permittirem. Se ostratados concluídos em tempo de paz envolverem cessão ou troca de territorio do Imperio, ou de possessões a que o Imperio tenha
direito, não serão ratificados sem terem sido
approvados pela Assombléa Geral . V. Tra-

tados.
9. º Declarar a guerra e fazer a paz, participando á Assembléa as communicações que
forem compatíveis com os interesses e segurança do Estado . V. Guerra, Paz.
1O. Conceder cartas de naturalisação na fórma
da Lei. V. Naturalisação.
11. Conceder títulos, honras, ordens militares
e distincções em recompensa dos serviços
feitos ao Estado, dependendo as mercês pe·
cuniarias da approvação da Assembléa,
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quando não estiverem já designadas e taxadas por Lei. V. Honras.
12. Expedir Decretos, Instrucções e Regulamentos adequados á boa execução das Leis.
Das decisões do Governo deve-se fazer collecção.
Regul. n. 11 de 24 de Fev. de 1838.

13. Declarar a a pplicação dos rendimentos

destinados pela Assembléa Geral aós varias
ramos da publica adminisiraçfio.
H. Conceder ou negar o Beneplacito aos Decretos dos Concilio!> e Letras Apostolicas, e
quaesquer outras Constituições Ecclesiasticas que se não oppozerem á Constituição ; e
precedendo approvação da Assembléa, se
contiverem disposição geral. V. Benepla-

cito.

15. Prover a tudo que for concernente á segur:mça interna e externa do Estado, nlJ fórma da Constituição. V. Segurança.

Todos . os seus actos para
poderem ter execução deveráõ ser referendados
ou assignados pelos Ministros de Estado. Art.
132. V. Referenda.

PODER EXECUTIVO.

-

- Compete-lhe privativamente empregar a
força armada de mar e terra corno bem lhe parecer conveniente á segurança e defeza do Imperio.
Art. 148. V. Força armada.
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A elle póde qualquer cidadão apresentar por escripto reclamações, queixas
ou petições, e até ·expor qualquer infracçào da
Constituição, requerendo perante a competente
authoridade a effectiva responsabilidade dos infractores.

PODER EXECUTIVO.

PODER .JUDICIAL.

no Til. 6.

Delle se occupa a Constituição

-

- E' independente, e será composto da J uizes
e .Jurados, os quaes terão Jogar assim no civel
como no crime, nos casos e pelo modo que os
Codigos determinarem . V. Codigos, Jwraclos.

-

- Será mantida a sua independencia. Nenhuma authoridade poderá a vocar as causas pendentes, sustai-as ou fazer revi ver os processos findos.
Art . 179 § 12. V. Causas, Processos.

-

- V. Juizes, Magistrados, RBlações, Tribunal.

PODER LEGISLATIVO.

tuição no Tit. 4.

-

Delle se occupa a Consti-

- A elle poderá todo o cidadão apresentar por
escripto reclamações, queixas ou petições, e até
expor qualquer infracção da Constituição, reqtJerendo perante a competente authoridade a effectiva responsabilidade dos infractores. Art. 179
§ 30. V. Petições.
Por acto especial seu é que nos casos de re-
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bellião ou invasão de inimigo se poderáõ dispensar por tempo determinado a·lgumas das formalidades que garantem a liberdade individual. Art.
179 § 35. V. Suspensão de garantias .
E' delegado á Assembléa
Geral com a sancção do Imperador. Art. 13,
V. Assembléa Geral .

PODER LEGISLATIVO·

- V. Camm·as, Leis, Eleições, Memb1·os do
Corpo Legislativo.
- - A elle compete interpretar .algum artigo do
Acto Addicional, no caso de duvida sobre arespectiva intelligencia. Art. 25 do Acto Add.
- - Poderá decretar a organisação de uma segunda Camara Legislativa Provincial para qualquer Província, á pedido da sua Assembléa, podendo esta segunda Camara ter mais duração do
que a primeira. Art. 3 do Acto Add.
- - V. Actos legislativos provinciaes.
PODER MODERADOR. Delle trata a Constituição
no Tit. 5 Cap. 1. º
- - E' a chave de toda a organisação politica, e
é delegado privativamente ~o Imperador, como
. Chefe Supremo da Nação e seu primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a
manutenção da independencia, equilíbrio e harmonia dos mais Poderes Politicos. Art. 98. V.
Impe1·ador.
-
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São seus actos : Art. 1O1.
1.
Nomear os Senadores na fórma do artign
4.3. V. Senad01·es.
2. ° Convocar a Assembléa Geral exlraordinaria nos intervallos das sessões, quando
assim o pedir o bem do Imperio. V. Convocação.
3. 0 Sanccionar os Decretos e Resoluções da
Assembléa Geral, para que tenhão força de
Lei. V. Sanr.ção.
4. 0 Approvar e suspender interinamente as
Resoluções dos Conselhos Provinciacs. Arts.
86 e 87.

PODEU 1110nERADOn.
0

Deixa de ter effectividade esta a!tribuição, pois se
extinguirão os Conselhos Geraes de Província. Os
arts. 16, 17 e 20 do Acto Add. declarão quando o Governo e a Assembléa Geral exercem acção sobre os
actos das Assembléas Provinciees.

5. º Prorogar ou adiar a Assembléa Geral, e
dissolver a Camara dos Deputados nos casos
em que o exigir a salvação do Estado ; convocando immediatamente outra que a substitua. V. Assembléa Geral.
6. 0 Nomear e demittir livremente os Ministros
de Estado. V. Ministros de Estado.
7. 0 Suspender os Magistrados nos casos do
art. 15i. V. Magist?·ados .
. 8. 0 Perdoar e moderar as penas impostas aos
réus condemnados por sentença. V. Perdão.
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9. º Conceder amnistia em caso urgente, e
que assim aconselhem a humanidade e bem
do Estado . V. Amnistia.
Deve ouvir os Conselheiros
de Estado em todas as occasiões em que se proponha exercer qualquer de suas attribuições indicadas no art. 101, á excepção da sexta. Art.

PODER MODERA Dou.

142. V. Conselho de Estado.

POLICIA. . Das

Assembléas Provinciaes, V. As-

sembléas P1'ovinciaes.

-

Sobre a policia e economia municipal compete

ás Assembléas Provinciaes legislar. Art. 10 § 4.

V. Assembléas Provinciaes.

PORTOS.

V. lmpe1·io.

Antes de a tomarem prestaráõ juramento
os Conselheiros de Estado. Art. 141. V. Jura-

POSSE.

mento.
- V. Regente.
POSSESSÕES.
POSTURAS.

V. Tratados.
V. Gamaras J'.lunicipdes.

No de dez dias o Presidente da Província
dará ou negará a sancção ás Leis Provinciaes, e
não o fazendo, ficará entendido que a deu. Art. .
19 do Acto Addicional. V. Sancção.
'

PRAZO.

PRESIDENTE.

Da Camara Municipal será o Ve-
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rcador mais votado. Art. 169 . V. Gamaras llfunicipltes.
PRESIDENTE DO SEN<\.DO. A sua nomeação se
executará na fórma do Regimento do Senado.
Art. 21.
- - Dirigirá o trabalho na reunião das Camaras.
Art. 22. V. Fusão.
- - Em suas miios presta juramento o Imperador. Art. 103., V.Jummento.
-

- E tambem o herdeiro presnmptivo da corôa.
Art. 106. V. Jiwamento.

-

- A' elle será enviada directamente uma das
tres actas da eleição do Regente. Art. 27 do Acto
Add. V. Actas.

-

- Tendo rocibido as aclas de todos os collo.;;
gios eleitoraes, abril-as-ba em Assembléa Geral,
reunidas ambas as Gamaras. e fará contar os
votos: o cidadão que obtiver a maioria destes
será o Regente. Art. 28 do Acto Addicional. V.
Eleição de Regente.

-

DA CAl\IARA DOS DEPUTADOS.
A sua nomeação se executará na fórma do respectivo Regimento. Art. 21.

-

DOS CONSELHOS PROVINCIAES. E' nomeado na primeira sessão preparatoria, e servirá por
todo o tempo da sessão. Art. 76.
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V. Presiden te da Assembléa Provincial, e o art. õ
do Acto Add.
PRESIDENTE DOS CONSELHOS PBOVINCIA.ES.

Na sessão de installação do Conselho terá á sua
direita o Presidente da Província. :Art. 80.
V. a nota supra e lnstallação.

-

DA A.SSEMBLÉA. PROVINCIAL. Será eleito na
fórma do respectivo Regimento, e interin.amente
na do Regimento dos Conselhos Geraes de Provincia. Art. 6 do Acto Add.

-

- - Quando marida por si publicar a Lei Provincial, Art. 19. V. Lei, Sancção, Projecto .

-

DE PROVINCIA.· Em cada Provincia haverá um
nomeado pelo Imperador, que o poderá remover
quando entender que assim convem ao bom serviço do Estado. Art. 165.

E' a primeira authoridade administrativa da Província. L. de 3 de Out. de 1834 art. 1. 0 O art. 5 § 10
desta Lei foi corrigido pelo Decreto de 15 de Nov. de
1834.
.
O Decr. de 18 de Set. de 1841 creou 6 vice-Presidentes nomeados livremente pelo Imperador.
Em virtude do art. 2 da L. n. 647 de 7 de Ag. de
1852 expediu-se o Decr. n.1 ,035 de 18 de Ag. fixand o
os ordenados dos Presidentes.
Quanto á sua p@sse, L. do 1. 0 de Out. de 1828 art.
53, Av. de 13 de Nov. de 1830, L. de 3 de Out. de 1834
art. 10, Decr. de 27 d!} Ag. de 1849 arL. 2 § 5.
,
CONSTITUI - :O' POLrnç,A
l

1: ... !'
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As suas atlribuições, competencia e authoridade serão designadas por Lei. Art. 166.

PRESIDEN'fE DE PROVINCIA.

Quanto a suas attríbuíções, V. Acto Add., e L. de 3
de Out. de 1834. V. Av. de 12 de Abr. de 1862.
Quanto ás contínencias e honras militares que lhe
competem, Prov. de 15 de Fev. de 1843, e Av. do 1.º
de Março de 1845. Contínencias navaes, Prov. de 31
de Ag. de 1846, e Av. de 17 de Fev. de 1847.

-

- Dos seus delictos e erros de officio toma conhecimento o Supremo Tribunal de Justiça.
Art. 164 § 2.
Os lermos do processo seguem a marcha traçada
pelos arts. 20 e' 25 da L. de 18 de Set. de 1828, arts.
161e162 do Cod. do Proc., e Dec. n. 719 de 20 do
Out. de 1850.

-

- Não póde ser eleito membro do Conselho de
Provincia. Art. 79.
Nem hoje das Assembléas Frovincíaes, pelo art. 83
da L. do'19 de Ag. de 184·6.

-

-- Assistirá á installação do Conselho Geral,
que sé fará no dia 1. º de Dezembro, e terá assento igual ao do Presidente do Conselho, ·e á sua
direita., 'r{ryahi 'dirigirá o Presidente da Província
sua folia 'no Co'f1selho, instruindo-õ do estado dos
n ~gocios, publicos e das providencias que a mesma Província mais precisa para o seu melhoramentp. Arf: 80.
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V. Inslallação da Assembléa Provincial.
Devem remetter 8 exemplares da falia á Secretaria
do Imperio. Gire. de 19 de Ag. de 18í8.

Por seu intermedio são remettidas directamente ao Poder Executivo as Resoluções dos Conselhos Geraes de
Província. Art. 84. V. Resoluções.

PRESIDENTE DE PROVINCIA.

O art. 20 do Acto Adrt. põe em vigor a respeito dai
Assembléas Provinciaes esta disposição.

-

- róde prorogar a sessão da . Assembléa Provincial, quando julgar conveniente. Art. 7 do
Acto Add. V. Prorogação.

-

- Assistirá á installacão da Assembléa Provincial: terá assento igual ão Presidentl_) dei la e á sua
direita. Ahi dirigirá á mesma A·ssembléa a sua
falia. Art. 8 do Acto Add. V. Falta.

-

-- Apresentará á Assembléa Provincial o orçamento das despezas provinciaes para que sejão
ellas fixadas. Art. 10 § 6 do Acto Add. V. o,. ..
çamento.

-

- Poderá nomear, suspender, e ainda mesmo
demittir os empregados proviociaes nos casos e
pela fórma sobre que houver legislado a respectiva Assembléa. Art. 10 § 11 do Act~ Add. V.
Empregádos.
Sobre a sua informação é que é fixada pela
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Assembléa Provincial a força policial da Província.
Art. 12 § 2 do Acto Add. V. Força policial.
PRESIDENTE DE PROVINCIJ\, Quando tiver sido
pronunciad_o, V. Assembléa Provincial. Art. 11
§ 6 do Acto Add. ·
-

- Ser-lhe-hão enviadas as Leis e Resoluções
da Assembléa Provincial. Art. 13 do Acto Add.
Quaes sejão essas Leis, V. Leis.

-

-

Como sancciona as Leis, V. Sancção.

-

-

Como nega a sancção, V. Sancção.

-

- Como manda publicar as Leis, V. Publicàção.

-

- Que praso tem para dar ou negar a sancção,
V. Praso.

-

- Na primeira legislatura da Assembléa Pro. vincial marcará tanto o subsidio como a indemnisaçilo de ida e volta dos membros dessa Assem·
biéa. Art. 22 do Acto Add. V. Subsidio.

-

- Alem das attribuições que por .Lei lhe competirem, compete-lhe tambem : Art. 24 do Acto
Add.
1. º Convocar a nova Assembléa Provincial,
de maneira que possa r~unir-se no praso
mareado para suas sessões.
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E se o não fizer 6 mezes antes deste praso, será
a convocação feita pela Camara Municipal
da Capital da Província. V. Convocação.
2 . ° Convocar a Assembléa Provincial extraordinariamente, prorogal-a e adiai-a, quando
assim o exigir o bem da Província, comtanto porêm que em nenhum anno deixe de
haver sessão.
3. º Suspender a publicação das Leis Provinciaes nos casos e pela fórma marcados nos
arts. 15 e 16. V. Leis .
. 4. º Expedir Ordens, lnstrucções e Regulamentos adequados á boa execução das Leis
Prov inciaes.
Por seu intermedio será enviada ao Governo Geral 11ma das Ires
actas da eleição do Regente. Art. 21 do Acto
Add. V. Actas .

PRESIDENTE DE PROVINCIA..

Da Regencia permanente será
o mais velho dos tres membros. Art. 123. V.
Regencia.

.._ D .l REGENCIA..

-

- Da Regencia provisoria será a Imperatriz
viuva, e na sua falta o mais antigo Conselheiro
de Estado. Art . 124. V. Regencia.

-

- No caso de fallecimento da Imperatriz Imperante, será o seu marido . Art. 125 .
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lªREVARICAÇÕES·

V. Responsabilidade.

PRINCEZA. llERDEIRA DA. couoA..

. '

V. Casamento.

Tem o titulo de Príncipe
Imperial o Herdeiro presum ptivo da Corôa. Art.
105.

PRJNCIPE mPERIAL.

-

- Tem o tratamento de -Alteza Imperial-.
Art. 105.

-

- O seu primogenito tem o titulo de cc Principe
do Grão Pará » e o tratamento de cc Príncipe Imperial. )> Art. 105.

-

- Em co~pletando 14 a;:mos de idade prestará na3 mãos do Presidente do Senado, reunidas
ambas as Camaras, o seguinte juramento: cc Juro
wanter a Religião Catbolica Apostolica Romana,
observar a Co'nstituição Politica da Nação Brazileira, e ser obediente ás Leis e ao Imperador. )>
Art. 106.

-

- Sendo maior de 18 annos governará como
Regente, se .o Imperador por causa phisica ou
moral, evidentemente reconhecida pela pluralidade de cada uma das Camaras da Assembléa, se
ímpossibil!tar para governar. Art. 126.
Neste caso serão os seus actos expedidos pela
_seguinte formula : cc Manda o Príncipe Imperial
Hegente em nome do Imperador, etc. )> Art.
128.
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Logo que tiver 18 annos
completos será de direito do Conselho d<l Estado.
Não entra no numero dos dez Conselheiros marcados no art. '138. Art. 144. V. Conselheiro
de Estado.

1•RJNCIPE IMPERIAL.

Hoj e 12 Conselheiros pela L. de 23 de Nov. de 1841.

- Tomar o seu juramento é attribuiçào da As·
sembléa Geral. Art. 15 § 1.
-

- E' reconhecido como successor do Throno,
na primeira reunião das Camaras, logo depois do
seu nascimento. Art. 15 § 3.
A L. de 6 de Ag. de 1826 estabeleceu a maneira de

celebrar-se o reconhecimento dos Príncipes Imperiaes.

Todos teem o
tratamento de« Alteza,» menos o herdeiro presumptivo do Throno. Art. 105. V. Principe
Imperial .

PBINCIPES DA. CASA. DIPERIJ\L.

-

- - São Senadores por direito, e terão assento no Senado logo que chegarem á idade de
25 annos. Art. 46. V. Senado.

-

- - Desde que nascerem terão alimentos assignados pela Assembléa Geral, os quaes cessaráõ
sómente quando elles sahirem para fóra do Imperio. Art. 109. V. Alimentos.

-

-

-

Terão mestres da escolha do Impera~or,

'184.
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e pagos pelo Thesouro Nacional. Art 110 . V.
Mestres.
Do seu adiantamento deverá a Assembléa Geral na 1. ª sessão
de cada legislatura exigir dos mestres uma conta.
Art. 111.

PRINCIP ES DA CASA 11\IPERIAI..

-

- - Quando houv~rem de casar a Assem biéa
lhes assignará o seu dote, e com a entrega delles
cessaráõ os alimentos. Art. 112. V. Dote, Alimentos.

-

- - Aos que se casarem e forem residir fóra
do Imperio se entregará por uma vez sómente
nma quantia determinada pela Assembléa, com o
que cessaráõ os alimentos que percebiào. Art.
113.

A L. de 29 de Set. de 1840 arl. 11 marcou para esse
caso a quantia de 750:000~00.

-

- - Os seus alimentos e dot~s serão entregues
um Mordomo. Art. 114. V. Mordomo.

-

- -- Para éntrarem no Conselho de Estado
ficão dependentes da nomeação do Imperador.
Quando sejão nomeados não entrão no numero
marcado no art. 138 de dez Conselheiros . Art.
144. V. Conselheiros de Estado .
Nínguem póde ser preso sem culpa formada, excepto nos casos declarados na Lei ; e

PRISÃO.
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nestes dentro de 24. horas contadas da entrada
na prisão, sendo em cidades, villas, ou outras
povoações proximas aos Jogares da residencia do
Juiz, e nos Jogares remotos dentro de um praso
rasoavel que a Lei marcará ; at!enta a extensão
do territorio, o Juiz, por uma nota por elle assignada, fará constar ao réu o motivo da prisão, os
nomes do seu accusador e os das testemunhas,
havendo-as. Art. 179 § 8. V. Culpa formada.
Os casos de que falla este artigo estão declarados
nos arts. 131 e 175 do Cod. do Proc. Crim. O art.
148 do mesmo Codigo marca o praso para a formação
da culpa.

Ainda com culpa formada ninguem será
conduzido á prisão, ou n' ella conservado estando
já preso, se prestar fiança idonea nos casos que a
lei a admitte ; e em geral nos crimes que não tiverem maior pena do que a de 6 mezes de prisão,
ou desterro para fóra da comarca, poderá o réu
livrar-se solt.o. Art. 179 § 9. V. Fiança.

PRISÃ.o.

-

A excepção de flagrante delicto, a prisão não
póde ser executada senão por ordem escripta
da authoridade legitima. Se esta fôr arbitraria, o Juiz que a deu, e quem a tiver requerido,
serão punidos com as penas que a Lei determinar.
Os arts. 176 a 178 do Cod. do Proc. Crim. declarão
o que é preciso para qqe ~ o~dem por escripto seja legal.

-
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Quem ex pede ou executa ordem de prisão illegal
tem as penas dos arls. 142 e 181 do Cod. Crim.

O que fica disposto ácerca da prisão antes de
culpa formada não comprehende 11s ordenanças
militares, estabelecidas como necessarias á disciplina e recrutamento do Exercito, nem os casos
que não são puramente criminaes, e em que a
Lei determina todavia a prisão de alguma pessoa,
por desobedecer aos mandados de Justiça ou não
cumprir alguma obrigação dentro de determinado
praso. Art. 179 § 10. V. Ordenança.
PRISÃO.

V. Suspensão de garantias.

de fôro não haverá, á excepção das
causas que por sua natureza pertencem á juizes
particulares, na conformidade das Leis. Art. 179
§ 17. V. Fôro.

PRIVILEGIO

-

exclusivo temporario terão os inventores. Art.
179 § 26. V. lnvento1·es.
Ficão abolidos todos os que não
forem julgados essencial e inteiramente ligados
aos cargos por utilidade publica . Art. 179 § 16.

PRl\'ILEG1os.

Este artigo foi explicado por portari:i. de 28 de Fev.
de 1831.

Nas causas crimes a inquirição das
testemunhas e todos os mais actos do processo,
depois da pronuncia, serão publicos dt!sde já.

PROCESSO.

Art. 159. V. Publicidade.

DO IMPER.10 DO BR.AZIL

167

Não se começará processo algum sem
se fazer constar que se tem intentado o meio da
reconciliação. Art. 161. V. Reconciliação.

PROCESSO.

-

Nenhuma authoridade poderá fazer reviver os
processos findos. Art. 179 § 12.

Do Presidente da Provinci11, V. Assembléa P1·0vincial.
PllOCURADOR DA COROA. No juizo dos crimes,
cuja accusaçào nào pertence á Camara dos Deputados, accusará o Procurador da Corôa e Soberania Nacional. Art. 48.
·•

-

Cod. do Proc. Crim. art. 170, e Decr. de 14 de Jul.
de 1843.
O Procurador da Corôa da Côrte tem o tratamento
de Excellencia. Decr. de 18 de Jul. de 1840.

A sua proposição, opposição e approvaçào compete á cada uma das Camaras. Art. 52.

PROJEC'fOS DE LEI.

- - O Poder Executivo exerce por qualquer dos
Ministros de Estado a proposição que lhe compete
na formação das L~is, e só depois de examinada
por uma commissão da Camara dos Deputados,
onde deve ter principio, poderá ser convertida
em projecto de Lei. Art. 53.
- - Si a Camara dos Deputados adoptar o. projecto, o remetterá á dos Senadores com a seguin-
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te formula : «A Camara dos fieputados envia á .
Camara dos Senadores a proposição junta do Poder· Executivo (com emendas ou sem ellas) e
pensa que ella tem logar. » Art. 55.
Se a Camara dos Deputados não póde adaptar a proposição, participará ao
Imperador por uma deputação de 7 membros,
da maneira seguinte : « A Camara dos Deputados testemunha ao Imperador o seu reconhecimento pelo zelo que mostra em vigiar os inte· .
resses do Imperio ; e lhe supplíca respeitosamente digne-se de tomar em ulterior consideração a proposta do Governo. » Art. 56.
- - Se porêm a Camara dos Senadores não adop·
tar inteiramente o projecto da Camara dos Deputados, mas se 0 tiver alterado ou addicionado, o
reenviará pela maneira seguinte : « O Senado
envia á Camara dos Deputados a sua proposição
(tal) com as emendas ou addições juatas, e pensa
que com ellas tem logar pedir-se ao Imperador
a sanc ~ão imperial. » Art. 58 .
..... - Se o Senado, depois de ter deliberado, julga
que não póde admittir a proposição ou projecto,
dirá nos termos seguintes : « O Senado torna a
remetter á Camara dos Deputados a proposição
(tal) á qual não tem pedido dar o seu consentimento.» Art. 59.

PROJECTOS DE LEI·

-

-

O mesmo praticará a Camara dos Deputados
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para com o Senado, quando neste li ver o projecto
a sua origem. Art. 60.
PROJEC'I'Os DE LEI.
Se a Camara dos Deputados
não approvar as emendas ou addições do Senado, ou vice-versa, e todavia a Camara recusante
julgar que o projecto é vantajoso, poderá requerer por uma deputação de tres membros a reunião das duas Camaras, que se fará na Camara
dos Senadores, e conforme o resultado da discussão se seguirá o que fôr deliberad~. Art. 61.
V. Fusão.
-· - 'Se qualquer das duas Camaras, concluída a
discussão, adaptar inteiramente o projecto, que
a outra Camara lhe enviou, o reduzirá á Decreto,
e depois de lido em sessão, o dirigirá ao Imperador em dois autographos, assignados pelo Presidente e os dois 1. os Secreta rios, pedindo-lhe a
sua sancção pela formula seguinte : « A Assemb\éa Geral dirige ao Imperador o Decreto incluso,
que julga vantajoso e util ao Imperio, e pede a
S. M. Imperial se digne dar a sua sancção . »
Art. 62.
-

- Esta remessa será feita por uma deputação
de 7 membros, enviada pela Camara ultimamente
deliberante, a qual ao mesmo tempo informará
á outra Camara, onde o projecto teve origem, que
tem adaptado a sua proposição relativa a tal objecto, e que a dirigiu ao Imperador, pedindo-lhe
a sua sancção. Art. 63.
COJSSTITVIÇÀO POLITICA

15
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Recusando o Imperador
prestar o seu consentimento, responderá ·nos termos seguintes: « O Imperador quer meditar n()
Projecto de Lei, para a seu tempo se resolver. >>
Ao que a Camara responderá que: «Louva a S.
M. Im l'erial o interesse qu•3 toma pela Nação. »
Art. 6fi ..

pno.rncTos DE LEI.

-

- Esta denegação tem effeito suspensivo somente ; pelo que todas as vezes que as duas legislaturas que se seguirem áquella que tive1·ap·
provado o projecto tornem successivamente a
apresentai-o nos mesmos termos, entender-se-ha
que o Imperador tem dauo a sancção. Art. 65.

-

- Si o Imperador adaptar o projecto da As·
sembléa Geral, se exprimirá assim : « O Imperador consente», com o que fica sanccionado, e
nos termos de ser promulgado como Lei do Imperio ; e um dos autographos, depois de assignado pelo Imperador, será remettido para o arcbivo da Camara que o enviou, e o outro servirá
para por ellc se fazer a promulgação da Lei pela
respectiva Secretaria de Estado, onde será guardado. Art. 68.

-

- As Resoluções dos Conselhos Ger11fls de Província, para serem propostas como Projectos de
Lei, serão rcmettidas á Assembléa Geral, si se
achar então reunida. Art. 85 . V. Coi1selhos

Gei·aes, Assembléas Provinciaes.
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Nenhum Projecto de Lei ou
Resolução Provincial poderá entrar em discussão
sem que tenha sido dado para ordem do dia, pelo
menos 2~ horas antes. Art. 11 § 1. º parte 1.•
do Acto Add.

PRíMECTO§ DE LEI.

-

- Cada um passará pelo menos por tres discussões. Art. 11 § 1. º parte 2. ª do Acto Add.

-

- De uma a outra ·discussão niio poderá haver
menor intervallo do que 21· horas. Art. 11 § 1.º
parte 3. ª do Acto Add.

-

-

V. Sancção presidencial.

PROilIOÇÃO~

V. Ordenança.

A formula Ja promulgação da
- Lei será concebida nos seguintes termos : « Dom
(N.), por Graça de Deus, e Unanime Acclamação
dos Povos, imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brazil, Fazemos saber a todos os nossos subditos que a Assembléa Geral
decretou, e Nós queremos a Lei seguinte (a integra da Lei nas suas disposições sómente) : Mandamos portanto a todas as Authorirlades a quem
o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumprlio e fação cumprir e guardar
tão inteiramente como n'ella se contém.- O Secretario de Estado elos Negocios de .... (o da Repartição competente) a faç11 imprimir, publicar e
correr. » Art. 69 ,

1•no~IULGA.~'Ã.O.
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Os criminosos pronunciados em
querella ou devassa não podem ser eleitores, e
votar na eleição <los Deputados, Senadores, e
Membros dos Conselhos de Província. Art. 94.
§ 3. V. Eleitores, Votantes .

PRONUNCli\DOS.

A pronuncia deve eslar competentemente sustentada. Art. 53 §, 3 da L. de t!l de Ag. de 1846.
As querellas forào abolidas, e hoj e temos as queixas, denuncias, e summarios ex-officios.
PROPos1çio DO GOVERNO.

forma.

V. P1·njcctos, Re-

PROPOSTAS DO l'ODER EXECUTIVO.
cussão prin~ipiará na Cam3ra dos

Art . 37 § 2. V. Projectos .

A sua dis.Deputados.

Pelo que obrarem contra a propriedade dos cidadãos são responsaveis os Ministros de Estado. Art. 133 § 5.

PROPRIEDADE·

-

V. Inventores.
E' garantido o direito de propriedade em toda
a sua plenitude. Se o btim publico legalmente
verificado exigir o uso e emprego da propriedade
do cidadão, será elle previarr.ente indemnisado
do valor deli a. A Lei marcará os casos em que
terá logar esta unica excepçiio, e dará as regras
para se determinar a indemnisação. Art. 179
§ 22 .
L. de 9 de Set. de ·1826, L. de 29 de Ag . de 1828,
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Dec. de 12 de Jul. de 1845. Quanto {t utilidad e municipal ou provincial, Acto Add. art. 10 § 3. Para
obras e serviços de estradas de ferro , Decr. de 27 de
Out.. de 1855, e Decr. de 26 de Abr. de 1857, Av. de
21 de Março de 1862.

A da Assembléa Geral é acto do
Poder Moderador. Art. 101 § 5.

PROROGACÃ.O.

-

A dos Conselhos Provinciaes póde ser por mais
um mez, se nisso convier a maioria do Conselho.
Art. 77.
V. Pro1'0gação da Assembléa Provincial.
Da Assembléa Provincial poderá haver quando
o Pre5idente da Província julgar conveniente.
Art. 7 do Acto Add.
Av. de 11 de Jan. e 27 de Nov. de 1837.

Durante as prorogações venceráõ subsidio os
membros da Assembléa Provincial. Art. 22 do
Acto Add. V. Subsidio.

=-:__ E' da competencia dos Presidentes de Província.
Art. 24 § 2 do Acto Add .
PROVIDENCIAS. Das que mais precisar a Província para o seu melhoramento deverá o Presidente
della ins·truir a Assembléa Provincial na sua falia
por occasiào da installnção . Art. 8 do Acto Add.
V. Falla.
PROVIlllENTOS·

V. Beneficias, Empregos.
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Em Provincias é dividido o territorio do Brazil. Art 2 .

PROVINCJAS.

-

Podem ser subdividillas como pedir o bem do
Estado. Art. 2.
Pela L. n. 582 de 5 de Set. de 1850 a comarca do
Alto Amazonas no Pará foi elevada á Provincia, com o
titulo de Provincia do Amazonas ; e para a sua execu-·
ção houve o Decr. de 18 de Ag. de 1851 e Av. de 29 de
Set. de 1851, e bem assim a de Coritiba em S. Paulo
co m o titulo de Provincia do Paraná, pela L. n. 704 de
29 de Ag. de 1853. A inaugwação desta fci a 19 de
Dez. de 1853.

-

Cada uma dará tantos Senadores quantos forem
metade dos seus respectivos Deputados ; com a
differença que quando o numero dos Deputados
.da Província fôr ímpar, o numero dos seus Sena<lures será metade do numero immediatamente
menor,demaneira que a Província que houver de
dar 11 Deputados dará 5 Senadores. Art. 41.
V. Senétdores .

-- A que ti ver um só Deputado elegerá todavia o
seu Senador, não obstante a regra do art. 41.
Art. 42. V. Senadores.
-

O direito de intervir todo o cidadão nos negocios
de sua Província a Constituição reconhece e garante. Art. 71. V. Assembléas Provinciaes.

-

Em cada uma onde não estiver collocada a capitul do Trnperio deve haver um Conselho Ge-ral
de Província. Art. 72 .
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O art. 1. 0 do Acto Add. substituiu os Conselhos Geraes pelas Assembléas Provinciaes. V. Assembléas
Provinciaes.

Nas mais populosas como Pará,
Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas
Geraes, S. Paulo e Rio Grande do Sul, cada Conselho Geral constnrá de 21 membros ; o das outras será de 13. Art . 73. V. Assembléas Provinciaes.

PRO\TtNcu.s.

-

Das providencias que cada uma mais precisa
para seu melhoramento, o respectivo Presidente
instruirá o Conselho em sua falia por occasiào da
install11çào deste. Art. 80. Y. lnstallação, Falla.

-

Propor, discutir e deliberar sobre os negocios
mais interessantes dellas, é o principal objecto
dos Conselhos . Art. 81.
Em vigor a respeito das Assembléas Provinciaes
pelo arL. 9 do Acto Add.

-

Sobre ajustes de umas com outras não se podem
propor, nem deliberar Projectos nestes Conselhos. Art. 83 § 2.
Hoje tambem não podem as Assembléas Provinciaes. Ar!. 9 do Aclo Add.

-

Nellas haverá as Relações que forem necessarias
para commodidade dos povos, para julgar as causas em segunda e ultima instancia . Art. 158.
V. Relações.
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Em cada uma haverá um Presidente nomeado pelo Imperador. Art. 165. V.
P1·esidentes de P1·ovincia.

PB.OVINCIAS.

E um Chefe de PÓlicia. L. de 3 de Dez. de 184.1
art. 1.0 , e Regul. de 3i de Jan. de 1842 art. 4.

-

Em todas ellas haverá Assembléas Legislativas
Provinciaes, em substituição aos Conselhos Ge·
raes. Art. I .ºdo Acto Add. V. Assembléas Provinciaes, Memb1·os das Assembléas P1·ovinciaes.

-

Sobre a sua divisão civil, judiciaria e ecclesiastica compete ás Assem biéas Provinciaes legislar .
Art. 10 § 1. ºdo Acto Add.
Quanto á mudança de sua capital, V. Mudança.
V. Municípios, ProJectos.
Sanccionada
a Lei ou Resolução, a mandará o Presidente da
Província publicar pela fórma seguinte : Art. 18
do Acto Add. V. Fo1·mula.

PUBLICA.ÇÃO DE LEI PROVINCIAL.

-

A das Leis Provinciaes póde ser suspensa nos casos e pela fórma marcados nos arls . 15 e 16 do
Acto Add. Art. 24 § 3 do Acto Add . V. Leis,
P1·esidentes.
Sorão publicadas as sessões de
cada uma das Camar-as, á excepção dos casos em
que o bem do Estado exigir que sejão secretas.
Art. 24. V. Sessões.

PUDLICIDA.m:.
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Para terem publicidade se rometteráõ exemplares impressos da Lei a todas as
Camaras do Imperio, Tribunaes e mais togares
onde convenha fazer-se publica. Art. 70.

PUBLICIDADE.

A discussão dos Conselhos Provinciaes será á portas abertas. Art. 82.

PUBLICIDADE·

-

Serão publicas desdt3 já, nas causas crimes, a
inquirição das testemunhas e todos os mais actos
do processo, depois da pronuncia . Art. 159.
Hoje todas as audiencias e sessões dos ·Tribunaes e
Jurak:los são publicas, e a mesma formação de culpa
só se pode fazer em segredo q1Jando á ella não assista
o delinquente e seus socios. Arts. 59e147 do Cod. do
Proc. Crim. V. Dec. de 17 de Abr. de 1824.

Q.
Todo o cidadão as poderá 11presentar
por escripto ao Poder Legislativo e ao Executivo.
Art. 179 § 30. V. Responsabilidad1i.

QUEIXAS.

QUEIXOSO.

V. Acção populm·.

R.
As em que se fund ou para não sanccionar a Lei Provincial deve expor o Presidente da

RAZÕES.
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Proviucia quando devolver a mesma Lei á Assembiéa. Art. 15 do Acto Add. V. Sancção.
Com as allegadas pelo Presidente da Provincia será levado ao conhecimento do Governo e
Assembléa Geraes o prtjecto, que, não sanccionado, houver passado por dois terços de votos. Art.
16. V. Dois te?·çus.

RUÕES.

RATIFICAÇÃO.

V. Tratados.

Nos casos de rebellião ou invasão
do inimigo, pedindo a seguranç11 do Estado que
se dispensem por tempo determinado algumas
das formalidadas que garantem a liberdade individual, µoder-se-ha fazer por acto especial do Poder Legislativo. Art. 179 § 35. V. Suspensão
de garnntias.

REBELLIÃ.o.

A receita da Fazenda Nacional será
encarregada n um tribunal debaixo do nome rl e
« Thesouro Nacional, >> onde em diversas estações, devidamente estabelecidas por lei, se regular4 a sua administração, arrecadação e contabilidade em reciproca correspondencia com as !besourarias e autoridarles das Provincias do lmperio. Art. 170. V. Thesou·ro.

RECEITA.

-

Um balaoco da receita do anno antecedente o
Ministro da ·Fazenda apresentará na Camara dos
Deputados annualmente, logo que esta estiver
reunida. Arl. 172. V. Balanço, Ministro da
Fazenda.
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V. Contas, Leis.

A lt<i a ªará em proporção dos
merecimí1nlos de cada um. Art. 179 § 13.

nm:::.oiuPENSAS.

-

Ficão gbrantidas as recompensas confaridas por
serviços feitos ao Estado, quer civis, quer militarPs, assim como o direito adquirido á ellas na
fórma das leis. Art. 179 § 28.
V. Dec. de 16 de Agosto de 1838.

Sem se fazer constar que se a
tem intent.ado, não se começará processo algum.
Ar.t. 161.

RECONCILIAÇÃO.

Emquanto não forão creados os Juízes de Paz, era
feita por todos os Juizes e aulhoridades á quem compelia. Decr. de 17 de Nov. de 1824. A L. de 15 de
Oul. de 1827 encarregou privativamente os J uizrs de
Paz da conciliação das partes.
Consultem-se os arls. 1 e 7 da Disposicão Provisosoria, L. de 20 de Set, de 1829 art. 3, Av:de 9 de Abr.
de 1836, Por!. de 23 de Ag. de 1834, Decr. de 18 de
Ag. de 1831 arts. 1 e 3, L. de 26 de J un. de 1831, e
Av. de 6 de Abr. de 1850.

-

Para o fim das reconciliações haverá Juízes de
, Paz. Art. 162. V. J uizes de Paz.

RECONHl<:Cli\!EN1'0 DO PRINCJPE n!PEUIAL.

Principe 1mperial.

RECRU'fAlUEN'fO·

V.

A iniciativa sobre o recruta-
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mento é privativa da Camara dos Deputados.
Art. 36 § 2. V. Exercito.
RECRUT1UIEN'i'O.

V. Prisão.

O recrutam ento é regulado pelas Inslrucções de 10
de Jul. de 1822, L. de 29 de Ag. de 1837, Decr. de 6
de Abr. de 184.1, Regul. de 14 de Dez. de 1852, Decr.
de 10 de J un. 'lle 1854, ambos os quaeti forão alterados
p elo do 1. º de Maio de 1858, o qual tambem foi alterado pelo de n. 2, 821 de 21 de Ag. de 1861.
Quanto ao recrutamento para a Arma.Ia, V. Decr. de
14 de Abr. de 1855.

Assignada a Lei pelo Imperador,
deve ser referendada pelo Secretario de Estado
competente. Art. 70. V. Lei.

REFERENDA.

-

De referenda dos Ministros de Estado precisão
os actos do Poder Executivo para que possão ter
execução. Art. 132. V. Actos do Poder Executivo.
Reforma dos abusos introduzidos na
imperial deve fazer a Assembléa
Geral na morte do Imperador ou vacancia do
Throno. Art. 15 § 6. V. Assembléa Geral.
Esta reforma deve principiar na Camara dos De·
putados. Art. 37 § 1.

REFORMA.

admini~lração

-

DA coNS'fITUJÇÃO.
Se passados 4 annos depois de jurada a Constituição do Brazil se reconhecer que alguns dos seus artigos merece refor·
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ma, se fará a proposição por escripto, a qual deve
ter origem na Camara dos Deputados, e ser
apoiada pela terça parte delles. Art. 174.
A proposição SHrá
lida por tres vezes, com intervallos de seis dias
de uma á outra leitura, e depois da terceira deliberará a Camara dos Deputados se poderá sel' admittida á discussão, seguindo-·se em tudo o mais
que é preciso para a formação de uma Lei. Art.
175.

REFORIUA. D,\ CONS'!'!TUIÇÃ.O.

-

- Admillida a discussão e vencida a necessidade da reforma do artigo constitucional, se expedirá Lei, que será sanccionada e promulgada
pelo Imperador em fórma ordinaria, e na qual se
ordenará aos eleitores dos Deputados para a seguinte legislatura, que nas procurações lhes confirão especial faculdade para a. pretendida alteraçüo ou reforma. Art. 176.

-

- Na seguinte legislatura, e na primeira sessão,
será a materia proposta e discutida, e o que se
vencer prevalecerá para a mudança ou addição
á Lei fundamental, e juntando-se á Constituição,
será solemnemente promulgada. Art. 177. V.
Constitucional.

Della trata a Constituição no Tit. 5
Cap. 5.
- Durante a menoridade do Imperador, o Imperio será governado por uma Regencia, a qual

REGENCli\.

CONSTlTUIÇÀO POLITICA
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pertuncerá ao parente mais chegado do Imperador, segundo a ordem da sua successão, e que
seja maior de 25 annos. Art. 122.
Se o Imperador não tiver parente algum que reuna estas qualidades, será o Imperio
governado por uma Regencia permanente nomeada pela Assembléa Geral, composta de tres
membros, dos quaes o mais velho em idade será
o Presidente. Art. 123.

i-t.EGENCU..

Esta disposição eslá revog·ada pelo art. 26 do Acto
Add. V. Regente.

-

Emquanto esta Regencia se não eleger, governará o Imperio uma Regencia provisoria, com·
posta dos Ministros de Estado do lmperio e da
Justiça, e dos dous Conselheiros de Estado mais
antigos em exercício, presidida pela Imperatriz
viuva, e na sua falta P.elo mais antigo Conselheiro de Estado. Art. 124.
Esta disposição está obrogada pelo art 30 do Acio
Add., que manda que emquanto o Regente não tomar
posse, e na sua falta e impedimentos governe o Ministrlil de Estado do Imperio, e na falta ou impedimento
deste o da Justiça. V. Regente.

-

No caso de fallecer a Imperatriz imperante, será
esta Regencia presidida por seu mar ido. Art.
125.
A disposição, ultimamente cilada, do art. 30 do
Acto Add., extingue este art. V. Regente.
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Se o Imperador estiver phisica ou
moralmente impossibilitado de governar, governará como Regente o Principe Imperial, se fôr
maior de 18 annos. Art. 126.

REGENCIA.·

-

Os seus actos são expedidos em nome do Imperador pela formula seguinte : « Manda a Regencia em nome do Imperador-Manda o Príncipe Imperial em nome do Imperador. » Art.
128.
V. arl.16 da L. de 14 de Jun. de 1831.

Nem a RP.gencia nem o Regente será responsavel. Art. 129.
-

Os limites da sua authoridade são marcados pela
Assembléa Geral. Art. 15 § 2.
As suas attribuicões estão na L. de 14 de Jun. de
•
1831.

-

Toma-lhe juramento a Assembléa Geral. Art.
15 § 1. o

-

Na morte do Imper. dor a Regencia provisional
deve convocar a Assembléa Geral para a eleição
da Regencia permanente. Art. 47 § 4.
A eleição não é mais pela Assembléa Geral, e sim
pelos eleitores de Provincia, segundo os arts. 27, 28
e 29 do Aelo Add. V. Regente.

Se o Imperador não tiver parente algum, que reuna as qualidades exigidas no art.

REGENTE.
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122 da Constituição, será o Imperio governado,
durante a sua menoridade, por um Regente electivo e temporario, cujo cargo durará 4 annos,
renovando-se para este fim a eleição de quatro
cm 4 annos. Art. 26 do Acto Add. V. Regencia.

Quanto ao modo de ser eleito, V.
Eleição do Regente .
- Quanto á sua substituição em seus impedimentos, ou en1q1Janto não toma posse, V. Minist1·0
do lmp erio, Afinist1·0 da Jmtiça, e Regencia

REGENTE.

n. 0 4.

O Decr. de 18 de Jul. de 1841 concedeu o titulo de
Concelho aos indivíduos que servirão como R egentes.

Para os Conselhos Geraes de Província será dado pela Assembléa Geral, regulando o methodo de proseguirem em seus trabalhos
e sua policia interna e externa. Art. 89.

REGIMENTO·

V. Assembléas Provinciaes.

-

Na fórma do Regimento interno das Assembléas
Provinciaes, e interinamente na do Regimento
dos Conselhos Geraes de Província, far-se-hão a
nomeação dos Presidentes da Assembléa, vicePresidente e Secretarios, verificação de poderes
dos seus membros, juramento, e policia e econo·
mia interna . Art. 6 do Acto Add .

-

Organisar os seus Regimentos internos competa
ás Assembléas Provinciaes sobre as seguintes
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bases: 1.ª Nenhum projecto de Lei ou Resolução poderá entrar em discussão sem que tenha
sido dado parn ordem do dia, pelo menos 24 horas antes ; 2.ª Cada projecto de Lei ou Resolução
passará pelo menos por tres discussões; 3 .ª De
uma a outra discussão não poderá haver menor
intervallo do que 24 horas .
REGilllEN.

V. Casas de prisão.

Expedil-os adequados á boa
execução das Leis, é attribuição do Poder Executi vo. Art. 102 § 12.

REGULAMENTOS.

V. arl. 3 da L. de 4 de Dez. de 1830.

-

Expedil-os adequados á boa execução das Leis
Provinciaes, compete aos Presidentes de Provincia . Art. 24 § 4 do Acto Add. V. Presidente.
A Gire. de 2·1 de Set. de 1850 mandou que os Presidentes os remettessem ao Governo.

Para julgar as causas em segunda e
ultima instancia haverá nas Provincias do Imperio as que forem necessarias para commodi~ade
dos Povos. Art. 158.

RELA.ÇÕES.

Os Presidentes das Relacões são nomeados pelo Governo. Decr. de 14 de Set.° de 1843. Teem o titulo de
Conselho . Decr. de 18 de Jul. de 1841.
Quanto aos respectiv os Secrelarios, Decr. de 15 de
Abr. de '1834;
O Regul. das R elações é de 3 de. J an. de 1833, allerado pelo Decr. de 23 de Jan. de 1834- . V. Regul. de
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17 de Fev. de 1838, Decr. de 6 de Fev. de 1840, 28 de
Ag. de 1844, 23 de J un. de 1845, 21 de Jul. de 184·7,
e L. de 7 de Ag. de 1852 art. 3.
·

V. Juizes de Dir'eito.
Na capital do Imperio deve existir
uma Relação. Art. 163.

RELAÇÕI(S.

-

Dellas são tirados por suas antiguidades os Ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Art.
163 .

-

Dos <lelictos e erros de officio dos seus ministros
compete ao Supremo Tribunal de Justiça tomar
conhecimento. Ari. 164- § 2. V. Supremo 1'1·i·

bunal.

-

Os seus conflictos de jurisdicção e competencia
são conhecidos e decididos pelo Supremo Tribunal de Justiça. Art. 164 § 3.
V. Ministros.
V. art. 42 da L. de 15 de Dez. de 1830, que impõe

RELATORIOS.

aos MinisLros de Estado a obrigação de apresentarem
seus R elatorios na Camara dos Deputados até o dia 15
de Maio.

A Catholica Apostolica Romana continuará a ser a elo Imperio. Tod_as as outras serão
permitticlas com o seu culto domestico ou particular, em casas para isto destinadas, sem fórma ai- ·
guma exterior de Templo. Art. 5.

RELIGiio.

V. ar!. 276 do Cod. Crim., e 277, 278, 279 e 280 .

..
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Sobre os ca3amentos mixlos, enlre catholicos e protes lanles, V. Dccr. n. 1,144de11 de Set. de 1861, para
cuja execução ha o R egul. de 17 de Abr. de 1863.

Os que não prof~ssarem a do Estado
não podem ser Deputados . Art. 95 § 3. V. Deputados. ·

RELIGIÃO ·

o Imperador. Art.

103. V. Ju-

-

Mantel·a jura
ramento .

-

E lambem o herdeiro presumptivo da Corôa.
Art 106.
E os Conselheiros de Estado. Art. 141.
E a Regencia ou Regente . Art. 127.

Por motivo de Religião ninguem póde ser perseguido, uma vez que respeite a do Estado, e não
offenda a mor11l publica . Art. 179 § 5.
V. art. 191 do Cod. Crim.
Os Heligiosos e quaesquer que vivão em communidade claustral são excluídos de
votar nas Assembléas Parochiaes. Art. 92 § 4.
V. Votantes.

RELIGIOSOS.

RE!UESSA.

dos Projectos de Leis, V. Projectos, Lei.

Dos commandantes de força de terra
e mar, quando assim o pedir o serviço da Nação,
é altribuição do Poder Executivo. Art. 102 § 5.

Rl!:iUOÇÃO.
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BEMOÇÃ.O.

Dfreito.

-

Dos Juízes de Direito, V. Juizes de

Dos Presidentes, V. Presidentes.

.

ltElllUNERACÃO.

V. Inventores .

Os que não a tiverem de cem
mil réis annual por bens de raiz, industria,
commercio, ou empregos, são excluidos de votar
nas Assembléas PMochiaes. Art. 92 § 5. V.
Votantes.

RENDA LIQUIDA.

A renda liquida deve ser avaliada em prata, art. 18

§ 5 da L. de t9 de Agosto de 1846. O Dec. de 25 de
Nov. de 184.6 declarou que deve ser calculada pelo
valor de réis do tempo em que a Conslituição foi promulgada.

-

- Os que não a tiverem annual de duzentos
mil réis por bens de raiz, industria, commercio,
ou emprego , não podem ser eleitores, e votar na
eleição dos Deputados, ·Senadores, e Membros
dos Conselhos de Provincia. Art. 94 § 1º. V.
E leito1·es.

-

- O:; que não a tiverem de quatrocentos mil
réis, na forma dos arts. 92 e 94, nflo podem ser
nomeados Deputados. Art. 95 § 1º. V. Deputalios, Rendimentos.
Sobre a fiscalisação do emprego das
rendas publicas provincia.is e munieipaes com-

RENDAS.
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pete ás Assembléas Provinciaes legislar. Art. 10

§ 6 do Acto Adcl.

O de oitocentos mil réis annual
por bens, industria, commercio, ou empregos,
· requer-se para ser Senador. Art. 45 § 4. Y.
Senàdor.
·

RENDIIUEN1·0.

Decretar a applicação dos destinados pela Assembléa Geral aos varios ramos
da publica administração, é allribuição do Poder
Executivo. Art. 102 § 13.

RENDUrntvros.

das Camaras Municipaes, V. Gamaras ,'lfunicipdes.
RENDAS PUBLICAS.
Um orçamento da importancia dellas será todos os annos apresentado á
Camara dos Deputados pelo Ministro da Fazenda .
. Art. 172. V. Orçamento.

-

A L. de 24 de Out. de 1832, art. 77, 'divide as rendas publicas em receita geral, e receifa provincial.
V. arts. 78, 83 e 86. V. L. de 8 de Out. de 1833, e L.
de 8 de Out. de 1834.
REPRESENTAÇÃ.O NACIONAL.

stituição no Tit. 3.

Della trata a Con-

A' Assembléa Geral e ao
Poder Executivo, V. Co?iselhos Geraes, Assembléás Provinciaes.

nEPllESENTACÕES.

190

REPERTOIUO DA CONSTITUIÇÃ.0 POLITlCA

REPRESENTANTES.

V. Eleições.

REPRESENTA.1'1VO.

V. Gove1·no.

RESIDENCIA.

V. 1'fembros do Corpo Legisla-

tivo, P1·incipes.

-

Qualquer póde conservar-se ou sahir do Imperio como lhe convenha, levando comsigo os seus
bens, guardados os Regulamentos Policiaes, e
salvo o prejuizo de terceiro. Art. 179 § 6 .
Art. 72 do Reg. n. 120 de 31 de Jan. de 18<io2.

As da A.ssembléa Geral são sanccionadas pelo Poder Moderador, para que tenhão
força de Lei. Art. 101 § 3. V. Pode1· Modo·
radar .

RESOLUCÕES.

E devem transitar na Chancellaria do lmperio.
Dec. de 23 de Junho de 1823.

-

As dos Conselhos Geraes de Província serão remettidas directamente ao roder Executivo por
intermedio do Presidente da Província. Art. 8 i.
V. Resoluções da Assembléa Provincial.

Se a Assembléa Geral se achar a esse tempo
reunida , lhe serão immediatamente enviadas
pela respectiva Secretaria de Estado, para serem
propostas como Projectos de Lei, e obter a approvação da Assembléa por uma unica discussão em
cada Camara. Art. 85.
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Não se achando a esse tempo reu-·
nida a Assembléa, o Imperador as mandará provisoriamente executar, se julgar que ellas são dignas de prompta providencia, pela utilidade que
de sua observancia resultará no bem geral da
Província. Art. 86 .

RESOLUÇÕES.

.-

Se porém não occorrerem essas circumstancias,
o Imperador declarará que: « Suspende o seu
juízo a respeito daquelle negocio. » Ao que o
Conselho responderá que : « Recebeu mui respeitosamente a resposta de S. M. Imperial. »
Art. 87 .

-

Logo que a Assemblóa se reunir, lhe serão enviadas assim essas resoluções suspensas, como as
que estiverem em execução, para serem discutidas e deliberadas na fórma do artigo oitenta e
cinco. Art. 88.

-

Dos Conselhos Geraes são approvadas, ou sus·
pensas interinamente (arts. 86 e 87) pelo Poder
Moderador. Art. 101§4. V. Poder ModeradBr.

-

Das Assembléas Provinciaes, V. Profectos,Leis.
Não está sujeita á respon·
sabilidade alguma a Pessoa do Imperador. Art.
99. V. Impemdo1·.

RESPONSABILIDADE.

-

Nem a Regencia, nem o Regente será responsavel. Art, 129. V. Regente.
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São respomaveis os Ministros de Esta<lo: Art. 133. 1.º Por trahição;
2.º Por peita, suborno, ou concussão; 3.º Por
abuso rl e poder; 4.º Por falta de observancia da
Lei; 5.º Pelo que obrarem contra a liberdade,
segurança, ou propriedade dos cidadães.

RESPONSAmLmADE.

L. de 15 de Out. de 1827.

Não salva deli a aos Ministros a ordem do Imperador verbal, ou por cscripto. Art. 135.
-

São responsaveis os Conselheiros de Estado pelos conselhos, que derem oppostos ás Leis, e
ao interesse do Estado manifestamente dolosos.
Art. 143.

-

Da dos Conselheiros de Estado conhece o Senado. Art. 47 § 2.
L. de 23 de Nov. de 1 81~1 art. 4. L. de 15 de Ou!.
de 1827.

-

Da dos Secretarios de Estado conhece o Senado. Art. 47 § 2.
Idem:

-

São responsaveis todos os Juizes de Direito e
Officiaes de Justiça pelos abusos de poder e prevaricações, ql.le commetterem no exercício de
seus empregos. · Esta responsabilidade se fo rá
cffocliva por Lei regulamentar. Art. 156.
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Rigorosamente responsavel fica a Administração do Correio por qualquer
infracção contra a inviolabilidade do segredo das
cartas. Art. 179 § 27.

llESPO~SABILIDADE.

Cod. Crim. art.. 129 § 9.

Strictamente responsa veis são os empregados
publicos pelos abusos e omissões praticados no
·exercicio das suas funcções, e por não fazerem
effectivamente responsaveis aos seus subalternos.
Art. 179 § 29.
A forma do respectivo processo acha-se marcada
no TiL. 3 cap. 5, arts. 150a174 do Cod. do Proc. Crim.
com binados com os arts. 17 § 4, 25 §§ 1, 3 e 5, 26 § 4
da L. de 3 de Dez. de 1841. e art. 11§7 do Acto Add.,
explicado pelos arts. 5 e 6 da Lei da interpretação de
12 de Maio de 1840.
V. arts.129 a 168e170a172 do Cod. Crim.

-

Todo o cidadão póde requerer perante a competente autoridade a effectiva responsabilidade
dos infractores da Constituição. Art. 179 § 30.
V. Petição, Prisão, Liberdade de imprensa.,
Suspensão de ga1·antias, Magistrado.
A disposição da Lei não tem
effeito retroactivo. Art. 179 § 3.

RETROACTIVIDADE.

A' excepção dos casos ordenados pela
Coostituição, toda a reunião do Senado fóra do
tempo das sessões da Camara dos Deputados, é
illicita e nulla. Art. 50. V. Senado.

REUNIÃO.

CONSTlTUIÇÀO l'OLITIC.\
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A dos Conselhos Geraes se fará na
capital da Provincia. A_rt. 16.

llEUN1Ã.o.

-

DAS ASSEMBI..ÉAS PROVINCIA.ES. A primeira far-se-ha nas capitaes das ·Provincias, e as seguintes nos logares, que forem designados por
actos legislativos provinciaes ; o Jogar porém da
primeira reunião da Assembléa Legislativa da
Provincia em que estiver a Côrte, será designado
pelo Governo. Art. 5 do Acto Add.

O Dec. de 23 de Ag. de 1834 determinou que a primeira reunião da Assembléa Provincial do Rio de Janeiro fosse na Villa da Praia Grande, hoje cidade de
Nictheroy, capital da Província.

A sua infomia não se transmittirá aos parentes em qualquer grau que seja. Art. 179 § 20.

REUS.

-

Terão separação nas cadêas, conforme as suas
circumstancias, e natureza dos crimes. Art. '179

§ 21.

-

Podem livrar-se soltos nos casos em que a Lei
admitle fiança, e em geral nos crimes que não
tiverem maior pena do que a de 6 mezes de prisão ou desterro para fóra da comarca. Art. 179

§ 9.
-

V. Pena, Prisão.

REVISTAS.

V, Supremo Tribunal dB

Jmti~a.

DO HtlPEIUO DO BRAZIL
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Geral. Art. 15 § 8.

-
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é attribuição da AssPmbléa
'

Os casos unicos em que o Poder Legislativo Geral poderá revognr os actos legisla ti vos provinciaes, são se elles offendem a Constituição, os
impostos geraes, os direitos de outras Provincias,
ou os tratados. Art. 20 do Acto Add.
O Av. de 23 de Nov. de 1848 declara o caso eru que
só á Assembléa Provincial compele a revogação de
act0 seu.

s.
E' um dos requisitos para ser Senador.
Art. 45 § 3.

SABER.

Será dada ou denegada pelo Imperador em cada Decreto dentro de um mez depois
que lhe fôr apresentado. Art. 66.

SANCÇÃO.

V. Ar. de 22 de Juu. de 1835, Circ. de 7 de Nov. de.
1842, Av. de 16 de Ag. de 1844, de. 23 de Nov. de
184.8, de 15 de Março de 1849, de 5 de Fev. de 1851,
de 13 de Jan. de 1855, de 15 de Set. e 10 e 14 de Dez.
de 1857.

-

A sua formula é : «O Imperador consente. »
Art. 68 .

..:..... E' acto do Poder Moderador. Art. 101 § 3.

196

REPEl\TORIO DA CONSTITUIÇÃO POLlTlCA

SA.NCÇÃ.O.

-

V. lmperado1·, P1·ojectos, Leis.

Compete ao Presidente da Província dai-a ás
Leis .ou Resoluções Provinciaes. Art. 13 in fio.
do Acto Add.

-- Quaes as Leis ou Resoluções, que não dependem de sancção, e são decretadas pelas mesmas
Assembléas Provinciaes, V. Leis Provinciaes.
-

Se o Presidente da Província entender que deve
srnccionar a Lei ou Resolução, o fará pela seguinte fórma, assignada do seu punho: « Sancciono, e publique-se como Lei. » Art. 14 do
Acto Add . .

-

Se o Presidente julgar que deve negar a sancção, por entender que a Lei ou Resolução não
convém aos interesses da Província, o fará por
esta formula : cc Volte á Assembléa Legislativa
Provincial >> expondo debaixo de sua assignatura as razões em que se fundou. Neste caso será
o projecto submettido a nova discussão; e se fôr
adaptado tal qual, ou modificado no sentido das
razões pelo Presiuenle allegadas, por dois terços
de votos dos membros da Assembléa, será' reenviado ao Presidente da Provincia, que o sanccionará. Se não fôr adoptado, não poderá ser novamente proposto na mesma sessão. Art. 15 do
Acto Adcl.
O 4v. de 28 de Março de 1844 declara que os Pre-
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sidentes não são obrigados a sanccionar um Proj ec to
da Assembléa Provincial, qu e pela segunda vez lhes é
enviado.

Quando porám o Presidente negar a
sancção por entender que o projecto offende os
direitos de alguma dutra Provincia, nos casos declarados no§ 8 do art. 10, ou os tratados feitos
com as nações estrangeiras, e a Assembléa julgar
o contrario por dois terços <los votos, como no
_ artigo antecedente, será o projecto, com as razões .
allegadas pelo Presidente da Pro vihcia,· levado
ao conhecimento do Governo e Assembléa Gera es, para esta definitivamente decidir se elle
deve ser ou não sanccionado. Art. 16 do Acto
Add.
SANCÇÃO.

Este artigo comprehende implicitam ente o caso em
que o Presidente da Província negue a sancção a um
Proj ecto de Lei por entender qu e offende a Constituição. Art. 7 da Lei da interpretação.
O Av. de 26 de Março de 1844 pondera aos Presidentes, que conceder sancção sómente á parte de um
Projecto de Lei parece contrario a todo o systema
creado pelo Acto Add .

-

Não S'e achando nesse tempo reunida a Assembléa Geral, e julgando o Governo que o projecto
deve ser sanccionado, poderá mandar que elle
seja provisoriamente executado até definitiva decisão da Assembléa Geral. Art. 17 do Acto Add.

-

O Presidente da Província a dará ou neg::irá no
praso de dez dias, e não o fazendo ficará enten-
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<lido que a deu. Neste caso, e quando tendo-lhe
sido reenviada a Lei, como determina o artigo
15, recusar sanccion al-a, a Assembléa Legislativa Provincial a mandará publicar com estll declaração ; devendo então assignal-a o Presidente
da mesma Assembléa. Art. 19 do Acto Add .
Este praso de 10 dias começa a correr da <laia da
apresentação da Lei. Av. de 22 de Junho de 1835, de
6 de Nov. de 1838, e de 28 de Março de 1844.
SA.UDE.

V. Liberdade de industria.

SCIENCJAS.

V. Universidades.

SECRETA.RIOS DA.S CA.111ARAS LEG ISLATIVAS.

V. Nomeação.

-

-

Os autugraphos <los Decretos, que sobem á sane:.
ção imperial, devem ir assignados pelos dois 1 .
Secretarias da Camara que faz a remessa. Art. 62 .
0

•

Ao do Conselho Geral serão remettidos officialmente os negocios que começarem nas Camaras
Munir,ipaes. Art. 82 .
V. arl. 10 do Acto Add. § 4 a 7 inclusive.
DE ESTADO • . Da sua responsabilidade conhece
o Senado. Art. 47 § 2 . V. Responsabilidade.

L. de 15 de Out. de 1827.

-

Referendão a Lei. Art. 70. V. Referenda .

-
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SECRETJUUOS DE ESTADO.
-

-
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V: Promulgação.

D.\ AS SEM.BLÉA PROVii'\CIA.L.

V. Regimento.

Das Presidencias não podem ser membros dos
Conselhos Geraes. Art. 79.
E hoj e das Assembléas Pro vin ciaes; art. 1. 0 §!O
da L. de 19 de Set. de 1855.
Em virtude do arl. 11 § 1. 0 do Dear. n. 719 de 28 de
Set. de 1853 expediu-se o Decr. n. 1,311 de 5 de Jan .
de 1854 fixando os ordenados tlos Secretarios de Província.

Haverá differentes
Secretarias de Estado. A Lei designará os negocios · pertencentes á cada uma, e o seu numero:
as reunirá ou separará, como mais convier. Art.

SECRETA.RIAS D E ESTA.DO.

131.

A do Imperio data de 1808 com o !itulo de Negocios
do R eino . Della se separárão os encargos relativos á
administração da Justiça, á segurança publica, e ao&
n eg ocio ~ ecclesias ticos, para o que creou-se o :rt'l inísterio da J usliça por Decr. de 3 de Jul. de 1822. Depois teve a do Imperio o Regul. n. 346 de 30 de Março
de 1844, e depois o do Decr. n. 2, 368 de 5 de Marco de 1859. Vejão-se os Decr. ns. 2,749 e ~,750 de
Í6 de Fev. de 1861 sobre as Secretarias do Imperio
e da Justiça.
O Decr. n. 2,747de16 de Fev. de 1861 deu execução ao de n. 1,067, que creou a Secretaria de Estado
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, cujo
Regul. baixou com o Decr. n . 2,748de 16 de Fev. de
1861.
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O Decr. n. 2,677 de 27 de Out. de 1860 approva o
Regul. para a Secrntaria da Guerra, Repartições do
Ajudante General do Exercito, e Quartel mestre General, e Contadoria Geral da Guerra.
SEGREDO.

Das cartas, V. Co1·reio.

Prover n tudo o que
fôr concernente a ella, quer inte.rna, quer externa, na fórma da Constituição, é attribuição do Po·
der Executivo. Art. 102 § 5. V. Suspensão de
ga1·antias.

SEGURANÇA DO ESTADO.

-

nos cmAoÃ.os. Pelo que obrarem contra
ella são responsavcís os Ministros de Estado.
Art. 133 § 5.

-

INDIVIDUA.L. E' garantida pela Constituição.
Art. 179. V. Liberdade.

SEGUNDJ\ C..UI.UU. PROVINCIAL.

bléas Provinciaes.

V.

Assem-

Com o do Imperio_é sellada a Lei, depois de assignada pelo Imperador e referendada
pelo Secretario de Estado competente. Art. 70 .

SELLO·

.-

Com o do Imperio deve ser sellada a Lei ou Resolução Provincial. Art. 18 do Acto Add. V. Lei.

sl:NADO·

Cap. 3. ,

Delle se occupa a Constituição no Tít. 4
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Elle com a Camara dos Deputados constitue a Assembléa Geral. Art. U. V. Assembléa

SENADO·

Geral.
-

Nelle con tinúa a ter assento o Senador, que fôr
nomeado Ministro de Estado, ou Conselheiro de
Estado. Art. 29. V. Accumulação.

-

E' composto de membros vitalícios, e será organisado por eleição provincial. Art. 40.

-

Nelle terão assento os Príncipes da Casa Imperial, logo que chegarem á idade de 25 annos.
Art. 46. V. Principes.
Em consideração a esta disposição o Decr. de 18 de
Jul. de 1841 conferiu ao Senador o tratamento de Excellencia.

E' do sua exclusiva attribuiçào: Art. 47.
1. ° Conhecer dos delictos individuaes com-

mettidos por membros da Familia Imperial,
Ministros de Estado, Conselheiros de Estado, e Senadores ; e dos delictos dos Deputados durante o período da legislatura.

Nos crimes individuaes dos membros da Assembléa
Geral a accusação tem logar como nos de responsabilidade, segundo o Cod. do Proc. art. 170, e Res. de 14
de J un. de 1843.
·

2. º Conhecer da responsabilidade dos
ta rios e Conselheiros de Estado.

Se~re"
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A L. de f5 de Out. de 1827 marca o modo deste julgamento, quando o Senado se converte em Tribunal
de Jusliça.

3. 0 Expedir cartas de convocação da Assembiéa, caso o lmpArador o não tenha feito
dois rr.ezes depoi5 do tempo que a Constituição determina ; para o que se reunirá o
Senado extraordinariamente. V. Convocâçào.
4. ° Convocar a Assembléa na morte do Imperador para a eleição da Regencia, nos casos
em que alia tem Jogar, quando a Hegencia
provisional o não faça.
Tendo o Regente de ser eleito, não como diz este§,
mas por eleitores de Província, como determina o art.
27 do Acto Add., deve o Senado exercer a atlribuição
que lhe dá este §, ordenando a eleição do Regente,
quando o provisional o não tenha feilo segundo os arls.
27, 28 e 29 do Acto Add.

Suas sessões começão u acabào ao mesmo tempo que as da Camara dos Deputados. Art.
49. V. Sessão.

SENADO·

-

A.' excepção dos r.asos ordenados pela Constituição, toda a reunião do Senado fóra do tempo das
sessões da Camara dos Deputados é illicita e nulla.
Art. 50. V. Reunião.

V. P1·ojecto, Sancção.
Quanto ao seu Presidente, V. Presidente.

DO lMPERIO DO BRAilL
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Para ser Senador requer-se : Art.

1. 0 Que seja cidadão brazileiro, e esteja no
goso de seus direitos politicos.
Por Decr. de 19 de Jan. de 1843 concedeu-se-lhes o
_uso de. uniforme especial nos actos publicas, e principalmente nas funcções da côrte.

2. º ·Que tenha de idade 40 annos para cima.
3. º Que seja pessoa de saber, c1;1pacidade e

virtudes, com preferencia os quo tiverem
feito serviços á Patria.
4. 0 Que tenha de rendimento annual, por
bens, industria, commercio ou empregos,
a somma de oitocentos mil réis. V. Senado, Eleições.

Tem tratamento de Excellencia. Decr. de 18 de Jul.
de 1841.

-

Cada Província dará tantos quanto! forem metade dos respectivos Deputados. Art. 41. V.
Provincias.

-

Embora tenha a Província um só Deputado. ·
terá o seu Senador. Art. 42.

-

Os Jogares de Senadores, que vagarem, seriio
preenchidos pela mesma fórma da primeira eleição, pela sua respectiva Província. Art. 44,
V. Elei~õcs.
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Tomaráõ, na reunião das Camaras,
lagar indistinctamente com os Deputados. Art.

SENÁ.DORF.S.

22.

-

O seu subsidio será de tanto e mais metade do
que tiverem os Deputados. Art. 51. V. Subsidio.

-

Dos seus delictos individuaes compete ao Senado tomar conhecimento. Art. 47 § 1.

-

Asua escolha pelo Imperador é acto do Poder
Moderador. Art. 1O1 § 1 .

.-

São Senadores por direito os Príncipes da Casa
Imperial. Art. 46. V. Principes.

-

Os Senadores são inviolaveis pelas opiniões que
proferirem no exercicio de suas funcções. Art.
26. V. Inviolabilidade.

-

Nenhum póde ser preso por authoridade alguma, salvo por ordem do Senado, menos em flagrante delicto de pen11 capital. Art. 27. V. Pri·
são.

-

Se algum fór pronunciado, o Juiz suspendendo
todo o ulterior procedimento, dará conta á respectiva Camara, a qual decidirá se o processo deve
continuar, e o Senador ser ou não suspenso no
exercício de suas funcções. Art. 28.

-

Podem ser nomeados para o cargo de Ministros

DO IMPEIUO DO BRAZIL
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de Estado e Conselheiros de Estado, e continuar
a ter assento no Senado. Art. 29.
O Senador não póde ser ao mesmo
tempo Deputado. Art. 31.

SENADOUES.

-

Em quanto durào suas funcções cessa o exercício de qualquer emprego, á excepçào do de Conselheiro de Estado, e Ministro de Estado. Art. 32.

-

No intervallo das sessões não poderáõ pelo Imperador ser empr~gados fóra do Imperio, nem
mesmo irão exercer seus empregos, quando isso
os impossibilite para se reunirem no tempo da
convocação da Assembléa Geral ordinaria ou extraordina ria. Art. 33.

-

Se por algum caso imprevisto, de que dependa
a segurança publica ou o bem do Estado, for indispensavel que algum Senador saia para outra
commissào, o Senado o poderá determinar. Art.
34..

Por sentença condemnatoria á prisão
ou degredo, emquanto durarem os seus effeitos,
suspende-se o exercício dos direitos politicos do
cidadão. Arl. 8 § 2. V. Direitos politicos.

SEN'l'ENCA.

- Só por sentença poderáõ os Juízes de Dire!to
,,. perder o togar. Art. 155. V. Juizes de Di·

rei to.

As sentenças dos Juizes arbitros nas causas ci
CO:NS'fl'HJIÇÂ.O l'OLl'Il(;A
18

4
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veis, e nas penaes civilmente intentadas, serão
executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas parles que os nomeárão, Art.160.
Esta disposição deroga a da Ord. L. 3 Tit. 16 in
prin?., que p e rmi~ti a appellação, embora convenção
previa em conlrano.

Ninguem póde ser sentenciado
senão por authoridade competente, e em virtude
de Lei anterior, e na fórma por ella prescripta.
Art. 179 § 11.

SENTENCIADO.

SERVIÇOS.

-

V. Recompensas, Distincções.

São preferidos para Senadores os que tiverem
serviços feitos á Patria. Art. 45 § 3.
A Sessão Imperial da abertura da Assembléa Geral será todos os annos no dia 3 de
Maio. Art. 18.

SESSÃO.

-

Tambem será Imperial a do encerramento.
Art. 19.

-

Tanto a da abertura como a do encerramento
se fará em Assembléa Geral, reunidas ambas as
Camaras. Art. 19.

-

Seu ceremonial e o da participação ao Impera·
dor, será feito na fórma do Regimento interno .
Art . 20.
R egulou o ceremonial o Dec. de 5 de Maio de 1826.
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Não se poderá celebrar em cada uma
das Gamaras sem que esteja reunida metade e
mais um dos seus 1•espectivos membros. Art. 23.

SESSÃO·

-

Cada sessão annual durará 4 mezes. Art. 17.
V. Legislatura.

-

As sessões em cada uma das Gamaras serão publicadas, á excepção dos casos em que o bem do
Estado exigir que sejão secretas . Art. 24.

-

No principio de suas sessões a Assembléa Geral
examinará se a Constituicào Política do Estado
tem sido exactamenle observada, para prover
como for justo. Art. 17 3.

-

As sessões do Senado começão e acabão ao
mesmo terr.po que as da Gamara dos Deputados.
Art. 49.

-

A' excepção dos casos ordenados pela Constituição, toda a reunião do Senado fóra do tempo das
sessões da Gamara dos Deputados é illicita e
nulla. Art. 50. V. Re·união.

-

A sessão dos Conselhos Geraes será todos os
annos, e durará dois mezes, podendo prorogar-se
por mais um mez, se n'isso convier a maioria do
Conselho. Art. 77. V. Smão daAssembléa
P·rovincial.

-

Para havei-a deverá achar-se reunida mais de

metade do numero de seus membros. Art. 78.
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sEssio. Da Assembléa Provincial será todos os
annos, e durará dois mezes, podendo ser prorogacla quando o julgar conveniente o Presidente
da Província. Art. 7.

-

Na mesma sessão da Assembléa Provincial não
poderá ser novamente proposto o projecto, que
não tendo sido sanccionado pelo Presidente da
Provincta, não houver aido adaptado por dois ter·
ços de votos. Art. 15 do Acto Add. V. Profe.clo,

- .Em nenhum anno deve deixar de haver sessão
da Assem biéa Provincial. Art.24 § 2 do Acto Add.
-

Durante as sessões não poderáõ os membros das
Assembléas Provinciaes, que forem empregados
publicos, exercer o seu emprego, nem accumular ·
ordenados, tendo porem a opção entre o ordena- ·
do do emprego e o subsidio que lhes competir
como membros das ditas Assembléas. Art. 23 do
Acto Add. V. Subs~dio, Indemnisação.

socconuos Punucos. A Constituiç,ão tambem
os garante. Art. 179 § 31.
SOLDO·

V. Força.

Por meio della se decidirá qual o Regente
entre os que obtiverem igual numero de votos.
Art. 28 do Acto Add. V. Eleição do Regente.

SORTE.

SUBDIVISÃO.

V. Províncias.

DO Il\IPERlO DO BRAZIL
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Por elle são responsaveis os Ministros
de Estado. Art. 133 § 2.

SUBORNO.

-

V. Acção populm·.

Os Deputados venceráõ durante as
sessões um subsidio pecuniario taxado no fim
da ultima sessão da legislatura nntecedente.
Art. 39.

sunsmrn.

O subsidio é de seis mil cruzados. Dec r. n. 1.098
de 18 de Set. de 1860, qu e mandO\I continuar a L. de
13 de Sct. de 1852, que havia vi go rado a de 20 de
OuL. de 1837, que esLipulou aquella qmrnlia.

-

O dos Senadores será do tanto e mais metade
do que tiverem os Deputarias. Art. 51.
Y. no la anterior, e o cap. 9 § 4 das lnslru cções de

26 de Março de 1824.

Y. a no la á palavra Dep1~tado.

Os membros das Assembléas Provinciaes vcmceráõ diariamente, durante o tempo das sessões
ordinarias, cxtraordinarias e das prorogações,
um subsidio pecuniario marcado pela Assembléa
Provincial na primeira sessão da legislatura an- ·
tecedente. · Terão lambem quando morarem fóra
do logar da sua reunião, uma indemnisação annual para as despezas de ida e volta, marcada
pelo mesmo modo, e proporcionada á extensão
da viagem.
Na primeira legislatura tanto o subsidio como

.
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indemnisação, serão marcados pelo Presidente
da Provincin. Art. 22 do Acto Ade!. V. lndemnisação, Opção.

11

Sobre as duvidas que
occorrerem a respeito, é attribuição da Assembléa
Geral resolver. Art . 15 § 5.

SUCCESSÃ.O DA. COROA.

A L. ele 30 de Out. de 1835 declarou haver a Sra.
D. Maria II (de Portugal) perdido o direito á sucaessão
da corôa do Brazil.

-

- A descendencia legitima do Sr. D. Pedro I
succederá no throno, segundo a ordem regular
de primogenitura e representação , preferindo
sempre a linha anterior ás posteriores, na mesma linha o grau mais proximo ao mais remoto ;
no mesmo grau o sexo masculino ao feminino ;
no mesmo sexo a pessoa mais velha á mais moça.
Art. 117. V. Dynastia.

-

- Nenhum estrangeiro poderá succeder na
corôa do Imperio do Brasil. Art. 119.

SUCCESSOR DO THHONO.

-

V. Principe lmpe1·ial.

- Durante a sua menoridade terá um tutor.
Art. 130. V. 1'v.to1'.
Na capital do
lmperio, alêm da Relação que deve existir, assim como nas mais Provincias, haverá tambem
um tribunal com a denominação de «Supremo

§UJPRE\í!O T2IRU N A L DE .m snçA.
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Tribunal de Justiça)), composto de Juizes letrados, tirados elas Relações por suas antiguidades,
e serão condecorados com o titulo do Conselho. •
Na primeira organisação poderáõ ser empregados
neste Tribunal os Ministros daquelles que se houverem de abolir. Art. 163.
So bl'P. a creação, memb ros, fun cções , empregados e
expediente deste Tribunal, V. L. de 18 de Sel. de
1828, declarada pela de 20 de Dez. de 1830. V. 1ambem a de 31 de Agosto de 1829.
Seus membros, 11.l ém do ordenad o de 4 : 000~000,
Lee m uma gra tificação annual de 2:000fi!ü 00 pelo eITeclivo exercicio. L. de 7 de Ag. de 1852 art.. 3.
SUPRE!UO TRrnUNAL DE TllSTIÇi\.

Art. 164.

Compete-lhe:

t. º Conceder ou denegar revistas nas causas
e pela maneira que o Lei determinar.
2. º Conhecer cios delictos e erros cle officio,
qae commetterem os seus Ministros, os das Relações, os empregados no Corpo Diplomatico, e
os Presidentes de Pr'ovincias.
Cod. do Proc. arts. 155§1, e 324. L. de 18 de Set.
de 1828, e R eg. de 31 de Jan. de 1842 art. 240.

3. º Conhecer e decidir sobre os conflictos de
jurisdicçiio e eompetencia das Relações Provinci aes.
Compete-lhe mais a allribui ção marcada no§ 9 ar t.
2 da L. de 22 ele Sei. de ·1828.

~ 12
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SUPPRESSÃO.

V. Empi·egos.

ficou pelo art. 3i do Acto Ade! . o
Conselho de Estado de que trata o tit. 3 cap. 7
da Constituição. V. Conselho de Estado.

SUPPRrnmo

Mas foi creado o novo Conselho de Eslado pela L.
de 23 de Nov. de 1841.
-

de Magistrados é neto do Poder Moderador. Art. 101 § 4..

SUSPEi'\SÃo

-

dos ·direitos politicos, V. Direitos politicos.

-

de membros da Assembléa Geral, V. Deputados, Senadores.

-

da Constituição. Os poderes constitucionaes não
podem suspendei-a no que diz respeito aos direitos individuaes, salvo nos casos e circumstanci'as especificados no § 35 do artigo 179. Art.
179 § 34..

_:__ de garantias. Nos casos de rebellião ou invasão
de inimigo, pedindo a segurança do Estado que
se dispensem por tempo determinado algumas
das formalidades que garantem a liberdade individual, poder-se-ha fazer por acto especial do
Poder Legislativo. Não se achando porém á esse
tempo reunida a Assembléa, e correndo a patria
perigo eminente, poderá o Governo exercer esta
mesma providencia, como medida provisoria e
indispensavol , suspeudendo-a immadiatamente
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que cesse a necessidade urgente que a motivou,
devendo n'um e n'outro caso remetter á Assembléa, logo que reunida fôr, uma relação motivada das prisões e de outras medidas de prevenção tomadas ; e quaesqu er autoridades que tiverem mandado proceder á ellas, serão responsaveis pelos abusos que tiverem praticado a esse
respeito. Art. 179 § 35.
O art. 11 § 2 do Acto Add. lamb em confere esta
attribui ção ás Assembléas Provinciaes.

Compete ás As~
sembléas Provinciaes exercer cumulativam ente
com o Governo Geral, nos casos e pela fórma
marcados no § 35 do artigo 179 da Constituição,
u direito que esta conced e ao mesmo Gov erno
Geral. Art. 11 § 8 do Acto Add.

SUSPI·: NsÃo DE G ,\RAN'l'H. S .

- · - V. Presidentes de Provincias, Magistrados, Leis.
-

interina das Resolucões dos Conselhos Gemes é
acto do Poder Moderador. Art. 1O1 § ti..

·T.
'fA.LENTO S .
TEMPLO.

V. Ca rgos.

V' Culto .

2j 4
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O do Brasil é dividido em Províncias, na fórma em que actualmente se acha, as
quaes poderáõ ser subdivididas, como pedir o
bem do Estado . ArL 2. V. P1·ovincias .

TERRITORIO.

Pela convenção de 27 de Agosto de 1828 foi separada do Imp erio a Provincia de Montevidéo, hoje Cisplatina.

-

Cessão ou troca de territorio, V. Tratadus.

TIIESOURARIA.S.

V. T hesouro.

A receita e despeza da Fazenda Nacional será enc1.1rregada a um Tribunal, debaixo
do nome de « Thesouro Nacional)>, onde em
diversas estações, devidamente estabelecidas por
Lei, se regulará a sua arlministração, arrecadação
e contabilidade, em rr.ciproca correspondencia
com as Thesourarias e autoridades das Províncias do Imperio . Art. 170.

TIIESOURO.

O Thesouro Nacional foi crcado e organisado pela
L. de 4 de Out. de 1831. e reformado pelo Decr. de 20
deNov. de 1850, e de 29 de Jan. de 1859.
O Decr. n. 910 de 4 de Fev. de 1852 :fixa o numero
dos empregados do Thesouro Nacional.
V. a nota á palavra Fazenda.
As Thesourarias forão reguladas pela L. de 4 de
Out. de _1831, e reorganisadas pelo Decr. de 22 .de
Nov. de 1851, e ti verão as Instrúccõ es contidas no
Decr. u. 288 de 10 de Dez. de 1851. º

-

Um balanço geral da sua receita e despeza do
anno antecedente será apresentado annualmente
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á Camara dos Deputados pelo Ministro da Fazenda. Art. 172. V. Balanço.
Por elle serão pagos os ordenados dos
mestres dos Prinr,ipes. Art. 110. V. Ordenado.~.

THESOURO.

-

E tambem a dotação do Imperador e da Imperatriz, e alimentos e dotes dos Principes. Art. 114..
V. Alimento, Dotação, Dote, M01·domo.

THUO~o.

V. Impera.do?', Corôa, Successão.

Su1:1 inquirição será ·publica desde _já. Art. 159. V. Processo.

TESTE!tlUNJIAS.

-

O nome dellas deve o Juiz processante dar ao
réu com a nota da culpa. Art. 179 § 8. V.
Prisão.
Os do Imperador são: -Imperador
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil.
Art. 100 . V. Imperador.

'fITULos.

-

Concedel~os é attribuição do Poder Executivo.
A:-t. 102 § 11.

de Conselho tem os Ministros do Supremo
Tribunal de Justiça. Art. 16 3. V. Minist1·os do
Sup1·emo Tribunal.

TITULO

Como se regula a antiguidade dos titulos de Conse·1ho, Decr. de 26 de Fev. de 1842.

-

de « Principe Imperial » ·tem o herdeiro presumptivo do Imperio. Art. 105.
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de « Príncipe do Grão Pará » tem o primogi:nito do Príncipe Imperial. Art. 105.

TITULO

-

de « Príncipe» somente terão os Príncipes da
Casa Imperial. » Art. 105.

T8LEUANCIA·

V. Religião.

Fica desde já abolida a pena de tortura. Art. 179 § 19. V. Pena.

TOUTUIU.• •

TRi\Bi\LJIO.

V. Liberdade de industria.

·ruAmçi.o. Pelo crime de trahição são responsaveis os Ministros de Estado. Art. 133 § 1.
E' attribuição do Poder Executivo fazer tratados de allíança offensiva e defensiva, de
subsidio e commercio, levando-os depois de concluídos ao conhecimento da Assembléa Gemi,
quando o interesse e segurança do Estado o per- ·
mittirem. Se os tratados concluidos em tempo de
paz envolverem sessão ou troca de territorio do
Imperio, ou de possessões a que o lmperio tenha
direito, não serão ratificados sem terem sido approvados pela Assembléa Geral. Art. 102 § 8.

TRATA.Dos.

O Tratado de paz com Portugal reconhecendo a independencia e separação do Brazil, é de 29 de Ag. de
1825, mandado solernnemente observar pelo Decr. de
10 de Abr. de 1826.

- Não deve o Presidente da Provincia sanccionar

:.

~

...

DO IMPER!O DO BRAZIL

217

as Leis ou Resoluções, que oITenderem os Tratados com as nações estrangeiras. Art. 16 do
Acto Add. '/.Sancção .
Afim de se examinar se são ofTensivos dos Tra lados, devem ser enviadas á Assemsembléa e Governo Geracs copias authenticas de
todos os actos legislativos provinciar.s. Art. 20
do Acto Ade!.

TRATADO§.

Cncla uma das Cnmnras terá n de
« Augustos e Dign issimos Senhores Representantes da Nu cão. » Art. 16 do Acto Add. V. De-

TltA.Turn~To.

putados, s e;iadori•s .

-

O Imperador tem o ele « Magestade Imperial. »
Art. 100.

-

De « Alteza Imperial >> tem o Príncipe Impe··
ria!, e o do Grão Pará. Art. 105.

-

De «Alteza» tem os Príncipes. Art. 105.

TRIBlJNA 1, no THEsouno.

V. T hcsou1·0.

A todos elles se remetteróõ exemplares impressos das Leis. Art. 70. V. Exemplares.
- A todos elles devem ser enviados exemplares·
das Leis Pro vinciaes para se fazerem publicas.
Art. 18 d0 Acto Add.

TRIEUNA.ES.

d0 Justiça. Delles se occupa a Constituição no
CONS'l'ITUlÇÀO POLITICA

1 ()
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Tit. 6 Cap . uníco. V. Supremo Tribunal, Relaçào.
TROCA.

V. Ter1·ito1·io.

Durante a menoridade elo successor <la
Corôa será seu Tutor quem seu Pai lhe tiver nomeado em testamento ; na falta deste a Imperatriz Mài, emquanto não tornar a casar : faltando
esta, a Assembléa Geral nomeará Tutor, comtanto que nunca poderá ser Tutor do Imperador
menor aquelle a quem possa tocar a successào da
Corôa na sua falta. Art. 130.

TUTOR.

As suas funcções forão designadas na L. de 12 de
Ag. de 1831.

-

Nomeal-o ao Imperador menor caso o Pai o não
tenha nomeado em testamento, é attribuição da
Assembléa Geral. Art. 15 § 4-.

TYPO.

V. Moeda.

u.
Nenhuma Lei será estabelecida sem
utilidade publica. Art. 179 § 2. V. Lei.

UTILIDADE.

-

Provincial ou Municipal, V. Desapropriação.

UNIÃO.

V. lmpei·io, lndependencia,

l!NIVERSIDA.DES.

V. Ensino.
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V.
VALOR.

V. Moeda.

VENDA.

V. Bens nacionaes.

A Lei designará o numero dos
que deve ter cada Carnara Municipal. Art. 168.

VERl~i\DOUES.

O arl. 12 da L. de 1 de Out. de 1828 designou 9
para as cidades, e 7 para as villas.
Quanlo ás suas vestimentas, V. Av. de 25 de Jan.
de 1841, e 15 de Abr. do mesmo anno.
O Av. de 28 de Pev. de 1833 manda proceder com
multa e criminalmente, conforme o art. 128 do Cod.
Crim., contra os que não comparecerem sendo chamados.

-

O mais votado será o Presidente da Camara.
Art. 168.

Dos membros de
r.ada Ca~arn da Assembléa Geral se executará na
fórma de seus Regimentos. Art. 21.
- - Dos membros dos Conselhos 'Geraes s:irá
feita pelo Presidente, vice-Presidente, Secretario
e supplente nomeados na primeira sessão preparatoria. Art. 76.

VERU'ICACÃO DE PODERES.

-- - Dos membros das Asstimbléas Provinciaes,
V. Regimento.
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VMGEU.

V. lndemnisação.

' ' IC!•:OP[lE§ID F.NTE DA ASSDIBL:ÉA PRff\' l~Cl"L

V. Regimento.

Em todas &s existentes, e nas mais que
p:1ra o futuro se crearem, haverá Camaras, ás
qnaes compele o governo economico e municipal das Villas. V. Cidades. Art. 167.

v1LlLi\S.

Quanto á ins!allação das que se crearem, Decr. de
13 de Xov. de 1832, e de 22 de Jul. de 1833.

vmnmEs. Tel-as é preciso para ser Senador.
Art. 45 § 3. V. Scnado1·.
-

V. Cargos .

vn'r A.ucrns siio os membros do Senado. Art. 40.

V. Senaclo .

-

Tambem siio os Conselheiros de Estado. Art.

137.

Nlls Camaras niio estarão presentes á
votação os Ministros do Estado, salvo se forem
Senadores ou Deputados. Art. 54. V. Ministros de Estado .

'Q' O'i'AÇio.

São a massa dos cidadãos activos,
que em Assembléas Paror.h iaes elegem os eleitores ele Província . Art. 90. V. Eleição, Eleito1·es.

' ' OTA.N'l't<:§.

Tem voto nas eleições primarias : Art. 91.
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L º Os cidadãos brazileiros, que estão no goso
de seus direitos politicos .
2 .0 Os estrangeiros naluralisados.

São excluídos do votar nas Assem ..
biéas Parochiaes: Art. 92.

VO'K'ANTES·

1." Os menores de 25 annos, nos quaes se
não comprehenrlem os casados e ofl:1ciaes militares, que forem maiores de 2l annos, os Bachnreis formados e Clorigos de Ordens Sacras.
2.º Os filhos familias, que estiverem na companhia de seus p~es, salvo se servirem 0ITTcios
publicos.
3. º Os creados de servir, em cuja classe não
entrào os guarda-livros e primeiros caixeiros dns
casas de commercio, os crea1los da Casa lrnpe· ·
ria!, que não forem de galão branco, e os adminislradores.d'ls fazemlas rurnes e fobricds.
4.º Os Religiosos, e quaesqucr que vivào cm
communidado claustral.
5. º Os que niio tiverem de ronda liquida annual cem mil réis por bens de raiz, industrin,
commercio ou empregos.

-

Os que não podem ser votantes não podem ser
membros, nem votar na nomeação de alguma
authoridade electiva nacional ou local. Art. 93.
V. Eleitores.

VOTOS.

Pela maioria de votos dos membros pre-
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sentes se resolveráõ os negocios em cada uma
das Camaras Legislativas. Art. 25.
As resoluções dos Conselhos Geraes de
.Província serão tomadas á pluralidade absoluta
de votos dos membros presente.;. Art. 82.

VOTOS.

-

O Vereador que obtiver maior numero de votos
será o Presidente da Camara Municipal. Art.
168.

-

Da eleição do Regente, como são apurados, V.
Eleição.
V. Sancçc"io, Dois terços.

FIM.

186ií.-'fyp. ele

Qu~rino

& Irmão, r. d'Assembléa n. 54.
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·-

DIREITO , ECONOMIA POLITICA, FINANÇAS,
COMMERCIO, ETC.
COLLECÇ.i.O 'DE ACCORnlos qué contém maleria

legislativa proferida pelo Supremo Tribunal de J usliça
desde a epocha da sua installação, por A. X. de Barros
Côrte Real e J. j)f. Castello Branco, bacharcis em direito ; 2 vols. in-1, broch. 8l'!i000, encad. .
10~000

JHCCllONARIO JURIDICO·CO!UilUmCIÀL, obra de

grande utilidade aos que se dedicão ao fôro e, ao commercio, por J. Feffeira Borges, segunda edição augmentada; 1 vol. in-4, encad. . . • .
7~000

ES'B.'UDO SOBllE O CIHmITO llUlli\.L E HYPOTHE·
CAIUO, pelo Dr. L. P. de Lacerâa Werneck, 1 vol.

in-4, bem encad. .

.

.

• .

.

• • .

6~000

A imporlancia do credito territorial é conhecida hoje
em todos os paizes onde elle tem sido posto em pratica.
Ora, o auctor deste livro, reunindo em commodo volume
toda a theoria dos bancos territoriaes expos ta de uma
maneira accessivel a todas as inLelligencias, addicionoulhe uma collecção de estatutos de bancos europeus, e
outros documentos que tornão o livro de grande utilidade, não só aos profissiouaes, como lambem aos lavra ..
dores, proprietarios urbanos, banqueiros, e em geral aos
homens pralicos.
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ENSAIO Sf;DRE O IHUEITO A DiillNISTRA'fi\'O,

com refer encia ao estado e instituições peculiares do
Brazil, pelo visconde do Uruguay; 2 vols. in-4, brochados, 10~000, encad.
12~000

Esta obra, fructo de muitos annos de experi encia, é
sem duvida a mais importante que tenha sido publicada
aqui sobre semelhante materia , co!Iio melhor se poderá
julgar pelo índice de alguns capítulos :
Defini ções, divisões, distincções.-Influencia da di visão territorial, população e riqueza .-Divisão do poder
executivo .-Do gracioso e do contencioso.-Da responsabilidade ministerial no contencioso.-Do nosso contencioso adminislrativo.-Do s tribunaes administrativos.-Do processo o recursos administ.ral.ivos . - Dos
agentes administrativos .-Dos conselhos administrativos.-Do conselho de estado nos differentes paizes da
Europa o.no Bi:azil.-:-Do poder moderador.-Da centralisação ; suas vantagens e seus inconvenientes.-Applicação ao Brazil das instituições administrativas inglezas, am ericanas e francezas.
MANUAL DO EDIFICA..NTE, DO PHOPRIETJ\RIO E
no INQUILINO, ou novo tratado dos direitos e obri-

gações sobre a edificação de casas, e ácerca do arrendamento ou aluguel das mesmas, conforme o direito
romano, patrio e uso das naçõ es ; seguido da exposição das acções judiciarias que competem ao edificante, ao proprietario e ao inquilino , accommodado ao
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fôro do Brazil, por Antonio fübeiro de Moura; 1 vol.
bem encadernado . . . . . . .
6:tJiQOO
INFORJllAÇÃO SOBRE O PROCE§§O DAS QUEBRAS

apresentada ao Illm. e Exm. Sr. Desembargador e
Conselheiro Joãc Lopes da Silva Coito, presid ente do
Tribunal do Commercio da côrto, pelo Juiz de Direito
interino da 1.ª vara commercial Lufr de Hollanda Qa ..
valcante de Albubuerqiie; Lvol. broch.
1!ii\OOO

OBRAS DE SILVESTHE FEHRElRA PfNHEIR0.-1NmcAÇÕEs DE unLrnADE PU·
BLICA, offerecidas ás assembléas provinciaes rio

Im-

perio do Brazil e do reino de Portugal ; '1 volume
in-8.
. . . . . . • • . . . .
:tli500
PROJECTO DE Ulll BA.~CO DE SOCCNRUO E SE•

GUIW ltlUTUO; 1 vol. in-4..

:/ll500

BRK\7 ES OBSEilllAÇÕES SOBlrn A CO~STITUIÇÃO
POUTICA IM. JUONABCiHA PORTUGUEZA, de-

cretada pelas côrtes geraes exlraordinarias e consli1.uintes, reunidas em Lisboa no anno de 1821 ; _1 vol.
in-4.
. . . . . . • . ,
':!fl500
ltl.\.NUAI, DO CIDAilÃO Ell! Uili GOVERNO REPRE•
SENTJ\'l'HiO, ou princípios de direito publico com;ti-

tucion1l, adminislraf.ivo e das gentes ; 3 volumes
in-4·.
• • • .
6:/llOOO

NOÇÕES ELEMEN'fARF.S D'ON'['OLOGIA; 1 volume

in-4. . .

• .

•

.

.

.

.

.

.

.

.

'#500

69-LIVRARIA GARNIER. RUA DO OUVIDOR_.;_69
PRO,JECTO D'UlI SYSTEiUA. DE PROVIDENCIAS,

para a convocação das côrtes geraes e estabelecimento da carta consLiLucional; 1 vol. in-4. .
~500

PBOJECTO DE CODJGO GERAI. de leis fundamen-

taes e constitutivas d'uma monarchia representativa;
1 vol. in-4·. . . . . . . . . .
1~000

PROJECTO DE CODIGO POLITICO para a nação por-

tugueza; 1 vol. in-4.

.

.

2}i006

CONSTITUIÇÃO POLITICA do Imperio do Brazil e

Carta Constitucional do reino de Portugal; .1 volume
in-4. . . . . . . . . . . . .
3SOOO
ESSiU SUR LA PSYCJIOLOGIE, comprenant la théo-

rie du raisonnement et du langage, l'ontologie, l'esthétique et la dicéosine ; 1 vol. in-4. . .
2.$000

PRO.JET DE CODE GÉNÉRA.L des lois fondamenta-

les et constitutives d'une monarchie représentative ;
1 vol. in-4.
. . . . .
1~0 00
PRÉCIS D'UN COURS DE DROIT PUBLIC; 2 vols .

in-8, reliés.

.

PllELECÇÕES DE ECONOMli\. POLITICA., pelo Dr.

Pedro Aiitran da 1'fatta A lbu.querque, lente da faculdade de direito do Recife, 2.ª edição melhorada; 1
vol. in-4 nitidamente impresso e elegantemente encadernado em Pariz. . . . . . . .
6~000
« Facilitar o conhecimento da sciencia economica aos

/
~~~~~~~~~~~~~~--~~~- L~~~~
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que o desejarem ter, e mórmente aos alumnos das faculdades de direito do Recife e de S. Paulo, que são obrigados a estudar este ramo da sciencia social, foi o que
moveu-me a compor e publicar es tas prelecções. Compendiar o qu e se tem escripto sobre a sciencia, ligar os
pensam entos e exprimil-os com clareza e precisão, não
é tão facil como talvez pareça a mui los que se não derão
a es te trabalho. Não é lambem plagio, porque o resumo
das doutrinas dos outros, a ordem o ligação.das idéas, a
clareza e propriedade dos termos, e a ccinstrucção regular da phrase, são do compendiador. Nisto esmerei-me,
afim de dar a estas prelecções um feitio meu que lhes
desse alguma apparencia de novidade. »

(Do prefacio do autor).
ELEi\IENTOS DO PROCESSO CRiilllNAL para uso das

faculdad es de direito do Imperio, pelo Dr. Joaqm:m
Ignacio Ramalho ; 1 vol. in-4.
5~000

PRATICA CIVIL E CO!HilIERCIAL, pelo Dr. Joaquim

Ignacio Ra'T/la.lho ; 1 nítido volume in-4.

•

9fl000

Esta obra já é bastante recommendavel pelo nome
bem conhecido de seu autor, sem precisar de o.utro commenlario . Diremos sómente que vem preencher uma
grande lacuna na litleratura forense brazileira , pois que
não havia para os estudantes um livro que de uma maneira clara e concisa determinasse õs princípios da compelencia segundo a natureza de ca~>-'~'8811,_~~
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crevesse o modo de inslaurar o processo e a maneira de
defender-se ; ex.pozesse as leis da discu~sãG, as regras
da prova; determinasse como so dão as sentenças, se
reformão e se ei-:ecutão.
applicada ao codigo
penal por!uguoz comparado com o codígo do Brazil,
leis pairias, codigos ~ l e is criminaes dos povo s antigos e modernos, offerecida a S. M. I. o Sr. D. Pedro
II, Imperador do Brazil, por F. A. F. da Silva Ferrão,
8 vols. in-4 broch. 208000, encad. • . . 28fl000

THEORM. DO IDIUU:UTO PENAL

por James William Gilbart, traduzido pelo Dr. L1ti:t Joaquim de Oliveira Castro ; 3 vols. in-4.
16'.f)IOOO

TRAT!Hl O PilATiCO DOS Di\.NCOS.

por James Wilson, traduzido pelo Dr. Luiz Joaqu.im de Oliveira Castro ; 1 vol. in-4.
. • . .
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CAPITA.lL,CIRCULÇiO E BANCOS,

Complemento quasi indispensavel da obra precedent.e.
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Portella, J.P.M.
Re9e~t~rio da Constituição
do Imperio do Brazil.

